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  منِ اَلرَّحیممِ اللهِ اَلرَّحْبِسْ
  

بن هوازن القشريی  االسالم ابوالقاسم عبدالکریم کی چون رسالتی کی استاد امام زین چنان افتاد اتفاق          
اللّه که از جمله شاگردان و مریدان  العثمانی رحمهُ ابوعلی بن احمدامام  ضاهُ کرده است، خواجۀهُ و أرْهُ عَنْاللّ رَضِی

آن  ۀتا فائد سالت باز پارسی نقل کردالعزیزَ بود و بانواع فضل آراسته این ر روحَهُ  اللّهُ استاد امام ابوالقاسم قَدَّس
در آن عهد کی . ند از خراسانپارسی بکرمان آورد ۀاین نسخ. بهره نباشد عموم باشد و هیچ صنف آدمی از آن بی

الشیوّخ  شیخ. عَلَیهِ در کرمان بود اللّهِ  مَةُبن محمّد النیسابوری رَحْ عبدالرحمنمام اجّل زاهد ابوالفتوح ا خواجۀ
و آنرا آورده بودند سقیم بود و آن نسخه که . احمدبن ابراهیم المعروف بپارسا رغبت کرد که او را نسختی باشد

درخواستند تا در آن نظر کند و هرآنچه باصالح حاجت اللّه  امام ابولفتوح رحمه از خواجۀ. حاجت بود بتصحیح
و بر لفظ او رفت که این  این نسخت هم پیش خویش خواست و در آن نظری شافی کرد. است بدان قیام نماید

کس کی نقل  و اگرچه این. کتابی عزیز است و غوری دارد کی از همه نوع علم درین کتاب است کتاب رسالة
استاد امام بودی تا  م کسی بایستی کی در درجۀامّا ه. متحلّیز بود و بانواع فضل بازپارسی کردست شخصی عزی
مهلت نداد لکن اجل . خواست که خود بازپارسی کند و در آن باب ید بیضا نماید درین شروع توانستی کرد و می
ساعی او درین مشکور گرداناد تعاىل او را غریق رحمت کناد و م مُهُ انتقال کرد، باریو از دار فنا بجوار حق عَزَّاسْ

هِ هُ از جمله بزرگان عَنْ اللّهُ  الجمله بر لفظ او بسیار رفتست کی مصنّف این کتاب رسالت، استاد امام رَضِیَ علی. بِمَنـّ
خویش بودست در علم و معاملت، چنانک رجوع جمله باز وی بودست، و بهمه زبانها از انواع اهل علم وقت 

له عالم، و در جمله انواع علوم که متداول است در میان خلق از فقه و کالم و اصول و محمود بود و مقبول جم
معرفت حدیث و تفسري قرآن و نحو و عربّیت و نثر و نظم و غري آن، امام بود و در همه متبحّر شده و تصانیف 

 هز تصانیف او فائداند ا نیکو او را میسّر شده، و در شرق و غرب منتشر و مقتدی، و امامان وقت کی بوده
به خواندن و دانسنت آن تفاخر نموده امّا حالت و سريت او در معاملت و مجاهده و خربدادن از و . اند گرفته
و و بر این جمله ائمّه . بودست کی چشمها بر مثل خویش ندید سیدن در آن بنهایت حقیقت بدرجۀرو  معرفت

ت خویش و دیار اسالم بودست، و قطب سیادت و عني سعادت بزرگان روزگار در جمله بالد متّفقند کی سیّد وق
تعاىل در میان خلق، و  و و استاد جماعت و مقدّم اهل شریعت و حقیقت و مقصود سالکان و سرّ خداوند سبحانهُ

روز در  یکراه خدای َجلَّ جَاللُهُ ظاهر شده که هر که  آثار برکات انفاس او بر جمله احوال طلبۀ علم و سالکان
وقت خویش شده است و از دنیا و ش او زانو زدست برای علم یا برای یافنت مقصود، بزرگ طریقت و مقتدی پی

پدر خواجۀ امام اجّل محمّدبن یحیی کی یگانۀ وقت بود از و بر تصدیق این سخن گویند . آخرة محظوظ گشته
تندی و از والیت گنجه بود و او را امام که دعا بر پدر و اعقاب او کرده بود شیخ یحیی گفبرکات انفاس استاد 
باید که قطب کی مدار عالم بوجود او باشد ببینم و این حاجت  و حاجت خواستی که مرا می. مجاهدة بسیار بود

بسیار خواستی، در خواب بدو نمودند که قطب در خراسان است و او را ابوالقاسم قشريی گویند بیدار شد و 
چون متکرّر شد گفت . بند این آرزو بود، بچند نوبت این خواب بدیدگفت کی این خوابست و همچنني در 

برخاست و قصد نیشابور کرد چون آنجا رسید رباط و منزل او برپسید و چون در رباط شد . اکنون واجب شد
گزارد و همه  ها می جمعی انبوه دید در سرای او، عمید و قاضی و متوالیان نیشابور و جمعی رعایا و او شغل

باشارة او نهاده، این شیخ یحیی گفت دریغا سفر ضایع بود و آن خواب از جمله اضغاث احالم، و بر گوش 
مشقّۀ سفر و مفارقت وطن متأسّف همی بود و با خود میگفت که این مرد دنیوی است و بر پشیمانی خواست که 
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و چون جمع پراکنده شدند و . باز خوانداللّهُ کس فرستاد و او را  رَحِمَهُبريون شود چون بدهلیز رسید استاد امام 
او با زاویۀ خویش رفت این شیخ را بخواند و گفت چون بطلب ما آمده بودی چرا بازخواستی گردید و از این 
سفر چرا متحیّر شدی چون چنني شنید بدانست و در پای استاد افتاد و استاد امام گفت نه قطب را بمصالح خلق 

اللّهُ مالزمت خدمت کرد و آنجا متوّطن  خلق است پس شیخ یحیی رَحِمَهُ نیم مصالحنامزد کنند و هرچه ما در آ
و مثل این . عَزیزَالْ روحَهُ اللّهُ  شد و هرچه میسّر شد او را و فرزندان او را اثر خدمت و برکات استاد امام است قَدَّسَ

یاید لیکن از اندکی ببسیاری حرب کریم در تحت وصف نحکایت دیگر هست اگرچه شرح مناقب و کرامات آن 
  . دلیل بود و بر آن قیاس توان کرد

حکایت کرد کی در عهد استاد امام مردی معتمد بسکون،  اللّهُ حِمَهُگویند که مریدی بود استاد امام را رَ           
و بمسجدی شدم و  یشان ماوراءالنهر بیامد بنیسابور و گفت من در دیار شام بودمویکی از جمله در اللّهُ  حِمَهُرَ

جمعی را دیدم در آن مسجد که نماز همی کردند و چون از نماز فارغ شدند بر صف جمعیّت بنشستند و هیچ 
و البتّه . اند من نیز در آن مسجد با ایشان بنشستم گفتند در خاطر من چنان آمد کی ایشان اوتاد زمني سخن نمی

ی برخاستی و بانگ نماز کردی و قامت گفتی و یکی در درآمدی یک گفتند هرگاه که وقت نماز هیچ سخن نمی
پیش شدی و فرض بگزاردندی و دیگر باز سر وقت و فکرت خود شدندی تا مدّتی برین برآمد بخاطرم در آمد 

یکی از ایشان گفت اگر ترا آنچه دیدی از حالت . بازگردم، بایستی کی مرا پندی دادندی یا وصیتی کردندیکی 
پس خاموش همی بودم بخاطرم درآمد . بسنده نیست هیچ چیز دیگر بسنده نکند و سريت و سکونت ما

یکی از ایشان  .کس دیگر چون ایشان هست یا نه که باز پرسم که بغري از ایشان در دیار اسالم هیچ. دیگرباره
قصد نیشابور  من از مسجد بريون آمدم و اللّهُ حِمَهُرَقشريی است  گفت که قطب در خراسان است و آن ابوالقاسم

کسی کی حال او برین جمله بود شرح مناقب او چون توان کرد و این کتاب رسالت کی او تصنیف کرده . کردم
است در جایگاه خویش، چنانکه  اند در اسالم درین نوع، که داد همه علمی بداده است مانند این تصنیف نکرده

گاران باشد که طریق مستقیم و اعتقاد درست و واجب کند و هرکس کی عقیدت خویش بازین آرد از جمله رست
  .دین حق اینست

وصیت کرد و فرمود کی بدیگران وصیّت کنند کی تا قدر این کتاب  اللّهُ حِمَهُخواجه امام ابوالفتوح رَ          
آن فائده گفت باید کی هرکه این کتاب دارد بصدق و اخالص و اعتقاد نیکو برگريد و در آن نظر کند تا از . بدانند

 جَاللُهُ باشد از فائدۀ کتاب محروم ماند و از انفاس عزیزان برکت نبیند از حق جَلَّ ازین اگر بغريو . و منفعت بیند
  :خواهیم صدق نیّت و اصالح سریرت و حسن عاقبت در دنیا و آخرت

  .إِنَّ اللّهَ بِعِبادِهِ رَؤُوفٌ لَطیفُ غَفورٌ رَحیمٌ ماجدٌ کَریمٌ          
آنچه گفت نوشته آمد تا ادای امانت او کرده باشیم و آن  اللّهُ حِمَهُحکم وصیّت خواجۀ امام ابوالفتوح رَب          

  :پنجاه و پنج باب است
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  مِ اللهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحیمبِسْ
. وَتَقَدَّسَ بِسُمُوِّ صَمَدِیَّتِهِ. وَتَعَزَّزَ بِعُلُوِّ أحَدِیّتَه. وَ تَوَحَّدَ بِجَماِل جَبَروتِهِ. لِلّه الّذی تَفَـرَّدَ بِجَاللِ مَلَکوُتِهِدُحَمْالْ          

َو . تَصَّةُ بِحَقِّهِلَهُ الصِّفاتُ المُخْ. کُلِّ تناهی وَ قُصُورٍ صِفاتِهِ عَنْ ضارِعَةِ کُلِّ نَظريٍ وَ تَنَزَّه فیمُ وَتَکَبَّرَ فی ذاتِهِ عَنْ
و ال أَحٌد . صُرُهُ یَحْ اَمَدٌ عَزیزٍ لِاحَدٌّ ینالَهُ وَ ال عَدٌّ یَحتالهُ وَ ال فسبحانه مِنْ. بِهٍ بِخَلقِهِاآلیاتُ النّاطِقةُ بأنَّهُ غريُ مُشْ

مٌ وَ ال وَهْ. مٌ یُقَدِّرُهُوَ ال فَهْ . رِکُهُوَ ال زَمانٌ یُدْ. سِکُهُوَ ال مَکانٌ یُمْ. مَعُهُ وَ ال عَدَدٌ یَجْ. فَعَهُوَ ال وَلَدٌ یَشْ. صُرُهُیَنْ
لِهِ سَ کَمِثْلَیْ. نَصَ وَ الشَّیْلِهِ النَقْ دَفَعَ بِفِعْ أوْ. نَعِه الزَّیْسبَ بِصُنْتَ اکْ نَ أوْأیْ فَ هُوَ أوْأن یُقالَ کَیْ  تَعاىل عَنْ. یُصَوِّرُهُ

  .لِبُهُ حَیٌّ وَ هُوَ الخَبريُ القَدیرُوَ ال یَغْ. شیءٌ وَ هوَ السمیعُ البَصريُ
  . نَعُطی وَیَمْبِما یُعْهِ وَ أرضی وَ أتَوَکِّلُ عَلَیْ. فَعُوی وَ یَدْکُرُهُ عَلی ما یَزْوَ أشْ. مَدُهُ علی ما یُوىل وَیَصنَعُأحْ          
  .نِ تأییدِهِتَجريٍ بِحسْمُسْ. دَهُ الشَریکَ لَهُ شَهادَةَ موُقِنٍ بتوحیدِهِهَدُ أن ال إلهَ إ ّال اللّهُ وَحْوَ أشْ          
هِ وَ صلَّی اللّه عَلَیْ . ةِ الوَریعوُثُ إىل کافَّوَرَسوُلُهُ المَبْ. تبیوَ أمینُهُ المُجْ. دُه المُصطفیهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْ وَأشْ          

  .لیماً کثرياًوَسَلَّمَ تَسْ. وَأصحابِهِ مَفاتِیحِ الهُدی. عَلی آلِهِ مَصابیحِ الدُّجی
  

  امّا بعدُ 
بن هوازن القشريی بجماعة صوفیان  این رسالتی است که نبشت بندۀ محتاج بخدای عزّوَجّل عبدالکریم          

  . سبع و ثلثني و اربعمائه بشهرهای اسالم اندر سنه
و فضل ایشان پیدا . اللّهُ که خداوند سبحانه این طایفه را گزیدگان اولیاء خویش کرد بدانید رَحِمَکُمُ          

و دلهای ایشان معدن رازهای خویش  هِمْاللّهِ عَلَیْ  خویش پس از رسوالن و انبیاء صَلَواتُ گردانید بر جمله بندگان 
اند و بهرجا که  و ایشان فریاد رس خلق. پیدا کردن انوار خویش بر ایشانه انید ایشانرا بکرد و مخصوص گرد

و روشن گردانید ایشانرا از تريگیهای بشریّت و بدرجة مشاهدة رسانید بدانچه . باشند گردش ایشان با حق بود
گی و حاضر گردانید بمجاری تجلّی کرد ایشانرا از حقیقت یگانگی خویش، و توفیق داد ایشانرا بقیام آداب بند

رسیدند بدانچه از ایزد  قیام کردند بگزاردن آنچه واجب بود بر ایشان بفرمان و بحقیقت. احکام خداوندی
و بدانچه از ایشان . پس با خدای گشتند بصدق افتقار. سبحانه تعاىل بود مر ایشانرا از گردانیدن و تصرّف 

دانستند که هرچه خواست، کرد . با احوال صافی خویش ایمن نبودندحاصل آمد از اعمال، پشت باز نگذاشتند و 
و . یایدهیچ مخلوقی را بر وی حقّی واجب ن و. و آنرا که خواست از بندگان برگزید و خلق را بروی حکم نرسد
  .قضائی جزمثواب او ابتداء فضل بود و عذابش حکمی بود بعدل و فرمانش 

و اندر زمانۀ ما از آن طایفه نماند . برفتندهُ که خداوندان حقیقت ازین طایفه پیشرت الّل کُمُمپس بدانید رَحِ          
  :شعر. گوید واندر این معنی شاعر می. مگر اثر ایشان

 خِیامُ فَإِنَّها کَخِیامِهْمأَمَّا اْل
  

 رَ نِسائِهاحَیِّ غَیْوَأَری نِساءَ الْ 
  

واندر طریقت فرتة پیدا آمد ال بلکه . کن قبیله نه آن قبیله استخیمها ماننده است بخیمهای ایشان ولی          
اند برنایان که بسريت و  یکسره مندرس گشت بحقیقت و پريوان کی این طریقت را دانستند برفتند و اندکی

نوشته آمد و طمع اندر دلهای قوی شد و بیخ فرو برد و طریقت ایشان اقتداء کنند، ورع برفت و بساط او بر 
ترین سببی دانند، و دست بداشتند تمیز کردن میان  شریعت از دلها بريون شد و ناباکی اندر دین قویحرمت 

گزاردن عبادتها و نماز و روزه را ن فراز گرفتند حشمتی دین خویش کردند و آسا ترک حرمت و بی. حالل و حرام
ل کردن شهوتها و ناباکی بفرا بحاصتازند و همه میل گرفتند  خوار فراز گرفتند و اسب اندر میدان غفلت همی
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حرمتیها فرو  داشنت بدانچه از بازاریان و اصحاب سلطان فرا گريند و بدین بی حرام و نفع خویش نگاه گرفنت
برترین حقائق و احوال و دعوی کردند که ایشان از حّد بندگی ه نیامده و بسنده نکردند و اشارت کردند ب

همی رود و ایشان از آن حکمهای وی بر ایشان اند بحق،  ایشان قائم برگذشتند و بحقیقت وصال رسیدند و
اند و بهرچه ایثار کنند و دست بدارند خدایرا عَزَّوَجَلَّ با ایشان عتاب نیست و آنچه کنند بر ایشان مالمت  محو

د از صفات نیست و خویشنت از آن همی شمرند کی اسرار احدیّت ایشانرا پیدا کردند و ایشانرا صافی گردانیدن
گفتار و کردار ایشان . اند بانوار صمدّیت بشریّت و آن حکم از ایشان برخاست و از خویشنت فانی گشتند و باقی

  . حرمتی و ترک ادب است نه بایشانست، و این غایت بی
غایت قصّه و تا بدین  ایم بدانچه اشاره کردم بربخی از وی اندرین و چون درازشد این حال کی در وی          

و یا مخالفتی راه یابد کی . بدیه را ببانکار، از رشک برین طریقت که یاد کنم اهل این طریقت  مزبان نگشاد
و . عیب ایشان آشکارا گرداند از بهر آنک مخالفان این طایفه را و منکران ایشان را اندر دنیا بالهای صعب بود

حاَنهُ و تَعاىل بفضل خویش الح آید و مگر حق سُبْچشم همی داشتم که این فرتت بگذرد و بریده گردد و باص
و . تر است و هر روز کار صعب. طایفه بیداری پدید آرد آنرا که ازین طریقه برگشت اندر ضایع کردن آداب این

فزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنند کی ابتداء این طریقت همچنني اهمی بیشرت اهل زمانه اندر دیار تباهی 
اللّهُ و یاد  رَمَکُمُو این رسالت تعلیق کردم بشما أکْ. و بنابراین قاعده کردند و و سلف برین جمله برفتند. بودست

کردم اندر وی بعضی از سريت پريوان این طایفه اندر آداب و اخالق و معامالت و نیّتهای دلهای ایشان و آنچه 
تا مریدان این طایفه . شان از بدایت تا بنهایتاند از وجدهای ایشان و چگونگی زیادت درجات ای اشارت کرده

و یاری . و از خداوند کریم فضل و مثوبت حاصل آید. را قوّتی بود و اندر نشر کردن این شکایت مرا تسلّی باشد
و درود و آمرزش . حانَهُ وَتَعاىل در آنچه یاد کنم و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطاخواهم از خداوند سُبْ

  .و وی بفضل سزاوار است و بر آنچه خواهد قادر. هانیدن ازوخواهم و ر
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  باب اول
  در بیان اعتقاد این طایفه در مسائل اصول

ان این طایفه بنا کردند قاعدۀ کارهای خویش بر اصلهای درست اندر توحید و اللّهُ که پري بدانید َرحِمَکُمُ          
و آنچه اهل سنّت بر آن بودند بر . را بر آن یافتند برین گرفتند نیّتهای خویش نگاهداشتند از بدعت و آنچه سلف

و بشناختند آنچه حق قدیم بود و بدرست بدانستند آنچه . از توحیدی کی اندر وی تشبیه و تعطیل نهآن بیستادند 
باز اللّه که توحید آنست که جدا  صفت موجود بود از صفت عدم و از بهر این گفت سیّد این طریقت جنید رحمه

چنانکه گفت ابومحمد . و محکم کردند اصل نیّتهای خویش بدلیلهای آشکارا و قوی. دَثکنی قدیم را از مُحْ
و مراد بدین آنست . اندر هالک افتد ری که هرکه بر علم توحید نرسد بگوائی از گوایان او قدم وی بخزد وجُرَیْ

ید نجوید از راه نجاة بیفتد و هرکه لفظ ایشان نگاه که هرکه ایمان بتقلید دارد و حقیقت طلب نکند و دالیل توح
اندر کند واندر نگرد اندر جمله و پراکندۀ سخن ایشان بیابد آنچه اعتماد کند بر آن و یقني بداند که ایشانرا 

  .اند حاصل کردن توحید و حقیقت آن تقصري نکرده
نچه تعلّق دارد بمسائل اصول، پس یاد کنیم بر های ایشان آ و ما یاد کنیم اندرین فصل از پراکنده سخن          

  .تعاىل اللّه شاءَ اعتقادها بر روی کوتاهی، إنترتیب آن آنچه در خورد و از آن محتاج بود از او اندر 
بن موسی السُّالمی  گفت از عبداللّهاللّهُ شنیدم که  حمن محمدبن الحسني السُلَمَی رَحِمَهُراز شیخ ابوعبدال          
ف و این سخنی است اطالق او وم گفت از شبلی شنیدم گفت حدّیکی که او معروفست بیش از حدود و حرشنید

  .و هم خطا دارد از بهر آنک قدیم سبحانه ذات او را حد نشاید و سخن او را حرف نبود
 از بهر که خداوند عزوجل فریضه کرد بر خلق چیست گفت شناخنترا پرسیدند کی نخست فریضه  رُویَمْ           

  . رِفونَ ای که تا بشناسند مراهُ لِیَعْاللّه عَنْ گوید رَضِیَابن عبّاس  .بُدونَلِیَعْ سَ إّ الجِنَّ وَاإلنْتُ الْوَمَا خَلَقْ: آنک گفت
شناخت آفریده است آفریدگار خویش را و آنک اللّه اوّل چیزیکه بنده محتاج است بدان  جنید گوید رحمه          
دَث را احداث چون بوده است و صفت آفریننده از صفت آفریده بداند و صفت قدیم ازانِ مُحْ دَثْبداند مُحْ

تر  جدا باز کند و بداند که طاعت آفریدگار بر وی واجب است و هرکه این نشناسد نداند کی بپادشاهی که اوىل
  .است

عقل راه نماید . رة، و معرفت گواه استابو طیّب مراغی همی گوید خرد را دلیلها است و حکمت را اشا          
  .و حکمت اشارة کند و معرفت گواهی دهد کی عبادت صافی نیاید االّ از توحید صافی

خداوند خویش بکمال جنید را پرسیدند از توحید گفت آن بود که بنده یگانه گردد بحقیقت یگانگی           
را و  دادداد و أنْو چون این بدانست نفی کرد أضْ ]و کس از وی نزاد[ احدیّت کی یکی است که ز کس نزاد

  .بَصريُسَ کمِثلِهِ شَیءٌ و هو السَّمیعُ الْلَیْ. مانندگی و چگونگی صورت و مثال و آنچه بر وی روا نیست
ابوبکر زاهد آبادی را پرسیدند از معرفت گفت معرفت نامی است و معنی او یافنت تعظیم است اندر دل           
  . ز تشبیه و تعطیل باز داردکی ترا ا
  . ابوالحسن بوشنجه گوید توحید آن بود کی بداند که مانندۀ هیچ ذات نیست و او را صفاتست          
  .دان زیرا که قدیمی اوراست همه چیزها را الزم بن منصور گوید حَدَثْ حسني          
و هرچه وقت او را تألیف رچه بجسم بدانی او را عرض بود اللّه که ه استاد امام مصنّف کتاب گوید َرحِمَهُ          

کند وقت او را پراکنده کند و هرچه وهم را بر روی ظفر باشد صورة را بدو راه بود و هرکی او را محل بود 
بود چگونگی را بدو گذر بود، حق سبحانه و تعاىل فوق را بدو راه نه کجائی او را اندر یابد و هرکه او را جنس 
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ف و اَمام صورة نبندد و قبل وَخلْ. و عند گفنت جایز نه. هست کی او را تحت بود و حد را بدو راه نهو منزّ
و . محالست و بعد گفنت محدود بود و کل او را جمع نکند و کان او را یگانه نکند این همه صفات آفریده است

اندر . وال و صفات خلق منزّه استنه، از احصفت او را صفت نه و فعل او را علّت نه و بودن او را غایت 
و اگر . ت بمحدثیسآفریدنش مزاج نه و فعلش عالج نه، جدا باز شد از خلق بقدیمی چنانک خلق ازو جدا

و اگر گوئی کجا است وجود او ویران . گوئی کَی بود بودن او سابق است و اگر گوئی هوهاوواو آفریده است
و شناخت او توحید اوست و توحید او جدا . او اثبات او است و حروف آیات او است وجود. کنندۀ مکان است

باز کردن است او را از خلق او که هرچه صورت بندد اندر وهم بخالف آنست، حد چون توان کرد او را بدان 
 چیزی که ازو فرا دیدار آمد و باز او گردد، نه چشم بدو نگرسته و نه ظّنها اندرو رسیده نزدیکی او کرامت او بود و
دوری او خوار بکردن او بود علوّ او نه بافراشتگی است و مجی ء او نه بحرکت است، اول و آخرست و ظاهر و 

  .باطن و قریب و بعید، آنک چنو کس نیست، شنوا و بیناست
بن الحسني گوید کسی پیش ذوالنون مصری بیستاد و گفت مرا خرب گوی از توحید تا چیست گفت  یوسف          

دانی که قدرت خدایرا اندر چیزها مزاج نیست و صنع او چیزها را بعالج نیست و علّت همه چیزها آنست که ب
  .خدای عزّوجل بخالف آنستصنع اوست و صنع او را علّت نیست و هرچه اندر دل تو صورة بندد 

ت بازلیّت خویش و جنید گوید کی توحید آنست که بدانی و اقرار دهی که خداوند سبحانه و تعاىل فرد اس          
  . او را ثانی نیست و هیچ چیز آنک او کند نتواند کرد

  .دل بدانچه حق او را بیاگاهانداز غیبهاه ابوعبداللّه خفیف گوید ایمان باورداشنت است ب          
د کرامت ابوالعباس سیّاری گوید عطاء او بر دو گونه باشد کرامت بود و استدراج بود هرچه با تو بگذار          

از استاد . ۀ خویش بودنشاءاللّه وابوالعباس پري زما بگو که من مومنم ان. بود و هرچه زائل کند استدراج بود
گفت پائی همی ماىل که . علیه کی گفت ابوالعباس سیّاری را مغمّزی همی کردند اللّه ابوعلی دقاق شنیدم رحمة

  .گامی فرا نرفتهرگز اندر معصیت 
واسطی گوید هرکه گوید من مومنم حقّا او را گویند حقیقت اشاره کند باشرافی یا اطّالعی  ابوبکر          

هرکه  گفت واحاطتی و او پري زمانۀ خویش بود از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم کی گفت ابوالعباس سیّاری را پرسید
مؤمن حقّا آن بود کی حکم  ویندن بود کی اهل سنّت گو مرادش آ. باطل بود در ویاز وی باز ماند دعوی وی 

  . توان کرد ویرا ببهشت، هرکه سرانجام حکم او نداند حکم کردن کی مؤمنم حقّا باطل بود
  .بن عبداللّه گوید مؤمنان بخداوند خویش نگران باشند بچشم سر و احاطت و ادراک نبود سهل          
دل آن شوق نیافت که اندر دل محمّد ابوالحسني نوری گوید حق سبحانه و تعاىل اندر هیچ           

  .و تعجیل رؤیت و خطاب م الجرم او را گرامی بکرد بمعراجوالسال الصّالة علیه
ه ابوعثمان مغربی روزی فرا خادم محمّد محبوب گفت یا محمّد اگر کسی ترا گوید معبود تو کجاست چ          

حال  گوئی گفت گویم بدانید اندر ازل کجا بود چه گوگوئی گفت گویم بر آن حالست که اندر ازل بود گفت اگر 
گفت از من بپسندید و برپاهن . اکنون نیز بمکان حاجت نه. مکان نهکه اکنون است یعنی کی اندر ازل او بود و 

اعتقاد من ی شنیدم که اللّه گفت که از ابوعثمان مغرب و از استاد ابوبکر فورک شنیدم رَِحمَه. برکشید و بمن داد
نامه نبشتم بمکه ود یعنی که جهت بر حق سبحانه و تعاىل جائز بود چون ببغداد آمدم آن از دلم بشد جهت ب

  .وی مسلمان شدمباصحابنا که من به ن
  .و هم ابوعثمان مغربی را پرسیدند از خلق، گفت قالبها است احکام قدرت بر ایشان همی رود          
بخدای قائم شدند و بدو پیدا آمدند نه بذات خویش همچنني  واسطی گوید چون ارواح و اجساد          
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اند نه بذات خویش از بهر آنک خطرات و حرکات فروع ارواح و اجسادند و پیدا  خطرات و حرکات بدو قائم
گشت بدین سخن که کسب بنده خدای آفریند و همچنانک جواهر را جز خدای نیافریند جزو کس اعراض 

  .نتواند آفرید
و از ابوسعید خرّاز همی آید کی گفت هر که پندارد کی بجهد به مراد رسد آن کس متمنّی باشد و هرکی           

  .جهد بیابد رنجور باشد پندارد کی بی
واسطی گوید قسمتها کردست و صفتهاست پیدا کرده چون قسمت کرده شد بسعی و حرکت چون توان           
  .یافت

گفت کفر و ایمان و دنیا و آخرت از خدای است و با خدای است و کفر بخدای، واسطی را پرسیدند از           
بخداست و خدای راست ابتداش با خدای است و انتهاش باز او است و فنا و بقا بخدای است، و ملک او 

  .است و آفریدۀ او است
ود گفت آنک بشناسی کی جنید را پرسیدند از توحید گفت یقني است پس سائل گفت پیدا کن تا چون ب          

چون اینجا بجای آوردی شرط . را بازو شرکت نیستحرکات خلق و سکون ایشان فعل خدای است تنها، کس 
  .توحید بجای آوردی

لم اند اندر عا از ذاالنون مصری همی آید کی کسی نزدیک وی آمد که مرا دعا کن گفت اگر ترا قوی کرده          
تجاب کی ترا برفته است اندر سبقت و اگر بخالف این است فریاد، غرقه غیب بصدق توحید بس دعای مس

  .شده را چون رهاند
لی و معتزله پنهان دعوی خدائی واسطی گوید فرعون دعوی خدائی کرد آشکارا و گفت أنا رَبُّکُم االَعْ           

  .کردند و گفتند ما هرچه خواهیم توانیم کرد
  .خاطری که اشارة کند بخدای واندرو تشبیه را راه نبود آن توحید است ابوالحسني نوری گوید          
مفارقت تعطیل و ثبات ا هد از توحید گفت استقامت دل است باللّه پرسیدن ابوعلی رودباری را رحمه          

و یک کلمه است و آن آنست کی هرچه اندر وهم تو صورت بندد، و بفکرت تاین و توحید اندر . انکار تشبیه
  .بَصريءٌ وَ هُوَ السَّمیعُ الْلِهِ شَیْلَیْسَ کَمِثْ. بگذرد دانی که حق سبحانه و تعاىل خالف آنست دلیل قول خدای

باقی داشنت حق سبحانه و تعاىل او را، و ذکر او ه اللّه بهشت باقیست ب ابوالقاسم نصر آبادی گوید رَحِمَهُ          
بسیار فرق بود میان انک او را بدارنده حاجت بود و میان . بقاء حقه ت بترا و رحمتش و دوستی او ترا باقی اس

اند صفات  و اهل حق گفته. بادی گفت غایت تحقیق استآنصرنیاز بود و آنچه شیخ ابوالقاسم  آنکه از اغیار بی
کی مخالفان بقاء خالف آنست ه بقاء او پیدا شد باین مسئله که آنچه باقی بود به اند ب ذات قدیم سبحانه باقی

  .بحق گفتند
و هم نصر آبادی گوید کی تو مرتددّی میان صفات فعل و صفات ذات و هر دو صفت وی است بر           

و چون ترا بمقام جمع رساند . حقیقت چون ترا اندر مقام تفرقه دارد پیوسته کرد ترا بصفات فعل خویش
بود و از استاد امام ابواسحق اسفراینی شنیدم بصفات ذات رسانیده و این ابوالقاسم نصرابادی پري وقت 

از بغداد باز آمدم اندر جامع نیسابور درس میکردم اندر مسئلۀ روح و شرح همی کردم که اللّه گفت چون  رَحِمَهُ
ابوالقاسم نصرابادی نشسته بود دورتر، و گوش با سخن من همی داشت پس از آن بمن . روح آفریده است

  .گواه باش کی من بردست این مرد مسلمان شدم و اشارة بمن کردمحمد فرّا را گفت  بگذشت اندکی بیستاد و
او را مانند و همتا است و اللّه که پیوسته کی گردد آنکه او را مانند و همتا نیست با آنکه  جنید گوید رَحِمَهُ          

ادراک روا نیست و وهم را  و این چون تواند کسی مگر بلطف لطیف از آنجا که. این ظنّی سخت عجب است
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  .راه نیست و احاطت منفی است از وی مگر اشارة یقني و تحقیق ایمان
یحیی بن معاذالرازی را گفتند ما را خرب ده از خدا، گفت یک خدایست گفتند چگونه است گفت ملکی           

ن بود صفت آفریده باشد و قادر گفتند کجا است گفت بر راه سائل گفت ازین نرپسیدم ترا گفت هرچه غريازی
  .صفت او این است که ترا گفتم

  .اللّه هرچه وهم گوید چنني است، عقل دلیل فرا نماید کی بخالف آنست ابوعلی رودباری گوید رَحِمَهُ          
ری بود و نگاه بالنُصرةِ والکَالءَة یا االنبیاءِ و معنی بود معگفت برد ابن شاهني جنید را پرسید از معنی مَعَ          

 ما یَکونُ مِنْ. و مَعَ عام را بمعنی علم و احاطت چنانک گفت. إنِّنی مَعَکُما أسمعُ و أری. داشت چنانک گفت
  .ابن شاهني گفت چون توئی شاید چنني سخن را. وی ثَلثَة إ ّالهو رابِعُهُمنَجْ

گفت ذات خویش . شِ استَویعَرْعَلی الْ منُالرَّحْ. ذاالنون مصری را پرسیدند هم از قول خدای عزوجل          
  .اثبات کرد و مکان را نفی کرد و وی موجود است بذات خود و چیزها موجوداند بحکم او چنانکه خواست

دَث است و عرش مستوی گشت شبلی را پرسیدند هم ازین آیة گفت رحمن همیشه بود و عرش مُحْ          
  .بخواست رحمن

علمش بیک چیز بیش نیست  ا هم ازین آیه پرسیدند گفت علم او بهمه چیزها راستستجعفربن نصري ر          
اللّه عنه هرکه گوید خدا در چیزی است یا بر چیزی مشرک بود که اگر بر  جعفر صادق گفت رضی. زانک بدیگر

ر از چیزی چیزی بود آن چیز وی را برگرفته بودی و اگر اندر چیزی بودی که از آن چیز بودی نقص بودی و اگ
هرکه چنان داند کی این دنّو  ثُمَّ دَنا فَتدلّی. السالم اندر قول او بودی نشان آفریدگان بودی جعفر صادق گوید علیه

وی  ها، نزدیکی و دوری بر تدلّی آن بود که نزدیک گردیده بود بانواع معرفت. بنفس بود مسافت آنجا اثبات کرد
  .صورت نبندد

ن طلب باعنيَ ایْ! اللّه دیدم که صوفیی را گفتند کو خدای گفت دور بادیا علی رَحِمَهُبخط استاد ابو          
  .کنی می

  .خرّاز گویدحقیقت قرب پاکی دلست از همه چیزها و آرام دل با خدای عزّوجلّ          
ی همی گفتم ابراهیم خوّاص گوید مردی را دیدم که او را صرع رنجه میداشت بانگ نماز اندر گوش و          

  .را مخلوق گوید کی دست بدار تا این را بکشم که او قرآن دیوی از اندرون وی آواز داد
ابن عطاء گوید، چون خدای حروف را بیافرید او را پنهان داشت چون آدم را بیافرید این سرّ در وی نهاد           

های گوناگون او را  برفت از هرگونه و لغتو هیچکس را از فرشتگان از آن سرّ خرب نداد آن سرّ بر زبان آدم 
جنید گوید اندر جواب . عطاء که حروف مخلوق است خدای عّزوجّل صورتها آفرید، آشکارا شد بقول ابن

مسائلی که او را همی رفت که حق یگانه است بعلم غیب، دانست آنچه بود و آنچه خواست بود و آنچه 
  .نخواست بود و اگر بودی چگونه بودی

  .فَ از او بیفتادابن منصور گوید هر که توحید بحقیقت بشناخت لِمَ و کَیْ          
  .ها نشسنت بود بفکرت اندر میدان توحید جنید گوید شریفرتین و برترین مجلس          
و . بدید کرد که روح آفریده است. تراز روح یز نیافرید گرامیچ واسطی گوید کی خدای عزّوجلّ هیچ          

دلیلست کی اعتقاد پريان متصوّفه موافق بوده  ها اللّه گوید اندرین حکایت نّف این کتاب استاد امام رَحِمَهُمص
قول اهل حق اندر مسائل اصول و بدین قدر بسنده کردیم تا آنچه اختیار است از حد اختصار بريون شده است با
  .نیاید
دلیل کند بر بیان عقائد مشایخ این طایفه در مسائل توحید که ما عَنه گوید این فصلها  اللّه استاد امام رَضِیَ : فصل
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اند در مجموعات و متفرّقات و مصنّفات خویش کی حق  پريان طریقت چنني گفته. یاد کردیم بر طریق ترتیب
و صمد و او عالمست بعلم،  سبحانه و تعاىل موجودیست قدیم و حکیم قادر و علیم قاصد و رحیم احد و باقی

و او را وصفی است . درت، مرید بارادت، سمیع بسمع، بصري ببصر، متکلّم بِکالم، حّی بحیوة، باقی ببقاءقادر بق
و صفتی است از صفات ذات و صفات . و او را وجه است. آنرا ید خوانند و هرچه خواهد بیافریند بر تخصیص

ی سرمدی و ذات او یک چیز ذات قائم بذات او است و نگویند غري او است بلکه صفاتی است ازىل و نعوت
ها، جسم نیست و جوهر نیست و صفات و اعراض نیست، اندر وهم صورة  یز نماند از آفریدهچ است که با هیچ

نبندد و بعقل تقدیر نتوان کرد و جهت و مکان بر وی روا نیست، وقت و زمان را بروی گذر نیست و زیادة و 
زه را بدو راه نیست، و حد و نهایت او را قطع نکند، محلّ نقصان اندر صفات او روا نیست، و هیئت و اندا

حوادث نیست، و لون بروی روا نیست و او را بمدد کس حاجت نیست، مقدورها از قدرة او بريون نیست، و هیچ 
بر آنچه کند و آنچه کرد کس را عتاب و آفریده از حکم او رهائی نیابد و هیچ معلوم از علم او غائب نیست، و نه 

مت رسد بر وی و او را نگویند کجا است و چگونه است و وجود او را ابتداء نتوان گفت تا گویند کی بود و مال
بقاء او متناهی نیست تا توان گفت اجلش سرپی شد و نتوان گفت آنچه کرد چرا کرد و علّت نیست فعل او را، 

وانی کردن بعالمتی از اشکال، و دیدار نگویند چه چیزست که مانندی نیست یا گویند فالنی چیزست و جدا باز ت
و فعل او بمشاورة نه، او را نامهای نیکوست و صفتهای بزرگ و آنچه خواهد کند . او از مقابله نه و بر مقابله نه

یز نبود اندر چ آنرا که خواهد خوار کند بحکم خویش، و اندر پادشاهی او هیچ چیز نرود ا ّال بمراد او و هیچ
و و هرچه دانست کی بودن از بودنیها خواست کی بود و آنچه دانست که نبود از آنچه ملکش مگر بقضاء ا

بودنش جائز بود خواست کی نبود، آفریدگار کسب بندگانست اندر خري و شر، پدید آورنده آنچه هست اندر عالم 
و عبادة فرمایندۀ بندگان اندک و بسیار او و فرستندۀ رسوالن بامتان نه از آنک بر وی واجب بود از اعیان و آثار، 

السالم بدان سبیل کی کس را بر وی بعتاب و مالمت راه نه و مویّد کنندۀ محمّد  امّتان بر زبان انبیاء علیهم
دار جمع  و نگاه بهانها و یقني پیدا کرد والسالم بمعجزهای آشکارا و عالمتهای تابنده و شکسته کرد الصّلوة علیه

ناصر او بدانچه آشکارا کرد  ودار حق  پس نگاه. بخلیفتان او وسلّم وآله وعلیه اللّه اسالم پس از وفات رسول صلّی
نگاه داشت امتی حنیفی را از گرد آمدن بر ضاللت و مدد باطل بریده کرد بدانچه . از حجّتهاء دین بر زبان اولیاء

  .رِکُونمُشْعلی الدِّینِ کُلِّه ولو کره الْهِرَهُ لیُظْ : دلیلها پیدا کرد و آنچه وعده کرد حقست از نصرت دین چنانک گفت
  .این فصلها اشارة کند باصل پريان بر طریق کوتاهی و توفیق بخدای است عزّوجلّ          
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  باب دوم
  در ذکر مشایخ این طریقه و آنچه از سرية و قول ایشان دلیل کند بر تعظیم شریعت

وَسَلَّمَ نام نکردند اندر زمانۀ خویش فاضلرتین  هِ عَلَیْ اللّه پس از رسول صَلَّیاللّه که مسلمانان  بدانید رَحِمَکُمُ          
وسَلَّم از بهر آنک هیچ نام نبود فاضلرت از آنک ایشانرا اصحاب  هِ اللّه عَلَیْ ایشانرا بنام عَلَم جز صحبت رسول صَلَّی

با صحابه صحبت کرده انی اندر رسیدند آنرا که هِ خواندند و چون اهل عصر ثعَلَیْ اللّه وَسَالمُهُ  رسول صَلَواتُ 
پس . التابعني خواندند باعپس آنک از پس ایشان آمدند أتْ. بودند تابعني نام کردند و آن بزرگرتین نامی دیدند

جدا باز شد، پس آنرا که ایشان خاص بودند و عنایت ایشان بکار دین ازین مردمان مختلف شدند و رتبتها 
هرکسی از هر مد با طریق دعتها ظاهر شد و دعوی کردن پیدا آزهّاد و عبّاد خواندند پس ببزرگ بود ایشانرا 

قومی دعوی کردند کی اندر میان ما ایشان زاهدانند و خاصگان اهل سنّت جدا باز شدند و آنک ایشان انفاس 
تصوّف این نام خویش مشغول نکردند بدون خدای عزّوجلّ و نگاهداران دلها خویش از آیندگان غفلت بنام 
و یاد کنیم نام . برایشان برفت و باین نام شهره گشتند این بزرگان پیش از آنک سال بر دویست کشید از هجرة

جماعتی از پريان این طائفه از طبقات اول تا بدین وقت متأخران از ایشان و یاد کنیم سريتهای ایشان و سخنان 
  .تَعاىل اللّهُ  شاءَ ان اِنْ ایشان که دلیل کند بر اصول ایشان و آداب ایش

روزی . از شهر بلخ بود و از ابناء ملوک بود ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن منصورو از ایشان بود           
آن همی شد هاتفی آواز داد کی ترا از بهر این  بشکار بريون آمده بود روباهی برانگیخت یا خرگوشی و بر اثر

 اند و بدین اند، پس دگرباره آواز داد از قربوس زین که واللّه ترا از بهر این نیافریده اند یا ترا بدین فرموده آفریده
و شبانی را دید از آن پدرش جُبّۀ شبان فرا ستد جُبّۀ پشمني بود و اندر پوشید و . اند، از اسب فرود آمد نفرموده

صحبت کرد و با فضیل عیاض سالحی کی داشت فرا وی داد و اندر بادیه شد و بمکه رفت و باسفیان ثوری 
و از کسب دست خویش خوردی و دروگری و پالیزوانی یعنی بستانگری و آنچه . بشام شد و آنجا فرمان یافت

و بدان خدایرا بخواند و خضر را دید و مردی را دید اندر بادیه و نام مهني حق او را بیاموخت . بدین ماند
  . بیاموختالسالم گفت برادر من داود ترا نام مهني علیه

اللّه سَماع دارم که بدو رسیده بود از ثقات که ابراهیم بشّار  و این از شیخ ابوعبدالرّحمن السُلَمی رَحِمَهُ          
گفت که با ابراهیم ادهم صحبت کردم گفتم مرا خرب ده از ابتداء کار خویش و این حدیث بگفت و ابراهیم ادهم 

ایت کنند کی گفت طعام حالل خور و بر تو نه قیام شب است و نه روزۀ بزرگ بود اندر باب ورع و از وی حک
  .روز

ویرا گفتند گوشت گرانست گفت . بیشرت دعاءِ او این بود کی یارب مرا از ذلّ معصیت با عزّ طاعت آر          
   .ارزان بکنید و مخرید

درجۀ صالحان نبینی تا عقوبت دنیا  احمد خضرویه گوید ابراهیم ادهم مردی را دید اندر طواف گفت          
بگشائی و در راحت ببندی، و در جهد بگشائی و در اختیار نکنی، در نعمت بر خویشنت ببندی و در محنت 

و در امل ببندی و در آراسته . خواب ببندی و در بیداری بگشائی و در توانگری ببندی و در درویشی بگشائی
  .بودن مرگ را بیارائی

هیم ادهم بستانی فرا ستده بود لشکریی بدو بگذشت و انگور خواست از وی، گفت خداوند مرا ابرا          
نفرموده است ویرا تازیانه بزد سر برآورد و گفت دِه بر سری که بسیار اندر خداوند خویش عاصی شده است مرد 

  .عاجز شد و برفت
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ر شدم آنچه داشت بر من نفقه کرد آرزوئی از او بن ابراهیم گوید با ابراهیم ادهم سفر کردم بیما سهل          
خواستم خری داشت بفروخت و بر من نفقه کرد چون بهرت شدم گفتم خر کجا است گفت بفروختم گفتم بر چه 

  .نشینم گفت یا برادر بر گردن من نشني سه منزل مرا بر گردن همی کشید
بن ابراهیم و پدرش  فیض بن ابراهیم و گویند ثوبان نام او ابوالفیض ذاالنون المصریو از ایشان بود           
و وفات او اندر سنۀ خمس و اربعني و ماء تني بود و یگانۀ زمان خویش بود اندر زبان این طائفه و . نوبی بود

علم ایشان و بورع و حال و ادب، او را غمز کردند بمتوکّل امريالمؤمنني او را از مصر بیاورد و چون اندر نزدیک 
و متوکّل چنان بود کی اهل ورع را پیش او . د پندش داد متوکّل بگریست و او را عزیز و مکّرم بازگردانیدوی ش

و ذاالنّون مردی نحیف بود سرخ . یاد کردندی بگریستی و گفتی چون اهل ورع را یاد کنید بشتابید بیاد کرد ذاالنّون
  .ریش نبودروی و سپید 

االنون شنیدم گفت عالمت دوستی خدای عزّوجلّ متابعت کردن دوست خدای سعیدبن عثمان گوید از ذ          
  .او و بجای آوردن امر و سنّت اوعلیه وسَلَّم اندر خویها و فعلهای  اللّه است محمّدصلّی

  .ذاالنّون را پرسیدند که سفله کیست گفت آنک بخدای راه ندارد و نیاموزد          
کی اندر مجلس ذوالنّون حاضر بودم و سالم مغربی بیامد و گفت یا اباالفیض بن الحسني گوید  یوسف          

گفت بحق معبودت بر تو که مرا بگوئی، ذاالنّون گفت . بود گفت عجائبی بود و طاقت نداریه سبب توبه تو چ
ابینا از دهی از دیههای مصر شوم اندر دشت بخفتم چشم باز کردم خوىل دیدم نه خواستم که از مصر بريون شوم ب

آشیانه بیفتاد زمني بشکافت و دو سُکُره از آن زمني برآمد یکی زرین و یکی سیمني، اندر یکی کنجد میخورد و 
  .اندر یکی آب همیخورد من گفتم اینت عربت پس برخاستم و بدرگاه شدم تا آنگاه که مرا پذیرفتند

  .از طعام پر بر آمده باشدمعدۀ قرار نگريد کی  ابو دجاجه گوید از ذاالنّون شنیدم گفت که حکمت اندر          
  .ذاالنّون را پرسیدند از توبه گفت توبۀ عام از گناه بود و توبۀ خاص از غفلت          
و خراسانی بود از ناحیت مرو و گویند که مولدش بسمرقند  بن عِیاض لابوعلی الفُضَیْو از ایشان بود           

  .سنه سبع و ثمانني و مائه ات وی بمکه بود اندر محرّمبود و بباورد بزرگ شد و وف
آن بود که بر  میان باورد و سرخس، و سبب توبه ویبن موسی گوید که فضیل عیّاری بود براه زدن  فضل          

آمَنُوا نِ لِلَّذِینَ یَأْ اَلَمْ. کنیزکی عاشق بود و زیر دیوارها همی شدی بنزدیکی آن کنیزک، شنید که کسی همی خواند
او گفت یارب گاه آمد و از آنجا بازگشت آن شب باویرانی شد و گروهی را دید آنجا . رِاللّهِلِذِکْ تَخشَعَ قُلوبُهُمْ اَنْ

از کاروانیان بعضی گفتند برویم و دیگران گفتند تا بامداد کی فضیل اندر راهست و فضیل توبه کرد و ایشانرا 
  .ایمن کرد و آمد بحرم

یل گفتی کی خدای عزّوجلّ چون بندۀ را دوست دارد اندوهش بسیار دهد و چون دشمنش دارد دنیا فض          
  .بر وی فراخ کند

  .ابن المبارک گوید چون فضیل بمرد اندوه برخاست          
و فضیل گوید اگر همه دنیا بر من عرضه کنند بدان شرط که با من شمار نکنند نزدیک من چون مرداری           

  .وی بگذرد و جامه از وی نگاه دارده بود که یکی از شما ب
  .ام ام دوسرت دارم باز آنک سوگند خورم که نه مرائی مرائیفضیل گوید اگر سوگند خورم که من           
  .و فضیل گوید دست بازداشنت عمل از بهر مردمان ریا بود و عمل از بهر مردمان شرک بود          
رازی گوید سی سال صحبت کردم با فضیل و هرگز ندیدم که بخندید و ندیدم که تبسّم کرد مگر  ابوعلی          

حال بود گفت خدای دوست داشت که این پسر بمريد و از وی پرسیدم که این چه . آن روز کی پسرش علی بمرد
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  .من نیز دوست داشتم آن، بموافقت فرمان وی
  .جّل عاصی شوم اثر آن در خلق چهارپای خود و خادم خود بینمفضیل گفت که چون در خدای عزّو          
از جملۀ پريان بزرگ بود و دعاءِ او  بن فريوز الکرخی ابومحفوظ معروفو از این طائفه بود           

و گویند گور معروف . کنند شفا پدیدار آیدکی پیش آید بسر گور وی شوند و دعا  لبغدادیانرا هر حا. مستجاب بود
  .ک آزموده استتریا

و گویند اندر سنه . السّالم بود وفات وی اندر سنه مأتني بود الرّضا علیه بن موسی و او از جمله موالیان علی          
احدی و مأتني بود و استاد سرّی سَقَطی بود و او را گفت روزی چون ترا بخدای حاجتی باشد بمن سوگند برو 

  .ده
اق شنیدم که پدر و مادر معروف ترسا بودند و او را فرا مؤدّب دادند مؤدّب گفت از استاد ابوعلی دّق          

نريو، و معروف بگریخت و پدر و مادرش همی ه مؤدّبش بزد زخمی ب. واحِدُبگو ثالِثُ ثَالثه او گفت بل هُوَ اللّهُ الْ
الرّضا مسلمان  سیبن مو پس بر دست علیّ. خواستی موافقت وی کردیمیه گفتند کاشکی بازآمدی بر هر دین ک

بر دین حنیفی، پدر و مادرش  زد گفتند کیست گفت معروف گفتند بر کدام دینی گفته شد و با سرای آمد و در ب
  .مسلمان شدند

حانَهُ وتَعاىل سری سقطی گوید معروف را بخواب دیدم، چنانک زیر عرش ایستاده بودی حق سُبْ          
تعاىل ندا آمد کی این معروف کرخی است که از  د تو بهرت دانی یارب، از حقفرشتگان را گفتی این کیست گفتن
  .هوش نیاید االّ بدیدار مندوستی من مست شده است و با 

معروف گفت یکی از اصحاب داود الطّائی مرا گفت نگر دست از کار باز نداری که آن ترا نزدیک کند           
  .ام طاعت خدای و حرمت مسلمانان و نصیحت کردن ایشانرابرضاء خداوند گفتم چیست آن عمل گفت دو

محمّدبن الحسني گوید از پدر خویش شنیدم که کرخی را دیدم بخواب پس از مرگ او، ویرا گفتم خدای           
پند پسر سمّاک و بر درویشی ه با تو چه کرد گفت بیامرزید گفتم بزهد و ورع تو، گفت نه بقبول کردن من ب

دوستی درویشان، و پند پسر سمّاک این بود که معروف گفت بکوفه میشدم و مردی را دیدم و او را  بایستادن و
ابن سمّاک گفتند مردمانرا پند همی داد و اندر بیان سخنش همی رفت که هر که بجملگی از خدای برگردد 

ت بازگردد، و همه خلق بر وی برحم و هر کی با خدای گردد بکلّی، خدای عزّوجلّ. خدای بجملگی ازو برگردد
حانَهُ وتَعاىل باشد کی وقتی برو رحمت کند، سخن بازو گرداند و هرکس کی وقتی بازگردد و وقتی باز آید حق سُبْ

الرّضا و این سخن  بن موسی او اندر دل من افتاد و با خدای گشتم و همه شغلها دست بداشتم مگر خدمت علیّ
  .کفایتستاو را بگفتم، گفت اگر پند پذیری این 

  .ام این حکایت السقطی گوید از وی شنیده سری          
گفت چون بمريم پرياهن من بصدقه دهید کی من . و معروف را گفتند در آن بیماری که بمرد وصیّتی بکن          

  .همی خواهم کی از دنیا بريوم شوم برهنه همچنانک درآمدم برهنه
گفت خدای رحمت کناد بر آنک ازین آب خورد، او فراستد و بخورد گفتند  و مردی سقّا را دید کی همی          

  .نه تو روزه داشتی گفت روزه داشتم ولیکن گفتم مگر دعاء او اندر من رسد
خال جنید بود و استادش بود و شاگرد معروف  السَقَطی بن المُغَلَّس ابوالحسن سَرّیو از ایشان بود           

نۀ خویش بود اندر ورع و حالهای بزرگ از علم و توحید ابوالعباس مسروق گوید بمن کرخی بود و یگانۀ زما
را  رسیده است که سری سقطی اندر بازار بودی و معروف روزی همی آمد و کودکی یتیم بازو بود گفت این یتیم

حت دهاد ازین معروف گفت خدای دنیا بر تو دشمن کناد و ترا را. جامه کن سری گفت او را جامه کردم شاد شد
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تر از دنیا، و هرچه یافتم از برکت معروف  شغل کی اندروئی، از دکان برخاستم و هیچ چیز نبود بر من دشمن
  .یافتم

جنید گوید هرگز ندیدم کس بعبادت سَرّی، نود و هشت سالش بود و هرگز پهلویش بر بسرت نرسیده بود           
  .مگر اندر علّت مرگ

کی سَرّی گفت تصوّف نامی است سه معنی را و آنست که نور معرفتش نور ورع را فرو  حکایة کنند          
چیز نگوید کی ظاهر کتاب برو نقض کند و کرامات او را بدان ندارد کی پرده باز درد  چنکشد و اندر علم باطن هی

  .سبع و خمسني و مأتني بود وفات او در سنه. از محارم
اند  ی مرا از محبت بريسید من گفتم گروهی گویند موافقت است و گروهی گفتهجنید گوید روزی سرّ          

اند نیز، سری پوست دست خویش بگرفت و بکشید از دستش برنخاست گفت  ایثارست و چیزهای دیگر گفته
بعزّة او که اگر گویم این پوست برین استخوان از دوستی او خشک شده است راست گویم پس از هوش بشد و 

  .گون بود چو ماه گشت و سَرّی گندم روی وی
و گفت سی سالست تا استغفار همی کنم از یک شکر که کردم گفتند چگونه بود گفت آتش اندر بغداد           

افتاد کسی مرا خرب آورد که دکان تو نسوخت گفتم الحمدللّه و سی سالست تا پشیمانی همی خورم تا چرا خویشنت 
  .مرا از مسلمانان بهرت خواست

در حکایة همی آید کی سَرّی گفت اندر روزی چندین بار اندر بینی نگرم از بیم آنک گویم رویم سیاه           
شده باشد که از گناهها که از من در وجود آمده باشد سری گوید راهی دانم کوتاه تا بهشت، گفتند چیست گفت از 

  .یچ چیز نبود کی بکسی دهیکس چیزی نخواهی و هیچ چیز از کس فرا نستانی و با تو ه
جنید گوید سَرّی گفت میخواهم که بمريم و ببغداد نباشم گفتند چرا گفت ترسم که گورم فرا نپذیرد و           

  .فضیحت شوم
  .هم او گوید که سَرّی دعا کردی گفتی یارب هرگاه که مرا عذاب کنی بذّل حجابم عذاب مکن          
گرئی گفت  ندر نزدیک سَرّی شدم او را دیدم کی همی گریست گفتم کی چرا میجنید گوید روزی ا          

کودکی آمد گفت یا پدر امشب گرم شبی است این کوزه برآویز تا سرد شود خوابم گرفت بخواب دیدم کنیزکی که 
شود و آن کوزه رائی گفت آنرا که کوزه بر نیاویزد تا آب سرد ه چنان نباشد بنیکوئی از آسمان فرود آمد گفتم تو ک

  .برنگرفتند تا در زیر خاک مدروس شدجنید گفت آن سفالهاء شکسته من دیدم و از آنجا . برگرفت و بر زمني زد
نشستی وفاتش آنجا بود و  باصل از مرو بود و ببغداد الحارث الحافی ابونصربشربنو از ایشان بود           

نه سبع و عشرین و مأتني بود و کار او بزرگ بود و سبب توبۀ وی آن رَم بود وفاة او اندر سبن خَشْ خواهرزاده علّی
اللّه برو نبشته و پای بر وی همی نهادند، برگرفت و درمی داشت غالیه خرید و  بسمبود که اندر راه کاغذی یافت 

نام من مُطَیَّب آن کاغذ را مُطَیَّب گردانید و اندر شکاف دیواری نهاد، بخواب دید که هاتفی آواز داد که یا بشر 
  .کردی و ما نام تو بویا کردیم اندر دنیا و آخرة

اللّه کی گفت بشر بجائی بگذشت و مردمان گفتند این مرد شب هیچ  از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُ           
شبی تا روز نخسبد و اندر سه شبانروز یکبار روزه گشاید، بگریست پرسیدند که چرا است این گریسنت گفت هرگز 

حانُهُ وتَعاىل اندر دل مردمان افکند ام ولیکن ایزد سُبْ ام که شب بنگشاده ام و هرگز روزی روزه نداشته بیدار نبوده
  .پس بگفت ابتداء حال خویش چنني که ما یاد کردیم. زیاده از آنک بنده کند بلطف خویش با بندگان خویش

عَلَیه بخواب دیدم  اللّه وسَالمُهُ  رسید که بشر حافی گفت پیغمرب صَلَواتُ حاتم گوید بمن  بن ابی عبدالرحمن          
بدانک متابعت کردی سنّت را  اللّه، گفت گفت دانی کی خدا ترا چرا از اقران تو بزرگرت گردانید، گفتم نه یا رسول
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، اینها ترا بمنزلت و حرمت داشتی نیکانرا و برادرانرا نصیحت کردی و یاران مرا دوست داشتی و اهل بیت مرا
  .ابرار رسانیدند

بالل خوّاص گوید اندر تیه بنی اسرائیل همی رفتم مردی با من همی رفت مرا شگفت آمد از وی پس           
مرا الهام دادند کی این خضرست او را گفتم بحق حق بر تو که بگوئی تا تو کیستی، گفت برادر تو خضر، گفتم 

َبل وئی؟ گفت از اوتاد است، گفتم اندر احمد حَنْگ  هگفتم اندر شافعی چچیزی از تو برپسم گفت برپس 
و نیز نباشد، گفتم ون اچگوئی؟ گفت از پس او  هگوئی؟ گفت از جملۀ صدّیقان است، گفتم اندر بشر حافی چ هچ
  .چه پایگاه بود کی دیدار تو یافتم گفت بنیکی کردن تو با مادر و پدر خویشه ب

زد گفتند کیست گفت بشر حافی، ه وعلی دقّاق گوید بشر حافی بخانۀ المعافابن عمران شد و در باستاد اب          
  .نعلینی خریدی نام پای برهنگی از تو شدی به بودیدخرتکی از آن خانه آواز داد اگر بدو دانگ 

دیدم و او را اشارة بود و بشر  بن الجّال گوید ذوالنّون مصری را دیدم او را عبارة بود و سهل را ابوعبداللّه          
  .تری گفت بشربن الحارث استاد ما است را دیدم او را ورع بود، او را گفتند تو بکدام مایل

  .و گویند بچندین سال باقلی آرزویش بود و نخورد          
گفت بخور یا گفتند خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید و مرا  پس مرگ او را بخواب دیدند          

  .آنک برای ما نخوردی و بیاشام ای آن که برای ما نیاشامیدی
ابوبکر عفّان گوید از بشر شنیدم که چهل سالست تا مرا بریان آرزو همی کند و بهاء آن بدست نیامده           
  .است

  .بشر را گفتند نان با چه خوریم گفت عافیت یاد کن و نان خورش کن          
  .بشر گفت حالل اسراف نپذیرد          
بشر را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا بیامرزید و یک نیمه از بهشت مرا مباح کرد و           

  .مرا گفت یا بشر اگر تا بودی مرا همه سجود بر آتش کردی شکر آن نگزاردی که ترا اندر دل بندگان نهاده بودم
  .مردمان ویرا دانندآخرت نیابد آنک دوست دارد کی بشر گوید حالوت           
همتا بود اندر زمانۀ خویش بعلم و ورع و  بی بن اسدالمحاسبی ابوعبداللّه الحارثو از ایشان بود           

  .معامله و حال و بصری بود وفات او ببغداد بود اندر سنه ثلث و اربعني و مأتني
درش مرياث ماند، دانگی برنگرفت از بهر آنک پدرش قَدَری بود و اندر ورع گویند هفتاد هزار درم از پ          

هِ که مسلمان از کافر عَلَیْ اللّه وَسَالمُهُ  روا نداشت آن برگرفنت، و گفت روایت درست شده است از پیغمرب صَلَواتُ 
  .مرياث نیابد

از پدرش بسیار ضیاع باز ماند و مسروق گوید کی حارس محاسبی بمرد و بدرمی محتاج بود و  ابن          
  .چیز زبرنگرفت چهی

از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که حارث محاسبی چون دست فرا طعامی کردی که اندر وی شبهت بودی           
  .رگی بر انگشت وی بجنبیدی و از آن باز ایستادی

بن  و حال دیگران تسلیم کنید، یکی بحارثپنج تن از پريان اقتداء کنید ه ابوعبداللّه خفیف گوید کی ب          
بن العطاء و عمروبن عثمان المکّی زیرا که  محمّد و بابومحمّدبن روُیَم، و ابوالعبّاس اسدالمحاسبی و بجنیدبن

  .ایشان جمع کردند میان علم و حقیقت
ظاهر او را  خدای عّزوجلّ و حارث محاسبی گوید هر که باطن خویش درست کند بمراقبت و اخالص           

  .آراسته گرداند بمجاهده و اتّباع سنّت
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جنید گوید روزی حارث بمن بگذشت اثر گرسنگی دیدم در وی گفتم یا عم اندر سرای رویم تا چیزی           
خوریم، گفت نیک آمد، اندر سرای شدم و چیزکی طلب کردم تا نزدیک وی برم و اندر شب ما را از عروسی 

ن سو دهان همی برد تا آ فرا نزدیک وی بردم و لقمۀ اندر دهان نهاد و ازین سوی دهان بازچیزی آورده بودند، 
دیری، پس برخاست و آن لقمه در دهلیز بیفکند و بريون شد و پس از آن از وی پرسیدم گفت مرا گرسنه بود ه ب

ه هیچ طعام که اندر وی خواستم که ترا شاد گردانم و دل تو نگاه دارم ولیکن میان من با خدای نشانی است ک
شبهت بود بگلوی من فرو نشود و هرچند کوشیدم فرو نتوانستم بردن، آن طعام از کجا بود گفتم از سرای 
خویشاوندی آورده بودند گفتم امروز اندر سرای شویم اندر شدیم و پارۀ چند نان بود بیاوردم و بخورد گفت 

  .چیزی که آری پیش درویشان چنني آر
حال او بزرگ بود یوسف همی گوید که داود طائی  ابوسلیمان داودبن نصريالطائیاز ایشان بود  و          

  .بیست دینار مرياث یافت بیست سال همی خورد
استاد ابوعلی دقّاق گفت سبب توبۀ داود طائی آن بود که روزی اندر بغداد همی رفت ویرا از پیش           

د را دید داود گفت اُف بر این دنیا که حمید بر تو سابق است بدان در حمید طوسی براندند باز نگریست حمی
  .خانه نشست و مجاهدة و عبادت بر دست گرفت

  :گری شنید کی همی گفت و دیگر گویند سبب توبۀ وی آن بود که آواز نوحه          
 لّٰىبایِّ خَدّیَک تَبَدّی الب 

  

 َک اِذاً سَاالنَْیوَ اَیُّ عَیْ 
  

  .نخست بریخت خاک بپوسانید، و کدام چشمت بود کهمعنی چنني بود که بکدام رویت بود کی آن            
و گویند سبب توبه و زهدش آن بود کی گفت با ابوحنیفه نشسته بودم و ابوحنیفه گفت که یا باسلیمان علم           

عزلت گري، گفتم با ایشان بنشینم و  جمع کردی گفتم چه باقی ماندست گفت عمل بدان تنم با من منازعت کرد که
تر بودمی از آنک تشنه  هیچ سخن نگویم بنشستم یکسال و سخن نگفتم و چون مسئلۀ فرا رسیدی من بسخن تشنه

  .بآب و سخن نگفتم آنگاه کارش آنجا رسید کی رسید
اسراف بود گفت هر  گویند جنید گفت حجّامی داود طائی را حجامت کرد و دیناری بوی داد گفتند این          

  .را مروة نبود عبادتش نبوده ک
  .و همه شب گفتی یارب اندوه یافنت تو اندوهها از دلم بريون کرد و خواب را از من جدا کرد          
ام از  و چون فرمان یافت یکی از صلحا ویرا بخواب دید که همی دوید گفتند چیست گفت اکنون برسته          

  .فرمان یافتشد بامداد بود، خرب برآمد که داود طائی  زندان، مرد بیدار
  .مردی اندر نزدیک وی شد گفت مرا وصیّتی کن گفت مردگان منتظر تواند          
کسی دیگر اندر نزدیک وی شد سبوئی دید آفتاب بر وی افتاده گفت برنگريی از آن آفتاب چون بنهادم           

کسی دیگر در نزدیک او شد و بسیار اندر . اندر حظّ نفس خویش سعی کنمآفتاب نبود از خدای شرم دارم که 
  .وی همی نگریست، گفت ندانی که بسیار نگریسنت کراهیت دارد همچنانک بسیار گفنت

ابو ربیع واسطی گوید که داود طائی را گفتم مرا وصیّتی کن، گفت از دنیا روزه فرا گري و مرگ عید           
  .ان بگریز چنانک از شري گریزیمدخویش کن و از مر

از پريان خراسان بود و او را زبانی بود اندر توکّل و  بن ابراهیم البلخی ابوعلی شقیقو از ایشان بود           
  .استاد حاتم اصّم بود

بت تجارة بريون شد برتکستان اندر حالت جوانی در ه و سبب توبۀ وی آن بود که وی توانگرزاده بود و ب          
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خانۀ شد، خادمی را دید در آن بت خانه سر و موی روی باز کرده بود و جامۀ سرخ پوشیده ارغوانی شقیق خادم 
گفت . را گفت تو را آفریدگاری است زنده و عالم او را پرستنده و تو بتی را میرپستی که از او نه خري آید و نه شر

زی دهد بشهر تو تا تو اینجا نبایستی آمد، شقیق را از آن اگر چنني است که تو همی گوئی قادر نیست کی تو را رو
  .بیداری افتاد و طریق زهد پیش گرفت

ای را دید که بازی همی کرد  و گویند سبب توبۀ او آن بود که قحطی افتاد و مردمان اندوهگني بودند، بنده          
از آنچه که خواجۀ مرا دیهی است  گفت یا غالم چیست این نشاط و مردمان چنني اندوهگن، غالم گفت مرا

برگی نباشد، او را بیداری افتاد، گفت اگر او را  خاص او را، و چندانک او را باید از آنجا ارتفاع یابد، ما را بی
نازد و درویش است، خداوند من  خداوندی است کی دیهی دارد این غالم بدان خداوند خویش چنان می

  .عنی نداردتوانگر است انده روزی بردن هیچ م
بن ماهان امري بلخ بود و  بن عیسی حاتم اصمّ گوید شقیق توانگر بود و جوانمرد و با جوانان رفتی و علیّ          

سگ شکاری دوست داشتی سگی گم شد او را گفتند که نزدیک مردی است و آن مرد همسایۀ شقیق بود، او را 
برد شقیق بنزدیک امري شد، گفت دست از این بدارید کی  بویبیاوردند و بزدند، مرد بسرای شقیق شد و پناه 

سگ من دارم و تا سه روز دیگر سگ باز آورم مرد را رها کردند، شقیق بازگشت اندوهگن از آنچه گفته بود، 
چون سه روز بگذشت مردی از بلخ غائب بود باز آمد سگی یافته بود قالده بر گردن وی، گفت بهدیه نزد شقیق 

دی جوانمرد است، سگ نزدیک شقیق آورد و نگریست سگ امري بود، شاد شد و سگ بنزدیک برم که او مر
  .امري برد و از آن ضمان بريون آمد و بیداری ویرا بدیدار آمد و توبه کرد و راه زهد گرفت

ن چیز نتوانست دید چحاتم اصمّ گوید با شقیق بودیم اندر مصاف بجنگ ترکان و روزی صعب بود و هی          
همی شد شقیق مرا گفت خویشنت را همی چون پاره  شکست و پاره افتاد و نیزها و شمشريها می مگر سر کسی می

بودی، گفتم نه گفت بخدای کی من تن خویشنت را  بینی یا حاتم امروز مگر پنداری که دوش است که با زن خفته
هر دو صف بخفت و سرپ بالني کرد و اندر پندارم که دوش تو بودی با زن اندر بسرت و اندر پیش  هم چنان می

تر  خواب شد چنانک آواز خواب او بشنیدم شقیق گفت خواهی کی مرد بشناسی اندر نگر تا بوعدۀ خدای ایمن
  .بود یا بوعدۀ مردمان

  .و سخن گفنتو هم او گوید که پرهیز مرد بسه چیز بتوان دانست بگرفنت و منع کردن           
و جدّش گربی بود و مسلمان شد و ایشان سه  ابویزید طیفوربن عیسی البسطامیایفه بود و ازین ط          

و حال، وفاة وی  آدم، و طیفور و علی، و همه زاهدان و عابدان بودند و ابویزید بزرگرتین ایشان بود برادر بودند
  .اندر سنه احدی و ستني و مأتني بود و گویند اربع و ثلثني و مأتني بود

  .و ابو یزید را پرسیدند که بچه یافتی این پایگاه را، گفت بشکمی گرسنه و تنی برهنه          
چیز نبود بر من سخرت از علم و متابعت کردن آن، و  چسال اندر مجاهدة بودم و هی و ابویزید گوید سی          

  .اختالف علماء رحمتست مگر اندر تجرید توحید
نیا بريون نشد تا قرآن حفظ بنکرد، و کسی پدیدار آمد اندر عهد ابویزید و مردمان او و گویند ابویزید از د          

را بسیار زیارت کردندی و خرب او مشهور گشت اندر جهان، عمّی بسطامی گوید که ابویزید مرا گفت برخیز تا این 
فرا قبله کرد و ون آمد روی مرد را بینیم که دعوی والیت همی کند گفت رفتیم تا بنزدیک آن مرد چون از خانه بري

الّلُه  آب دهن بینداخت بویزید هم از آنجا بازگشت و بر وی سالم نکرد گفت هر که ادبی از آداب رسول صَلَّی
  .هِ بر وی بخلل باشد او بر هیچ چیز نباشدعَلَیْ

خواهم که کفایت و هم این عمّی روایت کند کی ابویزید گفت اندیشه همی کردم که از خدای تعاىل ب          
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گرداند مرا مؤنت زنان و مؤنت شکم پس گفتم چون روا باشد مرا این خواسنت از خدای تعاىل و پیغامرب 
وسَلّم نخواست من نیز نخواهم پس خدای تعاىل مرا کفایت کرد، اگر زنی بینم یا دیواری هر دو  هِ اللّهُ عَلَیْ صَلَّی

  .یکسان است
که از پدر خویش شنیدم که پرسیدم ابویزید را از ابتدای حال و زهدش گفت زهد  هم عمّی بسطامی گوید          

را قیمتی نیست گفتم چرا، گفت زیرا که من سه روز زاهدی کردم و روز چهارم از زهد بريون آمدم، اوّل روز زاهد 
روز سیم زاهد  بودم اندر دنیا و هرچه اندر وی است و دیگر روز اندر آخرت زاهد شدم و هرچه در وی است و

هاتفی . چیز نمانده بود مرا مگر خدای عزّوجل چجالله روز چهارم هی شدم اندر هرچه بريون خدای است جلّ 
  .گفت بایزید طاقت ما نداری گفتم مراد من این است بگوشم آمد کی گویندۀ گوید یافتی یافتی

صفت نتوان کرد گفتند چه ری تعاىل گفت با هابویزید را گفتند چه سخرت بود از آنچه دیدی اندر را          
  .تر بود گفت این بتوان، گفت تن خویش بطاعتی خواندم فرمان نربد یکسال آبش ندادم آسان

ابویزید همی گوید سی سالست تا نماز همی کنم و اعتقادم اندر نفس بهر نماز چنان بوده است کی من           
  .گربم و زنّار بخواهم بریدن

هوا همی پرد مگر غرّه نشوی از ابویزید حکایت کنند که او گفت اگر کسی را بینی که از کرامات اندر و           
  .بوی تا او را نزدیک امر و نهی چون یابی و نگاه داشت حدود و گزاردن شریعت

دایرا یاد نکرد، و از ابویزید همی آید کی شبی برباط شد تا خدای تعاىل یاد کند بر بام رباط تا بامداد خ           
از وی پرسیدند گفت سخنی رفته بود بر زبانم در حال غفلت، یادم آمد شرم داشتم که خدای تعاىل را یاد کنم در 

  .آن حال
و او را در آن وقت همتا یکی بود از امامان قوم  تَریبن عبداللّه التُسْ ابومحمّدسهلو از این طایفه بود           

ع و صاحب کرامات بود و ذاالنّون مصری را دیده بود بمکّه، آنگه که بحجّ شد، وفات نبود اندر معامالت و ور
  .وی چنانک گویند اندر سنۀ ثالث و ثمانني و مأتني بود

نگریستمی  سهل گفت من سه ساله بودم و مرا قیام شب بودی و اندر نماز خال خویش محمّدبن سوار می          
  .بودی که گفتی یا سهل بخسب که دلم مشغول همی داریو وی را قیام شب بودی و بسیار 

البصری گوید که از سهل شنیدم گفت کی خال مرا گفت یاد نکنی آن خدایرا کی ترا  بن الواصلمحمد          
پهلو گردی چنانکه  پهلو بر آن بیافرید گفتم چگونه یاد کنم گفت بدل بگوی آنگاه که اندر جامۀ خواب از این

ناظرُ اِلَیَّ اَللّهُ شاهِدی گفت بچند شب آن همی گفتم پس او را خرب دادم گفت هر شب  معی اَللّهُ  اَللّهُ زبانت نجنبد 
هفت بار بگو، بگفتم پس او را خرب دادم گفت هر شب یازده بار بگوی آن همی گفتم حالوتی اندر دلم فرا دید 

دائم بر آن باش تا اندر گور شوی که اندر دنیا و دار آنچه تو را آموختم و  آمد چون ساىل برآمد خالم گفت نگاه
آخرة ترا آن بر دهد و سالها بگذشت و همان همی گفتم حالوة اندر سرّ من پدیدار آمد، پس خالم گفت یا سهل 

فرستادند بباید پرهیزد، پس خلوت اختیار کردم و مرا بدبريستان هرکه خدای با او بود و وی را بیند از معصیت 
م که همّت من پراکنده شود با معلّم شرط کنید بر آنک ساعتی بنزدیک وی باشم و چیزی بیاموزم گفتم که ترس

الدّهر داشتمی و قوت  دیگر برخیزم آنگاه بدبريستان شدم و قرآن بیاموختم و شش ساله بودم یا هفت ساله و صوم
فرستند تا  اندر خواستم که مرا ببصرهمن نان جوین بودی، بدوازده سالگی مرا مسئله افتاد و سیزده ساله بودم که 

جواب نداد بعبّادان آمدم نزدیک مردی او را  کس از علماء بصره این مسئله پرسم بیامدم و برپسیدم و هیچ
العبّادانی گفتند از وی برپسیدم جواب داد و بنزدیک وی بایستادم یکچندی و  بن عبداللّه ابوحبیب حمزة

درمی جو ه آداب وی پس با تسرت آمدم و قوت خویش با آن آوردم که مرا ب هائی بود مرا از سخن وی و فایده
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نان و خورش و  یدند و بآس کردند و نان پختند و هر شب وقت سحرگاه بیک وقیه روزه گشادمی بیخر
نمک، آن درم مرا ساىل بسنده بود پس عزم کردم که هر سه شب یکباره روزه گشایم و فرا پنج روز بردم، پس  بی

سیاحت کردم چندین سال پس هفت روز بردم پس فرا بیست و پنج روز بردم و بیست سال بر این بودم پس فرا 
  .با تسرت آمدم و شب تا روز قیام کردمی

نصربن احمد گوید که سهل گفت هر عمل کننده که عمل کند نه باقتدا اگر طاعت بود و اگر معصیت همه           
  .باقتدا همه عذاب نفس بودراحت نفس بود و هر فعل کی کند 

از دیهی از دیههای دمشق بود وفات او  بن عطیّة الدارانی ابوسلیمان عبدالرحمنو از ایشان بود           
  .اندر سنۀ خمس عشر و مأتني بود

ابی الحَواری گوید کی از ابوسلیمان شنیدم که گفت هرکه اندر روز نیکوئی کند اندر شب  احمدبن          
صدق از شهوتی دست بدارد ه یابد و هرکه اندر شب نیکوئی کند اندر روز مکافات یابد و هر که ب مکافات

خدای تعاىل شهوة از دلش بربد و خدای کریمرت از آنست که از شهوتی برای او دست بداری آن دلرا دیگر باره 
  .بدان شهوة عذاب کند

  .اندر دىل قرار گرفت دوستی آخرة از آن دل برفت هم از وی روایت کند کی هرگاه که دوستی دنیا          
از جنید همی آید که از ابوسلیمان شنیدم که بسیار بود که چیزی اندر دلم افتد از نکتۀ قوم بچند روز فرا           

  .نپذیرم االّ بدو گواه عدل از کتاب و سنّت
زی را عالمتی است و عالمت خذالن ترین کارها خالف نفس است و هرچی و ابوسلیمان گفت فاضل          

  .دست بداشنت گریسنت است
  .ابوسلیمان گوید هر چیزی را زنگاری است و زنگار دل سري بخوردن است          
  .هم او گوید کی هرچه ترا از خدای باز دارد از اهل و مال و فرزند شوم بود          
م و از سرما آرامم نبود و من یکدست پنهان کردم از سرما و ابوسلیمان گوید شبی سرد اندر محراب بود           

سلیمان آنچه روزی این دست بود کی شدم هاتفی مرا آواز داد که یا بادیگر دست فرا بريون کرده، اندر خواب 
اگر آن دست دیگر بريون بودی روزی خویش بیافتی، سوگند خوردم که هرگز نیز  وی دادیمه بريون کرده بود ب

  .م مگر دو دست بريون کرده بسرما و گرمادعا نکن
حوری دیدم مرا گفت همی خسبی و پانصد . ابوسلیمان گوید وقتی خفته ماندم و وِرد من خوانده نیامد          

احمدبن ابی الحواری گوید روزی بنزدیک ابوسلیمان شدم و . ها پرورند از بهر تو درین پرده سالست تا مرا می
گرئی گفت یا احمد چرا نگریم شب تاریک شد و چشمها بخفت و دوست  را میوی همی گریست گفتم چ

چکد، جلیل سبحانه  بدوست رسید، و اهل محبّت بپای ایستادند و اشک چشم ایشان مريود و اندر محرابها همی
ی باشند، بینم آنرا که از سخن من لذّة همی یابند و بذکر من براحت هم جربئیل را ندا میکند که یا جربئیل من می

من مطّلعم بخلوتهای ایشان و نالۀ ایشان همی شنوم و گریسنت ایشان همی بینم یا جربئیل چرا آواز ندهی کی این 
گریسنت چیست هرگز دیدی دوستی کی دوستان خویش را عذاب کند یا اندر کرم من سزد که ایشانرا بحضرت 

کنم بعزّت خویش کی چون روز قیامت بود حجاب از  آرم تا مرا خدمت کنند آنگاه ایشانرا عذاب کنم، سوگند یاد
  .چگونه نگرند بیچون و بی چشم ایشان بردارم تا بمن می

بن یوسف االصّم از بزرگان و پريان  و گویند حاتم بن عنوان ابوعبدالرّحمن حاتمو ازین طائفه بود           
ر نبود ولیکن خویشنت کر ساخت و آن نام برو خراسان بود و شاگرد شقیق بود و استاد احمدبن خضرویه و گویند ک

  .برفت
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و از استاد ابوعلی شنیدم که وقتی زنی بنزدیک وی آمد تا چیزی از وی برپسد، اتّفاق چنان افتاد کی اندر           
آن وقت آوازی از آن زن بیامد خجل شد چون در سخن آمد حاتم گفت آواز بردار و چنان فرا نمود که وی کر 

  .اصمّ بر او برفت و آن زن آن خرب شایع کرد که وی نشنود و نام زن شاد شد است، آن
چه خوری و چه پوشی و کجا  حامد لفّاف گوید از حاتم اصّم شنیدم که هیچ روز نبود که شیطان گوید مرا          

  .نشینی من گویم مرگ خورم و کفن پوشم و بگور نشینم
روزها عافیت است گفت  زوست گفت روزی تا شب عافیت، گفتند نه همهبا حاتم گفتند تو را چه آر          

و از حاتم حکایت کنند، گفت اندر غزا بودم ترکی مرا . عافیت من آنست کی آنروز اندر خدای عاصی نشوم
بگرفت و بیفکند تا بکشد دلم مشغول نشد، منتظر همی بودم تا چه حکم کرده است، وی کاردی همی جست 

  .تريی آمد و کشته شد از من باز افتاد و من برخاستم ناگاهان وی را
تُ اندر حکایة همی آید کی حاتم گفت هرکی اندر این مذهب آید چهار گونه مرگش بباید چشید مَوْ           

بود  مَر و آن عملاَحْتُ الْوَد و آن احتمال بود و بار کشیدن خلق، و مَوْاَسْتُ الْیَض، و آن گرسنگی است، ومَوْاَبْالْ
  .رَقَّع داشنت یعنی جامۀ پاره پاره بر هم دوختهضَر وآن مُ اَخْتُ الْ و مخالفت هوی، و مَوْ

همتا بود اندربارۀ خویش و زبانی داشت  بی بن معاذالرّازی الواعظ ابوزکریّا یحییو از ایشان بود           
آنجا باز نیشابور آمد و آنجا فرمان  بلخ شد و آنجا بایستاد و ازه اندر رجا بدان مخصوص و بسخن معرفت و ب
  .یافت اندر شهور سنه ثمان و خمسني و مأتني

احمدبن عیسی گوید که از یحیی شنیدم گفت زاهد چون بود آنک او را ورع نبود، متورّع باش از آنچه           
  .ترا نیست پس زاهد شو

بود و گرسنگی زاهدان سیاست بود و گرسنگی تجربت  و هم از وی روایت کنند که گفت گرسنگی تائبان          
  .صدّیقان تکّرم بود

  .یحیی گوید فوت سخرت بود از موت کی فوت بریدن بود از حق و موت بریدن بود از مخلوقات          
  .اندکی و خلوت و گرسنگی یحیی گوید زهد سه چیز است          
  .تر بود ار مگر بدانچه وقت بدان اوىلچیز مشغول مد چو هم یحیی گوید خویشنت بهی          
هزار درمش دادند، یکی از پريان گفت  یحیی ببلخ سخن گفت اندر فضل توانگری بر درویشی و سی          

  .خدای برکت مکناد او را درین مال و بريون آمد تا بنشابور آید قطعش افتاد و مال بربدند
  .اش بدرد بآشکارا نیدم که هر کی خیانة کند اندر سرّ خدای پردهبن علوّیه گوید کی از یحیی ش الحسن          
بن محمد گوید از یحیی شنیدم که گفت تزکیت بدان کردن عیب بود بر تو و دوستی ایشان ترا عیب  علی          

  .بود بر تو و خوار بود بر تو آنک محتاج بود نزد تو
از پريان بزرگ بود از خراسان و با ابوتراب  ه البلخیابوحامد احمدبن خضرویو ازین طایفه بود           

نخشبی صحبت کرده بود، بنشابور آمد و ابوحفص را دید پس ببسطام شد بزیارة ابویزید و اندر فتوّة بزرگ بود و 
  .ویهتر از احمد خضر بهمّت بزرگرت و اندر احوال صادق کس ندیدم ابوحفص گفت هیچ

  .احمد استبایزید گوید استاد ما           
محمّدبن حامد گوید نزدیک احمد خضرویه بودم بوقت نزع و نود و پنج سالش بود و مسئلۀ از وی           

گشایند ندانم که  همی کوبم اکنون باز می ل است تا درپرسیدند چشمهاء او پر آب شد و گفت نود و پنج سا
دینار وامش بود و غریمان وی نزدیک بودند  بسعادت بازگشایند یا بشقاوة و مرا وقت این کجا است و هفتصد

و این وام بگزار هم در گفت اَلّلهُمَّ یارب، رهن مال نزدیک خداوند مال من بودم و تو از ایشان باز میستانی ت
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وفات وی . خواهان احمد کجااند و از وام ایشان بگزارد پس جان تسلیم کرد ساعت یکی در بکوفت و گفت وام
تر از شهوت و هیچ بندگی نیست  مأتني بود و احمد خضرویه گوید هیچ خواب نیست گراناندر سنۀ اربعني و 

  .و اگر نه گرانی غفلت بودی شهوة بر تو ظفر نیافتی تر از شهوة سخت
بود و صحبت سلیمان  از اهل دمشق الحواری ابوالحسن احمدبن احمدبن ابیو از این طایفه بود           

  .وی اندر سنۀ ثلثني و مأتني بوددارائی کرده بود و وفات 
  .جنید گوید که احمدبن الحواری شاهسرپم شاهست          
و هم او گفتی هر که بدنیا نگرد بنظر ارادة و دوستی آن، خدای عزّوجلّ نور یقني و زهد از دلش بريون           

  .کند
  .و هم او گوید کی هر که عملش بمتابعت سنّت نبود باطل بود          
و از وی همی آید کی هیچکس گریسنت نیست فاضلرت از گریسنت بنده بر آنچه بر وی فوت شده باشد از           

  .وقتهای او بر ناموافقی
  .احمد گوید خدای هیچ بنده را مبتال نکرد بچیزی سخرت از غفلت و سختی دل          
آباد خوانند بر دروازۀ دگوژاز دیهی بود که آنرا  عمربن سلم الحدّادو از این طایفه بود ابوحفص           

  .نشابور بر راه بخارا، و یکی بود از جملۀ امامان و سادات وفات وی اندر شهور سنه سّت و ستّني و مأتني بود
  .و ابوحفص گوید از معصیت کفر افزاید چنانک از تب مرگ افزاید          
  .میل بود بدانک اندر وی از بطالت بقیّتی ماندست و ابوحفص گوید چون مرید را بسماع          
  .نیکوئی ادب ظاهر عنوان نیکوئی ادب باطن بودو هم او گوید           
ابوعلی الثَّقَفی گوید کی . هم او راست که گفت جوانمردی انصاف بدادنست و انصاف ناخواسنت          

قت بمیزان کتاب و سنّت و خواطر خویش را متّهم ابوحفص گفت هر کی افعال و احوال خویش برنسنجد بهر و
  .ندارد او را از جملۀ مردان مشمر

و صحبت ابوحاتم کرده بود صحبت حاتم اصمّ  النَّخشبی نابوتراب عسکربن الحُصَیْو از ایشان بود           
  .عطّار بصری و وفات وی اندر سنۀ خمس و اربعني و مأتني بود

  .فرمان یافت و ددگان او را بگریزیدندو گویند ببادیه           
و . نبود اوّل ابوتراب نخشبیجّال گوید ششصّد پري را دیدم و اندر میان ایشان هیچ بزرگرت از چهارتن  ابن          

ابوتراب گوید قوت درویش آن بود که یابد و لباس وی آنقدر که عورت بپوشد و هرجای که فرود آید مأوی وی 
  .باشد

ابوتراب گوید چون بندۀ صادق بود اندر عمل حالوة بیابد پیش از آنکه آن عمل بکند، چون اخالص           
  .بجای آرد اندر آن حالوة آن بیابد آنوقت که عمل بکند

ت داشتی اندر ید گوید ابوتراب نخشبی چون از اصحاب خود چیزی دیدی که کراهبن نُجَیْ اسماعیل          
نَّ اللّهَ الیُغَیِّرُ بال افتاد زیرا که خدای میگوید اِبشومی من اندرین  نوی و گفتیه ردی بمجاهدت افزودی و توبه ک

  .فُسِهِمْ مٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بّاَنْ مابِقَوْ
بن نجید گوید از وی شنیدم گه گفت هر که اندر خانقاهی بنشست سؤال کرد، و هر کی از شما  اسمعیل          

رد، و هر که از مصحفی قرآن برخواند بدیدار مردمان تا بشنیدند قرآن خواندن او، این همه مرقّعی بپوشید سؤال ک
  .سؤال بود
هم از وی روایت کنند کی ابوتراب گفت میان من با خدای عهدی است، آنک چون دست بحرامی دراز           
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  .کنم از آن باز کشد مرا
ان خویش دست بخربزه پوستی دراز کرده بود و سه روز یکی نگریست از شاگرده ابوتراب روزی ب          

  .دراز کنی تو تصوّف را نشائی تا بازار باید شدن ترا گرسنگی کشیده بود، ابوتراب گفت دست بخربزه پوست می
بن الحسني گوید از بوتراب شنیدم که هرگز نفس من هیچ آرزوئی نخواست االّ یک بار از من نان  یوسف          
رسیدم مردی اندر من آویخت و گفت این  )دیهی( هیه دو بواست و من اندر سفر بودم از راه بتافتم و خایه خ

بادزدان بوده است و مرا بیو کندند و هفتاد چوب بزدند و مردی ایستاده بود بر زبر سر من، بانگ کرد که این 
ای خویش برد و نان و خایه آورد، ابوتراب نخشبی است از من بحلی خواستند و عذر خواستند و آن مرد مرا بسر

  .گفتم نفس خویش را بخور پس از آنک بدین سبب هفتاد تازیانه خوردی
و . خوردنی ببصره خوردی گفت جّال گوید ابوتراب اندر مکّه آمد و خوشروی بود گفتم طعام کجا ابن          

  .دیگر به نباج، و دیگر اینجا
گوید از زهّاد متصوفه بود و با یوسف اسباط صحبت  قبن خُبَیْ عبداللّهابومحمدو از این طایفه بود           

  .کرده بود، اندر اصل کوفی بود ولیکن بانطاکیه نشستی
فتح گوید نخست دیدار که عبداللّه خبیق را دیدم گفت یا خراسانی چهار بیش نیست، چشم است و زبان           

مگو که خدا اندر دل تو بخالف آن داند، و دل نگاهدار بزبان چیزی و دل و هوا، بچشم بجائی منگر که نشاید، و 
از خیانة و کني بر مسلمانان، و هوا نگاهدار از شر، هیچ چیز را مجوی بهوا چون این چهار خصلت در تو نباشد 

  .خاکسرت بر سر کن کی بدبخت شوی
ا ترا مضرّت باشد از آن و شاد مباش اال بن خبیق گوید اندوه مدار مگر از بهر چیزی کی فرد عبداللّه          

  .بچیزی که فردا ترا شاد کند
خبیق گوید که دور شدن بندگان از راه حق دلها از ایشان وَحِش شود و اگر ایشان را انس بودی با  ابن          

  .خدای همه چیزی را با ایشان انس بودی
ترین امیدها آنست که کار بر تو  ز معصیت باز دارد و نافعترین خوفها آن بود کی ترا ا هم او گوید نافع          

  .آسان گرداند
  .هم او راست کی هر که باطل بسیار شنود حالوة طاعت اندر دلش بکشد          
ری و حارث و سَ از اقران بشربن الحارث بود طاکیابوعلی احمدبن عاصم االَنْ و از ایشان بود           

  .نی او را جاسوس القلوب خواندی از تیزی فراست ویابوسلیمان دارمحاسبی را دیده بود و ا
  .احمدبن عاصم گوید کی چون صالح دل جوئی یاری خواه بنگاهداشت زبان          
  .نَةٌ، ما فتنه زیادة همی کنیمفِتْ  الدُکُمْوالُکُم وَ اَوْ اِنَّمّا اَمْ: و هم او راست گفت خدای همی گوید          
از مرو بود از دیه دندانقان و گویند از بوشنج بود، ببصره  ابوسری منصوربن عمّاربود و ازین طایفه           

  .مقیم بود و از واعظان بزرگ بود
  .منصوربن عمّار گوید هر کی از محنت دنیا جزع کند آن مصیبت با دین وی گردد          
و شکستگی و نیکوترین لباس عارفان تقوی بود و خدای  و هم او گوید نیکوترین لباس بنده تواضع بود          

  .رٌتعاىل همی گوید وَلِباسُ التَّقوی ذلِکَ خَیْ
منِ الرَّحیمِ برداشت و جائی مِ اللّهِ الرّحْگویند سبب توبۀ او آن بود کی اندر راه کاغذی یافت برو نبشته بِسْ          

د کی در حکمت بر تو گشاده گردید بحرمتی که تو داشتی آن نیافت که آنجا بنهادی آن بخورد در شب بخواب دی
  .رقعه را
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ابوالحسن شعرانی گوید منصور عّمار را بخواب دیدم گفتم خدای با تو چه کرد گفت مرا گفت توئی           
منصور عمّار گفتم آری یارب گفت توئی که مردمان را اندر دنیا زاهد گردانیدی و خود رغبت کردی اندر وی 

ثناء تو کردم پس از آن بصلوات دادن بر پیغمرب تو ه فتم چنني است ولیکن هیچ مجلس نکردم االّ که ابتدا بگ
دیگر نصیحت کردم بندگان ترا، گفت راست گوید کرسی بنهید تا بر من حمد گوید اندر ه هِ وَسَلَّم و ساللّهُ عَلَیْ  صَلَّی

  .ن گفت پیش بندگان منآسمان پیش فرشتگان من چنانکه اندر زمني تمجید م
و مذهب مالمت از وی  نشابوری بود دون بن احمدبن عمارة القصّارابوصالح حَمْو از این طایفه بود           

پراکنده شد بنشابور، صحبة محمّدبن سلم البادروسی کرده بود و صحبت ابوتراب نخشبی، وفات وی اندر سنۀ 
  .احدی و سبعني و مأتني بود

ن را پرسیدند که روا بود مرد را سخن گفنت وا مردمان گفت چون متعیّن گردد بر وی اداء فریضۀ از حمدو          
  .فریضهای خدای اندر علم وی یا ترسد کی کسی اندر بدعت هالک شود امید آنک خدایش برهاند

  .شدهم او گوید هر کی پندارد کی نفس او بهرت است از نفس فرعون کرب آشکارا کرده با          
که سلطان را فراست بود اندر اسرار هرگز بیم سلطان از دلم خاىل نبوده  ام هم اوراست گفت تا بدانسته          
  .است

  .هم او گوید هرگاه که مستی به بینی نگر وی را عیب نکنی کی نباید که بدان گرفتار گردی          
  .صیّت کن گفت تا توانی از بهر دنیا خشم مگريعبداللّه منازل گوید ابوصالح را گفتم مرا و          
وی را دوستی بمرد و بر بالني وی بود چون او فرمان یافت چراغ بکشت گفتند اندرین وقت چراغ زیادة           

  .کنند گفت تا اکنون روغن چراغ آن او بود، اکنون نصیب ورثه است
  .درجهاء مردان از خویش بیند و واماندگیحمدون گوید هر کی اندر سريت سلف نگرد تقصري           
  .کس آشکارا مکن هم او راست گفت هرچه خواهی که پوشیده بود از تو آنرا بر هیچ          
، سیّد این طایفه است و امام ایشان بود اصل وی از دبن محمّدابوالقاسم الجُنَیْو از این طایفه بود           

فروش بود قواریریش از این گفتندی و فقیه بود، بر مذهب  و پدرش آبگینهنهاوند بود و مولد وی بعراق بود 
ابوثور بود و صحبت سرّی و حارث محاسبی کرده بود و آن محمدبن علی القصّاب وفات وی اندر سنه سبع و 

  .تسعني و مأتني بود
  .اشیجنید را پرسیدند کی عارف کیست گفت آنک از سرّ تو سخن گوید و تو خاموش ب          
و بریدن از آنچه  و هم او گوید ما تصّوف از قیل و قال نگرفتیم از گرسنگی یافتیم و دست بداشنت آرزو          

  .دوست داشتیم و اندر چشم ما آراسته بود
ری گوید از جنید شنیدم که مردی را همی گفت کی او ذکر معرفت میکرد کی اهل معرفت بخدای جُرَیْ          

جنید گفت این قول . اهی رسند کی برتک حرکات بگویند از باب برّ و تقرّب بخدای عزوجلعزوجل بجایگ
تر  و این بنزدیک من منکر است و آنک دزدی کند و زنا کند نکو حالبه گویند گروهی باشد که برتک اعمال 

آن رجوع بازو کنند  بنزدیک من از آنک این گوید و عارفان بخدای تعاىل کارها از خدای تعاىل فراگريند و اندر
  .و اگر من هزار سال بزیم از اعمال یک ذرّه کم نکنم مگر مرا از آن باز دارند

  .جنید گوید تا توانی منقوالت خانه سفالني ساز          
  .هِ وَسَلَّم روداللّهُ عَلَیْ  اند مگر آنک بر اثر رسول صَلَّی جنید گوید راهها همه بر خلق بسته          

ابوعمرو انماطی گوید از جنید شنیدم که اگر صادقی بهزار سال با خدای گردد پس یک لحظه ازو           
  .برگردد آنچ از وی گذشت بیش از آنست کی بیافت
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وی اقتدا مکنید کی علم ما مقیّد است ه قرآن نباشد و حدیث ننوشته باشد بجنید گوید هر کی حافظ           
  .بکتاب و سنّت

  .بوعلی رودباری گوید جنید گفت کی مذهب ما بر کتاب و سنّت بسته استا          
  .وسلّم بستست اللّه علیه جنید گوید که علم ما بحدیث پیغمرب صلّی          
ابن ابراهیم الحدّاد گوید حاضر بودم بمجلس ابوالعباس سُرَیج سخنها همی گفت در فروع و اصول  علی          

ان چون آن اندر من بدید گفت دانی از کجاست گفتم قاضی بگوید گفت از برکات کی من عجب بماندم از
  .مجالست ابوالقاسم جنید

جنید را پرسیدند کی این علم از کجا یافتی گفت از نشسنت برای خدای تعاىل سی سال در زیر آستانه و           
  .اشارة به آستانۀ در سرای خویش کرد

دقّاق شنیدم که جنید را دیدند تسبیحی اندر دست گفتند با این همه شرف تسبیح  و از استاد ابوعلی          
  .گريی گفت طریقی است که بدین بخدای رسیدم و ازین جدا نشوم بدست می

  .جنید هر روز بدکان شدی و پرده فروهشتی و هر روز چهارصد رکعت نماز کردی و پس با خانه شدی          
گوید که بنزدیک جنید بودم وقت وفاة وی، قرآن ختم کرد و از سورة البقره هفتاد آیة  ابوبکر عَطَوی          

  .بخواند و فرمان یافت
 بن معاذ مقیم بود بنشابور و صحبت شاه کرمانی کرده و یحییابوعثمان سعیدالحريی و ازین طائفه بود           

دّاد آمد و یکچندی بایستاد نزدیک او و شاگردی الرازی، پس بنشابور آمد با شاه کرمانی و بنزدیک ابوحفص ح
واند سال  و پس از ابوحفص سی. او کرد و ابوحفص دخرت بدو داد و وفات اندر سنه ثمان و تسعني و مأتني بود

  .بزیست
  .که مرد تمام نشود تا اندر دل وی چهار چیز برابر نشود منع و عطا و عزّ و ذُّلابوعثمان گوید           
از یاران ابوعثمان یکی حکایت کرد که از وی شنیدم که گفت با ابوحفص صحبت کردم و برنا بودم،           

وقتی مرا براند و گفت نزدیک من منشني، من برخاستم و پشت بر وی نگردانیدم و پیش باز شدم و روی فرا 
کنم و بحکم وی اندر آن روی وی کردم تا از وی غائب شدم و اندر دلم چنان بود که بر در سرای وی چاهی ب

چاه همی باشم و از آنجا بريون نیایم االّ بفرمان وی چون از من آن بدید مرا بخواند و از جملۀ خاصگان خویش 
  .کرد

بن  اند که اندر دنیا سه مرداند کی ایشانرا چهارم نیست ابوعثمان بنشابور و جنید ببغداد و ابوعبداللّه و گفته          
  .جالّ بشام

ام و از  سالست تا خدای تعاىل مرا اندر هیچ حال نداشتست که آنرا کراهیت داشته ابوعثمان گفت چهل          
  .آن حال مرا بدیگر نربد که من خشمگني شدم

بگشت پسر وی پرياهن بر خویشنت چاک کرد ابوعثمان چشم باز کرد گفت خالف چون حال ابوعثمان           
  .مت ریا بود در باطنسنّت یا پسر در ظاهر، عال

ابوالحسن الورّاق گوید از ابوعثمان شنیدم گفت صحبت با خدای عزّوجلّ بحسن ادب باید کرد و دوام           
علیه وسلّم بمتابعت سنّت و لزوم ظاهر علم و صحبت با اولیاء  اللّه هیبت و مراقبت و صحبت با رسول صلّی

خوی نیکو و صحبت با درویشان دائم با ه اهل خویش ب خدای بحرمت داشنت و خدمت کردن، و صحبت با
  .روی بودن مادام که در گناهی نباشد و صحبة کردن با جهّال بدعا کردن ایشانرا ورحمت برایشان ایشان گشاده

بوعمرو نجید گوید کی از ابوعثمان شنیدم که هر که سنّت را بر خویشنت امري کند حکمت گوید و هرکه هوا           
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  .تَدواتُطیعوا تَهْ ر خویشنت امري کند بدعت گوید، از قول خدای تعاىل وَاِنْرا ب
زاده بود خدمت سری کرده بود و از  یبغداد ابوالحسني احمدبن محمّدالنوریو ازین طائفه بود           

بزرگ بود و  کار او. الحواری، و از اقران جنید بود وفات او اندر سنه خمس و تسعني و مأتني بود احمدبن ابی
  .نیکو معاملت و نیکو زبان

  .داشنت حظّ نفس استه نوری گوید تصوّف دست ب          
علم خویش کار کند و عارفی که ه هم او گوید عزیزترین چیزی اندر زمانۀ ما دو چیز است عالمی کی ب          

  .سخن از حقیقت گوید
نوری شنیدم که هر که دعوی کند حالتی و از  عش شنیدم که گفتاز مرت دَعی گوید کیاحمدبن محمّد البَرْ           

  .از خدای عزّوجلّ کی او را از حد علم شرعی بريون آرد گرد وی مگرد
  .غانی گوید از جنید شنیدم که گفت تا نوری برفت هیچکس از حقیقت صدق سخن نگفتفَرْ          
  .نوری گفتند جنید را نیز، گفت و نه جنید را ابومحمّد مَغازىل گوید هیچکس ندیدم بعبادت          
  .هاست بر مردارها نیز نوری گوید کی مرّقع غِطائی بود بر دُر اکنون مزبله          
گویند نوری هر روزی از سرای بريون آمدی و نان برگرفتی و در راه بصدقه دادی و اندر مسجد شدی و           

روزه بودی و بازاریان پنداشتندی که اندر ه بگشادی و بیامدی و در دکان نماز همی کردی تا وقت نماز پیشني ب
  .ر بازار چیزی خوردست، اندر ابتدا بیست سال برین جملت بودد سرای نان خوردست و اندر سرای گفتندی

ـّالو از ایشان بود            مشق، از ده باصل بغدادی بود، برمله مقام داشتی و بابوعبداللّه احمدبن یحیی الجَ
  .ری کرده بودبُسْ ابوعبیدبزرگان و پريان شام بود، صحبت ابوتراب و ذاالنّون و 

ابوعمرو دمشقی گوید که از ابن جّال شنیدم گفت پدر و مادر را گفتم مرا اندر کار خدای تعاىل کنید گفتند           
زدم، پدرم گفت کیست گفتم ه رای بشبی بود بارنده در سچندی، چون بازآمدم  کردیم، از ایشان غائب شدم یک

ایم آنچه بخشیده باشیم بازنستانیم و  ام و ما از عرب فرزند تست احمد گفت ما را فرزندی بود و بخدای بخشیده
  .در باز نگشاد

اوّل وقت ه ابن جّال گوید هرکس مدح و ذم بنزدیک او برابر گردد زاهد بود، و هر که بر فریضها ایستد ب          
چون وفات وی بود همی خندید چون فرمان یافت . بود و هر که فعلها همه از خدای بیند موحّد بودعابد 

مجسش بنگرید، گفت مرده است و روی وی باز کرد گفت ندانم  همچنان خندان بود، طبیب گفت او زنده است
  .است یا زنده و اندر پوست او رگی بود مانند اللّهمرده 

با استاد خویش همی رفتم کودکی دیدم سخت نیکو بود گفتم یا استاد چگوئی خدای این ابن جّال گوید           
  .کردی بینی آنچه بینی بعد از وی بیست سال قرآن فراموش کردموی نگاه ه را عذاب کند گفت ب

در سنۀ باصل بغدادی بود و از پريان بزرگ بود و وفات وی ان بن احمد ابومحمّد روُیَمْو ازین طایفه           
  .ثالث و ثلثمایه بود و مقری بود و فقیه بر مذهب داود

م گفت از حکم حکیم است کی حکمها بر برادران فراخ دارد و بر خویشنت تنگ فرا گريد کی بر یْوَرُ          
  .ایشان فراخ بکردن اتّباع علم بود و بر خویشنت تنگ بکردن از حکم ورع بود

را گفتم مرا وصیّتی کن گفت این کار نیابی مگر ببذل روح، اگر این توانی  ید روُیَمْابوعبداللّه خفیف گو          
برتین چیزها بود که خلقان همه رسم نگاه دارند و این طایفه  والّا مشغول مباش برتّهات صوفیان و ترّهات

  .حقیقت
از آنک با صوفیان، بحکم آنک همه تر  گفت کی نشسنت تو با هر گروهی که بود از مردمان بسالمت رُوَیْم          
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ورع بود و دوام صدق و هرکه با  خلق مطالبت ایشان ظاهر شرع بود مگر این طائفه که مطالبت ایشان حقیقت
  .اند خدای تعاىل نور ایمان از دلش بازستاند ایشان نشیند و خالف کند ایشان را بر آنچه ایشان بدان متحقّق

داد روزی بوقت گرمگاه بکوئی بگذشتم تشنگی بر من غلبه کرد آب خواستم از سرائی گوید اندر بغ رُوَیْم          
هرگز روز ه بروز آب خورد پس ازان ه و کودکی در بگشاد و کوزۀ آب اندر دست، چون مرا دید گفت صوفی ب

  .روزه نگشادم
د و کردار بتو بگذارد آن نعمتی گوید چون خدای ترا گفتار و کردار روزی کند و گفتارت باز ستان رُوَیْم          

  .بود، چون کردارت بازستاند و گفتارت بگذارد آن مصیبتی بود و چون هر دو بازستاند نقمتی بود نَعوذُبِاللّهِ
را  بسمرقند نشستی باصل بلخی بود و از بلخ وی ابوعبداللّه محمّدبن الفضل البلخیو از ایشان بود           

د و آنجا فرمان یافت، صحبت احمد خضرویه کرده بود و پريان دیگر، ابوعثمان حريی بريون کردند و بسمرقند ش
  .وفات او اندر سنۀ تسع عشر و ثلثمایه بود. بدو میلی عظیم داشت

ابوعثمان بمحمّد فضل نامه نبشت، پرسیده بود کی عالمت شقاوة چیست گفت سه چیز است آنک علم           
د، و دیگر آنک عمل دهد و از اخالص محروم کند و دیگر صحبت صالحان روزی کند و از عمل محروم بو

  .روزی کند و از حرمت ایشان محروم کند
  .ابوعثمان حريی گفتی محمّدبن فضل سمسار مردمان است          
  .عبداللّه رازی گوید محمّدبن الفضل گفت کی راحت جسنت اندر زندان از آروزی نفس است          
محمدبن الفضل گوید شدنِ مسلمانی از چهار چیز است بدانچه کار نکنند و بدانچه ندانند کار کنند و           

  .آنچه ندانند نیاموزند و مردمان را از آموخنت باز دارند
هم او راست که گوید عجب دارم از آنک بیابانها بگذارد تا بخانۀ وی رسد و آثار پیغمربش بینند تا چرا           
  .نربد تا بدل رسد و آثار خداوند خویش بینده و هوای خویش ب از نفس
  .هم او گوید هرگاه که مرید دنیا زیادة طلب کند آن نشان ادبار وی بود          
پرسیدند او را که زهد چیست گفت بچشم نقص اندر دنیا نگریسنت و بر گذشنت از وی بعزیز کردن نفس           

  .خویش و ظریفی
  .از اقران جنید بود از بزرگان مصرابوبکر احمدبن نصر الزَّقاق الکبري و از ایشان بود           
  .کتّانی گوید چون زقّاق فرمان یافت حجّت درویشان بریده شد از رفنت بمصر          
  .زقّاق گوید هر که اندر درویشی با تقوی صحبت نکرد حرام محض خورد          
اسرائیل راه گم کردیم بپانزده روز، چون باز  بن عبدالعزیز گوید زقّاق گفت اندر تیه بنی لّهمحمّدبن عبدال          

  .راه افتادم، مردی لشکری فرا من رسید و مرا آب داد، سی سال قسوة آن آب در دل من بماند
ده بود و صحبت ، ابوعبداللّه نِباجی را دیابوعبداللّه عمروبن عثمان المکّیو از این طایفه بود           

ابوسعید خرّاز کرده بود و پريان دیگر، و پري حرم بود و امام این طایفه اندر اصول طریقت و مرگ وی ببغداد بود 
  .اندر سنۀ احدی و تسعني و مأتني

ابوبکر محمّدبن احمد گوید از عمروبن عثمان شنیدم گفت هرچه اندر دل تو وهم افتد یا اندر مجاری           
پیدا آید و اگر بخاطر تو گذر کند از معنی حسن یا بها یا انس یا ضیاء یا جمال یا جسم یا نور یا  فکرت تو

لِهِ سَ کَمِثْلَیْ. فرماید شخص یا خیال خداوند سبحانه وتعاىل از آن منزه است نبینی کی خدای عزّوجلّ چه می
  .لَهُ کُفُوا اَحَدٌ یَکُنْ وَلَمْ لَدْیوُ وَلَمْ یَلِدْ بَصريُ و گفت لَمْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْ شَی

و هم بدین اسناد گوید علم پیش رواست و خوف سابق است و نفس حرونست میان این و آن، سرکش           
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دار و ویرا آب بتهدید خوف ده تا آنچه  است، فریبنده است و بسیار دستان، بر حذر باش و او را بسیاسة علم بسته
  .خواهی بار آرد

  .هم او گوید عبارت را بوجد راه نیست زیرا که سرّ خدایست نزدیک مؤمنان          
و کنیت وی ابوالحسن بود و گویند ابوالقاسم بود، صحبت سری کرده  سمنون بن حمزهو از ایشان بود           

. ت کنند کی گفتالقَصّاب و پريان دیگر، و این شعر از وی حکای بود و از آن احمدالقَالنسی و آنِ محمدبن علی
  و از ایشان بود

 َس ىل فی سِواکَ حَظٌّوَلَْی
  

 نیبرْتََت فَاخْـَْف ما شِئفَکَْی 
  

. معنی این چنانست که مرا اندر غري تو نصیب نیست و دلم بغري تو مایل نیست و هرچه خواهی بیازمای          
و کودکانرا گفتی دعا کنید عمّ دروغ زن اندر ساعت بول بر وی بسته شد و بگرفت، پس بدبريستانها همی شد 

  .شما را
و آواز استاد سمنون شنیدم و گویند کی این شعر بگفت و یکی از یاران وی دیگر روز گفت برستاق بودم           

و آن دیگر گفت من دوش بفالن جای بودم و من نیز . و دعا و تضرّع همی کرد و از خدا شفا همی خواست
ني گفت چهارم نیز همچنني گفت، این خرب بسمنون رسید و بعلّت اسر ممتحن بود و صرب دیگر همچنه شنیدم س

همی کرد و جزع نکرد چون این بشنید که مردمان این میگویند و وی این دعا نکرده بود و این سخن نگفته بود 
تبها همی گشتی و دانست که ازین مراد اظهار جزع است تا بادب گردد ببندگی و حال او مستور ماند، اندر مک

  .دعا همی خواستی
ابواحمد مغازىل گوید ببغداد بودم و چهل هزار درم بدرویشان تفرقه کردند و سمنون گفت یا ابااحمد           

نبینی کی این مال تفرقه کردند و بما هیچ ندادند که صدقه دهیم بیا تا جائی شویم و بهر درمی کی نفقه کردند 
  .ن شدیم و چهل هزار رکعت نماز کردیمرکعتی نماز کنیم، بمدای

سمنون بخلق ظریف بود و سخن اندر محبّت بسیار گفتی و حال او بزرگ بوده است و وفاة وی پیش           
  .ازانِ جنید بود

  .کرده است از پريان قدیم بوده است و صحبت ابوتراب نخشبی دالبُسریابوعُبَیْو ازین طایفه بود           
شنیدم که ششصد پري را دیدم و چهار پري دیدم که چون ایشان نبود هیچکس،  الجّال قّی گوید از ابند          

  .ذاالنّون مصری، و ابوعبیدبُسری و پدر خویش و ابوتراب نخشبی
ابوزرعه گوید ابوعبیدبُسری روزی برگردونی نشسته بود و خرمنی همی کوفت و تا بحج سه روز مانده بود دو مرد 

  .و گفتند یا باعبید بحج نشاط کنی گفت نه پس با من نگریست و گفت پري تو برین قادرتر از ایشانستبیامدند 
و صحبت ابوتراب  زادگان بود و از ملک بن شجاع الکرمانی ابوالفوارس شاهو از این طایفه بود           

ی بزرگ بود و پیش از سیصد سال جوانمردان و حال و نخشبی کرده و ابوعبیدبُسری، و از این طبقه یکی بود از
  .بود وفات او

  .شاه گوید عالمت تقوی ورع است و عالمت ورع از شبهتها باز ایستادن          
  .یارانرا گفتی از دروغ و خیانت و غیبت دور باشید و جز این آنچه خواهید کنید          
ت و باطن را آبادان دارد بمراقبت دائم و ظاهر را اشاه گوید هرکه چشم نگاه دارد از حرام و تن از شهو          

  .آراسته دارد بمتابعت سنّت و خوی کند تن را بخوردن حالل فراست وی خطا نیفتد
پري ری و قوهستان بود و یگانۀ وقت و فرید عصر، و عالم بود و  بن الحسني یوسفو از ایشان بود           
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  .و وفات او اندر سنۀ اربع و ثلثمایه بود ادیب بود و صحبت ذاالنّون مصری کرده بود
  .بن الحسني گوید اگر خدای را بینم با جملۀ معصیتها دوسرت دارم از آنک با یک ذرّه ریا یوسف          
  .چیز نخواهد آمد چو هم او گوید چون مرید را بینی که رخصت جوید بدان که از وی هی          
  .چیز نبینی چی خدای ترا طعم نفس مچشاناد که اگر این ترا بچشاند پس از آن هید نامه نبشت کو بجُنَیْ           
  .بن الحسني گوید آفات صوفیان اندر صحبت کودکان است و معاشرت اضداد و رفق زنان یوسف          
فها است اندر و از بزرگان و پريان بود و ویرا تصنی الرتمذی ابوعبداللّه محمّدبن علّیو از ایشان بود           

  .جّال و پريان دیگر علم این قوم، صحبت ابوتراب نخشبی و احمد خضرویه کرده بود و ازان ابن
  . ویرا پرسیدند که صفت خلق چیست گفت عجزی آشکارا و دعویی بزرگ          
ست ولیکن این تصنیف وی اگویند محمّدبن علی گفت که یک حرف تصنیف نکردم بتدبري، و نه نیز تا           

  .چون وقت بر من تنگ شدی بدان تسلّی بودی مرا
ببلخ مقیم بود و صحبت احمد خضرویه و  ابوبکر محمدبن عمرالورّاق الرتمذیو ازین طایفه بود           

  .پريان دیگر کرده بود و ویرا اندر ریاضت تصنیفهاست
بود از اندامهای خویش بشهوة، گفت هر که راضی محمّدبن محمّدالبلخی گوید از ابوبکر ورّاق شنیدم که           

  .اندر دلش درخت نومیدی روید
ابوبکر بلخی گوید کی ابوبکر ورّاق گفت اگر طمع را پرسند که پدرت کیست گوید شک اندر مقدور و           

  .اگر گویند پیشۀ تو چیست گوید ذُّل و اگر گویند غایت تو چیست گوید حرمان
صربست اندر موضع ارادة تا رّاق شاگردان خویش را از سفر بازداشتی گفتی کلید همه برکتها ابوبکر و          

  .گاه که ارادت تو درست شود چون ارادت درست شد برکتها بر تو گشاده گشت آن
از بغداد بود و صحبت ذاالنّون مصری و نِباجی و  ابوسعید احمدبن عیسی الخرّازو از ایشان بود           
  .وفاة او اندر سنۀ سبع و سبعني و مأتني بود. ید بُسری و سَرّی و بشر و پريان دیگر کرده بودابوعب

  .ابوسعید گوید هر باطن کی ظاهری خالف وی بود باطل بود          
 ابوالعبّاس صیّاد گوید کی ابوسعید خرّاز گفت ابلیس را بخواب دیدم از من برکناره همی شد گفتم بیا گفت          

اید آنچه من مردمانرا بدو فریفته کنم گفتم آن چیست گفت دنیا چون از من  شما را چکنم که شما بینداخته
مرا اندر شما لطیفۀ ماندست که مراد خویش بیابم از شما گفتم چیست گفت برگشت باز پس نگریست گفت 

  .صحبت کودکان
کردم هرگز میان من و ایشان خالف نبود  ابوسعید گوید با صوفیان صحبت کردم و چندانک صحبت          

  .گفتند چرا گفت همه با ایشان بودم و بر خویشنت بودم
استاد ابراهیم شیبان بود و شاگرد علی رزین،  ابوعبداللّه محمّدبن اسمعیل المغربیو ازین طائفه بود           

ود کار وی عجب بود و هیچیز کی صد و بیست سال عمر وی بود و وفاة وی اندر سنۀ تسع و تسعني و مأتني ب
  .دست آدمی فرا آن رسیده بودی نخوردی بچندین سال، و بن گیاه خوردی و چیزهاء که عادة کرده بود

  .ابوعبداللّه مغربی گوید فاضلرتین وقتها آبادان داشنت وقتست بموافقت          
مداهنه کند یا او را متواضع باشد و عزیزترین هم او گوید خوارترین مردمان درویشی بود کی با توانگری           

  .خلقان آنست توانگری که درویشان را متواضع باشد و حرمت دارد
از طوس بود و ببغداد نشستی صحبت حارث  ابوالعبّاس احمدبن محمّدِمسروقو از ایشان بود           

  .نۀ تسع و تسعني و مأتنيرّی سَقَطی، وفاة او در بغداد بود اندر سسَ  و آنِ. محاسبی کرده بود
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مسروق گوید که هر کی اندر خواطر دل با خدای مراقبت بجای آرد، و خدای ویرا اندر حرکات  ابن          
  .جوارح معصوم دارد

بمحلّ حقیقت تقوی بدان مسروق گوید تعظیم حرمت مؤمنان از تعظیم حرمت خدای بود و بنده  ابن          
  .رسد

ید درخت معرفت را آب فکرت باید و درخت غفلت آب جهل خورد و درخت توبه را آب هم او گو          
  .ندامت دهند و درخت محبّت را آب موافقت

مسروق گوید هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از آن درجۀ ارادت محکم نکرده باشی بر بساط  ابن          
  .ن مقام توبة اندر میدان غفلت باشیو هرگاه که ارادة طلب کنی پیش از درست بکرد جهل باشی

  .د بوداز اقران جُنَیْ بن سهل االصفهانی ابوالحسن علیو ازین طایفه بود           
هزار درم بود و وام وی  عمروبن عثمان الملکی نزدیک او شد بسبب وامی که ویرا برآمده بود و سی          

  .در وقت او بوده بودند دیدهبگزارد و ابوتراب نخشبی را و این طبقه را که ان
از عالمت حسن بن سهل گوید شتافنت بطاعت از عالمت توفیق بود و از مخالفت بازایستادن  علیّ           

رعایت بود و مراعات اسرار از عالمت بیداری بود و بدعوی بريون آمدن از رعونات بشری بود و هر کی بدایت 
  .ت سالمت نیابدارادت درست نکرده باشد اندر نهایت عاقب

د بود و با شاگردان جُنَیْاز بزرگرتین  ریابومحمّد احمدبن محمّدبن الحسني الجُرَیْ و از ایشان بود           
د بر جای او نشاندند و عالم بود بعلم این طایفه، حال او بزرگ بن عبداللّه صحبت کرده بود و از پس جُنَیْ سهل

  .ثمایه بودبود وفاة وی اندر سنۀ احدی عشر و ثل
ری اندر سنة الهَبري بود، بساىل پس از مرگ او بدو بگذشتم احمدبن عطاء الرودباری گوید کی مرگ جُرَیْ          

  .او نشسته بود تکیه زده زانو با دل آورده و انگشت باشارة برداشته
ا اسري گردد و باز داشته ری گفت هر کی گوش بحدیث نفس داد اندر حکم شهوتهحسني فارسی گوید جُرَیْ          

و خدای همه فائدها بر دل او حرام کند و از سخن حق مزه نیابد و ویرا حالوة نباشد از بود اندر زندان هوا، 
  .رِالحَقِّضِ بِغَیْأَرْالْ نَ فیآیاتِی الَّذینَ یَتَکبَّروْ رِفُ عَنْاگرچه بسیار بر زبان آورد از قول خدای عَزَّوَجَلَّ سَأَصْذکر، 

جریری گوید رؤیت اصول باستعمال فروع بود و درست کردن فروع بعرضه کردن بود بر اصول و راه           
  .نیست بمقام مشاهدۀ اصول مگر ببزرگ داشنت آنچه خدای بزرگ داشت از وسائط و فروع

پريان متصوّفه بود و  واز بزرگان  اَدَمِیّ بن عطااَلْ ابوالعبّاس احمدبن محمَّدبن سهلو از ایشان بود           
ابراهیم مارستانی کرده بود و وفات  د بود، صحبتخّراز او را بزرگ داشتی و از اقران جُنَیْ. از علمای ایشان بود

  .او اندر سنۀ تسع و ثلثمایه بود
بنور عطا گفت هر کی خویشنت بآداب سنّت آراسته دارد دل ویرا خدای عّزوجّل  ابوسعید قُرَشی گوید ابن          

  .معرفت منوّر گرداند و هیچ مقام نیست برتر از مقام متابعت دوست اندر فرمانها و افعالها و اخالقهاء او
ایست که از خدای غافل بود و از فرمان وی و آداب معامالت  ابن عطا گوید بزرگرتین غفلتها غفلت بنده          

  .وی
میدان علم بجوی و اگر آنجا نیابی اندر میدان حکمت بجوی و عطا گوید از هرچه ترا پرسند اندر  ابن          

  .اگر نیابی بتوحید وزن کن و اگر این سه جای نیابی بروی دیو باز زن
ه از اقران جنید و آن نوری بود و او را اللّهِ عَلَیْ مَةُرَحْ بن احمدالخوّاص ابواسحق ابراهیماز ایشان بود           

فراوان بود، وفاة وی اندر سنه احدی و تسعني و مأتني بود بشهر ری و علّت شکم  اندر توکّل و ریاضتها حظّ 
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بدان علّت طهارة کردی و فرا مسجد شدی و دو رکعت نماز گزاردی و یکبار اندر داشت و هرگاه که برخاستی 
  .اللّهُ میان آب شد و فرمان یافت هم آنجا رَحِمَهُ

علم بیسیاری روایت نیست، عالم آنست کی متابعت علم کند و بدان کار ابوبکر رازی گوید خواصّ گفت           
  .ها و اگرچه علم وی اندک بود کند و اقتدا کند بسنّت

رازی گوید خوّاص گفت داروی دل پنج چیز است، قرآن خواندن باندیشه و اندر وی نگاه کردن و شکم           
  .و با نیکان نشسنتتهی داشنت و قیام شب و تضرّع کردن بوقت سحرگاه 

هِ بمکّه مجاور بود و صحبت اللّهِ عَلَیْ مَةُبن محمّدالخرّاز رازی رَحْ و از ایشان بود ابومحمّد عبداللّه          
  .ابوحفص و ابوعمران الکبري کرده بود و از پرهیزگاران بود، وفات وی پیش از سیصد و ده بود

خرّاز شدم و چهار روز بود تا هیچ نخورده بودم، گفت یکی از شما اگر عبداللّه دُقّی گوید اندر نزدیک           
گفت اگر نفس ما هالک بشود در آنچه ما پس . روزی سه چهار، نان نیابد ظاهر وی از گرسنگی فریاد همی کند

  .تعاىل بسیار نباشد داریم از حق امید می
  .عارفانطعام  ،طعام زاهدان بود و ذکر ،خرّاز گوید گرسنگی          
، و اصل وی از واسط بود، بمصر بودی و آنجا بن محمّدالحمّال ابوالحسن بنانو از این طایفه بود           

  .عشر و ثلثمایه بود، صاحب کرامات بود و حال او بزرگ بود فرمان یافت، وفاة وی اندر سنۀ ست
فرمانها قیام کردن و اند و ب نچه ضمان کردهبنانرا پرسیدند از برترین حال صوفیان گفت ایمن بودن بدا          

  .رّ و از هر دو جهان خاىل شدننگاهداشنت سِ
ابوعلی رودباری گوید کی بنان حمّال را فرا پیش شري افکندند او را همی بوئید و هیچ تصرف نکرد و           

ا اندیشه میکردم که آب وقت اندر دل تو چه بود گفت اندر خالف علم چون ازان رهائی یافت گفتند اندر آن
  .دهان او چون باشد

اقران وی بود و د بود و از ه، پیش از جُنَیْاللّهِ عَلَیْ  مَةُرَحْ ابوحمزة البغدادی البزّازو از این طایفه بود           
بن ابان بود و  صحبت سرّی و آنِ حسن مُسوحی کرده بود و عالم بود بقراءت و فقیه بود و از فرزندان عیسی

می گفت از حمدبن حنبل او را گفتی اندر فالن مسئله چگوئی یا صوفی، گویند روز آدینه اندر مجلس سخن ها
  .کرسی بیفتاد و فرمان یافت آدینۀ دیگر، و گویند وفاة او اندر سنۀ تسع و ثمانني و مأتني بود

نیست بخدای الّا بمتابعت رسول ابوحمزه گوید هر که طریق حق داند بر آن رفنت بر وی آسان بود و راه           
  .هِ وَسَلَّم اندر افعال و احوال و اقوال ویاللّهُ عَلَیْ صَلَّی

شکمی خاىل با دىل قانع و درویشی . ابوحمزه گوید هر کی ویرا سه چیز روزی کردند از همه آفتها برست          
  .دائم با زهدی حاضر و صربی تمام با ذکری دائم

انه، صحبت جنید کرده غ، باصل خراسانی بود و از فَرْابوبکر محمّدبن موسی الواسطیان بود و از ایش          
  .و وفاة وی آنجا بود پس از سیصد و بیستبود و آن نوری، عالمی بزرگوار بود و بمرو نشستی 

  .ادبی باز میدارند کی از بی  اند واسطی گوید خوف و رجا دو ماهار          
  .وید عوض طمع داشنت بر طاعت از فراموش کردن فضل بودهم او گ          
  .واسطی گوید هر وقت که خدای حواری بنده خواهد او را اندرین جیفگان اندازد یعنی صحبت کودکان          
اند و شَرَه را  اخالص نام کردهادبی خویش را  وَزی گوید که واسطی گفت بیمحمّدبن عبدالعزیز المَرْ          
اند، همه از راه برگشتند و بر راه مذموم همی روند و زندگانی اندر  ط و دون همّتی را جلدی نام کردهانبسا

مشاهدة ایشان ناخوش بود و نقصان روح بود، اگر سخن گویند بخشم گویند و اگر خطاب کنند بکرب بود، نفس 
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د از آنچه در اسرار ایشان است، اکل منادی همی کنایشان همی خرب دهد از ضمري ایشان و شَرَه ایشان اندر 
  .اند که مراد بدین لعنة است و این آیة تفسري کرده. ؤفَکونَقاتَلَهُمُ اللّهُ اَنّی یُـْ

بود و بجامع استاد ابوعلی گوید در مرو از پريی شنیدم که واسطی بدر دکان من بگذشت روز آدینه           
خ دستوری باشد تا نیک باز کنم نعلني تو، گفت بکن و نیکو باز شدم، شِراک نعلني وی بگسست گفتم اّیهاالشی می

ام گفتم که  کردم گفت دانی که چرا بگسست این شراک گفتم تا شیخ بگوید گفت زیرا که امروز غسل نکرده
  .گرمابه هست اینجا در آنجا شو گفت شوم، بگرمابه بردم ویرا تا غسل بکرد

ه، مقیم بود بمصر اللّهِ عَلَیْ  ةُمَ رَحْبن محمّدبن سهل الدّینوری  نام او علیّ ائغ ابوالحسن الصو از ایشان بود           
  .و مرگ او آنجا بود و از پريان و بزرگان بود

تر از ابوالحسن  تر از ابویعقوب نهرجوری ندیدم و بزرگ هیبت ابوعثمان مغربی گوید از پريان هیچ نورانی          
  .ث و ثلثمایه بودوفاة وی اندر سنۀ ثال. الصائغ

او را پرسیدند از دلیل کردن شاهد بر غائب گفت استدالل چون بود بصفاتِ آنک او را مانند بود بر           
  .آنک او را مانند و نظري نیست

هِم لَیْعَ وَضاقَتْ ضُ بِما رَحُبَتْهِمُ االَرْ عَلَیْ پرسیدند او را از صفت مرید گفت آنچه خدای گوید وَضاقَتْ          
  .اَنفُسُهُمْ
  .شناخنت طبعو گوید احوال همچون برق بود و اگر بایستد نه حال بود حدیث نفس بود و           
الجَّلا  د و ابناز پريان بزرگ بود بشام، از اقران جُنَیْ بن داود الرَقَی ابواسحق ابراهیمو ازیشان بود           

و ابراهیم رَقّی گوید معرفت اثبات حق بود دور بکرده از . بکشیدو عمر وی تا سیصد و بیست و شش سال  بود
  .وی رسده هرچه وهم ب

  .و چشمها گشاد است ولیکن دیدار ضعیف است هم او گوید قدرت آشکار است          
ترین آن بود  ترین خلق آنست که عاجز بود از دست بداشنت شهوات و قوی ابراهیم رَقّی گوید کی ضعیف          

  .که قادر بود بر ترک آن
  .هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  و گوید نشان دوستی خدای بر گزیدن طاعت وی است و متابعت رسول وی صَلَّی          
هِ از بزرگان و پريان این طبقه بود، وفاة وی اندر سنۀ تسع اللّهِ عَلَیْ مَةُرَحْ شاد الدینوریمَمْو از ایشان بود           

  .و مأتني بودو تسعني 
داشنت خدمت برادران و از سَبَبها بريون  ممشاد گوید کی ادب مرید بجای آوردن حرمت پريان بود و نگاه          

  .داشنت آمدن و آداب شرع بر خویشنت نگاه
ممشاد گوید هرگز در نزدیک هیچ پري نشدم الّا از حال خویش خاىل شده منتظر برکات وی بودمی تا چه           

و دیدار وی، و هر کی اندر نزدیک پريی شود بحظّ خویش، منقطع ماند از برکات دیدار و  درآید بر من از سخن
  .نشست و سخن او

بود و بُسری را دیده بود و از هِ صحبت ابوحمزۀ بغدادی کرده اللّهِ عَلَیْ مَةُ رَحْ خريالنسّاجو از ایشان بود           
  .بود و چنني گویند کی صد و بیست ساله بود اقران نوری بود و عمر وی دراز

نام وی محمدبن اسمعیل شبلی اندر مجلس وی توبه کرد و خوّاص هر دو، استاد جماعت بود و گویند           
شد مردی بر در کوفه ویرا بگرفت که تو بندۀ منی  بود از سامرّه و او را خريالنسّاج بدان گفتندی کی وی بحجّ می

و سیاه بود، مخالفت نکرد و آن مرد او را فرا خز بافنت نشاند چون گفتی یا خري گفتی لبّیک پس و تو خري نامی 
تو خري نیست و از آنجا بشد و گفت نامی  ای و نام آن مرد پس از چند سال گفت مرا غلط افتاد و تو بندۀ من نه
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  .کی مردی مسلمان بر من نهاد بدل نکنم
ادبی کرده باشند بدان راست  تازیانۀ خدایست، بندگانرا که خوی اندر بی خريالنسّاج گفت کی خوف          

  .نندک
ابوالحسني مالکی گوید کی پرسیدم یکی را از آنک حاضر بوده بودند وقت مرگ خريالنسّاج از کار وی،           

اش، تو بنده گفت وقت نماز شام بود که از هوش بشد پس چشم باز گشاد و بسوی خانه اشارتی کرد و گفت بب
اند از من در میگذرد و آب  گذرد و آنچه مرا فرموده اند از تو اندر نمی ام مأمور، آنچه ترا فرموده مامور و من بندۀ

  .خواست و طهارة کردو نماز شام بگزارد و بخفت و چشم فرا کرد و جان تسلیم کرد
  .ازین دنیای گندۀ شمامرپس ولیکن برستم  بخواب دیدند ویرا و گفتندی خدای با تو چه کرد گفت ازین          
و آن خرّاز و آنِ  قاباد از اقران جنیدنشابوری بود از محلّت مُلْ  ابوحمزة الخراسانیو از این طایفه بود           

  .دار و با ورع بود ابوتراب بود و دین
ست کنند و هرچه فانیست بر وی ابوحمزه گوید هر که دوستی مرگ اندر دل گريد هرچه باقیست بر وی دو          

  .دشمن کنند
  .روزه روز و زندگانی همی ستاند روز به و گوید عارف زندگانی خویش همی دفع کند روز ب          
رِم بماندم در میان گلیمی هر سال هزار فرسنگ ابوالحسن مصری گوید که ابو حمزۀ خراسانی گوید مُحْ          

هرگاه که از احرام بريوم آمدمی، احرام از سر گرفتمی و  شدی تافتی و فرو می ن میروز آفتاب بر مه برفتمی و ب
  .وفاة وی اندر سنۀ تسعني و مأتني بود

  .این سفر را کی فرا پیش داری مردی او را گفت مرا وصِیّتی کن گفت توشۀ بسیار برگري          
ه، بغدادی بود و از آنجا بزرگ شده بود اللّهِ عَلَیْ  مَةُرَحْ لیدَرالشِببن جَحْ ابوبکر دُلَفو ازین طایفه بود           

روشَنه بود و صحبت جنید کرده بود و پريان کی اندر عصر او بودند، و یگانۀ روزگار بود بحال و و اصل وی از اُسْ
ثلثمایه بود  ظرافت و علم، مالکی مذهب بود و هشتاد و هفت سال عمر او بود و وفاة او اندر سنه اربع و ثلثني و

  .و تربت وی اندر بغداد است
ام، و مرا بِحِّل کنید و  چون شبلی توبه کرد اندر مجلس خريالنسّاج بدماوند آمد و گفت من اینجا امري بوده          

  .اندر بدایت مجاهدتی بر دست گرفت از حد برتر
م خویش کرد تا خواب نیاید ویرا، و اگر از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که او چندین من نمک اندر چش          

نیز چیزی نبود از تعظیم شرع نزدیک او مگر آنک بکران دینوری حکایت کرد اندر آخر عمر وی، خود بسیار 
  .بود گفت ویرا وضو میدادم تخلیل محاسن فراموش کردم دست من بگرفت و محاسن را خالل کرد

  .ر آخر ایّام خویش این بیت همی گفتابوالعباس بغدادی گوید کی شبلی اند          
  :شعر

 مُتُّ فیهضِع لَوْمَوْمِْن وَکَمْ
  

 عَشريةُت بهِ نَکاالَ فی الْ لَکُنْ 
  

معنی این آن بود کی بسیار جایها که اگر آنجا بمريم اندر میان این قوم رسوا شوم، و این با تحقري نفس           
  .شود

آمدی اندر طاعت بیفزودی و گفتی کی این ماهیست کی خدای عّزوجّل بزرگ و چون ماه رمضان اندر           
  .ترم کی آنرا بزرگ دارم داشت و من اوىل

از محّلت حريه و  هِ، نشابوری بوداللّهِ عَلَیْ مَةُ رَحْ تَعِشمُرْبن محمّدالْ  ابومحمّد عبداللّهو از ایشان بود           



۳۸  

و جنید را دیده بود کار او بزرگ بود و اندر  ص و ابوعثمان کرده بودقاباد بود و صحبت ابوحفگویند از مُلْ
  .مسجد شونیزیّه بنشستی، و وفاة او ببغداد بود اندر سنه ثمان و عشرین و ثلثمایه

تَعِش گوید ارادة بازداشنت تن است از مرادهاء او و بازگشنت بامرهای خدای و رضادادن بر آنچه بر وی مُرْ          
  .از واردات قضاهمی رود 

ویرا گفتند فالت بر سر آب همی رود گفت نزدیک من آنک خدای عزّوجلّ او را توفیق مخالفت هواء           
  .خویش داده است بزرگرت از آنک اندر هوا برپد

م بود و هِ، بغدادی بود و بمصر مقیاللّهِ عَلَیْ مَةُرَحْ ابوعلی احمدبن محمّدالرودباریو از ایشان بود           
جّال و این طبقه کرده بود و  وفاة وی آنجا بود اندر سنۀ نیّف و عشرین و ثلثمایه، صحبت جنید و نوری و ابن

  .ظریفرتین پريان بود
ابوالقاسم دمشقی گوید ابوعلی رودباری را پرسیدند که چگوئی اگر کسی ازین مالهی سماع کند و گوید           

  .ام که اختالف احوال اندر من اثر نکند گفت آری برسید ولکن بدوزخ رسیدهمرا این حاللست که من بدرجۀ 
  .چیز از هزل با وی میامیزید چویرا پرسیدند از تصّوف گفت این مذهبی است همه جّد و هی          
نابت منصوربن عبداللّه گوید کی رودباری گفت که از غرورست کی تو زشت کنی و با تو نیکوئی کنند و ا          

رود و چنان دانی کی آن  دست بداری و توبه و چنان دانی که با تو مسامحت همی کنند اندر خطاها که بر تو می
  .ترابسط حق است 

لَب و اندر ج و اندر ادب ثَعْ سُرَیْ د بودست و اندر فقه ابوالعبّاسوی گفت که استاد من اندر تصوّف جُنَیْ          
  .حدیت ابراهیم حربی

هِ پري مالمتیان بود، یگانۀ وقت خویش بود و اللّهُ عَلَیْ مَةُرَحْ بن مُنازِلَ ابومحمّد عبداللّه و ازین طایفه بود          
قَصّار کرده بود و عالم بود و حدیث بسیار نبشته بود و وفات او بنشابور بود، اندر سنه تسع و  دونصحبت حَمْ

نازِل گوید هیچکس فریضۀ ضایع نکند از فریضها الّا که مبتال گردد بضایع عبداللّه مُ. عشرین یا ثلثني و ثلثمایه بود
  .کردن سنّتها و هر کی برتک سنّت مبتال گردد زود بود که ببدعت مبتال گردد

احمدبن عیسی گوید که عبداللّه مُنازِل گوید که فاضلرتین وقتهای تو آنست که از خواطر و وسواس نفس           
  .ی کی مردمان از ظّن بد تو رسته باشندرسته باشی و وقت

امام وقت بود و صحبت ابوحفص کرده بود و  ابوعلی محمّدبن عبدالوهّاب الثَقَفیو ازین طایفه بود           
  .و وفاة او اندر سنه ثمان و عشرین و ثلثمایه بود وی آشکار شد بنشابوره دون قصّار و تصوّف بآنِ حَمْ

لّه گوید که ابوعلی ثقفی گفت اگر مردی همه علمها حاصل کند و طریقتهاء مردان بداند منصوربن عبدال          
بجایگاه مردان نرسد مگر بریاضت از پريی یا امامی یا مؤدّبی نصیحت کننده و هر کی ادب از استادی فرا نگرفته 

  .رست کردن معامالتباشد کی عیبهای وی بازو نماید و رعونتهای نفس، بدو اقتدا کردن روا نبود اندر د
ابوعلی ثقفی گوید که زمانۀ آید برین امّت کی زندگانی مؤمن اندرو خوش نباشد مگر خویشنت اندر           

  .منافقی بسته باشند
هم او گوید اُّف ازین شغلهای دنیا چون بر کسی اقبال کند و اُّف از حسرت وی چون برگردد و عاقل           

  .چون اقبال کند مشغله باشد و چون برگردد حسرت بوده د کآنست کی میل بچیزی نکن
هِ، باصل مغربی بود بتینات بودی و ویرا کرامات بودی و یْ اللّهِ عَلَ مَةُرَحْطَع اَقْو ازین طایفه بود ابوالخري الْ          

  .فراستی نیز داشتی و حال او بزرگ بود و وفاة او اندر سنۀ نیّف و اربعني و ثلثمانیه بود
ابوالخري گوید هیچکس بحاىل شریف نرسد مگر بر موافقت قرارگرفنت و آداب را بجای آوردن و فریضها           



۳۹  

  .بگزاردن و و با نیکان صحبت کردن
بود و صحبت جُنَید و اللّهِ عَلَیهِ باصل بغدادی  مَةُرَحْ الکَتّانی ابوبکر محمّدبن علیو از ایشان بود           

ی کرده بود و بمکه مجاور بود تا آنگاه که فرمان یافت و وفاة او اندر سنۀ اثنني و عشرین و ثلثمایه خَرّاز و نور
  .بود

ابوبکر رازی گوید کّتانی اندر پريی نگریست سر و موی و روی وی جمله سپید شده و سؤال میکرد و           
  .ندر پريی او را ضایع گذاشتستحقّ خدای اندر جوانی ضایع کرده است خدای تعاىل ا ،گفت این پري

  .کتّانی گوید شهوة ماهار دیو است هر که ماهار دیو گرفت او بنزدیگ وی بود ببندگی          
صحبت ابوعمر و مکّی کرده بود و آن بو  بن محمّدالنهرجوری ابویعقوب اسحقو از ایشان بود           

  .و وفاة او هم آنجا بود اندر سنه ثلثني و ثلثمایه .یعقوب سوسی و جنید و پريان دیگر، بمکه مجاور بود
ابوالحسني احمدبن علی گوید نهرجوری گفت دنیا دریائی است و کنارۀ او آخرتست و کشتی اندرو           

  .اند تقویست و مردمان همه سفری
گفت اَعوُذُ  و میابوبکر رازی گوید از نهرجوری شنیدم که گفت مردی را دیدم اندر طواف یک چشم،           

کَ گفتم این چه دعاست گفت روزی نظری بشخصی کردم که مرا نیکو آمد همیدون تَوانچه دیدم که بر کَ مِنْ بِ
  .خوری نیز نگریچشم من آمد و چشم من بریخت، آواز آمد که لطمۀ بلحظۀ، دیداری بطپانچۀ و اگر نیز 

  .کارها آنست کی بعلم پیوسته بودمحمدبن الحسني گوید نهرجوری گوید فاضلرتین           
د و بن عبداللّه و جُنَیْ از اصحاب سهل، بغدادی بود، بن محمّدالمُزَیِّن ابوالحسن علیّ و ازین طایفه بود           

طبقۀ وقت ایشان، بمکّه مجاور بود و وفات وی آنجا بود اندر سنۀ ثمان و عشرین و ثلثمایه، با ورع و بزرگ 
  .بود

وبکر رازی گوید کی مُزَیِّن گفت گناه از پس گناه عقوبت گناه بود و نیکوئی از پس نیکوئی ثواب اب          
  .نیکوئی بود

جداست از اوصاف خلق، بصفات قدیم  او مَزَیِّن را از توحید پرسیدند گفت آنک بدانی که اوصاف          
  .محدثات ازو جدا باز شدند

بن احمد صحبت ابوعلی رودباری و ابوبکر مصری و  نام وی الحسن ن الکاتبب ابوعلیّو از ایشان بود           
  .پريان دیگر کرده بود و بزرگ بود اندر حال خویش و وفاة او اندر سنه نیّف و اربعني و ثلثمایه بود

ز طریق کاتب گوید معتزله خواستند کی خدایرا منزّه گویند از جهت عقل و بخطا افتادند و صوفیان ا ابن          
  .علم تنزیه خدای گفتند و مصیب بودند

  .کاتب گوید چون خوف در دل قرار گريد بر زبان حکمت رود ابن          
  .از پريان کوهستان بود و صحبت عبداللّه خرّاز و پريان دیگر کرده بود میسینیمُظَفَّرقَرْو از ایشان بود           
سه گونه باشد، روزۀ روح بود بکوتاهی امل، و روزۀ عقل بود بمخالفت هوا  میسنی گوید روزه برمظفّر قَرْ          

  .و روزۀ نفس بود بازایستادن از طعام و محارمها
  .و گوید بدترین رفقها رفق زنان باشد بر هر گونه که باشد          
مۀ حکمت و زندگانی هم او راست گوید گرسنگی چون قناعت باز و مساعدة کند نتیجۀ فکرت بود و چش          

  .دانش و چراغ دل بود
لرتین عمل بندگان نگاهداشنت وقت ایشان است واین آن بود کی اندر هم او راست کی گوید کی فاض          

  .عمل تقصري نکنند و از حد فراتر نشوند



٤۰  

  .وی بادب نگردده هم او گوید که هر کی ادب از حکیم فرا نگرفته باشد هیچ مرید ب          
از اقران شبلی بود و از پريان کوهستان صحبت  هَریبن طاهر االَبْ  ابوبکر عبداللّهو از ایشان بود           
  .بن الحسني کرده بود و پريان دیگر، وفاة او اندر سنۀ ثلثني و ثلثمایه بود یوسف

نبود پس اگر بود و چاره  از حکم درویش آنست کی او را رغبت منصور عبداللّه گوید ابوبکر طاهر گفت          
  .نباشد رغبت وی از کفایت فراتر نشود

  .و هم باین اسناد ابوبکر طاهر گوید چون با کسی دوستی کنی برای خدای، بدنیا باز و بسیار میامیز          
بزرگان و پريان مصر  هِ، نسبت بابوسعید خرّاز کردی، ازاللّه عَلَیْ مَةُرَحْ بن بُنان ابوالحسنيو از ایشان بود           

  .بود
  .تر بُنان گوید هر صوفی کی اندوه روزی در دل دارد ویرا کسب اوىل ابن          
تر باشد از آنک اندر  و گوید نشان آرام دل با خدای عزّوجلّ آنست کی بدانچه نزدیک خدایست ایمن          

  .دست او بود
  .انک از حرامو گوی از خویهای دنی دور باشید همچن          
هِ، پري وقت خویش بود و صحبت اللّه عَلَیْ  مَةُ رَحْ بن شیبان القَرمیسینئ ابواسحق ابراهیمو از ایشان بود           

  .ابوعبداللّه مغربی کرده بود و صحبت خوّاص و پريان دیگر
  .زم گريابراهیم شیبان گوید هر کی خواهد که از جملۀ بطّاالن بود گو رخصت را مال          
و گوید علم فنا و بقا بر اخالص وحدانیّت گردد و درستی عبودیّت و هرچه جز این بود آنست کی ترا           

  .بغلط افکند و زندقه آرد
  .و گوید سفله آن بود که در خدای عزّوجّل عاصی شود          
علیه از ارمنیه بود و ویرا اندر تصّوف طریقتی  هاللّ بن یزدانیار رحمة بن علی و از ایشان بود ابوبکرالحسني          

  .وی و عالم بود و بعضی را از عراقیان منکر بودی اندر اطالقهای لفظ ایشانه بود مخصوص ب
یزدانیار گوید نگر طمع دوستی خدای نکنی با دوستی فضول و نگر طمع انس نکنی با خدای و تو  ابن          

  .نزدیک مردمان ع منزلت نکنی نزدیک خدای با دوستی منزلتداری و نگر طم انس مردمان دوست
بود و بحرم مجاور بود و نام وی احمدبن محمّدبن زِیادالبصری  رابیابوسعیدبن االَعْ و از ایشان بود           

و  د و عمروبن عثمان مکّی کرده بود و نوریوفاة او آنجا بود اندر سنه احدی و اربعني و ثلثمایه و صحبت جُنَیْ
  .پريان دیگر

کاران آنست کی عمل نیکو خویش مردمانرا ظاهر کند و بمبارزت  کارترین زیان االعرابی گوید کی زیان ابن          
  .ترست از رگ جان وی نزدیکه بريون آید بگناه با آنک ب

و وفاة او اندر مجاور مکّه بود  ابوعمرو محمدبن ابراهیم الزُجاجی النیسابوریو ازین طایفه بود           
  .سنه ثمان و اربعني و ثلثمایه بود

د گوید کی ابوعمرو زُجاجی را پرسیدند که چرا چندان تغیّر اندر تو پیدا آید بوقت تکبري ابو عمروبن نُجَیْ          
 اکرب و اندر دل وی چیزی احرام فریضها گفت زیرا که من افتتاح فریضه بخالف صدق همی کنم هر که گوید اللّه

  .زن کرده باشد وی یا چیزی بزرگ داشته بود بروزگار گذشته بزبان خویش، خود را دروغبود بزرگرت از 
ابوعمرو زُجاجی گوید هر که سخن گوید از حاىل که آنجا نرسیده باشد سخن او فتنۀ مستمع باشد و           

  .یافنت آن حالوی حرام کند فرا دیدار آمده باشد و خدای بر  دعوی بود که اندر دل وی
و سالهاء بسیار بمکّه مجاور بود و هرگز اندر مکّه طهارة نکرد، از حرم بريون شدی و طهارة کردی           



٤۱  

  .حرمت داشنت حرم را
آنجا بزرگ شد و و مولود وی ببغداد بوده و  رابومحمّد جعفربن محمّدبن نُصَیْ و از ایشان بود           
ون و صحبت طبقۀ عصر م و سمنرُوَیْ وی نشستی و صحبت نوری کرده بود و آنِ  د کرده بود و باجُنَیْ صحبت

  .ایشان، و وفاة او اندر سنه ثمان و اربعني و ثلثمایه بود
جعفر گوید بنده لذّت معاملة نیابد با لذّت نفس زیرا که اهل حقایق عالئقها بربیدند کی ایشانرا از رتبتهاء           

  .بزرگ بازداشتی
جعفر گوید میان بنده و میان وجود آنست کی تقوی اندر دل وی مجاور بود چون تقوی آرام گرفت اندر           

  .دل برکات علم برو فرود آمد و رغبت دنیا ازو بشد
بن القاسم، از مرو بود و صحبت  هِ و نام او القاسماللّه عَلَیْ مَةُرَحْ ابوالعبّاس السیّاریو از ایشان بود           

  .اسطی کرده بود و شاگردی او اندر علم این طایفه، و عالم بود، وفاة او اندر سنه اثنی و اربعني و ثلثمایه بودو
ابوالعبّاس را پرسیدند کی مرید بچه ریاضت کند خویشنت را گفت بصرب کردن بر امرها و از مناهی           

  .بازایستادن و صحبت صالحان کردن و خدمت درویشان
وی گوید هیچ عاقل را اندر مشاهدة حق لذّت نباشد زیرا که مشاهدۀ حق تعاىل فنائی است کی در وی           

  .لذّت نیست
معروف بدُقّی و بشام مقیم بود عمر وی زیادة از صد  ابوبکر محمّدبن داود الدینوریو از ایشان بود           

  .جلّا و زَقّاق کرده بود بنسال بود و وفاة وی پس از خمسني و ثلثمایه بود و صحبت ا
دُقّی گوید معده جائی است که طعامها اندر وی گرد آید و چون حالل اندرو فرستی اندامها را طاعت           

فرماید و کارهاء نیکو، و چون شبهت بود راه حق بر تو مشتبه گردد و چون حرام خوری میان تو و میان فرمانهاء 
  .خدای حجاب افکند

ه ،مولود وی بنشابور بود و از یاران اللّه عَلَیْ مَةُرَحْ بن محمّدالرازی ابومحمّد عبداللّه از ایشان بود و          
م و سمنون و پريان دیگر بود، وفات او اندر سنۀ ثلث و خمسني و بن الحسني و رُوَیْ  ابوعثمان حريی و یوسف

  .ثلثمایه بود
ه رازی شنیدم کی پرسیدند از او چون است کی مردمان عیبهاء محمّدبن الحسني گوید کی از عبدالّل          

خویش دانند و با صواب نگردند گفت زیرا که مردمان بمباهات علم مشغولند نه بعمل علم و بآراسنت ظاهر و 
  .دست بداشنت آداب باطن خدای عزّوجلّ دلهاء ایشان کور بکردست و جوارح ایشان بند برنهاده است از عبادة

ابوعثمان کرده بود و جنید را  هِ صحبتاللّهِ عَلَیْ مَةُرَحْ دبن نُجَیْ ابوعمرو اسماعیلو از این طایفه بود           
تّني و و س فرمان یافت از یاران ابوعثمان، وفاة او اندر سنۀ ستّ دیده بود، و حال او بزرگ بود، آخر کسی بود که 

  .ثلثمایه بود
  .د هر حال کی آن نتیجۀ علم نباشد زیان او بر صاحب آن از نفع بیشرت بودد گویابوعمروبن نُجَیْ          
و گوید هر کی فریضۀ ضایع کند اندر وقتی از وقتهاء او از آنچه خدای عزّوجلّ بر وی فریضه کرده باشد           

  .لذّت آن فریضه بر وی حرام کنند
  .مر و نهیا صوّف پرسیدند گفت صرب کردنست زیروی را از ت          
  .و گوید آفت بنده آنست که بهرحال که بود از خویشنت رضا دهد          
هِ یکی بود از جوانمردان اللّهِ عَلَیْ مَةُرَحْ جیبُوشَنْبن احمدبن سهل الْ ابوالحسن علیّ و ازین طایفه بود           

ود، وفاة او اندر سنه ثمان و اربعني و ثلثمایه ری و ابوعمرو دمشقی را دیده بعطا و جُرَیْ خراسان، ابوعثمانرا و ابن



٤۲  

  .بود
  .الکاتبني بوشنجی را پرسیدند که مروّت چیست گفت دست بداشنت از آنچه بر تو حرام است با کرام          
  .کسی او را گفت مرا دعا کن گفت خدای تو را از فتنۀ تو نگاهدارد          
  .ته بودو گوید اوّل ایمان بآخر پیوس          
عطا و  ری و ابنم و جُرَیْهِ، صحبت رُرَیْاللّهِ عَلَیْ مَةُو از ایشان بود ابوعبداللّه محمّدبن خفیف الشّريازی رَحْ          

  .الشُیوخ بود و یگانۀ وقت، وفاة او اندر سنه احدی و سبعني و ثلثمایه بود پريان دیگر کرده بود و شیخ
  .رنج دائم است و ترک راحتخفیف گوید ارادت  ابن          
  .چیز برت از مسامحۀ نفس نبود اندر رخصت فرا پذیرفنت و تأویل جسنت چگوید مرید را هی          
  .پرسیدند ویرا از قرب گفت قرب تو از وی بالتزام موافقت و قرب او از تو بدوام توفیق بود          
هُوَاللّهُ  هزار بار قُلْ ف گوید بسیار بود کی اندر ابتدا رکعتی نماز دهابوعبداللّه صوفی گوید ابوعبداللّه خفی          

ت از بامداد تا نماز دیگر هزار رکع برخواندمی و اندر یک رکعت همه قرآن برخواندمی و بسیار بودی کهاَحَدٌ 
  .نماز کردمی

ا شیخ ابوعبداللّه خفیف گفت مرا ابوعبداللّه گوید از ابواحمد صغري شنیدم که روزی درویشی درآمد و فر          
وسواس رنجه میدارد شیخ گفت صوفیان که من دیدم بر دیو سخرّیت کردندی اکنون دیو بر صوفی سخریّت همی 

  .کند
بدل هر رکعتی کی مرا اکنون  خی گوید از ابوعبداللّه خفیف شنیدم گفت از نوافل باز ماندمابوالعباس کَرْ          

  .عت نشسته همی کنم از آن خرب کی نماز نشسته نیمۀ نماز بر پای بودورد بود اکنون دو رک
ه باصول عالم بود، و حال او اللّهِ عَلَیْ  مَةرَحْ داربن الحسني الشريازیابوالحسني بُنْو از این طایفه بود           

  .اندر سنۀ ثلث و خمسني و ثلثمایه. بزرگ و صحبت شبلی کرده بود، وفات او باَرَّجان بود
بنداربن الحسني گوید با نفس خصومت مکن که نه تراست و دست بدار تا آنک مالک اوست آنچه           

  .میخواهد میکند
  .و گوید با مبتدعان صحبت کردن اعراض بار آرد از حق          
  .و گوید دست بدار از آنچه دوست داری از بهر آن که از وی بخواهی طلبیدن          
کرده بود و یگانۀ وقت بود ، صحبت ابراهیم الدّباغ و پريان دیگر ابوبکر الطَّمَستانیو از این طایفه بود           

  .بعلم و حال، وفات او اندر نشابور بود پس از سنۀ اربعني و ثلثمایه
میان تو ابوبکر طَمَستانی گوید نعمتِ بزرگرتین، بريون آمدنست از نفس و نفس بزرگرتین حجابی است           
  .با خدای
منصوربن عبداللّه االصفهانی گوید ابوبکر طمستانی گفت هرگاه که دلرا همّتی بود اندر وقت ویرا           

  .عقوبت کنند
هم او گوید راه پیداست و کتاب و سنّت در میان ماست و فضل صحابه معلومست از آنک سابق بودند           

وسَلَّمَ و هرکه از ما صحبت کتاب و سنّة کند و خویشنت و خلق را بشناسد  هِ عَلَیْ  اللّهُ بهجرت و صحبت رسول صَلَّی
  .و بدل با خدای هجرت کند او صادق و مصیب بود

بن الحسني کرده  هِ صحبت یوسفاللّهِ عَلَیْ مَةُ رَحْ ابوالعبّاس احمدبن محمّدالدینوریو از این طایفه بود           
چند آنجا بماند و مردمانرا پند دادی بر زبان  بنشابور آمد و یکو عالم و فاضل بود و عطا و جُرَیری  بود و ابن

  .معرفت پس بسمرقند شد و آنجا فرمان یافت پس از سنۀ اربعني و ثلثمایه



٤۳  

ن ذکر آنست که فراموش کنی آنچه دون ذکر است و نهایت ذکر آن بود که غائب ریابوالعبّاس گوید فروت          
  .اندر ذکر از ذکربود ذاکر 

  .و گوید زبان ظاهر حکم باطن بنگرداند      
نوئی ه و گوید ارکان تصوّف نقض کردند و راه او ویران کردند و معنیهاء او همه بگردانیدند بنامهائی که ب          

را بمذمومات، ادبی را اخالص و از حق بريون شدن را شَطَح و لذّت جسنت  نهادند، طمع را زیاده نام کردند و بی
وصول و بدخوئی را صولت و بخیلی را جَلدی و سؤال را عمل و و متابعت هوا را ابتال و با دنیا گشنت را  تطیب

  .پلید زبانی را مالمت و طریق قوم نه این بود
ـّالم المغربیو از ایشان بود            یگانۀ عصر بود پیش از وی چون او نشان ندهند  ابوعثمان سعیدبن سَ

دیگر دیده  الصائغ و پريان رَجوری را و ابنحی کرده بود و نَهْب و حبیب مغربی و ابوعمرو زُجاکات حبت ابنص
  .بود، وفاة او بنشابور بود اندر سنۀ ثالث و سبعني و ثلثمایه، وصیّت کرد تا امام ابوبکر فورک بر وی نماز کند

ن مغربی شدم آنگاه که اجل وی نزدیک آمده بود و استاد ابوبکر فورک گفت که اندر نزدیک ابوعثما          
علی قوّال صغريی چیزی همی گفت چون حال بر وی بگشت اشارة کردیم علی را تا خاموش شد شیخ ابوعثمان 

خواند یکی را از حاضران گفتیم تا برپسد او را که مستمع  چیز نمی چچشم باز کرد و گفت چونست که علی هی
از وی اندرین حال، برپسید گفت از آنجا شنود که شنوانند و اندر  حشمت دارم کند که من سماع بر چه می

  .ریاضت کارش بزرگ بود
  .ابوعثمان گوید تقوی ایستادنست از بر حدها که اندر وی تقصري نکند و از حد فراتر نشود          
  .وجّل او را بمرگ دل مبتال کندو گوید هر کی صحبت توانگران بر صحبت درویشان اختیار کند خدای عزّ          
پري خراسان بود اندر وقت خویش صحبت  ابوالقاسم ابراهیم بن محمّدالنصر آبادی، و از ایشان بود          

شبلی و ابوعلی رودباری و مرتعش کرده بود و بمکّه مجاور بود اندر سنۀ سّت و ستّني و ثلثمایه و وفاة او آنجا 
  .مایه و بحدیث عالم بود و روایتهاء بسیارش بوداندر سنۀ سبع و ستني و ثلث

از شیخ ابوعبداللّه سلمی شنیدم که نصرآبادی گفت چون ترا خربی پدیدار آید از حق نگر تا ببهشت و           
  .دوزخ نگری چون از آن حال بازگردی تعظیم آنچه خدای بزرگ کرده است بجای آری

نشینند و میگویند ما  صرآبادی را پرسیدند که بعضی از مردمان با زنان میاز محمّدبن الحسني شنیدم که ن          
امر و نهی بر او بود و از وی برنخیزد و حالل و حرام را  معصومیم اندر دیدار ایشان گفت تا این تن برجای بود

  .حساب بود و دلريی نکند بر شبهتها الّا آنک از حرمت اعراض کرده باشد
حسني گفت نصرآبادی گفت اصل تصوّف ایستادنست بر کتاب و سنّت و دست بداشنت هوا و محمّدبن ال          

بدعت و تعظیم و حرمت پريان و خلق را معذور داشنت و بر وردها مداومت کردن و رخصت ناجسنت و تأویلها نا 
  .کردن

تی و حال او عجیب بود ، ببغداد نشسبن ابراهیم الحُصری بصری ابوالحسن علیو از این طایفه بود           
  .اندر سنۀ احدی و سبعني و ثلثمایه و پري وقت بود و نسبت با شبلی کردی وفات او ببغداد بود

حُصری گفت مردمان گویند حصری بنوافل میگوید، وردهاست مرا از حال برنائی که اگر یک رکعت           
  .دست بدارم با من عتاب کند

  .زن کند او را گواه آشکارا بربهان ند اندر چیزی از حقیقت دروغو گوید هر کی دعوی ک          
، پري شام بود اندر وقت خویش و وفات او بصور ابوعبداللّه احمدبن عطاء الرودباریو از ایشان بود           

  .بود اندر سنۀ تسع و ستّني و ثلثمایه



٤٤  

ا شرتی بر نشسته بودم و پای وی بگل و بریگ بن سعیدالمَصیصی گوید از احمدبن عطا شنیدم که ب علی          
  .اللّهُ اللّهُ اشرت نیز گفت جَلَّ فرو شد من گفتم جَلَّ

از جملۀ صوفیان  و ابوعبداللّه الرودباری چنان بود که چون کسی از بازاریان اصحاب او را دعوت کردی           
رغ شدندی با ایشان بگفتی کجا میشویم و ایشان خرب ندادی ایشانرا تا وی ایشانرا طعام دادی و چون فا نبودی

  .مند شوند چون طعام خورده بودندی اندک خوردندی تا مردمانرا بایشان ظنّی نیفتد کی بدان بزه
رویشان همی رفت و عادت وی آن بودی که بر اثر درویشان رفتی، روزی ابوعبداللّه رودباری بر اثر د          

ده بود که این حرام خوارگانند و آنچه بدین ماند پس این بقّال گفت یکی از این بقّاىل زبان اندر ایشان گشا
صوفیان صد درم از من وام خواست و باز نداد ندانم او را کجا جویم چون اندران دعوت شدند ابوعبداللّه 

اکن شود، بیار و این مرد از محبّان بود اگر خواهی کی دل من س رودباری این خداوند سرای را گفت صد درم
بیاورد بوعبداللّه یکی را از شاگردان گفت این برگري و بنزدیک فالن بقّال برو بگو که این  اندر وقت آن مرد درم

صد درم است که آن صوفی از تو وام ستد و اندرین تأخري که افتاد او را عذری بود و هم اکنون بفرستاد باید کی 
کرد و عوت بازگشتند بدکان آن بقّال بگذشتند بقّال ایشانرا مدح عذر بپذیری مرد آن صد درم بگزارد چون از د

  .اند و پارسایانند و نیکانند و آنچه بدین ماند ثقات ایشان گفت ایشان سیّدان باشند و
  .ابوعبداللّه رودباری گوید زشرتین همه زشتیها صوفی بخیل بود          
موضع آن بود که تنبیه افتد بر  ینهِ غرض اندر ذکر پريان این جماعت اندراللّه عَلَیْ  مَةُاستاد امام گوید رَحْ          

آنک ایشان مجتمع بودند بر تعظیم شریعت و بر راه ریاضت رفنت صفت ایشان بود، مقیم بودند بر متابعت سنّت 
بنا بر اصل  و هیچ خلل نبود اندر ایشان، متّفق شدند بر آنک هر که حاىل دارد از معاملة و مجاهدة و کار خویش

وی اقتدا ه دروغ گفته باشد بر خدای عزّوجّل، دعوی که کند خود هالک شود و هر که ب. تقوی نکند و بر ورع
و اگر آنچه آمده است از الفاظ و حکایات ایشان و سريتها که دلیل کند بر احوال ایشان یاد . کند هالک شود

نیازی است از دیگر  نمودم اندر حاصل کردن مراد، بدو بی کنیم کتاب دراز گردد و مالمت گريد و این قدر که فرا
  .چیز

و امّا پريان که ما ایشانرا دریافتیم و در وقت ایشان بودیم اگرچه دیدار ایشان اتّفاق نیفتاد مانند استاد           
الحسني  مدبنبن علیّ الدقّاق و شیخ ابو عبدالرحمن مح الحسن شهید که زبان وقت بود و یگانۀ روزگار ابوعلی

و شیخ ابوالعبّاس قصّاب به طربستان، . ضم که مجاور حرم بودبن جَهْ را نبود همتا و ابوالحسن علیسُلَمی کی او 
و ابوسهل خشّاب کبري هم بنشابور و منصوربن خلف المغربی . و احمد اسود بدینور و ابوالقاسم صريفی بنشابور

 احوال و پريان دیگر کی اگر بدان مشغول باشیم و تفصیل وَاحَهُمْ اللّهُ اَرْ و ابوسعید مالینی و ابوطاهر خُژندی قَدَّسَ
ایشان اندر معامالت، و طرفی از حکایات ایشان ایشان، از مقصود باز مانیم در اختصار، پوشیده نیست سريت 

  .اللّه شاء بشنوی اندرین رسالت بموضع وی ان
  



٤٥  

  باب سوم
  و آنچه از آن مشکل بود روددر تفسري الفاظی کی میان این طایفه 

هر طائفۀ را از علمها لفظهاست میان ایشان مستعمل کی بدان هِ گوید اللّهِ عَلَیْ مَةُاستاد امام ابوالقاسم رَحْ          
اند بر آن مرادها که ایشان را بوده است تا نزدیک بود با آنک باز  اند از دیگران و اصطالح کرده مخصوص بوده
بر اهل این صنعت آسان بود بدان معنی رسیدن باطالق آن لفظ و این طایفه را الفاظیست که  و سخن گویند و

قصد ایشان کشف آن معنیها است کی ایشان را بود با یکدیگر و مجمل و پوشیده بود بر آنک نه از جنس ایشان 
خویش کی  بود بر اسراربود اندر طریقت تا معنی الفاظ ایشان بر بیگانگان مبهم بود از آنک ایشانرا غريت 

آشکارا شود بر آنک نا اهل بود برای آنک حقایق ایشان مجموع نیست بتکلّف یا آورده بنوعی از تصرّف بلکه 
بحقیقت آنرا اسرار بکردست معنیها است که خدای سبحانه و تعاىل دل قوم را خزینۀ آن کردست و خالص 

خواهد بدان رسیدن از معنیهاء ایشان کی برین راه رفتند و ه ک قومی، و ما شرح کنیم این الفاظ تا آسان گردد آنرا
  .متابع سنتهاء ایشان بودند و از جملۀ اینها یکی است

حادث  حقیقت وقت نزدیک اهل تحقیق حادثی است کی اندروهم آید حاصل بر حادثی مُتَحَقِّق الوقت          
ر ماه نزدیک تو آیم، آمدن متوهّم است، آمدن و ناآمدن روا وقت بود حادث مُتَوَهَّم را چنانک گوئی س مُتَحَقِّقَ

وقت مُتَحَقّق  ناچاره چون این ماه بگذرد سر ماهی دیگر بود سر ماه حادثیست بود و سرماه حادثیست متحقّق،
  .آمدن است

قت تو دنیاست و اللّه گفت وقت آنست کی تو آنجائی اگر بدنیائی و از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُ           
ای وقت تو عقبیست و اگر شادیست وقت تو شادیست و اگر باندوهی وقت تو اندوهیست مرا دیدن  اگر بعقبی

  .د که بر مردم غالب بود ونیز بوقت آن خواهند کی مردم اندرو بود از روزگاراست کی وقت آن بو
  .و آنچه فرا پیش بود اند کی میان دو روزگار بود روزگار گذشته و گروهی گفته          
تر، اندر حال قیام  صوفیان گویند صوفی پسر وقتست و مراد آنست کی تا او مشغول هست بدانچه اوىل          

  .اند همی کند بدانچه اندر آن وقت فرموده
اند درویش را اندوه وقت گذشته نبود و نه آن وقت که نیامده است و وقت وی آن بود کی  و گفته          

  .ندروستا
  .اند مشغوىل بوقت گذشته ضایع کردن دیگر وقت باشد و گفته          
. و بوقت آن خواهند کی در پیش ایشان آید از تصرّف حق در ایشان را جز آنک ایشان خود را اختیار کنند          

اختیار خود دور، و پدیدار آید از حکم غیب، از است بدانچه و گویند فالن بحکم وقتست یعنی کی گردن نهاده 
این در آن چیز بود که خدای تعاىل برو ننهاده باشد و چیزی از شریعت واجب نبود زیرا که ضایع کردن آنچه 

و بر زبان این . فرمان بود و حوالت نهادن کار بتقدیر و نا باکی کردن بتقصريی که افتد، بريون شدن بود از دین
  .عنی چنانک شمشري برنده است وقت بدانچه حق او را همی راند غالبستفٌ، یتُ سَیْوَقْطایفه بسیار رودکی اَلْ

و گویند شمشري برب ماسیدن نرم بود ولیکن بکناره برّان بود، هر کی با او نرمی کند سالمت یابد و هرکه           
ند برتک رضا کند خسته گردد و وقت همچنني بود هر که حکم او را گردن نهد رسته بود و هر که معارضه ک درشتی

  :با وی اندر ضاللت افتد و انشد شعراً، شعر
 تَهُ الن مَسُّهُ الیَنْف اِنْوَکَالسَّْی

  

 تَهُ خَشِنانِخاشَنْ و حدّاهُ اِنْ  
  

  .و هر کی وقت بازو بسازد وقت او وقت بود هر که وقت با وی نسازد وقت بر وی مقت بود          
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چیز از تو کم نکند یعنی اگر  چیدم که گفت وقت سوهانی است و ترا بساید و هیاز استاد ابوعلی دقّاق شن          
  :شعر. و این شعر اندرین معنی آرند. تو محو گردی و فانی گردی رسته شدی، از تو میگريد و محوت نکند بکلی

 خُذُ بَعضیم یَمُرُّ یَأْکلُّ یَوْ
  

 ضیرَةً ثُمَّ یَمْبَ حَسْقَْلیورثُ الْ 
  

  .رود افزاید پس می معنی آن بود کی گوید هر روز کی میگذرد برخی از من کم کند و دلرا حسرت می          
  :شعر. و هم درین معنی گوید          

 جُلودٌنَضِجَتْلِ النّار اِنْکَأَهْ
  

 لِلشِّقاءِ لَهُم جُلودٌ  اُعیدَْت 
  

  .رَهَاجُلوداً غَیْ ناهُمْجُلُودُهُم بَدَّلْ لَّما نَضِجَتْکُ : قالَ اللّهُ تَعاىل. و قرآن بدین معنی ناطقست          
  :شعر. و هم بدین معنی گوید          

 تٍمَیَْتراحَ بماتَ فَاسَْس مَنْلَیْ
  

 یاءِ اَحْتُ مَیِّتُ الْمَیْاِنَّما اْل 
  

  .هر که بمريد و برآساید مرده نه بود مرده آن بود کی بزندگی بمريد          
و زیرک آن بود کی بحکم وقت بود و اگر وقت وی صحو بود قیام وی شریعت بود و اگر محو بود           

  .احکام حقیقت بر وی غالب بود
و مقام آن بود که بنده بمنازلت متحقق گردد بدو بلونی از طلب و جهد و . و ازان جمله مقام است          

ریاضت بیابد و شرط آن بود کی ازین مقام  به زدیکی و آنچهتکلّف و مقام هرکسی جای ایستادن او بود بدان ن
را ه را قناعت نبود توکّل وی درست نیاید و هرکه بدیگر نیارد تا حکم این مقام تمام بجای نیارد از بهر آنک هرک

  .توکّل نبود تسلیم وی درست نیاید
درست نیاید مگر باقامت مقام کس را خَل ادخال بود و هیچ مُقام بضم میم اقامت بود همچنانک مُدْ          

  .کردن خدای او را بدان مقام، تا بناء کار وی درست بود بر اصل درست
چون واسطی بنشابور آمد اصحاب ابوعثمان را پرسید کی پري ه اللّهُ شنیدم گفت ک از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          

  .ن اندروشما چه میفرماید شما را گفتند بطاعت دائم و تقصري دید
گفت این گربکی محض است کی شما را میفرماید چرا غیبت نفرماید شما را از آن، بدیدن آفریننده و           

واسطی آن خواست کی ایشانرا از محلّ اعجاب بريون آرد نه آنک بدرجۀ تقصري بایستند یا . رانندۀ آن بر شما
  .روا دارند که خللی در ادبی آید از آداب

آنک ایشانرا اندر وی اثری  حال نزدیک قوم معنیی است کی بر دل در آید بی. از آن جمله حال است و          
باشد و کسبی و آن از شادی بود یا از اندوهی یا بسطی یا قبضی یا شوقی یا هیبتی یا جنبشی، احوال عطا بود و 

اندر مقام خویش متمکّن بود و جود بود و مقامات از بذل مجهود و صاحب مقام مقام کسب و احوال از عني 
  .صاحب حال برتر میشود

  .ذاالنون را پرسیدند از عارف گفت اینجا بود و بشد          
اند احوال همچون نام  گفتهاند حال چون برقی بود اگر بایستد نه حال بود حدیث نفس بود و  پريان گفته          

  .وی است یعنی چنانک در آید و از بشود و انشدوا
 حاالما سُمِیَْتتحُْل لَمْلَوْ

 تَهیفَیءِ اِذا ما اَنْ اُنظُر اِلَی الْ
 

 زاال وَ کُلُّ ما حالَ فَقَدْ 
 صِ اِذا طاالالنَقْ خُذُ فِییَأْ

 

  .معنی آن بود کی هرچه آمده بود وا بشود           
بود و از پس یکدیگر نیاید لوائح بود، اند ببقاء احوال و دوام او و گفتند چون باقی ن قومی اشارة کرده          
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  .و صاحب او هرگز باحوال نرسد چون این صفت دائم بود آنرا حال خوانند و برود ناگهان برقی بجهد
ام،  ابوعثمان حريی گوید چهل سالست تا خدای مرا اندر هیچ حال بنداشتست کی من آنرا کاره بوده          

  .احوال بود اشارة بدوام رضا کند و رضا از جملۀ
واجب آن کند اندرین کی گویند هرکه اشارة کند ببقاء احوال درست بود آنچه گوید و باشد کی در معنی           
بی بود و کسی را اندرو زیادتی بود ولکن خداوند این حال را حالها بود که درآید و بنماید و برود و این آئی شِرْ

شد او را هم چنانک دائمی احوال از پیش برفت این مرد بجای دیگر حال کی شرب او بود چون آیندگان دائم با
  .تر ازین دائم اندر اقبال بود رسید برتر ازین و لطیف

 بیوَ سَلَّمَ اِنَّهُ لَیُغانُ عَلی قَلْ  هِ اللّهُ عَلَیْ  هِ در معنی خرب پیغامرب صَلَّیاللّهِ عَلَیْ از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحمَةُ          
  .عنيَ مَرَّةًمِ سَبْ یَوْالْ فِرُاللّهِ فِیتَغْحَتّی اَسْ
نیاز  دائم اندر باال بود چون از حاىل بحاىل شدی برتر از آن پس از آن بی وَ سَلَّمَ  هِ اللّهُ عَلَیْ پیغامرب صَلَّی          

  .الطاف نهایت نیست شدی باضافت باز آنچه رسیده بود دائم حال او اندر زیادت بود و مقدورات خدایرا از
زیادة بود و هیچ معنی نبود و چون حقّ حق عزّ بود و رسیدن بدو اندر حقیقت محال بود، بنده دائم اندر           

 کی بدو رسد الّا اندر مقدور خدای معنی دیگر بود برتر از آن، و برین حمل کنند سخن ایشان که نیکوئی ابرار
  .گناه مقرّبان باشد

  :شعر. د را پرسیدند ازین لفظ، این بیت بگفتجنی          
 طَوارقُ اَنوارٍ تَلوحُ اِذا بَدَْت

  

 عجَْم برُ عَنْماناً و تُْخهرُ کِْتفتُظْ 
  

و از آن جمله قبض و بسط است، قبض و بسط دو حال است پس از آنک بنده از حال خوف برگذرد و           
که خوف مبتدی را و بسط عارف را بمنزلت رجا بود مبتدی را و از حال رجاء، قبض عارف را هم چنان بود 

خواهد بود، ترسد از فوت دوست یا ه بسط و رجا آن بود که خوف از چیزی بود کفرق میان قبض و خوف و 
اندر دوست یا رسنت از بالئی یا کفایت مکروهی آمدن بالئی ناگهان و رجاء همچنني بود امید دارد با آمدن 

معلّق بود بآنچه وی قبض معنیی را بود اندر وقت حاصل و بسط همچنني، خداوند خوف و رجا دل مستقبل امّا 
خواهد بود و خداوند قبض و بسط وقت وی مستغرق بود بواردی غالب برو اندر حال پس صفت ایشان 

ندر متفاوتست برحسب تفاوت زیرا که مستوفی نیست احوال ایشان، واردی بود که موجب قبض بود ولیکن ا
چیز را گذر نبود اندر  چخداوند آن چیزهاء دیگر را راه بود نچنانک همگی او فرا گريد و واردی بود که بازو هی

مٌ یعنی اندر من راه نیست شد بجملگی چنانک یکی همی گوید اَنارَدْباصاحب او زیرا که او را از او فرا گرفته 
ی خلق را اندر وی راه بود و مستوحش نگردد از چیز را و مبسوط دو گونه است مبسوط بود ببسطی ک چهی

  .چیز اندر وی اثر نکند بهیچ حال از حالها چبیشرتین چیزها و مبسوطی بود که هی
طَبی شد و ویرا پسری بود، و ببطالت اللّهُ شنیدم که کسی در نزدیک ابوبکر قَحْ از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          

مرد اندر آمد این شغل بر دست داشت و راه این مرد بر این پسر بود و برین  مشغول بودی و اندرین وقت کی این
حال با گروهی نشسته بود و آن همی ورزید، این مرد گفت مسکني این پري بنگر که چگونه مبتال شدست باین پسر 

الهی و و چون بنزدیک بوبکر شد او را چنان یافت کی گوئی که از آن خرب ندارد و از آنچه همی رفت از م
اباطیل، عجب بماند از آن، گفت فداء آنکس شدم کی اگر کوهها بزرگ برهم کوبد اندر وی اثر نکند و قحطبی 

  .اند از بندگی چیزها اندر ازل گفت ما را آزاد کرده
اشارة فرا عتابی کند یا و از فروترین موجبات قبض یکی آنست کی بر دىل واردی در آید موجب او           
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د باستحقاق تأدیبی، ازان المحاله اندر دل قبض حاصل آید و بود که موجب بعضی از واردات اشارتی رمزی بو
بود بنزدیکی یا اقباىل بر وی از لطف اندر دل بسط حاصل آید و اندر جمله قبض هر کسی بر اندازۀ بسط وی 

  .بود و بسط وی بر اندازۀ قبض
ود سبب آن، اندر دل قبض همی یابد موجبش نداند راه او و قبضی بود کی بر خداوند وی مشکل ب          

آنست کی تسلیم کند تا آن وقت کی بگذرد که اگر تکلیف کند تا آن برود یا پیش وقت باز شود پیش تا درآید 
برتک ادب شمرند چون بحکم وقت گردن نهد زود بود کی  آن باختیار خویش قبض زیادت شود، و بود که ازو

  .هِ تُرجَعُونَسُطُ وَاِلَیْبِضُ و یَبْحانَهُ همی گوید وَاللّهُ یَقْوحّق سُبْ  .آن قبض زائل شود
و بسطی بود که ناگاه اندر آید و نابیوسان و صاحب او را نیابد و آنرا سببی نداند نشاط اندر دل او پدید           

ه او را اندرین وقت اگر چیزی چنني آید و او را از جای برانگیزد، راه او آنست کی آرام گريد و ادب بجای آرد ک
  .کند مخاطرتی بزرگ بود، از مکر خفی باید ترسیدن

اند  و یکی گوید وقتی دری از بسط بر من بازگشادند زلّتی کردم از آن مقام بازماندم و از این سبب گفته          
اند کی از وی پناه باید  انستهو خداوندان حقیقت قبض و بسط از جملۀ آن د. بر بساط بباش و گرد انبساط مگرد

وی در حقیقت درویشی خواست زیرا که قبض و بسط با اضافت با آنچه فوق آنست از استهالک بنده و اندراج 
رجا بر بسط همی دارد و حقیقت آید کی گفت خوف مرا بر قبض همی دارد و  د میو از جُنَیْ. گاری بود و زیان

چون بخوفم بگريد از خویشتنم فانی کند و چون برجا مبسوطم گرداند جمع همی کند و حق مرا تفرقه همی کند 
مرا باز دهد و چون مرا بحقیقت جمع کند حاضرم گرداند و چون تفرقه کند بحق، مرا از من بپوشد و او اندرین 
همه حرکاتم آرد و سکون نه، و مستوحش کند و موانست نه ،بحاضر آمدن طعم وجود بچشاند، کاشکی کی مرا از 

  .من فانی کردی تا بهره یافتمی یا مرا از من غائب کردی تا براحت افتادمی
هیبت و انس برتر از قبض و بسط بود چنانکه قبض برتر درجۀ خوف . س استبَت و اُنْو ازان جمله هَیْ          

غیبت بود و  بود و بسط برتر از منزلت رجا است و هیبت برتر از قبض است و انس تمامرت از بسط، و حقّ هیبت
متفاوت باشند چنانک اندر غیبت فرق بود میان ایشان، و حقّ انس هشیاری هر هائب غائب بود پس اندر هیبت 

بود بحق و همه مستأنسان هشیار باشند و میان هشیاران فرق بود برحسب آنک اندر شرب میان ایشان فرق بوده 
  .در دوزخ اندر آری انس برو تريه نگردداند کمرتین محل انس آنست کی اگر صاحب او را ان و گفته

د گوید سری گفت بنده بجائی رسد کی اگر شمشريی یا تريی بر روی او زنی خرب ندارد و ازان چیزی جُنَیْ          
  .اندر دل من بود تا آنگاه که آشکارا شد مرا که چنانست کی او گفت

کند گفتم یا سّیدی  قاش گوشت از ابروی خویش بر میمقاتل عَکّی گوید اندر نزدیک شبلی شدم و بمِنْ          
گردد گفت آن حقیقت است کی مرا ظاهر شدست و طاقت او  خویشنت را چنني همی کنی و رنج آن با دل من می

و حال . گردد و مرا با او طاقت نیست دارم و رنجی بر خویشنت همی نهم مگر از من پوشیده گردد و نمی نمی
اندر وی تغیّر است و اهل تمکني رگست اهل حقیقت نقض شمرند برای آنک بنده را هیبت و انس اگرچه بز

حال ایشان از تغیّر بر گذشته باشد و ایشان محو باشند اندر وجود عني، ایشانرا نه هیبت بود و نه انس و نه علم و 
  .نه حس
  :شعر. دم و همی گفتمو حکایتی معروفست از ابوسعید خرّاز که گفت اندر بادیه راه گم کر          

 اَناری مِنَ التیهِ مَنْاَتیهُ فال اَْد
 بِالدِ وَ اِنسِهااتَیه عَلی جِنِّ الْ

  

 سیِفی جْن  وَ یَّفِ الناسُ مایَقولُ سِوی 
 سیشخصاً اَتیهُ عَلی نَفْاَجِدْ لَمْ فَاِنْ
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کیم مگر آنک مردمان همی گویند از من، معنی این آن بود کی گوید تکبّر کنم و ندانم از کرب کی من خود           
  .کرب آرم بر پریان و آدمیان و اگر کسی نیابم که کرب آرم، بر خویشنت کرب آرم این نکبّر بمعنی فخرست

  :شعر. هاتفی آواز داد و گفت          
 لی وُجودهِبابَ اَعْیَری االَسْ  اَیَامَنْ
 لِ الوجودِ حَقیقةًاَهْ تَ مِنْکنْ فَلَوْ
 اللّهِ واقفاً تَ بِال حالٍ مَعَ نْوَ کُ

 

 سِرَحُ بالتیهِ الدَّنیِّ و باالُنْوَ تَْف 
کْالْ عَنْ تَ لَغِبْ  سیکُرْ وَالْ والعَرشِ  وانِاَ

 سِ جِنِّ وَاالِنْتُصانُ عَنِ التَّذ کارِ لِلْ
 

  .بنده که ازین حالت برگذرد بوجود رسد          
بنوعی اختیار و خداوندش را کمال د وجد آوردن بود بتکلّف اجتو. استد و وُجود و از آن جمله تَواجُد و وَجْ

اند تواجد مسلّم نیست خداوندش را زیرا که  وجد نبود کی اگر کمال وجدش بودی واجد بودی، گروهی گفته
ن اند تواجد مسلّم است درویشان مجرّد را که چشم دارند یافنت ای گروهی گفته. بتکلّف بود و از تحقیق دور بود

. اکوا فَتَباکَوْتَبْ لَمْ کُوا فاِنْاِبْ . هِ وَسَلَّمَ که گفتمعنی ها را، و اصل ایشان اندر این، خرب رسول است صَلَّی اللّهُ عَلَیْ 
د ری که گوید نزدیک جُنَیْحکایتی معروف است از ابومحمد جُرَیْ. بگرئید و اگر گریسنت تان نیاید بستم بگرئید

آنگروه که آنجا مسروق برخاست و  ابن شان دیگر حاضر بودند و قوّاىل قول همی گفت،مسروق و دروی و ابن بودم
سَبُها جامِدَةً وَ جِبالَ تَحْد گفت و تَری الْچیز نیست جُنَیْ چد ساکن بود گفتم یا سیّدی ترا اندر سماع هیبودند، جُنَْی

نصیب نیست گفتم چون من بسماع حاضر باشم و  پس گفت ابا محمد ترا اندر سماع هیچ. هِیَ تَمُّرُ مَرَّ السَّحابِ
جد را فرا گذارم و اندرین حکایت تشمی باشد بر خویشنت نگاه دارم وجد خویش و چون خاىل باشم وآنجا مح

  .لفظ تواجد اطالق کردند و جنید آنرا منکر نبود
چون نگاه داشت اندر حال سماع، اللّهُ که گفت هرگاه که ادب بزرگان   از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

خدای عزّوجل وقت بروی بنگاهداشت از برکات ادب، تا گفت وجد خویش نگاهدارم و چون خاىل باشم فرا 
گذارم وجد را تا وجدم پدیدار آید زیرا که وجد را فرا نتوان گذاشت پس از آنک وجد بشد و غلبۀ وجد 

پريان خدای عزّوجلّ وقت بر وی نگاهدارد تا بوقت برخاست ولیکن چون صادق بود اندر مراعات و حرمت 
  .خلوت وجد پدیدار آید

  .پس تواجد ابتداء این وجد است بر این صفت کی ذکر وی رفت          
ازین سبب گفتند وجد یافنت تکلّفی تو و پريان  و پس ازین وجد بود و وجد آن بود که بدل تو درآید بی          

  .دها بود هرکی را وظایف بیشرت لطایف خدای تعاىل در حق او بیشرتبود و مواجید بمقدار ور
اللّهُ که گفت واردات از وردها خیزد هرکی او را وردی نبود بظاهر، او را  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

تکلُّف کند در اندر سرّ وارد نبود و هر وجد که صاحب او را در آن کسبی بود آن نه وجد بود و چنانکه بندۀ 
واجب کند پس آنک در احکام باطن تکلُّف کند مواجید واجب کند، معامالت ظاهر او را حالوت طاعت 

  .حالوت ثمرۀ معاملت بود و مواجید نتیجۀ منازلت بود
امّا وجود پس از آن بود که از درجۀ وجد درگذرد، وجود نبود مگر پس از آنکه از بشریّت مرده گردد،           

سال  و این معنی قول ابوالحسني نوری راست، گفت سی. ا که بشریّت را نزدیک سلطان حقیقت بقا نباشدزیر
  .فقدم، چون خدایرا یابم دل گم کنم و چون دل بازیابم خدایرا فراموش کنماست تا میان وجد و 

  :اند درین معنی گفتهد گوید علم توحید از یافنت او جداست و یافنت او از علم جداست و انجُنَیْ          
 وجوداَغیبَ عَنِ اْلوُجودی اَْن

  

 دوُ عَلیَّ مِنَ الشُّهودبما یَبْ 
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  .تواجد مبتدیان را بود و وجود منتهیان را و وجد واسطه بود میان نهایت و بدایت          
ستغراق بنده بود و وجود از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که گفت تواجد بنده را بوجود برد وجد موجب ا          

موجب هالک بنده بود چنانکه کسی بکنارۀ دریائی شود و پس اندر دریا نشیند پس هالک شود و ترتیب این 
کار قصد بود پس در شدن پس حضور پس وجود پس از او خمود و خمود باندازۀ وجود بود و صاحب وجود 

بحق، این دو حال دائم بر وی همی  ش فنا بود را صحو بود و محو بود، حال صحوش بقا بود بحق و حال محو
  .درآید چون آن درآید این برخیزد و چون آن درآید این برود

حانَهُ وَتَعاىل خرب داد که گفت چون بنده بجایگاهی رسد کی بمن هِ وسَلَّم از حق سُبْعَلَیْ اللّهُ  رسول صَلَّی          
  .بشنود و بمن ببیند

ه گوید که کسی در حلقۀ شبلی بایستاد و پرسید که آثار درستی وجود پیدا گردد بر واجد منصوربن عبداللّ          
  :المعتزّ گوید ها افتد چنانک ابن آن یا نه گفت نوری درفشان گردد بنار اشتیاق پیوسته، اثر آن بر هیکل

 اَبَارقِهاکَاسَ ماءّ مِنْطَرَ اَْلوَ اَمْ 
 ا عَجَباًوْرَأَ مُ لَمَّا اَنْقَوْوسَبَّحَ الْ

 اِرَمٍ ها عادُ عَنْسُالفَةٌ وَرِثَتْ
  

 ضٍ مِنَ الذَّهَبفانبَتَ الدُرَّ فی اَْر 
 ماءِ فی نارٍ مِنَ العِنَبِ نوراً مِنَ اَلْ

 فَابِ اَبٍ عَنْ ذَخريَةَ کسری کانَتْ
  

ند وقتی ایشان اندر کی جهم دُقّی اندر حال سماع درختی بگرفت و از بیخ بکرا گفتند ابوبکر دُقّی           
دعوتی بهم افتادند و ابوبکر دقّی نابینا بود گفت که چون جهم اندر حال شود و فرا بر من رسد مرا خرب دهید یا 
بمنش نمائید و دُقّی ضعیف بود چون جهم بدو نزدیک شد گفتند اینک جهم، دُقّی ساق جهم بگرفت و برجای 

  .کردم و رهاش کرد الشیخ توبه م گفت ایُّهادید جَهْ بداشت چنانک نتوانست جنبیدن، چون حال چنان
هِ گفت آن برخاسنت جهم بر حق بود و گرفنت دُقّی ساق وی بحق بود اللّهِ عَلَیْ مَةُاستاد امام ابوالقاسم رَحْ          

ق بود و چنني بود آنک بح. چون جهم دانست که حال دُقَّی برتر است از حال او، باز انصاف آمد و گردن نهاد
  .وی غلبه نتواند کرد، فامّا چون غلبه محو را بود نه علم بود و نه فهم بود و نه عقل بود و نه حس بوده چیز ب چهی

از استاد بو عبدالرحمن سُلمی شنیدم که ابوعقال مغربی بمکّه آمد و بچهار سال طعام نخورد و شراب           
  .نخورد تا فرمان یافت

السّالم آنمرد گفت  و علیکم: علیکُم، ابوعقال گفت سالمٌ: ان در نزدیک ابوعِقال شد و گفتیکی از دریش          
من فالنم، گفت تو فالنی چگونست و چه میکنی و غائب شد از من و گفتی کی هرگز مرا ندیده است و باری 

که غائب است پرسیدی چون من بایستادمی باز سر عادت شدی، دانستم  چند چنني همی گفتم او همچنان می
  .دست ازو بداشتم و بريون آمدم

بَدی شنیدم که قحط بود و مردمان همی مردند از عمروبن محمّدبن احمد گوید از زن ابوعبداللّه تُرُوغْ          
مريند و  گرسنگی و ابوعبداللّه تروغبدی اندر خانه شد و مقدار دو من گندم یافت و گفت مردمان از گرسنگی می

ن دومن گندم باشد و درشورید و هرگز باهوش نیامد مگر بوقت نماز، فریضه بگزاردی و باز آن حال اندر خانۀ م
دلیل کند این حکایت برآنک اینمرد آداب شریعت بر وی . شدی و برین حال همی بودی تا فرمان یافت

فقت بود بر نگاهداشتند نزدیک غلبۀ احکام حقیقت و اینست صفت اهل تحقیق و سبب غیبت او از تمیز، ش
  .تر نشانی بود از تحقّق حال وی مسلمانان و این قوی

ایشان بسیار بود، استاد بوعلی گفتی لفظ جمع و تفرقه اندر سخن . و از آن جمله جمع و تفرقه است          
از  بود و معنیش آن بود که آنچه کسب بنده بودفرق آن بود کی با تو منسوب بود و جمع آن بود که از تو ربوده 
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اقامت عبودیّت و آنچه باحوال بشریّت سزد آن فرق بود، و آنچه از قبل حق بود از پیدا کردن معانی و لطفی 
کردن و احسانی، آن جمع بود، و این فروترین احوال ایشان باشد اندر جمع و فرق زیرا که آن اندر شهود افعال 

از طاعات و مخالفات او، آن بنده بصفت تفرقه باشد  بود و هر که او را حق سبحانهُ وتعاىل حاضر کند بافعال او
نفس خویش آن بنده بمقام جمع بود، اثبات خلق از باب تفرقه بود و اثبات  را حق حاضر کند از افعاله و هرک

حق از صفت جمع بود و بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه زیرا که هرکی او را تفرقه نبود عبادتش نبود و هرکه 
تَعِنيُ اشارت است بُدُ اشارت است بتفرقه و اِیّاکَ نَسْع نبود و معرفتش نبود قول خدای تعاىل اِیّاکَ نَعْاو را جم

حَانَهُ وَتَعاىل خطاب کند بزبان راز بروی سؤال یا دعا یا ثنا یا شکر یا عذر بر چیزی بجمع، چون بنده با حق سُبْ
  .آید آن مقام جمع است کند آنچه از حق بدو می می اندر محل تفرقه بود و چون در سرّ گوید و بدل سماع

  .لوکی این بیت بگفتاز استاد ابوعلی شنیدم که قوّاىل در پیش ابوسهل صُعْ          
  :شعر

  .کاتُ تَنَزُّهی نَظَری اِلَیْجَعَلْ 
نصرآبادی گفت  باید و) تا بنصب(تَ و استاد ابوالقاسم نصرآبادی حاضر بود استاد ابوسهل گفت جَعَلْ          
  .باید استاد ابوسهل گفت نه عني جمع تمامرت بود نصرآبادی خاموش شد) برفع تا(تُ نه که جَعَلْ

هِ گوید هر کی تاء جعلت برفع گوید از خود خرب داده بود و چون بنصب گوید اللّهِ عَلَیْ مَةُ استاد امام رَحْ          
خطاب کرده باشد با صانع خویش که این بفضل تست و تو بیزاری شده باشد که این بتکلّف من بود بلکه 

مخصوص کردی مرا، بتکلّف من نبود، اوّل بر خطر دعوی بود و دیگر بصفت بیزاری شدن بود از حول و قوّت 
و اقرار دادن بود بفضل، و فرق بود میان آنکه گوید بجهد خویش پرستم ترا و میان آنک گوید بفضل تو و لطف 

  .تو ترا بشناختم
و جمعِ جمع برتر ازین بود و خالف است میان مردمان در این جمله بر حسب فرق اندر احوال ایشان و           

و خلق را ولکن همه را قائم بحق بیند این جمع بود و تفاوت درجات ایشان، هر کی اثبات کند نفس خویش را 
علم بدانچه ظاهر شود از  خرب و بی یار بیچون از دیدار خلق ربوده باشد و از نفس خویش و بهمگی از همه اغ

اغیار دیدن بود بخدای سلطان حقیقت و غلبت گريد، آن جمعِ جمع باشد، تفرقه اغیار دیدن بود خدایرا و جمع 
و پس ازین . و جمع جمع بهمگی از همه چیزها هالک شدن بود و حسّ نایافنت بغري خدای بوقت غلبۀ حقیقت

ق ثانی خوانند و آن آن بود کی بنده با حال صحو دهند بوقت ادای فریضها تا قیام حاىل بود لطیف، قوم آنرا فر
وی جاری بود بفریضها اندر اوقات او، تا بازگشنت بود ازو بخدای نه بازگشنت بنده را ببنده، خویشنت را بر کردن 

الش داند برو بعلم و اندرین همه حالها اندر تصرّف حق بیند، مُبدئ ذات خویشنت بیند و مجری احوال و افع
  .مشیّت او
اند بلفظ جمع و فرق، بگردانیدن حق جمله خلق را از حال بحال، جمع کرد همه را اندر  و اشاره کرده          

رانندۀ صفات ایشان پس پراکنده گرداند در درجات، تصریف و تقلیب از آنجا که آفریدگار ذوات ایشان است و 
بعید کرد، گروهی را مجذوب کرد، گروهی را بقرب خویش راه داد و گروهی را  راگروهی را سعید کرد و گروهی 

  .دِ در معنی جمع و تفرقهجُنَیْشَدوُا لِلْدور کرد و انواع و افعال او را نهایت نیست و شرح را بدان راه نیست و اَنْ
  :شعر

 لِسانیفَناجاکَسِرّیفی تُکَ وتَحَقَّقْ
 عِیانی  ظِ لَحْ  عَنْ  ظیمُ التَّعْ غَیَّبَکَ یَکُنْ اِنْ 

 

 نا لمَعانینا لمعانِ، وافتَرَقْتَمَْعفاجْ 
 شاءدانیاَحْالْ  دُ مِنْالوَجْ صَیَّرَکَ  فَلَقَدْ

 

  :و دیگر اندرین معنی گوید          



٥۲  

 ُتهُاذا ما بَدَاىل تَعاظَْم
 نی بهتُ عَیْتُ وَ فرَّقْجَمَعْ

 

 لم یَردْحالِ مَنْ دُرُ فیفَاَصْ 
 عَدَدْنَی اَلْردُ التواصُلِ مَثْفَفَ

 

اند پاک شدن است از صفات نکوهیده و  اند بفنا و گفته قوم اشارة کرده. جمله فنا و بقا استو از آن           
بنده ازین دو حال بیکی موصوف بود بهیچ حال ازین خاىل چون  واند ببقاء بتحصیل اوصاف ستوده  اشارة کرده

دیگر برود، متعاقب باشند بر یکدیگر هر که از اوصاف مذموم فانی گردد خصال محمود  نبود چون این اندر آید
و بدانک آنچه بنده بر اوست . بر وی درآید و هر که خصلت مذموم بر وی غلبه گريد از خصال محمود برهنه گردد

د ولکن بمعالجت افعال است و اخالق و احوال، افعال تصرّفهای بنده بود باختیار بنده و اخالق مطبوع بو
چنانک در عادت رفته است و احوال بر بنده در آید بر روی ابتدا ولکن صفای آن از پس اعمال پاکیزه . بگردد

د خویهای بد را نفی کرده باشد رای آنک چون بنده بخویهای نیکو رسبود و آن چون اخالق بود ازین روی ب
وی او نیکو کند همچنني چون بر تزکیت اعمال بجهد خویش و از خدای توفیق خواهد و یاری خواهد تا خ

خویش مواظبت نماید بجهد و طاقت خویش، خدای بر وی منّت نهد بصافی گردانیدن احوال و هرکی برپهیزد 
از افعال نکوهیده بزبان شریعت ویرا گویند از شهوت خویش فانی گشت و چون فانی گردد از شهوت بنیّت و 

و هر کی بدل اندر دنیا زاهد گشت او را گویند از رغبت فانی گشت و  اخالص، باقی گشت در بندگی خویش
چون از رغبت فانی گشت بانابت باقی شد و هر کی معالجت کند خوی خویش را و حسد و کني و بخل و خشم 
و تکبّر از دل خویش براند و این همه فعلها از رعونات نفس خیزد گویند از خویهای بد فانی گشت و چون ازین 

و هرکه بدید کی تصرّف و احکام بقدرت اوست گویند از گردش زمانه  .ی گشت باقی گشت بصدق و فتوّتفان
چیز نیست بصفات  چفانی گشت و از خلق و چون از پندار وجودِ آثار خلق فانی گشت و بدانست کی با ایشان هی

  .حق باقی شد
چیز نبیند نه عني و نه اثر، او را گویند از خلق  چهیو هر کی سلطان حقیقت بر وی غلبه گرفت تا از اغیار           

احوال خسیس او، نیستی این فعلها بود و فناء او از فانی شد و بحق باقی شد و فناء بنده از احوال نکوهیدۀ او و 
نفسش و از خلق، آن بود که او را بخویشنت و بایشان حسّ نبود، چون از احوال و افعال و اخالق فانی گشت روا 

نفس او و خلق موجود باشند . چیز موجود بود چون گویند از خویشنت و خلق فانی گشت چود کی کس ازین هینب
و مرد بینی کی در نزدیکی پادشاهی . ولیکن او غافل ماند از نفس خویش و از خلق، نه خود را بیند و نه خلق را
کی ازان محتشم نیز غافل شود و اگر  شود یا در پیش محتشمی از خویشنت و از اهل آن مجلس غافل شود و بود

َن نَه و قَطَعْبَرْ نَهُ اَکْقالَ اللّهُ تَعاىل فَلَمّا رَأَیْ. او را پرسند از صفات آن صدر و چگونگی آن مقام، خرب نتواند داد
تند ترین مردم بودند و گف دِیَهُنَّ آن زمان نزدیک دیدار یوسف الم و درد دست بریدن نیافتند و ایشان ضعیفاَیْ

مخلوقی چه ظن بری بر آنک او را این آدمی نیست و او فرشته است و او فرشته نبود، این غفلت مخلوقی بود از 
تعاىل اگر از حس و علم بنفس خویش و ابناء جنس خویش غافل  تعاىل کشفی افتد بشهود حق از حضرت حق

  .شود چه عجب بود
قی گردد و هرکه از شهوت فانی شود بانابت باقی گردد و هر هر که از جهل خویش فانی شود بعلم او با          

کی از رغبت فانی شود بزهادت باقی گردد و هر که از آرزو فانی شود بارادت باقی گردد و همه صفات او برین 
جمله بود، چون بنده فانی شود از صفت خویش بدین کی ذکرش برفت از آن برگذرد بفناء خویش از رؤیت فنا 

  .بدین معنی دندکر و اشارت
  :شعر

 دانِ حُبِّهوَ قومٌ تاهَ فی مَیْ  رٍ االرضٍ بقَفْوَ قومٌ تاهَ فی



٥۳  

 انوْا ثُمَ اُفْ ا ثُمَّ اُفنوْفَـاُفنوْ
 

 ب رَبّها بالبقا مِن قُرْقوْوَاُبْ
 

اوّل فانی شدن از نفس و صفات خویش ببقاء حق و صفات او پس فانی شدن از شهوت بهالک شدن           
  .وجود حق در

. آنچه همی رود از احوال خلقغیبت غیبت دل است از دانسنت . بَت و حضور استو از آن جمله غَیْ          
بواردی که اندر آید از یاد کردن ثوابی یا تفکّر عقابی چنانک پس غائب شود از حس بنفس خویش و غري آن 

د، بدکان آهنگری بگذشت، پارۀ آهن دید تافته، سرخ، مسعود همی ش م که نزدیک ابنبن خُثَیْ روایت کنند از ربیع
اندر کارگاه آن آهنگر، بیفتاد و از هوش بشد تا دیگر روز باهوش نیامد چون بازجای آمد پرسیدند که آن چه حال 

  .هشی آورد این غیبتی بود از حد فراتر تا بی. بود گفت از اهل دوزخ یاد کردم اندر دوزخ
هُما روایت کنند که اندر سجود بود آتش اندر سرای وی افتاد از نماز اللّهُ عَنْ حسني رَضِیَبن ال و از علی          

  .بريون نیامد، پرسیدند ویرا ازین، گفت آتش مهني مشغول کرد مرا ازین آتش
و بود که غیبت بود از حسّ خویش بمعنیی کی کشف افتد از حق و ایشان مختلف باشند اندرین           

  .ل خویشبرحسب حا
و معروفست کی ابتداء کار بوحفص حدّاد نیشابوری در دست بداشنت کسب چه بود روزی در دکان بود           

آیتی از قرآن برخواند واردی بدل بوحفص در آمد تا از حس خویش غافل گشت دست فرا کرد و آهن تافته از 
ز چیست بوحفص اندران حال نگرید از کسب چون آن بدید گفت یا استاد، این اکارگاه بريون آورد، شاگردش 

  .دست بداشت و از دکان برخاست
د نشسته بود زن وی نزدیک او بود، شبلی از در درآمد، خواست کی خویشنت بپوشاند جُنَید روزی جُنَیْ          

کنون اندر د فرا زن گفت اگفت باش کی او را از تو خرب نیست، سخن همی گفت شبلی فرا گریسنت ایستاد، جُنَیْ 
  .سرت شو که شبلی با هوش آمد

هِ قرآن اللّهِ عَلَیْ مَةُاز ابونصر مؤذّن شنیدم بنشا بور و مردی صالح بود گفت اندر مجلس بوعلی دقّاق رَحْ          
همی خواندم بنسا آنوقت کی آنجا بود و ویرا اندر حج حدیث بسیار مريفت آن اثر کرد اندر من، قصد حج کردم 

اتفاق افتاد که همني سال بحج رفت و من ویرا اندران وقت که بنشابور بود خدمتی بسیار کرده بودم و نیز و او را 
اندر مجلسهاء وی قرآن خوانده او را دیدم روزی کی اندر بادیه همی آمد و خواست که وضو کند و چون از وضو 

ل رسید آفتابه نزدیک او بنهادم ن باز رَحْفارغ شد آفتابۀ که در دست داشت فراموش کرد، من آفتابه برگرفتم چو
ام تو  راً و دیری اندر من نگریست چنانک گفتی مرا هرگز ندیده است و گفت ترا یکبار دیدهگفت جَزاکَ اللّهُ خَیْ

ای گفتم فریاد از تو چندین وقت با تو صحبت کردم و از مسکن خویش بیامدم و مال و فرزند فرو گذاشتم  که
  .ام ن بیابان ماندم اکنون تو میگوئی کی ترا یکبار دیدهبسبب تو و اندری

و امّا حضور، حاضری بود بحق زیرا که او چون از خلق غائب بود بحق حاضر بود بدان معنی که پندارد           
ق حاضر باشد برحسب با خدای حاضر باشد او با ح غلبۀ ذکر حق بود بر دل او تا بدلکه حاضر است و آن از 

از خلق، اگر بهمگی از خلق غائب بود بهمگی بحق حاضر بود و چون گویند فالن حاضرست معنی آن  غیبت او
بود که بدل حاضر است با خدای و غافل نیست، دائم یاد او بر دلش بود پس کشف او را اندر حضور برحسب 

با احوال نفس و  رتبت او بود بمعنیها که حق او را مخصوص کرده باشد بدان و چون بنده با حال حس آید
و مشایخ در احوال مختلف . احوال خلق، گویند نیز که حاضر آمد یعنی کی از غیبت باز آمد این حضور بخلق بود

  .دراز نبود و بود که غیبت وی دائم بود در غیبت، از ایشان بود کی غیبت ویباشند ان
د تا خرب او باز پرسد و صفت وی بداند نزدیک بویزید فرستاحکایت کنند کی ذوالنّون مصری کسی را           



٥٤  

مرد ببسطام آمد و سرای بویزید پرسید اندر نزدیک ابویزید شد بویزید او را گفت چه میخواهی گفت بویزید را 
میخواهم بویزید گفت بویزید کیست دیرست تا من بویزید را میجویم، مرد بريون آمد و گفت این دیوانه است با 

را خرب داد که بویزید را برچه یافتم ذوالنون بگریست و گفت برادر من بویزید بخدای نزدیک ذوالنون شد و او 
  .شد با اقران خویش

صحو باز آمدن بود با حال خویش و حس و علم، با جای آمدن پس . و و سُکر استو از آن جمله صَحْ          
وجهی و آن آن بود کی صاحب سُکر  زیادة بود ازاز غیبت و سُکر غیبتی بود بواردی قوی و سُکر از غیبت 

مبسوط بود چون اندر سُکر تمام نبود خطر چیزها از دل وی بیفتد اندر حال سُکر و آن حال تساکر بود کی وارد 
اندرو تمام نباشد و حس را اندرو گذر باشد و قوی گردد سُکر تا بر غیبت بیفزاید و بسیار بود کی صاحب سُکر 

احب غیبت چون سُکر او قوی بود و باشد که صاحب غیبت اندر غیبت تمامرت بود از اندر غیبت تمامرت بود از ص
صاحب سُکر اندر سُکر چون متساکر گردد و غیبت تمام نباشد و غیبت بندگانرا بدان بود که غلبه گريد بر دل 

ده را کشف ایشان چیزی از موجب رغبت و رهبت و خوف و رجا و سُکر نبود الّا خداوندان مواجید را چون بن
  .اند کنند بنعمت جمال، سُکر حاصل آید و طرب روح، و دلش از جای برخیزد و اندرین معنی آورده

  شعر
 لُ کُلُّهُالوَْصهُوظیلَفْوُکَ مِنفَصَْح

 فما مَلَّ ساقیها ومَا مَلَّ شارِبُ
  

 باالشُّرْ ُح لَکَ یُبْی ظیلَْح مِنْ  رُکَ وَسُْک 
 اللُبّا کِرُعُقارَ لِحاظٍ کاسُهُ یُسْ

  

  وانشدوا شعر
 رُ کَاسٍمَ دَوْقَوْ کَرَ الْفَاْس

  

 وَکانَ سُکری مِنَ المُدیر 
  

  وانشدوا، شعر
 مانِ واحِدةُرَتانِ ولِلنَّْدىل سَکْ

  

 نهم وَحدیمِن بَْی ُت بهشیءٌ خُصِْص 
  

  وانشدوا شعر
 سُکرانِ سُکرُ هَویً و سُکرُ مدامَةٍ

  

 فمَتی یُفیقُ فَتیً بهِ سُکرانِ  
  

دو گونه مستم یکی از عشق و دیگر از می و کسی کی ازین دو مست بود معنی این دو بیت آنست کی از           
  .کی باهوش آید

و بدانک صحو براندازۀ سُکر بود هر که سُکرش بحق بود صحوش بحق بود و هرکه سُکرش بحظّ           
ر و صحو اشارت حال محق بود اندر سُکر معصوم بود و سُکْوَش بحظّ پیوسته بود و هرکه اندر آمیخته باشد صَحْ

  اند  آورده کنند بطرفی از تفرقه، چون حقیقت را عَلَم پیدا آید صفت بنده فریاد و قهر بود و اندرین معنی
  :شعر

 اذا طَلعَ الصَّباحُ لِنَجم راح
 

 تَساوی فیه سَکرانُ وصاح  
 

جَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً و خَرَّ موسی صِعقاً و این کوه بدان سختی و قوت پاره پاره تَجَلّی رَبُّهُ لِلْقالَ اللّهُ تَعاىل فَلَمَّا           
و بیهوش شد، بنده اندر حال سُکر مُشاهِد جمال بود و اندر حال صحو شد و موسی با صالبت رسالت بیفتاد 

  .داشته نه بتصرّف او و نگاهداشته بود نه بتکلّف او و اندر صح بشرط عِلم بود، آنک او را نگاه
  ). و از جمله آنک در سخن ایشان رود(و صحو و سُکر پس از ذوق و شرب بود           
یابند از ثمرات تجلّی و نتیجهاء  و این عبارتی بود از انک ایشان. ب استو از آن جمله ذَوق و شرْ          

س شرب و پس سريی، صفاء معاملت ایشان واجب کشف و پیدا آمدن واردهای بدیهی و اوّل این ذوق بود پ



٥٥  

کند ایشانرا چشیدن معانی و وفاء منازالت ایشان شرب واجب کند و دوام مواصالت سريی واجب کند، خداوند 
هرکی دوستی او قوی بودشرب وی . ذوق متساکر بود خداوند شرب سکران بود و خداوند سريی صاحی بود

رب او را سکر نیارد و اگر بحق صاحی بود از حظّ فانی بود، هرچه برو دائم بود و چون این حال دائم بود ش
اندر آید اندرو اثر نکند و تغیّر نیارد و هرکه سرّ او صافی شد شرب او بر وی تريه نگردد و هرکه شرب او را غذا 

  :شعر. اند اندرین معنی و گفته. گشت از آن صرب نتواند کردن و بی آن باقی نبود
 نَناسُ رضاعٌ بَْیکَأاِنّما اْل

 

 ها لَم نَعِشْ نَذُقْ فاذَا مَا لَمْ  
 

  :هم اندرین معنی گوید          
 د کَأسٍتُ الحُبَّ کَأساً بَعْشَربْ

 

 فَما نَفِدَ الشَّرابُ وال رَویتُ 
 

خورد که اگر یک قدح ببن معاذ رازی نامه نبشت ببویزید بسطامی که اینجا کس هست  یحییو گویند           
بویزید جواب باز نبشت که عجب بماندم از ضعیفی حال که اینجا کس هست که اگر دریاهاء . هرگز تشنه نشود

  .عالم بیاشامد سري نشود و نیز زیادت خواهد
چیزها آزادی یافته و بدانک کأس قرب از غیب اندر آید و آن نگردانند مگر بر اسراری کی از بندگی           

  .بود
محو برداشنت صفتهاء عادتی بود و اثبات قیام کردن بود باحکام . و از آن جمله محو و اثباتست          

عبادات، هر کی احوال خویش پاکیزه دارد از خصلتهاء نکوهیده و بَدَل کند باحوال و اقوال پسندیده، خداوند 
  .محو و اثبات بود

کنی و چه اثبات مرد  پريان فرا کسی گفت چه محو میو از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که گفت یکی از           
خاموش شد گفت بدانک وقت محو بود یا اثبات آنکس کی او را محو نبود و اثبات، معطّل و مهمل بود و محو 
را قسمتها است، محو زلّت از ظاهر و محو غفلت بود از باطن و محو علّت از اسرار، اندر محو زلّت اثبات 

محو غفلت اثبات منازالت و در محو علّت اثبات مواصالت و این محو و اثباتی بود بشرط  معامالت بود و اندر
  .عبودیّت
امّا حقیقت محو و اثبات از قدرت بريون آید و محو آن بود کی حق بپوشاند و اثبات آن بود که حق او را           

اند محو کند  بِتُ گفتهحو اللّهُ مایَشاءُ وَیُثْهُ تعاىل یَمْقالَ اللّ . اند ثبات اندر مقصورۀ مشیّت بازداشتها پیدا کند محو و
و محو همگنانرا بود ولیکن اثبات آنرا بود که . از دل عارفان ذکر غري و اثبات کند بر زبان مریدان ذکر خویش

رد از را محو که سزای آن بود هرکی او را حق محو کرد از شاهد نفس او، اثبات کرد او را بحّق حقّ خویش و هرک
  .کند و اندر وادیهای تفرقه ویرا باز داشت اثبات او بدو، او را در میان اغیار اَوْ

ای شبلی گفت اگر من  بینم او با تو نیست تو بازو نه آرام می یکی با شبلی گفت کی چون است که ترا بی          
  .بازو بودمی من من بودمی ولیکن محو در آنچه اوست

از محو بود برای آنک از محو اثری بماند و محق هیچ اثر بنماند و غایت همّت قوم آنست کی برتر   محق          
ق کند از شاهد ایشان و ایشان را نیز با ایشان ندهد پس از آنک محق کرده باشد ایشان را از حق ایشان را مَحْ

  .ایشان
و اندر خرب است که . و خاص اندر دوام تجلّیعام در پردۀ سرت باشند . ر و تَجلّی استو از آن جمله سَتْ          

داوند تجلّی خداوند سرت دائم بوصف شهود بود و خچون حق تعاىل چیزی را تجلّی کند آن چیز خاشع گردد، 
ت خشوع بود و سرت عام را عقوبت بود و خاص را رحمت بود که اگر نه آنستی کی بر ایشان بپوشد دائم بنع
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  .گرداند نزدیک سلطان حقیقت ولیکن چنانک بر ایشان اظهار کند باز بپوشد آنچه کشف کند، ایشانرا ناچیز
جوانی ویرا مهمان کرد، این هاء عرب  هاللّهُ که درویشی بقبیلۀ افتاد از قبیل از منصور مغربی شنیدم رَحِمَهُ          

زادۀ  ال وی، گفتند او را عماین درویش پرسید از ح. جوان او را خدمت همی کرد، اندر میانه بیفتاد و بیهوش شد
ن نگاه کرد دامنش بدید زهرۀ وی آب شد آن این دخرت در خیمه فراز رفت این جووی گرم است اه است دلش ب

ام بر آن جوان رحمت کن کی اندر  درویش بدر خیمه شد گفت غریبان را در میان شما حرمت است بشفاعت آمده
  .را طاقت گرد دامن ما نیست طاقت دیدار ما کی دارد اوحاىل صعب است آن زن گفت عظیم سلیم دىل، 

عام این طایفه را عیش اندر تجلّی بود و بال اندر سرت، امّا خاصگان میان طیش و عیش باشند چون           
تجلّی کند ایشانرا، سبکی و طربی اندر ایشان پدیدار آید و چون برایشان بپوشد با حال عیش آیند و گویند 

مراد آن بود تا برو پوشیده گردد بدان سؤال از آنچه . کَ بِیَمینِکَ یا موسی موسی را گفت وَما تِلْ خداوند تعاىل
فِرُاللّهَ تَغْ هِ و سَلَّم گفت اِنَّهُ لَیُغانُ عَلی قلبی حّتی اَسْاللّهُ عَلَیْ کشف کرده بود بسماع نابیوسان و پیغامرب صَلَّی

بر دلش بوقت هیبت حقیقت و  طلب سرت بود که وی خرب میدهد از طلب سرت عنيَ مرّةً واستغفارمِ سَبْیَوْالْ فی
 رَقَتْالَحْ هِهِ لو کَشَفَ عن وجْ . سلطان مکاشفت از بهر آنک خلق را بقا نبود با وجود حق، و اندر خرب همی آید

  .رَکَ بَصَرُهُ هِهِ ما اَدْحاتُ وَجْسُبْ
محاضره ابتدا بود و مکاشفت از پس او بود و از . ه استو از آن جمله محاضره و مکاشفه و مشاهد          

و حاضر آمدن دل بود و بود از تواتر برهان بود و آن هنوز وراء پرده بود پس این هر دو مشاهده بود، محاضرت 
اگرچه حاضر بود بغلبۀ سلطان ذکر و از پس او مکاشفه بود و آن حاضر آمدن بود بصفت بیان اندر حال 

لیل و راه جسنت، و دواعی شک را بر وی دستی نبود و از نعت غیب بازداشته نبود، پس ازین سبب تأمّل د بی
مشاهدة بود و آن وجود حق بود چنانک هیچ تهمت نماند و این آنگاه بود که آسمان سرّ صافی شود از میغهای 

ق با کم کردن تست د گفت وجود حآنست که جُنَیْآفتاب شهود تابنده از برج شرف و حق مشاهدة  به پوشیده
نفست را پس خداوند محاضرة بسته بود بنشانهای او و خداوند مکاشفه مبسوط بود بصفات او و خداوند 

  .مشاهده بوجود رسیده بود و شک را آنجا راه نبود
خداوند محاضره را عقل راه نماید و صاحب مکاشفت را علمش نزدیک کند و خداوند مشاهده را           

کند و هیچکس زیادة نیارد در بیان تحقیق مشاهدة برآنچه عمروبن عثمان الملکی گفت و بمعنی معرفتش محو 
آنک چیزی او را پوشیده کند و بچیزی بریده گردد،  آنچه او گفت آنست کی انوار تجلّی متواتر بود بر دل وی بی

آن شب اندر تقدیر بروشنائی  یفتد،متواىل بود کی هیچ فرتت و تراخی نشبی بود تاریک و برق اندر وی چنانک 
و اندرین معنی . چون روز بود، دل همچنني بود، چون تجلّی دائم بود او راه همه روز بود و شب از میانه برخیزد

  :شعر. اند گفته
 هکَ مُشرقٌلَیلی بَوجْ

 والنّاسُ فی سَدَفِ الظّال
 

 وظَالمُهُ فی النّاسِ ساری 
 ءِ النَّهارِ مِ ونحنُ فی ضَوْ

 

اند چون آفتاب برآید  و گفته. نوری گوید بنده را مشاهده درست نبود و بر هفت اندام وی رگی قائم ماند          
  .بچراغ هیچ حاجت نباشد

اند کی مشاهدة اشارة کند بطرفی از تفرقه زیرا که باب مفاعلت اندر تازی میان دو کس  و گروهی گفته          
این زیرا که اندر ظهور حق هالک خلق بود و باب مفاعلت جمله اقتضاء  باشد و این وهمی بود از گویندۀ

  :اند، شعر مشارکت نکند مانند سافر و طارَقَ النَّعل و آنچه بدین ماننده بود و اندرین معنی گفته
 کَواکِب ضَوءِ الْ وارَبانواره اَنْ  ءُهُتَبانَ الصّبحُ اَدرَجَ ضَوْفَلَمّا اسْ
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 تُلِیَ اللَّظیکاساً لوابْرِّعُهُمْیُجْ
 

 کاسَرَع ذاهِب  ریعِهِ طارَتْبتَجْ
 

شرابی و چگونگی شرابی کی از خود سوخته گردند و فانی شوند و ایشانرا از ایشان بربایند و باقی           
ک نمانند شرابی که نه باقی کند و نه یک سره فانی، نه بهمگی محو کند و نه اثری بگذارد از آثار بشریّت چنان

  .قَ الرَسمٌ وال اَثَرُیَبْ سارُوا فَلَمْ. گویند
لفظهائیست یک بدیگر نزدیک، بس فرقی نیست میان . است و از این جمله لوائح و طَوالِع و لوامِعْ          

بدل و روشنائی آفتاب معرفت ایشانرا هنوز روشن نشده ایشان و این صفت اصحاب بدایات بود بنزیک شدن 
ـّاً فیها بُکْ  قُهُمْرِزْ لَهُمْ. بحانَهُ وتعاىل روزی دل ایشان میدهد بهر وقتی، چنانک گویدباشد ولیکن حق س رَةً وعَشیِ

هرگاه که آسمان دل ایشان تاریک شود بمیغ حظوظ، برق کشف بدرفشد ایشانرا و لوامع قرب رخشنده گردد و 
  :ایشان در وقت سرت منتظر باشند لوائح را چنانک همی گوید شعر

 قُ الَّذی یَلمَعُ بَرْیُّها اْلیا اَ
 

 طَعُ ناف السما تَْسمِن اَیِّ اَکْ 
 

باوّل لوائح بود پس لوامع پس طوالع، لوائح چون برقی بود کی بتابد و پوشیده گردد و ناپدید شود           
  :گوید چنانک شاعر

 تَقَیناالً فَلَمّا الْنا حَوْ تَرَقْفَافْ
 

 اعاً لیمُهُ عَلیَّ وَدکانَ تَسْ 
 

  :و دیگر همی گوید          
 یا ذا الَّذی زارَ و ما زارا

 جِالًتَعْمَّر ببابِ الدّارِ مُسْ
 

 َتبسٌ ناراکاَنَّهُ مُْق 
 ما ضَرَّهُ لو دَخَلَ الدّارا

 

لوامع پیداتر بود از لوائح و زوالش بدین زودی نباشد دو وقت یا سه وقت بماند ولیکن چنان بود کی           
ترا و جمع کند بخود ولیکن  چون بتابد ز تو منقطع کند. بِعِ النَظراتُشْ نُ باکیةٌ لَمْعَیْوَالْ: شعر. اند درین معنی تهگف

  :اند شعر ور روز تمام نشده باشد کی لشکر شب بر وی تاخنت آرد چنانک گفتههنوز ن
 دهِمَلُنا بفاضِلِ بُرْلُ یَشْفَاللَّْی

 

 هَباداءً مُذْحِفُنا رحُ یُْلوَالصُّبْ 
 

تر بود و سلطان او  تر بود و تاریکی بهرت برد و تهمت از او رمیده تر بود و سلطان او قوی و طوالع باقی          
و بیم ارتحالش بود و حال فرو شدنش دراز بود و این تر بود ولیکن بر خطر فرو شدن بود بقاءِ او دائم نبود  قوی

اند بحکم، برخی ازو چون برفت هیچ اثر نماند چون ستارگان  والع است مختلفمعنیها کی از لوائح و لوامع و ط
اند که از ایشان اثر ماند اگر رقمش برخیزد المش بماند،  سیّاره کی چون فرو شد گوئی دائم شب بودست و برخی

زید، تا  پس از سکون غلبات او اندر روشنائی برکات او همی و اگر نورش فرو شود آثارش بماند، خداوند او
  .آنگاه که دیگر بار بتابد وقتش آسان بود بانتظار معاودتش بدان زندگانی همی کند کی بیابد وقت بودنش

، بواده آن بود کی ناگاه اندر دلت افتد از غیب بر سبیل وهلت، و از آن جمله بَوادِه و هُجُوم است          
د بقوّت وقت بی کسب تو، و مختلف بود اندر انواع و هجوم آن بود که بر دل آی. اندوهی واجب کند یا شادی

 بحسب قوۀ وارد و ضعف او، و ازیشان بعضی باشند کی بواده ایشانرا از حال خویش بگرداند و هواجم در ایشان
تصرف کنند و گروهی باشند که قوّت آن دارند که هیچ حال ایشان را بنگرداند و ایشان سادات وقت باشند 

  :رچنانک شاعر گوید شع
 همتَدی نُوَبُ الزَّمانِ اِلَیْالتَهْ

 

 وَلَهُم عَلَی الخَطب الجَلیلِ لِجامُ 
 

تلوین صفت ارباب احوال بود و تمکني صفت اصحاب حقائق، . و از آن جمله تلوین و تمکني است          
تی همی گردد و ازین مادام که بنده اندر راه بود صاحب تلوین بود و از حاىل بحاىل همی شود و از صفتی بصف
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  :شعر. منزل کی بود بمنزىل برتر ازان فرود آید، چون برسد تمکني بود شاعر گوید اندر معنی
 زالًودادکَ مَنْزلُ مِنْتُ اَنْ ما زلْ

 

 بابُ دونَ نُزولِهِ اَلْتَتَحَیَّرُ الْ 
 

و متّصل گشته و عالمت آن که متّصل دائم اندر زیادت بود و صاحب تمکني برسیده باشد  صاحب تَلوینْ          
اند که نهایت سفر طالبان تا آنجا بود که بر  و پريان گفته. گشت آن بود کی بهمگی از همگی خویش باطل گشت

مراد بدین ناپدید شدن احکام بشرّیت خواهند و ظفر یافتند وصلت یافتند  نفس خویش ظفر یابند چون بر نفس
اللّه گفت  رحمهُ استاد بو علی دقّاق. ین حال دائم گردد صاحب تمکني بودغلبۀ سلطان حقیقت، چون بنده با

. موسی صاحب تلوین بود از سماع کالم باز آمد محتاج بود بدانک روی بپوشد که آن حال اندر وی اثر کرده بود
در وی اثر نکرد چیز ان چهِ صاحب تمکني بود همچنانک بشد باز آمد هیاللّهِ و سَالمُهُ عَلَیْ و مصطفی صَلَواتُ

السّالم آن زنان که یوسف را دیدند همه دستها بربیدند  ازانچه آن شب دید و دلیل آوردی برین بقصّۀ یوسف علیه
چون مشاهدۀ یوسف بایشان درآمد و زن عزیز اندر بالء یوسف تمامرت بود، موی بر وی بنجنبید آن روز، زیرا که 

ر بر بنده از دو حال یکی بود که درآید امّا از قوّة وارد یا از اندر حدیث یوسف کی تغیّ او صاحب تمکني بود
از استاد ابوعلی . ضعیفی خداوندش و سکون خداوندش از دو کار یکی بود امّا از قوۀ او یا از ضعف وارد

هُ اللّ شنیدم که گفت اصول قوم برجواز دوام تمکني بر دو روی بود یکی آنک بدو راه نبود زیرا که مصطفی صَلَّی
و دیگر مصطفی  .دست گرفتندیهِ وسَلَّم گفت اگر شما بدان بماندی که نزدیک من بودی فریشتگان شما را عَلَیْ
چیز با من اندر آن وقت اندر نگنجد مگر خدای عزّوجلّ، خرب داد  چوقتی بود که هیهِ وسَلَّم گفت مرا اللّهُ عَلَیْ  صَلَّی

د ویرا دوام احوال زیرا که اهل حقایق ازان برگذشته باشند که وجه دیگر آنست کی درست آی. از وقتی مخصوص
و آنک در خرب است کی فریشتگان شما را دست گرفتندی فروتر از آنست کی اهل . طوارق اندر ایشان اثر کند

. نَعُعِلم رَضِیً بما یَصْهَا لِطالِبِ الْنِحتَمَالئِکَةَ لَتَضَع اَجْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاللّهُ عَلَیْ صَلَّیبدایت را اثبات کرد از قول پیغامرب 
و آنچه گفت مرا وقتیست برحسب فهم شنونده . کند فریشتگان پرها بگسرتانند طالب علم را بخشنودی ازانچه می

دیگر آنچه گویند که بنده تا دائم کار وی اندر باال بود اندر صفت . گفت کی او خود همه احوالش قائم بود بحق
دن احکام بشریت او را تمکني کند ل درست آید و نقصان اندر وی، چون بحق رسد بنا پیدا شاو زیادتی احوا

حق سبحانه وتعاىل بدانک او را باز معلومات نفس نیارد، او اندر حال خویش مُمَکَّن بود برحسب محل خویش 
ندر زیادات همی گردد بلکه و پس آنچه حق اندر هر نفسی او را بارزانی دارد، مقدورات او را اندازه نباشد، او ا

از آن کی پیش از آن بوده باشد پس تر  ویرا همی گرداند و اندر اصل ممکّن بود، پس همیشه در حالتی بود عاىل
طَلَم بود از آن برگذرد تا آنجا که برتر از آن نیست زیرا غایت نبود مقدورات حق را اندر هر جنسی امّا آنک مُصْ

د و بشریت را ناچاره حدی بود چون از جمله باطل گردد و از نفس و حسّ و از از خویشنت و از حس بريون بو
جمله آفریدها پس آن غیبت بدو دائم باشد و وی محو بود، آنگاه نه تمکني بود و نه تلوین و نه تشریف و نه 

لقان بلکه کسب او، آن متصرّف بود اندر ظّن خ تکلیف مگر آنک او را باز آرند کی بدانچه بر وی همی رود بی
یَمنيِ وَ ذاتَ الشِمالِ وَبِاللّهِ ذاتُ الْ رُقودٌ وَنُقَلَّبُهمْ  اَیقاظاً وهُمْ سبَهُمْ مصرّف بود اندر حقیقت قال اللّه تعاىل و تَحْ

  .التّوفیق
قرب نزدیکی بود بطاعت و متّصف شدن اندر دوام اوقات بعبادت  ب و بعد استو از آن جمله قُرْ          

  .وی
پس از آن بُعد بود از . امّا بُعد آوردن مخالفت بود و برگشنت از طاعت و اوّل بُعد دوری بود از توفیق          
تُ تَرَضْلِ اَداءِ ماافْهِ وَسَلَّمَ مایَتَقرَّبُ المُتَقرَّبونَ اِىلَّ بِمِثْاللّهُ عَلَیْ پس بُعد از توفیق بُعد حقیقت بود قال صَلَّی تحقیق
. صِریُبْ عاً وَبَصَراً فَبی یَسمَعُ و بیتُ لَهُ سَمْبَتُهُ کُنْزالُ العبدُ یَتَقَرَّبُ الَیَّ بالنَّوافل حَتّی یُحِبُّنی وَاُحِبُّهُ فَاِذا اَحْهِم وَالیَعَلَیْ
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قرب بنده اول قرب او بایمان و باور داشنت بود خدایرا پس قرب بود باحسان وی و تحقیق وی ) و خرب تا اخر(
از بنده آنست که او را بشناخت خود مخصوص گرداند، امروز بمعرفت و فردا او را در آخرت و قرب سبحانه 

  .این بمنّت و لطفگرامی گرداند بمشاهدت و عیان و اندر میان 
احکام ظواهر و قرب حق از خلق و این از صفات دلها بود بريون  و قرب بنده نبود بحق مگر ببعدش          

مگنانست خاص و عام و بلطف و تصّرف خاص مؤمنانرا و بخصایص تانیس مختصّ سبحانه بعلم و قدرت به
دیگر . ل الوَریدحَبْ هِ مِنْرَبُ اِلَیْنُ اَقْوَنَحْ. صِرونَالتُبْ وَلکِنْ  کُمْ رَبُ اِلَیهِ مِنْ نُ اَقْوَنَحْ: قالَ اللّهُ تَعاىل. بود اولیا را
و هرکه قرب حق او را . وی ثَلثَةٍ اِلّا هُوَ رَابِعُهُممایَکُونُ مِن نَجْ: ر گفتدیگ. تُمْنما کُنْاَیْ وَهُوَ مَعَکُمْ: جای گفت

حرمت و وفا پس  اند پس نگاهبانان تحقیق گردد دوام مراقبت ویرا الزم آید، برای آنک برو نگاهبانان تقوی
  :اند شعر واندرین معنی گفته. نگاهبانان شرم

 عی خَواطِریَک یَْرکَاَنَّ رَقیباً مِنْ 
 ظَراًدَکَ مَنْنایَ بَعْعَیْ فما رَمَقَتْ
 ظَةٌ مِن فِیَّ دونَکَ لَفْ وَال بَدَرتْ 
 رَةٌدَکَ خَطْرِّ بَعْالسِّ فی وال خَطَرَتْ 

 تُ حَدیثَهُمسَئِمْقِ قَدْوانِ صِدْواِخْ
 لی عَنهُمُ غريَ اَنَّنیدَ اَسْوما الزُّهْ

 

 عی ناظری و لِسانیوَآخَرَ یَْر 
 رَمَقانی تُ قَدْلْیَسُوءُکَ اِلّا قُ

 لِغريکَ اِلّا قُلتُ قد سَمِعانی
 رِکَ اِلّا عَرَّجا بِعِنانیلِغَیْ
 ناظری وَلِسانی هُمْتُ عَنْسَکْوَاَمْ
 هودی بِکُلِّ مکانٍ تُکَ مَشْوَجَدْ

 

 یکی از پريان شاگردی را مخصوص داشتی باقبال کردن بر وی، شاگردان دیگر با او اندرین معنی سخن          
از ایشان مرغی داد و گفت بجائی برید که کس نبیند و بکشید، بهریکی جائی شدند خاىل، و گفتند فرا هریکی 

مرغ را بکشتند و بازآمدند، این شاگرد باز آمد و مرغ زنده بازآورد، پري پرسید که چرا مرغ زنده باز آوردی گفت 
اینست  دید آن پري گفت به حانَهُ میالّا که حق سُبْ کس نبیند و هیچ نبود جای فرموده بودی که جائی بکش که هیچ

  .که او را بر شما مقدّم میدارم، غلبه بر شما حدیث خلقست و برو حدیث حق
ست بود زیرا که موان و رؤیت قرب حجاب بود از قرب، هرکس کی خویشنت را محلّی داند او فریفته          

راءِ همه انسها است و مواضع حقیقت دهشت و محو واجب کند بقرب او نشان مکر بود که حق سبحانه تعاىل وَ
  اند و درین معنی گفته

  :شعر
 بُکُم مِثلُ بُعدکُْمقُْر

 

 ُت راحتیفمَتی َوْق 
 

  :شعر. اللّهُ این بیت بسیار گفتی استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ          
 قِلًیهَجرُ وَحُبُّکُمْودادکُمْ

 

 بٌ مُکُم حَرْْلدُ وسِبُعْ بُکُمْوقُْر 
 

 ای که او اشارت همی ابوالحسني نوری یکی را دید از شاگردان ابوحمزه گفت تو از شاگردان ابوحمزه          
ایم بُعد  کند بقرب چون او را بینی بگو که ابوالحسني نوری سالم همی گفت و گفت قرب قرب در آنچه ما در وی

نهایت و تَقَدَّس ازان منزّه است کی او را حد روا نباشد و نواحی و  امّا قرب بذات، خداوند تعاىل و. بُعد بود
اند و اسري قدرت،  مقدار، هیچ مخلوق بدو نرسد و هیچ مخلوق و حادث ازو جدا نشده است بلکه آفریده

قربی بود کی در نعت او محال بود و آن نزدیکی بذات بود . تر از آنست کی فصل و وصل پذیرد صَمَدِیّت بزرگ
در نعت او و آن قرب بعلم و رؤیت بود و قربی بود جایز اندر وصف او، هرکی را  قربی بود که آن واجب بودو 

  .خواهد ارزانی دارد از بندگان خویش و آن قرب فعل بود بلطف
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ربوبیّت بود،  بود بالتزام بندگی و حقیقت مشاهدتشریعت امر  و از آن جمله شریعت و حقیقت است          
ت کی مؤیّد نباشد بحقیقت پذیرفته نبود و هر حقیقت که بسته نبود بشریعت با هیچ حاصل نیاید و هر شریع

شریعت بتکلیف خلق آمدست و حقیقت خرب دادن است از تصریف حق، شریعت پرستیدن حقست و حقیقت 
ردست و کردن است بآنچه فرمود، و حقیقت دیدن است آنرا که قضا و تقدیر ک مدیدن حق است، شریعت قیا

  .پنهان و آشکارا کردست
  .تَعنيُ اقرار بحقیقتبُدُ نگاهداشنت شریعت است و ایّاکَ نَسْاز استاد ابوعلی دقّاق شنیدم گفت اِیّاکَ نَعْ          
و بدانک حقیقت شریعت است از آنجه که واجب آمد بفرمان وی و حقیقت نیز شریعت است از آنجا           

  .جب آمدکه معرفت، بامر او وا
تر و  و صاحب انفاس بوصف نازکنفس آسایش دادن دل بود بلطائف غیوب . است و از آن جمله نَفَسْ           

ایست و صاحب نفس منتهی و صاحب  باریکرت بود از صاحب احوال، صاحب وقت چنانست کی گوئی مبتدی
اب دلرا بود و احوال خداوندان روح احوال میانۀ هر دو، احوال واسطه است و انفاس نهایت علوّ و اوقات اصح

  .را و انفاس اهل سرّ را
اند خدای تعاىل دلها را بیافرید و  اند فاضلرتین عبادتها شمردن نفس است با خدای تعاىل، و گفته و گفته          

معدن معرفت خویش کرد و اسرار را بیافرید پس از آن و آنرا محّل توحید کرد، هر نفسی کی حصول او نه 
  .بداللت معرفت بود و اشارت توحید بر بساط ضرورت او مرده بود و خداوندش را از آن باز پرسند

از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم گفت عارف را نَفَس مسلّم نبود زیرا که با زو مسامحه نرود و مُحِب را از           
  .طاقتی نَفَس چاره نبود که اگر او را نبود ناچیز گردد از بی

که از فریشتۀ بود و بود که از خواطر خطابی بود که بر ضمایر درآید، بود . و از آن جمله خَواطر است          
دیو بود و بود که حدیث نفس بود و بود که از قبل حق سبحانه چون از قبل فریشته بود الهام بود و چون از دیو 

. د و چون از قبل حق بود آنرا خاطر حق گویندس بود آنرا هواجس نفس گوینبود وسواس بود و چون از قبل نَفْ
و این را گویند که هر . و جملۀ این از جنس سخن بود آنچه از فریشته بود صدق آنرا بموافقت علم بتوان دانست

خاطر که ظاهر او را گواهی ندهد باطل بود و چون از دیو بود بیشرت ویرا بباطل خواند و معصیت و چون از نفس 
  .هوا و شهوت خواند و کرب آوردن و چیزها که خصایص نفس استبود با متابعت 

  .و اتّفاقست میان پريان کی هر که حرام خورد میان الهام و وسواس فرق نداند کرد          
و از استاد ابوعلی شنیدم که هرکه قوت او معلوم بود میان الهام و وسواس فرق نداند کرد و هر که           

  .گشت بصدق مجاهدت او فصاحت دلش سخن گوید بحکم مکابدت او هواجس نفسش خاموش
  .و دل دروغ نگوید و اجماعست میان پريان که نفس راست نگوید          
یکی از پريان گفته است نفس تو هیچ راست نگوید و دلت دروغ نگوید و اگر همه بسیار جهد کنی تا           

  .جانت سخن گوید با تو نگوید
د میان هواجس نفس و وسواس شیطان بدانک نفس را چون مطالبت چیزی باشد و فرق کردست جَنَیْ          

معاودة همی کند تا بمراد رسد اگرچه روزگار در آن برگذرد مگر صدق مجاهدت بر دوام بود و هم معاودت 
لّتی دیگر همی کند و شیطان چون وسوسه کند و بشهوتی خواند چون مخالفت وی کنی از دست بدارد و بز

وسوسه کند زیرا که او را همه معصیت یکیست همیشه بمعصیتی همی خواند و مرادی نبود بتخصیص یک 
  .معصیت
لفت کند امّا آن خاطر که از حق اصاحب او موافقت کند و بود که مخ اند که خواطر که از فریشته بود و گفته          
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  .یدسبحانه وتعاىل بود از بنده آنرا خالف حاصل نیا
  .تر بود از دیگر اند در خاطر ثانی، گفته اند دو خاطر بود از حق کدام یکی قوی و پريان سخن گفته          
  .تر بود زیرا که چون بشود خداوند او با تأمل آید و این بشرط علم بود د گفت خاطر اوّل قویجُنَیْ          
  .ه قوّت افزاید بخاطر اوّلتر بود زیرا ک عطا گوید خاطر دوم قوی ابن          
باشند از آنک هر دو از حق تعاىل بود، یکی زیادت  و ابوعبداللّه خفیف از متأخّران گوید هر دو برابر          

  .نبود بر دیگر و اوّل بدوم حال باقی نماند زیرا که بقا بر آثار روا نبود
این عبارتهائیست از علمهای آشکارا، . قني استعلم الیقني و عني الیقني و حّق الیو از آن جمله           

یقني علمی بود کی خداوند او را شک نیفتد در آن بر عرف و عادت و یقني اندر وصف حق سبحانه و تعاىل 
و همچنني عني الیقني نفس یقني بود و حقّ الیقني . اطالق نکنند زانک توقیف نیامدست، علم یقني بیقني بود

لیقني بر موجب اصطالح ایشانست آنچه بشرط برهان بود و عني الیقني بحکم بیان بود و نفس الیقني باشد، علم ا
  .حق الیقني بر نعت عیان بود

علم الیقني ارباب عقول را بود و عني الیقني اصحاب علوم را بود و حقّ الیقني خداوندان معرفت را بود           
بازاین آید که یاد کردیم و برین قدر اختصار کردیم بر روی و سخن را اندرو باز پژوهیدن محالست و تحقیق این 

  .تنبیه
که بر دلها درآید از خواطر  واردات اندر سخن ایشان بسیار بود، وارد آن بود. و از آن جمله وارداتست          

حق و واردی  پسندیده از آنچه بکسب بنده نبود و آنچه از جمله خواطر نبود این نیز وارد بود، پس واردی بود از
واردات  .تر بود زیرا خواطر مخصوص بود بنوعی از خطاب یا آنچه بدان معنی بود بود از علم و واردات عام

  .یا وارد قبض یا وارد بسط و جز این معنیهای دیگر مختلف بود وارد شادی بود یا وارد اندوه
که فالن شاهد علمست و فالن رود گویند  لفظ شاهد بر زبان ایشان بسیار و از آن جمله لفظ شاهداست          

شاهد وجداست و فالن شاهد حالست و بشاهد آن خواهند کی اندر دل مردم بود و آنچه بر وی غلبه دارد ذکر 
او آن تا چنان پندارد کی ویرا بیند و اگر از وی غائب بود و هرچه بر دل مردم مستوىل بود و غلبه دارد آن شاهد 

و اگر وجد غلبه دارد شاهد وجد بود، معنی شاهد، حاضر بود هرچه . د شاهد علم بودبود اگر علم غلبه دار
  .حاضر دل تست شاهد تست

اشارت کرد بآنچه . گفت ما را مشاهدت از کجا آید ما را شاهد حق بود. شبلی را پرسیدند از مشاهدت          
را دل بمخلوقی مشغول ه ذکر حق، و هرکبر وی غلبه داشت از ذکر حق و آنچه حاضر بود اندر دلش دائم از 

  .گردد گویند شاهد اوست یعنی حاضر دل ویست کی دوستی و محبّت دوام ذکر محبوب و دوست واجب کند
اند از شهادت مشتق است چنانک چون شخصی را  اند اندر اشتقاق شاهد و گفته و گروهی تکلّف کرده          

او را از آن باز کشیده است و دیدار آن شخص او را مشغول نگرداند  بیند بوصف جمال و کمال و اگرچه بشریّت
اثر کند از آن حال که اندر ویست و صحبت او اندر وی اثر نکند او شاهد او بود بر فناء نفس او و هرکه اندرو 

وی و بدین را یا بر آن، او شاهد او بود اندر بقاء نفس و قیام کردن باحکام بشریت این آن بود کی شاهد بود او 
گفت خدایرا دیدم بشب . سَنِ صورَةٍراجِ فی اَحْمِعْلَةَ الْتُ رَبّی لَیْهِ وسَلَّمَ رَأَیْحمل کنند قول پیغامرب صَلَّی اللّهُ عَلَیْ

معراج اندر نیکوترین صورتی یعنی که نیکو صورتی که آنشب دیدم مرا مشغول نکرد از دیدار حق سبحانه و 
  .، رؤیت علم است نه رؤیت چشمتعاىل و مراد بدین دیدار

نفس اندر لغت وجود چیزی بود و نزدیک این قوم مراد از اطالق نفس نه . س استو از آن جمله نَفْ           
آنست کی معلول بود از اوصاف بنده و نکوهیده بود از افعال اند بلکه مراد بنفس  وجودست و نه قالب کی نهاده
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ف بنده بر دو گونه بود یکی کسب او بود چون معصیت و مخالفت دوم و اخالق او، پس معلوالت از اوصا
خویهای دنی که اندر نفس خویش نکوهیده است چون بنده معالجت کند و مجاهدت نماید آن اخالق دنی و 

  .نکوهیده از وی دور شود در مستمرّ عادت
یا نهی تنزیه و قسم دیگر خویهاء قسم اول از احکام نفس آنچ نهی کرده اند ازان، نهی تحریم است           

بدست و حدّش اینست برجمله، و تفضیل آن چون کرب بود و خشم و حسد و کني و خوی بد و احتمال ناکردن و 
آنچه بدین ماند از اخالق نکوهیده و از احکام نفس صعبرتین آنست کی پندارد که چیزی ازین یا آنچه او را 

و معالجت اخالق در ترک اند  ه این معنی از شرک خفی شمردههست باستحقاق قدرت است و بدین است ک
نفس و کسر آن تمامرت از گرسنگی و تشنگی کشیدنست و سفر و کارهای دیگر از مجاهدتها که قوت را کم کند و 

  .اگرچه آن از جملۀ ترک نفس بود
دیده بود همچنانک روح ناپسنو محتمل کی این نفس چیزی بود لطیف اندر قالب کی آن محّل خویها           
ایست درین قالب که آن محّل اخالق پسندیده است و آن جمله مسخّر بود یکدیگر را، جمع آن یک مردم  لطیفه
صحیح چون اند اندر صورتها، همچون فریشتگان و دیوان بصفت لطافت و  و نفس و روح از اجسام لطیف. بود

و دهان محّل چشیدن و سمیع و بصري  نی محّل بوئیدناست کی چشم محّل دیدنست و گوش محّل شنیدنست و بی
همچنني محّل اوصاف نکوهیده نفس بود و نفس جزوی بود ازین جمله و دل . و ذائق و شامّ این جمله است

  .جزوی بود ازین جمله و حکم و نام با جمله گردد
سنّت گروهی گویند حیوة است  اند اندرو و اهل تحقیق از اهل ارواح مختلف. و از آن جمله روح است          

سبحانه و تعاىل تقدیر چنان کردست قالبها لطیف بعاریت خداوند و بس و گروهی گویند اعیانیست نهاده درین 
عست در قوالب و آنرا ترقّی بود در حال خواب از زنده بود بحیوة ولیکن ارواح مودَ  که تا روح بود اندر تن

ید و مردم روح بود و جسد زیرا که ایزد سبحانه و تعاىل این جملت را قالب بريون شود و بحال بیداری باز آ
و روح آفریده است و هرکس گوید روح قدیم . جمله راستمسخّر یکدیگر کرده است و ثواب و عقاب و حشر 

  .لَمُوَاللّهُ اَعْ. است خطائی بزرگ بود و اخبارها دلیلست کی آن اعیان لطیف است
و احتمال بود که سرّ چیزی بود لطیف اندر قالب همچون روح و اصلهای . ّر استو از آن جمله س          

  .ایشان واجب کند که آن محلّ مشاهده است چنانک روح محل محبّت بود و دلها جای معرفت بود
  .اند ترا بر سرّ اشراف نبود و سرّ سرّ بر وی اطّالع نبود جز حق را سبحانه و تعاىل و گفته          

  .از دلستو نزدیک گروهی بر حکم اصول ایشان سرّ لطیفرت از روح است و روح شریفرت           
اند اسرار آزادند از بندگی اغیار از آثار واطالل و سرّ اطالق کنند بر آنچه پوشیده بود میان بنده و  و گفته          

  .اندیشۀ کس بدان نرسد تعاىل اندر احوال و برین حمل کنند قول آنک گوید اسرار بکر است و حق
  .اند که اگر انگُله جامۀ من سرّ من بداند بیندازم و گفته. اند دل آزادگان گور رازهاست و گفته          
این طرفی از تفسري اطالقهاء ایشانست از الفاظی کی ما یاد کردیم آنرا بر طریق اختصار، اکنون یاد کنیم           

و پس ازین بابی چند در تفصیل احوال ایشان بدان حد که . اند لکان برو رفتهبابها اندر شرح مقامات که سا
  .لِهِخداوند آسان کند بِمَنَّهِ وَفَضْ
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  باب چهارم
  در توبه

اللّهُ  یانس مالک گوید از پیغمرب صَلَّ. مُـْؤمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفلِحوُنَقال اللّه تعاىل وَتُوبُوا اِلَی اللّه جمیعاً اَیُّها الْ          
بندۀ را دوست دارد  و چون خدای. ن بود کی گناه نکردستهِ وسَلَّمَ شنیدم که گفت تائب از گناه همچناعَلَیْ

اللّه عالمت توبه چیست  گفتند یا رسول. طَهِّرینَگناهش زیان ندارد پس این آیه برخواند که اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المتَ
  .گفت ندامت

بر خدای  تر چیز نیست دوست هِ وَسَلَّم گفت هیچاللّهُ عَلَیْ ک روایت کند که پیغامرب صَلَّیبن مال و انس          
  .عزّوجلّ از برنای تائب

جویندگان و حقیقت توبه در لغت و توبه اوّل منزلیست از منزلهاء این راه و اوّل مقامی است از مقامهای           
هِ اللّهُ عَلَْی ها باز آنچه پسندیده است از شرع وَقَالَ صَلَّی از نکوهیده بازگشنت بود و توبه اندر شرع بازگشنت بود

  .وَسَلَّمَ ندامت توبه است
توبه تا درست آید سه چیز است، پشیمانی بر آنچه رفته  طاند شر و خداوندان اصول از اهل سنت گفته          

که نیز باز آن معصیت نگردد، ازین ارکان چاره باشد از مخالفت، و دست بداشنت زلّت اندر حال، و نیّت کردن 
  .نیست تا توبه درست آید

ترین رکنی از وی پشیمانی است  و این گروه گفتند آنچ در خربست کی پشیمانی توبه است یعنی معظم          
نیست اندر حج  عرفه نه آنک رکنه ای ایستادن بترین عرفه است  حَجُّ عَرَفَةٌ یعنی معظمآید اَلْ چنانک در خرب می

هِ وَسَلَّمَ که النّدَُم اللّهُ عَلَیْ همچنني است قول او صَلَّی. ارکان وقوف بود بعرفاتعرفه ولیکن معظم ه جز ایستادن ب
بود اندر تحقیق این، زیرا که آن دو بَةٌ توبه ندامت است و از اهل تحقیق کس هست که گویند ندامت کفایت تَوْ

و اندر وی بازیابند و محال بود که از آنچه گذشته بود بر پشیمانی بود و بر آن مصرّ  رکن دیگر اندر وی بسته بود
بر جهت  این معنی توبه است بر جهت تحدید و اجمال، و امّا. بودن مانند او یا بر آن عزم بود که نیز آن گناه کند

  .شرح توبه را سببهاست و ترتیبها و اقسام
رود از احوال بد برو تا این جمله  از خواب غفلت و دیدن آنچه بر وی می اوّل از آن بیداری دلست          

  .بپیوندد بتوفیق بگوش داشنت بدانچه بر خاطرش درآید از زجر کنندگان از جهت حق بگوش دل
و خربی دیگر است که . حانَهُ وَتَعاىل واعظی استخربست که اندر دل هر مسلمانی از جهت خدای سُبْ          
پارۀ گوشت است چون او بصالح بود همه تن بصالح بود، و چون او بفساد بود همه تن بفساد بود و آن  اندر تن

دلست چون بدل فکرت کند آنچه بر وی رفته باشد از ناشایستها توبه اندر دل وی فرا دیدار آید و از معاملت 
ست گرفنت و اسباب توبه را ساخنت، زشت بازایستد، و حق او را مدد فرستد بعزم درست کردن و کارهاء نیکو برد

اوّل آن بریدن است از یاران بد که رفیق بد بدسگال بود و درستی عزم بر وی بشولیده کند و تمامی دواعی کی او 
را بدین راه خواند خوف و رجا است چون این آمد همه نکوهیدها از دل نفرت گريد و هزیمت پذیرد و از 

بازکشد از متابعت شهوات، و اندر حال از زلّت مفارقت کند، و عزم درست کند ناشایستها بازایستد و لگام نفس 
گريد کی نیز باز آن ناشایستها نگردد و اگر بر موجب قصد خویش برود و بر آنچه مقتضی عزم است پیش 

بسیار بود و اگر چنان بود که توبه بشکند یکبار و دو بار و بر آن بود که توبه کند، این چنني . موفقی باشد صادق
  .باید که نومید نشود از توبه این چنني کس که هرچیزی را وقتی است، فانَّ لِکُلِّ اَجَلٍ کِتاباً

گوئی همی شدم سخن او اندر من اثر کرد  از ابوسلیمان دارانی حکایت کنند که گفت بمجلس قصص          
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باز شدم و سماع کردم برخی اندر راه بماند، چیز اندر دل من بنماند دیگر باره  چون از نزدیک او برخاستم هیچ
دیگر بار باز شدم اثر سخن او اندر دلم بماند تا با سرای شدم و اناء مخالفات بشکستم و راه صواب پیش ه س

گو  معاذالرّازی بگفتند گفت گنجشگی کلنکی را شکار کرد بنجشگ آن قصص بن گرفتم این حکایت پیش یحیی
  .را را خواست و کلنک ابوسلیمان

گشتم چون کار دست از من  ابوحفص حدّاد راست، گفت چند بار دست از کار بداشتم و بازان می          
  .بداشت نیز بازان نگشتم

عثمان اندرو اثر سخن بو د اندر ابتدا بمجلس بوعثمان اختالف داشتو حکایت کنند کی بوعمرو نُجَیْ          
 از ابوعثمان همی گریختی و از مجلس باز ایستاد روزی ابوعمرو ابوعثمانپس از آن فرتتی افتاد . کرد توبه کرد

را پیش آمد، اوبوعمرو از راه بگشت و براهی دیگر برون شد، ابوعثمان از پس او بشد تا بدو رسید گفت یا پسر 
و با ابوعمرو توبه کرد با کسی صحبت مکن که ترا جز معصوم ندارد، بوعثمان ترا در چنني وقتی سود دارد 

  .تسارادت آمد و بنش
را و اندیشه میکرد  اللّهُ شنیدم کی یکی از مریدان توبه کرد و فرتتی افتاد وی از استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ          

کی اگر وقتی توبه کنم حکم من چگونه باشد هاتفی آواز داد و گفت یا فالن ما را طاعتی داشتی شکرت کردیم 
  .م اگر بازآئی فرا پذیریم، مرد توبه کرد و بنشستپس برگشتی مهلتت دادی

امّا چون معصیت دست بدارد و بند اصرار از دل بازگشاید و عزم کند با خویشنت کی نیز معصیت نکند           
قصد دل او محض ندامت باشد چون بدین قرار گرفت توبۀ وی تمام باشد و عزلت پیشه گريد و از یاران بد بربد 

بر سر تأسف باشد و بباران دیده آثار عَثَرات بشوید و بمرهم توبه جراحت گناه را دارو کند، سابق و شب و روز 
اقران گردد و دلیل بر صحّت توبۀ او آن بود کی او را میان اقران خویش گداخته و فروشده بینند، شب در روز 

و کار وی آنگه تمام شود کی خصم معاصی و مخالفات پیوندد در تأسّف خوردن بر آن چه بر وی گذشته بود از 
رسی  را خشنود کند چنانک تواند کرد که اوّل رتبت اندر توبه، خشنود کردن خصم است بدانچه تواند اگر دست

بود بخشنود کردن ایشان یا ایشان گردن وی از آن مظلمه آزاد کنند با اندر دل همی دارد که از حق ایشان بريون 
  .ی گردد بصدق توبه و دعای نیکو بریشانآید آنگاه که تواند و با خدا

از استاد ابوعلی دقّاق  .اند و تائبانرا صفتهاست از پس این که از جملۀ توبه بود چنانک پريان اشارة کرده          
بت و توبه را بدایت سط اِنابت و آخر اَوْوال وی توبه است، و اللّهُ گفت توبه بر سه قسمت بود، اوّ شنیدم رَحِمَهُ

د و اوبت را نهایت و انابت را واسطه و هرکی توبه کند از بیم عقوبت او صاحب توبه بود و هرکه توبه کند کر
عقوبت و نه طمع ثواب صاحب اوبت بطمع ثواب، صاحب اِنابة بود و هرکه توبه کند مراعات امر را نه از بیم 

  .بود
ؤمِنونَ و انابت صفت انبیا مُـْىل و توبُوا اِلَی اللّهِ جَمیِعاً اَیُّها الْاند توبه صفت مؤمنان بود قالَ اللّهُ تَعا و گفته          

  .دَ اِنَّهُ اَوّابٌمَ العَبْبود و آنِ مقرّبان عَلَیهِمُ السَّالمُ قال اللّه تعاىل نِعْ
اک کردن دیگر خویشنت په جنید گوید توبه را سه معنی بود اوّل ندامت و دیگر عزم بر ترک معاودت و س          

  .از مظالم و خصومت
  .بن عبداللّه گوید توبه ترک تسویف بود سهل          
ألُکَ بَةَ مگر همه گفتم اَسْجنید گوید از حارث محاسبی شنیدم که گفت هرگز نگفتم اللهُمَّ اّنّی اَسألُکَ التَّوْ          

  .بةِوَةَ التَّوْشَهْ
بودست ترا گفت جوانی درآمده ه شدم و او را متغیّر دیدم گفتم چجنید گوید روزی اندر نزدیک سری           
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بود از توبه پرسید گفتم آنست کی گناه را فراموش نکنی سخن را معارضه کرد و گفت توبه فراموش کردن 
گناهست، جنید گوید من گفتم کار بنزدیک من آنست که این جوان گفت سری گفت چرا گفتم زیرا که چون من 

  .ودم و مرا با حال وفا آورد یاد کردن جفا اندر حال صفا جفا بود خاموش شددر حال جفا ب
بن عبداللّه را پرسیدند هم از توبه وی نیز گفت آنک گناه را فراموش  ابونصر سرّاج طوسی گوید سهل          

باحوال ابونصر گفت سهل اشارت . نکنی، جنید را پرسیدند هم از توبه وی گفت آنک گناه را فراموش کنی
مریدان کرد کی یکبار ایشانرا بود و یکبار بر ایشان و جنید اشارت فرا توبۀ محقّقان کرد که گناه یاد نکنند از آنچه 

  .اندر دل ایشان بود از عظمت خدای عَزَّوَجَلَّ و دوام ذکر
  .روُیَم را پرسیدند از توبه گفت توبه کردن از توبه

  .از توبه، گفت توبۀ عوام از گناه بود و توبۀ خواصّ از غفلتذوالنّون مصری را پرسیدند           
  .نوری را پرسیدند از توبه، گفت توبه آنست که از هرچه دون از خدایست عَزَّوَجَلَّ توبه کنی          
ن تائبی بن محمّدالتمیمی گوید فرق بسیار بود میان تائبی کی توبۀ وی از زلّات بود و میا بن علیّ عبداللّه          

  .کی توبۀ وی از غفالت بود و میان تائبی که توبۀ وی از رؤیت حسنات بود
 واسطی گوید توبۀ نصوح آن بود کی بر صاحب او اثر معصیت نماند پنهان و آشکارا و هر که توبۀ وی          

  .نصوح بود باک ندارد که چون خسبد و چون خیزد
نکنم که نیز گناه نکنم که که توبه کردم و نیز باز آن نگردم و ضمان بن معاذ گوید یارب نگویم  یحیی          

  .پس گویم نیز نکنم مگر بمريم تا بیش گناه نکنم. ضعیفی خویش دانم
یزداینار را پرسیدند کی بنده چون  ابن. آنک از گناه بازایستی توبۀ دروغ زنان بود ذوالنّون گوید استغفار بی          

ام اصل بريون آید، گفت آنک هرچه از آن بريون آمد باز آن نگردد و مراعات کس نکند الّا با خدای گردد بر کد
مراعات آنک بازوگشت و سرّ نگاه دارد از نگریسنت بدانچه ازو برپهیزیده است، گفتند این حکم آن بود که از 

تأنف بآخر عوض بود وجود بريون آمده باشد نه حکم آنک از عدم بريون آمده باشد گفت وجود حالوت در مس
  .بوشنجه را از توبه پرسیدند، گفت آن بود کی گناه یاد کنی از آن حالوت نیابی. از یافنت تلخیها باوّل

ذوالنّون گوید حقیقت توبه آن بود که جهان بر تو تنگ کنند چنانک قرارت نباشد چنانک قرآن خرب داده           
  .هِم لِیَتُوبُواهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْ اللّهِ اِلّا اِلَیْ جَأَ مِنَالمَلْ  وا اَنْفُسُهُم وظّناَنْ هِمْاست وَضَاقَت عَلَیْ

از بیم عقاب بود و توبۀ عطا گوید توبه دواست توبۀ انابت و توبۀ استجابة، توبۀ انابت آن بود که  ابن          
  .استجابت آن بود که توبه کند شرم داشنت از کرم او

ست ک سرائی است که در آنجا گناه کردتند چرا تائب دنیا را دشمن دارد گفت از بهر آنابوحفص را گف          
گفتند او را، هم این سرای است که خدایش در آنجا گرامی کرد بتوبه گفت از گناه بر یقني است و از توبه فرا 

  .پذیرفنت بر شک
ز حالوت طاعت، باندوه و از حسرت بدل شد السالم فرا دیدار آمد ا واسطی گوید طربی اندر داود علیه          

پريی گفته است که توبۀ دروغ زنان . و او اندرین حال تمامرت بود از آنک در آن وقت که کار بر وی پوشیده بود
  .فِرُاللّهَتَغْبر سر زبان باشد یعنی قوله اَسْ 

  .را که توبه بازواست نه ازوابوحفض را پرسیدند از توبه گفت بنده را از توبه هیچ چیز نیست زی          
گویند خدای عزّوجلّ وحی کرد بآدم که یا آدم تو فرزندانرا رنج و اندوه مرياث گذاشتی، و من ایشان را           

یا آدم مردمان تائب را . توبه گذاشتم هرکه مرا بخواند از ایشان بدعای تو لبّیک کنم ایشانرا چنانک ترا کردم
  .دان و خندان و دعای ایشان همه مستجاب کنمبرانگیزم از گور همه شا
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  .ام اگر توبه کنم فرا پذیرد گفت نه ولیکن اگر توبه دهد توبه کنی مردی رابعه را گفت گناه بسیار کرده          
زلّت بر یقني  اللّهُ یحبُّ التَّّوابنيَ و یُحبُّ المُتَطهَّرِینَ هرکه زلّتی کند ازان و بدانک خدای تعاىل گفت اِنَّ           

کی شرط توبه آنست کی مستحقّ محبّت گردد و تا بندۀ عاصی . باشد چون توبه کند از قبول توبه بر شک بود
کرد که توبه بر وی بدان رسد که امارات محبّت خدای بیابد دورست واجب باشد بر بنده چون بدانست که چیزی 

ند اندر دل گرفنت وَجَل است تا اجل، قال اللّهُ ا واجب است فکرت دائم و عذر خواسنت آمرزش چنانک گفته
وَسَلَّم دوام استغفار  هِاللّهُ عَلَیْ و از سنّت پیغمرب است صَلَّی. کُم اللّهُبِبْتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْکُنْ اِنْ تَعاىل قُلْ

زلّت از پس توبه زشرت بود از  بن معاذ گوید یک یحیی. چنانک گفت اندر شبانروزی هفتاد بار آمرزش خواهم
نا اِیَابَهُم باز آیند اگرچه سرگردان شده باشند از ابوعثمان گوید اندر معنی اِنَّ اِلَیْ. هفتاد زلّت از پیش توبه

  .مخالفتها
زنی بر بام ایستاده بود گفت . بن عیسی برنشسته بود بموکبی عظیم و غُربا میگفتند این کیست گویند علّی          

بن عیسی  علیّ . ا کی گویند این کیست این بندۀ است از چشم خدای تعاىل بیفتاده او را بدین مبتال کرده استت
  .وباللّه التّوفیق. بشنید و با سرای شد و از وزارت استعفا خواست و بمکّه شد و مجاور بنشست
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  باب پنجم
  در مجاهدة

هُ گوید پرسیدند پیغامرب را اللّهُ عَنْ ابوسعید خَدری رَضِیَ. سُبُلَنا دِیَّنَهُمْنالَنَهْتَعاىل والَّذینَ جاهَدوا فی قالَ اللّهُ          
هِ وَسَلَّم از فاضلرتین جهاد، گفت کلمۀ حق پیش سلطان ستمکار گفنت و اشک از چشم ابوسعید فرو اللّهُ عَلَیْ صَلَّی
  .ریخت

  .بیاراید بمجاهدة، خدای باطن او را بیاراید بمشاهدة استاد ابوعلی دقّاق گوید هر که ظاهر خویش را          
  .وی نیابده و بدانک هر که اندر بدایت صاحب مجاهدة نباشد ازین طریقت هیچ ب          
چیز یابد از حقیقت مگر  چابوعثمان مغربی راست کی هرکه پندارد که این در بر وی بازگشایند و هی          

  .بمجاهدة اندر غلط است
  .استاد ابوعلی گفت هر که اندر بدایت او را برخاستی نبود اندر نهایت ویرا نشستی نبود          

  .، حرکات ظاهر برکات سرّ برآوردحَرَکَةُ بَرَکَةْو هم از وی شنیدم اندر لفظ اَلْ          
و یکسال اندر آینه  بویزید گفت بدوازده سال آهنگر نفس خویش بودم و پنج سال آینۀ دل خویش بودم          

پس بنگرستم دیگر بار در باطن  .نگریستم، زُنّاری دیدم بر میان خویش ظاهر دوازده سال در آن بودم تا بربیدم می
خویش زُنّاری دیدم پنج سال اندر آن کردم تا چگونه بربم پس مرا کشف افتاد، بخلق نگریستم همه را مرده دیدم، 

  .چهار تکبري بر ایشان کردم
و از سَرّی همی آید که گفت یا جوانان کار بجوانی کنید پیش تا به پريی رسید که ضعیف شوید چنني که           

ابوالحسن خرّاز راست گفت این کار بر سه چیز بنا . من و اندرین وقت هیچ جوان طاقت عبادت وی نداشتی
  .ناگفنت مگر بوقت ضرورت فاقت و ناخفنت مگر بوقت غلبۀ خواب و سخناند ناخوردن الّا بوقت  کرده

سختی بر  نعمت دربندد و درِ ابراهیم ادهم گفت مرد بجایگاه نیکان نرسد تا شش عقبه بنگذارد اوّل درِ          
 چهارم درِ. درویشی بگشاید توانگری ببندد و درِ و سوم درِذُّل بگشاید  عِّز ببندد و درِ خود بگشاید و دوّم درِ

 امید ببندد و درِ بیداری بگشاید و ششم درِ خواب ببندد و درِ ی بگشاید و پنجم درِگرسنگ سريی ببندد و درِ
  .منتظر بودن مرگ را بگشاید

  . د گوید هرکه تنش بر وی گرامی بود دین وی بر وی خوار بودابوعمرو نُجَیْ          
  .زار فرستید تا کسب کندام ویرا ببا گرسنه گوید ابوعلی رودباری گوید صوفی پس پنج روز اگر          
و بدانک اصل مجاهدة خو باز کردن نفس است از آنچه دوست دارد یعنی خالف کردن اندر همه           

روزگار و نفس را دو صفت است شتافنت بشهوات و سرکشیدن از طاعات چون وقت نشسنت بر اسب هوا سرکشی 
کردن موافقت، تازیانۀ مخالفت بر وی فرو  یامباز کشیدن و چون حرونی کند بق کند لگام تقوی واجب بود

گذاشنت و چون بوقت خشم از جای برخیزد مراعات کردن حال او که هیچ منازلت نیست عاقبت او نیکوتر از 
عاقبت خشمی که سلطان او برفق شکسته کنی و آتش او بمدارا فرو نشانی و چون شراب رعونت شريین شود 

مگر بمناقب او گفنت و آراسنت آنچه چشم وی بر آن افتاده است واجب بود د اندر ذوق او، بهیچ چیز آرام نگري
و جهد عام اندر عملِ بسیار بود و . رنج و مذلّت و بپوشیدن تا حقارت اصل خویش بدانده این بر وی بشکسنت ب

د سهل بود و آسان، و معالجت اخالق بخوابی  جهد خاص اندر صافی کردن احوال کی گرسنگی کشیدن و بی
  .کردن تا باخالق نیکو بدل شود صعب است و دشوار

دوست دارد و هرکه جرعتی از وی و از پوشیدگیهای آفات نفس و اسرار علّتهای نفس آنست که مدح           
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بخورد هفت آسمان و هفت زمني بمژۀ چشم بردارد و نشان این آنست که چون این ازو منقطع شود کاهلی و 
  .پیدا آیدسستی اندر وی 

و یکی از پريان اندر مسجد نماز میکرد همه بصف اوّل بسالهای بسیار روزی ویرا عایقی افتاد کی پگاه           
بایستاد، بیک چند او را نیز در مسجد ندیدند، از سبب این ازو بمسجد نتوان شد چون اندر آمد بصف آخر 

ام بخدای، آن روز که  دم که اخالق بجای آوردهبرپسیدند گفت چندین ساله نماز قضا میکردم که چنان دانسته بو
مردمان مرا بآخر صف دیدند، خجل شدم، دانستم که نشاط من اندر آن روزگار از رؤیت مردمان بوده است، 

  .نمازها قضا کردم
مرتعش گوید چندین حجّ کردم بر تجرید، مرا پیدا گشت که آن همه حظّ نفس بوده است از آنک مادرم           
و شُرب بودست  به حظ ها گفت سبوئی آب برکش، بر من گران بود، دانستم که فرمان بردن نفس از آن حجّ  روزی

  .نفس را که اگر از نفس فانی بودمی آنچه حقّ شرع بودی بر من گران نیامدی
یدیدم زنی را پرسیدند که بزاد بر آمده بود از حال او گفت اندر حال برنائی اندر خویشنت حالها م          

پنداشتمی آن قوّت حال است چون پري شدم آن از من بشد، دانستم که آن قوّت برنائی بوده است و من حال 
  .پنداشتم
اللّهُ گوید که هیچکس نبود از پريان که حکایت این پريزن بشنید الّا که  استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ          

  .ستبنبخشودند بر وی و گفتند انصاف بازو بوده ا
وی نماید خواری نفس او و ه عزّی عزیزتر از آنک به ذوالنّون مصری گوید خدای عزیز نکند بندۀ را ب          

  .هیچ بنده را خوار نکند خوارتر از آنک او را از خواری نفس او محجوب کند تا ذلّ نفس خویش بیند
  . که در زیر قدم آوردم چیز نبود که مرا برتساند الّا چابراهیم خواصّ گوید هی          
  .محمّدبن الفضل گوید راحت اندر خالص یافنت است از آروزهای نفس          
ابوعلی رودباری گوید آفت از سه چیز درآید، بیماری طبیعت و مالزمت عادت و فساد صحبت، گفتم           

گریسنت و شنیدن گفتم بیماری طبیعت چیست گفت حرام خوردن، گفتم مالزمت عادت چیست گفت بحرام ن
  .هرچه اندر نفس فرا دیدار آید از شهوات متابعت وی کنیفساد صحبت چیست گفت آنچه 

ابوالقاسم نصرآبادی گوید زندان تو تن توست و نفس توست چون از وی بريون آمدی براحت افتادی           
  .جاودانه
که بودی و شب معلوم با ما بوعثمان ایثار بودی بفتوحی ابوالحسني ورّاق گوید ابتدا کار ما اندر مسجد ا          

بنفس و عذر خواستیمی و تواضع کردیمی او  میینبودی و چون کسی بمکروهی پیش بازآمدی از وی کینه نگرفت
  .آمدی اندر دل ما از کسی، او را خدمت کردی و نیکوئی، تا آن بشدیرا، چون حقارتی فرا دیدار 

س همه تاریکی است چراغ او سرّ اوست و نور چراغ او توفیق است هرکه اندر سرّ او ابوحفض گوید نف          
  .صحبت نکند توفیقی از خدای، کار او همه تاریکی بود

اللّهُ گوید معنی آنچه چراغ او سرّ اوست آن خواهد که سرّ بنده بود میان او و میان خدای  استاد امام رَحِمَهُ           
وی و نه ازوست و تا از حیلة و قوت ه ص وی بود و بدان بداند که حادثها بخدایست نه بتعاىل و آن محل اخال

اوقات پس دست در توفیق زند از شرّ نفس خویش که آنکس که توفیق او را درنیابد خویش بیزار شود بر دوام 
و را سّرّ نباشد مُصِّر علم او را سود ندارد بنفس خویش و نه بخداوند خویش و از بهر این گفتند پريان هر که ا

  .باشد
چیزی نیکو آید، عیبهای ابوعثمان گوید هیچکس عیبهای نفس خویش نبیند مادام که او را از خویشنت           
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  .خویش کسی بیند کی اندر حالها خویشنت را نکوهیده دارد
  .تابوحفص گوید زود بود هالک آنکس کی عیب خویش نبیند که معاصی برید کفرس          
  .ام از خدای چیز مرا از اعمال خویش نیکو نیامدست که من بدان ثواب چشم داشته چابوسلیمان گوید هی          
  .سری گوید دور باشید از همسایگان توانگر و قرّایی بازاری و عالمان امريان          
کار آخرت، دیگر آنک تنهاء ایشان  ذوالنّون گوید فساد بر خلق از شش چیز درآید از ضعیفی نیّت اندر          

دیگر غلبۀ امل دراز دارد با نزدیکی اجل، چهارم ایثار رضاء خلقان بر رضاء حق، ه گرو شهوت ایشان بود، س
هِ وَسَلَّمَ، ششم آنک زلّتهای سلف حجّت اللّهُ عَلَیْ افکندن سنّت رسول صَلَّی پنجم متابعت کردن هوا و بازپس

  .اند ایشان جمله دفن کرده اند و هرنهاء خویش کرده
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  باب ششم
  لتوَت و عُزْ در خَلْ

بهرتین زندگانی مرد آنست که مردی بود هِ وَسَلَّم گفت اللّهُ عَلَیْ  پیغمرب صَلَّی هُ کهاللّهُ عَنْ رَضِیَ ابوهُرَیره گوید          
شت اسب بود، مرگ همی عنان اسب خویش گرفته، اندر سبیل خدای هرجا که آوازی برآید یا بیمی بود بر پ

جوید یا کشنت و یا مردی که گوسفندان دارد در غاری ازین غارها یا رودی ازین رودها و نماز بپای میدارد و 
   .را همی پرستد تا آنگهی که مرگ آید، او نیست از مردمان مگر در خري دهد و خدای زکوة می
اهل صفوت بود و عزلت از نشانهای وصلت بود و مرید و  اللّهُ که خلوت صفت استاد امام گوید رَحِمَهُ          

ابناء جنس او و اندر نهایت از خلوت تا متحقّق شود وی با انس مبتدی را چاره نبود از عزلت اندر اوّل کار از 
شرّ خویش بدین عزلت سالمت خلق میخواهد از وی و حق بنده چون عزلت اختیار کرد آنست کی اعتقاد کند کی 

مت خویش نکند از شرّ خلق که اول قسمت نتیجه خُرد داشنت نفس او بود و دوم مزیّت خویش دیدن و قصد سال
  .بر خلق و هر که خویشنت حقري دارد متواضع بود و هر که فضل خویش بیند بر دیگران متکبّر بود

ی است فرا مردمان ام این نفس من سگ رهبانی را دیدند گفتند او را تو راهبی گفت نه که من سگبانی          
  .ام تا مردمان از وی سالمت یابند همی افتد، ویرا از میان ایشان بريون آورده

جامه چرا فراهم گرفتی ی بگذشت از پارسایان آن پري جامه از وی فراهم گرفت آن مرد گفت سکه مردی ب          
و تجامه فراهم گرفتم تا جامۀ . استاز من کی جامۀ من پلید نیست گفت ظن خطا کردی پرياهن من است که پلید 

ه ب هو از آداب عزلت آنست که علم حاصل کند آن قدر کی اعتقاد وی درست گردد تا دیو ویرا از را. پلید نگردد
  .نربد بوسواس و علم شرعیّات را بیاموزد آن قدر که فریضه بگزارد تا بناء کار وی بر بنیاد محکم باشد

جدا باز شدنست از خصلتهای نکوهیده زیرا که تأثري در بدل کردن صفات و عزلت اندر حقیقت           
اند کی عارف کیست گفتند کَائنٌ بَائِنٌ با  نکوهیده است بصفات پسندیده نه دور شدن از وطن و برای این گفته

  .مردمان بود بظاهر و از ایشان دور بود بسرّ
پوش و آنچه ایشان میخورند میخور ولیکن بسرّ  پوشند می یاز استاد ابوعلی شنیدم گفت آنچه مردمان م          

  .باش ازیشان جدا می
ام بنزدیک تو گفتم این  آمدهو هم از استاد ابوعلی شنیدم گفت یکی بیامد پیش من گفت از دور جای           
  .قطع مسافت نیست و سفر کردن، گامی از نفس فراتر شو که مقصود تو حاصل شدبه حدیث 

  .یابم گفت خود را بگذار و بیااز ابویزید حکایت کنند گفت حق را تعاىل بخواب دیدم گفتم ترا چگونه           
ابوعثمان مغربی گوید هر که خلوت بر صحبت اختیار کند باید کی از یاد کرد همه چیزها خاىل شود مگر           

  .ر برین صفت نباشد خلوت وی بال و هالک بوداگ. یاد کرد خدای، او از همه ارادتها خاىل بود از جمیع اسباب
  .را تر بود دواعی سلوت اند تنها شدن بخلوت جامع و گفته          
بن معاذ گوید بنگر انس خویش بخلوت و انس تو بازو اندر خلوت اگر انس تو بخلوت بود چون  یحیی          

خلوت همه جایها ترا یکی است، دشت و کوه و  از خلوت بريون ائی انس تو بشود و اگر انس تو بدو بود اندر
  .بیابان

مردی بزیارت ابوبکر ورّاق آمد چون خواست که باز گردد گفت مرا وصیّتی کن گفت خري دنیا و آخرت در           
  .خلوت و قلّت یافتم و شرّ دنیا و آخرت در کثرت و اختالط

یان زحمتها و نگاهداشنت سرّ که بر تو زحمت نکند و جُرَیری را پرسیدند از عزلت گفت شدن اندر م          



۷۱  

  .نفس جدا باز کردن از خلق و سر تو بسته بود بحق
  .اند که هرکه عزلت اختیار کند عزّ او را حاصل شود و گفته          
ن اند از سهل که خلوت درست نیاید مگر بحالل خوردن و حالل خوردن درست نیاید مگر بگزارد و گفته          

  .حق خدای
  .ذوالنّون گوید هیچ ندیدم حاصل کردن اخالص را بهرت از خلوت          
ابوعبداللّه رملی گوید دوست تو خلوت باد و طعام تو گرسنگی و حدیث تو مناجات، یا بمريی یا بخدای           
  .رسی

آنکسی کی محتجب گردد ک ذوالنّون گوید نیست آنکه محتجب گشت از خلق بخلوت تا بنشیند چنان          
  .ازیشان بخدای

  .تر از مدارای آمیخنت جنید گوید سختی عزلت آسان          
  .مکحول گوید اگر در آمیخنت مردمان خري بود اندر عزلت از ایشان سالمت بود          
  .بن معاذ گوید تنهائی نشست صدّیقانست یحیی          
اللّهُ که شبلی گفت یا مردمان االفالس االفالس گفتند یا بابکر عالمت  حِمَهُاز استاد ابوعلی شنیدم رَ          

  .افالس چیست گفت از عالمت افالس استیناس بود بمردمان
  .بن ابی کثري گوید هر کی با مردمان آمیزد مدارا باید کرد و هر که مدارا کند ریا کرده باشد یحیی          
شدم بکوفه ویرا دیدم در سرای خویش تنها گفتم متوحش  وَلْبن مِعْ ک مالکسعدبن حرب گوید نزدی          

  .نگردی از تنهائی گفت چنان دانم که هیچکس با خدای مستوحش نگردد
جنید راست، گفت هرکه خواهد که دین وی بسالمت بود و تن و دل وی آسوده بود گو از مردمان جدا           

  .اختیار کنددمند آنست که تنهائی باش که این زمانۀ وحشت است و خر
بو یعقوب سوسی گوید تنها بودن نتواند مگر کسی که از جملۀ اقویا بود اما امثال ما را اجتماع سودمندتر           

  .کنند تا در برابر یکدیگر کار می
از دیوان قوم بريو کن  گري و نام خویش ابوالعبّاس دامغانی گوید شبلی مرا وصیّت کرد و گفت تنهائی پیشه          

  .و روی فرا دیوار کن تا آنگاه که اجل درآید
بن حرب آمد گفت چرا آمدی گفت تا نزدیک تو بباشم گفت عبادت شرکت  کسی بنزدیک شعیب          

  .چیزش انس نبود چبرنتابد، هر که را با خدای انس نبود با هی
هست که با زو موانستی بود گفت هست، دست فرا کرد و یکی را ازین قوم پرسیدند که آنجا هیچکس           

  .مصحف قرآن برداشت گفت اینست و درین معنی شاعر گوید
  :شعر

جَعیُبکَ حَوىل ما تُفارقُ مَضْ وکُتْ
 

 وَ فِیها شِفاءُ للَّذّی اَنا کاتِمُ  
 

  .از نفس خویش عزلت گريینگاه که آمردی ذوالنّون مصری را پرسید که عزلت کی درست آید مرا گفت           
  .ی دل چیست گفت مردمان نادیدنورالمبارک را گفتند دا ابن          
اند که چون خدای خواهد که بندۀ را از ذلّ معصیت با عزّ طاعت آرد تنهائی بر وی آسان کند و  و گفته          

  .دند خري دنیا و آخرت او را دادندبقناعت ویرا توانگر کند و بعیب تن خویش بینا کند و هرکه این او را دا



۷۲  

  باب هفتم
  در تقوی

هُ کی مردی بنزدیک پیغامرب اللّهُ عَنْ گوید َرضِیَ بوسعید خُدری. قیکُماَتْدَاللهِ عِنْ رَمَکُمْ نَّ اَکْ قالَ اللبهُ تَعاىل اِ           
بر تو بادا بتقوی که آن مجموع همه چیزها است اللّه مرا وصیّتی کن گفت  هِ وسَلَّمَ آمد گفت یا رسولاللّهُ عَلَیْ صَلَّی

  .و بر تو بادا که بذکر خدای مشغول شوی که ترا نوری بود .بر تو بادا بجهاد که آن رهبانیّت مسلمانست
السّالم را گفتند یا محمّد آل تو کیست گفت هر که ترسگار تر و  هُ گوید که پیغامرب علیهاللّهُ عَنْ رَضِیَ اَنَسْ          

  .پرهیزگارتر است
اللّهُ گوید تقوی جمع کردن چیزهاست و حقیقت تقوی پرهیزیدن است بطاعت خدای از  رَحِمَهُ  امام استاد          

و اصل تقوی از شرک پرهیزیدن است، پس از آن پرهیزیدن عقوبت وی چنانک گویند فالن پوشیده گشت بسرپ 
چنني شنیدم از استاد ابوعلی . ها پس دست بداشنت از فضول بهاز معصیتها و از بدیها پس از آن پرهیزیدن از ش

اِتّقُواللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ طاعتی آرید کی اللّهُ و هر قسمتی را ازین بابیست و اندر تفسري قول خدای آمدست  رَحِمَهُ
  .اندران عصیان نبود و ذکری که فراموشی نبود و شکری که ناسپاسی نبود

هِ وَسَلَّمَ و زاد اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیللّه گوید یاور نیست مگر خدای و دلیل نیست مگر مصطفی بن عبدا سهل          
  .نیست مگر تقوی و کار نیست مگر صرب کردن بر آن

  .ابوبکر کتّانی گوید دنیا بر بلوی قسمت کردند و بهشت بر تقوی          
ای تعاىل حاکم نکند و مراقبت را، بکشف و مشاهدت ری گوید هر که تقوی را میان خویش و خدجُرَیْ          
  .نرسد

  .تقوی آنست که بنده از هرچه دون خدایست برپهیزدگوید نصرآبادی           
  .سهل گوید هر که خواهد که تقوی وی درست آید گو از همه گناهان دست بدار          
گردد بمفارقت دنیا از آنک خدای همی گوید وَلَلدّاُر  نصرآبادی گوید هر که با تقوی مالزمت کند آرزومند          

کسی دیگر میگوید هر که متحقّق گردد اندر تقوی خدای بر دل وی آسان کند از دنیا . آخِرَةُ خريٌّ لِلذِّینَ یَتَّقُونَالْ
  .برگشنت

  .گوید تقوی دور بودنست از آنچه ترا دور کند از خدای ابوعبداللّه رودباری          
و با خدای بر مقام بفضول ذوالنّون گوید متّقی آن بود کی ظاهر را آلوده نگرداند بمعارضات و باطن را           

  .اتّفاق ایستاده بود
  .عطا گوید تقوی را ظاهر و باطن است ظاهر وی نگاهداشنت حدّها است و باطن وی نیّت و اخالص ابن          
  .ت مگر با مردمان که دل ایشانرا آرزومند بود بتقوی و نشاط بود بذکر ایشانرانیسذوالنّون گوید زندگانی           
نیکوئی توکّل در آنچه اندر دست او نیست و نیکوئی رضا ه اند تقوی بر دو سه چیز دلیل بود ب و گفته          

  .بدانچه یافته بود و نیکوئی صرب برآنچه از وی درگذرد
ابوحفص . ی عمل است بطاعت خدای بر نوری از خدای، از بیم عقوبت خدایبن حبیب گوید تقو طلق          

  .گوید اندر حالل محض است و بس
  .ابوالحسني زنجانی گوید هر که سرمایۀ وی تقوی بود زبانها کند گردد از بسیاری سود او          
  .واسطی گوید تقوی آنست که از تقوی خویش متّقی بود یعنی از رؤیت آن          
سريین بود چهل خنب روغن گاو خرید غالمی از آن وی موشی از خنبی بريون آورد  و متّقی چون ابن          



۷۳  

  .خنب روغن جمله بریخت لبريون آوردی، گفتند ندانیم آن چهپرسید که این موش از کدام خنب 
باز بسطام آمد دو مورچه ن همدان تخم عصفر خرید چیزی از آن بسر آمد چوه و چون بویزید بود که ب          
  .آمد با همدان شد و آن دو مورچه آنجا بنهاد ازو بريون
اللّهُ اندر سایۀ درخت غریم خویش بننشستی گفتی در خربست که  و چنني حکایت کنند که بوحنیفه رَحِمَهُ          

  .هر قرضی کی از آن نفعی بتو رسد ربا بود
بصحرا، این یار وی گفت جامه بدیوارها باز افکنیم گفت میخ  شست مه میجاو گویند بویزیذ با یاری           

نه که شاخها بشکند گفت پس چه کنیم برین گیاهها اندر دیوار مردمان نتوان زد گفت از درختها فرو آویزیم گفت 
کند تا ریشان پوشیده نکنیم، پشت بآفتاب کرد و پرياهن بر پشت افکنیم گفت نه که علف ستوران بود، ببازاف

  .خشک شود
بود عصاء بویزید، بر آن بویزید اندر جامع شد عصا بر زمني فرو برد، پري دیگر نیز عصا بزمني فرو برده           

پري شد و حالىل خواست گفت بسبب عصای من بود کی عصا افتاد پري دو تا شد عصا بر گرفت بویزید بخانۀ آن 
  .تو پشت دو تا کردی

سبب است، گفت این جایگاهی ریخت در زمستان گفتند این چه  غالم را دیدند که عرق ازو فرو میعُتبةُ ال          
ام پارۀ گل ازین دیوار باز کردم تا میهمان دست بدان بشست و از خداوند این  است که اندرو بخدای عاصی شده

  .دیوار حالىل نخواستم
ر زیر صخره، چون پارۀ از شب بگذشت، دو فریشته دیدم المقدّس بودم د ابراهیم ادهم گوید شبی ببیت          

هاء او  هیکی فرا دیگر گفت کیست اینجا دیگر گفت ابراهیم ادهم گفت آنک خدای درجۀ کم گردانید از درج
چرا گفت زیرا که ببصره بود خرما خرید، خرمائی ازان خرما فروش بر خرمای وی افتاد، و او برداشت گفت 

شدم و از آن مرد خرما خریدم و خرمائی برگرفتم و بر خرمای بقّال افکندم و باز ببیت  ابراهیم گفت با بصره
المقدّس آمدم اندر زیر صخره شدم، چون پارۀ از شب بگذشت دو فریشته دیدم که از آسمان فرود آمدند یکی 

و آن درجه فرا دیگر گفت کیست اینجا آن دیگر گفت ابراهیم ادهم گفت او را باز جای خویش رسانیدند 
  .برداشتند
اند تقوی بر وجوه است تقوی عام از شرک بود و تقوی خاصّ از معاصی و تقوی اولیا از توسّل  گفته          

  .السّالم از خداوند بود بخداوند بافعال و تقوی انبیا علیهم
نمردانند و سادات مردمان اندر هَه گوید سادات مردمان اندر دنیا جواوَجْ امريالمؤمنني علی کَرّمَ اللّهُ          

  .آخرت پرهیزگارانند
هِ وَسَلَّم گفت هرکی اندر زنی نگرد، باوّل دیدار چشم یْ اللّهُ عَلَ هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ ابواُمامه گوید رَضِیَ          

  .فرا کند خدای تعاىل او را عبادتی دهد که حالوت آن اندر دل خویش بیابد
عطا، جنید گفت برنهدآنک برهد  ری و ابنو جُرَیْ د نشسته بود با روُیَمْرغانی گوید جُنَیْحمّدبن عبداللّه فم          

ضُ بِما ارْعَلَیهِمُ الْ مگر بصدق پناه بخدای بردن قالَ اللّهُ تَعاىل و عَلَی الثَّالثَةَ الَّذینَ خُلِّفُوا حَتّی اِذا ضاقَتْ
  .هِمعَلَیْ و ضَاقَتْ رَحُبَتْ

  .گفت برنهدآنک برهد مگر بصدق تقوی قالَ اللّهُ تَعاىل وَیُنَجِّی اللّهُ الَّذینَ اتَّقَوا بِمَفازَتِهِم روُیَمْ          
قُضُونَ دِاللّهِ وَال یَنْجریری گفت برنهدآنک برهد مگر بمراعات وفا قالَ اللّهُ تَعاىل اَلَّذینَ یُوفونَ بِعَهْ          

  .میثاقَالْ
  .بِاَنَّ اللّه یَرَی لَمْیَعْ عطا گفت برنهدآنک برهد مگر بتحقیق حیا قالَ اللّهُ تَعاىل اَلَمْ ابن          



۷٤  

برهد آنک برهد مگر بحکم و قضا قالَ اللّهُ تَعاىل اِنَّ استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ اللّهُ گوید برنهدآنک           
  .ها مُبعَدُونَی اوُلئِکَ عَنْنحُسْلَهُم مِنَّا الْ الَّذینَ سَبَقَتْ



۷٥  

  باب هشتم
  در ورع

هِ وَسَلَّم گفت از نیکوئی مسلمانی مرد، دست بداشنت اللّهُ عَلَیْ  گوید که پیغامرب صَلَّی هُ بوذر رَضیَ اللّهُ عَنْ          
  .است از آنچه او را بکار نیاید

یم ادهم گفت که ورع دست بداشنت همه ها دست بدارد همچنانک ابراه و ورع آنست کی از شبهت          
  .هاست و دست بداشنت آنچه ترا بکار نیاید و آن ترک زیادتها بود شبهت

  .ایم از بیم آنک در حرام افتیم هُ گفت ما هفتاد گونه حالل دست بداشتهاللّهِ عَنْ ابوبکر صدّیق رَضِیَ          
  .م گفت ابوهریره را با ورع باش تا عابدترین مردمان باشیهِ وَسَلَّ اللّهُ عَلَیْ  و پیغامرب صَلَّی          
المرعشی و یوسف اسباط  د گوید از سرّی شنیدم که اهل ورع چهار تن بودند در وقت خویش حذیفةجُنَیْ          
بن ادهم و سلیمان خوّاص، اندر ورع نگاه کردند چون کار بریشان تنگ شد بآن آمدند که از هر چیز  و ابراهیم

  .اندکی قناعت کردندب
  .شبلی گوید ورع آنست کی از همه چیزها برپهیزی بجز خدای          
تر از  تر از آنک اندر زر و سیم و زهد اندر ریاست صعب بن خَلَف گوید ورع اندر سخن صعب اسحق          

  .آنک اندر زر و سیم زیرا که تو آنرا بذل میکنی اندر طلب ریاست
  .ان دارانی گوید ورع اوّلِ زهد است چنانک قناعت طرفی است از رضاابوسلیم          
  .ابوعثمان گوید ثمرۀ ورع سبکیِ شمار بود          
  .بن معاذ گوید ورع ایستادن بود بر حّد علم بی تأویل یحیی          
و آب زمزم نخورد مگر د سالست تا بمکّه است و آنجا مقام کر ابوعبداللّه جّال گوید کسی دانم که سی          
  .دلو و رسن خویش برکشید و هیچ از آنچه از مصر آوردند نخورده آنک ب

بن مروان بیفتاد اندر چاهی پلید، مردی بکرا بگرفت  بن موسی التاهرتی گوید پشیزی از عبداللّه علیّ           
  .نام خدای برآن نبشته بود گفت بسیزده دینار تا از آن چاه برآورد با او گفتند در این چه معنی بود

جنبد مگر بخدای، ورعی بود در باطن  بن معاذ گوید ورع بر دو گونه بود ورعی بود بر ظاهر کی بنه یحیی          
  .و آن آن بود که اندر دلت جز خدای اندر نیاید

هرکی اندر دین خرده نبیند  اند اند هر که اندر ورع دقیقه نگاه ندارد بعطای بزرگ اندر نرسد و گفته گفته          
  .خطر وی بزرگ نبود روز قیامت

  جّال گوید هر که تقوی با درویشی وی صحبت نکند حرام محض خورد ابن          
  .العینی با خویش شمار کردن ها و بهر طرفة د گوید ورع بريون آمدنست از همه شبهتبن عُبَیْ یونس          
  .تر از ورع هرچه نفس آرزو کند دست بدارد چیز ندیدم آسان چسفیان ثوری گوید هی          
  .معروف کرخی گوید زبان از مدح نگه دارید چنانک از ذمّ نگه دارید          
بشربن الحرث گوید سخرتین کارها سه چیز است، بوقت دست تنگی سخاوت کردن و ورع اندر خلوت           

مید داری خواهر بشر حافی بنزدیک احمدبن حنبل آمد و گفت ما و سخن حق گفنت پیش کسی که ازو ترسی و ا
گفت بر بامها دوک ریسیم شعاع مشعلۀ طاهریان بر ما افتد بروشنائی آن دوک ریسیم روا بود یا نه احمد حنبل 

  .تو کئی یا زن گفت خواهر بشر حافی گفت ورع صادق از خاندان شما بريون آید دوک مریس اندر آن روشنائی
 ن گرد ایشان اندر بازی میکردند منالعطّار گوید ببصره بگذشتم جائی چند پري دیدم نشسته و کودکا علیّ           
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  .گفتم ای کودکان ازین پريان شرم ندارید کودکی گفت این پريان را ورع ضعیفست هیبتشان برخاستست
گفتی  رد و چون وقت رطب بشدیمالک دینار چهل سال ببصره بود و هرگز خرما و رطب نخورد تا بم          

  .چیز زیادت نیست چیا اهل بصره این شکم هیچ نقصان نیست اندر وی، واندر شما هی
  .ابراهیم ادهم را گفتند ازین آب زمزم نخوری گفت اگر مرا دلوی بودی خوردمی          
کردی اگر نه از حالل بودی طعام از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که گفت حارث محاسبی چون دست فرا           

  .رگی بر سرانگشت وی بجستی دانستی که حالل نیست نخوردی
د نرب دست وی فرمانبشر حافی را بدعوتی خواندند طعام پیش او نهادند خواست که دست فراز کند           

نرسد و  باری چند چنان کرد مردی که آن عادت او دانست گفت دست وی فرا طعامی که اندر وی شبهت بود
  .نیاز بود صاحب این دعوت از خواندن او شرم داشت فرمان نربد، بی

  .بن عبداللّه را پرسیدند از حالل گفت آنک در خدای عاصی نشود بدو سهل          
  .و سهل گوید حالل صافی آن بود که اندر وی خدایرا فراموش نکند          
هه پشت با کعبه اللّه وَجْ  طالب کرَّم بن ابی ید از فرزندان علیّحسن بصری اندر مکّه شد غالمی را د          

گذاشته مردمانرا پند همی داد، حسن بایستاد پرسید که صالح دین چیست؟ گفت ورع گفت آفت دین چیست؟ 
  .حسن عجب بماند از وی. گفت طمع

السّالم   خداوند تعاىل بموسی علیهو نماز،  حسن گوید مثقال ذرّه از ورع بهرت از آنک هزار مثقال روزه          
  .وحی فرستاد که هیچکس بمن تقرّب نکند بچیزی چنانک بورع

  .نشینان خدای فردا اهل ورع و زهد خواهند بود ابوهریره گوید هم          
  .بن عبداللّه گوید هر که ورع با وی صحبت نکند اگر سر پیل بخورد سري نشود سهل          
بوی ه د پارۀ مشک بردند بنزدیک عمربن عبدالعزیز از غنیمتی بینی فرا گرفت گفت منفعت این بو گوین          

  .اند است و من کراهیت دارم که تنها بوی آن بشنوم، همه مسلمانان در بوی این شریک
د ابوعثمان حريی را پرسیدند از ورع گفت ابوصالح نزدیک دوستی بود بوقت نزع، آن مرد چون بمر          

ابوصالح چراغ فرونشاند او را پرسیدند گفت تا اکنون روغن از آنِ وی بود اکنون از آنِ وارثان است روغن دیگر 
  .طلب کنید جز ازین

ام چهل سالست تا بدان میگریم، برادری بزیارت من آمد او را ماهی خریدم پارۀ  مَس گوید گناهی کردهکَهْ          
  .تا دست بشوید و ازو حالىل نخواستمگل از دیوار همسایه باز کردم 

مردی نامۀ نوشت اندر سرائی که بکرا گرفته بود خواست که خاک بر آن نامه کند از دیوار آن خانه گفت           
ام نشاید پس گفت این را خطری نباشد خاک بر آن نامه کرد هاتفی آواز داد آنک این خاک را  خانه بکرا گرفته

احمد حنبل سطلی گرو کرد بدکان بقّاىل بمکّه چون خواست که  .چون باوی شمار کندسبک داشت فردا بداند 
باز ستاند، بقّال دو سطل بیاورد گفت هر کدام که آنِ تست بردار، احمد گفت مشکل شد بر من، سطل ترا و سیم 

  .گفت نخواهم سطل بگذاشتآزمودم  ترا، بقّال گفت سطل تو اینست ترا می
مبارک جائی مريفت وقت نماز اندر آمد از ستور فرود آمد تا نماز کند ستور اندر غلّه شد و آن  عبداللّه          

  .بگذاشت و اندر ملک خویش نگذاشت و قیمت آن بسیار بود دیهی سلطانی بود، عبداللّه مبارک آن ستور
  .ود و با خداوند نداده بودته بشام شد بسبب قلمی که فرا خواسو هم عبداللّه مبارک راست که از مرو باز           
فرا ستد تازیانه از دست وی بیفتاد فرود آمد و ستور ببست و بازگشت و ابراهیم النّخعی ستوری با چارت           

  .دیگر نه از این سوام  تازیانه بستد گفتند اگر بستور بازگشتی گفت من بکرا از آن سو شده
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اسرائیل مانده بودم پانزده روز چون بکنار آمدم یکی از لشکریان پیش من  یابوبکر دقّاق گوید از تیه بن          
  .سال بر دلم بماند آمد و شربتی آب بمن داد اثر آن سی

رابعه راست گویند بروشنائی چراغ سلطانی پرياهن وی که دریده بود باز دوخت دل وی بسته شد           
  .بدرید آن جایگاه که دوخته بود، دلش گشاده شدبروزگاری دراز، باز یاد آمد سبب آن، پرياهن 

سفیان ثوری را بخواب دیدند که دو پر داشتی، اندر بهشت ازین درخت بدان درخت همی پریدی گفتند           
  .این بچه یافتی گفت بورع بورع

ع گفت بر تر است گفتند ور بن ابی سنان نزدیک اصحاب حسن بایستاد گفت بر شما چه سخت حسّان          
ام و چهل  چیز آسانرت از آن نیست گفتند چونست گفت چهل سالست که از جوی شما آب سري نخورده چمن هی

بود بخواب و گوشت فربه نخورده بود و آب سري نخورد چون فرمان یافت ویرا سالست حسّان پهلو بر زمني ننهاده 
اند بسبب سوزنی که  یکن از بهشت مرا بازداشتهبخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت نیکست کار من ول

  .فراخواستم و با خداوند ندادم
اندر ابتداء کار  عبدالواحدرا غالمی بود او را چندین سال خدمت کرده بود و چهل سال عبادت کرده          

ت شبهتو چه کرد گفت خريست ولیکن از کیّاىل کرد چون فرمان یافت او را بخواب دیدند گفت خدای با 
  .اند محبوسم که چهل سال قفیز از غبار پیمانه بر من بريون آورده

السّالم بگورستانی بگذشت مردی از آن گورستانیان آواز داد، خدای ویرا زنده کرد گفت تو  عیسی علیه          
باز کردم تا کئی گفت حمّاىل بودم بارهای مردمان برگرفتمی روزی پشتۀ هیزم از آن کسی برگرفتم خالىل از آن 

  .ام مرا بدان مطالبت همی کنند بمرده
بن المهتدی بدو بگذشت گفت یا با سعید شرم  روزی ابوسعید خرّاز اندر ورع سخن همی گفت عبّاس          

  .بنای ابودوانیق نشینی و از حوض زبیده آب خوری و اندر ورع سخن گوئینداری کی اندر زیر 
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  باب نهم
  در زهد

هِ وَسَلَّمَ که گفت چون بینی کی مردی را زهد دادند اندر دنیا و اللّهُ عَلَیْ  پیغامرب صَلَّیخالد روایت کند از ابو          
  .وی نزدیکی کنید که او حکمت فرا گرفته سخنش دادند، ب

زیرا که حالل  اند اندر زهد گروهی گویند زهد اندر حرام بود اللّهُ گوید مردمان مختلف استاد امام رَحِمَهُ           
حانَهُ وَتَعاىل چون ایزدتعاىل بر بنده نعمت کند بمال حالل و او بشکر آن قیام نماید مباحست از قبل حق سُبْ

  .دست بداشنت از آن باختیار، مقدّم ندارند بر نگاه داشت آن بحق ادب آن
و بنده در آن را که اندکی مال اند که زهد اندر حرام واجب بود و اندر حالل فضیلت زی و گروهی گفته          

بدانچه حق تعاىل . راضی و صابر بدانچه خدای تعاىل او را داده بود و قانع بهرت از فراخ دستی و توسّع در دنیا
مَتاع ُ الدُّنیا قَلیلٌ و آیتهای دیگر هم اندرین معنی آمدست و  لِهِ تَعاىل قُلْخلق را زهد فرمودست اندر دنیا بقَوْ

  .ااندر ذمّ دنی
اند چون مال اندر طاعت نفقه کند و حال خویش اندر صرب داند و تعرّض نکند بدانچه  و گروهی گفته          

  .نهی کردست شرع اندر حال تنگ دستی، آنگاه زهد وی اندر مال حالل تمامرت بود
آنچه بدان محتاج نیست و اند نباید که بنده برتک حالل بگوید بتکلّف و زیادتی نجوید در  و گروهی گفته          

گوش با قسمت دارد اگر مال حاللش دهند شکر گوید و اگر ویرا بر حّد کفاف بدارند اندر طلب زیادت تکلّف 
  .تر بود نکند و نیکوترین خداوند درویشی را صرب بود، و خداوند مال را شکر اوىل

  .شاند هرکسی از وقت خویش و اندازۀ خوی اندر زهد سخن گفته          
از سفیان ثوری همی آسد که زهد اندر دنیا کوتاهی املست بدان نیست که جامه خشن پوشی و طعام           

  .خشن خوری
سری گوید خدای دنیا را از اولیاء خویش بربود و از اصفیاء خویش بازداشت و دوستی او از دل دوستان           

سَوا عَلی مافاتَکُم ال تَأْلِکَیْ .اند زهد از قول خدای تعاىل است خویش بريون کرد زیرا که ایشانرا نپسندید و گفته
  .وال تَفرَحوا بِما آتیکُمْ

  .زاهد آن بود که بآنچه از دنیا یابد شاد نشود و بدانچه از وی درگردد اندوهگن نشود          
  .دست هر که بود ابوعثمان گوید زهد دست بداشنت است از دنیا و باک ناداشنت از آن اندر          
اللّهُ گفت دست بداشنت دنیا است چنانک هست نگوئی تا رباطی کنم یا  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ           

  .عمارتی کنم مسجدی را
جّال گوید زاهد آن بود که  یحیی بن معاذ گوید زهد سخاوت آرد بملک و دوستی سخاوت آرد بجان ابن          

  .زوال تا اندر چشم تو حقري گردد تا از وی برگشنت ترا آسان بودبدنیا نگرد بچشم 
  .خفیف گوید زهد راحت یافنت است در بريون آمدن از ملک ابن          
  .اند زهد خوشی دلست از خاىل بکردن از اسباب و دست بیفشاندن از امالک گفته          
  .کلّفت اند زهد دست بداشنت از دنیا است بی گفته          
  .نصرآبادی گوید زاهد اندر دنیا غریب بود و عارف اندر آخرت غریب بود          
اند اگر کالهی از آسمان  و از بهر این گفته. اند هر که اندر زهد صادق بود دنیا بخواری پیش او آید و گفته          

  . فرو افتد بر سر آن افتد که نخواهد آنرا
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  .ازو خالیست دست د تهی دلیست بر آنچهد گوید زهجُنَیْ          
ابوسلیمان گفت صوف عالمتی است از عالمتهای زهد نباید کسی که صوفی اندر پوشد قیمت آن سه           

  .درم، اندر دلش رغبت صوفی بود که پنج درم ارزد
بن یوسف و پريان دیگر  سفیان ثوری گوید و احمد حنبل و عیسی. اند و پیشینگان اندر زهد اختالف کرده          

  .که زهد اندر دنیا کوتاهی املست
  .گوید زهد ایمنی بود بخدای با دوستی درویشی مبارک عبداللّه          
  عبدالواحدبن زید گوید زهد دست بداشنت دینارست و درم          
  .رزید الّا بایمنی بخداییوسف اسباط گوید از عالمتهای زهد آنست کی بداند که بنده زهد نتواند و          
  .زهد دست بداشنت است از آنچه ترا از خدای مشغول دارد: ابوسلیمان دارانی گوید          
  .رویم جنید را پرسید از زهد گفت حقري داشنت دنیا را و آثار او از دل سرتدن          
  .سری گوید خوش نبود عیش زاهد چون از خویشنت مشغول بود          

  .جنید را پرسیدند از زهد گفت تهی دست بودن از ملک و خاىل کردن دل از مشغلۀ آن          
عالقت، و قوىل  بن معاذ گوید بحقیقت زهد نرسی تا اندر تو سه چیز موجود نباشد، عمل بی یحیی          

  .ریاست طمع، و عزّی بی بی
  .ل نبود در دنیا زهد نبودابوحفص گوید زهد نبود مگر اندر حالل و چون حال          
ابوعثمان گوید خدای زاهد را زیادت آن دهد که خواهد و راغب را کم از آن دهد که خواهد و مستقیم را           

  .چندان دهد که خواهد
  .بن معاذ گوید زاهد ترا همه سر که و سپندان دهد و عارف بمشک عنرب مطیّب کند یحیی

  .در دنیا آنست که اهل او را دشمن داری و آنچه اندروستحسن بصری گوید زهد ان          
  .یکی را گفتند زهد چیست اندر دنیا؟ گفت دست بداشنت از آنچه دروست با آنک دروست          
  .کسی ذوالنّون مصری را گفت از جمله زاهدان کی باشم؟ گفت آنگاه که زاهد شوی اندر تن خویش          
قالَ اللّه تَعاىل . حاجت باشدنیازی و ایثار جوانمردان بوقت  گوید ایثار زاهدان بوقت بیمحمدبن الفضل           
  .خَصَاصَةٌ  کانَ بِهِمْ وَلَوْ فُسِهِمْثِرونَ عَلَی اَنْوَ یَـْؤ

کتّانی گوید چیزی که ترا اندر آن خالف نکنند نه کوفی و نه مدنی و نه عراقی و نه شامی، زهد بود اندر           
  .چیزها هیچکس نگوید کی نه محمودست یا و سخاوت نفس بود و نصیحت مردمانرا یعنی که ایندن

کسی فرا یحیی معاذ گفت کی بمقام توکّل رسم و رداء زهد کی برافکنم و با زاهدان کی بنشینم؟ گفت           
هد ضعیف نگردی اندر نفس، آنگاه که نفس را اندر سّرّ ریاضت کنی تا آنجا که اگر بسه روز خدای ترا روزی ند

  .درجه نرسیده باشی نشست تو بر بساط زاهدان جهل بود و از فضیحت شدن تو ایمن نباشمو اگر بدین 
  .بشر حافی گوید زهد مَلِکی است کی نَنشیند مگر اندر دىل خاىل          
ردمانرا پند دهد و اندر مال محمّدبن محمّدبن االشعث البیکندی گوید هر که اندر زهد سخن گوید و م          

  .بريون کندایشان طمع کند، خدای تعاىل دوستی آخرت از دل وی 
اند چون بنده اندر دنیا زاهد گردد خدای فریشتۀ بر دل وی موکّل کند تا اندر دل وی حکمت  و گفته          
  .رویاند

احمدبن حنبل گوید زهد بر . من زاهد شدیکی را گفتند اندر دنیا چرا زاهد شدی؟ گفت از آنک او در           
ه و آن زهد خاص است، س زهد بود اندر حرام و آن زهد عام بود و دیگر دست بداشنت فضول: سه قسمت باشد



۸۰  

  .دیگر دست بداشنت از آنچه ترا از خدای مشغول کند و آن زهد عارفانست
فتند اندر دنیا زاهد چرا شدی؟ گفت زیرا که پیشرت او از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُ اللّهُ یکی را گ          

  .اندر من زاهد شد ننگ داشتم در اندکی رغبت کردن
) چون کسی بود که(بن معاذ گوید دنیا چون عروسی است جویندۀ او مشاطۀ اوست و زاهد اندرو  یحیی          

  .ل بود و با سوی وی ننگردروی وی سیاه کند و موی وی بکند و جامۀ وی بدرد و عارف بخدای مشغو
د گوید سری گوید کارهای زهد همه بر دست گرفتم و هرچه خواستم ازو بیافتم مگر زهد اندر مردمان جُنَیْ          

  .که بدان نرسیدم و طاقت نداشتم
  .انید و خون عارفان بریختنصرآبادی گوید خون زاهدان بره          
  .ه را بگدازد پیش از نفس و متزهّد نفس بگدازد پیش از کیسهحاتم اصمّ گوید زاهد کیس          
بن عیاض گوید خدای همه شر ها در خانۀ نهاد و قفل بر وی نهاد و کلید او دوستی دنیا کرد و همۀ  فضل          

  .خريها اندر خانۀ نهاد و زهد کلید او کرد



۸۱  

  باب دهم
  در خاموشی

هِ وَسَلَّم گفت هر که بخدای ایمان دارد و روز واپسني، اللّهُ عَلَیْ  د که پیغامرب صَلَّیه گویاللّه عَنْ ابوهریره رضی          
و هر که ایمان دارد بخدای و روز واپسني گو مهمان نیکودار و هر که ایمان دارد بخدا و . گو همسایه را رنجه مدار

  .روز واپسني گو نیکو گوی یا خاموش باش
دار و با مردمان نیکوکار باش و  اللّه نجات اندر چیست؟ گفت زبان نگه د گفتم یا رسولبن عامر گوی و عقبة          
  .خویش گریه کنبر گناه 

ندامت باشد چون ویرا از آن باز اللّهُ خاموشی سالمت است و اصل آنست و بر آن  رَحِمَةُ گوید استاد امام          
، و خاموشی در وقت خویش صفت مردانست چنانک سخن دارند واجب آن بود که فرمان شرع در آن نگاه دارد

  .اندر موضع خویش از شریفرتین خصلتهاست
  .از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که هرکه از حق خاموش گردد دیوی بود گنگ          
صِتوا و خداوند تعاىل خرب تَمِعُوا لَهُ واَنْالقُرآنُ فَاسْ  و خاموشی از ادب حضرتست قالَ اللّهُ تَعاىل وَاذا قَرِیْ          

  .صِتواهِ وَسَلَّمَ فَلمّا حَضَرُوه قالوا اَنْاللّهُ عَلَیْ داد از پریان بحضرت رسول صَلَّی
بندۀ که خاموش  بود میانو فرق بسیار  ساً مَعُ اِلّا هَمْمنِ فَال تَسْ وأتُ لّلرَّحْاللّهُ تَعاىل وَخَشَعَتِ االَصْ وقالَ           

ن را از دروغ و غیبت و میان بندۀ که خاموش بود از غلبۀ سلطان هیبت برو و اندرین معنی بود صیانت کرد
  :اند گفته

  :شعر
   

 ناتَرَْقاُفَکِّر ما اَقولُ اِذا افْ
 ناتَقَیْنُ الْساها اِذا نَحْفَاَنْ

  

 کِمُ دائِباً حُجَجَ اَلمقالِوَ اُحْ 
 طِقُ بِالمُحالِ طِقُ حنيَ اَنْفَاَنْ

  

  :اند و هم درین معنی گفته          
  :شعر

 لُ کَم مِن حاجَةٍ ىل مُهمَّةٍفَیا لَیْ
  

 ُل ماهِیار یا لَیْلَم اَدْ تُکُمْـْذا جئا 
  

  :و هم اندرین معنی گوید          
  :شعر

 حَدیثٍ لَک حتّی اِذا وَکَمْ
  

 سیتُهُیاک اُنْلُقْ تُ مِنْ مُکِّْن 
  

د خاموشی ظاهر بود و خاموشی ضمایر بود، خداوند توکّل دلش خاىل بود از و خاموشی بر دو قسمت بو          
تقاضاء روزی و عارف را دلش خاموش بود اندر مقابلۀ حکم بنعت وفاق، این بنیکوئی صنع او ایمن باشد و آن 

  :اند دیگر بجملۀ حکم او قانع بود و اندرین معنی گفته
  :شعر

 کَ صُروفُهُری عَلَیْتَْج
  

 رقَهسِرّکَ مُطْ وَ هُمومُ 
  

و بسیار بود که سبب خاموشی حريتی بدیهی بود، کشفی درآید بر صفت نابیوسان عبارتها گنگ گردد،           
مَعُ اللّهُ الرُسُلَ فَیَقولُ م یَجْقالَ اللّهُ تَعاىل یَوْ. عبارة و نطق نبود و شواهد ناپدید شود، آنجا نه علم بود و نه حسّ

  .مَ لَناالوا العِلْتُم قماذا اُجِبْ



۸۲  

امّا ایثار خداوندان مجاهدت خاموشی بود چون دانستند آفت سخن و حظّ نفس کی اندر وی است و           
ق و این اظهار صفات مدح و میل بر آن کی باز اشکال خویش پیدا آید بنیکوئی گفنت و چیزهاء دیگر از آفات َخلْ

  .عیب کردن خُلق ت از ارکان اندر حکم منازلت و بیصفت خداوندان ریاضت باشد و این یک رُکن اس
اللّه آید  اند چون داود طائی عزم کرد که اندر خانه نشیند و نیّت کرد بر آنکه بمجلس ابوحنیفه رَحِمَهُ و گفته          

ال چون تن وی قوی شد بر این خصلت یکس که شاگرد او بود و اندر میان علما نشیند و اندر مسألۀ سخن نگوید
  .تمام این ریاضت بکرد پس اندر خانه بنشست و عُزلت اختیار کرد

  .عمر عبدالعزیز چون نامۀ نبشتی اگر لفظی نیکو در آنجا بودی نامه بدریدی          
و چون خاموشی ترا عجب آید سخن  چون عجب آید ترا سخن، خاموش باش بشربن الحارث گوید          
  .گوی

گوید خاموشی درست نیاید کسی را تا خلوت نگريد و توبه درست نیاید تا خاموشی پیشه  سهل عبداللّه          
  .نگريد

ابوبکر فارسی گوید هر که خاموشی او را وطن نباشد اندر فضول بود و اگرچه خاموش بود و خاموشی نه           
  .تنها زفان راست دلرا و اندامهاء دیگر را نیز خاموشی باید

  .ازین طائفه گفتست هر که خاموشی بغنیمت ندارد چون سخن گوید لغو بودیکی           
  .ممشاد دینوری گوید حکیمان که حکمت یافتند بخاموشی و تفکّر یافتند          
  .ابوبکر فارسی را پرسیدند از صمت سِرّ، گفت مشغول نابودن بماضی و مستقبل          
ده سخن آن قدر گوید که ویرا از آن چاره نبود بکارش آید اندر حد هم ابوبکر فارسی گوید چون بن          

  .خاموشی بود
  .معاذبن جبل گوید با مردمان اندک گوئید و با خدای سخن بسیار گوئید مگر دل شما خدایرا بیند          
  .استدارتر  دارتر گفت آنکه زبان نگه ذوالنّون مصری را پرسیدند که کیست خویشنت          

  .چیز نیست سزاوارتر بدارازی اندر حبس از زفان چمسعود گوید هی ابن          
کردست و زفانرا چهار در کردست دو لب دو درگاهست و  در بن بکّار گوید خدای هر چیزی را دو علی          

  .دو رستۀ دندان دو درگاه دیگر
  .سنگی اندر دهان داشتی بچندین سال تا سخن کم گوید هُاللّهُ عَنْ روایت کنند که ابوبکر صدّیق رَضِیَ          
ابوحمزۀ بغدادی گویند سخن نیکو گفتی هاتفی آواز داد سخنهای نیکو بسیار گفتی اگر خاموش باشی           

  .ای بیش نزیست نیکوتر بود، نیز سخن نگفت تا فرمان یافت، و پس از آن بهفته
  .کرده باشد اندر چیزیگوی را که ترک ادبی را  تأدیب افتد سخنبسیار بود که خاموشی بر سبیل           
بِماظَلَمُوا فَهُم  هِمْلُ عَلَیْقَوْشبلی گوید چون اندر حلقۀ بنشستی و چیزی برپسیدندی از وی گفتی وَ وَقَعَ اَلْ          

  .طِقونالیَنْ
  .تر ازو ر قوم کسی بود بسخن گفنت اوىلگوی را از آنک اند تر بود سخن و بسیار بود که خاموشی اوىل          
سمّاک گوید میان شاه کرمانی و یحیی معاذ دوستی بود بیک شهر جمع آمدند شاه بمجلس یحیی  ابن          

افتاد که بمجلس شد و  نشدی، او را پرسیدند ازین گفت صواب اندر اینست، پس معاودت کردند تا روزی اتّفاق
چون یحیی بسخن درآمد خاموش شد و گفت اینجا کسی است بسخن گفنت جائی بنشست که یحیی ندانست 

  .نیست تر از من و سخن برو بسته شد، شاه گفت نگفتم شما را که آمدن من صواب اوىل
و بسیار بود که خاموشی بر متکلّم درآید از بهر معنی را که در حاضران بود و آن آن بود که آنجا کسی بود           



۸۳  

  .گوی را مصون دارد، غريت و صیانت سخن را از آنک اهل نبود آن سخن را، خدای زبان سخننه اهل، سماع 
گوی را آن بود که یکی را از حاضران خدای تعاىل حال او  و بسیار بود که سبب خاموشی که افتد سخن          

چیزی بر خویشنت نهد که داند که آن سخن فتنۀ او باشد بدانک اندر وهم اوفتد که این حال منست و نبود، تا 
  .نیاید صیانت و عصمت او را ازین هر دو حال طاقت آن ندارد خداوند تعاىل رحمت کند که آن سخن بگوش او

سی حاضر بود نه اهل سماع آن سخن از جنّیان که مجلس این کاند بود که سبب آن بود که  پريان گفته          
  .قوم از جنّیان خاىل نبود

اللّهُ گفت وقتی بمرو بیمار شدم و آرزوی نشابورم بگرفت بخواب  ستاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُاز ا          
دیدم که قائلی گوید ی مرا، تو ازین شهر بنتوانی شد که جماعتی از پریان سخن توشان خوش آمدست و بمجلس 

  .تو حاضر آیند از بهر ایشان بازداشتۀ اینجا
اند و دو گوش و دو چشم، تا شنودن و دیدن بیشرت بود از  را یک زبان آفریده ید مردمیکی از حکیمان گو          
  .گفنت

ما گوشت از بردند گفت نزدیک  تغیبه و ابراهیم ادهم را بدعوتی خواندند چون بنشست مردم دست ب          
مَ أکُلَ لَحْیَـْ اَحَدُکُم اَنْ ند و شما نخست گوشت میخورید اشارت بسخن خدای کرد عزّوجلّ اَیُحِبُّسپس نان خور

  .تاً فَکَرِهتُموهاَخیهِ مَیْ
  .و یکی دیگر گفتست خاموشی زبان حکمتست          
کسی دیگر گفتست خاموشی فرا آموز هم چنانک سخن، اگر چنان بود که سخن ترا راه نماید خاموشی           

  .ترا نگاه دارد
اند مثل زبان مثل ددگان بود که اگر او را بسته نداری در تو  ی بود و گفتهاند عفّت زبان خاموش و گفته          

  .افتد
ابوحفص را پرسیدند که از دو حال کدام بزرگرتست ولّی را خاموشی یا سخن گفنت؟ گفت اگر سخن           

ی گوی آفت سخن بداند هرچند تواند خاموش باشدی اگر عمر نوح بود او را و اگر خاموش آفت خاموش
اند صمت عام  بداندی از خدای تعاىل فراخواهدی تا دو چندان عمرش دهد که نوح را داد تا سخن گوید و گفته

  .بزبان بود و صمت عارفان بدل بود و صمت محبّان بخواطر اسرار بود
گوی گفت مرا زبان سخن نیست گفتند پس سماع کن، گفت اندر من جای سماع  کسی را گفتند سخن          

  .تنیس
سال دیگر درنگ  پس سیکه زبانم هیچی سماع نکرد مگر از دلم  سال بیستادم کسی دیگر گوید سی          

  .کردم دلم نشنید الّا از زبانم
و . و یکی از مردمان گفتست زبانت از سخن دلت برنهد، و اگر خاک شوی از حدیث نفس رهائی نیابی          

  .سخن نگوید زیرا که پوشندۀ رازستاگر همه جهدها بکنی روح تو با تو 
  .اند زبان جاهل کلید هالک وی بود و گفته          
  .اند محّب چون خاموش بود هالک شود و عارف چون خاموش بود پادشاه گردد و گفته          
  .کار بایداللّهُ گوید هر که سخن از عمل شمرد سخنش اندک بود مگر آنک او را ب فضیل عیاض رَحِمَهُ          



۸٤  

  باب یازدهم
  در خوف

هِ وَسَلَّمَ گفت اللّهُ عَلَیْ گوید که پیغامرب صَلَّی هُاللّهُ عَنْ فاً و طَمَعَاً بوهریره رَضِیَخَوْ عونَ رَبَّهُمْاللّهُ تَعاىل یَدْ قالَ           
باشد باز پستان شود و هرگز اندر دوزخ نشود آنک بگرید از بیم خدای تا آنگه که آن شري که از پستان بريون آمده 

  .دود دوزخ و گَرد جهاد اندر بینی بندۀ مسلمان گِرد نیاید
هِ وَسَلَّمَ گفت اگر شما آن دانید که من دانم خندۀ شما اللّهُ عَلَیْ هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ وانَسَ گوید رَضِیَ          

  .اندک بودی و گریسنت بسیار
بود از مکروهها یا فوت دوستی بود که بمستقبل تعلّق دارد زیرا که از آن ترسد که خواهد  و خوف معنیی          

  .وی تعلّق ندارده وی رسد امّا آنچه اندر حال موجود بود خوف به چیزی بود که در آینده امید میدارد که ب
ندر دنیا یا اندر آخرت و خداوند حانَهُ وَتَعاىل آن بود که ترسند از عقوبت او او خوف از خداوند سُبْ          

دیگر جای گفت فَاِیّایَ . ؤمِننيَتُم مـْکُنْ سبحانه خوف فریضه بکرده است بر بندگان چنانکه گفت وَخافونِ اِنْ 
  .قِهِمْفَوْ و مؤمنان را بستود بخوف آنجا که گفت یَخافونَ رَبَّهُم مِنْ. هَبونِفَارْ

اللّهُ شنیدم که خوف را مرتبهاست خوف است و خشیت و هیبة، خوف از  هُاز استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَ          
اللّهُ تَعاىل اِنَّما  ؤمننيَ و خشیت از طریق علم بود قالَمُـْ تُمْکُنْ اللّهُ تَعاىل وَخافون اِنْ شرط ایمان بود و حکم او قالَ

   .سَهُقالَ اللّهُ تَعاىل وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْ و هیبت از شرط معرفت بود. عُلَماءُعِبادِهِ الْ  شیَ اللّهَ مِنْیَخْ
  .ابوحفص گوید خوف تازیانۀ خدایست تادیب کند آنرا که از درگاه او رمیده باشد          
یَت، صاحب رهبت چون برتسد بگریزد چون بَت و خَشْو ابوالقاسم حکیم گوید خوف بر دو رتبت بود رَهْ          

رود چون رهبانان که متابع هواء خویش باشند چون لگام علم ایشان را باز کشد بحق شرع  بگریزد پس هواء خود
  قیام نماید آن خشیت باشد

  .ابوحفص گوید خوف چراغ دل بود آنچه درو بود بدو بتوان دید از خري و شر          
، باشد کی چنني بود، باشد که استاد ابوعلی گوید خوف آن بود که بهانه نسازی خویشنت را بعسی و سوفَ          
  .چنان بود
  .ابوعمرو دمشقی گوید خائف آن بود که از نفس خویش بیش از آن ترسد که از شیطان          
اند خائف نه آنست که بگرید و چشم بسرتد، خائف  ابن جّال گوید خائف آن بود که بیمها او را ایمن گفته          
  .عذاب کنند دست بدارد ه از آنچه ترسد که بدانآنست ک
فضیل را گفتند چونست که ما خائفی را نبینیم گفت اگر ترسان بودی این ترسگاران بر شما پوشیده           

  .نبودی، خائف را نبیند مگر خائف، خداوند مصیبت آن خواهد که خداوند مصیبت را ببیند
رتسیدی چنانک از درویشی برتسد اندر بهشت بن معاذ گوید مسکني فرزند آدم اگر از دوزخ ب یحیی          
  .شدی

  .شاه کرمانی گفت نشان ترسگاری اندوه دائم است          
  .ابوالقاسم حکیم گفت هر که از چیزی ترسد ازو بگریزد و آنک از خدای ترسد بازو گریزد          
گفت آنگاه خویشنت را بیمار شمرد از ذوالنّون مصری را پرسیدند که کی آسان گردد بنده را راه خوف؟           

  .همه چیزها پرهیز کند از بیم بیماری دراز
  .معاذ جبل گوید مؤمن را هرگز دل آرام نگريد و بیم وی ساکن نشود تا پل دوزخ بگذارد          



۸٥  

  .بشر حافی گوید خوف ملکی است آرام نگريد مگر در دل پرهیزگاران          
گوید عیب خائف آن بود که بخوف خویش مائل بود و بازو آرام گريد زیرا که آن ایمنی  ابوعثمان حريی          
  .بود پنهان
واسطی گوید خوف حجابی بود میان بنده و خدای تعاىل و اندرین لفظ اشکاىل هست و معنیش آن           

  .رار سیّآت مقرّبان باشداست که خائف وقت ثانی چشم میدارد و ابناء وقت انتظار مستقبل نکنند و حسنات اب
  .نوری گوید خائف از خدای با خدای گریزد          
  .یکی دیگر گوید عالمت خوف تحیّر بود بر در غیب          
  .جنید را پرسیدند از خوف، گفت چشم داشنت عقوبت است با مجاری انفاس          
  .ند مگر که آن دل ویران شودابوسلیمان دارانی گوید خوف از هیچ دل مفارقت نک          
  .ابوعثمان گوید صدق خوف، پرهیزدنست از گناهان ظاهر و باطن          
  .چون ترس از دلهای ایشان بشد راه گم کردند بر راه باشند ذوالنّون گوید مردمان تا ترسگار باشند          
  .است و عالمت خوف کوتاهی امید استحاتم اصمّ گوید هر چیزی را زینتی است، زینت عبادت خوف           
  .صعبستمردی بشر حافی را گفت از مرگ عظیم میرتسی گفت بحضرت پادشاه شدن           
بکر فورک شدم بعبادت چون مرا دید اشک از  استاد ابوعلی دقّاق گوید اندر نزدیک استاد امام ابی          

می ترسم دهد ترا گفت مگر نه پنداری که از مرگ ه چشم وی فرو ریخت من گفتم خدای شفا فرستد و عافیت
  .از آن همی ترسم که از پس مرگ باشد

این . ا وَقُلُوبهُم وَجِلةُتُونَ ما أتَوْؤـْاللّهُ علیه وَسلّم گفتم وَالَّذینَ یُ ها که بپیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ عایشه گوید رَضِیَ          
ر خورد گفت نه، این آن بود که نماز کند و روزه دارد و صدقه دهد، ترسد کسی بود که زنا کند و دزدی کند و خم

  .که از وی نپذیرند
  .المبارک گوید آنچه خوف انگیزد تا اندر دل قرار گريد، دوام مراقبت بود پنهان و آشکارا ابن          
وی و رغبت دنیا از وی اندر ابراهیم شیبان گوید چون خوف اندر دىل قرار گريد مواضع شهوات بسوزد           
  .براند

  .احکام اند خوف قوّت علم بود بمجاری و گفته          
  .اند خوف حرکت دل بود از هیبت خدای و گفته          
چیز بر وی غلبه نگريد مگر خوف زیرا که چون رجاء بر دل غلبه گريد دل  چابوسلیمان گوید دل باید که هی          

  .با مرید خویش احمد یا احمد پایگاه بلند بخوف یافتند اگر ضایعش کنند وافرو آیند تباه شود پس گفت
طی گوید چون حق ظاهر گردد بر اسرار، آنجا نه خوف ماند و نه رجا و اندرین اشکال است و واس          

نصیب نبود ذکر ومعنیش آن بود که چون سرّها پاک شود بشواهد حق و شواهد حق همۀ سرّ فرا گريد اندرو هیچ 
مخلوق را و خوف و رجاء از آثار بقاء حسّ بود باحکام بشریّت و هم واسطی گوید که خوف و رجا دو مهارند 

  .او را از رعونات بازدارندتا نفس را 
د گوید هر که ترسد از چیزی جز خدای و بچیزی امید دارد جز خدای همه درها بر وی بسته شود و جُنَیْ          
ر وی مسلّط کنند و اندر هفتاد حجاب پوشیده گردد که کمرتین آن حجابها شک بود و شدّت خوف ایشان بیم را ب

یَکُونُوا  مالَمْ اللّهِ مِنَ  قالَ اللّهُ تَعاىل وَبَدالَهُمْ .از فکر ایشان بود اندر عاقبت احوال خویش و ترسیدن از تغیّر احوال
سَبوَن یَحْ حیوةِ الدُّنیا وَهُمْالْ فی یُهُمْماالً اَلَّذینَ ضَلَّ سَعْسَرینَ اَعْ اَخْبِالْ نَبِىُٔکُمْنُ هَلْ و دیگر جای گوید قُلْ. تَسِبونَیَحْ
بسیار کسا که بروزگار و وقت خویش شاد شدند چون حال برگشته است کار برعکس بودست . عاًسِنُونَ صُنْیُحْ اَنَّهُمْ



۸٦  

  .انس بوحشت بدل شده است و حضورش بغیبت
  :و از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم این بیت          

 حَسُنَْتاَیّام اِذَْت ظَنَّکَ بالْسَنْاَحْ
 تَرَرَتَ بِهاکَ اللَّیاىل فَاغْوَسالَمَتْ

  

 قَدَرُ أتی بهِ اْلسُوءَ ما یَـْ تَخَفْوَلَمْ 
 کَدَرُ دُثُ الْ یَحْ  وِ اللَّیاىلدَصَفْوَعِنْ

  

شنیدم گفت دو مرد صحبت کردند اندر ارادت با یکدیگر مدّتی پس یکی از  از منصوربن خلف المغربی          
غزا ه ایشان بسفر شد، روزگار برآمد و از هیچ چیز خرب نشنیدند اتّفاق چنان افتاد که این دیگر دوست با غازیان ب

کی از روم، چون حرب سخت شد یکی بريون آمد از کافران و مبارز خواست اندر سالح پنهان شده یه شد ب
کشته شد، این صوفی  دیگر بريون شد، او نیزه و سدوم  مسلمانان بريون شد، بر دست رومی کشته شد،مبارزان 

کی رفیق او بود بريون شد، اندر کارزار ایستاد، رومی روی بگشاد، آن یار او بود که چندین سال بر ارادت بازو 
فت او مرتّد شدست و با این قوم اندر آمیخته صحبت کرده بود گفت این چه چیز است و این چه حال است گ

دانستی بچندین قراءت، گفت صوفی او را گفت تو قرآن . است و چندین مال جمع کرده است و فرزند آورده
یک حرف یاد ندارم این صوفی گفت مکن و از این بازگرد گفت بازنگردم که مرا اندر میان ایشان جاه و مالست 

بر تو کس از مسلمانان کشتی و اندر بازگشنت  ن کنم که با یاران تو کردم صوفی گفت تو سهتو بازگرد و الّا با تو آ
ننگی نیست تو بازگرد تا من ترا مهلت دهم مرد برگشت و برفت چون برگشت صوفی از پس اندر شد، نیزۀ بزد 

  .از پس این مجاهدتها و رنجها که برده بود اندر ریاضت بر ترسائی کشته شد. ویرا بکشت
گریستند،  آمد جربئیل و میکائیل بروزگار دراز می اللّهُ این چنني حال پیش و گویند چون ابلیس را لَعَنَهُ           

ایم  است شما را، گفتند بار خدایا از مکر تو ایمن نهان که چه چیز بگریسنت آورده خدای عزّوجلّ وحی کرد با ایش
  .ن مباشیدخداوند تعاىل گفت چنني باشید از مکر من ایم

ترسم از  سری گفت روزی چندین بار اندر بینی نگرم تا روی من سیاه شده است یا نه از آنک می          
  .عقوبت
دانم که نظر خداوند بمن نظر خشم است و کارهاء من همه  ابوحفص گفت چهل سال است تا چنان همی          

  .کند دلیل بر این می
بجایگاه نیک غرّه نشوی که هیچ جای بهرت از بهشت نبود آدم دید آنچه دید و دیگر حاتم اصم گوید نگر           

بسیاری علم غرّه نشوید که ه بسیاری عبادت غرّه نشوید که ابلیس باز آن همه عبادت دید آنچه دید و نگر که به ب
غرّه نشوید که هیچکس باز آن همه علم دید آنچه دید و نام بزرگ حق دانست و نگر بدیدار پارسایان  عامبَلْ

  .هِ وَسَلَّم نبود، خویشاوندان ویرا و دشمنان ویرا دیدار او سود نداشتهَ عَلَیْ اللّ بزرگرت از پیغامرب صَلَّی
  .ام ام بر خدای و بهشت ازو خواسته عبداللّه مبارک روزی نزدیک یاران رفت گفت دوش دلريی بکرده          
اسرائیل بازو بود، فاسقی بفسق مشهور با ایشان  بريون آمد یکی از صالحان بنیگویند عیسی مریم روزی           

ىل و این مرد صالح دعا کرد و گفت یارب فردا فِرْهمی شد سرافکنده و شکسته دل، دعا کرد و گفت اللّهُم اَغْ
اجابت کردم  السّالم که دعای هر دو جمع مکن میان من و این عاصی، خداوند تعاىل وحی فرستاد بعیسی علیه

  .این صالح را رد کردم و این مجرم را بیامرزیدم
ام از بیم  ذوالنّون گوید بدیوانۀ گفتم ترا دیوانه چرا خوانند گفت مرا از خود بازداشته است دیوانه شده          

  :شعر. اند فراق وی، و اندرین معنی آورده
 حَلَهُر لَأَنْ لَو اَنَّ مابی عَلی صَْخ

  

 ٌق مِنَ الطّنيِ مِلُهُ خَلْحْفَ یَفَکَْی 
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نريوتر ه ام رجاء او این امّت را بزرگرت و بیم او بر تن خویش ب کسی ازین مردمان گوید هرگز کسی ندیده          
  .از ابن سريین

سفیان ثوری بیمار شد دلیل وی بر طبیب عرضه کردند گفت این آب مردیست که خوف جگر وی پاره           
  .س طبیب بیامد و نبض وی بنگریست گفت ندانستم که در دین حنیفی چنني کسی بودکرده است پ

گفت زیرا که از درجۀ تمام بگشته زرد شود شبلی را پرسیدند که چون بود که آفتاب بوقت فرو شدن           
زرد شود از است، از هول مقام زرد شود و مؤمن همچنني باشد چون بريون شدن وی از دنیا نزدیک آید لون او 

  .من همچنني بود که از گور برخیزد روشن روی بودام، چون آفتاب برآید روشن بود، مؤبیم مق
گوید از خدای درخواستم تا دری از خوف بر من باز کند چون باز کرد ترسیدم که عقلم زایل احمد حنبل           

  .شود دعا کرد که یارب بطاقت من فرست آن خوف ساکن شد
  



۸۸  

  دهمباب دواز
  در رَجاء

بن دینار شدم  بن زید گوید اندر نزدیک مالک عالء. جِوا لِقاءَ فَاِنَّ اَجَل اللّهُ لَآتٍکانَ یَرْ اللّهُ تَعاىل مَنْ قالَ           
شَب را دیدم چون از نزدیک او بريون آمدم شهربن حوشب را گفتم زادی ده مرا، گفت آری از عمّۀ شهر بن حَوْ

السّالم گفت خداوند تعاىل گفت  هِ وَسَلَّمَ که جربئیل علیهاللّهُ عَلَیْ دا از پیغامرب صَلَّیدا از بودَرْالدَرْخویش شنیدم أُّم 
تا مرا پرستید و امید بمن دارید و پس شرک نیارید بیامرزم شما را بر هرچه باشید اگر روی زمني پر گناه دارید هم 

  .زم و باک ندارمچندان آمرزش پیش آرم شما را و شما را بیامر
حانَهُ وتَعاىل که بريون آرید از آتش هِ وَسَلَّمَ گفت از حق سُبْاللّهُ عَلَیْ اللّهُ عنه گفت که رسول صَلَّی رَضِیَ سْاَنَ          

ایمان اندر دل دارد او را از دوزخ  د هر که چندِ سپندانۀیکدانه جو ایمان اندر دلست پس گویرا چندِ مثقال ه هر ک
پس گوید بعزّت و جالل من که آنرا که یک ساعت از شبان روز ایمان آورد چنان نباشد که هرگز . ن آریدبريو

  .ایمان نیاورده باشد
رجاء، دل در بسنت بود بدوستی که اندر مستقبل حاصل خواهد بود همچنانک خوف بمستقبل تعلّق دارد           

ی تمنّی صاحبش را کاهلی آرد و براه جّد و جهدش بريون و عیش دلها بامید بود و فرقست میان رجاء و تمّن
  .اند نشود و صاحب رجاء بعکس این بود و رجاء محمود بود و تمنّی معلول، و اندر رجاء سخن گفته

  .شاه کرمانی گوید نشان رجاء نیکوئی طاعت بود          
امید دارد که فرا پذیرند و مردی بود که زشتی  ابن خُبَیق گوید رجاء بر سه گونه بود مردی نیکوئی کند و          

گوید امید دارم که  افتد و می بود، اندر گناه میدیگر رجاء کاذب ه کند، توبه کند و امید دارد که ویرا بیامرزند س
  .ی داند باید که خوف او غلبه دارد بر رجاءمرزد و هر که خویشنت را به بد کردارخدای مرا بیا

  .اند رجاء رؤیت جالل بود بعني جمال ند رجاء ایمنی بود بجود کریم و گفتها و گفته          
  .اند که رجا نزدیکی دلست از لطف حق جَلَّ جَاللهُ و گفته          
ابوعلی رودباری . نظر بود ببسیاری رحمت خدایاند  شادی دل بود بوعدهاء نیکو و گفتهاند  و گفته          

اند چون راست باشند مرغ راست پرد و نیکو و چون یکی بنقصان آید  بال مرغ راست گوید خوف و رجاء دو
  .هر دو بشوند مرغ اندر حد هالک افتددیگر ناقص شود و چون 

احمدبن عاصم االنطاکی را پرسیدند از رجا که نشان او چیست اندر بنده گفت چون نیکوئی بدو رسد           
  .ت از خدای بر وی اندر دنیا و تمام عفو اندر آخرتالهام شکر دهد ویرا بامید تمامی نعم

  .ابوعبداللّه خفیف گوید رجا شاد شدنست بوجود فضل او          
  .حانَهُ وَتَعاىلاند راحتِ دل بود بدیدن کرم حق سُبْ و گفته          
مرکب خوف نشیند نومید  ابوعثمان مغربی گوید هر که همه بر مرکب رجاء نشیند معطّل ماند و هر که بر          

  .شود ولیکن یکبار برین و یکبار بر آن
که جان وی فراستدند گفتم یا بن اَنس شدم اندر آن شبانگاه  بکربن سلیم الصّواف گوید نزدیک مالک          

داللّه خویشنت را چون همی یابی گفت ندانم شما را چگویم زود بود که شما ببینید از عفو حق سبحانه و باعب
  .اىل آنچ در پنداشت شما نبود و از آنجا بريون نیامدم تا جان تسلیمعت

ام  بن معاذ گوید پنداری امید من بتو با گناه غلبه همی کند بر امید من بتو با اعمال نیکویی که کرده یحیی          
عروف، و امید من ام بآفت م زیرا که اعتماد من اندر اعمال بر اخالصست و مرا اخالص چون بود که من بندۀ
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  .اندر گناه با اعتماد است بر فضل تو و چرا نیامرزی و تو خداوندی بجود موصوف
ام از بس  با ذوالنون مصری سخن همی گفتند اندر وقت نزع گفت مرا مشغول مکنید که عجب بمانده          

  .لطف خدای با من
ن رجاء تو است و خوشرتین سخنها بر زبان من ثنای تو ترین عطاها اندر دل م شريین: بن معاذ گوید یحیی          

  .است و دوسرتین زمانها بر من دیدار تو است
هِ وَسَلَّمَ از در بنی شیبه درآمد و نزدیک یاران شد اللّهُ عَلَیْ آید که پیغمرب صَلَّی و اندر بعضی از تفسريها می          

م شما را خرب بودی خندۀ شما اندکی بودی و گریسنت بسیار، ایشان میخندیدند گفت میخندید اگر از آنک من دان
  .غَفورُ الرَّحِیمُعِبادِی اَنّی اَنَاالْ پس برفت و باز آمد و گفت جربئیل بر من فرود آمد و این آیت آورد نَبِّیْ

أسِ العِبَادِ یَـْ حَکُ مِنْللّهَ لَیَضْا اللّه علیه وسلَّم شنیدم که گفت اِنَّ اللّه عنها گوید از پیغامرب صَلَّی عائشه رضی          
سی بِیَدِهِ اِنّه حَکُ ربُّنا عَّزوجَّل قالَ وَالَّذی نَفْاللّهِ اَوَیَضْ تُ بِاَبی و اُمّی یا رَسولَفَقُلْ هُمْمَة مِنْبِ الرَّحْوقُنوطِهِم و قرْ 

  .راً اِذا ضَحِکَدِمُنا خَیْ حَکُ فَقالَت الیَعْلَیَضْ
حانَهُ وتَعاىل از جملۀ صفات فعل او بود و آن اظهار فضل او بود چنانکه نده در صفت حق سُبْبدانک خ          

گویند ضَحِکَتِ االرضُ بالنباتِ یعنی کی زمني همی خندد بنبات وضحک خدای تعاىل از نا امیدی بنده اظهار 
فضل خویش اظهار کند بر تحقیق فضل بود و معنی این خرب بالفظ شود چون بنده نومید گردد از رحمت خدای 

  .ایشان اضعاف آن که ایشان بیوسند
مان شوی ترا مهمان دارم گرب برفت لالسّالم مهمانی خواست گفت اگر مس گویند گربی از ابراهیم علیه          

خدای عّزوجّل وحی فرستاد که یا ابراهیم تا از دین خویش برنگردد ویرا طعام نخواهی داد، هفتاد سالست تا 
پس آن  ا روزی همی دهیم بر کافری اگر امشب تو او را طعام دادی و تعرّض او نکردی چبودی ابراهیم ازویر

السّالم قصّه باز گفت گرب گفت اگر  گرب بشد و باز آورد و مهمانیش کرد گرب گفت سبب این چه بود ابراهیم علیه
  .خدای تو چنني کریم است با من اسالم بر من عرضه کن و مسلمان شد

اللّه بوسهل زُجاجی را بخواب دید و این  لوکی رَحِمَهُاز استاد ابوعلی شنیدم که استاد امام ابوسهل صُعْ           
  .تر از آنست که من پنداشتم وعید اَبَد بگفتی گفت حالت چونست گفت کار آسانه زجاجی ب
دم بر صفتی نیکو که شرح نتوان کرد کاف شنیدم که استاد بوسهل صعلوکی را بخواب دیاز ابوبکر اِسْ          

  .گفتم ای استاد بچه یافتی این منزلت گفت بحسن ظنّم بخدای خویش بحسن ظنّم بخدای خویش دو بار بگفت
بن دینار را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت خدای را دیدم با گناه بسیار حسن ظنّ  مالک          

  .من باو همه محو کرد
ه وَسَلَّم گفت خدای عزّوجلّ گوید من چنانم که اللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ روایت کند که پیغامرب اللّهُ عَنْ بوهریره رَضِیَ          

بنده بمن ظّن برد و من بازوام، چون مرا یاد کند پنهان، ویرا یاد کنم پنهان و اگر مرا یاد کند اندر میان گروهی، ویرا 
از ایشان، و اگر بمن نزدیکی کند مقدار یک بدست دو چندان بدو نزدیکی کنم و گروهی به یاد کنم اندر میان 

  .اگر زیادت بمن نزدیکی کند سه چندان بدو نزدیکی کنم، و اگر بمن آید برفنت، رحمت خویش بدو فرستم بپویه
، ویرا ان خواست ازویکرد وقت نماز گرب اندر آمد، گرب زم گویند عبداللّه مبارک وقتی با گربی کارزار می          

دِ عَهْوا بِالْخواست که ویرا ضربتی زند آوازی شنید از هوا که واوَفْ المبارک زمان داد چون آفتاب را سجود کرد ابن
دَ کانَ مسؤوالً از آن باز ایستاد چون گرب نماز بکرد گفت چرا باز ایستادی از آن اندیشه که کرده بودی عَهْاِنَّ الْ 

با دوست عتاب کند و مسلمان شد و از بهرتین گفت کریم خدائی است که از بهر دشمن قصّه باز گفت گرب 
  .مسلمانان بود
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  .اند بنده را اندر گناه افکند آنکه نام خویش بعفو پیدا کرد بندگانرا و گفته          
فِرُ مادونَ نک گفت یَغْاند اگر گفتی که من گناه نیامرزم هرگز هیچ مسلمان گناه نکردی ولیکن چو و گفته          

  .یَشاءُ همه طمع آمرزش کردند ذلِکَ لِمَنْ
ابراهیم ادهم گوید بروزگاری منتظر بودم تا مگر طواف گاه خاىل شود شبی بود تاریک و باران همی           

آواز داد یا پسر ادهم  هاتفی. نیصِمْاعْ نی، اَلّهُمَّصِمْاَلّهُمَّ أعْبارید طواف گاه خاىل شد اندر طواف شدم وىل گفتم 
از من همه عصمت خواهی و همه مردمان همی عصمت خواهند چون من شما را معصوم دارم برکی رحمت 

  .کنم
حانَهُ ج بخواب دید اندر آن بیماری که فرمان یافت که گوئی که قیامت برخاست و حق سُبْابوالعبّاسِ سُرَیْ          

اضر کردند پس گوید عمل چون بجای آوردید بدان علم که دانستید ما وَتَعاىل همی گویدی علما کجااند پس ح
ؤال پنداشتمی که بدان راضی نشدست و گفتیم یارب تقصري کردیم و بد کردیم گفت دیگر بار معاودت کرد بس

کردۀ که هرچه دون شرکست بیامرزم  هاندر صحیفۀ من شرک نیست و تو وعدخواهد من گفتم جوابی دیگر می
  .امرزیدم و پس ازین خواب بسه روز فرمان حق رسیدگفت همه بی

بغالم داد و فرمود تا چهار درم  خواره گروهی از ندیمان خویش جمع کرده بود و گویند مردی بود می          
ها بخرد از هر جنسی، چنانک مجلس را شاید، آن غالم بمجلس منصورِ عَمّار بگذشت وی درویشی را  همیو

یگفت هر که چهار درم بدهد چهار دعا ویرا بکنم، غالم درم بداد منصور گفت چه دعا چیزی همی خواست و م
خواهی تا بکنم ترا گفت آزادی دعا بکرد گفت دیگر چه خواهی گفت آنکه خدای عزّوجلّ این درم بعوض 

یامرزد بازدهد گفت دیگر گفت آنکه خدای خواجۀ مرا توبه دهد این دعا بکرد گفت دیگر گفت آنکه خدای مرا ب
و خواجۀ مرا و تورا و این همه قوم را، منصور این دعا بکرد، غالم باز نزدیک خواجه شد، خواجه گفت چرا دیر 
آمدی غالم قصّه بگفت، گفت دعا چه کردی؟ گفت خویشنت را آزادی خواستم گفت بنقد ترا آزاد کردم دیگر چه 

دیگر ه درم ترا از مال خود دادم گفت سهزار ار گفتی و دیگر آنکه خدای تعاىل درم را عوض باز دهد گفت چه
تعاىل را توبه کردم چهارم چبود گفت آنکه  عزَّوجلَّ ترا توبه دهد گفت از بهر خدایچبود گفت خدای 

تعاىل ترا و مرا و قوم را و مُذَکِّر را بیامرزد گفت این یکی بدست من نیست چون شب اندر آمد بخواب  خدای
بدست تو بود بکردی پنداری که آنچه بفرمان منست نکنم، ترا و غالم را و منصور عمّار دید که کسی گوید آنچه 

  .را و ایشان که انجا حاضر بودند همه را بیامرزیدم
از حجهای  رَباح القیسی گوید حجهای بسیار کرده بودم، روزی اندر زیر ناودان ایستاده بودم گفتم یارب          

هِ وَسَلَّم بخشیدم و ده بده یار رسول بخشیدم و دو بپدر و مادر بخشیدم و اللّهُ عَلَیْ خویش چندینی برسول صَلَّی
باقی بهمۀ مسلمانان بخشیدم و هیچ خویشنت را باز نگرفت هاتفی گفت سخاوت همی کنی بر ما، ترا و مادر و 

  .میپدر ترا و هر که شهادت حق بیاورد جمله را بیامرزید
آن ن عبدالمجید الثّقفی روایت کنند که جنازۀ دید که سه مرد و زنی برگرفته بودند، گفت ب از عبدالوهّاب          
را که آن زن داشت من برگرفتم تا بگورستان و نماز کردیم و دفن کردیم، این زنرا گفتم مرده ترا کی بود  سوی

فتم این فرزند تو چه کار گفت پسرم بود گفتم شما را هیچ همسایه نبود گفت بود ولیکن او را حقري داشتند گ
وی ه کردی گفت مخنَّث بود گفت مرا بر وی رحمت آمد، او را باز خانۀ خویش بردم و درمی چند و پارۀ گندم ب

های سپید  هدادم و جامۀ و آن شب بخفتم بخواب دیدم که کسی بیامدی روی او چون ماه شب چهارده، جام
خدای دفن کردی  دی گفت آن مخنَّث که مرا رد گفتم تو کییپوشیده و در من تبسّم همی کرد و شکر من همی ک

  .تعاىل بر من رحمت کرد بدان که مردمان مرا حقري داشتند
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اللّه شنیدم که گفت روزی بوعمرو بیکندی بکوئی بگذشت قومی را دید که  از استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ          
و زنی همی گریست گفتند این مادر وی است، بوعمرو را بر  جوانی را از محلّت بريون میکردند از بهر فسادی

وی ه وی رحمت آمد، شفاعت کرد و گفت این نوبت بمن بخشید اگر من بعد باز سر عادت شود شما دانید، ب
بخشیدند، بوعمرو برفت، چون روزی چند برآمد بوعمرو هم بدان کوی باز رسید آواز آن پريزن شنید از پس آن 

ه حالست پريزن بريون آمد و گفت آن جوان وفات یافت، پرسید که حال وی چون بود گفت چون در، پرسید که چ
ام و ایشان دانم که بجنازۀ  اجل وی نزدیک آمد گفت خرب مرگ من همسایگان را مگو که من ایشان را برنجانیده

من الرَّحیمِ با من اندر گور نه و چون از اللّهِ الرَّحْ مِ بر وی نبشته بِسْ من نیایند چون مرا اندر گور نهی این انگشرتی
دفن من فارغ شوی مرا از خدای عَزَّوجَلَّ بخواه، زن گفت من آن بکردم و وصیّت او بجای آوردم و بازگشتم از 

  .گفت بازگرد یا مادر که نزدیک خدای کریم آمدم سر گور او، آوازی شنیدم که می
ه ام ک که یا داود فرا قوم خویش بگو که من شمارا بدان نیافریدهالسّالم  داود علیهه تعاىل وحی کرد ب خدای          

  .ام که شما بر من سود کنید بر شما سود کنم بدان آفریده
ابراهیم اُطروش گوید ببغداد نزدیک معروف کرخی نشسته بودم بدجله قومی جوانان بگذشتند در زورقی           

ازی همی کردند، معروف را گفتند نبینی کی آشکارا معصیت همی و دف همی زدند و شراب همی خوردند و ب
. دهکنند دعا کن بر ایشان، دست برداشت گفت یارب چنانکه ایشان را در دنیا شاد کردۀ ایشانرا در آخرت شادی 
  .گفتند یا شیخ دعائی کن بر ایشان ببدی، گفت چون در آخرت ایشانرا شادی دهد، امروز بنقد توبه کرامت کند

ثَم القاضی دوست من بود و من آنِ وی، یحیی بن اَکْ بن سعید گوید یحیی بن عبداللّه الحسني ابوعبداللّه          
فرمان یافت مرا آرزو بود که ویرا بخواب بینم و از وی برپسم که خدای با تو چه کرد شبی ویرا بخواب دیدم گفتم 

وهید گفت یا یحیی تخلیطهای بسیار کردی بر ما اندر دنیا خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید ویکن بنک
گفتم بار خدایا پشت بحدیثی باز گذاشتم که بومعاویة الضّریر مرا گفت از اعمش از ابوالصالح از ابوهریره 

ت راست گفت پیغمرب هِ وَسَلَّم که تو گفتی من شرم دارم که پريانرا بسوزم گفاللّهُ عَلَیْ هُ از پیغمرب صَلَّیاللّهُ عَنْ  رَضِیَ
  .من ترا بیامرزیدم ولکن یا یحیی تخلیطهای بسیار بر من کردی در دنیا

  



۹۲  

  باب سیزدهم
  ندر حُزْ

اللّهُ  هُ که از پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ گوید رَضِیَ ابوسعید خُدری. حَزَنَدُلِلّهِ الَّذی اَذهَبَ عَنّا الْحَمْاللّهُ تَعاىل اَلْ قالَ           
چیز نبود کی ببندۀ مؤمن رسد از دردی یا اندوهی یا مصیبتی یا رنجی الّا که بدان  چهِ وَسَلَّم شنیدم که هیعَلَیْ

  .و اندوه دل را پاک کند از پراکندگی و غفلت و حزن از اوصاف اهل سلوک باشد. ایشانرا کفارتی باشد از گناه
اندوهی بسالهای بسیار  هی راه خدای چندان بربد که بیاز استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که اندوهگن در ما          

  .تعاىل دل اندوهگنان دوست دارد آید که خدای و در خرب می .نربد
گری اندر دلش بپای کند و چون بندۀ را  تعاىل بندۀ را دوست دارد نوحه واندر تورات است کچون خدای          

  .دشمن دارد مطربی اندر دلش بپای کند
  .هِ وَسَلَّم پیوسته اندوهگن بودی و دائم بفکرت بودیاللّهُ عَلَیْ و روایت کنند کی پیغامرب صَلَّی          
  .چیز بازو قرار گريد چبشربن الحارث گوید اندوه پادشاهیست چون جائی قرار گرفت رضا ندهد که هی          
  .ون سرائی که اندرو ساکن نباشد خراب شوداند هر دل کی اندر وی اندوه نباشد خراب شود همچ و گفته          
اللّهُ  قالَ. بوسعید قرشی گوید گریسنت اندو نابینا کند و گریسنت شوق چشم را پوشیده کند ولیکن کور نکند          
  .نِ فَهُوَ کَظیمٌالحُزْ ناهُ مِنَ عَیْ یَضَّتْ تَعاىل وَابْ
  .طلب طربخفیف گوید اندوه بازداشنت نفس است در  ابن          
ات نبودی  اندوها اگر اندوه بودی زهره رابعه مردی را دید که همی گفت وا اندوها گفت بگوی ای وا بی          

  .که نفس بزدی
  .نه گوید اگر اندوهگنی اندر امّتی بگرید بر آن امّت، حق رحمت کند بگریسنت اوبن عُیَیْ سُفیان          
وی اندوهگنی بودی، شب اندر آمدی گفتی الهی اندوه تو بر همه اندوهها غلبه  داود طائی را غلبۀ حال          

  .گرفت و خواب از من بربد
  .و گفتی چگونه تسلّی بود از اندوه آنکس را که اندوهش هر ساعت زیادت میشود          
  .اند که اندوه از طعام باز دارد و هم از گناه و گفته          
  .سیدند که چه دلیل بود بر اندوه مرد گفت بسیاری نالۀ مردکسی را پر          
  .سرّی سقطی گفت خواهم که هر اندوه که مردمانرا است جمله بر من نهادندی          
اند که اندوه آخرت محمود بود اما اندوه دنیا ناستوده بود  و بیشرت بر آن اند و اندر حزن بسیار سخن گفته          

نبود زیرا که  بود و زیادت، مؤمن را که بسبب معصیتیريی که گوید اندوه بهمه رویها فضیلت مگر ابوعثمان ح
  .یص بوداگر تخصیص نبود تمح

و از یکی از پريان همی آید که یکی از شاگردان او بسفر شد، گفت هر جا که اندوهگنی را بینی از من           
  .سالم کن
نیدم که یکی از پريان فرا آفتاب همی گفت آنگاه که فرو خواست شد که امروز و از استاد ابوعلی دقّاق ش          

  .بر هیچ اندوهگنی تافتی
  .نوئی ویرا مصیبتی افتادسته و هرگز هیچکس حسن بصری را ندیدی مگر پنداشتی که ب          
ن تری شتگان گوید نفیسکسی از گذ. وکیع گوید که چون فضیل فرمان یافت اندوه از پشت زمني برخاست          

  .چیزها که بنده اندر صحیفت خویش یاود از نیکوئیها اندوه بود



۹۳  

  .اند بر هر چیزی زکوة است و زکوة عقل درازی اندوه بود لِ عیاض گوید پريان گفتهضَیْفُ          
نبود که از اندوه خود ابوالحسني ورّاق گوید از ابوعثمان پرسیدم روزی، از اندوه گفت اندوهگن را پروا           

  .پرس برپسد، بکوش تا اندوه بدست آری، آنگاه هرچند که خواهی می



۹٤  

  باب چهاردهم
  در گرسنگی و بگذاشنت شهوت

  .فِ وَاالجوعِالخَوْ بِشَیءٍ مِنَ  لُونَّکُمْاللّهُ تَعاىل وَلَنَبْ  قالَ           
اللّه تعاىل  ایشانرا بثواب بر صرب و برکشیدن گرسنگی و قال مژده داد. پس بآخر آیه گفت وَبَشِّر الصّابِرینَ          

  .خَصَاصَةٌ  و لَو کانَ بِهِمْ فُسِهِمْ ـْؤثِرونَ عَلی اَنْوَیُ
هِ وَسَلَّمَ آمد و پارۀ اللّهُ عَلَیْ السّالم بنزدیک پیغمرب صَلَّی هُ که فاطمه علیهااللّهُ عَنْ  بن مالک گوید َرضِیَ انس          
قرصی پخته بودم، دلم خوش نبود تا این پاره بنزدیک تو آوردم گفت چیست این نان یا فاطمه گفت  نان آورد،

  .گفت این اوّل طعامیست که اندر دهن پدرت مريسد از سه روز باز
اللّهِ وَسَالمُُه  و اندر دیگر روایت همی آید که فاطمه علیها السّالم قرصی آورد جوین رسول را صَلَواتُ           

  .هِعَلَیْ
و سالکان این طریق و بدانک گرسنگی از صفات این قوم است و این یکی است از ارکان مجاهدت           

های حکمت اندر گرسنگی یافتند و حکایت بسیار  هبگرسنگی بدین درجه رسیدند و از طعام باز ایستادند و چشم
  .است ایشانرا اندرین

  .که از عادت خویش کم نکند مگر چندِ گوش گربۀسالم گوید گرسنگی آنست  ابن          
بن عبداللّه هر پانزده روز یکبار خوردی چون ماه رمضان درآمدی تا ماه ندیدندی طعام  گویند سهل          

  .نخوردی هر شب روزه بآب تنها گشادی
جب نکند که خریدندی چیز وا چبن معاذ گوید اگر گرسنگی بفروختندی در بازار، اصحاب آخرت هی یحیی          
  .مگر آنرا
سهلِ عبداللّه گوید چون خدای دنیا را بیافرید معصیت اندر سريی نهاد و جهل و اندر گرسنگی علم           

  .وحکمت نهاد
بن معاذ گوید گرسنگی مریدانرا از ریاضت بود و تائبانرا تجربت بود و زاهدانرا سیاست و عارفانرا  یحیی          

  .مکرمت بود
 چه بودت گریست، گفت از استاد ابوعلی شنیدم که یکی از مردان اندر نزدیک پريی شد او را دید که می          

ام گفت چون توئی از گرسنگی بگرید گفت خاموش، ندانی که مراد او از گرسنه داشنت من، گریسنت  گفت گرسنه
  .منست

  .شام بپنجاه شب هیچ آب نخورد و طعام همی خوردبن الفُرافِصه با ما بود بِ مخلد گوید حجّاج          
آمدم طعام  ه نباجبوتراب نخشبی از بادیۀ بصره بمکّه شد پرسیدند که طعام کجا خوردی گفت از بصره ب          

  .ق و از ذات العرق اینجا، در بادیه دو بار طعام خورده بودخوردم، پس بذات العِرْ
ید نوعی از مرغان چهل روز گرسنگی کشیدند پس اندر هوا برپیدند پس از چند روز ر گوعبدالعزیزبن عُمَیْ          

  .باز آمدند، بوی مشک همی آمد از ایشان
  .بن عبداللّه چون گرسنه بودی قوی بودی، چون چیزی خوردی ضعیف شدی سهل          
  .وز نخوردابوعثمان مغربی گفت رَبّانی بچهل روز نخورد وصَمَدانی بهشتاد ر          
  .ابوسلیمان دارانی گفت کلید دنیا سري خوردن است و کلید آخرت گرسنگی          
کسی فرا سهلِ عبداللّه گفت چه گوئی اندر شبانروزی یکبار خوردن، گفت خوردن صدیّقانست گفت دو           



۹٥  

ی تا علف جائی، بار خوردن گفت اهل خویش را بگوبار خوردن چه گوئی گفت اکل مؤمنان است گفت سه 
  .بکند ترا
بن معاذ گوید گرسنگی نور بود و سري خوردن نار و شهوت همچون هیزم، ازو آتش تولّد کند، آن  یحیی          

  .آتش فرو ننشیند تا خداوند ویرا بسوزد
ۀ چندست تا هیچ نخوردابونصر سرَّاج طوسی گوید کسی اندر نزدیک پريی شد طعامی پیش آورد گفت           

گفت پنج روز گفت گرسنگی تو گرسنگی بخل بودست، جامه داشتی و گرسنگی بردی این گرسنگیِ درویشی 
  .نبوده است

  .ابوسلیمان دارانی گوید اگر از شام خویش لقمۀ دست بدارم دوسرت دارم از آنک آن شب تا روز قیام کنم          
ی همی آمد بچندین سال، چون از ی را ماهی آرزوقَالن َعسْابوالقاسم جعفربن احمد الرازی گوید ابوالخري          

جائی پدیدار آمد حالل، دست فرا کرد تا بخورد استخوانی از استخوانهای ماهی بانگشت وی فرا شد بدان 
سبب دست از وی بداشت، گفت یارب کسی دست بشهوت حالل دراز کند چنني کنی آنک دست بشهوت حرام 

  .دراز کند با وی چکنی
حالل بود، اندر یافنت شهوت هِ شغل عیال نتیجۀ متابعت شهوت اللّهِ عَلَیْ مَةُفورک گوید رَحْ استاد ابوبکر          

  .حرام چگوئی
د بطعامی پیش از شیخ، از آنک ابوعبداللّهِ خفیف اندر دعوتی بود، یکی از شاگردان او دست دراز کر          

یش این ادبی او باز نماید که پیش دستی کرد، طعام پ خواست که بیکشیده بود یکی از شاگردان شیخ  فاقه
چیز  چادبی که کرده بود، نیّت کرد که پانجده روز هی دهد به بی او را مالش مینهاد، درویش دانست که  به درویش

  .ادبی و پیش از آن فاقه کشیده بود نخورد عقوبت خویش را و اظهار توبه را اندر بی
  .ن دینار گوید هر که بر شهوات دنیا غلبه گريد دیو از وی برتسدب مالک          
ابوعلی رودباری گوید هرگاه که صوفی پس از پنج روز از گرسنگی گله کند وی را ببازار فرست تا کسب           

  .کند
اند که شهوت  زخ آنهااللّهُ شنیدم که حکایت کرد از بعضی مشایخ که گفتند اهل دو از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          

  .یَت ایشان از بهر آن فضیحت شدندمْایشان غلبه کرده است برَحِ
  .چیز ترا آرزو کند گفت کند ولیکن خویشنت را نگاه دارم چو هم از وی شنیدم که که بکسی گفتند هی          
  .ند این در معنی تمامرت استچیز آرزوت کند گفت آرزوم آن کند که آرزو باشد و گوی چدیگر را گفتند هی          
بن احمد الصغري گوید ابوعبداللّه خفیف مرا فرمود که هر شب ده دانه میویز نزد من آر، روزه  ابوعبداللّه          

گشادن را، من یک شب شفقت کردم پانجده دانه پیش وی بردم، اندر من نگریست و گفت ترا این که فرموده 
  .قی بگذاشتاست آنگاه ده دانه بخورد و با

ابوتراب نخشبی گوید هرگز تن از من هیچ آرزو نخواست مگر یکبار نان سپید خواست و سپیدۀ مرغ و           
من در سفر بودم و آهنگ دیهی کردم یکی بیامد و در من آویخت که این با دزدان بوده است، مرا هفتاد چوب 

عذر خواستند، یکی مرا بازخانه برد و نان سپید و  بزدند، یکی مرا بازشناخت، گفت این ابوتراب است، از من
  .را گفتم بخور پس از هفتاد چوب که بخوردی سپیدۀ مرغ آورد، نفس خویش

دُللّهِ که خدای تعاىل ترا بخانۀ من آورد که حَمْابونصر تمّار گوید که شبی بشر حافی بخانۀ من آمد گفتم اَلْ          
خراسان از وجهی حالل و اهل خانه برشتند و بفروختند و از بهاء آن گوشت  مرا در خانه پنبه آورده بودند از

خریدند، امشب بهم روزه گشائیم، بشر گفت اگر نزدیک کس طعام خوردمی اینجا خوردمی، پس گفت چندین 



۹٦  

کند هنوز اتّفاق نیفتاد گفتم درین دیگ بادنجانست حالىل گفت صرب کن تا  سالست تا مرا آرزوی بادنجان می
  .وستی بادنجان مرا درست شود آنگاه میخورمد



۹۷  

  باب پانجدهم
  در خشوع و تواضع

  .خاشِعونَ تِهِمْوٰصَلَ فی ؤمِنُونَ اَلَّذینَ هُمْمَـْافلَحَ الْاللّهُ تَعاىل قَدْ قال          
بهشت نشود و مثقال یک ذره ایمان هِ وَسَلَّمَ گفت مثقال ذرۀ کرب اندر اللّهُ عَلَیْ  عبداللّه گوید که پیغامرب صَلَّی          

اللّهُ  اللّه اگر مرد دوست دارد و خواهد که جامۀ وی نیکو بود پیغمرب صَلَّی اندر دوزخ نشود، مردی گفت یا رسول
هِ وَسَلَّمَ گفت خدای عزّوجّل جمیل است و جمال دوست دارد و کرب آن بود که نظر کند بر حق و مردمانرا عَلَیْ

  .حقري دارد
هِ وَسَلَّمَ بیمارانرابرپسیدی و از پس جنازها فرا اللّهُ عَلَیْ  هُ که پیغمرب صَلَّیاللّهُ عَنْ بن مالک گوید رَضِیَ انس          
ی از لیف و پاالنی از بودی، افسار یظه و نَضري بر خرو بنده را جواب دادی و روز قُرَیْ و بر خر نشستی شدی

  .یف بر ویل
  .بردن حق بود و تواضع گردن نهادن حق را و بر حکم او اعرتاض ناکردنو خشوع فرمان           
  .هُ نخست چیزی که گم شود از دین شماخشوع بوداللّهُ عَنْ فه گوید رَضِیَحُذَیْ          
  .کسی را از خشوع پرسیدند گفت قیام دل پیش حقّ بهمّتی مجموع          
  .خاشع بود دیو گرد وی نگردد سهلِ عبداللّه گوید هر که دل وی          
کنند خویشنت را بدان اند از نشانهای خشوع آنست که چون بنده را بخشم آرند یا او را مخالفت  و گفته          

  .دارد که بقبول پیش آن باز شود
  .اند خشوع دل، بند چشم بود از نگریسنت و گفته          
و دود دل خویش بنشاند و آن بود که آتش شهوت خویش فرو کشد الرتمذی گوید خاشع  محمّدبن علیّ          

  .انوار تعظیم اندر دل خویش برافروزد تا شهوات مرده گردد و دل زنده گردد و اندامهای وی خاشع بود
  .حسن گوید خشوع بیمی بود ایستاده اندر دل او ومالزمت گرفته          
  .الغیوب را لرا نرم داشنت عّالمد را پرسیدند از خشوع گفت دجُنَیْ          
و از استاد ابوعلی شنیدم که معنی آن بود . ناًضِ هَوْاَرْاللّهُ تَعاىل و عِبادُالرَّحمنِ الَّذینَ َیمشونَ عَلیَ الْ قالَ           

  .که متواضع باشند
  .و هم از وی شنیدم که آن باشد که شراک نعلني نیکو نکنند چون روند          

اند که محّل خشوع دلست و کسی را دیدند خویشن را فراهم کشیده و شکسته و سر زانوها از  و اتّفاق کرده          
  .او را گفتند یا فالن خشوع اندر دل بود نه اندر سر زانو. سر برگذاشته

ازی همی کرد گفت اگر دل تو هِ وَسَلَّمَ یکی را دید که اندر نماز با موی و روی باللّهُ عَلَیْ  و پیغامرب صَلَّی          
  .خاشع بودی اندامهاء تو نیز خاشع بودی

  .اند خشوع اندر نماز آنست که نداند که بر راست و چپ او کیست و گفته          
  .و محتمل بود که گویند خشوع خاموشیِ سرّ بود بشرط ادب اندر مشاهدت حق          
  .حَانَهُدر دل بوقت اطّالع حق سُبْاند خشوع پژمردگیی بود ان و گفته          
  .اند خشوع گداخنت دل بود و ناپیدا شدن، بوقت سلطان حقیقت و گفته          
  .اند خشوع مقدّمات غَلَبات هیبت بود و گقته          
  .و گویند خشوع بیمی بود که در دل آید ناگاه، بوقت کشف حقیقت          
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د کراهیت داشتندی که اثر خشوع دیدندی بر کسی زیادت از آنک اندر دل وی بنِ عیاض گوی لفُضَیْ          
  .بودی

ابوسلیمان دارانی گوید اگر همه مردمان گرد آیند تا مرا خوار کنند برین جملت که من خویشنت خوار           
  .ام نتوانند کرده

  .رگ باشداند هر که نزدیک خویشنت حقري باشد نزدیک دیگران بز و گفته          
  .عمر عبدالعزیز هرگز سجود نکردی مگر بر خاک          
هِ وَسَلَّمَ گفت اندر بهشت نشود آنک چند مثقال سپندانی اندر دل اللّهُ عَلَیْ عبّاس گوید که پیغامرب صَلَّی ابن          

  .وی کرب بود
دای ر آوردند و جودی تواضع نمود، ختعاىل قوم نوح را هالک کرد کوهها تکبّ  مجاهد گوید چون خدای          

  .کشتی نوح را بر وی فرود آورد
  .هُ بشتاب رفتی براه گفتی چنني رفنت براه، حاجت زودتر برآید و از کرب دورتر بوداللّهُ عَنْ عمر خطّاب رَضِیَ           
او بود و چراغ را روغن درمی هُ شبی چیزی همی نبشت و مهمانی نزدیک اللّهُ عَنْ عمر عبدالعزیز رَضِیَ           

بایست کرد، مهمان گفت چراغ نیکو کنم گفت نه، از کرم نبود مهمانرا کار فرمودن، گفت آن غالم را بیدار گردانم، 
گفت نه، که نخستني خوابست، برخاست بنت خویش و چراغ را روغن کرد، مهمان گفت خودبرخاستی 

  .دم و بازآمدم و همانمبنیکوکردن چراغ گفت بشدم و عمر عبدالعزیز بو
هِ وَسَلَّمَ اشرت را بدست مبارک خویش علف اللّهُ عَلَیْ  هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ  ری گوید رَضِیَابوسعید خُدْ          

فتی و نعلني پاره بردادی و جامه بر دوختی، و گوسفندی بدوشیدی، و با خادم نان خوردی و دادی و خانه برُ
یش از بازار چیزی با سرا آوردی، درو مانده شدی یاری وی کردی و شرم، او را بازنداشتی کهچون آس کردی و 

و توانگر را دست گرفتی و نخست سالم او کردی و بهر جای که ویرا خواندندی بشدی و حقري نداشتی و اگر 
م کننده، نه خندان همه خرمای بد بودی، سهل مؤنت بودی، نیکوخلق، کریم طبع، نیکو عشرت، گشاده روی، تبسّ

و نه اندوهگن بودی، و نه گرفته، متواضع بودی نه از خواری، سخی بودی نه مسرِف، نازک دل بود، رحیم بر 
  .مؤمنان، هرگز بسري خوردن مائل نبود و دست دراز نکردی بطمع

  .عجب و تکبّر لِ عیاض گوید قُّرای رحمن اصحاب خشوع و تواضع باشند و قرّای عُصاة اصحابضَیْفُ          
  .هم فضیل گوید هر که خویشنت را قیمت داند او را اندر تواضع نصیب نباشد          
  .فضیل را پرسیدند از تواضع گفت حق را فروتنی کردن و فرمان بردن و از هر که حق گوید فرا پذیرفنت          
ی از شما، با پیغامربی از آن خویش سخن فضیل گوید خداوند تعاىل وحی فرستاد بکوهها که بر من یک          

  حانَه با موسی بر طور سخن گفت تواضع او راخواهم گفنت، کوهها همه تکبّر کردند مگر طور سینا خداوند سُبْ
  .جنید را پرسیدند از تواضع، گفت بال فرو داشنت بود و پهلو نرم داشنت          
بها است که خداوند عَزَّوَجَلَّ گفت من ذریه آدم بر مثال ذرّۀ از پشت اندر بعضی از کتا نَّبِه گویدوهب مُ          

  .از دل موسی، بدان سبب ویرا برگزیدم و با او سخن گفتم تر آدم بريون آوردم هیچ دل ندیدم با من متواضع
  .دتکبّر کردن و مر درویشان را متواضع بودن از تواضع بوعبداللّه مبارک گوید بر توانگران           
ابویزید را گفتند بنده متواضع کی باشد گفت آنگه که خویشنت را مقامی نبیند و مجاىل و اندر میان           

  .مردمان هیچکس را از خویشنت برت نداند
اند تواضع نعمتی است که اندرو حسد نکنند و کرب محنتی بود که بر وی رحمت نکنند و عزّ اندر  و گفته          
  .دکه اندر کرب طلب کند نیاب است هر تواضع
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  .ابراهیمِ شیبان گوید شرف اندر تواضع است و عزّ اندر تقوی و آزادی اندر قناعت          
اند عالمی زاهد و فقیهی صوفی و توانگری متواضع و درویشی  سفیان ثوری گوید عزیزترین خلقان پنج          

  .شاکر و شریفی سُنّی
تواضع اندر همگنان نیکو بود، ولیکن اندر توانگران نیکوتر و تکبّر اندر همگنان زشت  معاذ گوید یحیی          

  .بود ولیکن اندر درویشان زشرت
  .عطا گوید تواضع قبول حق بود از هر که بود ابن          
گاه دارد، گفت مکن تا رکاب وی نهُ فرا شتافت اللّهُ عَنْ نشست، ابن عبّاس رَضِیَ گویند زیدبن ثابت بر می          

زید گفت دست مرا . اند که با مهرتان خویش چنني کنید عبّاس گفت ما را فرموده یا پسرعمّ رسول خدای، ابن
ِه اللّهُ عَلَیْ  اند که کنیم با اهل بیت رسول صَلَّی بنمای، دست بريون کرد، دست وی بوسه داد گفت ما را چنني فرموده

  .وَسَلَّمَ
هُ دیدم مشکی آب برگردن، گفتم یا امريالمؤمنني چرا اللّهُ عَنْ ر گوید عمربن الخطّاب را رَضِیَ زُبَیْ بن وةعُرْ          

کردی این گفت زیرا که وفد بسیار آمده بودند از هر جای، بسمع و طاعت من، تکبّر اندر من آمد من خواستم که 
  .ی برد و خنبهای وی پر کردآن بر خویشنت بشکنم، و برفت و همچنان آن مشک بخانۀ زنی انصار

روایت کنند که بوهریره را دیدند و آن روز امري مدینه بود و پشتۀ هیزم در پشت داشت و میگفت امري           
  .خویش را راه دهید

  .عبداللّه رازی گوید تواضع ترک تمیز بود در خدمت          
  .حالوت خدمت نیابد بوسلیمان گوید هر که خویشنت را هیچ قیمت داند          
  .بن معاذ گوید تکبّر کردن بر آنک بر تو بمال تکبّر کند تواضع بود یحیی          
ام که در زیر با زده بود،  من آن نقطه مردی پیش شبلی آمد شبلی او را گفت، تو کیستی گفت یا سیّدی          

  .بینی شبلی گفت تو مهرت منی چون خویشنت را مقامی نمی
  .عبّاس گوید از تواضع بود، آنک مرد پس خوردۀ برادر خویش خورد ابن          

  .شبلی گوید خواری من خواری جهودان ناچیز کرد          
  .بشر گوید سالمی بر ابناء دنیا کنید بدست بداشنت سالم بریشان          
ریستم، فضیل بود گفت یا باصالح اگر بن حرب گوید اندر طواف بودم کسی پهلو بر من زد، باز نگ شعیب          

  .پنداری که هیچکس اندرین موسم برت از من و از تو هست بد پنداشته باشی
شدند و مردمان از طواف دور  گفت اندر طواف بودم یکی را دیدم که چاکران پیش او میکسی           

ون کرده و چیزی میخواست، عجب میکردند از بهر او، و پس از آن او را دیدم در زیر جسر بغداد دست بري
مبتال کرد بتواضع کردن جائی که تعاىل مرا  کردم تا خدای کنند من تکبّربماندم مرا گفت آنجا که مردمان تواضع 

  .مردمان تکبّر کنند
، نامۀ هُ برداشتند که پسری از آنِ تو انگشرتیی خریده است بهزار درمعَنْ اللّهُ  خرب بعمر عبدالعزیز رَضِیَ          

نوشت که شنیدم که انگشرتیی خریدۀ بهزار درم چون نامۀ من بتو رسد آن بفروش و هزار شکم گرسنه را سري کن، 
خدای رحمت کناد . سِهِرَ نَفْرَأً عَرَفَ قَدْاللّهُ امْ و انگشرتیی ساز از دو درم، و نگني او آهن چینی و برو نویس رَحِمَ

  .بر آنک اندازۀ خویش داند
بندۀ عرض کردند بر یکی از امريان بچندین هزار درم چون بها بیاوردند، این امري را آن بها بسیار آمد،           

رای وی ازین تغیّر آورد فرمود که درم باز خزینه برید، این بنده گفت مرا بخر که بهر درمی ازین درمها اندر من 
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نِ آن آنست که اگر مرا بخری و همه بندگان خصلتی است که هزار درم بهرت ارزد، گفت آن چیست گفت کمرتی
  .کنی و مرا برگزینی اندر غلط نیفتم بخویشنت و دانم که بندۀ توام، او را بخرید خویش را بفرمان می

قیمت کردم، بر منرب بود خطبه میکرد، دوازده درم، قبا بود و  وَة گوید جامۀ عمر عبدالعزیزبن حَیْ رجاء          
  .ایزار پای و ردا و جفتی موزه و کالهی عمامه و پرياهن و

بن محمّدبن واسع پیش پدر رفت، رفتنی که پدرش را نیکو نیامد پدر ویرا گفت دانی که مادرت  عبداللّه          
تعاىل چون وی اندر مسلمانان بسیار مکناد منم و تو برین جمله  بچند خریدم بسیصد درم و پدرت که خدای

  .مريوی
دون گوید تواضع آن بود که کسی را بخویشنت حاجتی ندانی نه اندر دین و نه اندر دنیا و نه درین حَمْ          

  .جهان و نه در آن جهان
ابراهیم ادهم گوید اندر مسلمانی شاد نشدم هرگز، مگر سه بار، یکبار اندر کشتی بودم مردی مسخره در           

نبانید من شاد شدم از آنک اندر تمی و موی سرم بگرفت و بجآنجا بود و میگفت برتکستان گربانرا چنني گرف
کشتی هیچکس نبود بچشم او حقريتر از من و دیگر بیمار بودم در مسجدی، مؤذّن در آمد و گفت بريون شو، من 

دیگر بشام بودم، پوستینی داشتم اندرو نگریستم موی از ه طاقت نداشتم، پای من بگرفت و بريون کشید، س
  .ندانستم از بس که بودند، بدان نیز شاد شدمجنبنده باز 

  .چیز چنان شاد نشدم که روزی نشسته بودم، کسی بیامد و بر من شاشید چو هم از وی حکایت کنند که بهی          
اللّهُ  میان بوذر و بالل لجاجی رفت بوذر بر بالل سرزنش کرد که تو سیاهی، بالل گله پیش رسول صَلَّی          

هِ گفت یا باذر ندانستم کی اندر دل تو بقیّتی از کرب جاهلیّت اللّهِ وَسَالمُهُ عَلَیْ هِ وَسَلَّمَ برد، رسول صَلَواتعَلَیْ
و اندر زمني ماندست، بوذر روی بر زمني نهاد و سوگند خورد که از آنجا برنگريم تا بالل پای بر روی من نهد 

  .بمالد، روی برنداشت تا بالل آن چنان نکرد
بن علی علیهماالسّالم جائی رسید، چند کودک آنجا بودند، پارۀ چند نان داشتند، حسني را میزبانی  حسني          

کردند، بنشست و آن پارهای نان با ایشان بخورد و ایشانرا بسرای برد و طعام داد ایشانرا و جامه کرد و گفت 
  .ه میزبانی کردند و من زیاده از آن یابمدست، ایشانراست بر من زیرا که ایشانرا جز از آن نبود ک

بها نزدیک معاذ فرستاد معاذ  کرد میان صحابه حلۀ گران هُ غنیمت قسمت میاللّهُ عَنْ  عمربن الخطّاب رَضِیَ          
کم  کرد، حُلَّۀ هُ حُلّه قسمت میاللّهُ عَنْ  بفروخت و شش بنده خرید و آزاد کرد، خرب بعمر رسید پس از آن عمر رَضِیَ

بهاتر بنزدیک معاذ فرستاد، بازو عتاب کرد عمر گفت زیرا که آن حُلّه بفروختی، معاذ گفت ترا از آن چه نصیب 
ام که این حُلّه بر سر عمر زنم، عمر گفت اینک سر من پیش تو و پريان با  بتمامی و من سوگند خورده من بمن ده

  .پريان رفق کنند، دانم که سخت نزنی
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  باب شانزدهم
  ر مخالفت نفس و ذکر عیبهاء اود

  .مَأویسَ عَنِ الهَوی فَاِنَّ الجَنَّةَ هِیَ الْخافَ مَقامَ رَبِّه وَنَهیَ النَّفْ اللّهُ تَعاىل وَاَمّا مَنْ قالَ           
خویش برتسم  هِ وَسَلَّمَ گفت که بیشرتین چیزی که بر امّتاللّهُ عَلَیْ  عبداللّه گوید که پیغامرب صَلی جابربن          

  .متابعت هواست و درازی امل امّا متابعت هوا مرد را از راه حق بیفکند و درازی امل آخرت را فراموش کند
از پريان پرسیدند از اسالم گفتند نفس را بشمشري مخالفت . و بدانک مخالفت نفس سَرِ همه عبادتهاست          

  .ائی انس فرو شودآیند روشنبکش و بدانک چون جویندگان نفس پدیدار 
ذوالنّون مصری گوید فکرت کلید عبادتست و عالمت صواب، مخالفت نفس و هواست و مخالفت           

  .نفس، دست بداشنت شهوتهاست
ادبی است و بنده مأمورست بر مالزمت ادب پس نفس بدانچه او را  ابن عطا گوید سرشت نفس بر بی          
باز دارد از مطالبت بد، هر که عنان باز گذارد شریک  مخالفت و بنده او را بجهد میرود اندر میدان  اند می سرشته

  .او بود اندر معاملت بد و فساد وی
جنید گوید نفس ببدی فرماینده است، بهالک خواند و یاری دشمنان کند، متابع هوی بود، بهمه بدی           
  .متّهم بود
را متّهم ندارد اندر همه وقتها و اندر همه حالها مخالفت وی نکند و ابوحفص گوید هر که نفس خویش           

خویشنت را بر مکروهها ندارد، در جمله اوقات مغرور بود و هر که بعني رضا بدو نگریست هالک کرد ویرا و چون 
سَ الَمّارَةٌ اِنَّ النَفْسِی درست آید که خردمند از نفس راضی بود و کریم ابن کریم یوسف صدّیق گوید وَ ما اُبَرَّیءُ نَفْ

  .بِالسوءِ
د گوید شبی بیخواب بودم برخاستم که ورد تمام کنم، آن حالوت نیافتم که پیشرت یافتم، خواستم که جُنَیْ          

بخسبم توانائی نداشتم، بنشستم، طاقت نشسنت نبود در باز کردم و بريون آمدم مردی دیدم خویشنت در گلیمی 
وعده  فتاده، چون بدانست سر برداشت، گفت یااباالقاسم نزدیک من آی گفتم یا سیّدی بیپیچیده و در راه ا

جنید گفت چه حاجت گفت کی بود  .گفت آری اندر خواستم از مُحَرِّکُ القلوب تا دل ترا بحرکت آرد از بهر من
وی داروی وی گردد، که بیماریِ بیمار داروِ بیمار گردد من گفتم آنگه که مخالفت هوای خویش کند بیماری 

اکنون از جنید بشنو و از من برگشت و ندانستم  فراخویشنت گفت یا تن بشنو، هفت بار جواب دادم، فرا نپذیرفتی
  .که کیست

ابوبکر طَمَستانی گوید نعمت بزرگرتین، بريون آمدنست از نفس زیرا که نفس بزرگرتین حجابی است           
  .میان تو و خدای عزَّوجَلَّ

  .تر از آن بود که نفس بدو مائل بود اند مخالفت نفس شريین و گفته          
  .سهل گوید خدایرا هیچ عبادت نکنند مانند مخالفت هوا و نفس          
تر عوض  تر گفت رؤیت نفس و حالهای او و ازین دشمن تعاىل چه دشمن عطا را پرسیدند که بر خدای ابن          

  .جسنت بر فعل خود
رفتم نارُبنی دیدم، مرا آرزو آمد، فرا شدم و یکی باز کردم، بشکستم، ترش  خّواص گوید اندر کوه لکام می          

کَ السَّالمُ یا گفت وَعَلَیْ  کُمْ بود، بیو کندم فراتر شدم، مردی دیدم افتاده زنبور بر وی جمع شده، گفتم سالمٌ عَلَیْ
بینم با خدای،  ایرا داند، هیچ بر وی پوشیده نباشد گفتم ترا حاىل میاِبراهیمُ گفتم مرا چه دانی گفت هر که خد
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بینم با خدای، اگر  اگر بخواهی تا ترا نگاه دارد ازین زنبوران و رنج این از تو بازدارد گفت من نیز ترا حاىل می
یدن زنبور اندر دنیا بود او باز دارد که گزیدن انار، الم آخرت یابد و الم گزتعاىل آرزوِ انار از تو  دعا کنی تا خدای
  .را بگذاشتم و برفتم

ام شب، و بهیچ جای  بن شیبان حکایت کنند که گفت چهل سالست تا اندر زیر هیچ نهفت نبوده از ابراهیم          
نیز که پوششی بودست، وقتی مرا آرزوی عدس بود از آن بخوردم و بريون شدم، شیشها دیدم آویخته مانند 

پنداشتم سرکه است کسی مرا گفت چه فکری اندرین نمودگارها، می است و این خنبها می  نمودگارها، من
است گفتم فریضه بر من الزم آمد، اندر دکان خمّار شدم و از آن همی ریختم و آن مرد پنداشت که بفرمان 

، فرمود تا طولون بردند ریزم مرا بگرفتند و بنزدیک ابن سلطان همی ریزم، چون بدانست که بذات خود می
دویست چوب بزدند و مرا اندر زندان بازداشتند و مدّتی دراز اندر آن زندان بودم تا آنگاه که ابوعبداللّه مغربی 

بودی گفتم عدس خوردم و   استاد من بدان شهر آمد و مرا شفاعت کرد، چون چشم وی بر من افتاد گفت چه کرده
  .دویست چوب، گفت از آن جستی

من همی خواست تا گَزَری اندر دوشاب زنم سال بود یا چهل سال تا نفس من از  قطی گوید سیسرّی س          
  .و بخورم و نخوردم

  .کسی دیگر گوید آفت بنده اندر آن بود که از خویشنت رضا دهد اندر حاىل که بود          
، او را گفتند چونست که بستدی بن یوسف امري بلخ چیزی فرستاد نزدیک حاتم اصمّ، فرا پذیرفت عِصام          

گفت اندر گرفنت آن ذلّ خویش دیدم و عزّ او و اندر باز فرستادن عزّ خویش دیدم و ذلّ او، ذلّ خود بر عزّ 
  .خویش اختیار کردم

کن از نفس و نفست را از کسی را گفتند که من میخواهم که حج کنم بتجرید گفت نخست دلت را مجرّد           
  .را از لغو، پس هر جا که خواهی رو لهو و زبانت

روز نیکوئی کند ه روزش مکافات کنند و هر که به ابوسلیمان دارانی گوید که هر که بشب نیکوئی کند ب          
تر از آنست  بشبش مکافات کنند، و هر که بصدق، شهوتی دست بدارد مؤنت آن او را کفایت کنند و خدای کریم

  .ای حق از شهوتی دست بداشتکه عذاب کند دىل را که بر
برتسان و بیم کن از خوردن السّالم وحی کرد که قوم خویش را  حانَهُ وَتَعاىل بداود علیهو خداوند سُبْ          

  .شهوات دنیا که دلها که در شهوت دنیا بسته بود، عقل آن دل، از من محجوب بود
  .ه یافتی گفت هوا داشتم هوا مرا مسخّر کردندمردی را دیدند اندر هوا نشسته گفتند این بچ          
اند اگر هزار شهوت بر مؤمنی عرضه کنند خویشنت را بخوف از آن باز دارد و اگر یک شهوت بر  و گفته          

  .فاجر عرضه کنند او را از خوف بريون آرد
  .اند لگام خویش اندر دست هوا منه که ترا بتاریکی کشد و گفته          

جعفر نصري گوید جنید درمی فرا من داد که انجري وزیری بخر بخریدم و بیاوردم چون روزه بگشاد یکی           
برگرفت و اندر دهان نهاد و پس بیو کند و بگریست و گفت برگري، از وی پرسیدم سبب آن، گفت هاتفی اندر دلم 

  :اند و اندرین معنی گفته. شدیگوید شرم نداری که از بهر ما دست بداشته بودی ازان و باز سر آن 
  :شعر

 روقَةٌ هَوانِ مِنَ الهوی مَْسنُونُ اْل
  

 وَصَریٌع کُلِّ هَویً صَریعٌ هَوانِ 
  

  .هُباللّهِ مِنْ نَعوذُ. و بدان که نفس را خویهای زشتست، یکی از آن خوی حسد است           



۱۰۳  

  باب هفدهم
  در حَسَد

را که پناهی کرد از  این سورة. شَرِّ حَاسِدٍ اِذا حَسَدَ فَلَقِ پس گفت وَمِنْوذُ بِرَبِّ الْاَعُ اللّهُ تَعاىل قُلْ قالَ           
  .شرّها، مهر کرد بذکر حسد

هِ سه چیز است که اصل همه اللّهِ وَسَالمُهُ عَلَیْ هُ که پیغامرب گفت صَلَواتُ اللّهُ عَنْ مسعود گوید رَضِیَ ابن          
نید و برتسید و دور باشید از کرب که ابلیس را کرب بر آن داشت که آدم را سجود نکرد و دور گناهانست از آن حذر ک

ور باشید از حسد که پسران آدم از حسد دیگری باشید از حرص که آدم را حرص بر آن داشت تا گندم بخورد و د
  .را بکشت

اند حاسد هرگز مهرت  خدای رضا ندهد و گفتهتَعاىل ستیزه کند از آنک بقضای  اند که حاسد با خدای گفته          
  .نشود

ها و مابَطَنَ خدای فواحش اِنَّما َحرَم رَبِّیَ الفَواحِشَ ماظَهَرَ مِنْ  اند قَلْ واندرین معنی قول خدای تَعاىل گفته          
  .را حرام کرد ظاهر و باطن، فاحشۀ باطن حسد است

  .دشمن نعمت من استواندر بعضی از کتابهاست که حاسد           
  .اند اثر حسد اندر تو پیدا آید بیش از آنک اندر دشمنت و گفته           
صد و بیست سال عمر او بود، گفتم چه درازست عمر تو گفت حسد دست  ماصمعی گوید اعرابیی را دید          

  .بداشتم چندین سال بزیستم
  .خدای اندر دل امري من آن ننهادست که اندر دل حاسد من دُلِلّهِ کهَحمْالمبارک گوید اَلْ ابن          
واندر اثر همی آید که اندر آسمان پنجم فریشتۀ هست که عمل بندۀ بروی بگذرانند، نور او همچون نور           

آفتاب، گوید بباش که من فریشتۀ حسدم، این عمل بربید و بروی خداوندش باز زنید که او حاسدست معاویه گوید 
  .ه کس را خشنود توانم کرد مگر حاسد را که جز زوال نعمت، او را خشنود نکندهم

  .اند حسد ظالمی بود سخن بیدادگر که نه دست بدارد و نه هیچ بگذارد و گفته          
عمر عبدالعزیز گوید حاسد ستمگاری بود چون ستم رسیدۀ دائم اندوهگن بود، نعمت مردم بیند و باد           
کشد، و از نشان حاسد آنست که چون حاضر آید چرب و نرم بود و چون غائب بود غیبت کند و چون  سرد می

  .مصیبتی افتد، شادکامی کند
السّالم که وصیّت کنم ترا بهفت چیز بندگان نیک را غیبت مکن  خداوند تعاىل وحی فرستاد بسلیمان علیه          

  .السّالم گفت یارب مرا ازین بس علیهسلیمان  .و هیچکس را از بندگان من حسد مکن
نخست حاسد را بکشد بغم پیش از  .اند از خویهای پنهانی، هیچ خوی نیست راستگارتر از حسد و گفته           

  .حسودم
السّالم مردی را دید نزدیک عرش، خواست که بجای او بود گفت صفت این مرد  گویند موسی علیه          

  .مردم را بدانچه خدای ایشانرا دادی چیست گفتند حسد نکردی
اند اگر خواهی که  و گفته .اند حاسد چون نعمتی بیند منقطع شود و چون عثرتی بیند شادکامی کند و گفته          

  .دار رسته باشی کار خویش از حاسد پوشیده
  .ل بود بر آنچه بر دست او نبودآنک گناهی کرده باشند و بخی حاسد بخشم بود بر مردمان بی اند که و گفته          
  .کردن که نیکوئی ترا نزدیک او قبول نباشد اند اندر کار حاسد رنج نربی بدوستی وگفته          
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اند چون خدای تعاىل خواهد که مسلّط کند بر بندۀ دشمنی که برو رحمت نکند حسد برو مسلّط  و گفته          
  .اند و اندرین معنی گفته .کند

  :شعر
 لَتُهاجی اِزالُّ العَداوَةِ قد تُرْکُ

  

 عاداکَ مِنَ حَسَدٍ  اِلّا عَداوةَ مَنْ  
  

  



۱۰٥  

  باب هیجدهم
  در غیبت

هُ که مردی با رسول اللّهُ عَنْ ره گوید رَضِیَابوهُرَیْ. تاًمَ اَخیهِ مَیْلَحْأکُلَ یـْ اللّهُ تَعاىل اَیُحِبُ اَحَدُکُم اَنْ قالَ           
هِ اللّهُ عَلَیْ  یبود برخاست و برفت بعضی از قوم گفتند چه عاجز کسی است رسول گفت صَلَّ  نشستهالسّالم  علیه

  .وَسَلَّمَ گوشت برادر خویش بخوردید و او را غیبت کردید
السّالم که هر که بمريد و توبه کرده باشد از غیبت، آخر کسی بود که  خداوند تعاىل وحی کرد بموسی علیه          

  .ود و هرکه بمريد ومُصِّر بود بر آن، اوّل کسی بود که در دوزخ شوداندر بهشت ش
تعاىل حاکمی  سريین گفت خدای حجّاج را غیبت کردم، ابن .سريین شدم کسی گوید اندر نزدیک ابن          

را نیز انصاف دهد و تو فردا چون خدایرا بینی کمرتین گناهی عادلست چنانک از حجّاج انصاف ستاند حجّاج 
  .که کرده باشی سخرت بود بر تو از بزرگرتین گناهی که حجّاج کرده باشد

ابراهیم ادهم را بدعوتی خواندند آنجا شد، مردی را یاد کردند که نیامده بود و گفتند او گرانیست ابراهیم           
بريون شد و ام جائی که مردمان راغیبت کنند برخاست و  گفت این معنی با من نفس کردست که حاضر آمده

اند مثل آنک مردمانرا غیبت کند چنان بود که کسی منجنیقی بر پای کند و  و گفته .چیز نخورد تا بسه روز چهی
  .اندازد و غرب میحسنات خویش شرق 

کند و یکی عراقی را و یکی حجازی را و یکی ترک را، حسنات خویش  یکی خراسانی را تفرقه می          
  .و چون از آن فارغ شود هیچ از حسنات او باو نماندکند  است که تفرفه می

و گویند بندۀ باشد روز قیامت که نامۀ وی بیارند و در آنجا هیچ نیکوئی نبود، گوید نماز و روزه و طاعت           
  .من کو گویند همه عملهای تو باطل شد، بغیبت کردن مسلمانان

  .ش بیامرزدهزد تعاىل نیمی از گنابت کنند ایاند هر که او را غی و گفته          
بن معاویه بودم، کسی را غیبت کردم مرا گفت امسال غزاء روم و  بن الحسني گوید نزدیک ایاس سفیان          

  .اند و برادر مسلمان از تو آسوده نیست آسودهترکستان کردی گفتم نه، گفت روم و ترک از تو 
فرا وی دهند نیکوئیها و حسنات بیند که نکرده باشد گویند این بدانست که  در قیامت نامۀ بندۀاند  و گفته          

  .اند و تو ندانستۀ ترا غیبت کرده
معنی خرب . تِ اللَّحِمنيَبَیْلَ الْ غِضُ اَهْبْیُهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّهَ اللّهُ عَلَیْ سفیان ثوری را پرسیدند از قول پیغامرب صَلَّی          

شمن دارد اهل خانۀ را که اندرو گوشت بسیار بود گفت آنرا خواست که مردمانرا غیبت کنند که آنست که خدای د
  .غیبت کردن، گوشت مسلمان خوردن باشد

بنزدیک عبداللّه مبارک حدیث غیبت همی رفت گفت اگر کسی را غیبت کردمی پدر و مادر را کردمی که           
  .ایشان اولیرتاند بحسنات من

بود که یکی آنک اگر منفعتی نتوانی کرد او را  که بن معاذ گوید حظّ مؤمن از تو سه چیز باید یحیی          
  .مضرّتی نرسانی و اگر شادش نکنی اندهگنش نکنی و اگر مدح او نکنی او را مذمّت نگوئی

ه همه حسنات حسن بصری را گفتند فالن ترا غیبت کرد، طبقی حلوا فرستاد آن مرد را گفت شنیدم ک          
  .خویش بمن فرستادی بهدیه، خواستم که ترا مکافات کنم بدان

  .هِ وَسَلَّمَ گفت هر که چادر شرم بینداخت او را غیبت نباشداللّهُ عَلَیْ هُ که پیغمرب صَلَّیاللّهُ عَنْ انس گوید رَضِیَ          
. و اهل بغداد جمله منتظر این جنازه، تا نماز کنیماندر مسجد شونیزیه نشسته بودم منتظر جنازۀ جنید گوید           
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درویشی دیدم اثر عبادت بر وی، چیزی میخواست از مردمان، با خویشنت گفتم اگر این درویش کار کی بکردی تا 
خویشنت را صیانت کردی بهرت بودی، چون بازگشتم، ورد شب بر من مانده بود از نماز و گریسنت و چیزهای 

بودم نشسته، خوابم گرفت آن درویش را بخواب دیدم که او را  ها بر من گران آمد و بیدار میدیگر، آن همه ورد
بیاوردند برخوانی نهاده، پیش من و گفتند بخور از گوشت او که تو او را غیبت کردی و حال مرا پیدا کردند گفتم 

ه مثل آن از تو رضا دهند، از وی من او را غیبت نکردم، با خویشنت چیزی گفتم، گفتند تو از آن جمله نباشی ک
چون بامداد بود او را طلب بسیار کردم، باز نیافتم، بعد از گردیدن بسیار، او را دیدم بر کنارۀ جوئی . حالىل خواه

چید که از آن بیفتاده بود، سالم کردم بر وی گفت باز سر آن خاطر شوی یا نه  که تره شسته بودند آن برگ ترها می
  .فتم نه گفت غَفَراللّهُ لَنا وَلَکَیا اباالقاسم گ

آید که وی گوید بنزدیک ما جوانی بود از اهل بلخ، مجاهده و عبادت بسیار کردی  از ابوجعفر بلخی می          
ولیکن غیبت کردی از هر گونۀ، روزی دیدم او را بنزدیک مخنّثان گفتم او را که یا فالن این چه حالست گفت آن 

آن حالها که ام اکنون خدمت ایشان میکنم و  ان مرا اینجا فکندست، بمخنّثی ازینان مبتال شدهوَقیعت من در مردم
  .تو دیدی همه شد



۱۰۷  

  باب نوزدهم
  اندر قَنَاعَتْ 

  .یهحَیوةً طَیِّبةً اآل نَّهُـیَـؤمِنٌ فَلَنُحِیْثی وَهُوَ مُـْذَکَرٍ اَو اُنْ عَمِلَ صالِحاً مَنْ اللّهُ تَعاىل مَنْ قالَ           
  .اند که حیوة طیّبه قناعت است اندر دنیا بسیاری از مفسّران گفته          
  .هِ وَسَلَّمَ گفت قناعت گنجی است که برنسداللّهُ عَلَیْ هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ رَضِیَجابِر عبداللّه گوید           
ابدترین مردمان هِ وَسَلَّمَ گفت پرهیزگار باش تا عاللّهُ عَلَیْ مرب صَلَّیهُ گوید که پیغااللّهُ عَنْ و ابوهَریره رَضِیَ          

تا شاکرترین مردمان باشی و هرچه خویشنت راخواهی مردمانرا خواه تا مؤمن باشی و با  باشی و خرسند باش
  .همسایگان همسایگی نیکوکن تا مسلمان باشی و بسیار مخند که خندۀ بسیار دلرا بمرياند

  .اند اِلّا آنک خدای تعاىل او را بعزّ قناعت زنده کند اند درویشان مرده و گفته          
  .نگريد مگر اندر دل مؤمن حافی گوید قناعت پادشاهی است آرامبشر           
ورع از زهد است این اوّلِ  نی گفت قناعت از رضا، بجایاالحواری گوید ابوسلیمان دار احمدبن ابی          

  .و آن اوّلِ زهدرضا بود 
  .اند قناعت آرام دل بود بوقت نایافنت آنچه دوست داری گفته          
  .ابوبکر مراغی گوید عاقل آنست که کار دنیا تدبري بقناعت کند          
نیاز شدن است بدانچه  ابوعبداللّهِ خفیف گوید قناعت طلب ناکردنست آنرا که در دست تو نیست و بی          
  .اند قناعت است قاً حسناً گفتهگوید رِزْ در معنی آنکه خدای عزّوجلّ میهست و 
  .اند از روزی الرتمذی گوید قناعت رضا دادنست بآنچه قسمت کرده محمّدبن علیّ          
  .اند قناعت بسنده کردنست بآنچه بود و بیشرت را طلب ناکردن و دیگر گفته          
  .بنزدیک او بایستادندعزّ و توانگری بجوالن بريون شدند قناعت را دیدند  بن مُنبّه گوید وهب          
  .اند هرکس که قناعتش فربه بود همه خوردنیهاش خوش بود و گفته          
ابوحازم بقصّابی بگذشت گوشت فربه میفروخت، قصّاب گفت یا با حازم ازین گوشت بخر که فربه است           

  .نت دهم، گفت من خود را زمان دهم نیکوتر از آنک تو زمان دهیگفت سیم ندارم گفت زما
و اندر زبور . ترین مردمان کیست گفت آنک مردمانرا معاونت بیش کند و مؤنت کم افکند اند قانع و گفته          

  .است که قانع توانگرست اگرچه گرسنه باشد
د عزّ اندر طاعت، و ذلّ اندر معصیت، و هیبت اندر قیام اند خداوند تعاىل پنج چیز بپنج جای بنها و گفته          

  .شب، و حکمت اندر شکم خاىل، و توانگری اندر قناعت
  .ابراهیم مارستانی گوید کینه بکش از حرص خویش بقناعت چنانک از دشمن کشی بقصاص          
  .ر همگنان مهرت گرددذوالنّون مصری گوید هر که قناعت کند از اهل زمانه راحت یابد و ب          
  .کتّانی گوید هر که حرص بقناعت بفروشد ظفر یابد بعزّ و مروت          
  .اند هر که چشم بر چیز مردمان دارد اندوه وی دائم بود و گفته          
 گرفت و میخورد، این مرد گفت ای حکیم اگر تو گویند مردی حکیم را دیدند که تره از سر آب فرا می          

بایستی  خدمت سلطان کنی ترا این نبایستی خورد حکیم گفت اگر تو بدین قناعت کردی خدمت سلطانت نمی
  .کرد

اند عُقاب عزیز است در پریدن و چشم کس اندر وی نرسد و صیّاد اندر وی طمع نکند از بلندی  و گفته          



۱۰۸  

  .ودکه پرد، چون طمع مُردار کند فرود آید و بدام گرفتار ش
. رَاًهِ اَجْتَ عَلَیْالسَّالم گفت، لوشئتَ لَتِّخَذْ السّالم حدیث طمع کرد بخضر علیه و گویند چون موسی علیه          

  .نی وَبَینَکالسّالم هذَا فِراقٌ بَیْ خضر گفت علیه. گفت اگر مرادت بودی مزدی فراستدی
الم آهوئی بایستاد، هر دو گرسنه بودند آن و خضر علیهماالسَّ و گویند چون موسی این بگفت میان موسی          

  .نیمه که از جانب موسی بود خام بود و آنک از جانب خضر بود پخته بود
و اِنَّ الفُجَّارَ لَفی جَحیِم . اندر دنیااند این قناعت باشد  گفته. رارَ لَفی نَعیمٍاَبْو اندر معنی این آیة که اِنَّ الْ           

  .حرص بود اندر دنیا
  .قُولُه تَعاىل فَکُّ رَقَبَةٍ رهائی بود از ذلّ حرص          

  .تِبَیْسَ اَهلَ الْکُمُ الرِّجْهِبَ عَنْو معنی این آیة اِنَّما یُریدُاللّهُ لِیُذْ 
 خدای عَزَّوَجَلَّ گوید من خواهم که شما را از رجس پاک کنم که رجس بخل و طمع بود و یُطَهِّرَکُمْ          

  .اً و شما را پاکیزه گردانم یعنی بسخاوت و ایثارهريتَطْ
  .بَعدِی بَغِی لِاَحَدٍ مِنْکاً الیَنْىل مُلْ السّالم گفت رَبِّ هَبْ و اندر دیگر آیة قصّۀ سلیمان علیه          
مقامی اندر قناعت که از اشکال خویش بدان  مرا ملکی ده که از پس من کس را نباشد آن ملک یعنی          

  .گانه باشم و راضی بقضای توی
و معنی آیة دیگر لَاُعَذَّبَنَّهُ عَذاباً شَدِیداً یعنی قناعتش بازستانم و ویرا بطمع مبتال کنم یعنی دعا کنم تا           

  .خدای او را بدین مبتال کند
اعت ببستم و اندر بویزید را گفتند بچه یافتی این چه یافتی گفت اسباب دنیا جمع کردم و بر سن قن          

  .منجنیق صدق نهادم، و بدریای نومیدی انداختم و براحت افتادم
وی نشسته بودند، مردی عبدالوهّاب گوید بنزدیک جنید بودم بوقت موسم، بسیاری عجم و مولَّدان گرد           

داری گفت دارم و  جنید گفت جزین مال دیگر. پانصد دینار بیاورد و پیش او نهاد و گفت برین قوم تفرقه کن
   .تری باین زر و قبول نکرد بسیار دارم گفت دیگرت مال همی باید گفت باید، گفت بردار که تو اوىل



۱۰۹  

  باب بیستم
  اندر تَوَکُّل

  .بُهُعَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْ یَتَوَکَّلْ وَمَنْ. اللّهُ تَعاىل قالَ           
  .ؤمِننيَ تُم مُـْکُنْ وَکَّلُوا اِنْاللّهِ فَتَ وَعَلَیو دیگر جای گفت           
هِ وَسَلَّمَ همه امّتانرا بمن نمودند بموسم، اللّهُ عَلَیْ هُ گوید که پیغمرب گفت صَلَّیاللّهُ عَنْ بن مسعود رَضِیَ عبداللّه          

ایشان، مرا  امّت خویش را دیدم کوه و بیابان همه پر آمده از ایشان، عجب بماندم اندر بسیاری ایشان و هیئت
شمار، و ایشان آنها  گفت خشنود شدی گفتم شدم، گفتند بازین همه هفتاد هزار دیگر اند که اندر بهشت شوند بی

  .داغ نکنند و فال نگريند و افسون نکنند، و بر خدای تعاىل توکّل کنند باشند که
کند، گفت یارب او را ازیشان جملۀ ایشان اللّه دعا کن تا خدای مرا از  عُکّاشه برخاست و گفت یا رَسولَ          

هِ وَسَلَّمَ گفت عکاشه بر تو سبقت اللّهُ عَلَیْ  کن، یکی دیگر برخاست و گفت مرا نیز دعا کن همچنني، پیغامرب صَلَّی
  .کرد

بن عبداللّه گفت سهل گفت نشان  ابوعلی رودباری گوید عمروبن سِنانرا گفتم مرا حکایت کن از سهل          
  .ل سه چیزست، آنک سؤال نکند و چون پدیدار آید باز نزند و چون فرا گريد ذخريه نکندتوّک

بُلی گوید ابویزید را از توکّل پرسیدند مرا گفت تو چگوئی گفتم اصحاب ما گویند اگر بر ابوموسی دَیْ          
ید گفت این غریب است ولکن بایز. دست چپ و راست تو شري اژدها باشد باید که اندر سرّ تو هیچ حرکت نباشد

تمیز کنی بر دل بر ایشان نازند و اهل دوزخ اندر دوزخ همی گدازند و تو  اگر اهل بهشت اندر نعمت بهشت می
  .از جمله متوکّالن نباشی

بن عبداللّه گوید اوّل مقام اندر توکّل آنست که پیش قدرت چنان باشی که مرده پیش مرده شوی  سهل          
  .هد میگرداند، مرده را هیچ ارادت و تدبري و حرکت نباشدچنانک خوا

  .دون قصّار گوید توکّل دست بخدای تعاىل زدن استحَمْ          
لکِنَّ ضِ واَرْ احمد خضرویه گوید حاتم اصمّ کسی را گفت از کجا خوری گفت وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَمَواتِ وَالْ           

بدانک محل توکّل دلست و حرکت ظاهر توکّل را مُنافی نیست پس از آنک بنده متحقّق  قَهونَ ومُنافِقنيَ ال یَفْ الْ
ل خدای است اگر بر وی دشوار شود بتقدیر او بود و اگر اتّفاق افتد، بآسان بکردن او بَباشد بدانک تقدیر از قِ

  .بود
اللّه اشرت بگذارم و توکّل بر خدای کنم گفت  لَ بر اشرتی و گفت یا رَسوهُ مردی آمد اللّهُ عَنْ انس گوید رَضِیَ          

  .نه، اشرت ببند و توکّل بر خدای کن
  .را توکّل در خویش درست آید اندر غري نیز درست آیده ابراهیم خوّاص گوید هرک          
ر بر خدای توّکل اللّهِ بشر حافی گفتی بر خدای عزّوجّل دروغ میگوئی اگ تُ عَلَیو چون کسی گفتی تَوَکَّلْ          

  .کرده بودی راضی بودی بر آنچه خدای بر تو راند
  .بن معاذ را پرسیدند که مرد بمقام توکّل کی رسد گفت آنگاه که بوکیلی خدای رضا دهد یحیی          
ت، مرا اعرابیی را دیدم، مريفابراهیم خوّاص گوید اندر بادیه همی رفتم هاتفی آواز داد باز وی نگریستم،           

گفت یا ابراهیم توکّل با ماست نزدیک ما بباش تا توکّل تو درست آید، ندانی که امید تو بدانست که در شهر 
  .شوی که اندر وی طعام بود و ترا بدان قوّت بود و بدان بتوانی رفت، طمع از شهرها برب و توکّل کن

سببها باز ایستی با سختی فاقه، و از حقیقت سکون  عطا را پرسیدند از توکّل گفت آن بود که از طلب ابن          



۱۱۰  

  .بنیفتی با حقِّ ایستادن بر آن
و ابونصر سرّاج گوید شرط توکل آن بود که بوتراب نخشبی کردست و آن آنست که خویشنت را اندر           

باز گريد صرب  گردریای عبودیّت افکنی و دل با خدای بسته داری و با کفایت آرام گريی اگر دهد شکر کنی و ا
  .کنی

و قوّت خویش بريون آمدن و ت بداشنت است از تدبري نفس و از حیلذوالنّون مصری گوید توکّل دست           
  .بیند حَانَهُ وَتَعاىل آنچه بر وی مريود میداند و میتوانائی بنده بر توکّل آنگاه بود که داند که حق سُبْ

ی شنیدم که گفت مردی را دیدم از عیّاران، ویرا تازیانه همی زدند، گفتم ویرا، کتّانی گوید از بوجعفر فرخ          
  .نگرد زنند می ود اَلَم زخم بر شما، گفت آنگاه که آنکس که از بهر او میب کدام وقت آسانرت

ر توکّل بریدی گفتا د حسنيِ منصور گفت ابراهیم خوّاص را، چه میکردی اندرین سفرها و بیابانها که می          
نهادم گفت عمر بگذاشتی اندر آبادان کردن باطن کجائی از فنا در  مانده بودم خویشنت را بر آن راست می

  .توحید
ابونصر سرّاج گوید توکّل آنست که ابوبکر دقّاق گوید زندگانی با یک روز آوردن و اندوه فردا نابردن، و           

  .ه با خدای عنان فروگذاری چنانک او خواهدبن عبداللّه گوید توکّل آنست ک چنانک سهل
هیچ السّالم  جربئیل گفت علیهالسّالم بود که  بویعقوب نهرجوری گوید توکّل بحقیقت ابراهیم را علیه          

  .چیز دیگر ندید چحاجت هست گفت بتو نه، زیرا که از نفس خود غائب بود بخدای عزّوجلّ، با خدای هی
ی را پرسیدند از توکّل، گفت از طاعت اغیار بريون آمدن و بطاعت خدای پیوسنت گفت ذوالنّون مصر          

  .خداوندی بريون آوردنزیادت کن گفت خویشنت بصفت بندگی داشنت و از صفت 
حمدونرا پرسیدند از توکّل گفت اگر ترا ده هزار درم بود و بر تو دانگی وام بود ایمن نباشی که بمريی و           

  .چیز نداری، نومید نباشی از خدای عزّوجلّ بگزاردن آن چتو بماند و اگر ده هزاردرم ترا وام بود و هیآن بر 
را پرسیدند از توکّل گفت دست بخدای زدن بهمه حالها، سائل گفت زیادت کن گفت ابوعبداللّه قرشی           

  .تعاىل متولّی آن بود هر سببی که ترا سببی رساند دست بداشنت تا حق
الصلوة والسّالم بود و کسب سنّت اوست هرکه از حال او  بن عبداللّه گوید توکّل حال پیغمرب علیه سهل          

  .بازماند باید که از سنّت او باز نماند
  .اضطراب سکون و سکون بود بی ابوسعید خرّاز گوید توکّل اضطرابی بود بی          
  .دو یکی باشد نزدیک تو اندک و بسیار هر اند توکل آن بود که و گفته          
  .مسروق گوید توکّل گردن نهادنست بنزدیک مجاری حکم و قضا ابن          
  .ابوعثمان گوید توکّل بسنده کردن است بخدای عزّوجلّ و اعتماد کردن بر وی          
  .تر ازو بخوردن، نخورد حسنيِ منصور گوید توکّل بحق آنست که تا اندر شهر کسی داند اوىل          
عمربن سنان گوید ابراهیم خوّاص بما بگذشت گفتیم از عجائبها که دیدی ما را خرب ده، گفت مرا خضر           

  .دید صحبت خواست، ترسیدم که توکّل من تباه شود از صحبت وی مفارقت کردم
  .عالقتی زندگانی کند بیسهل را پرسیدند از توکّل گفت دىل بود که با خدای تعاىل           
اللّهُ که گفت توکّل سه درجه است توکّل است و تسلیم و تفویض، متوکّل  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ           

  .بوعده آرام گريد و صاحب تسلیم بعلم وی بسنده کند و صاحب تفویض بحکم وی رضا دهد
  .یم واسطه و تفویض نهایتو از وی شنیدم که توکّل بدایت باشد و تسل          
  .طمع دقّاق را پرسیدند از توکّل گفت خوردنی بی          
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صوف پوشیدن زهد نیست دکانی است و سخن گفنت اندر زهد پیشه است و صحبت بن معاذ گوید  یحیی          
  .قافله کردن طمع داشنت است و این همه بند است

را روزی بر خدای نیست از ه ز بسیاری عیال گفت با خانه رو و هرککسی نزدیک شبلی آمد، گله کرد ا          
  .خانه بريون کن

بن عبداللّه گوید هر که طعن زند اندر کسب، اندر سنّت طعن زده باشد و هر که طعن در توکّل کرده  سهل          
  .باشد طعن در ایمان کرده باشد

کَر گفتم تو کیستی پریی یا آدمی گفت پری گفتم کجا دیدم مُنْابراهیم خوّاص گوید اندر راه مکّه شخصی           
بر توکّل رود چنانک از شما گفتم توکّل زاد و راحله گفت از ما نیز کس بود که  میشوی گفت بمکه گفتم بی
  .چیست گفت از خدا فراستدن

فراگرفتی و هرگز سوزن و ریسمان غانی گوید ابراهیم خوّاص اندر توکّل یگانه بود و باریک ابوالعبّاس فَرْ          
و رکوه و ناخن پرياه از وی غائب نبودی گفتند یا ابااسحق این چرا داری و تو از همه چیزها منع کنی، گفت این 
چیزها توکّل بزیان نیارد و خدایرا بر ما فریضهاست، درویش یک جامه دارد چون بدرد و سوزن و رشته ندارد 

بازماند و چون رکوه ندارد طهارت بر وی تباه شود و چون رکوه و سوزن و رشته  عورت وی پیدا شود و از فریضه
  .دار ندارد ویرا بنماز مّتهم

مؤمنان باشد و تسلیم صفت اولیا و اللّهُ که گفت توکّل صفت  و هم از وی شنیدم یعنی استاد ابوعلی رَحِمَهُ          
  .تفویض صفت موحّدان

هِ وَسَلَّمَ و تسلیم اللّهُ عَلَیْ  که گفت توکل صفت انبیا بود و تفویض صفت پیغامرب صَلَّیو هم از وی شنیدم           
  .السّالم صفت ابراهیم علیه

ابوجعفر حدّاد گوید دوازده سال اندر بازار بودم و بر اعتقادِ توکّل کار کردمی و هر روز مزد بیافتمی و           
و هر روز مزد خویش بنزدیک ی آب و نه آن قدر که اندر گرمابه شدمی هیچ منفعت از آن برنداشتمی بقدر شربت

  .درویشان آوردمی بشونیزیه و بران حال همی بودم
برادر سنان گوید چهارده حجّ کردم تهی پای بر توکّل چون خاری اندر پا شدی مرا یاد آمدی که حسن           

  .ام پای اندر زمني مالیدمی و برفتمی توکّل کرده
خريالنسّاج گوید ابوحمزه گفت از خدای شرم دارم که اندر بادیه شوم بر سري و توکّل اعتقاد کرده باشم تا           

  .رفنت من بر سري نباشد که زادی بود که برگرفته باشم
ام هنوز، چگونه سخن گوید در  حمدونرا پرسیدند از توکّل گفت این چه درجه است که من بدان نرسیده          

اند متوکّل طفلی بود که هیچ جای راه نداند مگر با پستان  وکّل آنرا که هنوز درست نشده باشد حال ایمان گفتهت
  .تعاىل مادر، متوکّل نیز راه نداند مگر با خدای

واندر حکایت همی آید که کسی گوید اندر بادیه بودم از پیش قافله بشدم کسی را دیدم اندر پیش من           
بشتافتم تا اندر وی رسیدم زنی دیدم عُکّازۀ اندر دست، آهسته همی رفت گمان بردم که مگر مانده همی رفت 

وی دادم گفتم بگري و اینجا بباش تا قافله اندر رسد و ه است دست در جیب کردم و بیست درم بريون آوردم و ب
بريون کرد و چیزی از هوا فرا چهار پای بکرا بگري و امشب نزدیک من آی تا همه کار تو بسازم آن زن دست 

  .گرفت، بنگرستم، دست وی پر دینار بود، گفت تو درم از جیب بريون آوردی و من دینار از غیب گرفتم
چیز نخوردی الّا آب زمزم روزی چند بگذشت، گفتم اگر  چدارانی گوید بمکّه مردی دیدم هی ابوسلیمان          

راً، مرا راه نمودی ست و بوسه بر سر من داد و گفت جَزَاکَ اللّهُ خَیْاین آب زمزم فرو شود چه خوری گفت برخا
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  .که من چندین گاه بود تا زمزم را همی پرستیدم و برفت
ابراهیم خوّاص گوید اندر راه شام برنائی را دیدم، نیکو روی و نیکو لباس مرا گفت صحبت کنی گفتم           

فت اعتقادم آی، گ تر چهار روز ببودم فتوحی پدیدار آمد گفتم نزدیک من گرسنه باشم گفت بگرسنگی با تو باشم،
که ناقد آنست که تا واسطه اندر میان باشد نخورم گفتم یا غالم باریک آوردی گفت یا ابراهیم دیوانگی مکن 

 چیز نیست، پس گفت کمرتین توکّل آنست که چون فاقه بتو درآید حیلت نجوئی چت از توکّل بدست تو هیسبصري
  .الّا از آنکس که کفایت بدوست

  .الملوک گذاشنت و کار با ملک اند توکّل پاک کردن دلست از شکها و گفته          
د شدند گفتند روزی همی جوئیم گفت اگر دانید که کجاست بجوئید گفتند از گروهی اندر نزدیک جُنَیْ          
کرده است باز یاد وی دهید گفتند اندر خانه شویم و بر  تعاىل بخواهیم گفت اگر دانید که شما را فراموش خدای

  .توکّل بنشینیم گفت تجربه شک بود، گفتند پس چه حیلت است گفت دست بداشنت حیله
مگر . گفت راه آخرت بسیارست و پري تو بسیار راه داند ازانواری را الحَ ابوسلیمان دارانی احمدبن ابی          

  .آن هیچ بوی ندارماین توکّل مبارک که من از 
  .اند توکّل ایمنی است با آنچه در خزینه خدایست عَزَّوَجَلَّ و نومیدی از آنچه در دست مردمانست و گفته          
  .اند توکّل آسودگی سرّ است از تفکّر در تقاضاء طلب روزی و گفته          
از آنجا که طمع است خاطرها گذرد ولیکن . ودحارث محاسبی را پرسیدند که متوکّل را طمع بود گفت ب          

  .زیان ندارد و قوّت کند ویرا بافکندن طمع، بنومید شدن از آنچه در دست مردمان است
نوری را وقتی اندر بادیه گرسنگی غلبه کرد، هاتفی آواز داد که دو کدام دوسرت داری سببی یا کفایتی           

  .چیز نخورده بود چده روز هیگفت کفایت، وراء آن غایت نباشد، بهف
  .ام او را ببازار فرستید تا کسب کند ابوعلی رودباری گوید چون درویش بعد از پنج روز گوید گرسنه          
کرد تا بخورد که سه روز بود که چیزی نخورده  ابوتراب نخشبی صوفیی را دید که دست بپوست خربزه می          

  .نیست با بازار شوگری مسلّم  بود گفت ترا صوفی
چیز نیافتم، ضعفی یافتم اندر خویشنت، نفس مرا  چابویعقوب اقطع بصری گوید وقتی بمکّه بده روز هی          

بکشید بوادی شدم، تا مگر چیزی یابم تا آن ضعف از من بشود، شلغمی را دیدم آنجا افتاده، برگرفتم وحشتی از 
ه روز گرسنگی بردی مزد وی اینست که نصیب تو شلغمی بود آنرا آن بدل من آمد چنانک کسی مرا گوید که د

بینداختم، اندر مسجد شدم و بنشستم، مردی عجمی درآمد و انبانی پیش من بنهاد و گفت این تراست، گفتم 
چونست که مرا بدین تخصیص کردی گفت اندر کشتی بودم ده روز و کشتی غرق خواست شد و بشرف هالک 

 ما را برهاند چیزی صدقه کنیم، من نیز نذر کردم تعاىل نذری کردیم که اگر خدایآنجا بودند رسید هر یکی که در 
چشم من بر وی افتد، از مجاوران، نخست چشمم بر که اگر خدای مرا برهاند این را بصدقه دهم بهر که نخست 

لغزال بود، از هریکی تو افتاد، گفتم سرش بگشای، وی بگشاد کعک مصری و مغز بادام مقشّر و شکر و کعب ا
قبضۀ برگرفتم باقی با نزدیک کودکان بر بهدیه از من که من آن فرا پذیرفتم و با خویشنت گفتم روزی تو ده روز 

  .است تا اندر راه است و تو اندر وادی همی جوئی
ان سبب بوبکر رازی گفت نزدیک ممشاد دینوری بودم، حدیث اوام همی رفت گفت ما را وامی بود بد          

مشغول دل بودم بخواب دیدم که کسی گوید یا بخیل این مقدار فرا ستدی بر ما، زیادت وام کن و مرتس، بر تو 
  .گرفنت و بر ما باز دادن پس از آن نیز با هیچ قصّاب و بقّال شمار نکردم

نی بیامد مرا گفت یا بنان تو بنان حمّال گوید اندر راه مکّه بودم، از مصر همی آمدم و با من زاد بود پريز          
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چیز نخوردم، خلخاىل  چگريی و پنداری که ترا روزی ندهد گفت بینداختم، و بسه روز هی حمّاىل، زاد بر پشت همی
یافتم اندر راه، نفس میگفت بردار تا خداوند وی بیاید، باشد که چیزی بتو دهد، با وی دهم پس همان زنرا دیدم 

دهد، پس چنگاىل درم فرا میگوئی تا خداوند وی بیاید، با وی دهم تا مرا چیزی  مرا گفت تو بازرگانی میکنی
  .کردم من انداخت و گفت نفقه کن، تا بنزدیک مصر از آنجا نفقه می

بنانرا کنیزکی آرزو کرد تا ویرا خدمت کند با برادران انبساط کرد و بهاء آن فراهم آوردند گفتند کاروان فرا           
بر یکی اتّفاق افتاد گفتند این شایسته است، خداوندش را خریم موافق چون کاروان رسید همگانرا رسید یکی ب

گفتند این بچند میدهی گفت آن بهائی نیست، الحاح کردند گفت این کنیزک از آنِ بنان حمّال است، زنی 
  .فرستاده است او را از سمرقند، کنیزک نزدیک بنان حمّال بردند و قصّه بگفتند

حسن خیّاط گوید نزدیک بشر حافی بودم گروهی آمدند و بر وی سالم کردند گفت شما چه قومید گفتند           
ایم، بحجّ خواهیم شد، گفت خدای پذیرفته کناد گفتند تو با ما رغبت کنی گفت بسه  ما از شامیم، بسالم تو آمده
ر چیزی دهند فرا نستانیم گفتند ناخواسنت و چیز نخواهیم و اگ چبرنگريیم و هیچیز  چشرط بیایم یکی آنک هی

اید پس  نابرگرفنت توانیم کرد امّا آنک پیدا آید نتوانیم کرد که فرا نگريیم گفت پس شما توکّل بر زاد حاجیان کرده
اند، درویشی که نخواهد و اگر ویرا دهند فرانستاند و این از جملۀ روحانیان  یا حسن نیکوترین درویشان سهگفت 
و دیگر درویشی که نخواهد و اگر دهند بستاند و این از جمله آن قوم باشد که در حضرت قدس مائدها باشد 

  .بنهند و درویشی که خواهد و چون بدهند قبول کند قدر کفایت، کفّارت او صدق بود
  .حبیب عجمی را گفتند بازرگانی دست بداشتی گفت پایندانی، ثقه است          
ر روزگار پیشني مردی بسفر شد قرصی داشت گفت اگر این بخورم بمريم خدای فریشتۀ بر وی گویند اند          

چیز مده، قرص بنخورد تا از گرسنگی بمرد و  چموکّل کرد گفت اگر بخورد ویرا روزی ده و اگر نخورد ویرا هی
  .قرص از وی باز ماند

و فرق میان . او برند همچنانک عروس بخانۀ داماداند هر که در میدان تفویض افتد مرادها نزد  و گفته          
و آن نکوهیده است و تفویض اندر حظّ تو بود و آن  تفویض و تضییع آنست که تضییع اندر حق خدای بود

  .ستوده است
  .عبداللّه مبارک گوید هر که پشیزی از حرام بستاند متوکّل نباشد          
زاد، فاقه رسید، مرا چشم بر منزل افتاد شاد شدم، پس گفتم  بادیه بودم بی ابوسعید خرّاز گوید وقتی اندر          

ردارند و آنجا چون من سکون یافتم بمنزل و بر غري او توکّل کردم سوگند خوردم که اندر آن منزل نشوم مگر مرا ب
گاه که ولیّی از  نزلبرند گوری بکندم اندر ریگ و در آنجا بخفتم و ریگ بر خویشنت کردم آواز شنیدند مردم آن م

  .اولیاء خدای خویشنت را باز داشتست اندرین ریگ، او را دریابید جماعتی بیامدند و مرا برگرفتند و بمنزل بردند
رفتم، اندر چاهی افتادم نفس من اندر پیکار افتاد  یابوحمزۀ خراسانی گوید ساىل بحجّ شدم، اندر راه م          

این خاطر هنوز تمام نکرده بودم که دو مرد آنجا فرا رسیدند . که فریاد نخوانم که فریاد خوان گفتم نه بخدای
یکی گفت بیا تا سر این چاه سخت کنیم تا کسی در این چاه نیفتد، نی و چوب و آنچه بایست بیاوردند و سر 

دم چون بپوشیدند، خواستم که بانگ کنم گفتم بانگ بدان کس کن که نزدیکرتست بتو ازیشان، خاموش شچاه 
پای بچاه فرو کرد و بانگ همی کرد چنان دانستم که همی گوید . ساعتی برآمد چیزی بیامد و سر چاه باز کرد

دست اندر پای من زن، دست اندر پای وی زدم، مرا برکشید و ددی بود و بشد، هاتفی آواز داد که یا با حمزه نه 
  .گفتم خاستم و میبود که بهالکی از هالک برهانیدم ترا من براین نیکوتر 

 فکَشَْک عَن الْ م مِنْتَنَی بالفَهْ نَیْوَاَْغ  هَویالْتُمَ اَکَْک اَنْنَهانی حَیائِی مِْن
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 تَ شاهِدیدَیْری فَاَبَْت فی اَمْتَلَطَفْ
 بِ حَتّی کَاَنَّماغَیْتَ ىل بِالْتَراءَیْ
 فُهُ حُبِّ حَتْتَ فی الْیی مُحِبّا اَنْوَتُحْ

  

 فرَکُ باللُّطْفُ یُدْلَطْوَ اُل اىل غائِبی
 کَفبِ اَنَّکَ فی اَلْغَیْ تُبَشِّرُنی بِالْ

 فِ حَتْحَیاةِ مَعَ الْنُ الْوَذا عَجَبٌ کَوْ 
  

حذیفۀ مرعشی را پرسیدند و او خدمت ابراهیم ادهم کرده بود گفتند که چه چیز دیدی از ابراهیم از           
وز طعام نداشتیم و نیافتیم، پس در کوفه رسیدیم با مسجدی شدیم عجایب گفت اندر راه مکّه بماندیم، بچند ر

ویران، ابراهیم اندر من نگریست و گفت یا حذیفه گرسنگی اندر تو، کار کرده است گفتم چنانست که شیخ میداند 
هِ بِکُلِّ مُشارُ اِلَیْبِکُلِّ حالٍ وَالْ هِصودُ اِلَیْ مَقْتَ اَلْمنِ الرَّحیمِ اَنْاللّهِ الرَّحْ مِگفت دوات و کاغذ بیار، بربدم، بنوشت بِسْ 

  .نیًمَعْ
  :شعر

 اَنَا حامِدٌ اَنَا شاکرٌ اَنَا ذاکرٌ 
 فِهاهِیَ سِتَّةُ وَاَنَا الضَّمنيُ لِنِصْ 

 تُهابُ نارٍ خِفْ حی لِغِريِکَ لهْمَدْ
  

 اَنَا جائِعٌ اَنَا نائٌِع اَنَا عاری 
 فِها یا جاریفَکُنِ الضَّمنيَ لِنِصْ

 دُخولِ النّارِ تُکَ مِنْفَدَیْ فَاَجِرْ
  

چیز مبند جز خدای عَزَّوَجَلَّ و هر که پیش تو آید نخست،  چپس این رقعه بمن داد و گفت برو و دل در هی          
وی دادم بنگریست و ه وی ده گفت بشدم، نخستني کسی که دیدم مردی بود، همی آمد براسرتی نشسته، به ب

گفتم اندر فالن مسجد است صُرّۀ بمن داد، شصت دینار اندر وی . ن رقعه کجاستبگریست و گفت خداوند ای
گفت این ترسائی بود با نزدیک ابراهیم آمدم و  پس مردی را دیدم دیگر، پرسیدم که آن مرد، که بود برین اسرت

اهیم داد و مسلمان قصّه ویرا بگفتم ابراهیم گفت اکنون مرد بیاید چون ساعتی بود ترسا بیامد و بوسه بر سر ابر
  .فیقٌوبِاللّهِ التَّوْ. شد
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  یکم باب بیست و
  در شُکر

  .نَّکُمْدَتُمُ لَازِیشَکَرْ اللّهُ تَعاىل لَئِنْ قالَ           
ترین چیزی که دیدی از رسول  ها شدم و گفتم خرب گو ما را از شگفتاللّهُ عَنْ عطا گوید نزدیک عائِشه رَضِیَ           
عایشه بگریست و گفت کدام کار بود آنِ وی که عجب نبود، شبی نزدیک من آمد و اندر . هِ وَسَلَّمَعَلَیْ اللّهُ  صَلَّی

اللّه من نزدیکی تو  بسرت من آمد، پس گفت یا دخرت بوبکر دست بدار تا عبادت کنم خدایرا عَزَّوَجَلَّ گفتم یا رسول
ا بود از آنجا طهارت کرد و آب بسیار بریخت و دوسرت دارم، دستوری دادم ویرا، برخاست و مشکی آب آنج

رفت، پس در رکوع شد و بگریست پس  پس بگریست چنانک اشک بر سینۀ او می برخاست و نماز همی کرد
سجود کرد و بگریست پس سر برآورد و بگریست و همچنني میکرد تا بالل بیامد، ویرا آگاهی داد بنماز گفتم یا 

و خدای تعاىل گناهان تو گذشته و آینده بیامرزیده است گفت چرا بندۀ نباشم شاکر  اللّه چرا چندین گریستی رسول
  .ضِاَرْقِ السَّمواتِ وَالْخَلْ اند، اِنَّ فی اند فرو فرستاده و چرا چنني نکنم و این آیت بر من خوانده

ّر آمدن باشد بنعمت منعم بر اللّهُ گوید حقیقت شکر نزدیک اهل تحقیق مق استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ          
وجه فروتنی و برین وجه خدای تعاىل را وصف کنند که او شکور است بر طریق توسّع و معنی این بود که بنده را 

  .وجَزَاءٌ سَیّىَٔةٍ سیّئةٌ مِثلُها: جزا دهد و مکافات کند بر شکر و جزاء شکر را، شکر نام کرد چنانک گفت
عنی نست که بر عمل اندک ثواب بسیار دهد، و از اینجا گویند چهار پایرا دابّۀ شکور یاند شکر از آ و گفته          

فربهی زیادت از آن پدیدار آرد که علف خورد و محتمل بود که گویند حقیقت شکر ثنا بود بر محسن بذکر 
حانَهُ وَتَعاىل شکر حق سُبْ احسان او پس شکر بنده خدایرا عزَّوَجَلَّ ثناء او باشد بر وی بیاد کرد احسان او بر وی و

مُُه بندۀ را ثناء او باشد برو بیاد کرد احسان او را پس احسان بنده طاعت او باشد خدایرا و احسان حقّ عَزَّاسْ
  .انعام او باشد بر بنده

شکر . بر سه قسم است حانَهُ وتَعاىل و شکرسخن دل بود و اقرار دل به نعمت حق سُبْ وحقیقت شکر          
حانُهُ وَتَعاىل بنعت خشوع و تواضع و شکر تن و ارکان ان و تن و دل امّا شکر زبان اعرتاف بود بنعمت حق سُبْزب

  .مشغول کردن تن بود بموافقت فرمان و خدمت و شکر دل مالزمت بود بر بساط شهود بنگاه داشنت حرمت
شکر عابدان باشد بافعال و شکری بود و  و گویند شکری بود و آن شکر علما بود بزفان و شکری بود که          

  .آن شکر عارفان است باستقامت ایشان در جمله احوال
  .ابوبکر ورّاق گوید شکر نعمت، دیدن منّت بود و نگاه داشت حرمت          
  .حمدونِ قصّار گوید شکر نعمت آن بود که نفس خویش اندر وی طفیلی بینی          
ا علّتی است و آن آنست که شاکر نفس خویش را زیادتی میطلبد پس او بر حفظ نفس جنید گوید شکر ر          

  .خویش ایستاده باشد
  .از شکر ابوعثمان گوید شکر دانسنت عجز است          

توفیق وی بینی و آن توفیق از تمامرت بود از شکر، و آن چنان بود که شکر خویش  اند شکر بر شکر و گفته          
  .و این متناهی باشد ت خدای بود بر تو و او را بر آن، شکر گوئی پس بر شکر، شکر کنیجملۀ نعم

  .اند شکر اضافت نعمت بود با نعمت کننده بفروتنی کردن ویرا و گفته          
  .جنید گوید شکر آن بود که خویشنت را اهل آن نعمت نبینی          
  .وسع تو بود اندر آن بجای آریرویم گوید شکر آن بود که آنچ در           
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  .اند که شاکر آن بود که بر موجود شکر کند و شکور، آنک بر مفقود شکر کند و گفته          
  .اند آنکه بر عطا شکر کند شاکر بود و آنک بر بال شکر کند شکور بود و گفته          
ماعتی پیش او بودند و اندر شکر سخن همی جنید گوید هفت ساله بودم و پیش سری ایستاده بودم و ج          

گفتند، مرا گفت یا غالم شکر چیست گفتم آنک در خدای تعاىل عاصی نباشی بنعمت او، مرا گفت یا غالم زود 
  .بود که حظّ تو از خدای زبان تو بود من برین همی گریستم که سری گفت

  .شبلی گوید شکر دیدن منعم بود نه دیدن نعمت          
  .اند شکر موجود را بدارد و مفقود را صید کند و گفته          

  .ابوعثمان گوید شکر عام بر طعام و لباس بود و شکر خواص برآنچه بر دل ایشان درآید از معانی          
السّالم گفت یارب ترا شکر چون کنم و شکر من ترا نعمتی است از نزدیک تو، خداوند تعاىل  داود علیه          

  .ی فرستاد که اکنون مرا شکر کردیوح
السّالم اندر مناجات گفت الهی آدم رابیافریدی بید قدرت خویش و با وی چنني و چنني  موسی علیه          

  .کردی، ترا شکر چون کرد گفت دانست که همه از منست معرفت او بدان، شکرِ او بود مرا
زداشت، کسی فرستاد بدو، دوستی او این دوست را گفت شکر گویند یکی را دوستی بود سلطان او را با          

محبوسی آوردند، گربی که ویرا شکر کن،  گفت وی نبشت که حال چه رفت، دوسته کن، این مرد را بزدند، ب
ن مرد چندین بار این گرب برپای بر پای گرب و دیگر جانب بر پای ایعلّت شکم بود بند بر نهادند، یک جانب 

فارغ شود، این مرد  بایست شد و بر سرِ وی بایستاد تا وی حاجتِ خویش این مرد را با وی میبایستی خاست ب
بدوست خویش نبشت که حال چگونه است، دوست گفت شکر کن، گفت چه بالئی بود بیشرت ازین که هست؟ 

  .چه خواهی کرددوست گفت اگر این زنّار که وی بر میان دارد بر میان تو بندند و از میان او بازگشایند تو 
اند که شکر چشم آنست که عیبی بینی بر کسی بپوشانی و شکر گوش آنک چیزی زشت شنوی  و گفته          
  .بپوشی

بن عبداللّه شد و گفت دزد اندر سرای من آمد و کاال بربد، گفت شکر کن، اگر دزد  مردی بنزدیک سهل          
  .تو چه دانستی کرد تو بربدی دل تو شدی و آن شیطان است و درستی ایماندر 

  .اند شکر مزه یافنت است بثناء او آنچه برو مستوجب آن نیستی از عطاء وی و گفته          
جنید گوید هرگاه که سری خواستی که مرا فائده دهد، سؤاىل کردی، مرا روزی گفت یااباالقاسم شکر           

خدای بر معصیت او گفت این از کجا آوردی گفتم از  چیست گفتم آنک یاری نخواهی بچیزی اندر نعمتهای
  .مجالست تو

هَهُ گفت الهی مرا نعمت دادی شکر تو نکردم و بال بر من نهادی صرب اللّهُ وَجْ گویند علیّ مرتضی کَرَّمَ          
  .نکردم، بال دائم نکردی، الهی از کریم چه آید مگر کرم

  .نرسد باید که زبان تو از شکر باز نمانداند اگر دست بمکافات  و گفته          
اند که اعمال ایشانرا فایدتی نبود یکی آنکه باکر راز گوید و دیگر آنک نعمت  اند چهار گروه و نیز گفته          

  .دهد کسی را شکر نکند و دیگر که تخم در شورستانی برپاکند و دیگر آنک چراغ در آفتاب نهد
السّالم مژده دادند بآمرزش، زندگانی خواست از خدای، با وی  چون ادریس را علیهو چنني گویند که           

که پیش ازین عملی که میکردم از بهر آمرزش میکردم گفتند اندرین معنی گفت زندگانی خواستم تا ویرا شکر کنم 
  .فریشته پر باز کرد و ویرا برگرفت و بآسمان برد

رد بگذشت آب بسیار دید که از وی همی رفت، ویرا عجب آمد، خدای بر سنگی خ یکی از پیغامربان          
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یزم دوزخ مردم ه. تعاىل آن سنگ را با وی بسخن آورد گفت نشنیدی که خدای گفت وَقودُها النّاسُ وَالحِجَارَةُ
گرداند، حانَهُ او را ایمن از بیم آن همی گریم، آن پیغامرب دعا کرد تا خداوند سُبْ خواهند بود و سنگ، اکنون 

خدای وحی فرستاد که او را ایمن کردم و پیغمرب برفت چون باز آمد همچنان آب دید که مريفت و زیادت، گفت 
نه خدای ترا ایمن کرد از دوزخ، همچنان گریسنت میکنی، گفت آن گریسنت اندوه و بیم بود و اکنون گریسنت شکر 

  .و شادیست
 تُمْ شَکَرْ اللّهُ تَعاىل لَئِنْ بیند قالَ د زیرا که بر خویشنت دائم نعمت او میاند شاکر همیشه بازیادت باش گفته          
اللّهُ تَعاىل اِنّ  ده آن بود که آن بال ازوست قالَ هو صابر همیشه با خدای باشد، زیرا که دائم اندر مشا لَأَزِیدَنَّکُمْ

  .مَعَ الصَّابِرینَ اللّهَ
عبدالعزیز آمدند جوانی در میان بود، آن جوان در سخن آمد عمر گفت که  فدی بنزدیک عمراند و و گفته          

گفت یا امريالمؤمنني اگر کار به پريی بودی پري تر از تو هست اندر میان مسلمانان  سخن پريان گویند نیکوتر جوان
و نه نیز وفد  ایم که فضل تو بما مريسد که از تو چیزی خواهیم گو، جوان گفت ما وَفد رغبت نه عمر گفت سخن

آنک از تو همی ترسیم که ما را عدل تو ایمن کرده است گفت پس شما کدام وفد خوانند گفت ما وفد شکریم، 
  :اند ایم که ترا شکر کنیم و بازگردیم و اندرین معنی آورده آمده
  :شعر

 ری صامِتٌوَمِنَ الرَّزیَّةِ اَنَّ شُکْ
 هاکَ ثُمَّ اُسِرُّوَأرَیَ الصَّنِیعَةَ مِنْ 

  

 ناطِقٌ  تَ وَ اَنَّ برَّکَعَمّا فَعَْل 
 کَریمِ لَسَارِقٌانّی اِذًا لِیَدِ الْ

  

السَّالم که رحمت کنم بر بندگان خویش بر اهل عافیت و اهل  خداوند تعاىل وحی فرستاد بموسی علیه          
شکر اندکی کنند و ن بال گفت مبتال مستوجب رحمت بود از آنِ اهل عافیت چیست گفت آنک بر عافیت م

  .حَوّاسِرُ عَلی عَافِیَةِ الْفاسِ وَالشُّکْأَنْ دُلِّلهِ عَلی نِعَمِ الْحَمْگویند اَلْ
اندر خرب درست آمده است . اند الحمدلّلهِ بر ابتداء نعمت ازو باشد و شکر بند کردن نعمت را دیگر گفته          

  .حال که باشند خدایرا عَزَّوَجَلَّ شکر کنندبهشت شوند آن باشند که بهرکه نخست کسانی که اندر 
  .رُ عَلی ماصَنَعَ دُلِلّهِ عَلی ما دَفَعَ والشُّکْحَمْاند اَلْ و گفته          
از کسی حکایت همی آید که گفت اندر سفری بودم، پريی را دیدم دیرینه او را پرسیدم از حال او گفت           

دخرت عّمی از آنِ من و آن زن نیز مرا دوست داشت باتّفاق چنان افتاد که ویرا اندر ابتداء کار، دل من مبتال شد ب
که ویرا بخانۀ من آوردند ویرا، گفتم بیا تا خدایرا شکر کنیم بر آنک میان ما جمع کرد،  بزنی بمن دادند آن شب

برین حال بودیم بود همچنان کردیم و هفتاد سال  آن شب نماز کردیم، باز یکدیگر نرپداختیم چون دیگر شب
  .گوید گفت ای زن چنني بود آن زن گفت چنانست که آن پري می
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  باب بیست و دوم
  در یقني

  .آخِرَةِ هُم یُوقِنُونَلِکَ وَ بِالْقَبْ زِلَ مِنْکَ وَما اُنْزِلَ اِلَیْؤمِنونَ بِما اُنْاللّهُ تَعاىل وَالَّذِینَ یُـْ قالَ           
هِ وَسَلَّمَ گفت نگر رضاء مردمان اللّهُ عَلَیْ روایت کند از عبداللّه مسعود که پیغمرب صَلَّی مهثَسلیمان از خَیْ          

نجوئی بخشم خدای و نگر شکر نکنی کسی را بر فضل خدای عَزَّوَجَلَّ و نگر کسی را نکوهش نکنی بر آنچه 
شود و بکراهیتِ کس رد نشود خداوند خدای ترا ننهاده باشد که روزیِ خدای عَزَّوَجَلَّ بحرص حریصان زیادت ن

  .تعاىل بعدل خویش راحت اندر رضا و یقني نهاد و اندوه و اندیشه اندر شک و خشم
یقني چون بدل رسد دلرا پر از نور کند و شکها از دل بربد و دلرا پر از  اللّه انطاکی گوید اندکیابوعبد          

  .شکر گرداند و خوف، از خدای تعاىل عَزَّوعَال
بوجعفر حدّاد گوید ابوتراب نخشبی مرا دید اندر بادیه بر سر حوضی نشسته بودم و شازده روز بود تا           

ام انتظار میکشم تا چه غلبه کند  چیزی نخورده بودم، مرا گفت ترا چه نشانده است گفتم میان علم و یقني بمانده
  .اشد بگذرم گفت زود بود که ترا کاری پیدا آیداگر غلبه علم را باشد آب خورم و اگر غلبه یقني را ب

  .ابوعثمان حريی را گوید یقني آن بود که اندوه فردا نخوری          
  .ایمان بود و از تحقیق آن در دلسهل عبداللّه گوید که یقني از زیادت           
  .و هم او گوید که یقني شاخی است از ایمان فروتر از تصدیق          

  .حانَهُ وَتَعاىل که در دل پیدا شودبعضی گویند از پريان، یقني علمی بود از حق سُبْ          
  .تَسَب نیستاستاد امام قُدِّسَ سِرُّهُ گوید این لفظ اشارتست بدان که یقني مُکْ          
تُ یَقیناً و پس دَدْ غِطاءُ مَا ازْلْ اکُشِفَ اند بزرگان لَوْ و سهل گوید ابتداء یقني مکاشفه بود و از بهر این گفته          

  .ازان معاینت و مشاهدت
  .ابوعبداللّه خفیف گوید یقني بینا شدن سِّر بود باحکام غیبت          
  .ابوبکر طاهر گوید که علم آن بود که شک بردارد و یقني آن بود که در وی شک نبود          
ین اشارت بعلم کسبی کند و در یقني آنچه بر بدیهه در دل حاصل شود و اللّهُ بد استاد امام گوید رَحِمَهُ          

  .علوم قوم برین جمله بود در ابتدا کسبی بود و در انتها بدیهی
اند که اوّل مقامات، معرفتست پس یقني پس تصدیق پس اخالص پس شهادت  و بعضی از پريان گفته          

  .تدپس طاعت و ایمان نامی است که برین همه اف
اللّهُ که اشارت گویندۀ این لفظ بدانست که اوّل چیزی که بر بنده واجب شود  استاد امام گوید رَحَِمهُ          

حانَهُ وَتَعاىل است و معرفت حاصل نشود مگر بتقّدم شرائط آن و آن نظر راستست در مخلوقات و معرفت حق سُبْ 
ایمان در دل ظاهر شود، محتاج نباشد بعد ازان بطلب دالئل توحید پس چون دلیل بدانست و بیان حاصل شد 

خرب داد بر زبان انبیا حانَهُ وَتَعاىل را باور دارد بدانچه این حال را یقني خوانند پس حق سُبْ. کردن برهان
بجای زیرا که تصدیق آن بود که خرب را باور دارد پس اخالص در آنچه فرمان باشد . هِم اَجمَعِنياللّه عَلَیْ  صَلَواتُ 

اند بازایستند و  اند بطاعت بایستند و از آنچه نهی کرده ا آشکارا کند و در آنچه فرمودهر آرد و زبان اجابت فرمان
اللّهُ که گوید ذکر زبان، زیادتی نور دلست که بر  بدین معنی اشارت کرده است استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ

  .زبان ظاهر میشود
حانَهُ وَتَعاىل ه گوید که حرامست بر دىل که بوی یقني شنیده باشد که بعد از آن بغري حق سُبْبن عبداللّ سهل          



۱۱۹  

  .التفات کند
ذوالنّون مصری گوید یقني بکوتاهی امل خواند و کوتاهی امل، بزهد خواند و زهد، حکمت مرياث دهد           

  .و حکمت، نظر در عواقب کار اقتضا کند
عطا بتو رسد از مخلوقی مدح سه چیزست از نشان یقني، با مردمان مخالطت کم کردن و چون  هم او گوید          

  .ناکردن و چون چیزی نرسد ذم نا کردن
و سه چیز از نشان یقنيِ یقني بود دیدن همه چیزها از حق تعاىل و رجوع کردن با وی در همه کارها و           

  .وی در همه حالهاه استعانت کردن ب
  .جنید گوید که یقني قرار گرفنت علمی بود در دل که تغیّر بدان راه نیابد          

عطا گوید هرکسی را یقني در دل بمقدار نزدیکی او بود در تقوی و اصل تقوی آن بود که از مناهی  ابن          
  .یقني رسنداعراض کنی و اعراض کردن از مناهی جدا شدن بود از نفس، پس از جدا شدن ایشان از نفس ب

اند از پريان، یقني مکاشفه بود و مکاشفه بر سه وجه بود مکاشفۀ در خرب بود و مکاشفۀ بود  و بعضی گفته          
  .باظهار قدرت و مکاشفۀ دل بود بحقایق ایمان

لبه اللّه گوید مکاشفه در سخن ایشان عبارت از ظاهر شدن چیزی بود دل ایشانرا بغ استاد امام رحمه          
آنک در آن هیچ شکی بود و باشد که بکاشفه آن خواهند که میان خواب و  گرفنت ذکر آن چیز بر دل ایشان بی

  .و ازین حالت عبارت بسیار کنند بخواب بیداری چیزی بیند
استاد امام گوید از امام ابوبکر فورک شنیدم که از بو عثمان مغربی پرسیدم که آنچه شما گوئید که           

  .صی را دیدم معاینه بود یا بر طریق مکاشفه گفت بر طریق مکاشفهشخ
  .عامربن عبدالقیس گوید یقني دیدن چیزها بود بقوّت ایمان          
  .جنید گوید یقني برخاسنت شک بود بمشهد غیب          
السَّالمُ که اگر  هِ سَّالمُ در حق عیسی عَلَیْهِ الاللّهُ که گفت در قول پیغامرب عَلَیْ از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

یقني بیفزودی در هوا برفتی اشارت بحال خویش کرد شب معراج که در لطائف معراج است که گفت براق را 
  .دیدم که بماند و من همی شدم

ت اندر دلت آید جنید گوید از سری شنیدم که او را پرسیدند از یقني گفت آرام گرفنت بود آنگاه که واردا          
  .از آنک یقني بدانسته باشی که حرکت تو هیچ منفعت نکند در آن ترا و هرچه بر تو قضا کردند از تو بازدارند

بن سهل گوید حضور فاضلرتین از یقني زیرا که حضور، وطنهاست و یقني خطرهاست، یقني از ابتداء  علیّ           
روا میدارد حصول یقني، خاىل از حضور و روا ندارد حضور حضور نهادست و حضور دوام آن بود که گوئی 

یقني و از بهر این گفت نوری که یقني مشاهده بود یعنی که اندر مشاهده یقني بود که درو شک نه، زیرا که  بی
  .مشاهده نبود آنرا که باور ندارد آنچه ازو بود

وست و بیقني بشناسند خدایرا عَزَّوَجَلَّ و بعقل اق گوید یقني قاعدۀ دلست و کمال ایمان بدابوبکر وّر          
  .بدانند آنچه از خدای بود و غري او را از وی بعقل بدانند

  .بیش بود از تشنگی بمردجنید گوید خداوندان یقني بر سر آب برفتند و آنک یقني وی از آنِ ایشان           
تم اسرائیل گفتم یا غالم تا کجا گفت بمکّه همی روم گف ابراهیم خوّاص گوید غالمی را دیدم در تیه بنی          

ستون نگاه تواند داشت، قادر نیست  زاد و راحله مرا گفت ای ضعیف یقني آنک هفت آسمان و هفت زمني بی بی
  .عالقتی بمکّه رساند چون در مکّه شدم او را دیدم اندر طواف و همی گفت که مرا بی

 سُ موتی کَمَداًیا نَفْ  یا عنيُ سَحّی ابداً 



۱۲۰  

 َاحَداَوال تُحِبّی
  

 جَلیلَ الصَّمَدااِلَّا الْ
  

  .ف یقینی که من دیدمرا دید گفت یا شیخ هنوز بر آن ضعچون م           
ابویعقوب نهرجوری گوید بنده چون بکمال رسد از حقیقت یقني، بالنزدیک او نعمت گردد و رخا           

  .مصیبت گردد
  .ق گوید یقني بر سه وجه باشد یقنيِ خرب است و یقنيِ داللتست و یقنيِ مشاهدتستابوبکر روّا          
زاد و راحله گفتم اگر یقني نیست با او هالک  ابوتراب گوید غالمی را دیدم اندر بادیه همی رفت بی          

هیچکس را بینی  زاد همی روی گفت ای پري سربردار تا جز خدای شود گفتم ویرا یا غالم اندر چنني جای بی
  گفتم اکنون هرکجا خواهی رو

  .ابوسعید خرّاز گوید علم ترا کار فرماید و یقني ترا برگريد          
ابراهیم خوّاص گوید طلب معاش حالل همی کردم، ماهی میگرفتم، روزی ماهیی اندر دام افتاد، برآوردم           

رآوردم و دام دیگر باره در آب افکندم گفت هاتفی آواز داد که و دام اندر آب افکندم یکی دیگر درافتاد آن نیز ب
  .معاشی دیگر یابی که دیگری را از ذکر ما باز نداری، دلم بشکست و دست از آن بداشتم



۱۲۱  

  باب بیست و سیم
  در صَبْر

  .رُکَ اِلّا بِاللّهِوَما صَبْ بِرْاللّهُ تَعاىل وَاصْ قالَ
  .ىلاُوْمَةِ الْ دَ الصَّدْرُ عِنْاللّهُ عَلَیه وَسَلَّمَ اَلصَّبْ هُ روایت کند که پیغامرب گفت صَلَّینْ اللّهُ عَ ابوهریره رَضِیَ          
  .صرب اندر اوّل کار باید چون خشم گريد یا مصیبتی رسد یا مکروهی، بصرب استقبال آن باز شود          
 را اقسام است، صربی بود بکسب بنده و صربی بود نه اللّهُ صرب استاد امام گوید مصنف این کتاب رَحِمَهُ          

بکسب بنده، صرب کسبی بر دو قسم است، صربی بود بدانچه خدای عَزَّوَجَلَّ فرموده است و صربی بود بدانچه 
حَانَهُ نهی کرده است امّا آن صرب که کسبی نیست بنده را صرب او بود بر مُقاسات آنچه بدو رسد از حکم حق سُبْ

  .ىل که او را در آن رنجی رسد و غیظی نبودوَتَعا
و از . جنید گوید از دنیا بآخرت راهیست آسان بر مؤمن و هجران خلق در جنب یافنت حق دشوار است          

  .نفس بخدای شدن صعب است وصرب کردن با خدای تعاىل صعبرت
  .اکردنو پرسیدند از وی از صرب گفت فرو خوردن تلخیها و روی ترش ن          
  .صرب از ایمان بجای سرست از تنالسَّالمُ  هِ بن ابی طالب گفت عَلَیْ علیّ           
اِلّا بِاللّهِ رُکَ صَبْامر است بعبادت و قوله و ما  بِرْابوالقاسم حکیم گوید اندر قول خدای عَزَّوَجَلَّ واَصْ          

  .دو بود، از درجۀ عبادت بدرجۀ عبودیّت شده باشدبندگی است هر که از درجۀ که او را بود بدرجۀ شود که ب
  .من بتو است و مرگ من بتو استهِ وَسَلَّمَ گفت بِکَ اَحیا وَ بِکَ اَموتُ زندگانی اللّهُ عَلَیْ  و پیغمرب صَلَّی          
نک کراهیت کنیم برآ کسی ابوسلیمان را پرسید از صرب گفت واللّه که ما بر آنک دوست داریم صرب نمی          

  .صرب چگونه کنیم مداری
ذوالنّون گوید صرب دور بودن است از مخالفات و آرمیدن با خوردن تلخیها و پیدا کردن توانگری بوقت           
  .درویشی
عطا گوید صرب ایستادن بود با بال بحسن ادب و هم او گوید فانی گشنت بود اندر بلوی و اظهار  ابن          

  .ناکردن شکوی
  .ابوعثمان گوید صبّار آن بود که خوی کرده باشد بمکاره کشیدن          

  .اند صرب ایستادن بود با بال بنیکوئی صحبت همچنانک با عافیت و گفته          
ابوعثمان گوید نیکوترین جزاها که بندگانرا دهند جزا بود بر صرب کردن و برتر ازان جزا نبود زیرا که خرب           
  .سَنِ ما کانوا یَعمَلونَبِاَحْ رَهُمْزِیَّن الَّذینَ صَبَرُوا اَجْندر کتاب وَلَنَجْداد ا

  .عمروبن عثمان گوید صرب ایستادن بود با خدای و فرا گرفنت بال ءوی بخوشی و آسانی          
  .گوید صرب ایستادن بود بر کتاب و سنّت خّواص          
  .مُحِبّان سخرت از صرب زاهدان واعجباً چگونه صرب میکنند وانشدبن معاذ گوید صرب  یحیی          

 مَواطِنِ کُلِّهاالْمُُل فیرُ یَْجالصَبْ
  

 مُلُ کَ فَاِنَّهُ ال یَجْ اِلَّا عَلَیْ  
  

  .ذوالنّون گوید صرب استقامت کردنست بخدای تعاىل          
نامست اگر از صرب گویند و وی تلخ بود، معنی این خوش  اللّهُ شنیدم صرب همچون از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          
  .است

  .استر عطا این بیت ابن          



۱۲۲  

  :شعر
 رَةًلَفُ حَسْتَرضی واَتْبرُ کَْیسَاَصْ

  

 ریِلفُنی صَبْترضی وَیُْت بیَ اَنْوَحَْس 
  

  .رویم گوید صرب ترک شکوی بود          
  .خواسنت بود بخدای تعاىلذوالنّون مصری گوید صرب فریاد           
  .رست و صابر و صّباراللّه خفیف گوید صرب سه است متصّبابوعبد          
  .هَهُ صرب مرکبی است که هرگز بسر اندر نیایداللّهُ وَجْ طالب گوید کَرَّمَ بن ابی علیّ           
سخرت بود بر صابران گفت صرب اندر گوید مردی نزدیک شبلی آمد گفت کدام صرب  عبداللّه البصری  علیّ           

خدای گفت نه گفت صرب خدای را گفت نه گفت صرب با خدای گفت نه، گفت پس چیست گفت صرب از خدای 
  .بزد خواست که جان تسلیم کند بانگیشبلی 

ر ق نکنی میان حال نعمت و محنت بآرام خاطر اندر هر دو حال و تَصَبُّجُرَیری گوید صرب آنست که فر          
  .آرام بود با بال، بیافنت گرانی محنت

  .واندرین معنی گوید          
 ریهَواکَ عَلی صَبْلِْعتُ وَلم اُطْصَبَْر

 کو ضَمريی صَبابَتییَشْ  مَخافَةَ اَنْ
  

 ر الصَّْب ضِع مَوْ کَ عَْنمِْن ُت مابیفَْیوَاَخْ 
 ریری وَال اَدْعَتی سِرّاً فَتَجْاِىل دَمْ 

  

استاد ابوعلی شنیدم که گفت صابران فريوزی یافتند بعزّ هر دو سرای زیرا که از خدای معیّت یافتند از           
  .الصّابِرینَ اللّهَ مَعَ  چنانک گوید اِنَّ

بِروا وَ صابِروا وَرَابِطُوا صرب فروتر از مصابره باشد و مصابره فروتر از و اندر معنی این آیت گویند اِصْ          
  .دمرابطت باش

دل بر بلوی صرب ه تن، در طاعت خدای تعاىل تا صابر باشید و به اند در معنی این آیت صرب کنید ب و گفته          
  .کنید تا مصابر باشید بسرّ، خویشنت بسته دارید بر شوق بخدای تا مرابط باشید

قهای من فراگري و از خُلقهای من لالسالم که یا داود خُ خداوند تعاىل و تقدّس وحی فرستاد بداود علیه          
  .یکی آنست که من صبورم

  .و اگر زنده مانی عزیز باشی اند صرب بیاشام که اگر او ترا بکشد شهید باشی و گفته          
اند صرب کردن خدایرا توانگری بود و صرب کردن بخدای بقا بود و صرب کردن اندر خدای، بال بود و  و گفته          

  اند با خدای، وفا بود و صرب کردن از خدای جفا، واندرین معنی گفتهصرب کردن 
  :شعر

 حَلَّ مِنّیرُ عَمَّنْفَ الصَّْبوَکَْی
 ءٍاِذا لَعِبَ الرَّجالُ بِکُلِّ شَیْ

  

 یَمنيِ مِنَ الشِّمالزلَةِ الْبمَنْ 
 عَبُ بِالرَّجالِتُ الحُبَّ یَلْوَجَدْ

  

  :اند و گفته
 مَومٌ عَواقِبُهُذْکَ فَمَرُ عَنْاَلصَّبْ

  

 مُودٌ اَشیَاءِ مَحْ سَائِر الْ  رُ فیوَالصَّبْ 
  

  .اند صرب بر طلب، عنوان ظفر باشد و صرب اندر محنت عنوان فرج باشد و گفته          
را چون او را باز زندان آوردند کسی  ندیکی را بتازیانه میزند اللّهُ گفت منصوربن الخلف المغربی رَحِمَهُ          

پرسیدند که این چیست گفت سیم داشتم در دهان و بر فرا خواند و سیم چند پاره از دهان خویش بريون کرد او را 
کنارۀ حلقۀ که بنظاره ایستاده بودند کسی بود که نخواستم که بانگ کنم بدیدار وی و دندان برین سیم همی 



۱۲۳  

  .فشاردم تا اندر دهان من همی پاره پاره شد
  .اند آید چنانکه گفته اند مصابرت صرب بود بر صرب تا صرب اندر صرب غرق شود و صرب از صرب عاجز تهو گف          
  .رارِ صَبْمُحِبُّ بِالصَّبْرُ فَصاحَ الْتَغاثَ بِهِ الصَّبْرَ فَاَسْصَابَرَ الصَّبْ          
اید گفتند دوستان توایم  ت شما کیوقتی شبلی را اندر بیمارستان بازداشتند گروهی نزدیک وی شدند گف          

ایم سنگ برگرفت، اندر ایشان انداخت ایشان بگریختند شبلی گفت دروغ گفتید اگر دعوی  بزیارت تو آمده
  .دوستی کردید از بالی من چرا گریزید

یاد کرد  کشد از بهر ما چنانکه اندر کتاب آید که بدیدار منست که بارها همی و اندر بعضی از اخبار می          
  .یُنِنافَاِنَّکَ بِاَعْ  مِ رَبِّکَلِحُکْ  بِرْوَاصْ

کسی حکایت کند که بمکّه بودم، درویشی را دیدم که بريون آمد و طواف کرد و رقعۀ از جیب برآورد و           
ر آمد، ب در آنجا نگریست و برفت و چون روز دیگر بود همچنان کرد، چشم بر وی میداشتم بچند روز بريون می

آن حال، روزی طواف بکرد و بگریست و پارۀ فراتر شد و بیفتاد و جان تسلیم کرد من بنزدیک او شدم و آن رقعه 
  .نایُنِمِ رَبِّکَ فَاِنَّکَ بِاَعْلِحُکْ بِرْوَاَصْ. را باز کردم، بر آنجا نبشته بود

داری که بر روی آن پري همی زنی گفت گویند جوانی دیدند که نعلني بروی پريی میزد، او را گفتند شرم ن          
  .جرم او بزرگست گفتند چیست گفت این پري دعوی دوستی من کرد و سه روز است تا مرا ندیده است

و اندر حکایت همی آید که کسی از پريان گوید ببالد هند رسیدم یکی را دیدم بیک چشم او را فالن           
دم گفتند اندر اوّل جوانی دوستی از آنِ وی بسفر شد و وی بوداع صبور همی خواندند، ویرا از حال او پرسی

بريون شده بود یک چشم وی بگریست و دیگر چشم نگریست، این چشم که بنگریست گفت دیدن دنیا بر تو 
حرام کردم که تو بر فراق یار من بنگریستی و این چشم بیست سالست تا باز نگشاد و اندرین معنی این آیت 

  .قوم باز نشناسی که کدامست میان راً جَمیالً، صرب جمیل آنست که خداوند مصیبت را اندرصَبْ بِرْاصْاند فَ گفته
که نشستمی باک اللّه عنه گوید اگر صرب و شکر دو مرکب بودندی بر هرکدام  عمر خطّاب رضی          
  .نداشتمی
  .خویی وَسَلَّمَ را پرسیدند از ایمان گفت صربست و خوش هِ اللّهُ عَلَیْ و اندر خرب همی آید که پیغمرب صَلَّی          
سری را از صرب پرسیدند، سخن در آن همی گفت کژدمی بر پای وی افتاد در وقت چند باره بزد، وی           

  .ساکن بود گفتند یا شیخ چرا برناندی گفت از خدای شرم داشتم که اندر صرب سخن گویم و صرب نکنم
  .آید که درویشانی صرب کننده هم نشینان خدای عَزَّوَجَلَّ باشند روز قیامت بار میاندر اخ          
حَانَهُ وَتَعاىل بیکی از پیغمربان وحی فرستاد که بالی خویش بر فالن بنده فرو فرستادیم، دعا و خداوند سُبْ          

ر تو از چیزی که بدان بر تو همی یا بنده رحمت چون کنم بکرد و در اجابت تأخري کردم، بمن گله کرد گفتم 
  .رحمت کنم

رِنَا لَمَّا صَبَروا معنی این آنست که چون دونَ بِاَمْ نه گوید اندر معنی این آیت که وَجَعَلنَاهُم اَئِمَّةً یَهْیَیْابن عُ          
  .ایشان دست در اصل کار زنند مهرت گردانیدیم ایشانرا

ر اللّهُ که گفت حّد صرب آنست که اعرتاض بر تقدیر نکنی امّا اظهار بال نه ب مَهُاز استاد ابوعلی شنیدم رَحِ          
ناهُ صابِراً حانَهُ وَتَعاىل از ایّوب همه خرب دهد که گفت اِنَّا وَجَدْروی شکایت، صرب را برنگذرد چنانکه خداوند سُبْ

سخنی بگویند درین گزاری بود اگر  را نیز اندوه یَ الضُرَّ، تا ضعفاء این امّتبازآنک خرب داد از وی که گفت مَسَّنِ
  .باب

نَاهُ صابِراً نگفت صبوراً زیرا که جمله احوال او صرب نبود، اندر بعضی از اند که گفت اِنّا وَجَدْ بعضی گفته          
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  .احوال با بال بودی اندر حال مزه یافنت از بال صابر نبود از آنرا گفت صابراً نه گفت صبوراً
اللّهُ حقیقت صرب، بريون آمدن بود از بال برحسب شدن اندر وی چون ایّوب  استاد ابوعلی گفت َرحِمَهُ          
حَمُ الرّاحِمنيَ ادب خطاب نگاه داشت چون معارضه تَ اَرْ وَاَنْ آیت گفت مَسَّنِیَ الضُرُّ السالم که اندر آخر علیه

  .نیحَمْت اِرْکردند بدانک وَاَنتَ اَرحَمُ الراحمنيَ صریح نگف
اللّه گوید صرب بر دو گونه باشد صرب عابدان بود و صرب محبّان و صرب عابدان نیکوتر آن  استاد امام رَحِمَهُ           

اللّهُ  بود که محفوظ باشد، و صرب محبّان نیکوتر آن بود که برداشته بود و اندرین معنی از استاد ابوعلی رَحِمَهُ 
جَمیٌل یعنی کار من صرب نیکو  رٌالسّالم بامداد از خویشنت بصرب وعده کرد، گفت فَصَبْ شنیدم که گفت یعقوب علیه

همی گریست تا هر . نِناهُ مِنَ الحُزْعَیْ یَضَّتْاست هنوز شبانگاه نرسیده بود که زاری کرد یا اَسَفی عَلی یوسُفَ وَاَبْ
  .دو چشم وی سپید شد
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  باب بیست و چهارم
  اندر مُراقَبَتْ 

  .وَکانَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیءٍ رَقیباً. اللّهُ تَعاىل قالَ           
ه وَسَلَّم آمد بر صورت مردی و اللّهُ عَلَیْ السّالم بنزدیک پیغامرب صَلَّی جریربن عبداللّه گوید جربئیل علیه          

ن وی و بدانسنت که خري گفت یا محمّد ایمان چیست گفت آنکه ایمان آری بخدای و فریشتگان و کتابها و رسوال
الصَّلوُة  هِ السّالم گفت راست گفتی، عجب بماندم از تصدیق او پیغامرب را عَلَیْ و شر همه ازوست جربئیل علیه

. ماه رمضان داشنتو روزۀ  نای داشنت و زکوة بدادن و حجّ کردوَالسَّالمُ گفت خرب گوی مرا از اسالم گفت نماز بپ
بینی او را  مرا از احسان گفت احسان آن بود که خدایرا برپستی چنانک گوئی میگفت راست گفتی گفت خرب ده 

  .بیند گفت راست گفتی و حدیث تا آخر بینی دانی که او ترا می که او را میاگر چنان نباشی 
گر تو او را نبینی دانی که او ترا هِ وَسَلَّمَ باین قول که گفت االلّهُ عَلَیْ اللّهُ پیغامرب صَلَّی استاد امام گوید رَحِمَهُ           

بود باطّالع حق بر وی و استدامت این علم مراقبت بیند اشارت بمراقبه کرد زیرا که مراقبت دانش بنده  می
خدای بود و این اصل همه چیزها بود و کس بدین درجه نرسد مگر پس از آنک از محاسبۀ خویش فارغ شده 

ل خویش اندر وقت باصالح آرد و طریق حق را مالزمت کند و باشد و چون شمار گذشت خویش بکند و حا
میان خویش و خدای نیکو کند بمراعات دل، و انفاس خویش با خدای نگاه دارد در همه احوال و داند که حق 

شنود، و هر  بیند و اقوال او می بیند و بدل او نزدیکست، احول او میداند و افعال او می سبحانه وتعاىل او را می
  .دایات وصلت فکیف از حقایق قُربتازین جمله غافل بود او دور است از بکه 

  .جُرَیری گوید هر که حاکم نکند میان خویش و میان خدای تقوی را و مراقبت را، بکشف مشاهده نرسد          
بیکی از غالمان او اللّهُ شنیدم که امريی بود و ویرا وزیری بود و در پیش او  از استاد ابوعلی رَِحمَهُ          

وی ه ب فاق چنان بود که در آن حالت امريبود اّتتهمتی که در دل او  نگریست که بر سر او ایستاده بود بی
نگریست، وزیر برتسید که امري تهمت بد نکند او را، ازین پس هرگز وزیر اندر نزدیک امري نشد الّا همچنانک 

بر وی آفریده است، مخلوقی مخلوقی را چنني مراقبت کند نگریست تا امري پندارد که آن حال  نگریست می
  .مراقبت بنده چگونه باید خداوند خویش را

از یکی از درویشان شنیدم که امريی را غالمی بود و بر وی اقبال داشت، بیش از آنکه بر دیگران و این           
ل او چونست امري خواست که با ایشان نماید غالم از دیگران نیکوتر نبود و بقیمت بیشرت نبود با امري گفتند حا

و کوهی بود دور ازیشان و بر آن کوه برف  فضل غالم، اندر خدمت بر دیگران، روزی امري بر نشسته بود با لشکر
تازد و بعد از  بود و امري سوی آن نگریست و سر در پیش افکند غالم اسب گرم کرد و قوم ندانستند که او چرا می

و پارۀ برف همی آورد، امري گفت تو چه دانستی که مرا برف همی باید گفت باز آن جانب  ساعتی غالم آمد
مرادی نبود امري گفت من او را بدین نیکوتر همی دارم هرکسی از شما شغلی دارد  و نگریسنت سلطان بینگریستی 

  .و او مراقبت احوال من میکند و مراعات نگریسنت من
  .خواطر، خدایرا مراقبت کند خدای جوارح او نگاه دارداند هر که ب و گفته          
پرسیدند ابوالحسن هندو را که شبان کی باز دارد گوسفند را بعصاء رعایت از چراگاه هالک گفت چون           

  .بانیست داند که برو نگاه
چرانید گفت ای غالم  ه گوسفند میهُ که در سفری بود غالمی را دید کاللّهُ عَنْ بن عمر گوید َرضِیَ عبداللّه          

ازین گوسفند یکی بفروشی گفت آن من نیست، گفت خداوندش را بگوی که گرگ بربد غالم گفت بخدای 
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  .چگویم بروزگاری دراز عبداللّه عمر میگفتی که آن غالم گفت بخدای چگویم
حظّ او از خدای فوت شود نه از ه جُنَید گفت هر که اندر مراقبت بحقیقت رسیده باشد از آن ترسد ک          

  .دیگر ییزچ
ذوالنّون گوید نشان مراقبت ایثار کردنست آنچه خدای عَزّوَجِّل اختیار کرده باشد و بزرگ داشنت آنچه           

  .حقري داشتستخدای تعاىل بزرگ داشتست و حقري داشنت آنچه خدای 
  .ت دور کند و مراقبت فرا راه حق داردنصر آبادی گوید رجا بطاعت کشد و خوف از معصی          
  .جعفربن نصري گوید مراقبت مراعات سِّر بود بنگریسنت با حق اندر هر خطرتی          
اند یکی آنک مراقبت خدای عَزَّوَجَلَّ را مالزمت کنیم و ظاهر علم  جُرَیری گوید کار ما بر دو چیز بنا کرده          

  .نگاه داریم
  .ا را پرسیدند که از طاعتها کدام فاضلرتست گفت مراقبت حق بر دوام اوقاتعط ابن          
  .خوّاص گوید مراعات وقت مراقبت بار آرد و مراقبت، اخالص سِرّ و عالنیت، خدایرا عَزَّوَجَلَّ          
ویش است و ابوعثمان مغربی گوید فاضلرتین چیزی که مرد آنرا مالزمت کند اندرین طریقت محاسبۀ خ          

  .مراقبت و نگاهداشنت کارها بعلم
و هم ابوعثمان گوید که ابوحفص گفت مرا چون تو مجلس کنی مردمانرا، اوّل دل خویش پند ده و تن           

  .خویش را، نگر جمع آمدن ایشان بر تو مغرور نکند که ایشان ظاهر ترا مراقبت کنند و خدای باطن ترا
وید یکی از پريانِ من گفت بر تو بادا بمراعات سرّ ومراقبت، روزی من اندر بادیه همی ابوسعید خرّاز گ          

رفتم آواز نعلني شنیدم از پس پشت خویش، مرا از آن هراس آورد خواستم که باز نگرم و ننگریستم، چیزی دیدم 
  .بر کتف من ایستاده و من بسرّ مراعات همی کردم پس باز نگریستم ددی دیدم عظیم

واسطی گوید فاضلرتین همه طاعتها نگاهداشنت وقتست و آن آنست که بنده از حد فرا نشود و جز با           
  .و باللّهِ التّوفیق. ایستد و از وقت خویش بريون نشود خدای نه
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  باب بیست و پنجم
  در رضا

  .هُورَضُوا عَنْ هُمْاللّهُ عَنْ  اللّهُ تَعاىل رَضِیَ قالَ
اهل بهشت اندر جایگاههای هِ وَسَلَّمَ هُ که پیغامرب گفت صلّی اللّهُ عَلَیْاللّهُ عَنْ داللّه گوید رَضِیَجابربن عب          

گوید  خویش باشند، از ناگاه نوری پدیدار آید ایشانرا بر در بهشت سربردارند، خداوند را سبحانه وتعاىل بینند که
حَانَهُ وَتَعاىل گوید خشنودی تو خواهیم از ما، حق سُبْیا اهل بهشت حاجت خواهید از من گویند یارب خشنودی 

منست که شما را در بهشت فرود آورده است، و کرامت من شما را روزی بوده است، حاجت خواهید گویند یارب 
ها بیارند از یاقوت سرخ مهار ایشان زمرّد سبز برنشینند و هر گامی از آن او چندان باز تو زیادت ازین خواهیم نجی

ُن حَانَهُ وَتَعاىل بفرماید که درختان که بر ایشان میوه بود و حوران بیایند گویند نَحْ د که چشم او ببیند خداوند سُبْبو
ما آنیم که هرگز نمريیم و جوانانیم که . ؤمِننيَ کِرامٍمٍ مُـْواجُ قَوْؤُسُ، اَزْنُ النّاعِماتُ فَال نَبْخالِداتُ فَالنَموتُ و نَحْالْ

آید و آن مشک بر ایشان نثار همی کند و  ردیم، ما جفت مؤمنانیم و کوهها بینند از مشک سپید باد میهرگز پري نگ
آنرا باد مُثريه خوانند، برین جملت همی آیند تا ببهشت عدن و آن قصبۀ بهشت است فریشتگان گویند یارب قوم 

حَبَاً بِالطّائِعنيَ حجابها از پیش چشمهای ایشان برگريند مَرْ حَبَاً بِالصّادِقنيَ مَرْحَانَهُ وَتَعاىل گوید آمدند، خداوند سُبْ
بخداوند تَعاىل نگرند، از نور خداوند تعاىل چنان گردند که یکدیگر را نبینند پس ایشانرا گویند با کوشکها شوید 

  .غَفورٍ رَحیمٍ الً مِنْمَ اینست قول خدای تَعَاىل، نُزُهِ وَسَلَّاللّهُ عَلَیْ یگدیگر را بینند، پیغامرب گوید صَلَّی
  .و خالفست میان عراقیان و خراسانیان اندر رضا که رضا از احوالست یا از مقامات          
خراسانیان گویند رضا از جملۀ مقامات بود و این نهایت توکّل است و معنی این باز آن آید که بنده           

  .بکسب و حیلت بدو رسد
فرود آید چون  دل اندررضا از جملۀ احوالست و بنده را اندرین کسب نبود بلکه  و عراقیان گویند          

بود بنده را و آن از مقامات  حالهای دیگر و ممکن بود میان هر دو زبان جمع کردن گویند بدایتِ رضا مکتسَبْ 
  .است و نهایت وی از جملۀ احوال بود و مکتسب نیست

اند و چنانک در  رضا و هرکس از حال خویش و شرب خویش خرب دادهاند اندر  و سخن بسیار گفته          
امّا شرط علم که ازان چاره نیست راضی بخدای، آن بود که . اند اند در شرب و نصیب متفاوت عبارت مختلف

  .بر تقدیر خدای اعرتاض نکند
  .بر حکم و قضا اعرتاض نکنداستاد ابوعلی گفتی رضا نه آنست که بال نبیند و نداند، رضا آن بود که           
اند برضا بدو، برای آنک نه هرچه بر بنده قضا  و بدانک بر بنده واجبست رضا دادن بقضا که امر کرده          
  .اند واجب است برو رضا دادن بدان چون معصیتها که قضاست و محنتهای مسلمانان از هرگونه کرده

را برضا گرامی کردند او را برتحیب تمامرتی و ه هرک قام رضاست یعنیاند بزرگرتین مقامی م پريان گفته          
  .برترین گرامی کردند تقریب

  .عبدالواحدبن زید گوید، رضا بزرگرتین مقامها است و بهشت دنیا است          
که و بدانک بنده از خدای راضی نتواند بود مگر پس از آنکه خدای تعاىل از وی راضی باشد زیرا           

  .هُهُم ورَضُوا عَنْاللّهُ عَنْ  خدای گفت رَضِیَ
اللّهُ شنیدم گفت شاگردی فرا استاد خویش گفت بنده داند که خدای از او  از استاد امام ابوعلی رَحِمَهُ          

شاگرد گفت داند استاد گفت چون داند گفت چون دل خویش را از خدای راضی یابم . اضی است گفت نهر
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  .ی از من راضی است گفت احسنت یا غالمدانم که خدا
السّالم گفت راه نمای مرا بکاری که چون من آن بکنم، از من راضی گردی گفت یا  گویند موسی علیه          

عمران رضای  روی که ای پسه موسی طاقت نداری موسی بسجود افتاد تضرّع کرد، خدای تعاىل وحی فرستاد ب
  .دهی بقضاء من من از تو اندر آنست که تو رضا

  .ابوسلیمان دارانی گوید چون از شهوات بريون آید او راضی باشد          
  .نصرآبادی گوید هر که خواهد که بمحّل رضا برسد بگو آنچه رضای خدای درآنست بردست گري          
و آن بود که اندر بدو و رضا بود ازو و رضا بدمحمّدبن خفیف گوید رضا بر دو قسمت بود رضا بود           

  .تدبري بود و رضا ازو اندر آنچه قضا کند
هِ راه سالکان درازتر بود و آن راه ریاضت است و راه خاصگان اللّهُ عَلَیْ مَةُاستاد ابوعلی گفت رَحْ          

  .نزدیکرتست ولیکن صعبرت بود و آن آنست که عمل تو برضا بود و رضا بقضا
  .باید بود که اگر دوزخ بر دست راست وی بداشته باشند نگوید که بجانب چپ میرویم گوید رضا آن           
  .ابوبکر طاهر گوید، رضا بريون کردن کراهیت است از دل تا اندر دل جز شادی نباشد          
او  واسطی گوید هرچند توانی رضا را کارفرمای، مباش تا رضا ترا کار فرماید که محجوب گردی از لذّات          

و رؤیت او از حقیقت آنچه مطالعه کند و اندرین سخن که واسطی گفت خطری عظیم است و اندران تنبیهی 
آنک نزدیک ایشان آرام گرفنت باحوال حجاب بود از گردانندۀ احوال چون از رضا لذّت است قوم را مگر از بهر 

  .یافت و بدل راحت رضا یافت از شهود حق محجوب گشت
  .سطی گوید نگر بلذّت طاعت و حالوت آن غرّه نشوی که آن زهر قاتلستهم وا          
  .پسر خفیف گوید رضا آرام دلست بحکمهای او، موافقت دل بآنچه او بپسندد و اختیار کند          
  .رابعه را پرسیدند که بنده راضی کی باشد گفت آنگاه که از محنت شاد شود همچنانک از نعمت          
د گفت این گفتار تنگ دىل باشد و تنگ دىل جَنَیْ. لَ وَالقَوَّةَ اِلَّا بِاللّهِگویند شبلی گفت پیش جنید الحَوْ           

  .از دست بداشنت رضا بود بقضا
  .ابوسلیمان گوید رضا آنست که از خدای بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نجوئی          
ضا بود، دست بداشنت اختیار پیش از قضا و نایافنت تلخی پس از قضا ذوالنّون گوید سه چیز از عالمت ر          

  .و یافنت محبّت اندر وقت بال
السالم را گفتند ابوذر همی گوید که درویشی را دوسرت دارم از توانگری و بیماری را  بن علی علیهما حسني          

همی گویم هر که توکّل بر نیکوئی اختیار  رحمت کناد مندوسرت دارم از تن درستی گفت خدای تعاىل بر ابوذر 
  .خدای کند او را بر اختیار خدای اختیاری دیگر نبود

فضیل عیاض گوید که بشر حافی گفت رضا فاضلرت از زهد اندر دنیا از آنک راضی را هیچ آرزو نکند بر           
  .منزلت خویش

دَ القَضَا گفت زیرا که رضا پیش رّضا بَعْهِ وَسَلَّمَ اَسألُکَ الْعَلَیْاللّه  ابوعثمانرا پرسیدند از قول پیغامرب صلّی          
  .از قضا عزم بود بر رضا و رضا پس از قضا رضا آن بود

  .ابوسلیمان گوید میخواهم که طرفی از رضا بدانم تا اگر مرا در آتش کند بدان راضی باشم یا نه          
  .شنت جزع بود اندر هر حاىل که باشدابوعمرو دمشقی گوید رضا بردا          
  .جُنَید گوید رضا اختیار از میان برداشنت بود          
عطا گوید رضا نگریسنت بود بدل بآنچه اندر ازل خداوند تعاىل بنده را اختیار کرده باشد و آن دست  ابن          
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  .بداشنت خشم است
  .رُویَم گوید رضا استقبال قضا بود بشادی          
  .دهد خدای او را برکشد برتر از آنچه طمع دارد رضا جُرَیری گوید هر که بدون اندازۀ خویش          
هِ وَسَلَّمَ گفت هر که طعم ایمان بچشید اللّهُ عَلَیْ  ه گوید پیغامرب صَلّیاللّهُ عَنْ بن عبدالمّطلب رَضِیَ عبّاس          

  .بخدائی خدای رضا دهد
ب نامه نوشت بابو موسی اشعری که همه چیزها اندر رضا است اگر توانی راضی باش والّا عمر خطّا          
  .صرب کن
الغالم گویند شبی تا روز همی گفت اگر مرا عذاب کنی ترا دوست دارم، و اگر بر من رحمت کنی  عتبة          

  .ترا دوست دارم
و از  ما مرا خدای بر آن بداشتست کراهیت نداشته ابوعثمان حريی گوید چهل سالست تا در هر حال که          

  .ام آن حال مرا بدیگری نربد که من آنرا کاره بوده
اللّهُ شنیدم که گفت خداوندی بر بندۀ خشم گرفت و بنده شفیعان فرا کرد و  از استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ          

چراست که ترا عفو کرد، این خداوند گفت او رضاء  پادشاه او را عفو کرد بنده بگریست شفیع گفت این گریسنت
  .من همی طلبد و او را بدان راه نیست بدین سبب همی گرید که از وی راضی شد
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  باب بیست و ششم
  در عُبودیّت

  .یَقیِنُأتِیَکَ الْرَبِّکَ حَتّی یَـْ بُدْاللّهُ تَعاىل وَاعْ قالَ           
هِ وسَلّم گفت هفت گروه اندر سایۀ خدای تعاىل اللّهُ عَلَیْ هُ روایت کند از پیغامرب صَلّینْاللّهُ عَ رَضِیَ ابوهریره          

باشند آن روز که هیچ سایۀ نباشد مگر سایۀ او، پادشاهی دادگر و جُوانی که اندر عبادت برآمده باشد و مردی که 
ه دوستی کنند از بهر خدای، با یکدیگر بر از مسجد بريون آید دل وی باز آن بود تا که آنجا باز شود و دو مرد ک

دی آن گرد آیند و بر آن پراکنده شوند و مردی که خدایرا یاد کند اندر خلوت، اشک از چشم وی بريون آید و مر
باشد او را بخود خواند، او گوید من از خدای ترسم و مردی که صدقه دهد که زنی که صاحب جمال و حسب 

  .دست راست چه داددست چپ او نداند که چنانک 
از استاد ابوعلی شنیدم که گفت عبودیّت تمامرت از عبادت بود که اوّل عبادت بود پس عبودیّت، پس           

  .عبودت عبادت عوام مؤمنانرا بود و عبودیّت خواص را و عبودیت خاص خاص را
ارباب مکابدت را وعبودت و هم از وی شنیدم که گفت عبادت اصحاب مجاهدت را بود و عبودیّت           

حانه مضایقت نکند او صاحب عبادت بود و صفت اهل مشاهدات بود و هرکس که بنفس خود با حق سُبْ
دل بخیلی نکند بازو، او صاحب عبودیّت بود و هرکس که روح ازو دریغ ندارد او صاحب عبودت ه هرکس که ب

  .بود
چندانک تواند و بخویشنت نگریسنت بنظر تقصري و آنچه ازو  و گویند عبودیّت قیام نمودنست بحق طاعات          

  .حاصل آید از عبادت بتوفیق و تقدیر حق داند
  .اند عبودیت ترک اختیار بود در آنچه پیدا شود از قدرت گفته          
همه از فضل  که آنچه بدو مريسداند که عبودیّت بیزاری نمودن است از حول و قوّت و اقرار دادن  و گفته          

  .جَاللُهُ و منّت و انعام حقّست جَلَّ 
  .اند اند و دست بداشنت از آنچه ترا نهی کرده اند که عبودیت بجای آوردنست آنچه ترا فرموده و گفته          
از ابوعبداللّه خفیف پرسیدند که عبودیّت کی درست شود گفت چون بنده همگی خود را بحق تسلیم کند           

  .ز آن بر بالء او صرب کندو با
مسروق گوید که از سهل عبداللّه شنیدم که تعبّد درست نشود کسی را، تا ا زچهار چیز جزع نکند، از  ابن          

  .گرسنگی و برهنگی و درویشی و خواری
  .اند عبودیّت آن بود که همگی خویش بدو تسلیم کنی و همگی کار خویش ازو بینی و گفته          

  .و گویند از عالمات عبودیّت ترک تدبري بود و دیدن تقدیر          
ذوالنّون گوید که عبودیّت آن بود که در همه حال بندۀ او باشی چنانک او خداوند تو است در همه           
  .احوال

  .اند جُرَیری گوید بندگان نعمت بسیاراند و بندگان منعم اندکی          
بوعلی شنیدم که گفت بندۀ آنی که در بند آنی اگر در بند نفسی بندۀ نفسی و اگر در بند دنیائی از استاد ا          

  .دُ الخَمیصَةِدُ الدّینارِ و تَعِسَ عَبْهَمِ تَعِسَ عَبْدُالدِرْتَعِسَ عَبْ. ه وَسَلّماللّه عَلَیْ قالَ رَسولُ اللّهِ صَلّی. بندۀ دنیائی
رسید که چه پیشه داری گفت خر بنده گفت خدای خر ترا مرگ دهاد تا بندۀ شیخ ابویزید مردی را پ          

  .خدای باشی نه بندۀ خر
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د که گفت صافی نشود قدم از شیخ ابوعبدالرّحمن شنیدم که گفت از جّد خویش شنیدم ابوعمروبن نُجَیْ          
  .یش دعوی بیندریا بیند و حالهای خو شمه کارهای خویهیچکس اندر عبودیّت تا آنگاه که ه

بن مُنازِل گوید بنده بندۀ او بود تا خادم نجوید خویشنت را چون خویشنت را خادم جست از حّد  عبداللّه          
  .بندگی بیفتاد و ادب دست بداشت

اندر برو اثر درویشی بیند و نه  در عدمان نه بن عبداللّه گوید بنده را تعبّد درست نیاید، تا آنگاه که سهل          
  .غنا اثر وجود

  .اللّهُ که قیمت زاهد بمعبود او بود همچنانک شرف عارف بمعروف او بود از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
ابوحفص گوید عبودیّت زینت بنده باشد هر که دست بدارد از زینت، بريون آمد از حّد عبودّیت و از غري           

  .او حاجت نخواهد
وفا بجای آوردن است اندر عهد و حد ها نگاهداشنت و . عطا گوید عبودیّت اندر چهار چیز است ابن          

  .بآنچه بود رضا دادن و برآنچه نبود صرب کردن
و از  عمروبن عثمان المکّی گوید هیچکس را ندیدم از متعبّدان که من دیدم بمکّه و جایگاههای دیگر          

اللّهُ و هیچکس را ندیدم  مُزَیِّن رَحِمَهُ از تر بر عبادت  ر موسمها، اجتهاد او بیشرت و دائمآنچه نزدیک ما آمدند، اند
بتعظیم او کار خدایرا عَزَّوَجَلَّ و هیچکس ندیدم که آن سختی بر خویشنت نهاد که وی، و بر مردمان آسان فراگرفتی 

  .چون وی
بزرگرت از عبودیّت و مؤمن را هیچ نام نیست تمامرت از  از استاد ابوعلی شنیدم که گفت هیچ نام نیست          

هِ وَسَلَّمَ شب معراج چنني گفت و شریفرتین اللّهُ عَلَیْ مُهُ اندر وصف پیغمرب صَلَّیعبودیّت و از بهر آن خداوند عَزَّاسْ
حی اِىل عَبدِهِ ما گفت فَاَوْ دِهِ لَیالً دیگر جایری بِعَبْحَانَ الَّذی اَسْاوقات او آن شب بود اندر دنیا که گفت سُبْ

  .حَی اگر نامی بودی بزرگرت از عبودیّت ویرا بدان نام خواندیاَوْ
  اند و اندرین معنی گفته          

  :شعر
 رائیدَ زَهْر و ثاری عِنْیا عَْم
 دَهاعُنی اِلّا بِیا عَبْالتَدْ

  

 رفُهُ السّامِعُ والرّائییَعْ 
 مائیدَقُ اَسْفَاِنَّهُ اَصْ 

  

که چون برتک او بگوئی بحقیقت عبودیّت رسی، بالذّت آرام گرفنت و اعتماد کردن اند دو چیزست  و گفته          
چنانک واسطی گوید حذر کنید از لذّت عطا که آن  از تو بیفتاد عبودیّت بجای آوردی بر حرکت چون این دو

  .حجابی است اهل صفا را
ی عبودیّت است و صرب دَرِ اوست و تفویض خانۀ اوست آواز از در بود ابوعلی جوزجانی گوید رضا سرا          

  .و فراغت اندر سرای است و راحت اندر خانه
عبودیّت صفت بنده ت حق است زایل نشود، یّت نعاز استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که گفت چنانک ربوب          

  اند، نشود و اندرین معنی گفته است که ازو جدا
  :شعر

 دُهُها اَنَا عَبْتُأَلونی قُْلفإن سَ
  

 الئیها ذاکَ مَوْ  سَأَلوه ُ قالَوَ اِْن 
  

نصرآبادی گوید عبادات بطلب عذر و عفو خواسنت از تقصري آن، اولیرت از آنک طلب عوض و جزا کنی           
  .بر آن
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  .هم او گوید عبودیّت بیفکندن رؤیت تعبّد است اندر مشاهدت معبود          
  .جُنَید گوید عبودیّت ترک شغلها است و مشغول بودن بکاری که آن کار اصل فراغتست          



۱۳۳  

  باب بیست و هفتم
  در ارادت

  .عَشِّی یُریدونَ وَجهَهُغَداةِ وَالْبِالْ عُونَ رَبَّهُمْرُدِ الَّذینَ یَدْاللّهُ تَعاىل وَالتَطْ قالَ           
اهد ن خدای عزّوجّل بندۀ را نیکوئی خوهِ وَسَلَّم گفت چواللّهُ عَلَیْ  هُ که پیغامرب صَلّیاللّه عَنْ انس گوید رَضِیَ          

  .اللّه چون کار فرماید گفت وی را توفیق دهد بکاری نیک پیش از مرگ او را کار فرماید گفتند یا رسول
نامیست مر نخستني منزلِ قاصدانرا بخدای  اللّه ارادت ابتداء راه سالکان باشد و آن استاد امام گوید رَحِمَهُ           

اند زیرا که ارادت مقدّمۀ همه کارها باشد و هرچه ارادت بنده بر  حانَهُ و تعاىل و این صفت را ارادت نام کردهسُبْ
آن مقدّم نباشد نتواند کرد چون این اوّل کار بود آنرا که طریق خدای عَزََّوجَلَّ ورزد ارادت نام کردند مانند قصد 
اندر کارها که مقدّمۀ آن بود و مرید بر موجب اشتقاق آنست که او را ارادت بود چنانک عالم آنست که او را 

 که اسماء مشتقّ است ولیکن مرید اندرین طریقت آن بود که او را هیچ ارادت نبود مادام از علم بود زیرا که این
  . را ارادت نبود مرید نبوده ق هرکاز ارادت خویش برهنه نشود مرید نبود چنانکه بر حکم اشتقا

  .اند اند هرکسی آنچه در دل او پیدا آمده است چیزی گفته و اندر ارادت سخن بسیار گفته          
اند ارادت ترک عادتست و عادت مردمان اندر غالب، استادن است اندر وطن غفلت و  پريان گفته          

ویرا آرزو بدو خواند و مرید ازین عادت بريون آمده باشد و بريون  متابعت شهوت کردن و پشت بازگذاشنت بآنچه
ريون آمدنست از عادت آمدن ویرا نشانی، و دلیلی بود بر درستی ارادت و آن حالت را ارادت نام کردند و آن ب

که همه  اند که ارادت سوختنی بود جَاللُهُ و از بهر این گفته امّا حقیقت او برخاسنت دلست اندر طلب حق جَلَّ
  .بیمها بربد

و از استاد ابوعلی شنیدم که حکایت کرد از ممشاد دینوری که او را گفت تا بدانستم که کارهاء درویشان           
همه جّد بود با هیچ درویش مزاح نکردم از آنکه وقتی درویشی نزدیک من آمد و مرا گفت ایّهاالشیخ میخواهم 

ویش برگشت و من ندانستم که برفت گفتم تا که ارادت و عصیده درکه مرا عصیدۀ کنی بر زبان من برفت 
عصیده بکردند و درویش را طلب کردم، بازنیافتم، خرب وی پرسیدم، گفتند اندر ساعت بازگشت و با خویشنت 
همی گفت ارادت و عصیده، ارادت و عصیده و روی در بادیه نهاد و این سخن همی گفت تا آنگاه که فرمان 

  .یافت
خن گویید یا پریان با من م تنگ شد، گفتم یا آدمیان با من سیکی از پريان گوید اندر بادیه بودم تنها، دل          

سخن گویید، هاتفی آواز داد چه میخواهی گفتم خدایرا میخواهم آن هاتف گفت تا کی خواهی، یعنی بموانست 
  .انس و جّن خدای را جویند

روحُهُ مرید شب و روز نیاساید بظاهر اندر صفت مجاهده بود و بباطن بصفت  استاد امام گوید قُدِّسَ          
مکابدات، از بسرت و بالني دور بود سر در میان ببسته و رنجها بر خویشنت نهاده و خویشنت اندر بالها و تعبها 

ن و خویشان و خاو نهاده و هرچه ویرا پیش او آید، از بال و رنج از هیچ روی نگرداند و زن و فرزند و دوستان 
  .مان فروگذاشته چنانکه گویند

  :شعر
 مَهٍَل فی مَهُْت اللَّیْثَمَّ قَطَْع

 وی السُّرٰىلِبُنی شَوقی فَاطْیَغْ
  

 باً ـْشی وَال ذئال اَسَداً اَْخ 
 لوباًق مَغْ ذوالشَّوْ یَزَلْ ولَمْ

  

بشی بود اندر نقطۀ دل و شیفتگی اندر از استاد ابوعلی شنیدم که گفت ارادت سوزی بود اندر دل و ت          
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  .ضمري، انزعاجی اندر باطن، آتشی بود زبانه زنان اندر دلها
چیز او را  چالحواری عهدی بود که بهی بن الحسني گوید میان ابوسلیمان دارانی و احمدبن ابی یوسف          

اند  ن همی گفت، گفت تنور بتافتهمخالفت نکند که فرماید او را روزی احمد آمد و بوسلیمان اندر مجلس سخ
چه فرمائی ابوسلیمان جواب وی باز نداد، باری چند بگفت ابوسلیمان گفت برو اندر آنجا نشني چون تنگ دىل 
بود از وی ساعتی تغافل کرد پس ازان ویرا یاد آمد گفت احمد را طلب کنید که او اندر تنور است زیرا که با من 

  .یک موی بر وی نسوخته بود ن گویم، بنگریستند اندر تنور بود،چه معهدی دارد که خالف نکند بهر
گویم با خویشنت  میو از استاد ابوعلی شنیدم که گفت در ابتدای جوانی در ارادت بسوختم اکنون           

  .کاشکی معنی ارادت بدانستمی
اند از صفات مرید یکی آنست که نوافل بر وی دوست گردانند و نصیحت کند خلق را باخالص و  و گفته          

با خلوت ویرا انس بود و بهرچه از احکام بر وی همی رود صرب کند و کار او را ایثار کند و از دیدار او شرم دارد 
وی رساند بر دست گريد و از همه  هو آنچه ویرا جهد بود بذل کند محبوب خویش را و هر سببی که داند او را ب

  .دل قرار نباشد تا آنکه بخدای عَزَّوَجَلَّ رسده چیزها بکمرت ین درجه قناعت کند، و باید که ویرا ب
  .ابوبکر دقّاق گوید آفت مرید سه چیز است زن خواسنت و حدیث نوشنت و سفر کردن          
  .حدیث نوشنت گفت مرا ارادت از آن بازداشتو از وی پرسیدند که چرا دست بداشتی از           
حاتم اصمّ گوید که چون مرید را بینی که بغري مراد خویش مشغول شود بدانک او دون همّتی خویش           

  .ظاهر کرده باشد
کتانی گوید از حکم مرید آنست که سه چیز در وی موجود بود خواب بروی از غلبه بود و خوردی وی از           

  .ه و سخن وی از ضرورتفاق
  .جُنَید گوید چون خدای تعاىل بمریدی نیکوئی خواهد او را بصوفیان افکند و از قرّایانش باز دارد          
دقّاق گوید نهایت ارادت آن بود که اشارت کند بخدای تا باشارت او را یابد گفتم چیست که ارادت فرا           

رت دقّاق گوید مرید، مرید نباشد تا آنگه که فریشتۀ دست چپ بیست سال بر اشا گريد گفت آنک خدایرا یابی بی
  .وی هیچ چیز ننویسد

  .را اندر بدایت، ارادت درست نیاید بروزگار نفزاید ویرا مگر ادباره ابوعثمان حريی گوید هرک          
نور آن تا آخر عمرش اندر دل وی  هم ابوعثمان گوید چون مرید چیزی شنود از علم قوم و کار کند بدان،          

بود و نفع آن بدو رسد و اگر از آن سخن گوید هر که شنود ویرا سود دارد و هرکه چیزی شنود از علم ایشان و بر 
  .آن کار نکند حکایتی بود که یاد گريد، روزی چند برآید فراموش کند

  .بود بن معاذ گوید سخرتین چیزی بر مرید معاشرت اضداد یحیی          
  .هیچ چیز نیایدبن الحسني گوید هرگاه که مرید برُخصت و کسب مشغول بود از وی  یوسف          
جنید را ازین پرسیدند که مرید را چه فایده بود اندر شنیدن حکایت گفت حکایت لشکری بود از           

. گواه باشد گفت باشد قول خدای تعاىللشکرهای خدای عَزَّوَجَلَّ که دل مرید بدان قوی کند گفتند این را هیچ 
  .باءِ الرُسُلِ ما نُثَبَّتُ بِهِ فُؤادَکَاَنْ کَ مَنْوکُالً نَقُصٌّ عَلَیْ 

  .نیاز بود از علم عالمان جنید گوید مرید صادق بی          
مراد بود که اگر مراد اللّهُ فرق میان مرید و مراد آنست که همه مریدی برحقیقت  استاد امام گوید رَحِمَهُ          
مرید بود زیرا  مراد خواست او نبود و هر حَانَه نبودی که او را خواستی مرید نبودی، زیرا که هیچکس بیحق سُبْ

اند میام مراد و مرید  مُهُ او را خواهد بخصوصیّت توفیق ارادتش دهد، ولیکن قوم فرق کردهکه چون حق عَزَّاسْ
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شنت نهد و خود اندر سختیها راد منتهی بود و مرید آن بود که رنج بر خویمرید نزدیک ایشان مبتدی بود و م
تعاىل مختلف رنج و مرید رنجور باشد و مراد آسوده و سنّت خدای  ه باشد و مراد آن بود که بر کار باشد بیافکند

بی بمعنیهای است با قاصدان بیشرتین را اندر مجاهدت افکند پس برسد بعد از آنکه رنج بسیار بکشد از هر با
  .بزرگوار
کنند ایشانرا بمعنیهای جلیل و آنچه خداوندان ریاضت و  بود از ایشان که اندر ابتدا کشف و بسیار          

مجاهدت نیافته باشند ایشان بیابند، پس از آن با مجاهدت آرند ایشانرا آنچه از ایشان فوت شده باشد پس برفق 
  .هل ریاضت رفته باشدمجاهدتها از ایشان درخواهند که بر ا

  .از استاد ابوعلی شنیدم که گفت مرید متحمّل بود و مراد محمول          
هِ اللّهُ عَلَیْ  پیغمرب ما صَلّی. ریىل صَدْ رَحْاشْ  السّالم مرید بود که گفت رَبِّ و هم از وی شنیدم که موسی علیه          

کَ حَق تَعاىل اِلَیْ ظُرْرَک و همچنني موسی گفت اَرِنی اَنْلَکَ صَدْ رَحَنَشْ  وَسَلّم مراد بود خدای عَزَّوَجَلَّ گفت اَلَمْ
فَ مَدَّ الظِلَّ مراد اندرین که گفت ىل رَبِّکَ کَیْتَرَاِ هِ وَسَلَّم گفت اَلَمْاللّهُ عَلَیْ  پیغمرب ما را صَلَّی. تَرانی گفت لَنْ

  .و محکم کردن حالمدّالظل پوشیدن قصّه بود 
اندر رعایت حق بود زیرا که جُنَید را پرسیدند از مرید و مراد گفت مرید اندر زیر سیاست علم بود و مراد           

  .مرید دونده بود و مراد پرنده، دونده اندر پرنده کی رسد
درگذشت بویزید  ذوالنّون مصری کس فرستاد ببویزید بسطامی گفت تا کی خواب و راحت طلبی قافله          

گاه بود و پیش از قافله رسیده باشد  یید برادر مرا ذوالنّون را مرد آنست که شب بخسبد بامداد بمنزلگفت بگو
  .لَهُ نوشت باد این سخنی است که حال ما بدانجا نرسد ذوالنّون گفت طوبٰى
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  باب بیست و هشتم
  تِقامَتْ در اِسْ

  .تَقامواللّهُ ثُمَّ اسْاللّهُ تَعاىل اِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنا ا قالَ           
هِ وَسَلَّمَ راست باشید و نتوانید و اللّهُ عَلَیْ  هِ وَسَلّمَ که پیغامرب گفت صَلَّیاللّهُ عَلَیْ پیغامرب صلّیبان گوید موىل ثَوْ          

  .مواظبت نکند بر وضو مگر مؤمنبدانید که بهرتین دین شما نمازست و 
اللّهُ استقامت درجۀ بود که تمامی کارها بدو بود و چیزها همه بدو حاصل آید و  هُاستاد امام گوید رَحِمَ          

ثمرت بود چنانکه  نظام کارها است و هر که مستقیم نبود اندر حال خویش رنج وی ضایع بود و جهدش بی
هرکه اندر صفت خویش مستقیم نبود از  کاثاًدِ قَوَّةِ اَنْبَعْ مِنْلَها غَزْ وَالتَکونوا کَالّتی نَقَضَتْ خدای عَزَّوَجَلَّ گفت

ابتداء این کار بر شرط استقامت است همچنانکه حق ] و[آنجا که بود فراتر نشود و رفنت او بر طریق درست نبود 
و نشان استقامت اهل بدایت آنست که فرتت بنیفتد اندر کار ایشان و  استقامت است ]ادب[عارف در نهایت 

آنست که فرو نمانند، و نشان استقامت اهل ] و بنهایت نرسیدند[ز بدایت فراتر شدند نشان استقامت آن گروه که ا
  .نهایت آن بود که حجاب را اندر مواصلت ایشان راه نبود

تقویم است و استقامت و  اللّهُ که گفت استقامت بر سه درجه است از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُ       
  .بود و اقامت، تهذیب دلها و استقامت تقریب اسراراقامت، تقویم، تأدیب نفس 

تَقاموا ای که شرک اسْ] کی گفت ثُمَّ[اللّهُ عنه گوید اندر معنی قول خدای عَزَّوَجَلَّ  صدّیق رَضِیَ] بوبکر[       
  .نیارند
  .یعنی که روباه بازی نکند] تَقاموااِسْ[اللّهُ عنه  عمر گوید رَضِیَ       
هُ اشارت کند بر ترک اللّهُ عَنْ عمر رَضِیَ و قول ] اندر توحید[اللّهُ عَنهُ با مراعات اصول شود  رَضِیَ قول صدّیق       

  .طلب تأویل و قیام کردن بشرط عهد
  ].عطا گوید استقاموا ای که دل با خدای نگاه دارند جز او اندر دل ایشان راه نبود ابن[       
تقامت باش نه جویندۀ کرامت که نفس تو کرامت خواهد و خدای ابوعلی جوزجانی گوید صاحب اس       

  .عَزَّوَجَلَّ از تو استقامت خواهد
هِ وَسَلّمَ به خواب دیدم گفتم اللّهُ عَلَیْ  در حکایت همی آید که بوعلی شبوی گفت که پیغامرب را صلّی       
هاء  پري کرد ترا قصّه] چیز بود در آنجا که[چه اللّه از تو روایت همی کنند تو گفتی سورۀ هود مرا پري کرد  یارسول

  .تَکَما اُمِرْ تَقِمْولیکن آنک گفت فَاسْ] این و نه آن[نه پیغمربان یا هالک امّتان گفت 
بريون آمدن است از عرف و عادت ] استقامت[اند استقامت را کس طاقت ندارد مگر بزرگان زیرا که  و گفته       

هِ وَسَلّمَ گفت اللّهُ عَلَیْ  صلّی مان خدای عَزَّوََجلَّ بر حقیقت صدق و ازین بود که پیغمرب، و قیام کردن بفر]و رسم[
  .صوا راست باشید و نتوانیدتُحْ وَلَنْتَقیمُوا اِسْ

واسطی گوید آن خصلت که همه نیکوئیها بدو تمام شود و بنا بودن او همه نیکوئیها زشت بود           
  .استقامتست

  .لی گوید استقامت آن بود که وقت را قیامت بیندشب          
نفی فرتت و در ه نفی بدعت و در اقبال به اند استقامت در گفت برتک غیبت بود و در افعال ب و گفته          
  .نفی حجابه احوال ب
اندر خواهند تا اللّهُ گفت سني استقامت سني طلب است یعنی که از حق  استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ          



۱۳۷  

  .ایشانرا بر توحید بدارد تا زنده باشند
لَو  گوید واَنْ اللّهُ گوید استقامت دوام کرامت واجب کند و خدای تَعاىل می استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ          

  .آن بود که بر دوام بود ناهُمْقَیْ و معنی اَسْ  ناهُمْناهُم ماءً غَدَقَاً و نگفت سَقَیْقَیْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَة لَاَسْاِسْ
جنید گوید جوانی دیدم اندر بادیه اندر زیر درختی امّ غیالن گفتم چه نشانده است ترا اینجا گفت حاىل           
من برفتم چون از حجّ بازگشتم آن جوانرا دیدم، فراتر از آن درخت، جایی نشسته گفتم اینجا نشسنت . ام گم کرده

ام، جنید گفت ندانم تا کدام حال شریفرت بود  جستم اینجا یافتم اینجا را مالزمت کرده چه میسبب چیست گفت آن
  .از آن دو حال مالزمت کردن اندر طلب حال یا مالزمت کردن موضع که حال بازیافته بود اندر وی



۱۳۸  

  باب بیست و نهم
  الصدر اخْ

  .صُ خالِاَال لِلّهِ الدِّینُ الْ. اللّهُ تَعاىل قالَ           
هِ وَسلّم گفت سه چیز است که دل مسلمانانرا از اللّهِ عَلَیْ هُ گوید که پیغامرب صَلّیاللّهُ عَنْ انس مالک رَضِیَ           

  .خیانت پاک کند، اخالص اندر عمل خدایرا و نصیحت کردن پادشاه و جماعت مسلمانانرا مالزمت کردن
میخته نباشد و بدان طاعت چیز دیگر باز آن آ چای کند چنانک هیو اخالص آن بود که طاعت از بهر خد          
اهد بخدای عَزَّوَجَلَّ و با کسی دون خدای عزّوجلّ تصنّعی نجوید و محمدتی چشم ندارد از خالیق و تقرّب خو

دیدار یا معنیی که آنرا ازین حد بريون برد بظاهر و باطن و اگر گویند صافی بکردن سرّ بود از جاهی امید ندارد 
  .بود از مالحظت اشخاص درست آید اخالص مخلوق درست آید و اگر گویند اخالص توقّی

حانَه و تَعاىل گفت اخالص سرّی است از آید که گفت خداوند سُبْ هِ وَسَلّمَ میاللّهُ عَلَیْ و از پیغامرب صَلّی          
  .نهم که او را دوست دارم اسرار من، اندر دل بندۀ می

هِ وَسَلّمَ که اخالص چیست گفت پیغامرب اللّهُ عَلَیْ هُ گوید که پرسیدم از پیغامرب صَلّیاللّهُ عَنْ  حذیفه رَضِیَ          
هِ السَّالمُ پرسیدم از اخالص، جربئیل گفت از ربّ العزّه جَلَّ جَاللُهُ پرسیدم که از جربئیل عَلَیْ هِ وَسَلّمَاللّهُ عَلَیْ صَلّی

  .سرّی است از سرّهای من اندر دل بندۀ نهم که او را دوست دارمکه اخالص چیست گفت 
داشنت است از دیدار خلقان و صدق،  اللّهُ شنیدم که گفت اخالص خویشنت را نگاه از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          

  .پرهیز کردنست از مطالعت نفس و مخلص را ریا نبود و صادق را اعجاب نبود
صدق تمام نبود مگر باخالص  برو و ری گوید اخالص تمام نبود الّا بصدق اندرو و بصربذوالنّون مص          

  .اندرو و مداومت برو
ابویعقوب سوسی گوید هرگاه که اندر اخالص خویش اخالص بیند آن اخالص را باخالصی دیگر           

  .حاجت آید
مدح و ذمِّ عام نزدیک او یکی باشد و ذوالنّون مصری گوید سه چیزست عالمت اخالص یکی آنک           

  .دوم آنکه رؤیت اعمال فراموش کند سوم آنکه در آخرت هیچ نبیند عمل را عمل خویش
ابوعثمان گوید اخالص آن بود که نفس را اندر وی هیچ حظ نبود بهیچ حال و این اخالص عام باشد و           

بود، طاعتها همی آید ازیشان و ایشان از آن بريون و اخالص خاص آن بود که آنچه برایشان رود نه بایشان 
  .ایشانرا طاعت، دیدار نیفتد و آن بچیزی نشمرند آن اخالص خاص بود

اهد که الص بود چون خدای عَزَّوَجَلَّ خوابوبکر دقّاق گوید نقصان مخلص، اندر اخالص، دیدن اخ          
  .لِصلَص بود نه مُخْتا مُخْ بود رؤیت وی از اخالص وی بیفکند لَصمُخْاو اخالص 
  .سهل بن عبداللّه گوید ریا نشناسد مگر مخلص          
  .خرّاز گوید ریاء عارفان فاضلرت از اخالص مریدان بودابوسعید           
  .ذوالنّون گوید اخالص آن بود که از دشمن نگاه دارند تا تباه نکند برو          
  .نسیان رؤیت خلق بود بدوام نظر بخالق ابوعثمان گوید اخالص،          
  .ة المرعشی گوید اخالص راست ایستادن افعال بنده بود اندر ظاهر و باطنحُذیف          
  اند اخالص آن بود که برای حق کند و بدان صدق خواهند و گفته          
چه اندر وی نبود از رتبت خویش بیفتاد سَری گوید هر که خویشنت را آراسته گرداند اندر چشم مردمان، بآن          



۱۳۹  

  .نزدیک خدای عَزَّوَجَلَّ
فضیل گوید دست بازداشنت عمل برای مردمان ریا بود و کار کردن برای مردمان شرک بود و اخالص آن           

  .بود که ترا خدای عَزَّوَجَلَّ ازین هر دو عافیت دهد
و خدای نه فریشته داند که بنویسد و نه شیطان داند که آنرا تباه جنید گوید اخالص سرّی است میان بنده           

  .کند و نه هوا داند که آنرا بگرداند
م گوید اخالص اندر اعمال آن بود که اندرو هر دو سرای عوض چشم ندارد و از هر دو فریشته هیچ رُوَیْ          

  .حظّ نبیوسد
  .ردم چه سخرت گفت اخالص، زیرا که نفس را اندرو نصیب نباشدسهل عبداللّه را پرسیدند که بر نفس م          
  .و کسی دیگر را پرسیدند از اخالص گفت آن بود که بر کار خویش جز خدایرا کس را گواه نکند          
بن عبداللّه شدم، روز آدینه، پیش از نماز، ماری دیدم اندر خانۀ او، من پایی  کسی گوید در نزدیک سهل          

چیز که بروی زمني بود  چنهادم و یکی باز پس، گفت اندر آی که کس بحقیقت ایمان نرسد و از هی را پیش میف
برتسد پس مرا گفت اندر نماز آدینه چگویی گفتم میان ما و مسجد شما یک شبانروز راهست، دست من بگرفت 

و بريون آمدیم و اندر مردمان بس چیزی برنیامد که مسجد دیدم و اندر مسجد شدیم و نماز آدینه بکردیم 
  .اند بسیارست و مخلصان از ایشان، اندکیاللّه  اله الّا نگرستیم و ایشان مريفتند گفت اهل ال می

مکحول گوید که هیچ بنده نبود که چهل روز اخالص بجای آرد اندر عبادت الّا که چشمۀ حکمت از دل           
  .وی بر زبان وی گشاده گردد

بن الحسني گوید عزیزترین چیزی اندر دنیا اخالص است هرچند جهد کنم تا ریا از دل خود بريون  سفیو          
  .بر رویدکنم بر گونۀ دیگر از دل من 

  .وباللّه التوفیق. ابوسلیمان گوید چون بنده مخلص شود ریا و وسواس از وی بریده شود بیکبار          



۱٤۰  

  باب سیهم
  در صِدق

  .هُ تَعاىل وَکُونوا مَعَ الصّادِقنيَاللّ قالَ           
بندۀ صدق میگوید و صدق  هِ وَسَلّمَاللّهُ عَلَیْ صَلّیهُ گوید که رسول گفت اللّهُ عَنْ بن مسعود رَضِیَ عبداللّه          

گوید و دروغ میجوید تا نام وی در جریدۀ  میجوید تا نام وی در جریدۀ صدّیقان نویسند و بندۀ دروغ می
  .زنان بنویسند دروغ

اللّهُ صدق ستون همه کارها است و تمامی همه کارها بدوست و نظام کارها  رَحَِمهُ گوید استاد امام          
عَمَ اللّهُ ازوست و صدق دوم درجۀ است از نبوّت چنانک خدای تَبَارَکَ وَتَعاىل میگوید فَاُولئِکَ مَعَ الَّذینَ اَنْ

وَالصِّدیقنيَ و صادق نامیست الزم از صدق و صدّیق مبالغتست از وی و آن، آن بود که او را مِنَ النَبِیّنيَ  هِمْعَلَیْ
صدق بسیار بود و غلبۀ حال او صدق بود و کمرتین صدق راست کردن ظاهر و باطن بود و صادق، آن بود که 

  .سخن راست گوید و صدّیق آن بود که اندر جمله افعال و اقوال و احوال صادق بود
که خدای عَزَّوَجَلَّ تعاىل بازو بود بگو صدق را مالزم باش  احمد خضرویه گفت هر که خواهد که خدای          

  .اللّهَ مَعَ الصّادِقنيَ  نَّهمی گوید اِ
  .جُنَید گوید صادق اندر روزی چهل بار بگردد و مرائی چهل سال بر یک حال بماند          
  .خواهد که آنچه در دل وی است صفت کند زبانش را بر آن نگردد ابوسلیمان گوید اگر صادق          
  .اند صدق آن بود که سرّ با سخن موافق بود و گفته          
  .قنّاد میگوید صدق نگاه داشنت گلو بود از حرام          
  .عبدالواحدبن زید گوید صدق وفا داشنت بود خدایرا عَزَّوَجَلَّ بعمل          
  .بن عبداللّه گوید بوی صدق نشنود هر که مداهنت کند خویشنت را یا کسی دیگر را هلس          
و بو سعید قرشی گوید صادق آن بود که مرگ را ساخته بود و اگر سرّ او بر طبقی نهند تا همه جهان           
  .صادِقنيَ تُمْکُنْ تَ اِنْمَوْالْ چیز نبود اندرو که ویرا شرم باید داشنت و خدای تعاىل میگوید فَتمَنَّوُ چببینند هی
بن مُنازِل او را گفت  شنیدم که گفت روزی ابوعلیِ ثَقَفی سخن میگفت عبداللّهاللّه  از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          

با باعلی مرگ را ساخته باش که از وی چاره نیست ابوعلی گفت تو نیز یا باعبداللّه مرگ را ساخته باش که ازو 
یست، عبداللّهِ مُنازِل دست بالني کرد و سر بر نهاد و گفت من بمردم، ابوعلی منقطع شد زیرا که او را چاره ن

  .مقابله نتوانست کرد بآنچه او کرد، ابوعلی را عالیقها بود و مشغلها، ابوعبداللّه مجرّد بود، ویرا هیچ شغلی نبود
ندر مجلس بانگی کرد، ابوالعبّاس گفت بمري، پريزن ابوالعبّاس دینوری روزی سخن میگفت، پريزنی ا          

  .برخاست و گامی چند فرا نهاد و بازو نگریست و گفت بمردم و بیفتاد و مرده از آنجا برگرفتند
  .واسطی گوید صدق درستی توحید بود باقصد          
یا غالم دائم بروزه  عبدالواحدبن زید اندر غالمی نگریست از شاگردان خویش سخت گداخته گفت          

باشی گفت نه و نه نیز دائم روزه گشاده باشم گفت قیام شب تو مگر بپای داری گفت نه و نه نیز دائم خفته باشم 
گفت پس چیست که چنني گداخته شدۀ گفت دوستی دائم و پنهان داشنت دائم، عبدالواحد گفت خاموش، ای 

ت و گفت یارب اگر دانی که درین گفت صادقم جان من غالم چه دلريی تو غالم برخاست و یک دو گام برف
  .بردار بیفتاد و جان تسلیم کرد

گوید مادرم بمرد سرائی مرياث یافتم از وی، به پنجاه دینار بفروختم و بحج شدم چون ابوعمرو زُجاجی           



۱٤۱  

دینار دارم، گفت فرا گفتم صدق بهرت گفتم پنجاه با خویشنت  ببابل رسیدم یکی پیش من آمد و گفت چه داری
بشمرد پنجاه بود گفت بگري که این صدق تو مرا فرا گرفت، پس از ستور فرود آمد، و وی دادم ه ده، صرّه ب من

آیم، چون  گفت برنشني گفتم نخواهم گفت چاره نیست و الحاح بسیار کرد بر من، برنشستم، گفت بر اثر تو می
  .با من همی بود تا آنگاه که فرمان یافت دیگر سال بود بمن رسید و مرا مالزمت کرد و

  .کند ابراهیم خوّاص گوید صادق را نیابی مگر اندر گزاردن فریضۀ یا فضائلی که می          
  .بیابی مگر بدروغگوئی اندر کاری که اندر آن نجات  جُنَید گوید حقیقت صادق اینست که راست          
  .بود حالوت و هیبت و نیکوئیاند صادق را سه چیز  و گفته          
ن السَّالم که یا داود هر که مرا مصدَّق دارد اندر سرّ نزدیک مخلوقا هِ خداوند تعاىل وحی فرستاد بداود عَلَیْ          

  .او را مصدَّق دارم بآشکارا
دوحه را گفت عالیقها که با تو  به اندر بادیه شد، ابراهیم ستنبه ابراهیمحه با ابراهیمِ سِتَنْگویند ابراهیم دَوْ          

دیناری ابراهیم گفت سرّ من مشغول مکن هرچه داری بینداز گفت آن دینار است بینداز گفت همه بینداختم مگر 
نیز بینداختم گفت هرچه داری همه بینداز گفت مرا یاد آمد که با من دوالهاء نعلني بود همه بیفکندم و هرگه که مرا 

  .خویش بیافتمی، ابراهیم ستنبه گفت هر که با خدای بصدق رود چنني باشد دواىل بایستی اندر پیش
  .و ذوالنّون مصری گوید صدق شمشري خدایست برآنجا کی نهد بربد          
  .بن عبداللّه گوید اوّل خیانت صدیّقان حدیث ایشان بود با نفس سهل          
کارگاه آهنگری کرد، پارۀ آهن سرخ بريون آورد و بر دست فتح موصلی را پرسیدند از صدق، دست اندر           

  .نهاد سرخ شده و گفت صدق این باشد
بن اسباط گوید اگر یک شب با خدای َعزَّوَجَلَّ بصدق کار کنم دوسرت دارم از آنک اندر سبیل  یوسف          

  .خدای تعاىل شمشري زنم
  .نت آن نمائی که باشی یا آن باشی که نماییاستاد ابوعلی گفت صدق آن بود که از خویش          
حارث محاسبی را پرسیدند از صدق، گفت صادق آنست که باک ندارد اگر او را نزدیک خلق هیچ           

ندارد که مردمان ذرّۀ از اعمال او ببینند و کراهیت ندارد که سرّ مقدار نباشد از بهر صالح دل خویش و دوست 
اهیت داشنت آن، دلیل بود بر آنک دوست دارد نزدیک خلق جاه و این خوی صدّیقان او مردمان بدانند که کر

  .نباشد
  .اند هر که فرض دائم بنگزارد فرض وقتها از وی نپذیرند گفتند فرض دائم کدام بود گفت صدق و گفته          
  .ای دنیا و آخرت اندرو بینیتعاىل را بصدق طلب کنی آئینۀ دهد ترا که عجائبه اند چون خدای و گفته          
اند بر تو بادا بصدق هرجا که ترسی که زیان تو در آن باشد که آن ترا سود دارد و برپهیز از دروغ  و گفته          

  .واهد داشت که آن ترا زیان داردهرجا که طمع داری که ترا سود خ
  .آنک از وی سوگند خواهندزن آن بود که سوگند خورد پیش از  اند عالمت دروغ گفته          
تر از آنست که کسی را بدروغ حاجت بود گویند هیچ بازرگان که صدق کار  سريین گوید که سخن فراخ ابن          

  .فرماید در معامله هرگز درویش نشود



۱٤۲  

  باب سی و یکم
  در حَیَا

  .بِاَنَّ اللّهَ یَرَٰى لَمْ یَعْ اللّهُ تَعاىل اَلَمْ قالَ           
  .هِ وَسَلَّمَ گفت شرم وحیا از ایمانستاللّهُ عَلَیْ هُ که پیغمرب صَلَّیاللّه عَنْ  بن عمر گوید َرضِیَ عبداللّه          

روزی یارانرا گفت شرم دارید از  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ که پیغامرب اللّهُ عَنْ بن مسعود گوید رَضِیَ عبداللّه          
داریم از خدای عَزَّوَجَلَّ والحمداللّه، گفت نه آنست ولیکن هر  لَّ چنانکه واجبست گفتند ما شرم میخدای عَزَّوَجَ

دار و آنچه دروست، و شکم نگاه دارد وآنچه دروست، و  تعاىل، بحّق شرم، بگو سرّ نگاه که شرم دارد از خدای
و هر که این بکرد شرم داشت از  یاد کن از مرگ و گور و هر که آخرت خواهد از زینت دنیا دست بدارد،

  .تعاىل بحق شرم خدای
  .اند شرم را زنده دارند بمجالست آنک از وی شرم دارند بعضی از حکما گفته          
  .علمِ بزرگرتین، هیبت است و شرم، چون این هر دو از بنده بشد هیچ خري نماند در وی عطا گوید ابن          
  .ید شرم، یافنت هیبت بود اندر دل با وحشت آنچه از تو رفته است از ناکردنیهاذوالنّون مصری گو          
  .آرام کند و هم او گوید دوستی فرا سخن آرد و شرم خاموش کند و بیم بی          
  .ابوعثمان گوید هر که اندر حیا سخن گوید و شرم ندارد از خدای عَزَّوَجَلَّ در آنچه گوید، مغرور بود          

آئی گفت از مجلس  ابوبکر اشکیب گوید حسن حدّاد اندر نزدیک عبداللّهِ مُنازل شد گفت از کجا می          
 حیا عبداللّه گفت ای عجب از آن کس که اندر حیا گفت اندر ،گفت گفت اندر چه سخن میابوالقاسم مُذکِّر 

  .شرم ندارد سخن گوید و از خدای عَزَّوَجَلَّ
  .حیا و انس، بدرِ دل آیند اگر در وی زهد و ورع یابند فرود آیند و اگر نیابند بازگردندسری گوید           
جُرَیری گوید قرن پیشني معاملت میان ایشان بدین بود، و چون دین فرسوده شد، دیگر قرن را، معاملت           

برخاست، قرن دیگر از پس ایشان، معاملت بمروّت کردند مروّت نیز بوفا بود تا وفا بشد قرن دیگر از پس ایشان 
  .بت کردندمعاملت بحیا کردند تا حیا برخاست پس مردمان چنان شدند که معامله برغبت و رَهْ

هانَ رَبِّهِ رَأی بُرْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوال اَنْ هَمَّتْ السَّالم وَلَقَدْ هِتعاىل اندر قصّۀ یوسف عَلَیْ  و گویند در قول خدای          
السَّالمُ گفت چه میکنی  هِهان آن بود که زلیخا جامه بر روی آن بت افکند که در گوشۀ خانه بود، یوسف عَلَیْکه بر

  .السَّالمُ گفت من بشرم اولیرتم از آفریدگار خویش هِ گفت شرم دارم از وی، یوسف عَلَیْ
السَّالمُ شرم  هِ یاءٍ گویند دخرت شعیب پیغامرب عَلَیْتِحْشی عَلَی اسْدیهما تَمْهُ اِحْ و گویند درین آیت دیگر فَجاءَتْ          

خواند، شرم میداشت که نباید که موسی اجابت کند، صفت  السَّالمُ از آنکه ویرا مهمان همی هِداشت از موسی عَلَیْ
  .میزبان، شرم بود و آن شرمِ کرم بود

عیبهای تو که بر مردمان بود شرم نداری  تعاىل گوید بندۀ من از من ابوسلیمان دارانی گوید خداوند          
الکتاب محو  فراموش کردم، و موضعها که اندر زمني گناه کردی آن بقعه را فراموش گردانیدم و زَلّتهای تو از اُّم

  .کردم و روز قیامت اندر شمار، با تو استقصا نکنم
سجد نماز نکنی گفت شرم دارم که در گویند مردی از بريون مسجد نماز میکرد او را گفتند چرا در م          

  .ام خانۀ او شوم و در وی عاصی شده
  .از عالمتی شرمگنی آنست که ویرا جایی نبینند که از آن ویرا شرم باید داشت          
یرا گوید شبی بريون شدیم و مريفتیم مردی دیدیم خفته در بیشۀ و اسبی آنجا چرا میکرد و کسی دیگر می          



۱٤۳  

در چنني جای مخوف از ددگان، سربرداشت و گفت من شرم دارم که از غري او ترسم،  بانیدیم گفتم نرتسیفرا جن
  .سر باز نهاد و بخفت

دار از من  السَّالمُ که خویشنت را پند ده اگر پند پذیرفتی والّا شرم هِ تعاىل وحی فرستاد بعیسی عَلَیْ خداوند          
  .که مردمانرا پند دهی

که او را گفتند ای آدم از ما السَّالمُ  هِ اند حیا بر وجوه است حیای جنایت است چون حیای آدم عَلَیْ و گفته          
گریزی از ما گفت نه، یارب ولیکن شرم میدارم و حیای تقصري است چون حیای فریشتگان که گویند یارب ترا  می

السَّالمُ برپ، خویشنت را بپوشید از شرم  هِفیل عَلَیْ نرپستیدیم بحّق عبادت تو و حیای اجالل است چون حیای اسرا
هِ وَسَلَّمَ شرم داشت از امّتان، که گفتی بريون شوید از خانۀ اللّهُ عَلَیْ تعاىل و حیای کرم آنست که پیغامرب صَلَّی خدای

  .أنِسنيَ لِحَدیثٍتَـْمن تا خداوند تعاىل گفت والمُسْ
هَهُ را بود که مقداد را گفت تا اللّهُ وَجْ طالب کَرَّمَ بن ابی مريالمؤمنني علیّو حیای حشمت است چنانکه ا          
  .هِ وَسَلَّمَ برپسیداللّهُ عَلَیْ ی از پیغمرب صَلَّیحکم مَذْ
السَّالمُ گفت یارب شرم دارم که مرا حاجتی بود از دنیا از تو  هِ و حیای استحقارست چنانکه موسی عَلَیْ          

ان از من خواه، و حیای ربّ یاموسی تا نمک دیگ و علف گوسفند خداوند تَبارَکَ وَتَعاىل گفت سؤال کنم،
من ای گوید بندۀ  حانَهُ وَتَعاىل نامۀ بمهر ببنده دهد پس از آن که بصراط گذشته باشد اندر وی نوشتهاست سُبْ

  .زیدمکردی آنچه کردی من شرم دارم که آن بر تو پدیدار کنم، برو که ترا بیامر
بن معاذ اندر ین خرب گفت سبحان آن خدائی که بنده گناه کند و  از استاد ابوعلی شنیدم که یحیی          
  .تعاىل شرم دارد از وی خدای

  .ترک بودو شرم خداوند تعاىل بر صفت شرم بندگان روا نبود، حیا از وی، بمعنی           
شرمی،  المت بدبختی، سختی دل، و نابودن اشک در چشم و بیفضیلِ عیاض گوید پنج چیز است از ع          

  .و رغبت اندر دنیا، و در ازای امل
و اندر بعضی از کتابها است که خدای عَزَّوَجَلَّ گوید بندۀ من انصاف من بندهد مرا بخواند من شرم دارم           

  .که ویرا باز زنم و وی گناه همی کند و از من شرم ندارد
اند حیا  جَاللُهُ داند از تو، و گفته و بدانک حیا گدازش آرد گویند شرم گداخنت دل بود از آنچه موىل جَلَّ           

  .انقباض دل بود از تعظیم خدای عَزَّوَجَلَّ
اند آواز دهند که  اند چون بنده خواهد کی مجلس کند تا خلق را پند دهد فریشتگانی که بر وی موکّل و گفته          
  .بیند دار از آفریدگار خویش که او ترا می نت را پند ده بدانچه برادرانرا پند میدهی و الّا شرمخویش

جُنید را از شرم پرسیدند گفت دیدن آال باشد از خداوند خویش و رؤیت تقصري از خویشنت ازین دو معنی           
  .حاىل تولّد کند آنرا حیا خوانند

دود و آن زیادتی است که اندرو بود و مادام تا اندر نفس، چیزی بود از  ق میواسطی گوید بشرمگن عر          
  .حیا مصروف بود

  .خدای عَزَّوَعَال یشو از استاد ابوعلی شنیدم که گفت حیا دست بداشنت دعوی بود پ          
بازگردم چنان باشم که  ابوبکر ورّاق را گویند که گفت بسیار وقت بود که دو رکعت نماز کنم و من از آن          

  .کسی از دزدی بازگردد، از شرم داشنت



۱٤٤  

  باب سی و دوم
  در حُرِیَّتْ 

  .خَصَاصَةٌ کانَ بِهِمْ  وَلَوْ فُسِهمْ ؤثِروُنَ عَلی اَنْوَیَـْ تَعالٰىاللّهُ  قالَ           
  .آن و ایثار کردن بداناند بر خویشنت ایثار کردند از آزادگی ایشان از آنچه بريون آمدند از  گفته          
گفت کفایت بود یکی از شما را، آن قدر که  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ گوید که پیغامرب اللّهُ عَنْ ابن عبّاس رَضِیَ          

قناعت بود بدان نفس او را، و بازگشت شما با چهار رش و بدستی جای خواهد بودن، و بازگردد کار همه 
  .بآخرت

و آزادگی آن بود که مرد از بندگی همه آفریدها بريون آید و هرچه دون خدایست عَزَّوَجَلَّ آنرا در دل وی           
راه نبود و عالمت درستی آن برخاسنت تمیز بود از دل او میان چیزها و خطر شریف و وضیع از اعراض دنیا 

تن خویش از دنیا بازداشتم، زر و  هِ وَسَلَّمَهُ عَلَیْ اللّ صَلَّی را پیغامرباو یکسان بود، چنانک حارثه گفت  نزدیک
  .خاک نزدیک من برابرست

  .از استاد ابوعلی شنیدم که گفت هر که اندر دنیا آید و ازان حُّر بود از دنیا بريون شود و ازو حُّر بود          
  .ندگی او آزاد بوددُقّی حکایت کند از زقّاق که گفت هر که اندر دنیا آزاد بود، از ب          
اللّهُ گوید حقیقت آزادی اندر کمال عبودیّت بود چون در عبودیّت صادق بود او را از  استاد امام رَحِمَهُ           

بندگی اغیار آزادی دهند امّا اگر بنده پندارد که بنده را مسلّم بود که وقتی لگام بندگی از سر فرو کند و یک 
جا که امر و نهی است و وی مَمَیِّز است در دار تکلیف، آن از دین بريون آمدنست، لحظه از حد فراتر شود از آن

مرا پرست تا وقت مرگ، میان . أتَِیکَ الیَقنيُرَبَّکَ حَتَّی یَـْ بُدْوَاَعْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیخداوندتعاىل پیغامرب را گفت 
اشارت کنند بدان از حرّیّت، آنست که بنده بدل در تحت  مفسّران اجماعست که بیقني، اجل خواست و آنچه قوم

بندگی هیچ چیز نشود از مخلوقات، نه از آنچه اندر دنیا است و نه از آنچه در آخرتست، دنیا را و هوا و آرزوی و 
  .خواست و حاجت و حظ را اندرو هیچ نصیب نباشد

ام تا بر  هرگز نخواسته ما یکن تا رحمت وی بدانستهن است گفت دانم ولشبلی را گفتند ندانی که او رحمٰ          
  .من رحمت کند

  .و مقام حرّیّت عزیز است          
قرآن، بدین بیت روا  اللّهُ که ابوالعبّاس سیّاری گفت اگر نماز روا بودی بی از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
  .بودی

  :شعر
 عَلی الزَّمانِ مُحاالًاَتَمَنَّٰى

  

 عَةَ حُرٍّ لَتایَ طَْلمُقْ  یَرٰىاَنْ 
  

  .امّا اقاویل مشایخ اندر حرّیّت بسیار است          
  .بن منصور گوید هر که آزادی خواهد بگو عبودیّت پیوسته گردان حسني          
خرما جنید مقدار استخوانی جُنَید را پرسیدند چگوئی اندر کسی که ویرا از دنیا هیچ نمانده بود مگر           

  .گفت بندۀ مُکاتَب هنوز بنده بود مادام که درمی بر وی باقی بود
ابوعمرو انماطی گوید از جنید شنیدم که گفت بحقیقت آزادی نرسید و از عبودیّت او بر تو چیزی باقی           
  .مانده بود
  .با خدای خویشبشر حافی گوید هر که خواهد که طعم آزادی بچشد بگو سرّ پاک گردان           



۱٤٥  

آرد  حسني منصور گوید هر که مقامات بندگی برسد بتمامی، آزاد گردد از تعب عبودیّت، بندگی بجای می          
رنج و مشقّت، و این مقام انبیا و صدّیقان بود، محمول بود هیچ رنج فرا دلش نرسد و اگرچه حکم شرع برو  بی
  .بود

  .یت کی گفتمنصور فقیه مصری راست این ب          
  :شعر

 مابَقی فی النّاسِ حُرٌّ
 نِفَریَقیْحُرُّ الْ  مَضٰى قَدْ

  

 جّن حُرٌّ فی الْ وَالٰالٰ 
 شِ مُرٌّعَیْو اُلْفُحُلْ

  

  .و بدانک معظم حریّت اندر خدمت درویشان است          
مُ که چون جویندۀ مرا بینی خادم او السَّال هِ از شیخ ابوعلی شنیدم که خداوندتعاىل وحی فرستاد بداود عَلَیْ           
  .مِ خادِمُهُمْقَوْسَیِّدُ الْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیپیغامرب ما گفت و . باش

  .بن معاذ گوید ابناء دنیا را خدمت، درم خریدگان کنند، و ابناءِ آخرت را خدمت احرار و ابرار کنند یحیی          
ابراهیم گوید که صحبت . حرّ گویم از دنیا بريون شود پیش از آن که او را بريون برندابراهیم ادهم گوید           

  .مکن مگر با حُرّی کریم که شنود و نگوید



۱٤٦  

  باب سی و سیم
  در ذکر

  .راً کَثرياً کُرُ واللّهَ ذِکْ یُّهاالَّذینَ آمَنُوا اذْ یااَ اللّهُ تَعالٰى قالَ           
خرب نکنم شما را ببهرتین اعمال شما و  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ که پیغامرب گفت عَنْ  اللّهُ بودردا گوید رَضِیَ          

پاکرتین آن شما را نزدیک خداوند شما و بلندترین آن در درجات شما و بهرت از آنک بدهید زر و سیم 
  .یشانوبدر

اللّه چیست آن گفت ذکر خدای  جهاد کنید گفتند یا رسول و بهرت از آن که شما کافرانرا بینید و با ایشان          
  .عَزَّوَجَلَّ
  .اللّه اللّههُ قیامت برنخیزد تا یکی همی گوید، در زمني، اللّهُ عَنْ انس گوید رَضِیَ          
  .اللّه و هم انس گوید قیامت برنخیزد تا در روی زمني کسی باشد که باز ایستد از گفت اللّه          

حَانَه وَتَعاىل و هیچکس اللّهُ گوید ذکر رکنی قویست اندر طریق حق سُبْ استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ          
بخدای تعاىل نرسد مگر بدوام ذکر، و ذکر دو گونه باشد، ذکر زبان و ذکر دل، بنده بدان باستدامت ذکر دل رسد 

  .باشد او کامل بود در وصف خویش در حال سلوک خویشو تأثري ذکر دل را بود و چون بنده بدل و زبان ذاکر 
از استاد ابوعلی شنیدم گفت ذکر منشور والیت بود، هرکه او را توفیق ذکر دادند ویرا منشور والیت           

  .ند او را معزول کردنداز وی باز ستد دادند، و هر که ذکر
ه شدی و آغوشی چوب با خویشنت در آنجا بربدی هرگه شبلی را گویند اندر ابتدای کار، وی اندر سرداب          

غفلتی بر دل وی اندر آمدی خویشنت را بزدی بدان چوب و بودی که آنگاه را که از آن سردابه بريون آمدی از آن 
  .زدی چوب نمانده بودی، آنگاه دست و پای بر زمني و دیوار ها می

کنند با دشمنان خویش، و آفتها شمشري مریدان بود که بدان جنگ اند ذکر خدای عَزَّوَجَلَّ بدل،  و گفته          
  .بدان از خویشنت باز دارند و چون بال یی بر بندۀ فرود آید، بدل با خدای گردد، بال از وی برخیزد اندر حال

  .واسطی گوید ذکر بريون آمدنست از میدان غفلت بصحرای مشاهدت بر غلبۀ بیم و دوستی تمام          
ذوالنّون مصری گوید هر که خدایرا یاد کند، یاد کردنی بر حقیقت، همه چیزها فراموش کند، اندر جنب           

  .تعاىل بر وی نگاه دارد و ویرا از همه چیزها عوض بود ذکر خدای و همه چیزها خدای
شکر کنید که خدای رسد گفت  ابوعثمان را پرسیدند که خدایرا یاد میکنیم و هیچ حالوت فرا دل نمی          

  .اندامی از اندامهای شما را بطاعت بیاراست
که چون روضهاء بهشت یابید اندرو چرا کنید گفتند  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیو خرب مشهور است از پیغامرب           

  .روضۀ بهشت کدامست گفت مجلسهای ذکر
نزدیک ما آمد و گفت یا مردمان چرا  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ که پیغامرب اللّهُ عَنْ جابربن عبداللّه گوید رَضِیَ          

اللّهُ  صَلَّیو پیغامرب گفت . اللّه چیست روضهاء بهشت گفت مجالس ذکر کنید، اندر روضهاء بهشت گفتم یا رسول
تعاىل  منزلت خویش نزدیک خدایهد که اندر وامداد و شبانگاه شوید و ذکر خدای کنید و هر که خوا هِ وَسَلَّمَعَلَیْ

تعاىل بنده را بدان منزلت دارد نزدیک  تعاىل نزدیک تو چگونه است خدای بداند، بگوی بنگر تا منزلت خدای
  .خویش که بنده دارد خدای خویش را

چه فایده یافتی ام  محمد فرّا گوید از شبلی شنیدم که گفت نه خدای میگوید هر که مرا یاد کند بازو نشسته          
  .جالله از نشسنت با حق جّل
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  .بن موسی السّالمی گوید شبلی مجلس می داشت روزی و این بیتها همی گفت عبداللّه          
 حَةًتُکَ ال اَنّی نَسِیتُکَ لَمْ ذَکَرْ
 هَویالْ دٍ اَموتُ مِنَ تُ بِال وَجْ وَکُنْ

 دُ اَنَّکَ حاضریوَجْفَلَمّا اَرانِی الْ
 رِ تَکَلُّمٍجوداً بِغَیْمَوْ تُفَخاطَبْ

  

 ُر لِسانیر ذکْسَرُ ما فی الذِّکْوَاَیْ 
 خَفَقانِبُ بِالْقَلْوَهامَ عَلیَّ الْ

 جوداً بِکُلِّ مَکانٍتُکَ مَوْشَهِدْ
 رِ عِیانٍلوماً بِغَیْتُ مَعْوَال حَظْ

  

قات الّا که بنده مأمورست بذکر و از خصایص ذکر یکی آنست که بوقت نبود که هیچ وقت نبود از او           
اگرچه شریفرتین عبادتها است وقتها بود که روا نبود اندرو و ذکر نماز  و ،تعاىل اِمّا فرض و اِمّا مستحب خدای

  .دل دائم بر عموم احوال واجب آید
  .مْکُرونَ اللّهَ قِیاماً وَقُعوداً وَعَلی جُنُوبِهِاللّهُ تَعاىل اَلَّذینَ یَذْ قالَ           
اللّهُ شنیدم که گفت قِیاماً قیام کنید بحق ذکر وَقُعوداً نشسته باشید از  از استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ          

  .دعوی اندرو
ن از استاد ابوعلی دقّاق پرسید ذکر تمامرت یا فکر استاد ابوعلی گفت شیخ چگوید و استاد ابوعبدالرحمٰ          

حانَهُ وَ تَعاىل را صفت کنند بذکر ن گفت نزدیک من ذکر تمامرت از فکر زیرا که حق سُبْلرّحمٰاندرین شیخ ابوعبدا
  .بدو مختصّ است، ابوعلی را نیکو آمدمُهُ باشد تمامرت از آنک خلق و بتفکّر صفت نکنند و آنچه صفت عَزَّاسْ

نمی خدایرا، جالل او را زیرا که چون منی کتانی گوید که اگر نه آنستی که ذکر بر من فریضه استی یاد نک          
  .هزار آب بنشویده او را یاد کند، و دهن ب

  .از استاد ابوعلی شنیدم که از بعضی پريان این بیت روا کرد          
  :شعر

 جُرُنیتُکَ اِلّا هَمَّ یَْزذَکَْر ما اِنْ
 تِفُ بیکَ یَهْحَتّی کَأَنَّ رَقیبَاً مِنْ 

  

 ر اکادَ ذکْی عِنْبی وَسِرّی وَروحقَْل 
 کارَ اِیّاکاً حَکَ والتّذْاِیّاکَ ویْ

  

  .کُرُکُمْکُرونی اَذْاز خصایص ذکر آنست که ذکر ما را در مقابلۀ ذکر خویش نهادست گفت فَاذْ          
خدای عَزَّوَجَلَّ امّت ترا هِ الصَّلواةُ وَالسَّالمُ السَّالمُ گفت پیغامرب را عَلَیْ  هِو اندر خرب است که جربئیل عَلَیْ          

هیچ امّت را این  کُمْکُرْکُرونی اَذْچیزی داد که هیچ امّت را نداد گفت یا جربئیل آن چیست گفت آنچه گفت فَاَذْ
شما را یاد کنم و نخست یاد کند بنده را تا بنده او را یاد  من نداده است مگر این امّت را که گفت مرا یاد کنید تا

  .را یاد نکند بنده او را یاد نتواند کردکند تا او بنده 
  .اند فریشته را دستوری باید خواسنت اندر جان برگرفنت ذاکر و گفته          
  .السَّالمُ گفت یارب کجا باشی گفت اندر دل بندۀ مؤمن هِو اندر بعضی از کتابها است که موسی عَلَیْ          
حانَه منزّهست باشد که خداوند سُبْد معنی این سخن آنست که سکون ذکر، در دل اللّهُ گوی استاد امام رَحِمَهُ           

  .از سکون و حلول و معنی این اثبات ذکرست و حاصل شدن آن در دل
بن عبداللّه گوید که هیچ روز بنگذرد که نه خداوند تعاىل ندا کند که ای بنده انصاف بندهی، ترا یاد  سهل          

بدرگاه دیگر کس شوی و من بالها از تو باز دارم و تو بر گناه وش کنی و ترا بخود خوانم و تو کنم و تو مرا فرام
  .معتکف باشی، ای فرزند آدم فردا که تو با نزدیک من آئی چه عذر خواهی گفت

ابوسلیمان دارانی گوید اندر بهشت صحراهاست چون ذاکر بذکر مشغول گردد و فریشتگان درختها همی           
  .ارند بود که فریشتۀ بایستد ویرا گویند چرا بایستادی گوید آنکس که برای او همی کشتم بیستادک
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چنني گویند حالوت در سه چیزست در ذکر و نماز و قرآن خواندن اگر راحت یافتی و الّا بدانید که در           
  .بسته است

وَه بنهاد جائی رسیدیم، اندرو ماران بسیار بودند، َرکْحامد اسود گوید با ابراهیم خوّاص در سفری بودم،           
و بنشست و من نیز با او بنشستم چون شب خنک شد ماران بريون آمدند، شیخ را آواز دادم گفت خدایرا یاد کن، 
یاد کردم، با جای خویش شدند پس باز بريون آمدند، من دیگر باره بانگ کردم، همان گفت که نخست بار گفت، 

ا یاد کردم ماران بازگشتند، برین حال آن شب بگذاشتم تا روز، چون بامداد برخاست و برفت من من خدایر
بازوبرفتم ماری حلقه بسته، از وِطا فرو افتاد گفتم تو ندانستی که این اندر وِطا بوده است گفت هرگز شبی نبوده 

  .است بر من، خوشرت از دوش
  .سِ ذکر نداندنچشیده باشد حالوت اُنْ و بوعثمان گوید هر که وحشت غفلت          
جُنَید حکایت کند از سری که گفت اندر بعضی از کتابها که خدای عَزَّوَجَلَّ فرو فرستاد نبشته است که           

  .چون غالب گردد ذِکر من بر بنده، عاشق من گردد و من عاشق او
السَّالمُ که بمن شاد باشید و تنعّم بذکر من  هِ د عَلَیْو هم بدین اسناد گفت خداوند تعاىل وحی کرد بداو          
  .کنید

  .نوری گوید هر چیزی را عقوبتی است و عقوبت عارف آنست که از ذکر بازماند          
و در انجیل است که مرا یاد کن چون خشمگن گردی تا ترا یاد کنم بوقت خشم خویش و بنصرت من           

  .بهرت از نصرت تو ترا بسنده کن که ترا نصرت من
  .راهبی را گفتند روزه داری گفت بذکر او روزه دارم چون غري او یاد کنم روزه من گشاده آید          
اند چون ذکر اندر دل قرار گريد اگر شیطان گرد او گردد ویرا صرع افتد همچنانک مردم را صرع  و گفته          

  .ویند چبودست این را گویند ویرا آدمیان رنجه میدارندافتد و آنگه دیوان بر وی گرد آیند و گ
  .سهل گوید هیچ معصیت نشناسم عظیمرت از فراموش کردن خدای عَزَّوَجَلَّ          
اند ذکرِ خفی فریشته بآسمان نتوان برد زیرا که ویرا اطّالع نباشد بر آن که آن سرّی بود میان بنده  و گفته          
  .تعاىل با خدای

کسی میگوید مرا ذاکری نشان دادند اندر بیشۀ، نزدیک او شدم، نشسته بود، آنگاه ددی دیدم، عظیم، که           
اندر آمد و ویرا یکی بزد و پارۀ از وی بربود، هر دو از هوش بشدیم چون باهوش آمدم و گفتم این چه بود گفت 

  .بینی ستم بیاید و مرا بگزد چنني که میخدای این دد بر من مسلّط کرده است هرگاه که از ذکر فرو ای
اللّه روزی چوبی بر  ری شنیدم که گفت یکی بود از اصحابُنا دائم میگفتی اللّهجعفربن نصري گوید از جُرَیْ          

  .اللّه سر وی آمد و سرش بشکست، خون میدوید و از آن خون بر زمني نبشته پیدا همی آمد که اللّه
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  چهارمباب سی و 
  توَّتدر ف

آمَنُوا بِرَبِّهِمْاللّهُ تَعاىل اِنَّهُم فِتْ قالَ              .یَةٌ 
 هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب گفت . بدانک اصل فتوّت آن بود که بنده دائم در کار غري خویش مشغول بود          
  .جت برادر مسلمان بودخداوند عَزَّوَجَّل در روایی حاجت بنده بود تا بنده در حا که همیشه

  .همني خرب روایت کند هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ از رسول اللّهُ عَنْ و زیدبن ثابت رَضِیَ          
  .و از جُنَید حکایت کنند که گفت فتوّت بشام است و زبان بعراق و صدق بخراسان          
  .ود از برادرانفضیل گوید فتوّت اندر گذاشنت عَثَرات ب          
  .اند فتوّت آن بود که خویش را بر کسی فضیلتی نبینی و گفته          
  .اق گوید جوانمرد آن بود که او را خصمی نباشد بر کسیابوبکر وّر          
  .محمّدبن علی الرتمذی گوید که فتّوت آن بود که خصم باشی از خدای عَزَّوَجَلَّ بر خویشنت          
که روز قیامت  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیاللّهُ کمال این خلق رسول راست  استاد ابوعلی دقّاق گوید رَحِمَهُ          

  .گوید اُمَّتی اُمَّتی هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیسی ورسول سی نَفْ همگنان گویند نَفْ
ردان خواند، از آنکه ایمان آوردند بخدای از نصر آبادی حکایت کنند گفت اصحاب الکهف را جوانم          

  .واسطه عَزَّوَجَلَّ بی
 کُرُهُمْنَافَتیً یَذْسَمِعْ .آید السَّالمُ می هِ عَلَیْبود که بت بشکند چنانک در قصّۀ ابراهیم  ناند جوانمرد آ و گفته          
  .کند او جوانمرد بحقیقت بود راهیمُ و بت هرکس نفس اوست هر که هوای خویشنت را مخالفتیُقالَ لَهُ اِبْ

  .حارث محاسبی گوید جوانمردی آن بود که داد بدهد و داد نخواهد          
  .عمروبن عثمان المکّی گوید جوانمردی خوی نیکوست

  .رضه نکنیاجُنَید را پرسیدند از جوانمردی گفت آنست که با درویشان تفاخر نکنی و با توانگران مع          
رابادی گوید مروّت شاخی است از فتوّت و آن برگشنت است از هر دو عالم و هرچه دروست و ننگ نص          

  .داشنت از آن هر دو
  .محمدبن علی التّرمذی گوید جوانمردی آنست که راه گذری و مقیم، نزدیک تو هر دو یکی باشد          
جوانمردی گفت دست بداشنت از آنچه دوست داری از  بَل گوید از پدر پرسیدم ازبن احمدبن َحنْ عبداللّه          

  .بهر آن که ازو ترسی
  .کسی دیگر را پرسیدند از جوانمردی گفت آنکه تمیز نکنی بطعام خویش که کافری خورد یا ولیّی          
  .جُنَید گوید رنج باز داشنت است و آنچه داری بذل کردن          
  .توّت متابعت سنّت بودبن عبداللّه گوید ف سهل          
  .اند فتوّت آنست که چون سائلی بدیدار آید ازو بنگریزی و گفته          
  .آن نادیدناند فضل کردن است و خویشنت اندر  و گفته          
  .چیز باز پس ننهی و عذر نخواهی چاند فتوّت آنست که هی و نیز گفته          
  .داشنت نعمت است و پنهان داشنت محنت اند فتوّت آشکارا و گفته          
  .تن از جای بنشوی تن را بخوانی نه تن آیند یا یازده اند فتوّت آنست که اگر ده و گفته          
احمد خضرویه گفت بزن خویش گفتم امّ علی، کی مرا مُرادست که سر همه عیّاران را مهمان کنم گفت           
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فت چاره نیست تا این کار کرده نیاید، آن زن گفت اگر میخواهی که این دعوت تو دعوت ایشان راه فرا ندانی گ
کنی باید که بسیاری از گوسفند و گاو و خر بیاری و همه بکشی و از درسرای ما تا درسرای عیّار همه بیفکنی، 

نباشد که احمد گفت این گاو و گوسفند دانستم، این خر باری چیست گفت جوانمردی را مهمان کنی کم از آن 
  .سگان محلّت را از آن نصیب بود

گویند کسی دعوتی ساخت و اندر میان ایشان، پريی بود شريازی، چو طعام بخوردند اندر سماع شدند،           
خواب برایشان افتاد پري شريازی گفت این میزبانرا ندانم چه سبب است این خواب که در میان سماع پیدا آمد 

ام چون بامداد بادنجان  رپسیدهازان نام مگر درین بادنجان که  در همه چیزها استقصا کردهچیز ندانم ان چگفت هی
بادنجان نبود بفالن زمني شدم، و بادنجان دزدیدم و بتو فروختم این ا فروش را پرسید از بادنجان، مرد گفت مر

خواهید من آن  ار بادنجان میمرد را نزدیک خداوند زمني بردند تا ویرا حالىل خواهد، این مرد گفت از من هز
  .وی بخشیدم تا وی نیز چنني نکنده جمله زمني و جفتی گاو و خری و هر آلت که در برزیگری بکار باید ب

مردی زنی خواست، پیش از آن که زن بخانه شوهر آمد ویرا آبله برآمد و یک چشم وی بخلل شد، مرد           
پس از آن گفت نابینا شدم، آن زن بخانۀ وی آوردند و بیست سال با نیز چون آن بشنید گفت مرا چشم درد آمد 

آن زن بود آنگاه زن بمرد، مرد چشم باز کرد گفتند این چه حالست گفت خویشنت نابینا ساخته بودم تا آن زن از 
  .من اندوهگن نشود گفتند تو بر همه جوانمردان سبقت کردی

ه جوانمردان نیکو بیند ببغداد شود و سقّایان بغداد را ببیند گفتند ذوالنّون مصری گفت هر که خواهد ک          
چگونه گفت اندر آن وقت که مرا منسوب کردند نزدیک خلیفه بردند مرا، سقّائی دیدم، عمامۀ نیکو بر سر نهاده 

که و دستار مصری برافکنده و کوز های سفالني باریک و نو، اندر دست گفتم این سقّای سلطانست گفتند نه 
سقّای عامست، کوزه از وی فراستدم و آب خوردم و کسی با من بود ویرا گفتم دیناری فرا وی ده، بنستد گفت تو 

  .اینجا اسريی و از جوانمردی نبود از تو چیزی ستدن
  .اند از جوانمردی نبود بر دوستان سود کردن و گفته          
هل التّاجر از وی حُزمۀ کاغذ خریدم و بها ستد سرمایه، و سود یکی بود از دوستان ما، نام وی احمدبن س          

جوانمردی  البتّه، نه از آن که با تو خلقی کرده باشم ولیکن ازنخواست گفتم سود نستانی گفت بها بستانم و سود 
  .نبود بر دوستان سود کردن

و را مهمان کرد و گروهی گویند مردی دعوی جوانمردی کردی بنشابور، وقتی به نسا شد مردی ا          
جوانمردان با وی بودند چون طعام بخوردند کنیزکی بريون آمد و آب بر دست ایشان مريیخت نشابوری دست 
نشست گفت از جوانمردی نبود که زنان آب بر دست مردان ریزند یکی از ایشان گفت چندین سالست تا درین 

  .د یا مردیکن ام که آب بر دست ما زنی می سرای مريسم ندانسته
م که گفت مردی خواست که نوح عیّار را بیازماید، بنشابور کنیزکی فروخت ویرا، از منصور مغربی شنید          

برسان غالمی و گفت این غالمیست و کنیزک نیکو روی بود، نوح عیّار آن کنیزک را بغالمی بخرید و یک چندی 
پندارد که  زکی گفت هرگز دست وی بمن نرسیده است و وی مینزدیک نوح بود گفتند کنیزک را که داند که تو کنی

  .ام من غالمی
کردی آن مرد را بگرفتند حکایت کنند یکی از عیّاران اندر طلب غالمی بود که آن غالم خدمت سلطان           

ت بود و بامداد و هزار تازیانه بزدند اتّفاق چنان افتاد که چون شب آمد این عیّار را احتالم افتاد و سرمائی سخ
بر هزار تازیانه،  تعاىل که صرب کنم بآب سرد غسل کرد او را گفتند مخاطرۀ جان کردی گفت شرم داشتم از خدای

  .از بهر مخلوقی و صرب نکنم بر کشیدن رنج سرما و غسل کردن از برای او
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آمدند، این مرد گفت ای بزیارت او گویند کسی بود و دعوی جوانمردی کردی، گروهی از جوانمردان           
 نگریستند گفتند جوانمردی نبود غالم سفره بیار، نیاوردند دو سه بار بگفت نیاورد این مردمان در یکدیگر می

این خواجه ویرا گفت خدمت فرمودن بکسی که چندین بار تقاضای سفره باید کرد غالم هنگامی که سفره آورد 
سفره شده بودند و از جوانمردی نبود سفره پیش جوانمردان آوردن چرا سفره دیر آوردی غالم گفت مورچه اندر 

که بر آن مورچه باشد و از جوانمردی نبود مورچه را از سفره بیفکندن، بایستادم تا ایشان خود بشدند و سفره 
  .بیاوردم همه گفتند یا غالم باریک آوردی، چون تویی باید که خدمت جوانمردان کند

ه بخفت از حاجیان، چون برخاست پنداشت که همیان وی بدزدیدند زود بريون آمد و امام مردی، بمدین          
السَّالمُ را دید، اندر وی آویخت و گفت همیان من تو بردی گفت چند بود اندر وی گفت هزار  هِجعفرصادق عَلَیْ

آمد و در خانه شد همیان  وی داد چون مرد با سرایه دینار، جعفر او را بسرای خویش آورد و هزار دینار سخت ب
وی در خانه بود، بعذر بنزدیک امام جعفر آمد و هزار دینار باز آورد جعفر، دینار فرا نستد گفت چیزی که از 

  .دست بدادیم باز نستانیم، مرد پرسید که این کیست گفتند جعفر صادق
ا شقیق گفت تو چگویی گفت اگر گویند شقیق بلخی، جعفربن محمّد الصّادق را از فتوّت پرسید، فر          

اللّهِ پس  نَ رَسولِابْ جعفر گفت سگان مدینۀ ما همني کنند، شقیق گفت یَادهند شکر کنیم و اگر منع کنند صرب کنیم 
  .فتوّت چیست نزدیک شما گفت اگر دهند ایثار کنیم و اگر ندهند صرب کنیم

دعوت کرد بخانۀ خویش دوستی پیش ما باز آمد، ویرا گفتم  بن مسروق شبی ما را ری گوید ابوالعبّاسجُرَیْ          
ِه اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیبازگرد که ما مهمان این شیخیم گفت مرا نخوانده است، گفتیم ما استثناء همی کنیم، چنانک رسول 

ته بود بازان مرد، کرد بعایشه، او را بازگردانیدیم چون بدر سرای شیخ رسیدیم، او را خرب دادیم از آنچه رف وَسَلَّمَ 
شیخ گفت مرا در دل خویش چندان جای کردی که ناخوانده بخانه من آمدی، بر منست از خدای عَزَّوَجَلَّ عهد، 
که تو از خانۀ من نروی، بخانه خویش الّا بر روی من و الحاح بسیار بکرد و روی بر زمني نهاد و آن مرد 

  .ک روی وی درد نکرد تا بخانۀ اوبرگرفتند بدو کس، تا پای بر روی وی نهاد چنان
و بدانک فتوّت فرا پوشیدن عیب برادران باشد و اظهار ناکردن، برایشان آنچه دشمنان برایشان شادکامی           
  .کنند

ه از شیخ ابوعبدالرّحمن سلمی شنیدم که نصر آبادی را بسیار گفتندی که علی قوّال بشب شراب خورد و ب          
شد و یکی با وی، از آنک این سخن  آید، قول ایشان بر وی نشنیدی تا روی اّتفاق افتاد که می روز بمجلس تو

، جائی بر خاک که اثر مستی برو پیدا بود و بحاىل بود که دهن وی گفتی بر علی قوّال، او را یافت افتاده
. ال برین صفت افتاده استکند از ما، اینک علی قّو بایست شسنت این مرد گفت چند گویم شیخ را باور نمی می

نصرآبادی در وی نگرست و این مالمت کننده را گفت او را بر گردن خویش گري و باز خانۀ او بر، چاره نبود تا 
  .چنان کرد که فرمود

مرتعش گوید با ابوحفص حدّاد بعیادت بیماری شدیم و ما جماعتی بودیم شیخ ابوحفص بیمار را گفت           
شوی گفت خواهم ابوحفص اصحابنا را گفت هر کسی پارۀ ازین بیمار برگريید، بیمار اندر ساعت خواهی که بهرت 

  .درست شد و با ما بريون آمد دیگر روز ما همه بر بسرت افتادیم و مردمان بعیادت ما همی آمدند
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  باب سی و پنجم
  در فِراسَت

  .تَوَسِّمنيَمُذلِکَ لَآیاتٍ لِلْ  اِنَّ فی قالَ اللّهُ تَعاىل          
  .ان فِراست باشنداند متوسّمان خداوند گفته          
گفت از فراست مؤمن برتسید که او بنور هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ که پیغامرب اللّهُ عَنْ  رَضِیَ گوید ابوسعید خدری          

  .خدای نگرد
ه فراست خاطری بود که بر دل مردم درآید هرچه مُضادّ او بود، همه اللّهُ گوید ک استاد امام ابوالقاسم رَحِمَه          

السّبع باشد و آنچه نفس جایز دارد اندر مقابلۀ فراست  را نفی کند و ویرا بر دل حکم بود، اشتقاق این، از فریسة
  .است فراست او تیزتر بودتر  را ایمان قویه نیفتد و آن بر حسب قوّت ایمان باشد، هرک

جَاللُهُ نگریسته باشد و مادّۀ علم او از حق بود و  گوید هر که بنور فراست نگرد بنور حق جَلَّابوسعید خرّاز           
او را سهو و غفلت نباشد بلکه حکم حق بود که بر زبان بنده برود و آنچه گفت بنور حق نگرد، یعنی که نوری که 

  .تعاىل او را بدان تخصیص کرده باشد حق
طی گوید فراست روشناییی بود که در دلها بدرخشد و معرفتی بود مکني اندر اسرار، او را از غیب واس          

  .تعاىل بدو نماید تا از ضمري خلق سخن میگوید بغیب همی برد تا چیزها بیند از آنجا که حق
وید، بیستادم تا از ابوالحسني دیلمی گوید بانطاکیه شدم، بسبب سیاهی که گفتند او از اسرار سخن میگ          

چیز نخورده  چکوه لکام بريون آمد و از مُباحات چیزی بازو بود میفروخت و من گرسنه بودم و دو روز بود تا هی
بچند دهی این و چنان نمودم که آنچه در پیش دارد من بخواهم خرید گفت بنشني تا چون بودم گفتم او را 

بگذاشتم و بنزدیک دیگری شدم و چنان نمودم که آنچه در  بفروشم چیزی ازین بتو دهم تا چیزی خری، ویرا
پیش دارد بخواهم خرید پس با نزدیک او آمدم گفتم اگر بخواهی فروخت بگو تا بچند است گفت دو روز 
است تا تو چیزی نخوردۀ و گرسنۀ بنشني تا چون فروخته شود ترا چیزی دهم تا طعام خری و بخوری من بنشستم 

من داد و برفت من از پس او فرا شدم، روی با من کرد و گفت چون حاجتی باشد ترا از چون بفروخت چیزی ب
  .خدای عَزَّوَجَلَّ خواه مگر که نفس ترا اندر آن حظّی بود که از خدای تعاىل باز مانی بدان سبب

  .کتّانی گوید فراست مکاشفۀ یقني بود ومعاینۀ غیب و آن از مقامهاء ایمان است          
هُما در مسجد حرام بودند، مردی درآمد محمّدبن الحسن اللّهُ عَنْ گویند شافعی و محمّدبن الحسن رَضِیَ          

گفت چنني دانم که او درودگرست شافعی گفت که من چنني دانم که او آهنگرست او را ازین معنی پرسیدند گفت 
   .پیش ازین آهنگری کردمی اکنون درودگری کنم

نگرد و از وی غائب نباشد و هیچ چیز ازو پوشیده  بِط آن بود که دائم بغیب میتَنْد خرّاز گوید ُمسْابوسعی          
و مُتَوَّسِم آن بود که نشان داند و . هُمْبِطُونَهُ مِنْتَنْتعاىل دلیلست برین آنجا که گفت لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْ نبود و قول خدای

نيَ ای مذِلکَ لَآیاتٍ لِلمُتَوَسِّ لیلها و نشانها و خداوندتعاىل میگوید اِنَّ فیدانا بود بر آنچه اندرون دل بود، بد
عارفانرا بنشانها که پیدا کنند بر فریقني از اولیاء و اعداء او و متفرّس بنور خدای بنگرد و آن سواطع انوار بود که 

گروه که حظّ ایشان فراتر بود،  در دل بدرخشد، معانی بدان نور ادراک کند و آن از خاصگی ایمان بود و آن
و خُلق و  اند بدیدار نَ یعنی عالمان باشند و حکیمان، اخالق حق گرفتهربّانیان باشند قالَ اللّهُ تَعاىل کونوا رَبّانِیِّیْ

  .خلق و نگریسنت بدیشان و بایشان مشغول بودن ایشان آسوده باشند از خرب دادن از
ر بود و از پريان بزرگ بود بنشابور، ابوالحسن بوشنجه و حسن حدّاد بعیادت او گر بیما ابوالقاسم منادی          
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نسیه و بنزدیک او بردند چون بنشستند ابوالقاسم گفت این تاریکی ه یدند بنیم درم سیب خره شدند و اندر راه، ب
ایم و باز نزدیک  دهچیست ایشان بريون آمدند و گفتند چه کردیم اندیشیدند مگر ازین بودست که بهای سیب بندا

او شدند چون چشم وی برایشان افتاد گفت مردم بدین زودی از تاریکی بريون تواند آمد خرب دهید مرا از کار 
خویش، قصّۀ او را بگفتند گفت آری هرکسی از شما اعتماد بر آن دیگر کرده بود تو گفتی بها او بدهد، او گفت تو 

و سیب من بودمی و من این اندر  اضا کردی و آن سیم بر شما بماندیبدهی و آن مرد از شما شرم داشتی که تق
  .شما بدیدم

گر هر روز ببازار آمدی و منادی کردی چون چیزی بدست آوردی آن قدر که ویرا  و این ابوالقاسم منادی          
  .و وقت خویش و مراعات دل بردست گرفتی کفایت بودی دانگی یا نیم درم باز جای خویش شدی

  .گردد، آنرا بیند و از آن خرب دهد حسني منصور گوید چون حق تعاىل غلبه کرد بر سرّی، مالک اسرار          
کسی را پرسیدند از فراست گفت ارواح اندر ملکوت همی گردد، او را اشراف بود بر معانی غیوب از           

  .اسرار خلق سخن گوید همچنانک از معاینه بیند که در او شک نبود
شختنی و میان زنی وقتی سببی رفته بود پیش از توبۀ وی، روزی بر سر ابوعثمان  ءو گویند میان زکریّا          

و گفت حريی ایستاده بود پس از آنک از شاگردان خاص او بود تفکّر میکرد اندر کار او ابوعثمان سربرآورد 
  .شرم نداری

اللّهُ، مرا مجلس نهاد،اندر مسجد  اندر ابتداء وصلت من با استاد ابوعلی رَحِمَهُاللّهُ گویند  استاد امام رَحِمَهُ          
رفتم در راهِ مجلس، بر خاطرم  مطرِّز و وقتی از وی دستوری خواستم تا بنسا شوم دستوری داد روزی با وی می

ت و گفت تا تو درآمد که یالیت که از من نیابت داشتی در مجلس گفنت درین مدّت غیبت من، باز من نگریس
بازآئی من نوبت تو مجلس دارم، پارۀ فراتر شدم بخاطر من درآمد که او بیمارست ویرا رنج رسد که در هفتۀ دو 

مجلس  زودر هفته دو روز نتوانم یک ر روز مجلس کند یالیت که با یک روز کردی با من نگریست و گفت اگر
  .من کرد و بصریح، خرب داد از آن، برقطع دارم، پارۀ دیگر بشدیم، خاطری دیگر درآمد و روی با

ی و هیچ خطا نکردی گفت هر که چشم را از حرام نگاه دارد و تن را از گویند تیز فراست بودشاهِ کرمانی           
بدوام مراقبت و ظاهر را بمتابعت سنّت و حالل خوردن عادت گريد، شهوات باز دارد و باطن را آبادان دارد 

  .ا نیفتدفراست او هیچ خط
 تُ فیهِ مِنْتُهُ ونَفَخْابوالحسني نوری را پرسیدند که فراست از چه خیزد گفت خدای تعاىل میگوید فَأِذا سَوَّیْ          

تر  تر وی بفراست راست تر و محکم مشاهدت وی قوی روحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ هر که حظّ وی از آن نور تمامرت
ه واجب گردد تا فریشتگان وی را سجود کردند چنانک حق تعاىل گفت فَأِذا بینی که نفخ روحی را چگون نه

  .روحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ  تُ فیهِ مِنْتُهُ ونَفَخْسَوَّیْ
و این سخن که ابوالحسني نوری گفته است اندک مایه اشکاىل و ابهام دارد بذکر نفخ روح و بتصدیق           

لّا نچنان که ضعیف دالن آنرا دریابند که هرچه نفخ و اتّصال و انفصال بر وی روا آنرا که ارواح قدیم گویند و ا
است مؤمنانرا  دَث بود و خداوند تعاىل تخصیص کردهباشد تأثري را قابل باشد و تغیّر اندرو آید و این نشان مُحْ

هِ کنند قول پیغامرب عَلَیْا بفراست چیزها بدانند و آن بحقیقت معرفتها باشد و برین حمل بدیدارها و نورها ت
ویرا جدا باز کند  ظُرُ بِنورِاللّهِ اَی بعلمی و بصريتی که او را تخصیص کند بدانؤمِنُ یَنْمُـْ اَلْ. الصَّلوةُ وَالسَّالمُ که گفت

از اشکال خویش و علمها و دیدار انوار خواندن دور نیفتد و وصف کردن آن بنفخ که مراد بدان آفرینش باشد 
  .نبودهم دور 
  .نخست نظر مقصود اندر یابد و ویرا هیچ شک و گمان نباشده بن منصور گوید صاحب فراست ب حسني          
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اند فراست مریدان ظنّی بود که تحقیق واجب کند و فراست عارفان تحقیقی بود که حقیقت واجب  و گفته          
  .کند

دق نشینید بصدق نشینید که ایشان جاسوس دلهااند اندر احمدبن عاصم االنطاکی گوید چون با اهل ص          
  .دلها ی شما شوند و بريون آیند چنان که شما ندانید

معارضه اگر معارضه افتد از جنس او، خاطر بود و  ابوجعفر حدّاد گوید فراست باوّل خاطر باشد بی          
  .حدیث نفس

ابن انباری مرا صوفی داد، شبلی کالهی داشت در خور آن حکایت کنند از ابوعبداللّه رازی که گفت           
باید چون شبلی از مجلس برخاست با من نگریست،  صوف و ظریف کالهی بود تمنّا کردم که این هر دو مرا می

بشدم و عادت وی آن بودی که چون خواستی که با وی بروم، باز من نگریستی آنگاه چون در من از پی وی 
فی برکش، برکشیدم، اندر هم پیچیده و کاله بر آنجا افکند و آتش خواست و هر دو سرای شد مرا گفت صو

  .بسوخت
بباید ترسید زیرا ابوحفص نشابوری گفت کس را نرسد که دعوی فراست کند ولیکن از فراست دیگران           

ت شما بفراست دعوی کنید و کی ةُ وَ السَّالمُ گفت از فراست مؤمنان برتسید و نگفهِ الصَّلوٰکه پیغمرب را عَلَیْ
  .درست آید دعوی فراست آنرا که بدان محل باشد که ویرا از فراست دیگران بباید ترسید

بن مسروق گوید در نزدیک پريی شدم از اصحابنا تا عیادت کنم ویرا اندر حال تنگ دستی  ابوالعبّاس          
د پري گفت ای ابوالعبّاس دست ازین خاطر بدار که خدای دیدم، بخاطر من درآمد که این پري را رفقی از کجا بو

  .عَزَّوَجَلَّ الطافهاء خفی است
و از پريی حکایت کنند که گفت ببغداد اندر مسجدی بودم، با جماعتی از درویشان، بچند روز هیچ فتوح           

ن حاجت که از بهر آن نبود، بنزدیک خوّاص آمدم تا چیزی از وی برپسم چون چشم وی بر من افتاد گفت آ
آمدی، خدای داند یا نه گفتم یا شیخ داند پس گفت خاموش باش کس را خرب ندهی از مخلوقات، بازگشتم بس 

  .چیزی برنیامد که فتوح پدیدار آمد افزون از کفایت
ه ویرا رسیده بن عبداللّه روزی اندر مسجد نشسته بود کبوتری در مسجد افتاد، از گرما و رنج ک گویند سهل          

  .اللّهُ آن سخن بنوشتند هم چنان بود که وی گفته بود شاءَ  بود سهل گفت شاه کرمانی فرمان یافت، هم اکنون اِنْ 
و رسید گفت نان ابوعبداللّه تُروغبدی بزرگ وقت بودست، بطوس همی شد کسی با وی بود، چون بِخَرْ          
تن را نان خرید بخشم و پنداشت که سخن آن  فت بیشرت بخر، آن مرد دهقدر که ایشانرا کفایت بود، بخرید گ خر، آن

پري هیچ حقیقت ندارد گفت چون بسر عَقَبه رسیدیم گروهی مردمانرا دیدیم، دست و پای بسته، دزدان ایشانرا 
  .ببسته بودند و چند روز بود تا نان نخورده بودند، از ما طعام خواستند مرا گفت سفره پیش ایشان بر

اللّهُ بودم حدیث شیخ ابوعبدالرحمن سُلَمی  اللّهُ گوید در پیش استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ  استاد امام رَحِمَهُ           
تر  رفت که او اندر سماع بموافقت درویشان بایستد استاد ابوعلی گفت مثل او، در حال او سکون بدو، اوىل می

خانه نشسته است و بر روی کتابها،  او شو و وی اندر کتاب بود پس هم اندر آن مجلس گفت برخیز و بنزدیک
مجلّدی سرخ پشت چهارسوی نهادست، اشعار حسني منصورست در آنجا، آن کتاب بیاور و بازو هیچ مگو، وقت 

خانه بود و آن مجلّد همچنان که او گفت نهاده بود چون من بنشستم  گرمگاه بود من اندر شدم وی اندر کتاب
کنند بر کسی از علماء که حرکت در سماع  رّحمن در سخن آمد گفت بعضی از مردمان انکار میشیخ ابوعبدال

گشت چون متواجدی، پرسیدند او را، از حال او گفت مسئلۀ  میکند، مروی را روزی در خانه خاىل دیدند و او می
م و میگشتم، مرا گفت حال مشکل بود مرا، معنی آن بدانستم از شادی خویشنت را فرو نتوانستم داشت تا برخاست
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چون من آن حال دیدم که استاد ابوعلی مرا فرموده بود و وصف کرد، بر آن جمله که گفت و  ایشان همچنان بُوَد
بر زبان شیخ عبدالرّحمن آن سخن رفت، متحیّر شدم گفتم چون کنم میان ایشان، آخر اندیشیدم، گفتم این را هیچ 

گفتم استاد ابوعلی مرا صفت این مجلّد کرده است و گفته این کتاب روی نیست مگر صدق و راستی وی را 
توانم کرد چه فرمائی  ترسم و مخالفت او نمی آنک از شیخ دستوری خواهی و من از تو می بیآر  بنزدیک من

نقض  هور فیدستۀ اجزا بريون آورد از سخنان حسني منصور در میان آن تصنیفی بود او را نام آن کتاب، الصَّیْ
نگرم تا بیتی چند با  الدّهور و مرا گفت این بردار و بنزدیک او بر، گفت او را بگوی، من این مجلّد می

  .تصنیفهای خویش برم برخاستم بريون آمدم
گر بودم، جماعتی از درویشان نزدیک او بودند،  حسن حدّاد حکایت کند گوید بنزدیک ابوالقاسم منادی          

چیزی بیار تا بخورند، من شاد شدم که مرا دستوری بود که بسوی درویشان چیزی شانرا مرا گفت بريون شو و ای
و بريون آمدم چون بکوی سیّار رسیدم پريی دیدم، دانست، گفت زنبیلی براشتم  آرم پس از آنک درویشی من

قی کنی آن پري بشکوه وبَهی سالم کردم گفتم جماعتی درویشان جایی حاضر اند هیچ ترا افتد ترا که بایشان خل
گر از اندرون آواز داد  فرمود تا قدری نان و گوشت و انگور بیاوردند چون باز در سرای رسیدم ابوالقاسم منادی

عذر خواستم، گفتم ایشانرا بازنیافتم بدان تعریض  آنچه آوردی باز آنجایگاه بر که آوردی من بازگشتم و ازان پري
م پس آنگاه ببازار آمدم چیزی فتوح بود، پیش ایشان بردم و قصّۀ بگفتم که ایشان برپاکندند آن چیزها بازو داد

  .و چون درویشانرا چیزی آری چنني آر نه چنان گفت آری آن مرد نخستني پسر سیّار بود مردی سلطانی
ت ابوالحسني قريوانی گفت بزیارت ابوالخري تیناتی شدم چون وداع بکردم، با من تا در مسجد بیامد گف          

من دانم که تو بمعلوم نگویی ولیکن تو این دو سیبک برگري بستدم و اندر جیب نهادم و برفتم تا بسه روز هیچ 
فتوح نبود، یکی از آن سیب برآوردم و بخوردم خواستم که آن دیگر برآرم دست فرا کردم و هر دو سیب در جیب 

بود تا بدر موصل رسیدم با  اندر جیب میسیب میخوردم و سیب همچنان دیدم من ازان عجب بماندم و ازان 
خویشنت گفتم این سیب توکّل من تباه کند که این مرا چون معلومیست، هردو سیب بیکبار از جیب برآوردم 

وی دادم چون برفتم ه درویشی را دیدم اندر گلیمی پیچیده، گفت مرا سیبی آرزو میکند من آن هر دو سیب ب
فرستاده بود و گروهی در آن راه با من بودند باز گردیدم، پیش درویش شدم، او را دانستم که آن پري آن سیب او را 

  .یافتم
د را بگفتند د و از خاطر مردمان سخن گفتی جُنَیْ ابوعمرو علوان گوید جوانی بود صحبت کردی با جُنَیْ          

اعتقاد کن، جُنَید اعتقاد کرد جوان جنید او را گفت این چیست که از تو باز میگویند جُنَید را گفت هرچه خواهی 
گفت فالن چیزست گفت نیست گفت دیگر بار چیزی اندیش گفت اندیشیدم جوان گفت چنني و چنني 
اندیشیدی جُنَید گفت نیست جوان گفت چیزی دیگر اندیش گفت اندیشیدم گفت فالن چیزست گفت عجب 

و ثانی نیز راست گفتی ولیکن  ی و اوّلجنید گفت راست گفت. است تو راست گویی و من دل خویش شناسم
  .خواستم که ترا امتحان کنم تا هیچ تغیّر اندر دل آید یا نه

الربقی بیمار شد قدحی دارو بنزدیک او بردند در آنجا نگریست و گفت  عبداللّه رازی حکایت کند که ابن          
دانم که چیست خرب درآمد بروزی چند، پس م تا بشراب نخور امروز اندر مملکت کاری افتادست بنویی، طعام و

  .مِطی اندر مکّه شد و در آن روز کشتنی عظیم بکرداز آن، که قِرْ
کاتب را، گفت عجب است من گفتم عجیب نیست  ابوعثمان مغربی گفت این حکایت بگفتند ابن          

حیان و بنوحسن جنگ میکنند و ابوعلی کاتب مرا گفت امروز خرب مکّه چیست من گفتم اکنون اندرین ساعت طَلْ
دار سرخ و اندر مکّه میغ است بمقدار حرم ابوعلی این حال بنوشت و  اند عمامه حیان سیاهی فرا پیش کردهطَلْ
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  .کس بمکّه فرستاد همچنان بود که من گفته بودم جواب باز آمد
هُ و اندر اللّهُ عَنْ  دیک عثمانِ عفّان شدم رضیُهُ روایت کنند که گفت اندر نزاللّهُ عَنْ  بن مالک رَضِیَ از انس          

هُ گفت از شما کس بود که در آید و آثار زنا بر وی پیدا اللّهُ عَنْ  زنی دیده بودم، اندر وی نگریستم عثمان رَضِیَ  راه
  .ان و فراست راستگفت نه ولیکن بدانند بربه هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیباشد من گفتم وحی بتو آمد از پس پیغامرب 

ابوسعید خرّاز گوید اندر مسجد حرام شدم، درویشی را دیدم دو خرقه داشت و چیزی میخواست من با           
لَموا اَنَّ اند بر مردمان آن درویش اندر من نگریست و گفت، وَاعْ گران کرده خویشنت گفتم این چنني بعضی خویشنت

بَلُ ذَرُوهُ بوسعید گفت من استغفار کردم اندر وقت آواز داد و مرا گفت وَهُوَ الَّذی یَقْاحْفَ لَمُ ما فِی انفُسِکُمْ اللّهَ یَعْ
  .عِبادِهِ بَةَ عَنْالتَّوْ

جوانی . حکایت کنند که گفت ببغداد بودم، اندر جامع و جماعتی درویشان آنجا بودند از ابراهیم خوّاص          
شانرا گفتم که اندر دل من افتاد که این جوان جهودست همه درآمد ظریف و خوش بوی نیکو روی من دروی

درویشان کراهِیّت داشتند از من آن سخن من بريون شدم و او نیز بريون آمد پس پیش درویشان رفت و گفت چه 
گوید که این جوان  با وی بنگفتند، الحاح کرد برایشان گفتند میگفت از من آن پري گفت از من حِشمت کردند و 

مد و بوسه بر سر من داد و مسلمان شد، او را گفتند آن چه سبب بود گفت ما اندر کتابهاء ت، آن جوان بیاجهودس
خویش یافته بودیم که فراست صدّیقان خطا نیفتد گفتم بیازمایم مسلمانانرا چون بنگرستم گفتم اگر در میان 

نه دیگر بیاراستم تا بر شما بپوشد چون مسلمانان صدّیق است واجب کند که اندرین طایفه بود، خویشنت را بگو
  .این پري را چشم بر من افتاد اندر من بدید، دانستم که وی صدیّق است و آن جوان از بزرگان صوفیان گشت

حَانَه سُبْ محمّدِ داود گوید اندر نزدیک جُرَیری بودم، گفت اندر میان شما هیچکس هست که چون حقّ          
گاه کند، پیش از آنک پیدا آرد گفتیم نه گفت پس وَتَعاىل خواهد که حاد ثۀ پیدا آرد، اندر مملکت خویش او را آ

  .تعاىل هیچ نصیب نیافته باشد بگریید بر دلهایی که از خدای
بن یحیی پرسیدم از توکّل گفت توکّل آن بود که اگر دست تاوارَن  بُلی گفت از عبدالرّحمنابوموسی دَیْ          

ابویزید  چیز بنرتسی جز از خدای عَزَّوَجَلَّ، گفت از آنجا بريون آمدم، بنزدیک چائی کنی از هیاندر دهان اژده
آمدم تا توکّل از وی برپسم، در بزدم آواز داد گفت سخن عبدالرّحمن کفایت نیست ترا، گفتم در بگشای مرا گفت 

ساىل بیستادم پس آنگاه آمدم گفت بزیارت من نیامدی، جواب از پس در بیافتی، در باز نکرد گفت من شدم و 
مرحبا بزیارت آمدی، یک ماه نزدیک او بیستادم هیچ خاطر نیامد مرا الّا که از همه خرب داد بوقت وداع گفتم 

حالل پیش او مرا فایدۀ ده گفت از مادرم شنیدم که گفت اندر آن وقت که بمن حامله بود، هرگاه که طعامی 
  .وردی و چون شبهتی اندر آن بودی دست وی بدان نرسیدی و نگرفتیبدان رسیدی و بخبردندی دست من 

بی بمن اندر آمد، ابرهیم خوّاص گفت اندر بادیه شدم، مرا رنج بسیار رسید، چون بمکّه رسیدم عُجْ          
نگردد، این پريزنی مرا آواز داد که یا ابراهیم من با تو بهم بودم اندر بادیه و با تو هیچ نگفتم تا سرّ تو مشغول 

  .وسواس ار سِرِّ خویش بريون گذار
غانی هر سال حج کردی و بنشابور بگذشتی و بپیش ابوعثمان نرفتی، یکبار نزدیک حکایت کنند که فَرْ          

د ابوعثمان حريی شد سالم کرد و جواب وی باز نداد گفت با خویشنت گفتم مسلمانی نزدیک او شود و سالم کن
هد، ابوعثمان گفت حجّ چنني کنند، مادر بگذارند و ویرا خشنود ناکرده، گفت باز فرغانه سالم او ند و جواب

بودم نزدیک مادر تا آنگاه که فرمان یافت پس آنگاه قصد ابوعثمان کردم چون اندر پیش وی شدم  آمدم و می
کند و این خدمت  فرغانی با وی بیستاد، و حاجت خواست تا ستوربانی ویپیش من باز آمد و مرا بنشاند پس 

  .بود تا آنگاه که شیخ ابوعثمان فرمان یافت وی داد و بر آن میه ب
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. د بر در سرای است آن خاطر از دلم بريون کردمخريالنسّاج گوید اندر خانه بودم، اندر دلم افتاد که جُنَیْ          
را دیدم بر در سرای مرا گفت چرا دیگر بار همچنان بود، بريون شدم، جنید ه دیگر راه همان خاطر باز آمد، س

  .بخاطر اوّل بريون نیامدی
البسطامی گوید اندر نزدیک ابوعثمان مغربی شدم، با خویش گفتم مگر آرزو خواهد محمّدبن الحسن           

  .بستانم از ایشان که میخواهند که از ایشان سؤال کنم ابوعثمان گفت بسنده نیست این که می
آرد مرا تا رکوه خرم بدان و  ویشان گوید ببغداد بودم، اندر دلم افتاد که مرتعش پانجده درم میکسی از در          
و نعلینی و اندر بادیه شوم گفت یکی در بزد فرا شدم مرتعش را دیدم خرقۀ بدست گفت بگري گفتم ای  رسنی
  .انزده درم استنخواهم گفت مرا رنجه مدار چند خواسته بودی گفتم پانزده درم گفت این پ سیّدی

یعنی مردۀ . نَاهُیَیْتاً فَاحْکانَ مَیْ کسی گفته ازین طایفه اندر معنی قول خدای عزّوجلّ آنجا که گفت اَوَمَنْ          
خاطر را زنده کردیم، بنور فراست و او را نور تجلّی دادیم و مشاهده، چنان نبود که غافلی در میان اهل غفلت 

  .مريود
  .اند چون فراست درست گردد از آنجا بمقام مشاهدت رسد و گفته          
ابوالعبّاس مسروق روایت کند که گفت پريی آمد نزدیک ما و اندرین سخن همی گفت، نیکو سخن بود و           

خوش زبان و نیک خاطر، گفت هر خاطر که شما را بود مرا بگوئید، اندر دل من افتاد که او جهودست و این 
ری بگفتم، بر وی گران آمد، من گفتم چاره نیست تا این مرد را ازین خرب دهم، ویرا گفتم د، با جُرَیْخاطر قوی بو

تو گفتی ما را، از هر خاطر که شما را بود مرا خرب دهید، اندر دل من افتاده است که تو جهودی سر اندر پیش 
و . هَدُ اَنَّ مُحَمّداً رَسولُ اللّهِلهَ الّا اللّهُ وَاَشْالاِ هَدُ اَنْگرفتی اَشْ  ستافکند ساعتی، آنگاه سربرداشت و گفت را

آنگاه گفت همه مذهبها بنگریستم گفتم اگر با هیچکس چیزی هست با این قوم باشد، بنزدیک شما آمدم تا شما 
  .را بیازمایم شما را بر حق یافتم و آنگاه مسلمانی شد نیکو

د گفت حشمتی اندر دل من بود از سخن گفنت مجلس کن جُنَیْ د را گفتحکایت کنند که سری جُنَیْ          
بخواب  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیدیدم تا شبی رسول را  مردمانرا و اندر خویشنت متهّم بودم، بدان استحقاق خود نمی

ش از صبح و گوی مردمانرا، من بیدار شدم، آمدم تا بدر سرای سری، پی دیدم و شب آدینه بود که مرا گفت سخن
خواهد کرد، د مجلس شد که جُنَیْ نمع، خرب بريودر بزدم گفت از ما باور نداشتی تا ترا گفتند مجلس بنهاد اندر جا

ةُ وَالسَّالمُ که گفت اِتَّقوا هِ الصَّلوٰتَنَکِّر بیامد و گفت ایّهاالشیخ معنی قول رسول چیست عَلَیْغالمی ترسا بلباسی مُ
  .بِنورِ اللّهِ ظُرُفَاِنَّه یَنْ ؤمِنِمَـْفِراسَةَ اَلْ
د سر اندر پیش افکند زمانی پس سربرداشت و گفت مسلمان شو که وقت اسالم تو در آمد، غالم اندر جُنَیْ          

  .وقت مسلمان شد
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  باب سی و ششم
  قدر خُلْ

  .خُلُقٍ عَظیمٍ اللّهُ تَعاىل و اِنَّکَ لَعَلٰى قالَ           
گفتند از مؤمنان کدام فاضلرت گفت نیکوخوترین  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ که پیغمرب را اللّهُ عَنْ د رَضِیَانس گوی          
  .ایشان

ق خُلْه ق پوشیده است و بخَلْ ه و خوی نیکو فاضلرتین هرنهاء بنده بود که گوهر مردان پدیدار آرد و مردم ب          
  .مشهور

چیز  چخصائصهاء بسیار داد، بهی هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیوعلی شنیدم که گفت حق تعاىل پیغامرب را از استاد اب          
  .خُلُقٍ عَظیمٍ ق نیکو گفت وَاِنَّکَ لَعَلٰىبروی آن ثنا نکرد که بخُلْ

  .ردبسنده ک واسطی گوید بخلق عظیم او را وصف کرد از آنک کونني بگذاشت و بخدای تعالٰى          
هم او گوید که خُلق عظیم آنست که با هیچکس خصومت نکند و کس را با او خصومت نباشد از قوّت           

  .معرفت بخدای عَزَّوَجَلَّ
  .حسني منصور گوید معنی آن بود که جفای خلق اندر تو اثر نکند پس از آنک حق بشناختی          
  .ه ویرا هیچ همّت نباشد جز خدای تعاىلابوسعید خرّاز گوید خلق آن بود ک          
  .کتّانی گوید تصوّف خُلق است هر که برافزاید بخلق، اندر تصوّف، بر تو زیادت آورد          
زاهُ اللّهُ بدانید که آن بنده از عبداللّهِ عمر روایت کنند که گفت هرگاه که از من شنوید که بندۀ را گویم اَخْ           

  .ان گواهی دهیدآزادست و شما بر
فضیل عیاض گوید اگر بنده همه نیکوئیها بکند و مرغی خانگی دارد و باوی نیکوئی نکند او از جمله           

  .محسنان نباشد
و گویند عبداللّه عمر چون یکی را دیدی از بندگان خویش که نماز نیکوتر کردی ویرا آزاد کردی همه           

ت برؤیت او نماز نیکو کردندی و وی ایشانرا آزاد همی کردی روزی فرا وی گفتند بندگان وی بدانستند این عاد
  .گفت هر که ما را در کار خدای عَزَّوَجَلَّ بفریبد ما تن فرا فریب او دهیم. این نماز بدیدار تو همی کنند نیکوتر

روی نیکو با صیانت و سخن د حکایت کند از حارث محاسبی که گفت سه چیز نیابند با سه چیز، جُنَیْ          
  .نیکو با امانت، و دوستی کردن با وفا

  .بن محمّد الرازی گوید خلق آنست که آنچه تو کنی حقري داری و آنچه با تو کنند بزرگ داری عبداللّه          
ی تو از خلق وی قَری گفتند چه دیدمِنْبن عاصم الْ نَفِ قیس را گفتند خُلق از که آموختی گفت از قیساَحْ          

آورد و پارۀ بریان بر آن  آمد و باب زنی گرم تافته می خادمۀ از آنِ وی میگفت نشسته بود اندر سرای خویش و 
بود از دست خادمه بیفتاد پسرکی طفل، آنِ قیس حاضر بود، آن باب زن بر وی افتاد آن پسر حاىل بمرد در وقت 

  .زاد کردم ترا برای خدایرا عَزَّوَجَلَّکنیزک از آن مدهوش شد، کنیزک را گفت مرتس آ
  .شاه کرمانی گوید عالمت نیکو خوئی رنج بازداشنت است و بار مردمان کشیدن          
گفت شما مردمانرا بمال خشنود نتوانی کردن، بگشادگی روی و نیکو خوی  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیپیغامرب           

  .خشنود کنید ایشانرا
  .ترین را را بیشرت از مردمان گفت بدخویه ذوالنّون را گفتند اندوه ک          

وهب بن منبّه گوید هیچ بنده نبود که خوئی بر دست گريد چهل روز و عادت کند که نه طبیعت گردد وی           
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  .را
  .گري و نیکو خوئی پیشه اینست که خُلق نیکو کن حسن بصری گوید معنی این آیه وَثِیابَکَ فَطَهِّرْ          
سه دست و پای گفت این که کرد ه گویند یکی را از عابدان گوسفندی بود روزی آن گوسفند را دید ب          

غالمی بود او را غالم گفت من کردم گفت چرا کردی گفت تا ترا اندوهگن کنم عابد گفت من اندوهگن کنم 
  .آزاد کردم آنکس را که ترا فرمود یعنی شیطان برو که ترا

ابراهیم ادهم را گفتند اندر دنیا هرگز شاد شدی گفت دو بار، یکبار نشسته بودم کسی فراز آمد و بر من           
  .شاشید و دیگر بار جائی بودم یکی فراز آمد و سیلی بر گردن من زد

اختندی اویس گفت چون القرنی را گویند چون کودکانرا چشم فرا وی افتادی سنگ اندر وی اند اویس          
  .پای من بنشکند ازان سبب از نماز بازنمانمازین چاره نیست باری سنگ خرد اندازید تا 

دوید، احنف چون با قبیلۀ خویش رسید بیستاد و  نَفِ قیس را دشنام میداد و از پس وی میمردی اَحْ          
خردان از قبیلۀ ما نشنود که ترا جواب  ن بیگفت اگر چیزی دیگر اندر دلت مانده است بگو آنجا تا کسی ازی

  .دهد
  .حاتم اصمّ را گفتند مردم را از همه کس احتمال باید کرد گفت آری مگر از نفس خویش          
ه اللّهُ وَجههُ غالمی را بخواند نیامد، دیگر بار خواند، هم نیامد س روایت کنند که امريالمؤمنني علی کرّم          

اند، نیامد علی بر پای خاست آمد او را دید، پشت بازگذاشته گفت ای غالم آواز من نشنیدی که دیگر را بخو
چندین بار ترا خواندم گفت شنیدم گفت پس چرا نیامدی گفت کریمی تو دانستم، ایمن بودم از عقوبت تو، 

  .کاهلی کردم نیامدم گفت برو که ترا آزاد کردم از بهر خدای عَزَّوَجَلَّ
گویند معروف کرخی بکنار دجله آمد تا طهارت کند مصحف و سجّادۀ بر کنار دجله بنهاد زنی فراز آمد           

من معروفم، هیچ باک مدار، هیچ پسرت هست که قرآن بر شد و گفت و آن برگرفت معروف از پس او فراز 
  .خواند گفت نه گفت شوهرت گفت نه گفت پس مصحف باز من ده، جامه ترا

سرای ابوعبدالرّحمن سُلَمی شدند بمکابره، آنچه یافتند بربدند کسی از اصحابنا  وقتی دزدان اندر          
یَزید،  حکایت کرد و گفت از شیخ ابوعبدالرّحمن شنیدم که گفت اندر بازار همی آمدم جبّۀ خویش دیدم اندر مَنْ

  . بگذشتم و بازان ننگریستم
که گفت از مکّه باز آمدم، نخست بسالم جُنَید شدم تا وی رنجه نباشد، وَجیهی گوید از جُریری شنیدم           

ویرا سالم کردم و برفتم، دیگر روز چون نماز بامداد بکردم اندر مسجد ما، جُنَید را اندر صف دیدم گفتم من 
  .دیک برای آن آمدم تا تو رنجه نباشی گفت از فضل تو بود و این حق تو است

ةُ گفت هِ الصَّلوٰرا پرسیدند از خُلق گفت آنست که خدای عزّوجلّ اختیار کرد پیغمرب را عَلَیْ ابوحفص حدّاد          
  .فِعُرْبِالْ خُذِ العَفوَ وامُرْ

  .اند خُلق آنست که بمردمان نزدیک باشی و در میان ایشان غریب باشی و گفته          
جفاء خلقان همه فرا پذیری و قضاء حق را گردن نهی، هیچ اند خُلق آنست که هرچه فرا تو رسد از  و گفته          

  .آرامی نکنی ناشکیبائی و بی
داد، گروهی مردمان بر وی شتاب کردند، حوض  گویند ابوذر در حوض شده بود و اشرت را آب می          

سَّالمُ ما را چنني فرموده ةُ وَالهِ الصَّلوٰبشکست و ابوذر بنشست و آنگاه بخفت گفتند این چیست گفت پیغامرب عَلَیْ
  .چون یکی را از شما خشم برآید گو بنشني تا خشم وی بشود و اگر نشود گو بخسبه است ک

  .و گویند در انجیل نبشته است که بندۀ من مرا یاد کن بوقت خشم تا ترا یاد کنم در وقت خشنودی          
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  .زن باز یافتی آن نام که اهل بصره فراموش کرده بودندگویند زنی بمالک دینار گفت ای مُرائی گفت ای           
لقمان حکیم پسر را گفت سه چیز اندر سه جایگاه بتوان دانست حلیم را اندر وقت خشم و مرد را اندر            

  .جنگ و دوست و برادر را بوقت حاجت
عَزَّوَجَلَّ وحی فرستاد که زبان خلق از  خدای. السَّالمُ گفت یارب زبان خلق از من بازدار هِ موسی عَلَیْ          

  .خویشنت باز ندارم از تو کی باز دارم
  .بن زیاد الحارثی غالمی داشت بد، ویرا گفتند چرا داری این غالم گفت تا بر وی حلم فرا آموزم یحیی          
اند نعمت ظاهر آنست که صورت نیکو  و باطِنَةً گفتهمَهُ ظاهِرَةً نِعْ کُمْبَغَ عَلَیْ و در قول خدای عَزَّوَجَلَّ وَاَسْ          

  .آفرید و نعمت باطن خوی نیکو
  .ی بدخویصحبت کند دوسرت دارم از آنک عابدل گوید اگر فاسقی نیکوخوی با من فُضَیْ          
  .اند نیکو خوئی احتمال کردن مکروههاست و مدارا کردن گفته          
بصحرا شد، مردی سپاهی پیش وی باز آمد گفت آبادانی کجاست ابراهیم بگورستان  گویند ابراهیم ادهم          

اشارت کرد مرد سپاهی یکی بر سر ابراهیم زد و سرش بشکست چون از وی بگذشت گفتند این ابراهیم 
ادهمست زاهد خراسان، مرد سپاهی بازگردید و عذر خواست، ابراهیم گفت چون مرا بزدی من ترا از خدای 

بهشت خواستم گفت چرا گفت بسوی آنک من دانستم که مرا از آن مزد باشد نخواستم که نصیب من از تو  تعاىل
  .اجر نیکوئی بود و نصیب تو از من بدی بود

ابوعثمان حريی را کسی بدعوت خواند چون بدان در سرای رسید مرد بريون آمد و گفت یا استاد مرا           
گفتم پشیمان شدم باز گرد، ابوعثمان بازگشت چون باز سرای رسید مرد آمد که مرا وقت آمدن تو نیست و از آنچه 

باید که بازآئی، ابوعثمان برخاست و آمد، دیگر بار چون بدر  پشیمانی آمد از آن سخن و عذر خواست، اکنون می
و را آنجا سرای رسید مرد همان گفت که پیش گفته بود، ابوعثمان بازگشت و این مرد معاودت میکرد و ا

آزمودم و  خواند و باز میگردانید چون باری چند چنني کرد و مرد اندر عذر خواسنت ایستاد و گفت من ترا می می
ویرا بستود ابوعثمان گفت مرا ستایش مکن بر عادتی که سگ را همان عادت بود، سگ را بخوانی بیاید و چون 

  .برانی برود
خاکسرت از بامی بینداختند بر سر وی افتاد شاگردان زبان  شد طشتی یگویند وقتی ابوعثمان بکوئی م          
ه چیز مگوئید او را، هر که مستحقّ آن بود که آتش ب چکس گشادند و چیزها همی گفتند، ابوعثمان گفت هی اناندر

  .وی ریزند و بخاکسرت صلح کنند جای خشم نباشد
گفت نیک مردی تو  را بجّد خدمت میکرد و درویش میدرویشی بنزدیک جعفربن حنظله آمد جعفر او           

اگر نه آنستی که جهودی جعفر گفت نیّت من بر آن نیست که اندر خدمت تو هیچ تقصري کنم از خدای خویش 
  .شفا خواه و مرا مسلمانی

للّه از آن وی وی دادی عبداه عبداللّه خیّاط را گویند حریفی بود گرب، جامه دوختی او را و وی سیم بد ب          
برغبت، روزی چنان اتّفاق افتاد که از دکان برخاسته بود بشغلی، گرب آمد و سیم نَبَهره آورد و بشاگرد داد  بستدی

شاگرد نستد، سیم سره بداد چون عبداللّه باز آمد گفت پرياهن گرب کجاست شاگرد قصّه بگفت گفت نیک 
افکندم تا  و من بران صرب میکردم و آن سیم او در چاهی می نکردی، دیرگاه بود تا او آن معامله با من میکرد
  .بدست کسی نیفتد و غرّه نکند کسی دیگر را بدان

چیز را اندر آن جای نباشد مگر مراد او را  چاند خوی بد، دلتنگ دارد خداوند ویرا، از بهر آنک ه و گفته          
  .چون جای تنگ که جز خداوند را اندرو جای نباشد
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  .اند خوی نیکو آن بود که ندانی که اندر صف کیست که برابر تو ایستاده و گفته          
  .اند از بدخوئی تو بود که چشم تو بر خوی بد دیگران افتد و گفته          
  .گفت آنک خوی او بد بود. از شوم هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیپرسیدند پیغمرب را           
ةُ وَالسَّالمُ گفتند دعا کن مشرکانرا گفت مرا برحمت هِ الصَّلوٰهُ پیغامرب را عَلَیْاللّهُ عَنْ  ریره رَضِیَابوه          
  .اند نه بعذاب فرستاده
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  باب سی و هفتم
  د و سَخَادر جُوْ

  .کانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ولَوْ فُسِهِمْ ؤثِرونَ عَلی اَنْاللّهُ تَعاىل وَ یُـْ قالَ           
سخّی نزدیک بود بخدای و نزدیک بود  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیها که پیغامرب اللّهُ عَنْ عایشه گوید رَضِیَ          

بمردمان و دور بود از دوزخ، و بخیل دور بود از خدای و دور بود از مردمان و نزدیک بود بدوزخ و جاهلی 
  .تر از عابدی بخیل سخّی نزدیک خدای تعاىل گرامی

و بدانک بر زبان اهل علم فرقی نیست میان جود و سخا و خداوند را سبحانه و تعاىل بسخا صفت           
جود آنست که بذل کردن بر تو دشخوار نباشد و بنزدیک حقیقت  نکنند زیرا که در کتاب و سنّت نیامدست و

بدهد و برخی بازگريد، وی صاحب قوم، سخا نخستني رتبت است، آنگاه از پس او جود آنگاه ایثار، هر که برخی 
سخا بود و هر که بیشرت بدهد و از آن چیزی خویشنت را باز گريد، او صاحب جود بود و آنک بر سختی بایستد و 

اللّهُ که اسما بنت  چنني شنیدم از استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ. آن اندکی که دارد ایثار کند، وی صاحب ایثار بود
رضا ندهم که کسی از من حاجتی خواهد ویرا نومید کنم زیرا که اگر کریم است تن ویرا خارجه گفت از خویشنت 

  .صیانت کنم و اگر لئیم بود تن خود را صیانت کنم از وی
دار تا من  لی گویند با مردمان رفقها کردی که هزار درم بنزدیک کسی بنهادی گفتی این نگاهعِجْمؤرّق الْ          

  .کردم، رفقها کردی بتلطّف ستادی که ترا بّحّّلبتو رسم آنگاه کس فر
شما بنزدیک ما  بِج مدینیی را دید گفت از کجائی گفت از مدینه گفت مردی از آنگویند مردی از اهل مَنْ          

بن المُطَّلِب خواندند ما را همه توانگر کرد این مدنی گفت چگونه کرد این که نزدیک شما آمد  آمد، او را حَکَم
چیز نداشت مگر جبّۀ پشمني گفت ما را توانگر بمال نکرد ولیکن کرم بیاموخت ما را، ما یکدیگر همه فضل  چهی

  .کردیم بر یکدیگر تا همه توانگر شدیم
اللّهُ که گفت چون غالم خلیل صوفیانرا بخلیفه غمز کرد فرمود که همه را  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

و امّا  .ا جُنَید در فقه گریخت و خویشنت را بدان باز پوشید و وی فتوی کردی بر مذهب بوثورگردن بزنید، امّ
شحّام و رقّام و نوری و جماعتی را آوردند و نطع بکشیدند تا سیّاف ایشانرا سیاست کند نوری فرا پیش شد 

فت یک ساعته زدگی چیست گ این شتابپس  شتابی نوری گفت دانم گفت سیّاف گفت دانی که بچه می
زندگانی ایثار کنم بر یاران خویش، سیّاف متحیّر شد و این خرب بخلیفه رسانیدند ایشانرا بقاضی وقت فرستاد تا 

ها پرسید فقهی نوری همه را جواب داد آنگاه نوری فرا سخن آمد و گفت  حال ایشانرا تعریف کند قاضی مسأله
د بخدای گویند و چون قیام کنند بخدای کنند و سخنها گفت که چون سخن گوینه خدایرا عَزَّوَجَلَّ بندگانند ک

  .قاضی از آن بگریست، قاضی کس بخلیفه فرستاد که اگر این گروه زندیقند بر روی زمني هیچ مسلمان نیست
تر یابی گفت ایشان  خرید او را گفتند اگر ببازار شوی ارزان بن الفضیل از بیّاعان محلّت چیزی می علی          

  .نزدیک ما بیستادند بامید منفعت با جائی دیگر نتوان شدب
جَبَله را کنیزکی فرستاد و وی اندر میان یاران بود گفت زشت بود که تنها خویشنت را برگريم و  گویند کسی          

و حرمت است و این قسمت حق نتوانم کرد و همگنانرا نزدیک من شما حاضراید و یکی را از میان تخصیص 
  .رد و ایشان هشتاد تن بودند هر یکی را کنیزکی بخشیدنپذی

روزی اندر راهی تشنه بود از سرای زنی آب خواست، زن کوزۀ آب بیاورد و از پس بکره  بن ابی داللّهعُبَیْ          
 ام از عرب، خادمی داشتم، در بایستاد و گفت ازین در بازتر شوید یکی ازین غالمان شما فرا گريید که من زنی
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بکره آب بخورد غالم را گفت ده هزار درم نزدیک این زن  روزی چند هست تا فرمان یافته است عبیداللّه بن ابی
کنی گفت بیست هزار درم کردم زن گفت از خدای عافیت خواهم  اللّه با من سخریّت می بر، زن گفت ای سبحان

بر تو غالم بیامد و سی هزار درم نزدیک  افبر زن در سرای فراز کرد و گفت گفت سی هزار درم نزدیک آن زن 
  .آن زن آورد، بشبانگاه نرسید که بسیار خواهندگان این زنرا پدیدار آمدند تا ویرا بزنی کنند

  اند جود اجابت کردنست اوّل خاطر را و گفته          
ارت جای بود ابوالحسن بوشنجه که گفت ابوالحسن بوشنجه اندر طهاز یکی شنیدم از شاگردان           

  .شاگردی را آواز داد و گفت پرياهن از من برکش و بفالن کس ده که مرا افتاد که با آنکس این خلق کنم
تر گفت دیدم، اندر بادیه نزدیک  بن سعدبن عباده را گفتند هیچکس را دیدی از خویشنت سخی قیس          

آمده است مرد اشرتی آورد و بکشت و ما را گفت  پريزنی فرو آمدم شوهر زن حاضر آمد، زن او را گفت مهمانان
شما دانید، دیگر روز اشرتی دیگر آورد و بکشت و گفت شما دانید با این، ما گفتیم از آنک دی کشته بود اندکی 

ن خویش را گوشت بازمانده ندهیم، دو روز نزدیک وی بودیم یا سه روز و باران مهماناما خورده شدست، گفت 
مچنان میکرد چون بخواستیم آمدن، صد دینار اندر خانه وی بنهادیم، و آن زن را گفتیم عذر ما بارید و وی ه می

اندرو بخواه و ما برفتیم چون روز برآمد باز نگرستیم، مردی را دیدیم که از پی ما همی آمد و بانگ میکرد که باز 
الّا همه را بنیزه تباه کنم زر باز داد و  ما را گفت زر خویش بستانید وایستید ای لئیمان بهاء میزبانی میدهید، 

  .بازگشت
ابوعبداللّه رودباری اندر سرای یکی شد از شاگردان خویش، آنکس غائب بود، خانۀ دید در قفل کرده           

گفت صوفیی باشد که در خانه قفل کند فرمود تا قفل بشکستند و هرچه اندر آن خانه بود و اندر سرا بود ببازار 
چیز نتوانست گفت پس زن تا همه بفروختند وقتی خوش بساختند از بهاء آن خداوند خانه باز آمد و هیچ  فرستاد

وی درآمد و گلیمی داشت دریشان انداخت گفت ای اصحابنا این گلیم از جملۀ آن کاالست که اندرین سرای 
او را گفت خاموش باش چون بوده است، این نیز بفروشید شوهر گفت این تکلّف چرا کردی باختیار خویش زن 

  .شیخ با ما گستاخی کند و بر ما حکم کند چیزی در خانه بگذاشنت نیکو نباشد
  .بشربن الحارث گوید اندر بخیل نگرسنت، دلرا سخت کند          
بن سعدبن عباده بیمار شد، دوستان بعیادت دیر شدند، پرسید که سبب چیست ناآمدن ایشان گفتند  قیس          

م همی دارند از تو که ترا وام است برایشان ماىل گفت کم و کاست بادا ماىل که از دیدار دوستان و برادران باز شر
دارد منادی فرمود که هر که ما را ماىل بسیار بر وی است از جهت من بِحِل است، شبانگاه چندان مردم گرد 

  .آمدند بعیادت، خواستند که در سرای بشکنند از زحمت
شد، بخرماستانی فرو آمد و در آنجا غالمی بود سیاه که کار میکرد، قوت  بن جعفر بسر ضیاعی می عبداللّه          
وی ه آمد و بنزدیک غالم آمد قرصی بوی داد سگ بخورد، دیگر نیز ب طش آورده بود، سگی در آن حائخوی

یا غالم قوت تو هر روز چنداست نگریست گفت  سگ همه بخورد و عبداللّه میوی داد، ه دیگر نیز به داد، س
قدر که تو دیدی گفت چرا ایثار کردی برین سگ گفت اینجا سگ نباشد این از جای دور آمده است  گفت این
کراهیت داشتم که او را نان ندهم عبداللّه گفت پس تو چه خواهی خوردن گفت من امروز بسر برم، . گرسنه بود

الم را بخرید و هرچه تر از منست آن غ مت همی کنند و این غالم سخیعبداللّه بن جعفر گفت مرا بر سخاوت مال
  .بدو بخشید طبود و غالم را آزاد کرد و آن حائ طاندر آن حائ

گویندمردی را دوستی بود بنزدیک او آمد در بکوفت مرد بريون شد گفت چرا آمدی گفت چهار درم، مرا           
رصد درم بیاور و بوی داد و مرد اندر گریسنت ایستاد زن وی گفت و چهاوام بر آمدست، مرد اندر سرای شد 
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گریم تا چرا حال وی نرپسیده بودم تا گریم از آن می چون مرادت نبود چرا بهانه نیاوردی گفت نه از اندوه سیم می
  .او را خود آن نبایستی گفت

ئی نویسد که مرا کراهیّت آید که اندر روی او چون کسی را حاجتی باشد بمن، برجاگفتی بن الشِّخري  مُطَرِّف          
  .اثر ذُلِّ حاجت بینم

هُ خجل کند که ویرا بازو ستیزه بود نزدیک اللّهُ عَنْ  گویند کسی خواست که عبداللّهِ عباّس را رَضِیَ           
چاشت آنجا خورید عبّاس میگوید که امروز رنجی برگريید و بنزدیک ما آئید تا  محتشمان شهر آمد و گفت عبداللّه

کس چنني گفت اندر وقت کس  مردمان آمدند چندانک سرای پر برآمد عبداللّه گفت این چیست گفتند فالن
وکیالن را گفت هر روز این ند و مردمانرا بخورانیدند چون فارغ شدند دیدند و طعام بیاورفرستاد تا میوه خر

  .که این مردم وقت چاشت اینجا باشنداخت از مال من، گفتند توان، گفت هر روز باید بتوان س
اللّه روزی طهارت میکرد اندر میان  لوکی رَحِمَهشیخ ابوعبدالرّحمن حکایت کرد که استاد ابوسهلِ صُعْ          

د گفت چیز حاضر نبود گفت باش تا من فارغ شوم چون فارغ ش چسرای، سائلی در آمد و چیزی خواست و هی
بريون شد و صرب کرد تا دور بشد آنگاه آواز داد که آفتابه کسی بربد از پس بشدند باز  این آفتابه بردار، برداشت و

  .نیافتند و این از آن سبب کرد که اهل سرای او را مالمت ببذل میکردند
 اللّهُ جبّۀ داشت و بکسی بخشید اندر میان زمستان و لوکی رَحِمَهُو هم از وی شنیدم که استاد ابوسهل صُعْ           

وفدی آمد از پارس، از بزرگان اندر همه علوم، فقه . دیگر جبّه نداشتآنگاه بدرس آمد جبّۀ زنانه پوشیده بود که 
و کالم و نحو اسپهساالرابوالحسن کس فرستاد که تا استاد برنشیند باستقبال ایشان، دُرّاعه بر باالی جبّۀ زنان 

نشیند چون حاضر آمدند با ایشان همه  ند، بجامۀ زنان برمیک پوشید، سپهساالر گفت امام شهر بر ما استخفاف می
  .مناظره کرد، و همه را غلبه کرد، اندر همه علوم

چیز بکس ندادی بدست خویش، بر زمني  چو هم از شیخ ابوعبدالرحمن شنیدم که هرگز استاد بوسهل هی          
است که بسوی آن دست خویش زبر دست کسی  افکندی تا آن کس آنرا از زمني برداشتی گفت دنیا از آن حقريتر

  .بینم
  .لیرٌ مِنَ الیَدِ السُّفْ عُلیا خَیْدُ الْةُ والسَّالمُ اَلَیْالصَّلوٰ پیغامرب گفت علیه          
چیز ندارم که ترا  چه است از کریمان عصر، شاعری او را مدحی آورد گفت هیگویند ابومرثد یکی بود          

ر و بر من دعوی کن، بده هزار درم تا من اقرار دهم ترا بدان پس مرا باز دارد در زندان که دهم، مرا بقاضی بَ
اهل من مرا اندر زندان بنگذارند شاعر چنان کرد که وی فرمود شبانگاه ده هزار درم بشاعر دادند و ویرا از زندان 

  .بريون آوردند
وی داد و پانصد دینار گفت ه یزی خواست، پنجاه هزار درم بهُما چاللّه عَنْ  بن علی رَضِیَ مردی از حسن          

  .حمّاىل بیار تا این بردارد، حمّال بیامد و وی طیلسان بحمّال داد و گفت مزد مرا باید داد
ن بن سعد سُکُرَّۀ انگبني خواست، خیکی انگبني فرمود، گفت زن اندکی خواست و تو چندی زنی از لیث          

  .حاجت خواست و ما بقدر خویش دادیم دادی گفت او بقدر
یکی گوید بکوفه اندر مسجد اشعث نماز کردم نماز بامداد و بطلب غریمی شده بودم چون از نماز سالم           

دادم اندر پیش هرکسی تایی حُلّه و جفتی نعلني بنهادند پیش من نیز همچنان بنهادند گفتم چیست این گفتند 
ام، از اهل وظیفت او نیستم  ست و این اهل مسجد او راست گفتم من بسبب غریمی آمدهاشعث از مکّه باز آمده ا

  .گفتند این آنراست که آنجا حاضر است
د تا مرا بشوید و آن مرد ل نزدیک آمد گفت فالن مرد را گوئیهُ اجاللّهُ عَنْ گویند چون شافعی را رَضِیَ          
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خرب دادند آن مرد جریدۀ او بخواست و هفتاد هزار درم اوام شافعی بود غائب بود چون مرد باز آمد او را از آن 
  .هُ بگزارد گفت این شسنت من است او رااللّهُ عَنْ  رَضِیَ

هُ از صنعا با مکه آمد ده هزار دینار با او بود گفتند بدین ضیاعی باید اللّهُ عَنْ  گویند چون شافعی رَضِیَ          
وی داد چون ه مکّه خیمه بزد و دینار ده هزار فرو ریخت، هر که درآمد یک مشت زر ب خرید یا گوسفند، از بريون
  .چیز نمانده بود، برخاست و جامه بیفشاند چوقت نماز پیشني بود هی

. و گویند سَرّی سَقَطی روز عید بريون شد، مردی بزرگ پیش او آمد سری سالم کرد او را، سالمی ناقص          
هِ وَسَلَّمَ که گفت چون دو اللّهُ عَلَیْ مردی بزرگست گفت دانم ولیکن روایت کنند از پیغامرب صَلَّی او را گفتند این

تر بود خواستم که نصیب او  مسلمان بهم رسند صد رحمت برایشان قسمت کنند، نود و نه آنرا بود که خوش منش
  .بیشرت باشد

هَهُ بگریست گفتند چراست این گریسنت گفت هفت روز است هُ وَجْاللّ روزی امريالمؤمنني علی مرتضی کَرَّمَ          
  .تا هیچ مهمان بخانۀ من نیامده است ترسم که خدای عَزَّوَجَلَّ مرا خوار بکردست

  .هُ روایت کنند که گفت زکوة سرای آنست که درو مهمان خانه سازیاللّهُ عَنْ از انس مالک رَضِیَ           
بنت  السّالم خدمت اند ابراهیم علیه رَمنيَ گفتهمُکْراهیمَ اَلْفِ اِبْاَتیکَ حَدیثُ ضَیْ ین آیت هَلْواندر معنی ا          

  .اند مهمان کریمان کریم بود دیگر گفته. خویش کردی
د گوید چهار چیز است که کریم را از آن ننگ نباید داشت اگرچه امريی بود، پدر را بر پای بن جُنَیْ ابراهیم          

  .خاسنت و مهمانرا خدمت کردن و عالمی را که از وی علم آموخته باشی خدمت کردن و آنچه نداند پرسیدن
اَشتاتاً گفت کراهیت  أکُلوا جَمیعاً اَوْتَـْ جُناحٌ آنْ کُمْسَ عَلَیْ عبّاس گوید اندر قول خدای عَزَّوَجَلَّ لَیْ ابن          

د آمد با کی نیست شما را با کسی خوری یا تنها رخصت دادند ایشانرا داشتند تنها طعام خوردن چون این آیة فرو
  .اندرین

بن عامر مردی را مهمان کرد، میزبانی نیکو بکرد چون بازگشت غالمان وی اندر بار بسنت یاری  عبداللّه          
  .ندادند، مرد گفت سبب این چیست گفت ایشان یاری نکنند آنرا که از نزدیک ما بازگردد

  .واندرین معنی بیت مَتَنبَّی است          
  :شعر

 م وَقَد َقدَرواقَوَْت عَنْاِذا تَرَحَّلْ
  

 فَالرّاحِلونَ هُمُ  التُفارقَهُمْ اَنْ 
  

عبداللّه مبارک گوید سخاوت کردن از آنچه در دست مردمانست فاضلرت از بذل کردن آنچ در دست تو           
  .است

فتم لرزید گ او را دیدم برهنه و میر نزدیک بشربن الحارث شدم، روزی سرمائی بود سخت کسی گوید اند          
یا بانصر مردمان اندر جامه زیادت کنند درین سرما و تو جامه برکشیدۀ گفت درویشانرا یاد کردم و آن سختی که بر 

  .نم با ایشان اندر سرماایشانست و مال نداشتم که با ایشان مواسات کنم، خواستم که بنت، باری موافقت ک
دقّاق گوید سخا نه آنست که صاحب مال عطا دهد، سخا آنست که تهی دست از نیستی عطا دهد           
  .توانگر را
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  باب سی و هشتم
  رَتْدر غَیْ

  .فواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهَا وما بَطَنَحَرَّمَ رَبِّی الْ اِنَّما اللّهُ تَعاىل قُلْ قالَ           
تر از خدای تعاىل و از  هِ گفت هیچکس نیست رشکناللّهِ وَسَالمُهُ عَلَیْ  عبداللّه گوید که پیغامرب صَلَواتُ           

  .رشکست که فواحش پنهان و آشکارا حرام کرد
لَّ رشکن است و از هِ وَسَلَّمَ گفت که خدای عَزَّوَجَاللّهُ عَلَیْ که پیغامرب صَلَّی هُاللّهُ عَنْ ابوهریره گوید رَضِیَ          

  .چیزی کند که برو حرامست غريت خدای است که مؤمن
اللّهُ گوید غريت کراهیت مشارکتست با غري و چون خدایرا عَزَّوَعَال بغريت وصف کنی  استاد امام رَحِمَهُ           

  .معنی آن بود که مشارکت غري با او رضا ندهد در آنچه حقّ اوست از طاعت بنده
نَ الَّذِیَن نَکَ وَبَیْنا بَیْقُرآنَ جَعَلْتَ الْ �ْ  ز سری حکایت کنند که پیش وی این آیة بر خواندند و اِذا قَرأا          

  .توراًآخِرَةِ حِجاباً مَسْ ؤمِنُونَ بِالْالیُـْ
سری لصحاب را گفت دانید که این حجاب چیست این حجاب غريت است و هیچکس نیست غیورتر از           
  .ىل و معنی آنک گفت حجاب غريتست آنست که کافرانرا اهل نکرد معرفت صدق دین راتعا خدای

استاد ابوعلی گفت آنک کاهلی کند اندر عبادت ایشان آنانند که لنگر خذالن بر پای ایشان باز بسته           
  .است، دوری ایشانرا اختیار کرد و از محّل قرب باز پس آورد و از این باز پس آمدند

  .اند واندرین معنی گفته          
  :شعر

تُ وَلکِْنهَویْاَنا صَبٌّ لِمَنْ
  

 َمواىلیِ الْْ�  تِیاىل بسوءِ رأمَا اْح 
  

ت کنم و هم در این باب يلکه من از دوستی او سوزانم اگر او خواهان من نیست چه حمعنی آنست           
ایست که او را  نی بیماریست که او را عیادت نکنند و خواهندهاند سَقیمٌ لَیس یُعادُ و مریدٌ الیُرادُ مع گفته
  .تر نیست و نبود نخواهند و هیچ اندوه از این صعب می

اللّهُ که گفت ابوالعبّاس روزی ما را گفت که در ابتدا ما را بدایتی نیکو  و از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
صود چند است شبی از شبها بخواب دیدم که مرا از سر کوهی فرو بود، میدانستم که میان من و رسیدن بمق

گوید یا ابالعبّاس حقّ  گردانیدندی و من همی خواستم که با سر آن کوه شوم، از آن اندوهگن شدم، قائلی می
حَانَه وتَعاىل چنان خواسته است که تو بدان نرسی که طلب میکنی ولیکن حکمت بر زبان تو گشاده کردند، سُبْ
  .مداد برخاستم و حکمت بر زبان من روان بودبا

چندی ناپیدا شد،  و هم از استاد ابوعلی شنیدم که پريی بود از پريان که ویرا حاىل بود و وقتی آن پري یک          
  .نه بر آن وقت که بود، از وی پرسیدند گفت آه حجابی افتادست. از میان درویشان پس باز دیدار آمد

مردمان مشغول کردی گفتی این، اللّهُ چون اندر میان مجلس چیزی افتادی که دل  ابوعلی را رَحِمَهُاستاد           
  .از غريت حقّست میخواهد که آنچه رود از صفاء وقت نرود

  :اند و در این معنی گفته          
 اِذا نَظَرَتْیانِنا حَتّٰىتْباهَمَّتْ

  

 سَنَُحهُها اْلمِراةِ نَهاها وَْجاِلَی الْ 
  

یکی را گفتند خواهی که ویرا بینی گفت نه گفتند چرا گفت آن جمال او بزرگرت از آنست که دیدار چو           
  .منی را شاید
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  :اند و در این معنی گفته          
 کاسُدُ ناظِرَیَّ عَلَیْاِنّی لَاَْح
 طِرُ فی شمائلکَ الَّتیوَاَراکَ تَخْ

  

 کااِلَْی تٌحَتّی اَغُضُّ اِذا نَظَْر 
 عَلَیکا مِنکَ نَیٌ فَاغارُهی فِتْ

  

  .شبلی را پرسیدند که آسوده کی باشی گفت آنگه که او را هیچ ذاکر نبینم          
یا  را هِ وَسَلَّمَ که آن اسب فروخته بود آن اعرابیاللّهُ عَلَیْ از استاد ابوعلی شنیدم اندر قول پیغامرب صَلَّی          

اِقالت خواست اقالت کرد اعرابی گفت خدای ترا زندگانی دهاد پس گفت از کدام قبیلۀ تو،  خریده بود و وی
جفا ترا تمام بود که پیغامرب خویش را ندانی، پیغامرب   نریش یکی از صحابه حاضر بود گفت ایگفت از ق

ی، تعریف کردن همگنانراکه وی والّا واجب بود بروام از قریش، غريت را  هِ وَسَلَّمَ گفت مردیاللّهُ عَلَیْ صَلَّی
  . کیست، پس خداوند تعاىل بر زبان آن صحابی براند تا اعرابی بدانست که او کیست

اند که غريت از صفات اهل بدایت بود و موحّد غري را نبیند و اختیار صفت او  و گروهی از مردمان گفته          
تر بچیزها آنچه خواهد  حَانَه وَتَعاىل اوىلکند بلکه حَقّ سُبْ نباشد و ویرا نباید که بدانچه اندر مملکت رود تحکّم

  .میکند
  .ابوعثمان مغربی گوید غريت صفات مریدان باشد اهل حقائق را نبود          
  .کال و غريت الهیّت بر دلهاشبلی گوید غريَت دُوَست غريتِ بشریّت بر اَشْ          
  .انفاس از آن بود که ضایع بود اندر چیزی جز خدای عَزَّوَجَلَّ و هم شبلی گوید غريت الهی بر          
واجب چنان کند که گوئی غريت دُوَست غريت حق بر بنده و آن آن بود که خلق را اندر وی نصیب نکند،           

بغري حق حَانَهُ وَتَعاىل آن بود که احوال و انفاس خویش و او را ازیشان ربوده دارد و غريت بنده حق را سُبْ
که غريت بر حق جهل بود برم زیرا  برم و گویند خدایرا غريت می مشغول ندارد نگویند بر خدای تعاىل غريت می

دینی کشد و غريت خدایرا، تعظیم حقوق او واجب کند و صافی بکردن عمل، او را و بدانید که سنّت حَقّ  و به بی
ایشان بغري او مشغول شوند یا دل بغري او مشغول دارند آن برایشان حَانَهُ وَتَعاىل با اولیاء خویش آنست که چون سُبْ

شوریده دارد از غريت بر دلهای ایشان تا ویرا باخالص عبادت کنند، فارغ از آنچه بدل میل گرفته باشند چنانک 
انک ابراهیم ن کردند و چنبريو شالسَّالمُ چون دل بر آن نهاد که جاوید در بهشت خواهد بود از آنجا هِ آدم عَلَیْ 

السَّالمُ از اسماعیل عجب بمانده بود، فرمودند ویرا قربان کن چون دل ازوبرگفت و بران بایستاد که قربان کند  هِ عَلَیْ
  .و دست و پای وی ببست و کارد بر گلوی وی نهاد فرمان داد بفدا

مد، سموم و باد او را بسوخته بود محمدبن حسّان گوبد اندر کوه لبنان همی گشتم جوانی از جائی بريون آ          
چون مرا بدید بگریخت، من از پس او فراز شدم و گفتم بیک سخن مرا پندی ده گفت حذر کن که او غیورست، 

  .دوست ندارد که اندر دل بنده جز از وی چیزی دیگر باشد
  .ست مگر بدوآید که گفت حق غیور است و از غريت وی است که بدو راه نی نصرآبادی را می          
هِمُ الصّلوةُ والسَّالمُ که فالن کس را بمن حاجتی و خداوند تعاىل وحی فرستاد بیکی از پیغامربان عَلَیْ          

است و مرا بدو حاجتی است اگر او حاجت من روا کند من نیز حاجت او روا کنم، آن پیغمرب این در مناجات 
ه گفت دل با کسی دارد جز من، بگو دل ازو بردار تا حاجت وی چگونه حاجت بود ببندترا بگفت که بارخدایا 

  .روا کنم
العني، اندر ایشان نگریست، آن وقت که او را بود از آن بازماند، بچندین ربایزید بسطامی بخواب دید حو          

  .پس از آن هم ایشانرا بخواب دید، با ایشان ننگریست گفت شما مشغول کنندگانید روز
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بهشت نگرستم، مرا ادب کرد، فرمان رابعه بیمار شد ویرا گفتند سبب بیماری تو چیست گفت یک بار در           
  .اوراست نیز این گناه نکنم

از سری حکایت کنند که گفت بروزگاری دراز، اندر طلب صدیقی بودم بکوهی بگذشتم، گروهی افکاران           
شان پرسیدم، گفتند آنجا مردی است، اندر ساىل یکبار، بريون آید و دعا و نابینایان و بیماران را دیدم، از حال ای

کند و مردمان شفا یابند، من بیستادم تا آن روز که بريون آمد و دعا کرد و همه شفا یافتند و بشدند، من از پس 
من بدار که دست از  وی فراز شدم و اندرو آویختم و گفتم مرا علّتی هست باطنی، داروی آن چیست گفت یا سری

  .گريی که از دیدار وی بازمانی او غیورست، تا ترا نبیند که بجز از وی با کسی آرام
 هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیاللّهُ شنیدم که گفت آنگاه که آن اعرابی اندر مسجد پیغامرب  از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          

را  کرد در ترک ادب ولیکن خجلت یاران بريون کنند، گناه آن اعرابیشد، و آنجا بشاشید، یاران بشتافتند تا ویرا 
بود و رنج با ایشان گشت که آن دیدند که حشمت او فرو نهادند، بنده همچنني باشد چون بزرگی و قدرت 
خداوند داند دشوار بود شنیدن ذکر او از آنک او را بغفلت یاد کند و دیدن طاعت آنک حرمت بجای نیارد اندر 

  .آن
ابه کرد و موی خویش بربید شبلی اندر گرم شبلی را پسری بود نام وی ابوالحسن، بمرد، مادرش جزع می          

اهل آمدند و میگفتند این چیست یا ابابکر گفت  بتعزیت میشد و آهک بروی خویش کرد تا موی روی همه بشد 
انستم که شما بتعزیت خواهید آمد و یشان گفت بگو تا چرا کردی گفت من دخویش را موافقت کردم یکی از

خواهید گفت که خدایت مزد دهاد من موی روی خویش فدا کردم تا بدان مشغول گردید و ذکر خدای عَزَّوَعَال 
  .بغفلت بر زبان خویش نرانید

کَ گفتند دَیْوَسَعْ کَ مَوتِ، سگی بانگ کرد و گفت لَبَّیْنةً وَسَمَّ اَلْکرد نوری گفت طَعْ مؤذّنی بانگ نماز می          
دینی است، مؤذّن را چنان گفتی و سگ را لبّیک کردی، او را پرسیدند گفت آن مرد خدای تعاىل را  این بی

ءٍ اِالیُسَبِّحُ مِن شَیْ تعاىل وَاِنْ کرد و میگفت اللّه اللّه از قول خدای کرد چنان گفتم و سگ بانگ می بغفلت یاد می
  .حَهُمبِیْ ونَ تَسْقَهالتَفْ  دِهِ وَلکِنْبِحَمْ

کرد چون بشهادت رسید بیستاد و گفت اگر نه آنستی که تو فرمودۀ، با تو  وقتی شبلی بانگ نماز می          
  .هیچکس را یاد نکردمی

  .خدایرااللّهُ کسی دیگر بشنید گفت خواهم که ازین بزرگرت داری  مردی گفت جَلَّ          
اللّهُ از درون دل  ن که گفت از شیخ ابوالحسن خرقانی شنیدم که گفت االالهَ اِلّااز یکی شنیدم از درویشا          

گوش گویم و هر که اندر ظاهر این لفظ نگرد پندارد که شریعت خوار داشته است  اللّهِ از بن گویم ومَحَمَّدٌ رَسولُ
  .اعلم تحقیق واللّه طارِ اغیار باضافت با قدر حق خرد داشنت بود درچنانست زیرا که اِخْ ولیکن نه 
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  باب سی و نهم
  در والیتْ 

  .یَحزَنُونَ والهُمْ هِمْلِیَاءَ اللّهِ الخَوفٌ عَلَیْقالَ اللّهُ تَعاىل اَال اِنَّ اَوْ          
تَعاىل که گفت هر کی حانَهُ وَخرب داد از حَّق سُبْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیها که پیغامرب اللّهُ عَنْ عایشه گوید رَضِیَ          

ولیّی را ازان من برنجاند با من بجنگ بريون آمده باشد و بنده بمن تقرّب نکند بهیچ چیز بهرت از گزاردن آنچه بر 
  .نماید بنوافل تا آنگاه که ویرا دوست خویش گريم ام و بنده بمن تقرّب می وی فریضه کرده

حانَهُ وَتَعاىل متولّی کار او گوید وىل را دو معنی است یکی آنک حق سُبْ اللّهُ استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ          
یَتَولَّی الصّالِحنيَ و یک لحظه او را بخویشنت باز نگذارد بلکه او را حق  بود چنانک خرب داد و گفت وهُوَ

حَانَهُ وَتَعاىل قیام سُبْو دیگر معنی آن بود که بنده بعبادت و طاعت حق . مُهُ در حمایت و رعایت خود بداردعَزَّاسْ
نماید بر دوام و عبادت او بر تواىل باشد که هیچ گونه بمعصیت آمیخته نباشد و این هر دو صفت راجب بود تا 

حانَهُ وَتَعاىل بر استقصا و استیفاء تمام و دوام حق سُبْ وىل وىل باشد و واجب بود وىل را قیام نمودن بحقوق
  .و بدنگاه داشت خدای او را در نیک 

و از شرائط وىل آنست که محفوظ بود همچنانک از شرط نبی آن بود که معصوم بود و هرکس که شرع           
  .بر وی اعرتاض کند او مغرور بود و فریفته

اللّهُ که گفت ابویزید بسطامی را صفت کردند که فالن جای مردی پدیدار  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
گوید بویزید قصد او کرد تا او را ببیند چون بمسجدِ آن مرد رسید بنشست، اندر انتظار  ت که بوالیت میآمده اس

او، مرد بريون آمد و اندر آن مسجد آب دهن بینداخت، بویزید بازگشت و بر وی سالم نکرد و گفت این مردی 
  .بحانه وتعاىلبر اسرار حق ساست که ادبی از آداب شرع نگاه نمیدارد چگونه امني بود 

  .بدانک خالفست در آنک روا بود که وىل داند که او وىل هست یا نه          
اند روا نبود، بحکم آنک بچشم حقارت بخویشنت نگرد و اگر چیزی بر وی پیدا آید از  گروهی گفته          

بیفتد و عاقبت وی بخالف  کرامات، ترسد که آن مکری بود و دل وی پر بیم بود دائم، از بیم آنک از آن درجه
  .حال وی بود

اند که چنني بود و اگر بذکر آن مشغول باشیم از حد اختصار بريون آئیم و  و گروهی از پريان طائفه برین          
  .اللّهُ است پريان که ما دیدیم برین بودند که باید وىل نداند که او ولیست، یکی از آن استاد ابوبکر فورک رَحِمَهُ

اند روا بود که وىل داند که او ولیست و از شرط تحقیق والیت نیست اندر حال، وفاء در  هی از ایشان گفتهو گرو
تعاىل او را  مآل پس اگر این شرط بود روا بود که حق او را تخصیص کند بکرامتی که آن تعریفی بود از حق

و وىل اگرچه خوف . اولیا واجبستاند ایمان بکرامات  برآنک عاقبت او نیک خواهد بود از بهر آنک گفته
 حانَهُ وَتَعاىل در حال سخرت و تمامرتعاقبت از وی برخیزد آنچه او در آنست از هیبت و تعظیم و اجالل حقّ سُبْ

اللّهُ  صَلَّیاند که بسیاری از خوف نکند و چون رسول  باشد زیرا که اندکی از تعظیم و هیبت او را چنان شکسته
جَنَّةِ ده کس از اصحاب من در بهشت خواهند بود این ده گانه، المحاله او را الْ گفت که عَشَرةٌ فِی هِ وَسَلَّمَعَلَیْ

گوی دانستند و سالمت عاقبت خویش بشناختند و آن در حال ایشان هیچ نقصان پیدا نیاورد زیرا که شرط  راست
ین جمله بود و اگر چنان بود که صحّت معرفت بنبوّت، ایستادن بود بر حّد معجزه و علم حقیقت کرامات از

و آنچه غري کرامات بود چون چیزی بدید از آن اندر او رامات، نتواند تا جدا باز نکند میان چیزی بیند از جملۀ ک
حال، بدانست که او بر حق است پس روا بود که بداند که عاقبت او هم برین جمله خواهد بود و این شناخت، 
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ایم  امات اولیاء صحیح است و حکایات قوم بسیارست که دلیل کند بر آنک گفتهکراماتیست او را و اثبات کر
  .اللّهُ شاءَ آید اندر باب کرامات اولیاء اِنْ  چنانکه طرفی از آن یاد کرده

  .اللّهُ و گروهی ازین پريان که ما دیدیم برین بودند یکی از ایشان استاد ابوعلی رَحِمَهُ          
ابراهیم ادهم بمردی گفت خواهی تو از جملۀ اولیا باشی گفت خواهم گفت اندر هیچ چیز دنیا و گویند           

دو کن تا بر تو اقبال کند و ترا بدار ویرا و روی  رغبت مکن و نه اندر آخرت و با خدای گرد و نفس خویش فارغ
  .وىل خویش کند

بلباس انس پوشیده پس از آنک رنجها دیده باشند یحیی بن معاذ گوید اندر صفت اولیاء بندگانی باشند           
  .و مجاهدتهای بسیار کشیده تا بمقام والیت رسیده باشند

از ابویزید بسطامی حکایت کنند که گفت اولیاء خدای تعاىل عروسان خدای باشند عَزَّوَجَلَّ و عروسان           
لهاء انس، ایشانرا نه اندر دنیا بینند و نه در نبینند مگر محرمان و ایشان نزدیک او باشند پوشیده، اندر حج

  .آخرت
اللّهُ که مردی بود بصالح گفت وقتی لوح سر گور ابوبکر طَمَستانی نیکو  دَالنی شنیدم رَحِمَهُ از ابوبکر صَیْ          

بنربدندی  رگورش برکندندی و بربدندی و از هیچ گور دیگ کندم و هر باری از سر کردم و نام او را در آنجا می می
و من عجب بماندم، استاد ابوعلی دقّاق را از آن حال پرسیدم گفت این پري پنهانی اندر دنیا اختیار کرده بود و تو 

خواهد مگر آنک گور او پنهان باشد همچنانک او  میخواهی که ویرا بلوح مشهور گردانی و حقّ تَعاىل نمی
  .خواست که در میان مردمان پوشیده بود

  . ابوعثمان مغربی گوید وىل مشهور بود ولیکن مفتون نبود          
و گداختگی و هم از وی بود  از شیخ ابوعبدالرّحمن سُلَمی شنیدم که گفت اولیا را سؤال نبود فرومردگی          

  .شنیدم که نهایت اولیا بدایت پیغمربان بود
  .فق شرع بود پیوستهبن عبداللّه گوید وىل آن بود که افعال او موا سهل          
  .بن معاذ گوید وىل مرائیی و منافقی نکند و ازین سبب دوستان او کم باشند یحیی          
ابوعلی جوزجانی گوید وىل آن بود که از حال خویش فانی بود و بمشاهدت حق باقی بود و حق متولّی           

  .هیچ اخبار نباشد و با غري خدای قرارش نباشداعمال او بود، انوار تولّی برو پیوسته گردد، او را بخود 
ابویزید گوید حظِّ اولیا اندر تفاوت درجات ایشان از چهار نامست و قیام هر فرقتی از ایشان بنامیست از           

ظاهر بود بعجائب  باطِنُ هر که حظِّ او نامآن نامها و آن قول خدای است عَزَّوَجَلَّ، هُوَ االَوَّلُ وَاآلخِرُ وَالظّاهِرُ والْ
قدرت او نگران بود و هر که حظِّ او از نام باطن بود او نگران بود بآنچه رود در سرّ از انوار او، هر که حظّ او از 

ظِّ او ازین نامها آخر باشد شغل او بمستقبل حنام اوّل بود شغل او باز آن بود که اندر سبقت رفته باشد و هر که 
حَانَهُ وَتَعاىل او را و هرکسی را ازین کشف بر قدر طاقت او بود مگر آنک حقّ سُبْبسته بود بآنچه خواهد بود 
  .نگاه دارد و متوّىل او بود

قول ابویزید اشارت است بدانکه خاصگان بندگان او ازین اقسام برگذشته باشند نه اندر ذکر عاقبت           
غول گردند، اصحاب حقائق از صفت خلق محو باشند باشند و نه اندر ذکر سابقت و نه بآنچه بایشان درآید مش

  .رُقودٌ اَیقاظاً وهُمْ سَبُهُمْچنانکه خداوند تعاىل گوید وتَحْ
بویند، بوی ایشان بدل  اند اندر زمني، صدّیقان ایشانرا می بن معاذ گوید اولیا اسرپ غمهای خدای یحیی          
  .ادت زیادت همی کنند بر تفاوت اخالق خویشرسد، مشتاق میگردند بخداوند خویش و عب ایشان می

  .اند وىل را سه عالمت بود، بخدای مشغول بود و فرارش با خدای بود و همّت وی خدای بود و گفته          
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خّراز گوید چون خداوندتعاىل خواهد که بندۀ را بدرجۀ اولیا رساند درِ ذکرِ بروی گشاده گرداند، چون           
درِ قرب برو باز گشاید پس او را بمجلس انس برد پس بر کرسی توحید نشاند پس حجابها  راحت ذکر بیابد

و عظمت  ازوی برگريد و اندر سرای فردانیّت فرود آرد و جالل و عظمت بر وی کشف کند چشمش بر جالل
  .افتد از خود فانی گردد اندر نگاه داشت خدای افتد و از دعویهای نفس بريون آید

فرود آید یا  واند وىل را خوف نباشد زیرا که خوف چشم داشنت مکروهی بود که اندر عاقبت بر گفتهو           
فوت دوستی را منتظر بود اندر عاقبت وىل ابن وقت بود ویرامستقبل نبود تا از چیزی ترسد و همچنانک ویرا 

روهی ازو کشف کنند که آنرا منتظر خوف نبود رجا نیز نبود، زیرا که از رجا انتظار حاصل آمدن دوستی بود یا مک
اُم وقت بود و همچنني اندوه نبود بر وی زیرا که اندوه از ناموافقی وقت بود و هر که اندرو  بود و این بُدو

لِیاءَ اَللّهِ روشنائی رضا بود و اندر راحت موافقت بود او را اندوه از کجا اید خدای عَزَّوَجَلَّ میگوید اَال اِنَّ اَوْ
  .زَنونَ یَحْ وَالهُمْ هِمْ عَلَیْ الخَوفٌ
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  باب چهلم
  در دعا

  .لَکُمْ تَجِبْعُونی اَسْاُدْ اللّهُ تَعاىل وَ قالَ رَبُّکُمْ قالَ           
  .هِ وَسَلَّمَ گفت دعا مغز عبادتستاللّهُ عَلَیْ هُ گوید که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ انس مالک رَضِیَ           
اللّهُ گوید دعا کلید همه حاجتها است و راحت خداوند حاجتست و راحت  م ابوالقاسم رَحِمَهاستاد اما          

نیازمندان است خداوند تعاىل گروهی را بنکوهید گفت  ردرماندگان است و پناهگاه درویشان است و غمگسا
  .ت خویشندارند بحاج نَسُوا اللّهَ فَنَسِیَهُم یعنی دست بما بر دِیَهُمْبِضونَ اَیْوَیَقْ

تعاىل خلق را بیافرید گفت با من راز گوئید و اگر راز نگوئید بمن نگرید و اگر  سهلِ عبداللّه گوید خدای          
  .این نکنید از من بشنوید و اگر این نکنید بر درگاه من باشید و اگر این همه نکنید حاجت خواهید از من

لّهُ شنیدم که سهلِ عبداللّه گفت نزدیکرتین دعاها باجابت دعاء حال بود و ال از استاد ابوعلیِ دقّاق رَحِمَهُ          
  .دعاء حال آن بود که خداوند وی مضطرّ بود که ویرا از آن چاره نباشد

د بودم، زنی اندر آمد، گفت دعا کن که پسری از آنِ من گم شده مَکانِسی گوید نزدیک جُنَیْابوعبداللّه الْ          
صرب کن زن بشد و باز آمد و دعا خواست گفت صرب کن گفت صربم برسید و طاقتم نماند دعا کن است گفت برو 

مرا جنید گفت اگر چنني است که تو میگوئی برو باز خانه شو که پسر تو باز آمد، زن بشد، پسرش باز آمده بود 
یُجِیُب  اَمَّنْ: گوید جَلَّ میبشکر نزدیک جنید آمد جنید را گفتند بچه بدانستی آن باز آمدن گفت خدای عَزَّوَ

  .طَرَّ اِذا دَعَاهُمُضْالْ
و بدانک خالفست میان مردمان که دعا فاضلرتست یا خاموشی و رضا، گروهی گویند دعا بسر خویش           

بدو قیام کردن، اولیرت از العِبَادةِ آنچه عبادت بود  مُخُّ هِ وَسَلَّمَ که الدُّعاءُاللّهُ عَلَیْ  صَلَّی پیامرب عبادت است از قول
حَانَهُ وَتَعاىل اگر بندۀ را اجابت نیاید و بمراد خویش نرسد باری بحّق خدای قیام ترک زیرا که حق حق است سُبْ

  .نموده باشد زیرا که دعا اظهار بندگی و درماندگی بود
  .آنک از اجابت رَج گوید اگر از دعا محروم مانم بر من دشوارتر باشد ازابوحازِم اَعْ          
اند خاموشی و مردگی در زیر حکم و رضا دادن بآنچه از پیش رفته است از اختیار حق  و گروهی گفته          

  .حانَهُ وَتَعاىل تمامرت و اوىلسُبْ
  .واسطی ازین گفت اختیار آنچه در ازل رفتست ترا بهرت از معارضۀ وقت          
من مشغول گردد از سؤال، او را آن هِ وَسَلَّمَ خرب داد از حق تعاىل گفت هر که بذکر عَلَیْ  اللّهُ و پیغامرب صَلَّی          

  .دهم که فاضلرت بود از آنک خواهندگانرا دهم
اند بنده باید که بزبان صاحب سؤال بود و بدل صاحب رضا بود تا هر دوی بجای آورده  و گروهی گفته          

ه وقتها مختلف است وقت بود که دعا فاضلرت از خاموشی بود و آن نیز هم ادبست و باشی و آن اولیرت که گویند ک
در بعضی احوال خاموشی فاضلرت از دعا و آن نیز هم ادبست و آن بوقت بتوان دانست زیرا که علم وقت اندر آن 

امرت و اگر گویند وقت بود چون اندر دل اشارتی یابد بدعا، دعا اولیرت و چون اشارت بخاموشی کنند خاموشی تم
واجب بود که حال خویش  بنده باید که غافل نبود از مشاهدت خداوند خویش، اندر حال دعا، صحیح بود پس

را مراعات کند اگر از دعا زیادت بسطی یابد اندر وقت خویش دعا اولیرت و اگر در وقت دعا زجری با دل وی 
ر چنان بود که اندرین وقت دل خویش نه زیادت یابد و گردد و قبضی همی بیند ترک دعا اولیرت اندر وقت و اگ

یکیست و اگر چنانست که درین وقت دعا کردن و ناکردن آنجا هر دو . قبض و نه بسط و نه حاصل آمدن زجر
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غلبه بر وی علم بود، دعا اولیرت از آنک دعا عبادتست و اگر غلبه درین وقت معرفت را بود خاموشی اولیرت و 
. حَانَه وَتَعاىل را اندران حقّی بود دعا اولیرتیند هرچه مسلمانان را در آن نصیبی بود یا حقّ سُبْصحیح بود اگر گو

  .و هرچه حظّ نفس تو بود خاموشی اولیرت
تعاىل او را دوست تر دارد گوید ای جربئیل اندر حاجت این بنده  آید که بندۀ دعا کند خدای و در خرب می          

حَاَنهُ او را دشمن دارد گوید که دعا کند و خداوند سُبْ دوت دارم که آواز وی شنوم و بندۀ بستأخري کن که من دو
  .شنوم جربئیل حاجت او روا کن که من کراهیّت میدارم که آواز وی می

بخوانم حانَهُ وَتَعاىل بخواب دید گفت یارب بسا که ترا قَطَان حقّ را سُبْ بن سعید الْ و حکایت کنند که یحیی          
  .که آواز تو شنوم نی گفت یا یحیی زیرا که دوست دارمو اجابتم نک

هِ وَسَلَّمَ گفت که بدان خدای که جان من بحکم اوست که بنده خدایرا بخواند و اللّهُ عَلَیْ  و پیغامرب صَلَّی          
تعاىل  ار بخواند خدایدیگر به خدای بر وی بخشم باشد، ازو اعراض کند پس دیگر بار بخواند اعراض کند س

  .نگردد حاجت وی روا کردم خواهد و از من می بندۀ من از دیگر کس حاجت نمیفریشتگانرا گوید 
هِ وَسَلَّمَ مردی بود بازرگانی کردی و از شام اللّهُ عَلَیْ هُ بعهد رسول صَلَّیاللّهُ عَنْ انس مالک گوید رَضِیَ          

آمد و بمدینه  ی و با قافله نرفتی و توکّل بر خدای داشتی، وقتی از شام میبمدینه آمدی و از مدینه بشام شد
شد دزدی فرا رسید و ویرا آواز داد که بباش بازرگان بیستاد و دزد را گفت تو دانی و مال، دست از من بدار  می

ه مرا قصد دزد گفت مال از آن منست، من ترا خواهم بازرگان گفت از کشنت من چه خواهی مال تراست گفت ن
گفت پس مرا زمان ده تا طهارت کنم و دو رکعت نماز کنم و دعائی بکنم دزد گفت بکن بازرگان  بتو است

دِیءُ یا مُعیدُ مَجِیدِ یا مُبْشِ الْ برخاست و چهار رکعت نماز کرد و دست برداشت و گفت یاوَدُودُ یا وَدُودُ یا ذاالعَرْ
قَِک تَ بِها عَلی خَلْرَتِکَ اللَّتی قَدَرْألُکَ بِقُدْشِکَ وَ اَسْکانَ عَرْ هِکَ الَّذی مَلَأَ اَرْ رَ وَجْأَلُکَ بِنویا فَعّالٌ لِما یُریدُ اَسْ

چون از این دعا . نیثْنی، یا مٌغیثُ اَغِثْنی، یا مٌغیثُ اَغِثْتَ یا مٌغیثُ اَغِءٍ الاِلهَ اِلّا اَنْکُلَّ شَیْ وَسِعَتْ مَتِکَ اِلَّتی وَبِرَحْ
زد سوار را دید دست سواری دید بر اسبی سپید و جامهاء سبز پوشیده و حربۀ بر دست از نور چون دفارغ گشت 
داشت و آهنگ سوار کرد چون نزدیک وی رسید سوار حمله برو برد و حربه بزد و ویرا از اسب از بازرگان ب

و کیستی که من هرگز بینداخت و نزدیک بازرگان آمد و گفت برخیز و بکش این دزد را، بازرگان گفت که ت
ام، دلم بار ندهد بکشنت وی، این سوار با نزدیک این دزد آمد و ویرا بکشت و باز پیش  کس را بنکشته هیچ

کردی درهاء آسمان بجنبید گفتم کاری ام از آسمان سیم چون اوّل دعا  بازرگان آمد و گفت بدانک من فریشته
درهاء آسمان بگشادند و او را شراری بود همچون شرار آتش عظیم افتاده است بنوئی چون دیگر بار دعا کردی 

دیگر بار دعا کردی جربئیل آمد و گفت کیست که اندوهگنی را دریابد من اندر خواستم تا من این شغل ه چون س
تعاىل ویرا فرج دهد و  کفایت کنم و بدانک هر که این دعا بکند اندر هر اندوه و بال و محنت که باشد خدای

و دعا  هِ وَسَلَّمَ شد و قصّه بگفتاللّهُ عَلَیْ  صَلَّید ویرا و بازرگان بسالمت باز مدینه آمد و بنزدیک پیغامرب یاری کن
هِ وَسَلَّمَ گفت خدای عَزَّوَجَلَّ نامهای نیکوی خویش تلقني کرده است هر که این دعا اللّهُ عَلَیْ بگفت پیغامرب صَلَّی

  .ند بدهندبکند اجابت کنند ویرا و هرچه خواه
هِ وَسَلَّمَ که اللّهُ عَلَیْ و از آداب دعا آنست که بدل حاضر بود و غافل نباشد که روایت کنند از پیغامرب صَلَّی          

  .گفت بندۀ که خدایرا بغفلت خواند دعاء وی مستجاب نبود
هِ الصَّلوةُ وَالسَّالمُ کسب حالل یْو از شرائط دعا آنست که لقمۀ وی حالل بود که سعد را گفت پیغامرب عَلَ          

  .کن تا دعاء تو مستجاب بود
  .اند دعا کلید حاجت است و دندانهاء او لقمۀ حالل است و گفته          



۱۷٤  

  .ام و چرا ترا نخوانم و تو خداوند کریمی بن معاذ گوید یارب ترا چگونه خوانم و من عاصی یحیی          
اگر حاجت وی المُ بر مردی بگذشت که دعا و تضرّع همی کرد موسی گفت یارب السَّ هِ موسی عَلَیْ          

ترم از تو ولیکن او دعا  که من بر وی مهربان ویه بدست من بودی روا کردمی، خدای تعاىل وحی فرستاد ب
. دد و گوسفندان دارد و دل وی باز آن است و من دعاء بندۀ مستجاب نکنم که دل وی بجائی دیگر باشکن می

  .موسی بدان مرد گفت مرد بدل با خدای تعاىل گشت حاجت وی روا شد
آید گفت زیرا که میخوانید و  هِ السَّالمُ گفتند چونست که دعا میکنیم و اجابت نمیامام جعفر صادق را عَلَیْ          
  .دانید او را نمی

رسید که طبیبان در آن، همه درماندند و او را از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم که گفت یعقوب لیث را علّتی           
گفتند در والیت تو نیک مردی است، او را سهل بن عبداللّه خوانند اگر او ترا دعا کند امید آن بود که 

تعاىل ترا عافیت دهد سهل را حاضر کردند ویرا گفت مرا دعا کن سهل گفت دعا چون کنم ترا و اندر  خدای
چنانک ذُلّ معصیت او سهل گفت یارب . در زندان تو است همه رها کن، همه رها کرد زندان تو مظلومانند هر که

را بنمودی عزّ طاعت ویرا بنمای و ویرا ازین رنج فرج فرست، در وقت شفا پدید آمد ماىل بر سهل عرضه کردند 
سنگ ریزه بود  گفتند اگر فرا پذیرفتی و همه بدرویشان نفقه کردی، وی اندر زمني نگریست، هرچه. نپذیرفت

  .همه گوهر شد شاگردانرا گفت آنکس که او را این دهند مال یعقوب چه حاجت باشد او را
صالح المُرّی بسیار گفتی هر که پیوسته دری کوبد زود بود که آنرا بازگشایند رابعه گفت تا کی گوئی این           

  .هل و زنی داناکی بسته بود صالح گفت پريی جا  در بسته است بازخواهند گشاد
سری گوید در پیش معروف کرخی بودم، مردی برخاست و گفت یا با محفوظ دعا کن که کیسۀ از من           
دیگر بار ه تعاىل باز دهد مرد خاموش شد آنگاه معاودت کرد، و خاموش شد، س اند، هزار دینار تا خدای دزدیده

گویم آنچه از پیغمربان و اصفیاء خویش بازداشتی بازوده  معاودت کرد معروف گفت چه گویم با خدای عَزَّوَجَلَّ
  .مرد گفت آخر دعا کن معروف گفت یارب هرچه او را به باشد تو او را بده

گفت بخواب دیدم  تو بچه بازدادند شمبن نافع را دیدم نابینا پس از آن دیدم بینا گفتم چ ث گوید عُقبةلَیْ          
جیبُ یاسَمیعَ الدُّعاءِ یالطیفاً لِمایَشاءُ رُدَّ عَلیِّ بَصَری این بگفتم خدای عَزَّوَجَلَّ چشم من که مرا گفتند یاقَریبُ یامُ

  .باز داد
از استاد ابوعلی شنیدم که گفت چشم من بدرد آمد اندر آن وقت که از مرو بنشابور آمدم و شش شبانروز           

دَهُ بیدار شدم، چشم من سَ اللّهُ بِکافٍ عَبْ که کسی گفت اَلَیْ  بود تا نخفته بودم، بامدادی در خواب شدم شنیدم
  .درست شده بود و اندر وقت درد بشد و نیز هرگز چشم من بدرد نیامد

از محمّدبن خُزَیمه حکایت کنند که گفت چون احمدِ حنبل فرمان یافت من باسکندریّه بودم و اندوهگن           
خرامید گفتم یا باعبداللّه این چه رفنت است، گفت رفنت خادمان  ه میشدم، بخواب دیدم احمد حنبل را ک

گفتم خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید و تاج بر سر من نهاد و نعلني زرّین در پای من کرد بدارالسّالم 
احمد مرا و مرا گفت یا احمد این منزلت ترا بدانست که گفتی قرآن کالم من است ناآفریده پس مرا گفت یا 
رَتِکَ ءٍ بِقُدْبخوان بدان دعاها که بتو رسیده است از سفیان ثوری و تو اندر دنیا آن دعا کردی گفتم یارَبَّ کُلِّ شَیْ

  .گفت یا احمد اینک بهشت اندر شو در بهشت شدم. ءٍشَیْ نی عَنْأَلْءٍ وَال تَسْ لِی کُلِّ شَیْ فِرْءٍ اِغْعَلی کُلِّ شَیْ
 ؤتی وَالوَزیرٌ فَیُرشی اِنْ کُ فَیُـْاِلهی ال لَکَ شَرِیْ: گفت انی دست اندر لباس کعبه زده بود و میگویند جو          

قِطاعِ باتِکَ حَجَّتَکَ عَلیَّ وَاِنْتُکَ فَبِجَهلی ولَکَ الحُجَّةُ عَلیَّ فَبِاِثْعَصَیْ دُ وَاِنْحَمْلِکَ فَلَکَ الْتُکَ فَبِفَضْاَطَعْ
  .تَنی آن شنید که هاتفی گفت ای جوانمرد آزاد شدی از آتش دوزخا غَفَرْکَ اِّلحُجَّتی لَدَیْ
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  .اند فائدۀ دعا اظهار نیازست پیش خدای عَزَّوَجَلَّ و الّا خدای تعاىل آنچه خواهد کند و گفته          
  .اند دعاء عام بگفتار بود و دعاء زاهدان بافعال بود و دعاء عارفان باحوال و گفته          

  .اند بهرتین دعاها آنست که از اندوهی خیزد و گفته          
کسی ازین طایفه گفتست چون از خدای حاجتی خواهی بهشت خواه که بود که آن روز روز اجابت تو           

  .بود
  .اند زبان مریدان گشاده بود بدعا و زبان محققّان از آن بسته بود و گفته          
ایم ما را  فتند دعا کن گفت ترسم که اگر دعا کنم گویند اگر این میخواهی که ما ترا نهادهواسطی را گ          

متّهم داشتۀ و اگر آن میخواهی که ترا نیست نزدیک ما، ثناء بد کرده باشی و اگر رضا دهی کار تو مريانیم چنانک 
  .ایم قضا کرده
ام تا هیچکس  ام و نخواسته جاه سالست تا هیچ دعا نکردهاز عبداللّهِ مُنازِل حکایت کنند که وی گفت پن          

  .مرا دعا کند
  .اند دعا نردبان گناه کارانست و گفته          
  .اند دعا رسالت دادن بود تا دوستان بیکدیگر نامه نویسند کار نیک بود و گفته          
  .اند زبان گناه کاران اشک بود و گفته          
  :اند اد ابوعلی شنیدم گفت گناه کار چون بگرید بخدای تعاىل نامه نبشته باشد و اندرین معنی گفتهاز است          

 جمٌدُموعُ الفَتی عمّا یُجنُّ تُتَرْ 
  

 تُمُدینَ مَا القَلبُ یَکْوَاَنفاسُهُ یُبْ 
  

  .کسی دیگر گوید ازین طایفه، دعا دست بداشنت گناه بود           
  .د دعا زبان آرزو بود بدوستان و گفته          
  .اند دستوری بدعا از جملۀ عطا باشد و گفته          
  .کتّانی گوید هرگز خدای بندگانرا زبان گشاده نکند بعذر تا در مغفرت گشاده نکند          
  .ز آنک بازگشنتاند دعا، ترا بحضرت آرد و عطا، ترا از حضرت برگرداند و بر درگاه بودن تمامرت ا و گفته          
  .اند دعا سخن گفنت بود رویاری با حقّ تَعاىل بزبان شرم و گفته          
  .اند شرط دعا ایستادن بود با قضا بوصف رضا و گفته          
  .اند از خدای اجابت چون چشم داری و راه اجابت ببستۀ بزلّتها و گفته          
  .باید ترا این بیگانگی بس که میان تو و او، واسطۀ می گفت. یکی را گفتند مرا دعا کن          
چیز  چلَد آمد و گفت پسری از آنِ من بروم اسري مانده است، هیبن مَخْ حکایت کنند که زنی بنزدیک تقیّ           

 ندارم مگر سرائی و آنرا نتوانم فروخت اگر اشارتی کنی تا مگر کسی او را باز خرد که مرا بشب و روز خواب و
نبید روزی چند بود ج تو بازگرد تا من بنگرم تا چه توانم کرد سر در پیش افکند و لبش میقرار نیست تقی گفت 

این زن آمد و پسر با وی بود و شیخ را دعا میکرد گفت پسرم بسالمت بازآمد و حدیثی دارد با تو خواهد گفت 
و وی کسی بر ما گماشته بود و هر . ی اسرياناین جوان گفت اندر دست یکی افتاده بودم از ملوک روم با گروه

روز ما را بصحرا بردی تا او را خدمت کردیمی پس با بند باز آوردی روزی همی آمدیم پس از نماز شام با این 
موکّل که بر ما بود، بند از پای من گشاده شد و بر زمني افتاد اندر فالن روز و فالن وقت و فالن ساعت موافق 

ا که زن، نزدیک شیخ آمده بود و دعا کرده، آنگاه آنکس که بر ما موکّل بود برخاست و مرا بانگ افتاد آن وقت ر
کرد که این بند چرا بشکستی گفتم نه، خود از پای من فرو افتاد موکّل متحیّر بماند و خداوند خویش را بگفت و 
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من بیفتاد همه عجب بماندند از آن  آهنگر را بخواند دیگر باره بند برنهادند گامی چند فرا شدم بند از پای
رهبانانرا بخواندند و با من گفتند ترا مادر هست گفتم هست گفتند دعاء او اجابت بودست، خدای ترا رها کرد، 

  .لَمواللّهُ اَعْ. ما باز نتوانیم داشت، مرا توشه بساختند و با صحبتی گسیل کردند تا بشهر مسلمانان
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  باب چهل و یکم
  ردر فَقْ

  .اَرضِالْ باً فیتَطِیعوُنَ ضَرْاللّهِ الیَسْ صِروُا فی سَبیلِفُقَراءِ الَّذینَ اُحْاللّهُ تَعاىل لِلْ  قالَ           
درویشان در بهشت شوند پیش از  گفت هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ گوید که پیغمرب اللّهُ عَنْ  ابوهریره رَضِیَ          

  .و آن نیم روز بود از روزهای آن جهانیتوانگران به پانصد سال، 
وی ه مسکني نه آنست که میگردد که لقمۀ بهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّی گفت هُ گوید که پیغامرباللّهُ عَنْ عبداللّه رَضِیَ          

در خورد بود و  اللّه گفت آنک نیابد آنچه او را دهند یا دو، یا خرمائی یا دو گفتند پس مسکني کدامست یا رسول
  .وی دهنده شرم دارد که از مردمان خواهد و مردمان او را ندانند که صدقه ب

اللّهُ گوید آنک گفت شرم دارد که سؤال کند یعنی از خدای شرم دارد نه از  استاد امام ابوالقاسم رَحِمَهُ          
  .مردمان

حَانَهُ وَتَعاىل خاصگان خویش را از اتقیا حقّ سُبْ صفیا و اختیاراند درویشی شِعار اولیا بود و پريایۀ ا و گفته          
اند از بندگان او و موضع رازهاء او، اندر میان خلقانِ او وخلق را  السَّالمُ و درویشان گزیدگان خدای هِمُ و انبیا عَلَیْ

باشند در قیامت و  نشینان خدای دهد و درویشان صابر هم سبب ایشان نگاه میدارد و بربکۀ ایشان ورزی همی
  .هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیچنني خرب آمده است از رسول 

گفت هرچیزی را کلیدی است و کلید  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ گوید که پیغامرب اللّهُ عَنْ عمرِ خطّاب رَضِیَ           
  .اىل باشند روز قیامتنشینان خدای تع بهشت دوستی درویشان است و درویشان صابر هم

 هزار درم نزدیک ابراهیم ادهم آورد نپذیرفت، گفت میخواهی که نام من از دیوان گویند روزی مردی ده          
  .درویشان بريون کنی بدین ده هزار درم

و با معاذ النَسفی گوید خدای هیچ قوم را هالک نکند بهرچه کند تا آنگاه که درویشانرا حقري ندارد           
  .ایشان خواری نکند

اند اگر درویش را هیچ فضیلت نباشد مگر آنک فراخی جوید و نرخ ارزان خواهد مسلمانانرا،  و نیز گفته          
آن کفایت بود از بهر آنک او را بباید خرید و توانگر را بباید فروخت، این عوامِّ درویشان باشند، خاص ایشانرا 

  .بنگر که چه باشد
بن معاذ را پرسیدند از درویشی گفت حقیقت وی آن بود که جز بخدای مستغنی نگردد و رسم آن  یحیی          

  .بود که سبب ویرا نبود
  .قصّار گوید درویشانرا لباسی بود که اندر آن متحقّق باشند، رضا بار آرد ایشانراابراهیم           
بع و تسعني یا خمس و تسعني و ثلثمایه از زوزن، پالسی درویشی نزدیک استاد ابوعلی آمد، در سال ار          

، این پالس بچند خریدۀ گفت بدنیا تپوشیده و کالهی پالسني بر سر، یکی از اصحاب ما او را گفت بر روی طیب
  .ام و بعقبی از من باز خواستند و نفروختم خریده

ای خاست، چیزی میخواست و گفت سه روز و از استاد ابوعلی شنیدم که گفت درویشی اندر مجلس برپ          
گوئی که درویشی  ام یکی از مشایخ آنجا حاضر بود بانگ بر وی زد و گفت تو دروغ چیز نخورده چاست تا هی

  .لُهُ و او سرّ خویش جائی ننهد که کسی آشکارا کندجَال سرّی است از اسرار خدای جَلَّ
چیز شاد نگردند چنانک بسه چیز، آنک  چان وی گرد آیند بهیدُون قصّار گوید چون ابلیس و یارحَمْ          

  .مؤمنی را بکشد و دیگر آنک کسی بر کفر بمريد و دیگر آنک کسی را دىل بود که در وی بیم درویشی باشد
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خدای فُقَراءِ شمارا بخدای شناسند و برای خدای گرامی دارند، بنگرید تا با شَر اَلْد روزی گفت یا مَعْجُنَیْ          
  .چون باشید

محمّدبن عبداللّه الفرغانی را پرسیدند از درویشی بخدای و استغنا بخدای گفت چون درویشی درست           
ویند کدام تمامرت درویشی یا استغنا زیرا که آم دو حالتست گردد، رعایت بر بنده تمام شود، نگگردد استغنا درست 

  .یکی تمام نباشد مگر بدیگر
  .ویَم را پرسیدند از صفت درویشی گفت تن بحکم خدای دادنرُ          
  .اند نور درویش سه چیزست نگاهداشنت سِرّ و گزاردن فریضه و صیانت اندر درویشی و گفته          
ابوسعید خرّاز را گفتند چونست که رفق توانگران بدرویشان نرسد گفت سه چیز را یکی آنک آنچه ایشان           

  .اند نباشد و دیگر آنک بدان موفّق نباشند و دیگر درویشانرا، بال اختیار کرده دارند حالل
السَّالمُ وحی فرستاد که ای موسی چون درویشانرا بینی ایشانرا برپس  هخداوند تعاىل بموسی عَلَیْ          

  .همچانک توانگران و اگر این نکنی هرچه ترا آموختم اندر زیر خاک کن
را حکایت کنند که گفت اگر از کوشکی بیفتم و هفت اندام مرا بشکند دوسرت دارم از آنک با ابوذر           

شنیدم که گفت دور باشید از مردگان گفتند مردگان کیستند  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیتوانگری بنشینم زیرا که از پیغامرب 
  .گفت توانگران

گران شد گفت ما بر خدای عَزَّوَجَلَّ خوارتر از آنیم که ما را گرسنه دارد، گرسنه م را گفتند نرخ بن خُثَیْ ربیع          
  .اولیا را دارد

ابراهیم ادهم گفت ما درویشی جستیم توانگری ما را پیش آمد و مردمان توانگری جستند ایشانرا           
  .درویشی پیش آمد

ت بیم درویشی گفتند توانگری چیست گفت ایمنی بن معاذ را پرسیدند که درویشی چیست گف یحیی          
  .بخدای
نَبی گوید درویش صادق از توانگری برتسد از بیم آنک توانگر گردد و درویشی برو تباه شود کَرْابن الْ           

  .چنانک توانگران از درویشی برتسند که درویشی توانگری را تباه کند
مُ وحی فرستاد که خواهی که روز قیامت حسنات تو همچندان السَّال هِسی عَلَیْ حَانَه وَتَعاىل بموخداوند سُبْ          

السَّالمُ بر  هبود که از آنِ همه خالئق گفت خواهم گفت بیمارانرا بازپرس و جامۀ درویشان باز جوی موسی عَلَیْ
  .ت بیماران شدیخویشنت واجب کرد، اندر ماهی هفتۀ گرد درویشان برآمدی و جامۀ ایشان باز جستی و بعیاد

نماید، و  یسري که سهلِ عبداللّه گوید پنج چیز از گوهر تن است درویشی که توانگری نماید و گرسنۀ          
روز روزه دارد و بشب قیام کند و ضعف فرا ننماید و مردی که او را با ه اندوهگنی که شادی نماید و مردی که ب
  .دیگری عداوت بود و او را دوستی نماید

  .بشربن الحارث گوید فاضلرتین مقامها اعتقاد صربست بر درویشی تا بگور          
  .ذوالنّون گفت عالمت خشم خدا بر بنده خوف بنده است از درویشی          
شبلی گوید فروترین درجه اندر فقر آنست که همه دنیا آنِ مردی باشد بیک روز نفقه کند اگر بر دل او           
  .گر فردا را قوت بازگرفتمی بهرت بودی، اندر درویشی صادق نباشددرآید که ا
اند که کدام بود فاضلرت و بنزدیک  استاد ابوعلی گوید مردمان اندر درویشی و توانگری بسیار سخن گفته          

  .من آن فاضلرت که کسی را کفایتی دهند و اندر آن صیانت کنند
جَلّا را پرسیدند از درویشی، گفت خاموش بود تا بريون شد و باز آمد، پس  ابومحمّدبن یاسني گوید ابن          
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گفت چهار دانگ بود مرا، شرم داشتم که اندر فقر سخن گویم، بريون شدم و خرج کردم پس بنشست و اندر فقر 
  .سخن گفت

فقر کی گردد گفت آنگه که از  جال را دیدم که ازو پرسیدند که مرد مستحّق اسم بن المولّد گوید ابن ابراهیم          
  .وی هیچ بقیّت نماند گفتم این چگونه بود گفت چون او را نبود او را بود

  .چیز مستغنی نگردد مگر بآنک فقرش باز او بود چاند صحّت فقر، آن بود که درویش بهی و گفته          
او آوردند که درو درم بود، پیش او  بنان مصری گوید بمکّه بودم و جوانی پیش من بود کیسۀ نزدیک          

بنهاد گفت مرا اندرین حاجت نیست این مرد گفت بر مسکینان تفرقه کن چون شبانگاه بود این مرد را دیدم که 
طلب میکرد گفتم اگر خویشنت را چیزی بگذاشتی از آنک نزدیک تو آوردند گفت ندانستم که خویشنت را چیزی 

  .تا اکنون بزیم
و فص گوید نیکوترین وسیلتی که بنده بدو تقرّب کند بخدای، دوام فقرست بدو اندر همه حالها ابوح          

  .لها و طلب قوت حالل کردنمالزم گرفنت سنّت، اندر همه فع
  .تعش گوید درویش باید که همّتش از قدمش درنگذردمر          
خویش یکی از ایشان آن بود که نه از سلطان  ابوعلی رودباری گوید مردان چهار تن بودند در روزگار          

چیز برنگرفت، برگ خرما  چبن اسباط بود هفتاد هزار درم مرياث یافت، هی ستدی و نه از رعیّت و آن یوسف
بافتی و دیگری آن بود که از برادران و سلطان بستدی و آن ابواسحق فزاری بود آنچه از برادران بستدی بر 

ه شان حرکت نکردندی و آنچه از سلطان فرا ستدی نزدیک اهل طَرَطوس فرستادی سمستوران نفقه کردی که ای
از برادران بستدی و بر آن مکافات . دیگر از برادران فراستدی و از سلطان نگرفتی و آن عبداللّه مبارک بود

سلطان منّت بر گفتی . لَدبن الحسني بودو چهارم آنک از سلطان فراستدی و از برادران نستدی و آن مَخْ. کردی
  .ننهد و برادران منّت بر نهند

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت در خربست که هر که توانگری را تواضع کند از برای توانگری او دو ثلث           
دین او بشود، معنیش آن بود که مرد بدل و زبان و تن تواضع کند چون توانگری را تواضع کند بنت و زبان، دو 

  .بشود و اگر بدل معتقد فضل او بود چنانک بزبان و تن، دین او جمله بشود برخ دین او
اند کمرت چیزی که بر درویش واجب بود اندر درویشی، چهار چیز بود، علمی باید که او را نگاه  و گفته          

  .س بودد که او را بازو اُنْدارد و وَرَعی باید که وی را از چیزها بازدارد و یقینی باید که او را برگريد و ذکری بای
اند هر که درویشی خواهد برای شرف درویشی درویش مريد و هر که درویشی خواهد تا از خدای  و گفته          

  .مشغول نگردد توانگر مريد
مُزَیِّن گوید راه بخدای بیش از آنست که ستارۀ آسمان اکنون هیچ راه نماندست مگر راه درویشی و این           

  .رتین راههاسترُسْدُ
  .نوری گوید صفت درویش آرام بود بوقت نیستی و ایثار بود بوقت هستی          
  .چیز مستغنی نگردی چگفت آنک بدون خدای عَزَّوَجَلَّ بهی. شبلی را از حقیقت درویشی پرسیدند          
گفتم . رٌ و ثَریگفت فَقْ. رٌ و عِزٌّگفتم که فَقْ. رٌ وَ ذُلٌّمنصور مغربی گوید ابوسهل خشّاب کبري گفت مرا فَقْ          
  .شٌرٌ وَعَرْ نه که فَقْ
راً یَکونَ کُفْ رُ اَنْفَقْ کادَالْ  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیاز استاد ابوعلی شنیدم که گفت مرا پرسیدند از قول پیغامرب           

تم آفت چیزی و ضّد او بر حسب فضیلت و قدر او بود گفتم معنی خرب اینست که خواست درویشی که کفر بود گف
تر چون ایمان که او شریفرتین خصلتها است ضّد او کفر است  هرچه بنفس خویش فاضلرت ضّد او و آفت او ناقص
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  .درویشی کفرست دلیل بر آنک او شریفرتین وصفها استپس چون خطر بر 
وی ده تا شاد شود و علمش مگو ه مبني یعنی چیزی ببعلم  جنید گوید چون درویشی را بینی، برفق بني و          

  .که اندوهگن شود
و از مرتعش روایت کنند که با جُنَید گفتم یا اباالقاسم درویش بود که از علم مستوحش گردد گفت آری           

  .درویش چون اندر درویشی صادق بود و او را علم گویند بگدازد چون ار زیز اندر آتش
  .مظفّرِ کرمان شاهانی گوید درویش آن بود که او را بخدای حاجت نبود          

ت هر که بر وصف غفلت سماع کند و اشارت او اللّهُ اندرین لفظ اشکاىل دَرَسْ استاد امام گوید رَحِمَهُ          
اىل همی داند رضا اندرین آنست که از مطالبات بیفتاده باشد و اختیار خویش با یکسو نهاده و بدانچه حقّ تَعَ

  .داده باشد
  .خفیف گوید درویشی نیستی ملک بود و بريون آمدن از صفات ابن          
 ابوحفص گوید فقر درست نیاید کس را تا آنگاه که دادن دوسرت ندارد از ستدن و سخا نه آنست که فراخ          

  .آنک داردآنست که از نیستی سخاوت کند با دست تنگ دست را چیزی دهد، سخا 
  .گوید اگر نه شرف تواضع بودی حکم فقري آنست کی در رفنت خرامیدن کندجَلّا  ابن          
  .یوسفِ اسباط گوید چهل سالست تا مرا دو پرياهن بیک جای نبودست          
ه اندر کسی گفت بخواب دیدم که قیامت برخاسته بود، مالک دینار را و محمّدبن واسع را گفتندی ک          

ستم تا کدام در پیش است محمّدبن واسع در پیش بود، پرسیدم که سبب چیست که او در نگر بهشت شوید می
  .پیش است گفتند زیرا که او را یک پرياهن بود، مالک دینار را دو پرياهن بود

  .چیز از سببها چمُسوحی گوید درویش آنست که خویشنت را هیچ حاجت نبیند بهی          
بن عبداللّه را پرسیدند که درویش کی برآساید گفت آنگاه که خویشنت را جز آن وقت نه بیند که اندر  سهل          

  .ویست
رفت گفت فردا، نه توانگری وزن خواهند کرد و نه  بن معاذ حدیث درویشی و توانگری می نزدیک یحیی          

  .صرب آریدرویشی، صرب و شکر وزن خواهند کرد باید که تو شکر و 
خداوند تَعَاىل وحی فرستاد بیکی از پیغمربان که اگر خواهی که بدانی از خویشنت رضاءِ من بنگر تا           

  .رضاء درویشان از تو چگونه است
  .زَقّاق گوید هر که اندر درویشی تقوی همراه وی نباشد حرام محض خورد 

  .امريان بودندیگویند درویشان اندر مجلس سفیان ثوری چون           
گوید حکم درویش آنست که او را رغبت نباشد پس اگر باشد نباید که رغبت وی برتر از ابوبکر طاهر           

  .کفایت او بود
لَکُ معنی آن بود که ویرا ملک نبود و وی لِکُ والیُمْاز ابوبکر مصری پرسیدند از فقري صادق گفت الیَمْ           

  .ملک کس نبود
  .بذوالنّون مصری گوید دوام درویشی با تخلیط دوسرت دارم از آنک دوام صفا با عُجْ          

ری گوید ابوحفص حدّاد، بیست سال کار کرد هر روز دیناری کسب او بودی و بر درویشان ابوعبداللّه حُصْ          
  .روزه بدان بگشادینفقه کردی و بروزه بودی و میان نماز شام و خفنت بريون آمدی و دریوزه کردی و 

  .نوری گوید صفت درویش آنست که آرام گريد بوقت تنگ دستی و بذل و ایثار آنگاه که دارد          
کتّانی گوید نزدیک ما بمکّه جوانی بود جامهاء کهنه داشتی و با ما کم آمیختی و دوستی او اندر دل من           
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نزدیک او بردم و بر کنارۀ سجّادۀ او بنهادم و گفتم این مرا فتوح افتاد مرا دویست درم از وجهی حالل فتوح بود 
بوده است، اندر من نگریست، بگوشۀ چشم و گفت من فراغت و نشست با خدای تعاىل بهفتاد هزار دینار خریدم 

تم و و آن سیم آنجا بریخت من بنشس. تَغَّل میخواهی که مرا بدین غرّه کنی و بفریبی برخاستبغري از ضیاع ومُسْ
  .چیدم عزّ چون عزّ او ندیدم که برخاست و چون ذلّ خویش که من برمیبرداشتم هیچ  آن سیم می

ابوعبداللّه خفیف گفت چهل سالست تا زکوة فطر بر من واجب نبوده است و مرا قبوىل بود بسیار، در           
  .پیش خاص و عام

سیدم که درویشی که سه روز گرسنه باشد پس از آن بريون آید ابواحمدِ صغري گوید از ابوعبداللّه خفیف پر          
باشید که  و سؤال کند آن قدر که ویرا کفایت بود او را چه گویند گفت گدائی بود، چیزکی میخورید و خاموش می

  .اگر درویشی از ین در درآید شما همگنانرا فضیحت کند
ای، اندر احوال ایشان گفت آنگاه بود که از حقیقت با علم دُقّی را پرسیدند از ترک ادب درویشان با خد          

  .آیند
خُ بر من ببخشای، بر من خريالنَّساج گوید اندر مسجدی شدم، درویشی اندر من آویخت و گفت اَیُّهاالشَّیْ           

 ببخشای که محنت من بزرگست گفتم چیست گفت بال از من باستدند، و عافیت بمن پیوسته گشت، بنگرستم
  .حال وی، یکدینار او را فتوح بوده بود

ابوبکر ورّاق گفت خنک درویش در دنیا و آخرت ویرا پرسیدند گفت در دنیا سلطان از وی خراج           
  .وی شمار نکنده نخواهد و جبّار در آخرت ب
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  باب چهل و دوم
  در تَصَوُّف

  .همه زبانها و ضّد او کدورتست و آن نکوهیده استاللّهُ گوید صفا ستوده است ب استاد امام رَحِمَهُ           
بريون آمد گونۀ مبارک او بگشته بود گفت صَفاوت  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیدر خرب است که روزی پیغامرب           

  .دنیا بشد و تريگی بماند، امروز مرگ، مؤمن را هدیه است
گویند فالن صوفی است و گروهی را متصوّفه خوانند و هر که تکلّف  و این نام غلبه گرفتست برین طائفه          

نیست که اندر زبان تازی او را باز توان یافت یا آن را کند تا بدین رسد او را متصوّف گویند و این اسمی 
  .اشتقاقی است و ظاهرترین آنست که لقبی است چون لقبهاء دیگر

وّف صوف پوشیدنست چنانک تَقَمُّص پرياهن پوشیدن، این روی اما آنک گوید این از صوفست و تص          
  .بود ولیکن این قوم بصوف پوشیدن اختصاص ندارند

نسبت با صُفَّه بر وزن صوفی  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیسول اند با صُفّۀ مسجد ر و اگر کسی گوید ایشان منسوب          
  .نیاید

  .اند، نسبت با صفا، دور افتد بر مقتضی لغت از صفا گرفتهو اگر کسی گوید این           
و اگر گویند با صّف اوّل نسبت کنند چنانک گوئی اندر صّف اول آمد از آنجا که نزدیکی ایشان است           

بخداوند تعاىل معنی درست ولیکن این نسبت مقتضی لغت نباشد و این طایفه مشهورتر از آنند که در تعیّن ایشان 
  .قیاس لفظی حاجت آید یا استحقاقی از اشتقاقیب

صوفی نیز که او خود کیست و هر کسی اند مردمان که معنی این چیست و اندر  واندرین معنی سخن گفته          
اند و استقصا کردن اندر آن همه، از مقصود بريون آرد ما را و از کوتاهی، بعضی از  از افتادۀ خویش عبارتی کرده

  .اللّهُ شَاءَ  شان یاد کنیم اندرو، بر حّد تلویح اِنْمقاالت ای
  .ری را پرسیدند از تصوّف گفت نیکوخوئی اختیار کردن و از خوی بد پرهیزیدنجُرَیْ          
  .جنید را پرسیدند از تصوّف گفت آنست که مرده گرداند ترا از تو و بخود زنده گرداند          
  .ند از تصوّف گفت ذات او وُحدانیست نه کس او را فرا پذیرد و نه او کس راحسني منصور را پرسید          
زَۀ بغدادی گوید عالمت صوفی صادق آنست که پس از توانگری درویش شود و پس از آنک ابوحَمْ          

از عزیز بود خوار شود و پس از آنک مشهور بود پوشیده گردد و عالمت صوفی کاذب آنست که توانگر گردد پس 
  .و عزیز گردد پس از خواری و معروف گردد پس از آنک مجهول بود درویشی
عمروبن عثمان المکّی را از تصوّف پرسیدند گفت آن بود که بنده بهر وقتی بر آن بود که وقت بدان اولیرت           
  .باشد

در زمانۀ بزرگوار از مردی ئی است بزرگوار که ظاهر شد انالقصّاب گوید تصّوف خویها محمّدبن علیّ          
  .بزرگوار با قومی بزرگواران

  .چیز نباشی چچیز ملک تو نباشد و تو ملک هی چسمنون را پرسیدند از تصوّف گفت آنست که هی
  .عالقتی د را پرسیدند از تصوّف گفت آنک با خدای باشی بیجُنَیْ          
اند بر سه خصلت، فقر و افتقار و عادت کردن ببذل و ایثار  دهاحمد البغدادی گفت صوفیی بنا کر م بنرُوَیْ          

  .و برتک تعرّض و اختیار بگفنت
معروف کرخی گوید تصوّف فرا گرفنت کارهاست بحقیقت و نومید بودن از آنچه اندر دست مردمان           
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  .است
یشان عذر بود و نیکوئی را بس دون قَصّار گوید که صحبت با صوفیان کن که زشتیها را نزدیک احَمْ          

  .خطری نباشد تا ترا بزرگ دارند بدان
خرّاز را پرسیدند از تصوّف گفت قومی باشند که ایشانرا بعطا گستاخ گردانند پس بمنع نیست گردانند           

  .پس آنگه ایشان از سرّ خود ندا کنند که بر ما بگرئید
  .اندرو هیچ صلح نه د گوید تصوّف جنگی بود کهجُنَیْ          
  .و هم او گوید ایشان از یک اهل بیت باشند که بیگانه را اندر میان ایشان راه نباشد          
  .ری بود با اجتماع و وجدی بود با استماع و عملی با اِتّباعو هم او گوید که تصّوف ذِکْ          
  .کنند و آنچه ازو برآید همه نیکو بود بر او اَوْ و هم او گوید صوفی چون زمني باشد که همه زشتیها          
بود که نیک و بد بر وی برود و چون آن میغ بود که سایه بر همه چیزی افکند و هم او گوید صوفی زمني           

  .و چون باران بود که بر همه چیزها ببارد
  .ک باطن وی خرابستد بدانهر مشغول باشو هم او گوید که صوفی را که بینی که بظا          
  .بن عبداللّه گوید صوفی آن بود که خون خویش را قصاص نبیند و مال خویش مردمانرا مُباح داند سهل          
  .کتَّانی گوید تصوّف خلق است و هر که بخلق بر تو زیادت آرد تصوّف زیادت آورد          
  .هرچند که برانند نرودو  ست بالني کندابوعلی رودباری گوید تصوّف آنست که آستانۀ دو          
  .اند زشرتین همه زشتیها صوفیی بود بخیل و گفته          
  .اند تصوّف دستی بود تهی و دىل خوش و گفته          
  .ترا هیچ اندوه نه نشسنت است با خدای عَزَّوَجَلَّ وشبلی گوید تصوّف           
سِی ترا برای تُکَ لِنَفْطَنَعْنقطع بود، بحق نارسیده چنانک گفت وَ اَصْو هم او گوید صوفی از خلق م          

  .تَرانی خویش آفریدم تا طمعها از وی بریده شد پس از آن گفت لَنْ
  .تَعاىل و هم او گوید صوفیان طفالنند اندر کنار حَّق          
  .و هم او گوید وقت صوفی برقی بود سوزنده          
  .او گوید عصمت بود از دیدن همه آفریدهاو هم           
  .رویم گوید صوفی همیشه بخري بود تا میان ایشان نقار بود چون صلح گردید خري نبود در ایشان          
وفی را ص اند وی صافی شود و گفتهه چیز تريه نکند و همه تريگیها ب  چابوتراب نخشبی گوید صوفی را هی          

  .انگیزد ب او را بر نهطلب رنجه نکند و سب
ذوالنّون را پرسیدند از تصوّف گفت قومی باشند، خدایرا بر همه چیزها برگزیده و خدای ایشانرا برگزیند           

  .بر همه چیزی
  .واسطی گوید میان این قوم اشارت بودی پس حرکات شد اکنون نمانده است مگر حَسَرات          
  صوفی کیست گفت آنک سماع شنود اسباب ایثار کند نوری را پرسیدند که          
  .ری گوید که صوفی آنست که زمینش برنگريد و آسمانش سایه نیفکند و این اشارتست بمحوحُصْ          
  .یا دو خلق از هر دو یکی نیکوتر برگريداند صوفی آنست که دو حال ویرا پیش آید  و گفته          
ا نام کردند این قوم را با این نام گفت زیرا که از نفس ایشان بقیّتی ماندست و اگر نه شبلی را گفتند چر          

  .آن بودی هیچ نام بر ایشان نیفتادی
از معنی صوفی گفت او را بشرط علم ندانیم ولیکن درویشی دانیم مجرّد از اسباب، جَلّا را پرسیدند  ابن          
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  .از ندارد از علمِ هیچ جای، او را صوفی خوانندمکان و حق او را ب تعاىل، بی با خدای
  .رویی در دنیا و آخرت اند تصوّف بیفکندن جاه بود و سیاه و گفته          
  .ابویعقوب مَزابِلی گوید تصوّف حاىل بود که نشان مردمی در وی گُم باشد          
  .دابوالحسن سريوانی گوید صوفی با واردات باشد نه با اورا          
اللّهُ شنیدم که گفت نیکوترین چیزی که اندرین گویند آنست که گویند این طریقی  از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          

  .بَلها بارواح ایشان روبداست که نشاید مگر آن قوم را که خدای عَزَّوَجَلَّ مَزْ
ن این درگاه عرضه کردند بازان چیز نبود مگر جانی و بر سگا چو هم او گفت روزی درویشی را هی          

  .ننگریستند
  .اللّهُ گفت صوفیی اعراض کردن است از اعرتاض لوکی رَحِمَهُ استاد امام ابوسهل صُعْ          
اشکاىل شدن او باز نیابید و بعد از یافنت گم نشود و درین  وید صوفی آنست که او را بعد از گمری گحُصْ          

ون آفات ازو نیست شود دیگر بار آن آفات درو باز نیابند و آنکه گفت که بعد از یافنت است معنیش آن بود که چ
چیز از مخلوقات باز ننگرد که بدان سبب از مقام  چهیه گم نشود یعنی که چون بحقیقت آراسته شد بعد از آن ب

  .خویش بیفتد، حادثات در او اثر نکند
  .شنت ربوده بود بدانچه از حق برو تافته بوداند صوفی آن بود که از خوی و گفته          
  .اند صوفی مقهور بود بتصریف ربوبیّت، مستور بود بتصریف عبودیّت و گفته          
خّراز گوید اندر جامع قريوان بودم روز آدینه مردی را دیدم که اندر صف همی گشت و میگفت صدقه           

وی دادم، بنستد گفت نه ه م، روی باز آن مرد کردم و چیزی باکنون ضعیف شددهید مرا که من صوفی بودم 
  .پنداری، فرا نپذیرفت، برفت آنست که تو می



۱۸٥  

  باب چهل و سیم
  در ادب

تَعاىل  اللّهُ  گویند ادب حضرت نگاه داشت اندرین معنی است قالَ. بَصَرُ وَمَا طَغیتَعاىل مَازاغَ الْ قالَ اللّهُ          
  .لیکُمُ ناراًاَهْوَ فُسَکَمْقُوا اَنْ

  .هُ معنی این آنست که فقهشان بیاموزند و ادباللّهُ عَنْ عبّاس گوید رَضِیَ ابن          
گفت حق فرزند بر پدر آنست که نام نیکو برو  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیها که پیغمرب اللّهُ عَنْ عایشه گوید رَضِیَ          

  .دهد و ادب فرا آموزدنهد و شري وی از جائی نیک 
واجب است در تن او و بامر و نهی  نداند که خدایرا برو چه از سعیدبن المُسَیِّب حکایت کنند گفت هر که          

  .متادّب نشود او از ادب دورست
  .دبم نیکو کردکه گفت خدای تعاىل بادب کرد مرا و ا هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیو روایت کنند از پیغمرب           
  .و حقیقت ادب گرد آمدن خصلتهای خري بود          
  .از استاد ابوعلی شنیدم که گفت بنده بطاعت ببهشت رسد و بادب اندر طاعت، بخدای تعاىل رسد          
و هم از وی شنیدم که گفت کسی دیدم که خواست که اندر نماز، دست فرا بینی کند دست او فرو گرفت           

  .تا ببینی نرسید
  .و اشارت اندرین معنی فرا خویشنت کرد زیرا که ممکن نبود که کسی از کسی این بتواند دانسنت          
پشت او نهم، از و استاد ابوعلی هرگز پشت باز نگذاشتی روزی اندر مجمعی بود خواستم که بالش فرا           

فراتر شد که سجّاده ندارد گفت پشت باز نگذارم پس از آن در بالش فراتر شد، پنداشتم که از بالش از آن سبب 
  .حال وی نگاه کردم، خود عادت پشت بازگذاشنت نداشته بود

را ایمان نبود توحید نبود و ایمان ه جَالجِلی بصری گوید توحید موجبی است که ایمان واجب کند هر ک          
نبود نه ایمان بود او را و نه توحید و شریعت موجبی  موجبی است که شریعت واجب کند هر که او را شریعت

  .را ادب نبود او را شریعت و ایمان و توحید نبوده است که ادب واجب کند هرک
اند آنرا گفتند چگونه بود گفت آنک معامله  ادب ایستادن است بادب با هرچه نیکو داشته گوید عطا ابن          

  .ا چون این بجای آوردی ادیب باشی اگرچه عجمی باشیبا خدای، بادب کند، پنهان و آشکار
ام زیرا که آن اولیرت که  ری حکایت کنند گفت نزدیکِ بیست سالست تا اندر خلوت پای دراز نکردهاز جُرَیْ           

  .با خدای ادب نگاه دارم
ادبی، جهل او را فرا کشنت  بر بی اللّهُ گفت هر که با پادشاهان صحبت کند از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
  .دهد

خداوندیِ او و طاعت داشنت او را سريین را پرسیدند که از آدابها کدام نزدیکرت بخدای گفت شناختِ  ابن          
  .و بر شادی شکر کردن و بر سختی صرب کردن

  .با هالک شوندگانتَعاىل ادب دست بدارد هالک شود  بن معاذ گوید چون عارف با خدای یحیی          
ادبی کند بر  اللّهُ که گفت ترک ادب موجبی است که راندن بار آرد هر که بی از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ           

  .ادبی کند با ستوربانی فرستند بساط، باز درگاه فرستند و هر که بر درگاه بی
دام تر کدامست و اندر آخرت ک ر ادب، اندر دنیا نافعحسن بصری را گفتند سخنها بسیار گفتند مردمان اند          

  .بکارتر است گفت تَفَقُّه اندر دین است و زهد در دنیا و شناخت آنچه خدایرا بر تو است



۱۸٦  

  .بن معاذ گوید هر که بادب گردد با آداب خدای تَعاىل از جملۀ دوستان خدای تَعاىل گردد یحیی          
نت خواستندی بخدای َتعاىل بر کار خدای و صرب کردندی خدایرا بر آداب سهل گوید قوم استعا          
  .تعاىل خدای

  .تریم از آنک ببسیاری علم عبداللّهِ مبارک گفت ما باندکی از ادب محتاج          
  .کنیم که مُؤَدَّبان برفتند ولیدبن عتبه گوید عبداللّه مبارک گفت اکنون ادب طلب می          
اند سه چیز است که مرد باز آن غریب نباشد، هرجا که باشد، از اهل فساد دور بودن و ادب  گفته و          

  .نگاهداشنت و رنج خویشنت از مردمان بازداشنت
چون ابوحفص ببغداد شد جنید او را گفت شاگردانرا ادب سلطانان آموختۀ ابوحفص گفت ادبِ نیکو           

  .اندر باطن بر ظاهر، عنوانِ ادبِ نیکو بود
ادب نباشم گفتند ترا ادب که  ادب گفت من بی از منصوربن خلف شنیدم که گفت کسی را گفتند ای بی          

  .کرد گفت صوفیان
اند، اهل دنیا بیشرتین آداب ایشان اندر  ابونصرِ سرّاجِ طوسی گفت مردمان اندر ادب بر سه طبقه          

و اشعار عرب و اهل دین بیشرتین آداب ایشان، اندر ملوک علمها و سمرهاء داشنت  فصاحت و بالغت بود و نگاه
داشنت و ترک شهوات و اهل خاص بیشرتین آداب ایشان اندر  ریاضت نفس و بادب کردن جوارح و حدّها نگاه

طهارت دل بود، و مراعات اسرار و وفا بجای آوردن بعهدها و نگاهداشنت وقتها و با خاطرها نانگرسنت و 
  .و مقامهاء قربکوئی ادب اندر جایگاه طلب و اوقات حضور نی

  .بن عبداللّه گفت هرکه نفس خویش را قهر کند بادب، خدایرا باخالص پرستید سهل          
  .اند کمال ادب هیچکس را نبود مگر انبیا را و صدیّقانرا و گفته          
  .اند اندر آداب، ما همی گوئیم ادب شناخت نفس است گفتهعبداللّهِ مبارک گوید مردمان سخنها بسیار           
  .حانَهُ ترک ادب بودشبلی گوید گستاخی کردن بگفتار، با حق سُبْ          
  .ذوالنّون مصری گوید ادب عارف برتر از همه ادبها بود زیرا که معروف او مُؤَدِّب دل او بود          
اىل گوید هر که اسما و صفات خویش برو الزم کردم ادب الزم آمد بر وی و تَع یکی ازین طایفه گوید حقّ          

  .هر که او را کشف کردم از حقیقت ذات خویش، گرفتار هالکش کردم هر کدام خواهی اختیار کن ادب یا عَطَب
ب ترک ادب در میان اهل ادعطا یک روز پای دراز کرد در میان جماعت خویش و گفت  و گویند ابن          

که ابوبکر و عمر  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیبادب بود و این حکایت را دلیل آرد بر آن خرب که روایت کنند از پیغمرب 
نزدیک او بودند پای دراز کرده بود عثمان درآمد پای برکشید و بپوشید و گفت شرم دارم از مردی که فرشتگان 

اللّهُ  صَلَّیبدین حدیث که حشمت عثمان اگرچه بزرگ بود نزدیک او آسمان از وی شرم دارند و این تنبیهی بود 
  .تر بود و این بیت بر استشهاد آورد هُما بود صافیعَنْ اللّهُ حالتی که میان او و ابوبکر و عمر رَضِیَ هِ وَسَلَّمَعَلَیْ

  :شعر
 مَةٌ فَاِذاقِباضٌ وَحِْشفِیَّ انْ

 سی عَلی سَجِیَّتِهاتُ نَفْ سَلْاَرْ
  

 کَرَمَوَفاءِ والْ لَ اَلُْت اَهْادَفْص 
 تَشِمٍرَ مُحْتُ غَیْتُ ماقُلْ وَقُلْ

  

  .د گوید چون محبّت درست گردد شرطِ ادب بیفتدجُنَیْ          
  .ابوعثمان گوید چون محبّت درست گردد مالزمت ادب بر دوست مؤکّد گردد          
  .ت بودت او مَقْنوری گوید هر که ادب وقت بجای نیارد وق          



۱۸۷  

  .ذوالنّون گوید چون مرید از استعمال ادب بريون آید از آنجا که آمد با هم آنجا شود          
نادَی رَبَّهُ اَنّی مَسِّنِی الضُّرُ  اللّهُ اندر قول خدای عَزَّوََجلَّ وَاَیُّوبَ اِذْ از استاد ابوعلی دقّاق شنیدم رَحِمَهُ          

هُم تُعَذِّبْ السَّالمُ همچنني گفت اِنْ هِ نی ادب خطاب بجای آورد و عیسی عَلَیْحَمْالرّاحِمنيَ نگفت اِرْ حَمُتَ اَرْوَاَنْ
خداوند تَعاىل باز او گوید تو گفتی مردمانرا، مادرم را تَه و چون تُ فَقَد عَلِمْکُنْ عِبَادُکَ و دیگر گفت اِنْ فَاِنَّهُمْ

  .فت که نگفتم و گفت اگر گفتم تو دانیبخدای گريید، ادب خطاب نگه داشت نگ
د گوید یکی از صالحان نزدیک من آمد، روز آدینه و گفت درویشی را با من بفرست تا مرا شاد کند و جُنَیْ          

بخانۀ من چیزی خورد، بازنگریستم، درویشی را دیدم، فاقه اندرو اثر کرده اشارت کردم، فراز آمدم گفتم با این 
مانه کن بس برنیامد که درویش را دیدم که همی آمد و حاىل آن مرد را دیدم که از پس وی درا شاشیخ برو و وی

آمد و مرا گفت یا اباالقاسم آن درویش جز یک لقمه نخورد و بريون آمد گفتم مگر سخنی گفتی که وی را  می
نکردی گفت یا سیّدی از  خوش نیامد گفت هیچ چیز نگفتم بازنگرستم ویرا گفتم چرا آن شادی را بر وی تمام

ادبی کنم و فاقه اظهار کنم بحضرت تو، مرا  بغداد هیچ چیز نخوردم و کراهیّت داشتم که بیکوفه بريون آمدم تا به 
دادم لقمۀ برگرفتم و  بخواندی و شاد شدم که ابتدا از تو رفت، با وی بشدم و من بهمه بهشتها او را رضا نمی

از ده هزار درم چون این بشنیدم دانستم که مرد دون همّت است دست از طعام این که بر من دوسرت  گفت بخور
بازو گفت یااباالقاسم توبه کردم، دیگر بار بازمنش د او را گفت نه ترا گفتم ترک ادب کردۀ او بازکشیدم جُنَیْ

  .بفرست، باز فرستاد



۱۸۸  

  باب چهل و چهارم
  در احکام سَفَرْ

  .رِبَحْالبَرِّ وَالْ فِی الَّذِی یُسِّريُکَمْاللّهُ تَعاىل هُوَ قالَ           
چون بر  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ ایشانرا فرا آموخت که پیغامرب اللّهُ عَنْ  دی گوید که عبداللّهِ عُمر رَضِیَاَزْ   علیِ           

نَّا رِننيَ وَ اِرَ لَنا هَذَا وَما کُنَّالَهُ مُقْ حانَ الَّذی سَخَّاشرت نشستی که بسفر خواستی شد سه بار تکبري کردی و گفتی سُبْ
نا سَفَرَنا عَلَیْ ضی هَوِّنْعَمَلِ ماتَرْبِرَّ وَالتَّقوی وَمِنَ الْ أَلُکَ فی سَفَرِنا هَذا الْـهُمَّ اِنانَسْلٰپس گفتی اَّل. قَلِبونَرَبِّنا لَمُنْ لٰىاِ

ظَرِ مَنْقَلَبِ وَسوءِ الْمُنْثاءِ السَّفَرِ وَکَآبَةِ الْوَعْ  لِ اَللّهُمَّ اّنّا نَعُوذُ بِکَ مِنْاالَهْ لیفَةُ فیخَالسَّفَرِ وَالْ تَ الصّاحِبُ فیاَللّهُمَّ اَنْ
  .مالِلِ وَالْاَهْالْ فِی

  .و چون بازآمدی هم این بگفتی و این نیز زیادت کردی برین دعا آئِبُونَ تائِبُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ          
و چون رای بسیار ازین طائفه اختیار سفر بود این باب درین رسالت در ذکر سفر بیاوردم از آنک معظم           

  .کار ایشان برین است
اند اندرین، ازیشان گروهی اقامت اختیار کردند بر سفر و سفر نکردند مگر حجّ  و این طائفه مختلف          

  .و سهلِ عبداللّه و بویزید بسطامی و ابوحفص و غري ایشانید اسالم و غالب، بر ایشان، اقامت بودست چون جن
اند تا آخر عمر چون ابوعبداللّه مغربی و ابراهیم ادهم  اند و بر آن بوده و گروهی از ایشان سفر اختیار کرده          

بسیار، پس اند  اند و بسیاری بوده است از ایشان که بابتدا، اندر حال جوانی سفر کرده و دیگران که بوده
چون ابوعثمان حريی و شبلی و جز ایشان و هریکی را ازیشان اصلهائی بودست که بران بنا اند بآخر حال  بنشسته
  .اند کار خویش کرده

و بدانید که سفر بر دو قسمت است سفری بود بر تن و آن از جائی بجائی انتقال کردن بود و سفری بود           
  .دل سفر کنده تن سفر کند و اندکی بود آنک به صفتی گشنت بود، هزاران بینی که بدل و آن از صفتی بدیگر ه ب

، دیهی است بر کنار نیشابور، پريی از پريان اللّهُ شنیدم که گفت مردی بود، بفَرُّخَکْ از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          
خُ گفت سفر زمني، اگر ه سفر کردی اَیُّهاالشَّیْتصنیفها است، کسی او را پرسید کاین طائفه بود و او را اندرین زبان 

  .ام ام ولکن سفر آسمان کرده سفر آسمان، سفر زمني نکرده
ام، برای تو،  و هم از وی شنیدم که گفت بمرو بودم، درویشی نزدیک من آمد و گفت از راهی دور آمده          

  .د که از نزدیک خویش فراتر نهیمقصودم دیدار تو است، من او را گفتم یک گام تو را کفایت بو
  .و حکایات ایشان اندر سفر مختلف است چنانک یاد کردیم اقسام ایشان اندر احوال          
نَفِ همدانی گوید اندر بادیه بودم، تنها بمانده، دست برداشتم گفتم ضعیفم و رنجور، یاربّ بمهمان اَحْ          

گوید که خوانده ترا گفتم یاربّ این مملکتی است فراخ که طفیلی بردارد،  تو همی آیم، اندر دلم افتاد که گویندۀ
آوازی شنیدم از پس پشت، بازنگرستم، اعرابیی دیدم، بر اشرتی نشسته، مرا گفت یا عجمی تا کجا گفتم بمکّه 

بمکّه شود که تواند، او هِ سَبِیالً آنکس تَطَاعَ اِلَیْاسْ نگفتست مَنِاند ترا گفتم ندانم، گفت  خواهم شد گفت خوانده
گفتم . گفت این شرت را خدمت توانی کرد. را گفتم مملکت فراخ است و طفیلی برتابد گفت نیک طفیلیی تو

  .توانم، از اشرت فرود آمد و اشرت بمن داد و گفت برین برو
شی و نمريی کسی کتّانی را گفت مرا وصیّتی کن گفت جهد آن کن که هر شب بدیگر مسجدی مهمان با          

  .مگر میان دو منزل
ری حکایت کنند که گفت نشستی بهرت از هزار حجّ و مراد وی نشستی بود بجمع هم بر صفت از حُصْ           
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  .شهود و آن چنان است که او گفت چنان نشستی بنعت شهود تمامرت از هزار حج بر وصف غیبت ازو
کنند که گفت بیست سال سفر میکردم من و بوبکرِ زَقّاق و کتّانی  غانی حکایتفَرْاز محمّدبن اسماعیل الْ          

م و با هیچکس عشرت نکردیم، چون بشهری رسیدیمی اگر در آن شهر شیخی بودی سالم یبا هیچکس نیامیخت
کردیمی بر وی و پیش او بودیمی تا شب پس با مسجد شدیمی و کتّانی از اوّل شب تا آخر شب نماز کردی و 

م کردی و زَقّاق روی بقبله کردی و بنشستی و من باز پشت افتادمی بفکرت چون بامداد بودی نماز قرآن همه خت
  .بامداد، بر طهارتِ نماز خفنت بکردیمی چون کسی برِ ما بودی و بخفتی ویرا از خویشنت فاضلرت دیدیمی

ی نشود و هرجا که دل وی م را پرسیدند از ادب سفر گفت آن بود که همّت وی در پیش قدم ورُوَیْ          
  .بپسندد آنجا منزل کند

السَّالمُ که نعلني کن و عصا از  هِ از مالک دینار حکایت کنند که خداوند تَعاىل وحی فرستاد بموسی عَلَیْ          
  .کن تا آنگاه که نعلني بدرد و عصا بشکند آهن و برگري و سیّاحی کن در زمني و آثار و عربتها ءمن طلب می

ابوعبداللّه مغربی سفر کردی دائم و شاگردان وی بازو بودندی و دائم مُحرِم بودی و چون از احرام بريون           
آمدی دیگر بار احرام گرفتی و هرگز جامۀ وی شوخگن نشدی و ناخن وی بنه بالیدی و موی وی دراز نشدی و 

بدست راست بازگرد یا فالن، یا دست  بشب یاران وی با وی همی رفتندی و چون یکی از راه بیفتادی گفتی
چیز که دست آدمیان بدو رسیده بودی نخوردی و  چچپ بر راه همی داشتی ایشانرا و ایشان از پس پشت او، و هی

  .طعام او بیخ گیاهها بودی چون یافتندی برای او برکندندی
  .نباشد و همراهی را نشایداند هرکه یار او، او را گوید برخیز، گوید تا کجا، همراه  گفته           
از ابوعلی رِباطی حکایت کنند که گفت با عبداللّه مروزی صحبت کردم، و پیش از آنک من با وی           

زاد چون من بصحبت وی رسیدم، مرا گفت چگونه دوسرتداری آنک امري تو  صحبت کردم در بادیه رفتی بی
طاعت داشنت من گفتم آری، توبره برگرفت و زاد اندر نهاد و در باشی یا من گفتم تو امري باشی گفت بر تو بادا ب

پشت کشید، هرگاه که گفتمی بمن ده تا پارۀ برگريم گفتی امري منم ترا بطاعت من باید بود اتّفاق را شبی ما را 
با خویشنت باران گرفت تا بامداد بر سر من بایستاد و گلیمی داشت بر سر من بداشته بود تا باران بر سر من نیاید 

همی گفتم کاشکی من بمردمی و نگفتمی که امري توئی پس مرا گفت چون با کسی همراهی کنی چنني کن که من 
  .با تو کردم
جوانی بنزدیک ابوعلی رودباری آمد چون بازخواست گشت گفت شیخ چیزی بگوید گفت یا جوانمرد           

  .ورت نبوداجتماع این قوم بوعده نبود و پراکندگی ایشان بمشا
مُزَیِّن کبري گوید اندر سفر بودم با خوّاص، کژدمی بر زانویش مريفت برخاستم تا ویرا بکشم نگذاشت           

  .چیز حاجت نیست چگفت دست بدار که همه چیزها را بما حاجت باشد و ما را بهی
وختم، و هیچ موضع که مرا رفیقی بودی سال سفر کردم، هرگز خرقه بمُرقَّع ند ابوعبداللّه نَصیبی گوید سی          

  .آنجا نشدمی و نگذاشتمی که هیچکس با من چیزی برگرفتی
حضور همه بجای آورده باشند، از مجاهدتها اللّهُ گوید بدانید که چون آن قوم آداب  استاد امام رَحِمَهُ           

فس را که او را از میانِ معلوم بريون برند خواهند که بر آن زیادت کنند، احکام سفر باز آن اضافت کنند ریاضت ن
واسطۀ و اندر سفر از وردها که اندر حضر  عالقتی و بی و از میان آشنایان بربند تا با خدای زندگانی چون کند بی

چیز دست بندارند گویند رخصت، آنرا بود که سفرش بضرورت بود ما را هیچ شغل نیست و سفر  چداشته باشند هی
  .ستما را ضرورت نی

روز بود چشم ه ضعیف شدم چنانک از خویشنت نومید شدم، ب آبادی حکایت کنند گوید اندر بادیهاز نصر          
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  .فِیکَهُمُ اللّهُ قوی گشتم و این حدیث از آن وقت باز بر من گشاده شدمن بر ماه افتاد بروی دیدم نبشته فَسَیَکْ
ز بباید، علمی باید کی او را نگاه دارد و وَرَعی باید که ویرا از ابویعقوب سوسی گوید مسافر را چهار چی          

  .ناشایستها باز دارد و وجدی تمام باید که او را برگريد و خلقی باید که او را مصون دارد
  .اند سفر را از آن سفر خوانند که خوی مردان اندرو پیدا گردد و گفته          
ر بیَمَن شدی پس بار دیگر باز شدی، او را مهجور کردی و آن از آن کردی کی و کتّانی چون درویشی یکبا          

  .گفتی بیَمَن از بهر رفق شدست
وه از وی جدا نشدی گفتی چون جامه چیز برنگرفتی و هرگز سوزن و رَکْ  چابراهیم خوّاص اندر سفر هی          

رکوه طهارت را باید و این چیزها را عالقت و  بدرد سوزن بکار باید که جامه باو دوزند تا عورت پیدا نشود و
  .معلوم نداشتی

از ابوعبداللّه رازی حکایت کنند گفت از طَرَسوس بريون شدم، تهی پای رفیقی با من بود اندر دیهی           
من که کور شدم و این فتوح ترا بسبب این درویش گفت فرا پذیر  شدیم بشام، درویشی مرا نعلینی آورد، نپذیرفتم

  .ام بموافقت تو و نگاه داشت حقّ صحبت بودست گفتم سبب چیست گفت نعلني بريون کشیده
گویند خوّاص اندر سفری بود و سه تن بازو بودند فرا مسجدی رسیدند و آن مسجد در نداشت و           

یست گفت ترسیدم سرمای سخت بود چون بامداد بود او را دیدند بر در مسجد ایستاده گفتند این ایستادن تو چ
  .که سرما بشما راه یابد همه شب چنان ایستاده بود تا سرما اثر نکند

گوید کتّانی از مادر دستوری خواست تا بحجّ شود، مادرش ویرا دستوری داد، بريون شد و اندر بادیه           
آمد تا بسرای خویش، در شد، بول بر جامۀ وی افتاد گفت این از بهر خللی است که در کار من است، بازگشت و 

پرسید که چرا نشستۀ اینجا گفت تا تو برفتۀ نیّت بزد و مادرِ وی دربگشاد نگه کرد او را دید اندر پس در نشسته، 
  .کرده بودم که از اینجا برنخیزم تا ترا نبینم

من اثر کرده بود  ابونصر صوفی از اصحاب نصرآبادی بود گفت از دریا بريون آمدم بعُمان گرسنگی اندر          
شدم بدکان حلواگری رسیدم بزهای بریان دیدم و حلوا هاء نیکو اندر مردی آویختم که مرا ازین  اندر بازار می

بخر گفت از بهر چه خرم، ترا بر من چیزی واجبست گفتم چاره نیست تا مرا ازین بخری مردی دیگر گفت ای 
ت آن چیز که تو میخواهی، بر من حکم کن، آن مرد هرچه جوانمرد دست از وی بدار، آن منم که بر من واجبس

  .خواستم بخرید و برفت
سفر، از طرابلس روزی چند رفتیم زی اندر حکایت کنند از ابوالحسن مصری گفت اتّفاق افتاد مرا با سّجْ          

چیز  چنگریست هی چیز نخوردیم و نیافتیم کدوئی دیدم بر راه افکنده برگرفتم و همی خوردم شیخ باز من چهی
گفتم مگر . نگفت دانستم که ازان کراهیّت داشت، بینداختم آنرا پس پنج دینار فتوح بود ما را اندر دیهی شدیم

رفتیم و هیچ نخرید و نخوردیم هم اکنون  چیزی خرد و خود بگذشت و نخرید پس مرا گفت مگر گویی که می
ت صاحب عیال چون آنجا رسیم بما مشغول گردد این دینار رسیم دیهی است بر راه و آنجا مردی اس بیهودیّه می

وی دادیم، نفقه کرد چون از آن ه وی دهیم تا بر ما و عیال خویش نفقه کند چون بدان دیه رسیدیم دینارها به ب
دیه بريون شدیم مرا گفت یا اباالحسن چون خواهی کرد گفتم با تو بروم گفت تو مرا بکدوئی خیانت کنی و با 

  .ت خواهی کرد و صحبت من نخواست و برفتمن صحب
ابوعبداللّهِ خفیف گوید اندر حال جوانی بودم، درویشی پیش من آمد و اثر گرسنگی دید بر من، مرا           

بسرای خویش برد، گوشت بکشگ پخته بود و گوشت متغیّر شده بود من ثرید همی خوردم و از گوشت حذر 
بس رنج از آن بمن رسید، آن مرد آن بدید از من خجل شد من نیز خجل شدم  همی کردم، او لقمۀ دیگر بمن داد
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از خجلت وی، اندر حال مرا ارادت سفر خاست برخاستم تا بسفر شوم کس فرستادم نزدیک والده تا مُرَقَّع 
ن، راه نزدیک من آرد والده هیچ معارضه نکرد و راضی بود از من بشدن، از قادسیّه برفتم با جماعتی از درویشا

چیز  چهالک رسیدیم، تا بقبیلۀ رسیدیم از قبیلها، هیگم کردیم و آنچ داشتیم از زاد همه برسید و ما همه بر شرف 
خریدیم بچندین دینار و بریان کردند و پارۀ از آن بمن دادند  جا که سگین نیافتیم و حال ما بضرورت رسید تا آ

ندر دلم افتاد که این عقوبت آنست که آن پري از من خجل چون بخواستم خورد اندیشه کردم در حال خویش، ا
  .شد، اندر حال، توبه کردم و ساکن شدم، راه بما نمودند حجّ بکردم و باز آمدم و از آن درویش عذر خواستم
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  باب چهل و پنجم
  بَتدر صُحْ

  .اِنَّ اللّهَ مَعَنا زَنْ لِصَاحِبِهِ التَحْ یَقُولُ غَارِ اِذْالْ هُما فِینِ اِذْنَیْاللّهُ تَعاىل ثانِیَ اثْ قالَ           
بروی  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ صحبت اثبات کرد که رسول اللّهُ عَنْ چون خداوند تعاىل صدیّق را رَضِیَ          

فق باشد برآنکس که با وی اِنَّ اللّهَ مَعَنا و آزاد مرد، مش زَنْولُ لِصَاحِبِهِ التَحْیَقْشفقت برد چنانک خرب داد اِذْ
  .صحبت دارد

بود که دوستان خویش را بینم یاران  کَیْهِ گفت اللّهُ عَلَیْ هُ گوید که پیغامرب صَلَواتُ اللّهُ عَنْ انس مالک رَضِیَ           
د کی گفتند پدران و مادران ما فداء تو شوند نه ما دوستان توایم گفت شما یاران منی امّا دوستان من قومی باشن

  .مرا ندیده بمن ایمان آورند و من بدیشان آرزومندم
بدانک صحبت بر سه قسمت بود صحبتی با آنک بزرگرت از تو باشد بجاه یا بسال و آن در حقیقت           

خدمت بود و صحبت بود با آنکس که فرودتر بود و آن صحبتِ شفقت و رحمت بود بر متبوع، و بر تابع، وفا و 
و . ایثار، اولیرت و جوانمردیو صحبتی بود با همسران و آنک بر درجه با تو راست باشد آن ب حرمت واجب بود

آید بر  شنت اعرتاض بود و هرچه ازو پدیدکس دست بدا هرکه با پري ی صحبت کند بر تبت ازو برتر، راه این
ی از اصحابنا از وی پرسید از منصور مغربی شنیدم که یک. نیکوترین روی حمل کردن و با احوال او ایمان داشنت

نکردم بلک  ن با وی صحبتچند سال با عثمان مغربی صحبت کردی او بخشم در وی نگریست و گفت م
و آنک از تو فروتر بود با وی صحبت کنی اگر اندر حال او نقصانی بینی و او را بر آن تنبیه . خدمت او کردم

  .نکنی آن خیانت از تو باشد
ل درویشان بر شما بود زیرا که شما بر رِجَهْ نامه نوشت که وِزْ نصري اتی بجعفربن محمّدبنابوالخري تین          

  .خویشنت مشغول شدی از تأدیب ایشان باز ماندید تا ایشان در جهل بماندند
و و چون صحبت کنی با آنکس که برابر تو باشد عیبهاء او نادید باید کرد و آنچه او کند آنرا تأویلی نیک          

  .کردن و اگر تأویلی نیابی خویشنت را مالمت کردن
الحَواری گفت ابوسلیمانرا گفتم فالنرا اندر دل  اللّهُ شنیدم که گفت ابن ابی از استاد ابوعلی دقّاق رَحِمَهُ           

ا نه من هیچ قبول نیست ابوسلیمان نیز گفت اندر دل من نیز هم چنانست ولیکن یا احمد مگر خلل از ماست که م
  .از جملۀ صالحانیم که ایشانرا دوست نداریم

بینی بمن گوی گفت  مردی با ابراهیم ادهم صحبت کرد چون مفارقت خواستند کرد گفت اگر عیبی می          
بینم، هرچه از تو دیدم همه نیکو دیدم،  بچشم دوستی و شفقت میبینم زیرا که من ترا  من اندر تو هیچ عیب نمی

  :اند سی دیگر را پرس، و اندرین معنی گفتهاز عیب خویش ک
  :شعر

 بٍ کَلیلةٌ کُلِّ عَیْنُ الِّرضا عَنْوَعَْی
  

 َمساویادی الْطِ تُبَْن السُّخْوَلکِنَّ عَْی 
  

  .ابراهیم شیبانی گفت ما صحبت نکردیمی با کسی که وی گفتی نعلني من، کفش من          
جمله استادان جُنَید بود با گروهی صحبت کردم ببصره، مرا گرامی همی از مد قَالنِسی گوید و وی ابواح          

  .داشتند، یکبار گفتم اِزارِ من کجا است، از چشم ایشان بیفتادم
زَقّاق گوید چهل سال با این قوم صحبت کردم، هرگز هیچ رفق ندیدم که ایشانرا بودی از کسی مگر هم از           

  .و هر که تقوی و ورع بجای نیارد اندرین کار حرام محض خورده باشدایشان یا از محبّان ایشان 
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که با تو صحبت کنم یا اللّهُ گفت یکی سهلِ عبداللّه را گفت میخواهم  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
حبت گفت پس اکنون ص. بامحمّد، گفت اگر از ما دو یکی بمريد پس از آن صحبت با کی کنیم گفت با خدای

  .با خدای کن
استاد گوید که مردی با مردی صحبت کرد مدّتی، پس یکی از ایشان چنان اتّفاق افتاد که مفارقت کند،           

دستوری خواست از وی، رفیق گفت ترا بدان شرط دستوری دهم که با هیچکس دیگر صحبت نکنی مگر با 
کن که تو اوّل با ما صحبت کردۀ آن مرد گفت آرزوی کسی که بزرگرت از ما بود و اگر نیز بزرگرت بود صحبت م

  .مفارقت از دل من بشد
ابونصرِ سرّاج گوید از دُقّی شنیدم که گفت از کتّانی شنیدم که گفت مردی با من صحبت کرد و بر دلم           

وی خویش بر بر دل من سبک شود، نشد، او را بخانۀ خویش بردم و ر گران بود من او را چیزی بخشیدم تا مگر
زمني نهادم و او را گفتم پای بر روی من نه ننهاد گفتم چاره نیست بر باید نهاد و اعتقاد کردم که پای از روی من 

  .برنگريد تا آن گرانی از دلم بنشود چون از دلم بشد گفتم اکنون پای بردار
اصحاب نفقه کردی گویند وقتی با گویند ابراهیم ادهم درو کردی و پالیزوانی و کارهاء دیگر و بر           

یک جای آمدندی و همه روزه گشادندی  زو شب با روز، کار همی کردی و برایشان نفقه کردیه جماعتی بود و ب
و ابراهیم ادهم از همه دیرتر بازآمدی ایشان شبی گفتند بیائید تا ما روزه گشائیم و چیزی بخوریم بی او، تا دیگر 

بگشادند و طعام بخوردند و بخفتند همه چون ابراهیم باز آمد ایشانرا دید خفته،  بار زودتر آید ایشان روزه
چیز نبوده است که روزه گشادندی، پارۀ آرد بود خمري کرد و آتش بر کرد و ایشانرا چیزی همی  چپنداری ایشانرا هی

ند این چیست که ساخت، ایشان بیدار شدند، او را دیدند محاسن بر خاک نهاده، اندر آتش همی دمید گفت
اید گفتم تا چون بیدار شوید چیزی رسیده باشد، یکدیگر را گفتند  میکنی گفت چنان دانستم که شما روزه نگشاده

  .بنگرید که ما با او چه معامله کردیم و او با ما چه خُلق میکند
من کنم و بانگ گویند چون کسی با ابراهیم ادهم صحبت کردی سه شرط با او بکردی گفتی خدمت           

نماز من کنم و هر فتوح که باشد از دنیا، دست او بر آن فتوح همچون دست ایشان بود وقتی مردی گفت با او، 
  .ندارم ابراهیم گفت عجب بماندم از صدق تومن طاقت این 

وَجَلَّ از بن الحسني گوید وقتی فرا ذوالنّون گفتم صحبت با که کنم گفت با آنک هرچه خدای عَزَّ یوسف          
  .تو داند از وی پنهان نداری

کسی خواست که با سهل بن عبداللّه صحبت کند سهل گفت اگر چنانست که از دَدگان خواهی ترسید،           
  .با من صحبت مکن

  .بشربن الحارث گوید صحبت کردن با بدان، ظّن بد بار آرد بنیکان          
گفت من  ابوحفص حدّاد ببغداد شد مردی با وی بود اصلع و سخن نمی د حکایت کنند کهاز جُنَیْ          

برپسیدم از اصحاب ابوحفص، از حال او، گفتند این مردیست که صد هزار درم بر وی نفقه کرده بود و صد هزار 
  .زهره نبود که یک سخن بگویددیگر وام کرده هرگز ویرا 

موافقت و با مردمان الّا بمناصحت و با نفس الّا بمخالفت و ذوالنّون گفت صحبت مکن با خدای الّا ب          
  .با شیطان الّا بعداوت

بعیادت تو آید و اگر گناهی کنی کسی ذوالنّون را گفت صحبت با که کنم؟ گفت با آنک اگر بیمار شوی           
  .از تو توبه قبول کند

سی او را نکاشته باشد برگ آرد ولیکن بار نیارد، از استاد ابوعلی شنیدم که گفت درخت خودرُست که ک          
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  .چیز نیاید چمرید نیز همچنني باشد چون او را استاد نبوده باشد ازو هی
استاد ابوعلی گوید این طریقت من از نصرآبادی گرفتم و نصرآبادی از شبلی و شبلی از جنید و جنید از           

  .داود طائی و داود طائی تابعني را دیده بود سری و سری از معروف کرخی، و معروف کرخی از
  .و هم از وی شنیدم که گفت هرگز بنزدیک نصرآبادی نشدم تا غسل نکردم          
اللّه گوید هرگز نزدیک استاد ابوعلی نشدم، اندر ابتدا الّا که روزه همی داشتمی و  استاد امام رَحِمَهُ           

راه که آن حشمت برخاست د بار، بازگشته بودم از حشمت او، تا یک نخست غسل کردمی و بمدرسه شدمی چن
و چون بمیان مدرسه رسیدمی از حشمت چنان بودمی که کسی را دست و پای خفته باشد، بر خویشنت قدرت 

مرا بودی بزبان نبایستی نداشتمی اگر سوزن اندر من زدندی آگاهی نداشتمی پس چون بنشستم هر واقعه که 
، خود ابتدا کردی، چند بار چنني افتاده بود و من بعیان دیده بودم و اندیشیدمی که اگر گفت، بشرح آن

خداوندتعاىل در وقت من رسوىل فرستد تا حشمت او بر دل من بیشرت بود یا حشمت او، اندر دل صورت نبستی 
دل من اعرتاضی که آن ممکن بود و هرگز اندر مدّت روزگار که با وی صحبت داشتم و پیوستگی حاصل آمد ب

  .نیفتاده بود مرا بر وی تا از دنیا بريون شد
و  السَّالمُ وحی فرستاد که ای موسی بیدار باش هِ ی گوید که خداوند تعاىل بموسی عَلَیْر الحارثمحمّدبن نَضْ          

دلت  دوستان بسیار کن و هر دوست که فرا تو رسد و با تو نسازد از وی دور باش و با وی صحبت مکن که
  .سخت شود و دشمن تو باشد و ذکر من بسیار کن تا مستوجب شکر من گردی و زیادت فضل من بیابی

ابوبَکر طَمَستانی گوید که صحبت کنید با خدای عَزَّوَجَلَّ اگر نتوانید با آنکس صحبت کنید که او با           
  .خدای صحبت کند تا برکت صحبت او شما را بخدای رساند
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  ششم باب چهل و
  در تَوحید

  .اِلهٌ واحِدُ اللّهُ تَعَاىل وَاِلهُکُمْ قالَ           
چیز نکرده بود،  چمردی از پیشینگان هیگفت،  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ گوید که رسول اللّهُ عَنْ ابوهریره رَضِیَ          

ن بمريم مرابسوزید و بسائید و نیمی از مگر آنک توحید درست کرده بود پس وصیّت کرد اهل خویش را که چو
تن من بباد بردهید، اندر بیابان و دیگر نیمه بدریا افکنید روزی که باد جهد، چنان کردند که گفته بود خداوند 
تَعاىل وَتَقَدَّسَ باد را گفت آنچه بربدی باز آر، بیاورد، او را گفت زنده گرد، زنده شد گفت چرا کردی گفت یارب 

  .، خدای تعاىل او را بیامرزیداز شرم تو
یگانگی و بدانسنت که یکی است آن هم توحید بود و در لغت درآید ه و بدانک توحید حکم کردن بود ب          
حَانَهُ وَتَعاىل ذات او یک چیز است بخالف چیزهاء دیگر که یگانگی و حقّ سُبْه ای صفت کردم او را بتُهُ وَحَّدْ

عرف آنک گویند یکی است اجزای مُتَماثِل بود مجتمع چنانک شخص او را مردی آنرا یکی خوانند که در 
حَانَُه او را یک شخص خوانند حقّ سُبْخوانند و اجزاء متماثل دارد چون دست و پای و چشم و سر و جملۀ 

  .وَتَعاىل بخالف اینست
ند، تقسیم را از ذات او و اند معنی آنک او یکیست آنست که نفی ک و بعضی از اهل تحقیق گفته          

  .مانندگی را نفی کند از حقّ او و صفات او و نفی شریک کند بازو در افعال او
یگانگی او و خرب دادن او ه حَانَهُ و آن علم اوست بو توحید سه چیز است توحید حقّ است حقّ را سُبْ          

بدان که بندۀ مُوحِّد است و آفریدن، توحیدِ بدانک او یکیست، دیگر توحید حقّ است خلق را و آن حکم اوست 
حَانَهُ وَتَعَاىل را و آن علم بنده است بدانچه خدای تعاىل یکیست و دیگر توحید خلق است حقّ سُبْ ه س. بنده را

و عبارت پريان . حکم کردن و خرب دادن ازو که یکیست، و این جملتیست در معنی توحید، بشرط ایجاز و تجرید
  .ر معنی توحیدمختلف است اند

ذوالنّونرا پرسیدند از توحید گفت آنک بدانی که قدرت خدای اندر همه چیزها بمِزاج نیست و صُنع او           
چیزها را بعالج نیست و علت همه چیزها صنع اوست و صنع او را غایت نیست و هرچه اندر دلت صورت بندد 

  .خدای تَعاىل بخالف آنست
یدند از توحید گفت یکی دانسنت حق را بحقیقت یگانگی که او یکیست از کس نزاد و کس جُنَید را پرس          

ءٌ وَهُوَ السَّمیعُ لِهِ شَیْسَ کَمِثْلَیْ. ازو نزاد، اضداد و انداد نفی کردن و تشبیه و تصویر و چگونگی، برو جایز نیست
  .البَصريُ

معنیی بود که رسوم اندرو نیست گردد و علمها همه ناچیز د را پرسیدند از توحید گفت توحید و هم جُنَیْ          
  .اَزَل بوده گردد و خدای تعاىل بر آن حال بود که بِ 

  .د گوید که عقل عقال چون بنهایت رسد در توحید، بحريت ادا کندو هم جُنَیْ          
را یکی دانسنت و از برادران ری گوید اصول ما اندر توحید پنج چیز است حَدَث برداشنت و قدیم حُصْ          
  .و از وطنهاء خویش مفارقت کردن و فراموش کردن آنچه دانند و آنچه ندانند بریدن

ری اندر توحید سخن از منصور مغربی شنیدم، گفت اندر صحن جامع منصور بودم ببغداد و حُصْ          
گفت این که این مرد میگوید علم گفت دو فریشته را دیدم که بآسمان همی شدند یکی فرا دیگری . میگفت

  .است نه توحید یعنی که میان خواب و بیداری بودم
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فارِس گوید توحید بیفکندن وسائط بود بوقت غلبۀ حال و باز آمدن با آن در وقت احکام و بدانسنت که           
  .نیکوئی بنگرداند اقسام را از شقاوت و سعادت

  .د بود بحقیقت و حلیۀ موحّد بود اندر رسمشبلی گوید توحید صفت مُوَحِّ          
جُنَید را پرسیدند از توحید خاص، گفت آنک بنده خویشنت را در پیش مجاریِ تقدیر حق افکنده بود تا           

در بحار توحید او، برو مريود بفناء او، از نفس او و از دعوت خلق او را، و از استجابت او . احکام قدرت او
آنچه مراد  ّس و حرکت او، بیستادن حق او را درحیّت او در حقیقت قرب او، بذهاب او و وحدانبحقایق وجود 

  .اوست ازو و آن آن بود که آخر حال بنده باز آن گردد که اوّل بوده است و باشد چنانک بود پیش از آنک بود
  .جی را پرسیدند از توحید، گفت که صفات او بصفات خلق نماندبوشَنْ          
احاطت برو روانه و اندر بن عبداللّه را پرسیدند از توحید، گفت ذات خدای موصوف است بعلم  سهل          

ینند بدنیا او را نبینند و او موجود است بحقایق ایمان و ویرا حّد و احاطت و حلول نه و اندر عقبی بچشم سَر ب
معرفت کنه ذات او و راه نمود ایشانرا خدایرا آشکارا، اندر ملک او و قدرت او، خلق محجوب است از 

بخویشنت بعالمتهاء او و دلها او را بشناسد، و عقل او را درنیابد و مؤمنان بچشم سر درو نگرند، احاطت و 
  .ادراک نه

هُ گفت پاک آن خدائی را اللّهُ عَنْ جنید گفت بزرگوارترین کلمه اندر توحید آنست کی ابوبکر صدّیق رَضِیَ          
  .بمعرفت خویش راه نداد مگر بعجز از معرفت خویشکه 

هُ بدین لفظ نه آن خواست که او را نشناسند زیرا که اللّهُ عَنْ اللّهُ گوید که صدّیق رَضِیَ استاد امام رَحِمَهُ          
بحکم عَد بود، عاجز بود از نشسنت نزدیک محقّقان عجز عاجز شدن بود از موجود نه از معدوم چنانک کسی مُقْ 

آنک کسب او و فعل او در میان نیست امّا قعود موجود است درو، بفعل او نه، هم چنني عارف عاجز است از 
حانَهُ معرفت او، معرفت موجود است درو زیرا که معرفت او ضروری است و نزدیک این طائفه معرفت حقّ سُبْ

ابتدا بود اگرچه معرفتست بر تحقیق وَتَعاىل در انتهاء حال عارف را ضروری است چه معرفت کسی که در 
چیز نشمرده است باضافت با معرفت ضروی همچون چراغ که بشب افروخته باشد  هُ آنرا هیچاللّهُ عَنْ صدیّق رَضِیَ

  .و چون آفتاب برآید شعاع آفتاب بر آن افتد روشنائی چراغ در جنب شعاع آفتاب ناچیز شود
س بريون ن بر آن متفرّداند آنست که قِدَم از حَدَث جدا کنند و از اوطان نَفْد گوید توحیدی که صوفیاجُنَیْ          

  .آیند، برتک خوش آمد خویش بگویند و آنچه داند و آنچه نداند تا حق بجای همه باشد
  .بن حسني گوید که هر که در دریاء توحید افتاد هرگز تشنگی او کم نشود یوسف          
  .م توحید جدا است از وجود او و وجود او مفارق علم اوستد گوید علجُنَیْ          
هم جنید گوید که قرب بیست سالست تا علم توحید را بساط فرو نوشتند، مردمان اندر حواشی او سخن           

  .همی گویند
  .وی بودشبلی گوید هر که بر یک ذرّه علم توحید رسید عاجز بود از برگرفنت پشۀ از گرانی آنچه بر           
رَد گفت ویحک هر ابونصرِ سرّاج گوید شبلی را پرسیدند گفتند ما را خربگو از توحید مجرّد بزبان حقّ مُفْ          

پرست  که از توحید جواب دهد بعبارت، ملحد بود و هر که بدو اشارت کند ثَنَوی بود و هر که بدو اشارت کند بت
که ازو خاموش شود جاهل بود و هر که پندارد که بدو رسید او را هر که درو سخن گوید غافل بود و هر بود و 

او نزدیک است او دور است و هر که از خویشنت وجدی نماید او نیافتست و  که و هر که اشارت کند حاصل نبود
دَث و وهم و آنرا ادارک کنند بعقل در تمامرت ین معانیِ آن، همه با شما گردد همچون شما مُحْه هرچه تمییز کنند ب
  .ءٌ وَهُوَ السَمِیعُ البَصِريُلِهِ شَیْسَ کَمِثْمصنوع بود لَیْ
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راه تقدیر  د و دل چنان باشد که گوئی در شاهبن الحسني گوید توحید خاص آنست که بسرّ و وج یوسف          
انی گشته و او را رود او از خویشنت ف حانَهُ ایستاده بود تا احکام قدرت او در دریاهای توحید بر او میحقّ سُبْ

  .حانه بروحس نه اکنون که هست همچنانست که پیش بود اندر جریان حکم او سُبْ
  .اند و بعضی گویند از بزرگان که توحید حق راست جَلَّ جَاللُهُ و خلق طفیل          
  .اند توحید افکندن اضافت بود از خویشنت نگوید مرا و بمن و از من و گفته          
  .کسی بوبکر طمستانی را گفت توحید چیست گفت محو آثار بشریّت بود و تجرّد الهیّت          

از استاد ابوعلی شنیدم گفت، اندر آخر عمر خویش و علّت برو سخت شده بود که از عالمات تأیید           
که اگر ترا در  است نگاه داشتِ توحید، در اوقات حکم، پس آنگاه آنرا تفسري کرد و گفت بدین آن میخواهد

  .کند تو شاکر باشی و خاموش راه، بناخن پريای، پاره پاره شاه
  .شبلی گوید هر که توحید بنزدیک او صورت بندد هرگز بوئی از توحید نشنیده باشد          
و با ابوسعید خَرّاز گوید اوّل مقامی در علم توحید و تحقّق بدان فانی گشنت همه چیزهاست از دل مرد           

  .خدای گشنت بجملگی
  .کنی شبلی بکسی گفت دانی که توحید ترا چرا درست نیاید گفت نه گفت زیرا او را بخود طلب همی          
اند کسی بود از مردمان که توحید او را کشف کنند بافعال که حادثها همه بخدا بیند و کس بود که  و گفته          

نیست گردد از هرچه دون او بود و اندر مشاهدۀ جمع بود سرّاً بسّر و ظاهر بحقیقت او را کشف کنند، حسّ او 
  .وی بوصف تفرقه بود

  :د را پرسیدند از توحید این بگفتجُنَیْ          
 بیقَلْلِیَ مِنْوَغَنّٰى

 ثُ ما کانواوَکُنّا حَیْ
  

 ُت کَما غَنّٰىوَ غَنَّْی 
 و کانوا حَیثُ ما کُنّا

  

  .کالم و اخبار هالک شود گفت نه ولکن موحّد اعالی خطاب فرا گريد از ادنای خطاب سایل گفت          



۱۹۸  

  باب چهل و هفتم
  در احوال این طایفه وقت بريون شدن از دنیا

شان با النفس، گران نبود بر ای یعنی جان بذل کنند بطیبة. مَالئِکَةُ طَیِّبنيَالْ اللّهُ تَعاىل اَلَّذینَ تَتَوفّیهُمْ قالَ           
  .خدای خویش گشنت

هِ چون بنده اندر سکرات مرگ عَلَیْ اللّهِ وَسَالمُهُ هُ گوید که پیغامرب گفت صَلَواتُ اللّهُ عَنْ انس مالک رَضِیَ           
  .السَّالمُ، فراق آمد تا روز قیامت کَافتد اندامهاش یک بر دیگر سالم کنند و گویند عَلَیْ

اندر نزدیک جوانی شد و این جوان اندر حال نزع بود  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب انس مالک گوید که           
ترسم از گناهان خویش  یابی گفت امید میدارم بخدای و می خویشنت را چون می هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب گفت 

وند تعاىل آنچه رس اندرین وقت، جمع نیاید اندر دل مؤمنی الّا خداگفت امید و ت هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب 
  .ترسد ویرا ایمن گرداند ش و از آنچه میامید میدارد بدهد

اللّهُ گوید حال ایشان، بوقت نزع، مختلف بود بعضی از ایشان غالب حال هیبت بود و  استاد امام رَحِمَهُ          
  .کند در آن حال که او را سکون واجب کند و ظّن نیکوشف بعضی را غلبه، رجا بود و بعضی را ک

ری گوید اندر نزدیک جنید بودم بوقت نزع، روز آدینه و روز نوروز بود و وی قرآن همی ابومحمّدِ جُرَیْ          
در صحیفۀ من انخواند و قرآن ختم کرد گفتم اندرین حال یا اباالقاسم گفت اولیرت از من باین کیست و هم اکنون 

  .نوردند
  .ابومحمّد هروی گوید بنزدیک شبلی بودم آن شب که از دنیا بريون شد، همه شب این بیتها همی گفت          

  :شعر
 تَ ساکِنُهُ تٍ اَنْکُلُّ بَْی

 مَأمولُ حُجَّتُناهُکَ الْ وَجْ
  

 تاج اِىل السُّرُجُر مُْحغَیْ 
 حُجَجِمَ یَـْأتِی النّاسُ بِالْیَوْ

  

  .دونِ قصّار وصیّت کرد که اندر وقت نزع مرا بمیان زنان مگذاریدمْبداللّهِ مُنازِل گوید حَع          
بشر حافی را گفتند اندر وقت وفات یا بانصر پنداری زندگانی درین جهان دوست میداری گفت           

  .بحضرت پادشاه شدن سخت است
بسفر شدی، او را گفتی چه فرمائی گفت اگر مرگ یابید گویند هرگاه که یکی از شاگردان سفیان ثوری           

  .خواستم اکنون مرگ سخت است جائی، مرا بخرید، چون ویرا اجل نزدیک آمد گفت مرگ آرزو همی
هِما اجل فرا رسید بگریست اللّهِ عَلَیْ بن علی را سَالمُ در حکایت همی آید که چون امريالمؤمنني حسن          

  .ام ترا گفت نزدیک خداوندی میشوم که او را ندیدهگفتند چه بگریانید 
هُ اجل نزدیک آمد زن وی گفت او واحسرتاه بالل گفت واطرباه فردا محمّد اللّهُ عَنْ و چون بالل را رَضِیَ          
  .هُمْاللّهُ عَنْ  و یاران وی را رَضِیَ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیرا بینم 
  .عامِلونَمَلِ الْیَعْلِ هذا فَلْبارک اندر وقت نزع چشم باز کرد و گفت لِمِثْعبداللّهِ م          
حول شامی را گویند غالب حال او اندوه بودی، اندر بیماری وی نزدیک او شدند، او را دیدند که مَکْ          

م و بآنچه امید ترسم بره همی خندید پرسیدند این چه حالست گفت چرا نخندم که نزدیک آمد که از آنچه می
  .دارم برسم

  .جنید را گفتند بوسعید خرّاز بوقت مرگ تواجد بسیار نمود گفت عجب نبود اگر جان او برپیدی از شوق          
یکی ازین طائفه را اجل نزدیک آمد غالم را گفت یا غالم میان من ببند و روی من بر خاک نه که رفنت           
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ی و مرا جز تو هیچکس دارم و هیچ عذر ندارم و هیچ قوّت ندارم، یارب مرا توئمن نزدیک آمد و گناه بسیار 
  .بکرد و فرمان یافت، آوازی شنیدند که بندۀ ما تواضع کرد خداوند خویش را، او را فرا پذیرفتند نیست و بانگی

م وی را یک ذوالنّون مصری را پرسیدند در وقت نزع چه آرزو خواهی گفت آنک پیش از آنک بمري          
  .لحظه بشناسم

  .ام دیگری را گفتند در وقت نزع بگو اللّه گفت با که گویم که من سوختۀ وی          
گفت . جواب وی باز دادند کُمْکسی گوید نزدیک ممشاد دینوری شدم درویشی درآمد و گفت سالمٌ عَلَیْ          

شارت کردند آنجا چشمۀ آب بود، درویش طهارت نو جائی ا ،رداینجا هیچ جای پاکیزه هست که کسی بتواند مُ
  .کرد و رکعتی چند نماز بکرد و آنجا شد که بدو اشارت کرده بودند و پای دراز کرد و جان بداد

در مجلس، زنی آواز داد گفت  از شیخ بوعبدالرحمن سُلَمی شنیدم که گفت ابوالعبّاس دینوری سخن می          
ردم و بیفتاد و بازنگریست و گفت مُ رسید ا گفت بمري زن برخاست چون بدر سرایدروجدی ابوالعبّاس آن زن ر

  .از آنجاش مرده برگرفتند
گونه است، گفت علّت را از  کسی گفت نزدیک ممشاد دینوری بودم، بوقت وفات او، گفتند علتِ تو چه          

د و گفت همگی من بتو فانی کردم جزاء آنکس که ترا اللّهُ روی بدیواری کر من پرسید، او را گفتند بگو الاِلهَ اَّال
  .دوست دارد این بود

ایم و  اللّهُ گفت این چیزی است که ما این بشناخته ع بگو الاِلهَ اِلّابُلی را گفتند در وقت نزابومحمّد دَیْ          
  :بدین فانی همی شویم پس این بیت بگفت

 تُهُبَ التّیه لَمّا هَویْبَلَ ثَوْتَسَْر
  

 دَهُ اَکُ عَْب ضَ باَنْیَْر وَصَدَّ وَلَمْ 
  

َهُد ی بودم بوقت وفات او یکی از حاضران گفت بگو اَشْاز درویشان گوید نزدیک یحیی اصطخریکی           
اِلَّا ال اِلهَ  هَدُ اَنْال اِلهَ اِلَّا اللّهُ برخاست و بنشست، پس دست هریکی که آنجا بود بگرفت و میگفت بگو اَشْ اَنْ

  .اللّهُ تا شهادت بر همگنان عرضه کرد آنگاه فرمان یافت
خواهر ابوعلی رودباری گوید چون ابوعلی را اجل نزدیک آمد، سر وی اندر کنار من بود، چشم باز کرد و           

یدیم ترا اند و منادی آواز میدهد یا باعلی برتبت بزرگرتین رسان اند و بهشتها آراسته گفت درهای آسمان گشاده
  :و این بگفتاگرچه تو نخواستی 

 تُ اِىل سِواکاوَحَقِّکَ النَظَرْ
 ظٍاَراکَ مُعَذِّبی بِفُتورِ لَحْ

  

 نِ مَوَدَّةٍ حَتّی اَراکابعَْی 
 جَناکا خَدِّ المُوَرَّدِ مِنْوَبِالْ

  

  .پس گفت یا فاطمه اول ظاهر است و دوم اشکاىل دارد          
ال  هَدُ اَنْ م از درویشان که چون وفات احمدِ نصر حاضر آمد یکی از درویشان گفت بگو اَشْاز یکی شنید          

  .حرمتی مکن اِلهَ اِلَّا اللّهُ درو نگریست و گفت بی
کسی گوید درویشی را دیدم جان بذل میکرد و غریب بود و مگس بسیار بر وی جمع شده بود بنشستم و           

شم باز کرد و گفت کیست این، چندین سالست تا در آرزوی این چنني وقتی بودم مگس از وی باز میداشتم چ
  .اتّفاق نیفتاد، اکنون چون بیافتم خویشنت از میان بريون بر و بسالمت برو

بوعمران اصطخری گوید ابوتراب نخشبی را دیدم در بادیه، بر پای، جان بحق تسلیم کرده و هیچ چیز او           
  .ترا نگاه نمیداش

  گفتند از ابونصرِ سرّاج حکایت کنند که سبب وفات نوری این بیت بود که می          
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  :شعر
 زالٍوَدادک مَنْ زلُ مِنُْت اَنْالزلْ

  

 دَ نُزولِهِ بابُ عِنْاَلْتَتَحَیَّرُ الْ 
  

روده بودند و اثر آن و چون این بیت بشنید وجدش افتاد روی بصحرا نهاد، اندر نیستانی افتاد که آن بد          
نیها چون شمشري تیز مانده بود او در آنجا همی گردید تا بامداد و این بیت همی گفت و خون از هر دو پاش 

و هر دو پای وی تباه شد و در آن فرو شد او  همی دوید و هر دو پای وی آماس کرده بود پس بیفتاد چون مستی
  .هُ گفت نه با نزدیک او همی شویمرا بوقت نزع گفتند بگو ال اِلهَ اِلَّا اللّ

بنشستی، اندر میان آب شدی و ری بیمار شد و علّت اسهال داشت هر مجلسی که ه ابراهیم خَوّاص ب          
  .طهارت کردی، یکبار در میان آب شد و جان بداد

فل مانده بود ویرا بن الحسني در نزدیک خوّاص شد و چند روز بود تا از عیادت و تعهّد او غا یوسف          
  .همی کند مگفت هیچ چیزت آرزو میکند گفت پارۀ جگر بریان آرزو

ریان اللّهُ تواند بود که اشارت اندرین مراد آن بوده باشد که دىل و جگری خواهم ب استاد امام گوید رَحِمَهُ           
  .و سوزان برغربا زیرا که یوسف تقصري کرده بود در تعهّد او

. وزیر با او سخن درشت گفت. عطا آن بود که او را اندر نزدیک وزیر بردند نیند سبب مرک ابگو          
عطا وزیر را گفت این با من همی گوئی ای مرد فرمود تا موزه از پای وی بريون کردند و بر سرش همی زدند  ابن

  .تا درگذشت
یارب تا کی خواهی داشت مرا اینجا نماز پیشني ابوبکر دُقّی گوید بنزدیک دَقّاق بودیم بامدادی، گفت           

  .در گذشته بود
از ابوعلی رودباری حکایت کنند که گفت در بادیه جوانی دیدم چون چشم من بر وی افتاد مرا گفت           

لَّا ال اِلهَ اِداد گفتم بگو  کفایت نبود که مرا بدوستی خویش مشغول بکرد تا مرا بیمار کرد چون نگاه کردم جان می
  .اللّهُ این بیتها بگفت

 هُسَ ىل مِنْلَیْاَیَا مَْن
 بیقَلْ  نالَ مِنْ وَ یامَنْ

  

 بُدٌّ عَذَّبَنی  وَ اِنْ 
 مَناالً ما لَهُ حَدٌّ 

  

  .ام تا باز یادش آرم جنید را گفتند بگو ال اِلهَ اِلَّا اللّهُ گفت فراموش نکرده          
را پرسید که وی خدمت شبلی کردی که چه دیدی از شبلی، گفت مرا گفت جعفر نصري، بکران دینوری           

یک درم مظلمه در گردن من است و هزار درم از صاحبش بصدقه بدادم هیچ چیز بر دل صعبرت از آن نیست پس 
کرد، دست من  گفت مرا طهارت ده او را طهارت دادم، تخلیل محاسن او را فراموش کردم، زبانش کار نمی

توان گفت اندر مردی که تا آخر عمر وی ه جعفر بگریست و گفت چ. میان محاسن برآورد و جان بدادبگرفت و 
  .از آداب شریعت یکی ازو فوت نشد

مَزَیِّن کبري گوید بمکّه بودم، حرکتی اندر من فرا دید آمد بريون شدم تا بمدینه شوم چون بچاه میمونه           
دیک او شدم، اندر نزع بود وی را گفتم ال اِلهَ اِلَّا اللّهُ چشم باز کرد و این بیت رسیدم جوانی را دیدم افتاده، بنز

  بگفت
  :شعر

 بیوُ قَْلهَوی حَْشمِتٌّ فَالْاَنَا اِنْ
  

 .هَوی یَموتُ الکِرامُوَ بداءِ اْل 
  

فارغ شدم، ارادۀ و نماز برو کردم و دفن کردم چون از کار وی  کرد او را بشستم و اندر کفن کردم و جان تسلیم
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  .سفر از من بشد، بازگشتم و بمکه باز آمدم
خواهی گفت شدن باز آن بخري امید دارم بهرت از مُقام باز آنکس که از شرّ او ایمن  یکی را گفتند مرگ          
  .نباشم

غفلت و اکنون کسی گوید از درویشان که بویزید اندر وقت نزع می گفت یارب ترا یاد نکردم هرگز مگر ب          
  .ستانی از طاعت تو غافل بودم که جان من می

ابوعلی رودباری گوید اندر مصر شدم مردمان را دیدم گرد آمده بودند گفتم سبب اجتماع چیست گفتند           
  .بجنازۀ جوانی بودیم این بیت بشنید که کسی گفت

  :شعر
 دٍ هِمَّةُ عَْبکَبُرَتْ 

  

 تَراکا فی اَنْ طَمِعَْت 
  

  .این جوان شهقۀ بزد و فرمان یافت          
جماعتی اندر نزدیک ممشاد دینوری شدند، اندر حال بیماری وی، گفتند خدای با تو چنني و چنني           

کناد؟ گفت نزدیک سی سالست تا بهشت بر من عرضه میکند که در آنجا ننگرستم و بوقت نزع گفتند دل 
  .ام لست تا دل خویش گم کردهسا یابی گفت سی خویش را چون می

ابویعقوب نهرجوری گوید بمکّه بودم، درویشی نزدیک من آمد و دیناری بمن داد، گفت فردا بخواهم           
مرد نیم دینار گور من نیکو کن، و نیم دیگر اندر جهاز من کن من با خویشنت گفتم این درویش سبک شدست از 

و طواف کرد و بشد و پای دراز کرد و بخفت گفتم خویشنت مرده بمن  چون دیگر روز بود درآمدگرسنگی حجاز 
  .نزدیک او شدم و ویرا بجنبانیدم، او را مرده یافتم پس او را دفن کردم چنانک گفته بود: سازد

ابوعثمان حريی اندر حال نزع افتاد، پسر وی جامۀ خویش بدرید چشم باز کرد و گفت خالف سنّت           
  .لیل ریای باطن بودکردن بظاهر د

عطا اندر نزدیک جنید شد بوقت نزع، سالم کرد، جنید جواب دیر باز داد پس جواب داد و گفت  ابن          
  .دی داشتم و جان تسلیم کردمعذورم دار که وِرْ

وی ابوعلی رودباری گوید درویشی نزدیک ما آمد و فرمان یافت ویرا دفن میکردم پس می خواستم که ر          
گفت ذلیل وی باز کنم و برخاک نهم تا باشد که خداوندتعاىل بر غریبی وی رحمت کند چشم باز کرد و مرا 

ام و  اند گفتم یاسیّدی پس از مرگ زندگی زبان بگشاد و گفت آری من زنده میکنی پیش آنک مرا عزیز کرده
  .ودباریمحبّان خدای همه زنده باشند یاری دهم فردا بجاه خویش در قیامت یا ر

ه بن سهل اصفهانی حکایت کنند گفت شما پندارید که مرگ من چون مرگ دیگران خواهد بود ک از علیّ           
  .بیمار شوند و مردمان بعیادت شوند، مرا بخوانند، من اجابت کنم، روزی همی رفت و گفت لبّیک و فرمان یافت

 تبسّم ال اِلهَ اِلَّا اللّهُبیمار شد، بیماری مرگ، ویرا گفتم بگو ابوالحسن مَزَیَّن گوید چون یعقوب نهرجوری           
او را مرگ روا نیست که میان من و وی حجاب نیست مگر عزّت واندر کرد و گفت مرا همی گوئی بعزّت آنک 

چون من حّجامی بود که اولیاء خدای ساعت اندر گذشت، بعد از آن مزیّن محاسن خویش بگرفتی و گفتی 
  .لَّ را شهادت تلقني کندعَزَّوَجَ

  .واخجلتا از وی چون حکایت باز کردی بسیار بگریستی
ابوالحسني مالکی گوید چند ین سال صحبت خريالنسّاج کردم پیش از آنک فرمان یافت بهشت روز، مرا           

اموش مکن، گفت روز پنجشبه من بمريم و روز جمعه پیش از نماز مرا دفن کنند، و ترا این فراموش شود فر
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ابوالحسني گفت فراموش کردم تا روز آدینه کسی مرا خرب داد بمردن وی، بشدم تا بجنازه وی شوم مردمان 
بازگشته بودند، میگفتند که پس از نماز دفن خواهند کردن من بازگشتم چون فرا رسیدم، جنازه بريون آورده و 

  .صلوة آواز میدادند چنانک او گفته بود
پرسیدم از آنک بوقت وفات او حاضر بود گفت چون حال بر وی تنگ آمد از هوش بشد چون  کسی را          

اللّهُ که تو بندۀ ماموری و من بندۀ مامورم و آنچه ترا  با هوش آمد گرد خانه بنگریست، گفت بباش عافاکَ
هارت نو کرد و نماز کرد و اند از من در میگذرد و آب خواست و ط گذرد و آنچه مرا فرموده اند از تو درنمی فرموده

پای راست فرو کرد و چشم بر هم نهاد، پس از مرگ او را بخواب دیدند گفتند حال تو چگونه است گفت مرپس 
  .ولیکن از دنیاء پلید برستم

افکندند،  االسرار گوید چون سهلِ عبداللّه فرمان یافت مردمان همه خویشنت فرا جنازۀ وی می مصنّف کتاب بهجة
یکردند اندر شهر جهودی بود، هفتاد ساله زیادت بود، بانگ و مشغله شنید از خانه بريون آمد تا و زحمت م

بینی گفت  گفتند چه می بینید آنچه من بینم چیست چون بجنازه نگریست بانگ کرد که ای مردمان شما می
ود شهادت آورد و مسلمانی آیند و خویشنت اندرین جنازه همی مالند، و آن جه بینم، از آسمان فرو می گروهی می

  .نیکو پیش گرفت
به بگذشتم، جوانی را دیدم سخت نیکو روی مرده، اندر شَیْ ابوسعید خرّاز گوید روزی اندر مکّه بباب بنی          

و مرا گفت یا باسعید دانستم که محبّان زنده باشند همیشه، اگرچه بمريند، از وی نگریستم، تبسّم کرد در روی من 
  .دیگر سرای شوندسرایی ب
ری گوید که ذوالنّون را بوقت نزع گفتند ما را وصیَّتی کن گفت مرا مشغول مدارید که من عجب جُرَیْ          
  .ام از نیکوئیها و لطف او بمانده

کنی گفت طاقت گفتار  ابوعثمان حريی گوید که ابوحفص را پرسیدند در حال نزع که ما را چه وصیّت می          
، و پس از آن قوّتی دید اندر خویشنت من گفتم چیزی بگو تا از توحکایت کنم از پس تو گفت شکسته دل ندارم

  .التّوفیق وباللّه. باید بودن بهمه دل بر تقصريهای خویش
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  باب چهل و هشتم
  رِفَتْ در مَعْ

  .رِهِاللّه تعاىل و ماقَدَر واللّهَ حَّق قَدْ قال          
  .چنني آمده است که خداوند عَزَّوَجَلَّ را نشناختند بسزای شناخت اواندر تفسري           
هِ وَسَلَّمَ، ستون خانه، اساس او بود و ستون دین، اللّهُ عَلَیْ ها که پیغامرب گفت صَلَّیاللّهُ عَنْ عایشه گوید رَضِیَ          

و باد عقل قامع چیست گفت باز ایستادن اللّه پدر و مادرم فداء ت گفتم یا رسول. شناخت خدای بود و عقلی قامع
  .از معصیتها و حریص بودن بر طاعت خدای تَعاىل

اللّهُ بر زبان علما، معرفت علم بود و همه علم معرفت بود و هر که بخدای عَزَّوَجَلَّ  استاد امام گوید رَحِمَهُ          
وه معرفت صفت آنکس بود که خدایرا عالم بود عارف بود و هر که عارف بود عالم بود و بنزدیک این گر

بشناسد باسماء و صفات او پس صدق در معاملت با خدای تَعاىل بجای آرد پس از خویهای بد دست بدارد 
پس دائم بر درگاه بود و بدل همیشه معتکف بود تا از خدای بهره یابد ازو بجمیل اقبال او و در همه کارها با 

خدای خواند آرام و خاطرهای بد برپهیزد و با خاطری که او را بغري خدای صدق ورزد و از اندیشهاء نفس 
نگريد چون با خلق بیگانه گردد و از آفات نفس بیزار شود و از آرام و نگرسنت بآنچه او را از خدای باز دارد 

بشناخت ببُرد و دائم بسّر با خدای مناجات همی کند و بهر لحظتی رجوع با وی کند و مُحَدَّث بود از قبل حق 
رود برو از تصرّف قدرت آن هنگام او را عارف خوانند، و نام کنند او را و حال او را  اسرار او و بر آنچه می

  .معرفت و اندر جمله بدان قدر که از نفس خویش بريون آید معرفتش حاصل آید بخدای عَزَّوَجَلَّ
  .اند بر اندازۀ خویش و هرکسی اندر معرفت سخنها گفته          
اللّهُ شنیدم که گفت معرفت هیبت داشنت است از خدای عَزَّوَجَلَّ هر که  از استاد ابوعلی دَقّاق رَحِمَهُ           

  .معرفتش بیش بود ویرا هیبت بیش بود
را معرفت بیش ه و هم از وی شنیدم که معرفت آرام بار آرد چنانک علم در دل سکون واجب کند و هرک          

  .بود سکون ویرا بیش
شبلی گوید عارف را عالقت نبود و محّب را گله نبود و بنده را دعوی نبود و ترسنده را قرار نبود و کس           

گوید شبلی را پرسیدند از معرفت گفت اوّلش خدای بود و آخرش از خدای نتواند گریخت محمّدبن عبدالوهّاب 
  .را نهایت نباشد

  .ه است و نه باطلام در دلم نه حق درآمد ابوحفص گفت تا خدایرا بشناختهابوالعبّاس دینوری گوید           
اللّهُ اندرین سخن کی ابوحفص گفتست اشکاىل دَرَست و بر آن حمل توان کرد که  استاد امام گوید رَحِمَهُ          

تَعاىل بر وی تا جز حق حانَهُ وَنزدیک این قوم، معرفت، غیبت بنده واجب کند از نفس او، باستیالء ذکر حقّ سُبْ
چیز دیگر نکند چنانک عاقل رجوع باز دل و تفکّر خویش کند چون او را کاری درپیش  چرا نبیند و رجوع با هی

آید، عارف همچنني رجوع او با حق بود جَلَّ جَاللُهُ و چون عارف را بازگشت در کارها نبود الّا بخداوند 
دل گردد آنکس که او را دل نبود و فرق بود میان آنکس که  خویش، باز دل نتواند گردیدن و چگونه باز

  .زندگانیش بدل بود و میان آنکس که بخدای خویش زنده باشد
  .لِهَا اَذِلّةًسَدُوها وجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْ مُلُوکَ اِذا دَخَلُو قَریَةً اَفْبویزید را پرسیدند از معرفت گفت اِنَّ الْ          
  .مام گوید این همان معنیست که ابوحفص بدان اشارت کرده استاستاد ا          
وهم ابویزید گوید خلق را احوال بود و عارف را حال نبود زیرا که رسمهای او همه محو بود و هستی او           
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  .بهستی غري او فانی گشته بود و اثرهاء او غایب شده باشد اندر آثار غري او
  .را معرفت درست نیاید، و در بنده استغنا بود بخدای یا بخدای نیازمند بودواسطی گوید بنده           
بدین گفتار آن خواست که استغنا و افتقار از عالمت صحو بنده بود و مانند استاد امام گوید واسطی           

چگونه درست و عارف ازین همه محو بود از معرفت او پس . رسمهای او، زیرا که این هر دو از صفات او باشد
او، بهر آید او را این، و او مستهلک است در وجود او یا مستغرق در شهود او که بوجود نرسد، ربوده از حّس 

صفت که او راست از بهر این گفتست واسطی که هرکه خدایرا بشناخت منقطع شد بلکه گنگ شد و فرماند 
کَ و این سخن آن قوم است که حال ایشان دور بود امّا آنک ناءً عَلَیْصِی ثَهِ وَسَلَّمَ الاُحْاللّهُ عَلَیْ پیغامرب گفت صَلَّی

  .اند اندر معرفت ازین درجه فروتر باشد بسیار سخنها گفته
  .تر تر او ترسان طاکی گوید هر که بخدای عارفاحمدبن عاصِم االَنْ           
  .با فراخی بر وی تنگ شود اند هر که خدا را نشناخت ببقا متربّم گردد و دنیا و گفته          
اند هر که خدای را بشناخت عیش او صافی گشت و زندگانی برو خوش شد و همه چیزها از وی  و گفته          

  .برتسد و بخدا مستأنس شود
  .اند هر که خدای را بشناسد رغبت چیزها از وی بشود و ویرا نه فصل بود و نه وصل و گفته          
  .اند معرفت حیا و تعظیم واجب کند چنانک توحید، رضا و تسلیم واجب کند و گفته          
  .م گوید عارف را آینۀ باشد چون در آنجا نگرد موىل او را تجلّی کندرُوَیْ          
اتُ السَّالمُ اسب اندر میدان معرفت افکندند، روح پیغمرب ما صَلَو همُ ذوالنّون مصری گوید ارواح انبیا عَلَیْ          

  .هِ از پیش همه روحها بشد و بروضۀ وصال برسیداللّهُ وَسَالمُهُ عَلَیْ
  .هم ذوالنّون گوید معاشرت عارف چون معاشرت خدای بود از تو فرو برد و از تو در گزارد          
د و حواس ابن یزدانیار را پرسیدند که عارف کی حق را بیند گفت چون شاهد پدید آید و شواهد فانی شو          

  .بشود و اخالص مضمحّل شود
حسني منصور گوید چون بنده بمقام معرفت رسد بخاطر او وحی فرستند و سر او را نگاه دارند تا هیچ           

  .خاطر در نیاید او را مگر خاطر حق
  .اند عالمت عارف آنست که از دنیا و آخرت فارغ بود و گفته          
  .ه گوید غایت معرفت دو چیزست دهشت است و حريتبن عبداللّ سهل          
  .ترین کسی بخدای متحیّرترین کسی است در وی ذوالنّون گوید عارف          
اند که ترک اعمال بگویند جنید گفت این قول  کسی بنزدیک جنید آمد و گفت از اهل معرفت گروهی          

بزرگست و آنکس که دزدی کند و زنا کند حال او نزدیک  گروهی باشد که برتک اعمال گویند و این بنزدیک من
من نیکوتر از حال آنکس که او این گوید و عارفان بخدای کارها از خدای فرا گريند و رجوع با خدای کنند اندر 

  .آن و اگر من بهزار سال بزیم، از اعمال، یک ذرّه کم نکنم
  .بشکمی گرسنه و تنی برهنهبویزید را گفتند این معرفت بچه یافتی گفت           
چیز تأسّف خورد جز خدای گفت او  چابویعقوب نهرجوری گوید ابویعقوب سوسی را گفتم عارف بر هی          
   .چیز نبیند جز او که تأسّف خورد برو گفتم بکدام چشم نگرد بچیزها گفت بچشم زوال و فنا چخود هی
  .زاهد روندهو هم بویزید گوید عارف پرنده است و           
  .اند چشم عارف گریان باشد و دل وی خندان و گفته          
بن معاذ گوید عارف از دنیا بريون شود و از دو چیز مراد وی حاصل نشده باشد از گریسنت بر  یحیی          
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  .خویشنت و از ثنا کردن بر خدای عَزَّوَجَلَّ
ند که هرچه نصیب نفس ایشان در آن بود رها کردند و بر فرمان او بویزید گوید که ایشان معرفت بدان یافت          
  .بیستادند
جنید گوید که عارف، عارف نباشد تا همچون زمني نبود که نیک و بد برو بروند و چون ابر که سایه بر           

  .همه چیز افکند و چون باران که بهمه جای برسد
وی دهند بدان از خدای ه د تا آنگاه که اگر مملکت سلیمان ببن علی گوید عارف عارف نبو یوسف          

  .نیعَیْفَةَ الْ مشغول نگردد طَرْ
  .عطا گوید که معرفت را سه رکن بود، هیبت و حیا و انس ابن          
 یذوالنّون را گفتند که خدای را بچه شناختی گفت خدای را بخدای بشناختم و اگر فضل خدای نبود          
  .را بنشناختمی هرگز او
  .اند بعالم اقتدا کنند و بعارف راه یابند و گفته          
  .شبلی گوید عارف بغري ازو ننگرد و سخن غري او نشنود و خویشنت را جز از وی نگهبان نبیند          
از خلق  و گویند عارف انس گرفت بذکر خدای تعاىل و از خلق مستوحش شد، نیاز بخدای تعاىل برد و          

  .نیاز شد و خداوند را تواضع نمود تا در میان خلق عزیز شد بی
  .بوطیّب سامرّی گوید معرفت برآمدن حق است بر اسرار بمواصلت پیوستگی انوار          
  .ابوسلیمان دارانی گوید که عارف را اندر بسرت فتوحها بود که اندر نماز ویرا آن نبود          
  د عارف آنست که حق از سرّ او سخن گوید و وی خاموش بودجنید گوی          
  .م گوید ریاء عارفان فاضلرت از اخالص مریدانرُوَیْ          
  .تر بود و کالم وی خوشرت بود ابوبکر ورّاق گوید خاموشی عارف نافع          
  .ذوالنّون گوید زاهدان امري آخرت باشند و ایشان درویشان عارفانند          
جنید را پرسیدند از عارف گفت اندر خواب جز خدایرا نبیند و با کس جز او موافقت نکند و سرّ خویش           

  .جز بر وی نگشاید
  :بعضی را از مشایخ پرسیدند که خدای را بچه بشناختید این بیت گفت          

 قُ اِنَّهُقٍ هُو النُّطْ تُ بال نُْطنَطَْق
 تُ خافِیاً کُنْ وَقَدْاَخفی  تَ کَیْتَراءَیْ

  

 قِالنُّْط یَبنيُ عَنِ ظاً اَوْقِ لَفْ لَکَا النُّطْ 
 قِبَرْتَ بِالْ طَقْقاً فاَنْتَ ىل بَرْ مَعْوَاَلْ

  

وی ه ری گوید که بوتراب را از صفت عارف پرسیدند گفت آنکه هیچ او را تريه نکند و همه تريگی بجُرَیْ          
  .صافی شود

  .مان مغربی گوید عارف را نور علم روشنایی دهد بدان روشنایی عجائبِ غیب بیندو بو عث          
ذوالنّون گوید عالمت عارف سه چیزست، نور معرفت وی نور وَرَع ویرا فرو نکُشد و اندر باطن، علمی           

بدان ندارد تا پردۀ محارم اعتقاد نکند که حکم ظاهر برو نقض کند و بسیاری نعمت، خدایرا عَزَّوَجَلَّ برو، او را 
  .خدای بدرد

  .فَ نزدیک ابناء دنیااند عارف نباشد آنک صفت معرفت کند نزدیک اهل آخرت فَکَیْ و گفته          
  .بوسعید خرّاز گوید معرفت از عني جود آید و بذل مجهود          
بود بشد، جنید گفت عارف را حاىل از  جنید را پرسیدند از قول ذوالنّون که گفت در صفت عارف اینجا          
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حاىل باز ندارد و منزىل او را از منزىل دیگر باز ندارد و وی با اهل هر مکانی بود، آنچه ایشانرا بود، او را 
  .همچنان بود و اندران معنی سخن گوید تا فایده بود از وی

سنت او را جفا بود گفت آری گریسنت ایشان در ابوسعید خرّاز را پرسیدند که عارف را هیچ حال بود که گری          
  .راه بود، چون بحقایق قرب رسند و طعم وصال بیابند از برّ او آن ازیشان زائل شود
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  باب چهل و نهم
  در محبَّت

  .وَیُحِبُّونَهُ مٍ یُحِبُّهُمْاللّهُ بِقَوْأتِی فَ یَـْدِینِهِ فَسَوْ کُم عَنْ تَدَّ مِنْیَرْ مَنْ  یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عالٰىقالَ اللّهُ ت          
گفت هرکه دیدار خدای دوست دارد خدای هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ ابوهریره گوید رَضِیَ          

  .خدای دیدار او دوست ندارد ددیدار او دوست دارد و هر که دیدار خدای دوست ندار
السَّالمُ از خداوند  هِهِ از جربئیل عَلَیْوسَالمُهُ عَلَیْ اللّهِ هُ روایت کند از پیغامرب صَلَواتُ اللّهُ عَنْ سِ مالک رَضِیَ اَنَ          

دارد با من بجنگ بريون آمده باشد و بنده تقرّب نکند بچیزی دوسرت بر من از ه ولِّی مرا حقري تَعاىل گفت هر ک
بنافلها تا او را دوست گريم و هر که من ام و بندۀ من همیشه بمن تقرّب همی کند  گزاردن آنچه بر وی فریضه کرده

  .او را دوست گريم او را سمع و بصر باشم و نصرت کنندۀ او باشم
الصَّلوةُ والسَّالمُ چون خداوند تعاىل بنده را دوست دارد  هِ هُ گوید که پیغامرب عَلَیْاللّهُ عَنْ  ابوهریره رَضِیَ          

السَّالمُ گوید فالن بنده را دوست دارم اَهل آسمان او را دوست دارید پس او را نزدیک اهل زمني  هِجربئیل را عَلَیْ
  .قبول نهد در دلهای ایشان و چون بندۀ را دشمن دارد، مالک گفت نپندارم الّا که اندر دشمنی همني گفته باشد

حَانَهُ وَ تَعَاىل گواهی داده است بنده حبّت حاىل شریف است چون حقّ سُبْاللّهُ گوید که م استاد امام رَحِمَهُ           
را بدان و خرب دادست از دوست داشنت او بنده را و حق تَعاىل وتَقَدَّسَ صفت کنند بدانک بنده را دوست دارد 

بّت ارادت علماء ارادت بود و مراد قوم بمحبزبان و بنده را صفت کنند بدانک حق را دوست دارد و محبّت 
تعظیم او را و ما جَاللُهُ و  نیست زیرا که ارادت بقدیم تعلّق نگريد الّا آنک حمل کنند بر ارادت تقرّب بدو جَلَّ

  .اللّهُ تَعاىل شَاءَ  یاد کنیم از تحقیق این مسئله طرفی اِنْ
پس . ارادتِ انعام بودامّا محبّت حق تعاىل بنده را ارادتِ نعمتی بود مخصوص برو چنانک رحمت وی           

تر بود از رحمت پس ارادت خداوند تعاىل آن بود که ثواب و  رحمت خاص تر بود از ارادت و محبّت خاص
جَاللُهُ بدانک مخصوص کند او را، بقرب او و  انعام ببنده رساند و انعام را رحمت خوانند و ارادت او جَلَّ

صفت است بر حسب تفاوت آنچه بدو تعلّق گريد، نامش احوال بزرگ، آنرا محبّت خوانند و ارادت او یک 
نعمتهاء عام تعلّق گريد رحمت خوانند و چون به مختلف گردد چون بعقوبت تعلّق گريد آنرا خشم خوانند، و چون 

 حانَهُ وَتَعاىل بنده را، مدح بود او را و ثناتعلّق برحمتی خاص گريد آنرا محبّت خوانند و قوم گویند محبّت حق سُبْ
  .کردن بر وی بنیکوئی پس معنی محبّت او برین قول با کالم شود و کالم او قدیم بود

اند محبّت او بنده را از صفات فعل او بود و آن احسانی بود مخصوص، بنده را ازو و  و گروهی گفته          
  .بازووی بود اند رحمت خدای ببنده نعمت  را بدان رساند چنانک گروهی گفتهحالتی مخصوص بود که او 

اند محبّت او، بنده را از صفات خَربیست، این لفظ اطالق کنند و اندر تفسري  گروهی از سلف گفته          
از اّما هرچه جز ازین است از آنچه معقول است از صفات محبّت چون میل بچیزی و شاد بودن  .توقّف کنند

  .آفریدگار قدیم سُبحانَهُ از آن همه منزّهست چیزی و چون حاىل که محبّ را بود با محبوب از مخلوقان
امّا محبّت بنده خدایرا حالتی بود که از دل خویش یابد از لطف، آن حالت در عبارت نیاید و آن حالت           

قراری از دون  ناکردن ازو و شادی نمودن بدو و بی تعاىل دارد و اختیار کردن رضای او و صرب او را بر تعظیم حق
  .س بدوام ذکر او بدلافنت اُنْاو و ی

تعاىل را از روی میل و بهره یافنت نبود و چگونه تواند بود و حقیقت صمدیّت مقدّس  و محبّت بنده حق          
است از دریافت و رسیدن بدو و مُحِّب را وصف کردن باستهالک در محبوب اولیرت بود از آنک او را وصف 
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تر و بفهم نزدیکرت از  ت را وصف نکنند بوصفی و حّد ننهند بحدّی روشنو محّب کنند ببهره یافنت از محبوب
محبّت و استقصاء در گفتار آنگاه کنند که اشکال حاصل باشد چون اشکال برخاست بشرح دادن حاجت نیاید و 

  .اند اندر اصل در لغت عبارت مردمان بسیارست اندر محبّت و سخن گفته
نانِ اَسْدار نیکو را حَبَبُ الْ امیست صفای مودّت را زیرا که عرب دندان سپید آباند حُّب ن گروهی گفته          

  .بود و برخاسنت او و بهم برآمدن او بوقت تشنگی او بدیدار محبوبمَحَبَّت جوشیدن دل خوانند وبرین قول 
را که محبّت غایت آن چیز بود اند که مشتقّ است از حَباب ماء و آن معظم او بود باین نام خوانند زی و گفته          

  .که اندر دلت باشد از مهمّات
بَعريُ و آن، آن بود که شرت فرو خسبد و اند اشتقاق او از لزوم و ثبات بود چنانک گویند اَحَبَّ الْ و گفته          

  .برنخیزد و بدین آن خواهند که مُحِّب بدل از ذکر محبوب غائب نبود
  گوشوار بود دلیل برین قول شاعر، اند حِّب و گفته          

  :شعر
 هُناضُ مِْنتَبیتُ الحَیَّهُ النَّضْ

  

 تَمُِع السِّرارامَکانَ الحِبِّ یَْس 
  

و گوشوار را حِّب خوانند یکی ازان که بر گوش مالزم بود و دیگر آنک اجزاء او متحرّک بود و این هر            
  .دو معنی درست آید در حُّب

قوام دل بدو بود حَّب را ب آن بود که قَلْ اند و حّب جمع حبّه بود و حَبَّهُ الْ اند این از حَبّ گرفته تهو گف          
  .حُّب نام کردند بنام محّل او

اند از حِبّه بکسر الحاء و آن تخمی بود که در صحرا روید حُّب را بدین سبب حُبّ  که حُب گرفته و گویند          
  .اتست و همچنانک این حِّب تخم نباتستخوانند که او تخم حی

محبّت را بدان سبب حُب . و گویند حُب آن چوبهای چهارگانه بود که بهم در گذارند تا سبو بر آنجا نهند          
  .نام کردند که عِزّ و ذُّل از محبوب تحمّل کند

پر شود هیچ دیگر را درو راه نبود  چونو گویند که حُب اشتقاق از آن حب است خنب که آب درو کنند که           
  .همچنني چون دل بمحبّت پر شود هیچ چیز دیگر بغري از محبوب او در او گنج نبود

  .امّا آنچه اقاویل پريان است یکی ازیشان می گوید محبّت میلی بود دائم بدىل از جای برخاسته          
  .چیزها کسی دیگر گوید محبّت ایثار محبوب بود بر همه          
  .اند موافقت حبیب بود بشاهد و غائب و گفته          
  .اند محو گشنت مُحِّب بود از صفات خویش و اثبات کردن محبوب را بذات او و گفته          
  .اند خوف ترک حرمت بود با قیام کردن به خدمت و گفته          
  .بود از خود و بسیار داشنت اندک از دوستبویزید بسطامی گوید محبّت اندک داشنت بسیار           
  .سهل بن عبداللّه گوید حُّب دست بگردن طاعت فرا کردن بود و از مخالفت جدا بودن          
  .ابوعلی رودباری گوید محبّت موافقت بود          
چیز باز  چویرا هی ابوعبداللّه قُرَشی گوید محبّت آن بود که خویشنت را جمله به محبوب خویش بخشی          

  .نماند از تو
  .شبلی گوید محبّت را نام از آن محبّت کردند که هرچه در دل بود جز محبوب همه محو کند          
  .عطا گوید محبّت اقامت عتاب بود بر دوام ابن          
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  .گشتگیو از استاد ابوعلی شنیدم که گفت محبّت لذّتی است و حقیقت آن حريت است و سر          
تعاىل را وصف نکنند بدان  حقو هم از وی شنیدم که گفت عشق آن بود که در محبّت از حّد درگذرد و           

که از حّد درگذرد پس او را بعشق وصف نکنند و اگر جمله دوستی خلق همه بیک شخص دهند باستحقاق 
تعاىل را وصف نکنند بعشق و  تعاىل و حق حق حَانَهُ نرسد پس نگویند که بنده از حّد درگذشت در محبّتقدر سُبْ

بنده را نیز در صفت او تعاىل وصف نکنند بعشق پس نشاید وصف کردن حق بعشق بنده را و نه بنده را بعشق 
  .حق، بهیچ وجه روا نباشد

  .از شبلی حکایت کنند گفت محبّت رشک بردن بود بر محبوب که مانند توئی او را دوست دارد          
نصرآبادی گوید محبّتی بود که موجب او از خون برهانیدن باشد و محبّتی بود که موجب خون ریخنت           
  .بود

هِ اللّه وَسَالمُهُ عَلَیْ  ند زیرا که پیغامرب گفت صَلَواتُ تعاىل بشرف دنیا و آخرت رسید سمنون گوید محبّان حق          
  .تعاىل باشند ن با خدایایشامرد باز آن بود که او را دوست دارد پس 

  .بن معاذ گوید که حقیقت دوستی آن بود که بجفا کم نشود و بوفا زیادت نگردد یحیی          
  .گوی نیست آنک دعوی محبّت کند و حدود وی نگاه ندارد و هم او گوید راست          
  .جنید گوید چون محبّت صحیح گردد شرط ادب برخیزد          
  :اند ر این معنی گفتهو د          

 مَن قَوْمَوَدَّةُ بَیْاْلاِذا صَفَت 
  

 سَمُجَ الثَّناءُ  ؤُهُموَالٰ وَ دامَ 
  

استاد ابوعلی گفتی هرگز هیچ پدر مشفق فرزند خویش را بخطاب تبجیل نکند و مردمان اندر مخاطبت،           
  .تکلّف او همی کنند و پدر بنام خواند و بس

گفتند خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا  ندعامر را بخواب دید الحسني گوید که مجنون بنی نپندارب          
  .بیامرزید و حجّتی کرد بر محبّان

ابویعقوب سوسی گوید حقیقت محبّت آنست که بنده حظّ خویش را فراموش کند از خدای تعاىل و           
  .حوائج خود بخدای تَعاىل فراموش کند

  .بن منصور گوید حقیقت محبّت قیام بود با محبوب بخلع اوصافی شود نيحس          
چیز نیست گفت راست گوئید ولیکن مرا حسرت ایشانست  چگویند از محبّت هی نصرآبادی را گفتند ترا می          

  :اندر آن میسوزم و این بیت بگفت
 وَةًذاقَ سَْلوٰىَهطول الْکانَ مِنْ وَمَنْ
 وِصالِها تُهُ مِنْءٍ نِلْیثَرُ شَیْوَاَکْ

  

 رُ ذائِقٍ لی لَها غَیْلَیْ فَاِنِّیَ منْ 
 حَةِ بارِقٍ کَلَمْ دُقْتَصْ اَمانِیَّ لَمْ

  

  .سقوط همه محبّتها است از دل مگر محبّت حبیبمحمّدبن الفضل گوید محبّت           
  .جنید گوید محبّت افراط میل است          
  .ت تشویشی بود که از محبوب در دلها افتداند محّب و گفته          
  .اند محبّت فتنۀ بود که در دل افتد از مراد و نیز گفته          
  :عطا گوید این بیت ابن          

 الهَویناً مِْنحُبِّ غُصْلِ الْتُ لِاَهْغَرَْس
  

 لیری مَاالهَوی اَحَدٌ قَبْیَکُ یَدْوَلَْم 
  

  .محبّت بريون نا آمدن است از دوستی بهرحال که باشدگفت  و هم نصرآبادی راست          
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  .ل بود و آخرش قتل بوداند اوّل حّب خَتْ و گفته          
هِ وَسَلَّمَ دوستی تو چیزی کور و کر کند، از غري کور کند اللّهُ عَلَیْ ابوعلی شنیدم از قول پیامرب صَلَّیاز استاد           

  :پس این بیت بگفت. د هیبت راغريت را و از محبوب کر کن
 ُتهُىل تَعاظَْماِذا ما بَداِ

  

 یَردْ لَمْحالٍ مَنْ درُ فیفَاُْص 
  

حارث محاسبی گوید که محبَّت میل بود بهمگی، بچیزی پس او را ایثار کردن بر خویشنت بنت و جان و           
  .صري استمال و موافقت کردن پنهان و آشکارا پس بدانسنت که از تو همه تق

  .من تا یکی دیگری را نگوید یا جنید گوید از سری شنیدم که گفت محبّت درست نیاید میان دو کس          
  .چون خاموش شوند هالک شوند و عارف چون گوید هالک شودمُحّب  شبلی گوید          
  .اند محبّت آتشی بود اندر دل هرچه جز مراد محبوب بود بسوزد و گفته          
  .اند محبّت بذل مجهود است و گفته          
  .نوری گوید محبّت استوار است و کشف اسرار          
بویعقوب سوسی گوید محبّت درست نیاید الّا ببريون آمدن از دیدن محبّت بدیدن محبوب، نیستیِ علم           
  .محبّت را
  .از هفتصد قصّه و حدیث بعلوّ، اندرو نبشته بود جنید گوید سری رقعۀ بمن داد گفت ترا این بهرت          

  :شعر
 نیتَکَذَبْحُبَّ قَالَتْتُ الْوَلَمّا ادَّعَیْ

 حَشابُ بِالْقَلْاَلْ صَقَیَلْ حُبُّ حَتّٰىفَمَاالْ
 الیُبَقّی لَکَ الهَوی حَلَ حَتّٰىوَتَنْ

  

 کَ کَواسِیاضاءَ مِْناَعْالْ  ىل اَرَٰىفَما 
 مُنادیاجیبَ الْالتُ بُلَ حَتّٰىوَ تَذْ
 لَةٍ تَبکی بِها وَتُناجیامُقْ سِوٰى

  

مسروق گوید که سمنونرا دیدم در مسجدی اندر محبّت سخن همی گفت قندیلهای مسجد همه پاره  ابن          
  .پاره شد
بن فاتک گوید سمنون اندر مسجد بود، اندر محبّت سخن همی گفت، مرغکی خرد بیامد، و  ابراهیم          

زد و خون از وی همی دوید  پس منقار بر زمني می آمد تا بر دست وی نشست دیک وی بنشست نزدیکرت مینز
  .تا بمرد

  .جنید گوید هر محبّت که از بهر غرضی بود چون آن غرض زایل شود آن محبّت زایل شود          
اید گفتند دوستان  که کی پرسیدازیشان  شبلی را در بیمارستان بغداد بازداشتند، جماعتی در پیش او شدند،          

کنید بر بالء  توایم یا بابکر، سنگ فرا ایشان انداخنت گرفت همه بگریختند شبلی گفت اگر دعوی دوستی من می
  .من چرا صرب نکنی و این بیت بگفت

 کَریمُ یا اَیُّها السَیِّدُ الْ
 جُفونی یا رافِعَ النَُّومِ عَنْ

  

 مُقیمٌشا حَنَ الْحُبُّکَ بَیْ 
 تَ بِما مَرَّ بی عَلیمٌاَنْ

  

که ببویزید نامه نبشت که از بس شراب که خوردم مست شدم از کاس محبّت وی بن معاذ گویند  یحیی          
بویزید جواب نبشت که جز تو دریاهاء آسمان و زمني بیاشامید و هنوز سرياب نشد و زبانش بريون آمده است و 

  .گفتخواهد و بیتها ب زیادت می
 تُ رَّبییَقولُ ذَکَرْتُ لِمَنْعَجْب
 دَ کَأسٍحُبَّ کَأساً بَعْتُ الْشَرِبْ

  

 کُرَ ما نَسیتُ فَاَذْ سٰىاَنْ وَهَلْ 
 فَما نَفِدَ الشَّرابُ وَما رَویتُ 
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ا و آخرت، از السَّالمُ وحی فرستاد که من چون دل بندۀ خاىل بینم از دوستیِ دنی هِ خداوند تَعاىل بعیسی عَلَیْ          
  .دوستیِ خویش آن دلرا پر کنم

اللّهُ گوید بخطّ استاد ابوعلی دیدم، اندر کتابی از کتابها که خداوند تعاىل فروفرستاده  استاد امام رَحِمَه          
  .که من ترا دوست دارم، بحّق من بر تو که تو نیز مرا دوست داری است نبشته بود که بندۀ من بحقّ تو برمن

  .بن مبارک گوید هرکه او را محبّت دادند و بمقدار محبّت او را خشیت ندهند او فریفتۀ باشد عبداللّهِ           
اند محبّت مستیی بود که خداوند وی باهوش نیاید الّا بدیدار محبوب و آن مستی کی بوقت  و گفته          

  .مشاهدت افتد آنرا وصف نتواند کرد
  :اند و گفته          

 رُ کَأسٍمَ دَوْقَوْکَرَ الْ اَْسفَ
  

 مُدیرالْ ری مِْنوَ کانَ سُکْ  
  

  :استاد ابوعلی این بیت بسیار گفتی          
 رَتانِ وَلِلنَّدمانِ وَاحِدةٌىل سَکْ

  

 دیوَحْ نِهمْبَیْ ُت بهِ مِنْ ءٌ خُصِصْشَیْ 
  

تی او را بحکم آنک خدمت او بسیار کرده بود، و استاد ابوعلی را کنیزکی بود نام وی فريوز و دوست داش          
روزی استاد گفت فريوز مرا رنجه میدارد و بر من دراز زبانی میکند، ابوالحسن قاری گفت باین کنیزک چرا رنجه 

  .میداری این پري را گفت زیرا که او را دوست دارم
  .دوستی دت هفتاد ساله بیبن معاذ گوید مثقال ذرّۀ از دوستی بر من دوسرت از عبا یحیی          
  .گویند روز عیدی جوانی بريون آمد و مردمان ایستاده، وی این بیت همی گفت          

  :شعر
 هکذایَمُتْقاً فَْلماتَ عِشْ  مَنْ

  

 تٍ قٍ بال مَوْرَ فی عِْشال خَیْ 
  

  .و خویشنت از بامی بزرگ بیفکند و بمرد          
شد، این بوداع او بريون رفت، یک  ز هند بکسی عاشق شد، آنکس بسفر میو حکایت کنند که یکی ا          

چشم او بر فراق آن دوست بگریست و یک چشم نگریست هشتاد و چهار سال عقوبتش کرد بدان که بر هم نهاد 
  :اند و درین معنی گفته. که چرا در فراق دوست وی نگریست

 عاً نِ دَمْبَیْنی غَداةَ الْعَیْبَکَتْ
 عٍ بَِدمْ تُ الَّتی بَخِلَتْفَعاقَبْ

  

 ناعَلَیْ ری بالبُکا بَخِلَتْواُخْ 
 ناتَقَیْمَ الْتُها یَوْغَمَّضْ بِاَنْ

  

  .بن معاذ گوید هر که محبّت نشر کند نزدیک کسی که اهل آن نباشد او اندر آن دعوی مدّعی بود یحیی          
و را گفت این چگونه بود مرا برادری هست از من گویند مردی دعوی دوستی کسی کرد آن جوان ا          

نیکوتر و بجمال تمامرت، آن مرد سر برآورد و بازنگریست و هر دو بر بامی بودند او را از آن بام بینداخت و گفت 
  .هر که دعوی دوستی ما کند و بدیگری نگرد جزاء او این بود

بر محبّت و نزدیک  اند ان معرفت را مقدّم داشتهسمنون محبّت را مقدّم داشتی بر معرفت، پیشینگ          
  .محقّقانِ ایشان محبّت هالک شدن است اندر لذّت و معرفت، شهود بود اندر حريت و فنا اندر هیبت

گفتند و جنید بسال  ابوبکر کتّانی بمکّه وقت موسم حدیث محبّت همی گفت پريان همه اندر آن سخن می          
راقی جنید ساعتی سر در پیش افکند و اشک از چشم وی فرو تند بیار تا چه داری ای عکمرت از همگنان بود گف

متّصل شده، قیام کننده باداء  ریخت پس گفت بندۀ بود از نفس خویش بريون آمده و بذکر خداوند خویش
د او و جبّار حقوق او بدل و بدو نگران، انوار هیبت او دل او را بسوخته بود و شرب او صافی گشته از کاس و دا
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کند بامر خدای بود و اگر او را کشف کرده از اسباب غیبت او، اگر سخن گوید بخدای گوید و اگر حرکت 
بیارامد با خدای بود و بخدای بود و خدای را بود پريان همه بگریستند و گفتند هیچکس درین زیادت نیارد، 

  .تعاىل ترا نیکوئی بسیار دهاد ای تاج عارفان خدای
ام بر دلها که دوستی من و آن دیگری  السَّالمُ وحی فرستاد که من حرام بکرده هتعاىل بداود عَلَیْ گویند حق          

  .در وی شود
بن عیاض که بول بر فضیل بگرفت فضیل دست برداشت و گفت یارب  لابوالعبّاس گوید خادم فُضَیْ          

  .خاسته بودیم که شفا پدید آمدبدوستی من ترا که مرا ازین برهانی گفت هنوز برن
چون اندر دوستی یوسف بنهایت رسید گناه همه  اند محبّت ایثار است چنانک زن عزیز مصر گفت و گفته          

سِهِ این همه من کردم، من او را بخویشنت دعوت کردم بر خویشنت نَفْ تُهُ عَنْباز سوی خویش آورد گفت اَنا راوَدْ
جَنَ جزاء آنکس که با اهل یُسْ  لِکَ سُوءً اِلّا اَنْاَرادَ باَهْ در ابتدا عزیز را گفت ما جَزاءُ مَنْ بخیانت گواهی داد و ان

زندان فرا پیش داشت از بیم . تو بدی خواهد چیست مگر آنک او را اندر زندان کنی، در آن نیز مسامحت کرد
  .بالء دیگر سخرت از آن

اللّهِ  یارَسولَبخواب دیدم و گفتم  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ که گفت پیغامرب را صَلَّی و از ابوسعید خّراز حکایت کنند          
دار که دوستی خدای مرا مشغول بکرده است از دوستی تو گفت ای مبارک هر که خدایرا دوست دارد مرا  معذورم

  .دوست داشته باشد
را دوست دارد بآتش بسوزی هاتفی گفت ما چنني گویند رابعه مناجات همی کرد و گفت الهی دىل که ت          

  .نکنیم بما ظّن بد مرب
اند حب دو حرفست حا و با اشارت بدو آنست که هر که دوست دارد بگو تا از جان و تن بريون  و گفته          

  .آید
ست و ها موافقت دل ا موافقتو چون اجماع است میان قوم که محبّت موافقت است و نیکوترین           

  .ستانی زیرا که مُحِبّ دائم با محبوب بودمحبّت آنست که از دوی بیزاری 
مرد قومی را  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیو اندرین خرب آمده است ابوموسی اشعری گوید که پیغامرب را گفتند           

  .ددوست دارد با ایشان نرسد پیغمرب گفت مرد باز آن بود که او را دوست دار
ابوعثمان حريی گوید از ابوحفص شنیدم بیشرت فساد احوال از سه چیز بود از فسق عارفان و از خیانت           

  .مُحِبّان و از دروغ مریدان
ابوعثمان گوید فسق عارفان فرا گذاشنت چشم و گوش و زبان بود باسباب دنیا و منافع آن و خیانت محبّان           

د بر رضاء خدای تَعاىل در آنچه پیش ایشان آید و دروغ مریدان آن بود که ذکر خلق بر اختیار هواء ایشان بو
  .رؤیت وی غلبه کند

السَّالمُ ویرا  هِ ابوعلی ممشادبن سعید عُکربی گوید اسرپوجی را بخویشنت دعوت کرد در قبّۀ سلیمان عَلَیْ           
ده میداری که اگر خواهم این قبّه بر سلیمان افکنم خطّاف او را گفت خویشنت را از من کشی اجابت نکرد ابن

الّلِه  السَّالمُ او را بخواند و گفت چه آورد ترا بدین گفتار و این دلريی چرا کردی مرغ گفت یا نَبِیَّ هِ سلیمان عَلَیْ
  .هرچه عاشقان گویند بریشان نگريند گفت راست گوئی او را عفو کرد
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  باب پنجاهم
  در شوق

  .عَلیمُاللّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّه لَآتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْ جوا لِقَاءَ کانَ یَرْ اللّهُ تَعاىل مَنْ قالَ          
هُ روایت کند از پدر خویش که گفت عمّارِ یاسر نماز کرد، ما را نماز سبک اللّهُ عَنْ  بن سائب رَضِیَ  عطاء          

هِ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیاز پیغامرب بر من چه از آن، خدایرا بخواندم، بدعائی که  فتنماز کردی گ ظانِ سبکیَقْ گفتم یا اَبَا الْ
بَ غَیْمِکَ الْچون برخاست یکی از آن قوم از پس او فرا شد و آن دعا از وی برپسید گفت اَللَّهُمَّ بِعِلْشنیدم  وَسَلَّمَ
 أَلُکَراً ىل اَللَّهُمَّ اِنّی اَسْوَفاةَ خَیْ تَ الْراً ىل و تَوَفَّنی اِذا عَلِمْیْحَیاةَ خَتَ الْ یِنی ما عَلِمْاَحْقِ خَلْرَتِکَ عَلَی الْوَقُدْ
أَلُکَ رِ وَ اَسْفَقْغِنی و اَلْالْ دَ فیقَصْأَلُکَ الْ غَضَبِ و اَسْالرِّضا وَالْ حَقِّ فِیأَلُکَ کَلِمَةَ الْ بِ وَالشَّهادَةِ وَأَسْغَیْالْ شَیتَکَ فیخْ

هِکَ أَلُکَ النَّظَرَ اِىل وَجْمَماتِ وَاَسْدَ الْشِ بَعْعَیْ دَ الْقَضاءِ وبَرْالْدَ أَلُکَ الرِّضا بَعْقَطِعُ وَاَسْنٍ التَنْوَقُرَّةَ عَیْنَعیماً الیَبیدُ 
  .نا هُداةً مُهتَدینَعَلْمانِ، اَللَّهُمَّ اَجْاِیْالْنةِ قاً اِىل لِقائِکَ فی غَريِ ضَرّاءَ مُضِرَّة اَللَّهُمَّ زَیّنا بزیْکَریمِ و شَوْالْ

  .اللّه گوید که شوق از جای برخاسنت دل بود بدیدار محبوب و شوق بر قدر محبّت بود استاد امام رَحِمَهُ           
شوق و اشتیاق فرق کرد و گفت شوق بدیدار بنشیند و اشتیاق  نیدم که میاناز استاد ابوعلی دقّاق ش          

  .بدیدار بنشود
  :اند و در این معنی گفته          

ْهُ عِنْفُ عَنْجعُ الطَّرْ ما یَرْ  یَتِهِدَ ُرؤ
  

 تاقاًفُ مُشْهِ الطَّرْحَتی یَعودُ اِلَیْ  
  

نصرآبادی گوید همه خلقانرا مقام شوق است و هیچکس را مقام اشتیاق نیست و هر که اندر حال اشتیاق           
  .قرارشد جائی رسد که او را نه اثر ماند و نه 

گویند احمد اسود پیش عبداللّهِ مُنازِل آمد و گفت بخواب دیدم که ترا ساىل زندگانی مانده است اگر           
خواهی ساز رفنت را بساز عبداللّهِ مُناِزل گفت مدّتی دراز در پیش ما نهادی که ما هنوز تا ساىل بخواهیم زیست، 

  .ام یدهمرا بدین بیت انسی بود که از ابوعلی ثقفی شن
  :شعر

 قَتِهِطولِ فُْرقَهُ مِنْشَکا شَوْ  یامَنْ
  

 تُحِبُّ غَدا مَنْ قٰىلَعَلَّکَ تَلْ بْراِْص 
  

  .ابوعثمان گوید شوق دوستی مرگ است بر بساط راحت          
  .بن معاذ گوید عالمت شوق آنست که جوارح از شهوات بازداری یحیی          
السَّالمُ روزی بصحرا بريون شده بود تنها، خداوند تعاىل بدو وحی  هِ د که داود عَلَیْ استاد ابوعلی گوی          

بینم گفت بار خدایا شوق تو اندر دلم اثر کرده است و مرا از صحبت  فرستاد که ای داود چونست که ترا تنها می
اه من آری نام تو اندر لوح خلق باز داشته است گفت برو باز نزدیک ایشان شو اگر تو بندۀ گریختۀ را باز درگ

  .محفوظ از جمله اسپهسالران اثبات کنم
گویند که پريزنی را یکی از خویشان از سفر باز آمد و قوم خانه همه شادی میکردند و آن پريزن           

  .ىلگریی گفت بازآمدن این جوان باز خانه مرا یاد داده است ببازگشنت بخدای تعا میگریست او را گفتند چرا می
  .بود و زبانه زدن آتش درو و پاره پاره شدن جگر بودعطا را از شوق پرسیدند گفت سوخنت دل و جگر  ابن

  .اند که شوق برتر، یا محبّت گفت محبّت زیرا که شوق از وی خیزد پرسیده          
دار حاصل شد بنشیند و قت ظاهر شود چون دیاند شوق آتشی بود که از جگر بدر آید، از فُرْ بعضی گفته          

  .چون غالب بر اسرار، مشاهدت محبوب بود شوق را آنجا راه نبود
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  .کسی را گفتند بدیدار او مشتاق هستی گفت نه شوق بکسی بود که غایب بود، وی همیشه حاضر است          
که بتو شتافتم  ضی مراد آن بودکَ رَبِّ لِتَرْیْتُ اِلَاللّهُ اندر تفسري این آیة وَعَجِلْ از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

  .از آرزوی تو بلفظ رضا بپوشید
السَّالمُ  هِ هم از وی شنیدم که گفت از عالمت شوق آرزوی مرگ بود بر بساط عافیت چنانک یوسف عَلَیْ          

چون پدر و مادر و برادران او را  لِماً چون در زندانش کردند هم نگفت واو را در چاه افکندند نه گفت تَوَفَّنی مُسْ
  .لِماًسجود کردند و پادشاهی و نعمت تمام شد مرگ آرزو خواست گفت تَوَفَّنی مُسْ

  :اند و درین معنی گفته          
 َملِ السُّرور وَلکِنْاَکْنُ فِینَحْ
 لَ وُدّینُ فیهِ یااَهْبُ ما نَحْعَیْ

  

 یَتِمُّ السُّرورُ سَ اِلّا بکُمْلَْی 
 نُ حُضورٌ غُیَّبٌ وَ نَحْ نَّکُمْاَ

  

  :اند و هم درین معنی گفته          
 جَدیدُ عیدُ الْسَرَّهُ الْمَنْ

 کانَ السُّرورُ یَتِمُّ ىل
  

 ُت بهِ السُّروراعَدْم فَقَْد 
 بابی حُضوراکانَ اَحْ لَوْ

  

دیدار خدای بازمانند فریاد خوانند از ابویزید گوید خدایرا بندگانند که اگر یک ساعت اندر بهشت از           
  .بهشت چنانک دوزخیان از دوزخ

حسني انصاری گوید بخواب دیدم که قیامت برخاسته بود و شخصی دیدم که زیر عرش مجید ایستاده           
تعاىل فریشتگانرا گویدی کیست این، گفتند تو بهرت دانی گفت این معروف کرخیست از دوستی من  بودی حق

  .شدست باهوش نیامد مگر بدیدار منمست 
و بروایتی دیگر چنانست که این معروف کرخیست از دنیا بريون شده است مشتاق بخدای، وی را مباح           
  .نگرد اند که بخدای می کرده

روشن  د میان آسمان و زمنير بخدای تعاىل چون شوق ایشان بجنبفارِس گوید دلهاء مشتاقان منوّر بود بنو          
اند بمن، گواه باشید که من بر ایشان  گردد خدای تعاىل ایشانرا عرضه کند بر فریشتگان گوید این مشتاقان

  .ترم مشتاق
گفت . قَ اِىل لِقائِکَأَلُکَ التَّوْاَسْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیاللّهُ از قول پیغامرب  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ           
و یکی همه مردمانرا، خواست که این یک جزو نیز  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیجزو است، نود و نه پیغامرب را  شوق صد

  .او را باشد از رشک آنکه مقداری از شوق دیگر کس را بود
  اند این بیت شعر اند شوق اهل قرب تمامرت بود از شوق محجوبان و اندرین معنی گفته و گفته          

 ماًقُ یَوْرَحُ مایَکونُ الشَّوْاَْب وَ
  

 خِیام خِیامُ مِنَ الْ اِذا دَنَت الْ  
  

حِ وصال از شهد چون درآید از آنچه ایشانرا کشف کرده باشند، از رَوْ اند که مرگ بر مشتاقان و گفته           
  .تر شريین

چون متحقّق گردد اندرو و چون متحقّق  جنید گوید از سری شنیدم که گفت شوق برترین مقام عارف بود          
  .گشت مشغول گردد از هرچه او را از شوق باز دارد

ابوعثمان حريی گوید در قول خدای تعاىل فَاِنَّ اَجَلَ اللّهُ لَآتٍ که این تعزیتی است مشتاقانرا و معنیش           
شما را و نزدیکست که شما بدان رسید که ام  آنست که من میدانم که اشتیاق شما بمن بسیار است من وعدۀ نهاده

  .بدان مشتاقید
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اسرائیل را بگوی که چرا خویشنت را بغري من  السَّالمُ که جوانان بنی هِ خداوند تعاىل وحی فرستاد بداود عَلَیْ          
  .مشغول دارید و من مشتاق شماام این جفا چیست

اند  السَّالمُ که یا داود اگر بدانند آن گروه که از من برگشته هِ عَلَیْ مُهُ وحی فرستاد بداود و هم حق عَزَّاسْ          
چگونه منتظر ایشانم و رفق من با ایشان و شوق من برتک معصیت ایشان همه از شوق بمريندی و اندامهای 

ندر ایشان از دوستی من پاره پاره گرددی، یا داود این ارادت من است اندر آن کس که از من برگشته باشد، ا
  .آنکس که مرا جوید و مرا خواهد ارادت چون بود

و گویند اندر توریة نبشته است که بآرزو آوردیم شما را و آرزومند نگشتید و برتسانیدیم شما را و نرتسیدید           
  .گری کردیم شما را و نوحه نکردید و نوحه

همی گریست تا نابینا شد خدای تعاىل چشم  السَّالمُ هِ عَلَیْ اللّهُ که گفت شعیب از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
دیگر بار چندان بگریست ه وی باز داد دیگر باره بگریست چندانک نابینا شد خدای تعاىل چشم وی باز داد س

تا نابینا شد خدای تعاىل وحی فرستاد و گفت اگر از امید بهشت است این گریسنت، من بهشت ترا مباح کردم و 
از بیم دوزخ است ترا ایمن کردم گفت یارب از شوقست بتو گفت از بهر این بود که پیغامرب و کلیم خویش را اگر 

  .ده سال خادم تو کردم
  .اند هر که بخدای مشتاق گردد همه چیزها بدو مشتاق گردد و گفته          
  .مَعِنيَاَجْ  هُمْ اللّهُ عَنْ و سلمان رَضِیَ علی و عمّاره و اندر خرب همی آید که بهشت مشتاق است بسه کس ب          
اند که ما در بازار میشویم، همه چیزها بخود  اللّهُ شنیدم که بعضی از پريان گفته از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          

  .بینیم و ما از آن همه آزادیم آرزومند می
ام که بشوق آوردم شما را مشتاق نگشتید و سماع  از مالک دینار روایت کنند که گفت اندر توریة خوانده          

  .کردم شما را رقص نکردید
وجد و از سختی جنید را پرسیدند که گریسنت دوستان از چه بود که یکدیگر را ببینند گفت آن از شادی           
  .ویه شوق ب

  .داهاۀ آن دیگر گفت وا وَجْقو دو برادر گویند دست بگردن یکدیگر کرده بودند یکی همی گفت واشَوْ          
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  باب پنجاه و یکم
  داشت دل مشایخ و بگذاشنت خالف ایشان در نگاه

  .تَ رُشداًتُعَلِّمَنی مِمّا عُلِّمْ اَتَّبِعُکَ عَلَی اَنْ  هِماالسَّالمُ هَلْرِ عَلَیْخِضْقِصَّةِ موسی مَعَ الْ  قالَ اللّهُ تَعاىل فی          
السَّالمُ کند شرط ادب بجای آورد نخست  هِالسَّالم خواست که صحبت با خضر عَلَیْ هِچون موسی عَلَیْ          

چیز او را معارضه نکند و با او  چالسَّالمُ شرط کرد با او که اندر هی هِ دستوری خواست اندر صحبت پس خضر عَلَیْ
از وی اندر گذاشت و دیگر بار نیز  بازو مخالفت کرد یکبار، السَّالمُ هِبر حکم اعرتاض نکند پس چون موسی عَلَیْ

 هذا فِرَاقٌ حَدِّ اندکی بود، و اوّل حدِّ بسیاری پس ویرا فراق بود چنانک گفت  در گذاشت تا سه بار و سه، آخِرْ
  .نَکَوَبَیْ نیبَیْ

هیچ برنا نبود که پريی را  که هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ که پیغامرب گفت اللّهُ عَنْ گوید رَضِیَ انس بن مالک          
  .گرامی دارد الّا که خدای تعاىل کس فرا کند تا گرامی گرداند او را بوقت پريی او

اللّهُ که گفت ابتداء همه فرقتها مخالفت بود یعنی که هر که خالف شیخ  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ           
بریده گردد و اگرچه در یک بقعه باشند و هر که صحبت  خویش کند بر طریقت او بنماند و عالقه میان ایشان

گفته اند عقدِ صحبت بشکست و توبه بر وی واجب شد باز آنک  پريی کند از پريان پس بدل اعرتاض کند برو،
  .پريان که عقوق استادان را توبه نباشد

لوکی بمرو شدم او را بامداد صُعْاز شیخ بو عبدالرّحمن سُلَمی شنیدم که گفت بوقت استاد امام ابوسهل           
باز آمدم دور قرآن برگرفته بود و مجلس قول بنهاده مرا از آن روز آدینه مجلس دور قرآن بودی و ختم، چون 

روزی مرا گفت یا چیزی بدل اندر آمد با خویشنت گفتم مجلس ختم قرآن بمجلس قول بدل کردن چون بود 
ه است گفت هر که استاد یند مجلس قرآن بمجلس قول بدل کردتم میگوباعبدالرحمن مردمان مرا چه می گویند گف
  .خویش را گوید چرا، فالح از وی برخیزد

و این حکایت معروفست که جنید گوید که اندر نزدیک سری شدم روزی مرا شغلی فرمود برفتم و آن           
حاجت من زود روا کردی، اندر آن شغل بکردم چون باز نزدیک او آمدم رقعۀ بمن داد گفت این بدانست که 

  :کرد اندر بادیه و این شعر میگفت رقعه نبشته بود که از یکی شنیدم که حُدا همی
 کینیرینَ ما یُبْتَدْکی وَهَلْاَبْ

  

 تُفارقینی کی حِذارَ اَنْاَْب 
  

  جُرینیلی و تَهْطَعی حَبْو تَقْ
  

خُلدی بودم و فرموده بودم تا در خانه مرغی در تنور  ابوالحسن همدانی علوی گوید شبی نزدیک جعفر          
نهاده بودند، دلم باز آن بود جعفر گفت امشب با ما باش بهانۀ آوردم تا بخانه بازآمدم، مرغ از تنور برآوردند و 
پیش من بنهادند، سگی درآمد و مرغ برگرفت و بربد و هر که حاضر بود همه از آن غافل ماندند آن دیگ که اندر 

مه در آنجا آمد و همه بریخت بامداد با نزدیک جعفر شدم دن مرغ بود بیاوردند که در پیش من نهند، دامن خاآ
  .چون چشم وی بر من افتاد گفت هر که دل پريان نگاه ندارد سگی را بر وی مسلّط کنند تا او را برنجاند

آوردند اللّهُ سفره پیش  طامی آمدند رَحِمَهُمُحکایت کنند که شقیق بلخی و ابوتراب نخشبی پیش بویزید بس          
جوانی بود که خدمت بویزید میکرد گفت با من موافقت کن جوان گفت روزه دارم گفتند بخور تا مزد یک ماهه 

داران بیابی، نخورد بویزید گفت دست بدارید از کسی که رعایت  شقیق گفت یکساله مزد روزه. روزه بیابی، نخورد
برخاستست آن جوان پس از آن دست بدزدی برآورد پس از ساىل ویرا بیاوردند و دست وی  تعاىل ازو خدای
  .بربیدند
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بنِ عبداللّه وصف کرد مردی خبّاز را ببصره بوالیت، مردی از  از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سهل          
پزان، غِالفی در محاسن  عادت نان، او را دید، بر ببصره شداصحاب سهل قصۀ او بشنید، خواست که او را ببیند 

کشیده این مرد با خویشنت گفت اگر او وىل بودی موی او نسوختی فرا شد و بر وی سالم کرد و از وی چیزی 
  .پرسید گفت تو مرا حقري داشتی سخن من ترا برندهد و سخن نگفت

رد و مدح او میگفت عبداللّه را عبداللّه رازی گوید ابوعثمان حريی حدیث محمّدبن الفضل البلخی میک          
آرزوی او گرفت، بزیارت شد چون او را دید، اندر دل وی بدان موقع نبود که ظّن او بود و اعتقاد کرده، باز 

پنداشتم گفت زیرا که ویرا  نزدیک ابوعثمان آمد، پرسید از وی که چون یافتی او را گفت چنانش نیافتم که می
سی را حقري دارد که نه محروم ماند از فائدۀ او گفت بازگرد بنزدیک او حقري داشتی و هیچکس نبود که ک
  .بحرمت، بازگشتم و فائدۀ یافتم از وی

نوشت گفت این چیست گفت قرآنرا معارضه  عمروبن عثمان المکّی حسني منصور را دید چیزی می          
  .رسید از بالها همه بدعاء آن پري بودش کرد، پريان گفتند هرچه بحسني یکنم، دعاء بد کرد بر وی و مهجورم

از استاد ابوعلی شنیدم گفت چون اهل بلخ محمّدبن الفضل را از بلخ بريون کردند دعا کرد برایشان و           
  .گفت یارب صدق از ایشان باز دار، هرگز پس ازو از بلخ پري صدّیق نخاست

پري وی از وی خشنود بود اندر حال زندگانی، پري ویرا دی شنیدم که گفت هر که از احمد یحیی باوَرْ          
ند و هرکه تعاىل جزاء رضاء او برو ظاهر ک مکافات نکند تا تعظیم او از دل او برنخیزد ولیکن چون بمريد خدای

افتد با هم اندر حال زندگانی مکافات نیابد زیرا که سرشت ایشان بر کرم است چون پري بمريد  یبر وی تغیّرپري را 
  ...از وی مکافات یابد، وَبِاللّهِ التَّوفیقُ
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  باب پنجاه و دوم
  دَر سَماعْ 

  .نَهُسَلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْقَوْتَمِعونَ الْ عِبادِ اَلَّذینَ یَسْ قالَ اللّهُ تَعاىل فَبَشِّرْ          
ک مدح کرد ایشانرا بر اتّباعِ قَولَ اقتضاء عموم کند و دلیل برین، آنالم اندر قول خدای تعاىل که اَلْ          

  .سَناَحْ
  .ست که این سماع استبَرونَ در تفسريضَةٍ یُحْرَوْ فی قَالَ اللّهُ تَعاىل فَهُمْ          
نکند برچیزی که اندر و بدانک سماع اشعار بآواز خوش چون مستمع را اعتقاد حرامی نباشد و سماع           

خویش ندهد و بر سبیل لهو نبود اندر جمله مباح است و هیچ خالف  شرع نکوهیده است و لگام بدست هوای
اند و انکار نکرد برایشان اندر خواندن اشعار چون  شعرها برخوانده هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّینیست که پیش پیغامرب 

ن کار پس بر آواز خوش، حکم آن بنگردد بآنک آواز خوش کنند این ظاهر است ازی سماع اشعار روا بود بی
تعاىل ساختست پرهیزگارانرا از  مستمع آنچه واجب بود آن رغبتی تمام بود بر طاعت و یاد کرد آنچه خدای

درجات و او را بدان دارد که از زلّتها برپهیزد و اندر دل وی اندر حال، واردات صافی پیدا آرد مستحبّ بود اندر 
دیک بوده است هرچند قصد شعر نکرده رفتست آنچه بشعر نز هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیدین و شرع و بر لفظ رسول 
  .ه استاست و مراد وی شعر نبود

  :هُ که انصار خندق همی کندند و این شعر میگفتنداللّهُ عَنْ انس مالک گوید رَضِیَ          
 نُ الَّذیَن بایَعوا مُحَمَّداً نَحْ

  

 جهاد مابَقینا اَبَداً عَلَی الْ 
  

  جواب داد ایشانرا گفت هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپس پیغامرب           
 اخِرَهشُ الْشَ اِلّا عَْیاَللّهُمُّ ال عَْی

  

 مُهاجرَهصارَ وَالْاَنْ رمَ الْ فَاَکْ 
  

  .بر وزن شعر نیست ولیکن بشعر نزدیکست هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیاین لفظ از پیغامرب           
د بالحان و آنک سماع مباح دارد از پیشینگان یکی مالک بن انس ان و بدانک سلف بیتها سماع کرده          

است و اهل حجاز همه شعر، بنغمه، مباح دارند امّا حُدا باجماع همه عرب جائز است و اخبار و آثار اندر جواز 
  .این شایع است و مستفیض

ج که او سماع، رخصت دادی، او را گفتند چون روز قیامت نیکوئیها و زشتیهای یْجُرَ و روایت کنند از ابن          
  .تو بیارند این سماع از دو، کدام بود گفت نه اندر زشتی بود و نه اندر نیکوئی یعنی که این مباحست

نک اگر کسی آنرا پیشه هُ حرام نداشتی و لکن عوام را مکروه داشتست چناهُ عَنْاللّ و امّا امام شافعی رَضِیَ          
مروّتی نهاده است ولکن از جملۀ آن  گرفتست و بر آن ایستادست بر روی لهو، گواهی او ردّ کرده است و بی

  .ننهاده است که حرام بود
استاد امام گوید که سخن من نه درین نفی است در سماع که رتبت این طائفه برتر از آن بود که سماع           

ود یا نشسنت ایشان اندر سماع بسهو بود یا اندر اندیشۀ دل ایشان لغو بود یا سماع ایشان بر صفت ایشان بر لهو ب
  .غري کفو بود

بن جعفربن  چنني از عبداللّه هُما اثرها همی آید اندر اباحت سماع و هماللّهُ عَنْ و از این عمر رَضِیَ          
اشعار برخواندندی و او  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیو پیش پیغامرب . دا و غري آندر ح هُمْاللّهُ عَنْ طالب و از عمر رَضِیَ ابی

  .از آن باز نداشت
  .شعر اندر خواستی از یاران تا برخوانند هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیو روایت کنند که پیغمرب           
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ها رفت دو کنیزک بودند نْ اللّهُ عَ اندر خانه عایشه رَضِیَ  هِ وَسَلَّمَ یْ اللّهُ عَلَ صَلَّیو ظاهر مشهورست که پیغامرب           
  .آنجا و چیزی میگفتند، ایشانرا از آن باز نداشتند

هُ دو بار بگفت اللّهُ عَنْ ها که ابوبکر صدّیق رَضِیَاللّهُ عَنْ بن عُروَه روایت کند از پدرش از عایشه رَضِیَ هشام          
بدار یا بابکر که هر قومی  گفت دست هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغمرب  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیسرای رسول  مزمار شیطان در

  .را عیدی است و عید ما امروز است
ها روایت کند که خویشاوندی از آن وی بزنی، بیکی دادند از انصار، پیغامرب اللّهُ عَنْ و عایشه رَضِیَ           

هَا گفت آری گفت هیچکس اللّهُ عَنْ آمد، گفت آن زنرا بخانۀ او فرستادی عایشه رَضِیَ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  لَّیصَ
گفت ایشان انصاراند، اندر میان  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیفرستادی که آنجاچیزی برگوید از سماع گفت نه پیغامرب 

  :که گفتی ایشان غزل گویند اگر کسی فرستادی
 ناکُْماَتَیْناکُمْاَتَیْ

  

 فَحَیَّانا وَ حَیّاکُمْ  
  

شنیدم که گفت قرآنرا بآواز خواش خوانید که قرآنرا  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیبن عازّب گوید از پیغامرب  براء          
  .نیکوی افزاید این خرب دلیلست بر فضیلت آواز خوش

یت قرآن آواز یتی است و حِلْگفت هر چیزی را حِلْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیهُ گوید که پیغامرب هُ عَنْ اللّ انس رَضِیَ          
  .خوش است

ل نزدیک مصیبت و آواز گفت دو آواز ملعونست، آواز وَیْ  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیو هم انس گوید که پیغمرب           
طاب این بودکه هرچه جز این بود مباح بود در غري این احوال و الّا تخصیص نای نزدیک نعمت، مفهوم خ

  .باطل شود و اخبار درین باب بسیار آمده است
  .مردی گفت هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیو روایت کنند که پیش پیغامرب            

 فَالحَ لَهابَلَْتاَقْ
 تُ لهافَقُلْ بَرَتْاَدْ
 حَکُماعَلیَّ وَیْ هَلْ

  

 عارضانِ کَالسَّبَج 
 فُؤادُ فی وَهَجٍ والْ
 حَرَجٍ  تُ مِنْعَشِقْ اِنْ

  

  .که ال هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب گفت           
قِ مایَشاُء خَلْالْ مُهُ میگوید یَزیدُ فیو آواز خوش نعمتی است که خدای عَزَّوَجَلَّ کسی را دهد حق عَزَّ اسْ          
  .اند آواز خوش بود گفته

  .حَمريِتُ الْوَاتِ لَصَوْأصْکَرَ الْ کَر را نکوهیده است چنانک گفت اّنَّ اَنْ و خداوند تعاىل آواز مُنْ          
کِر نتواندبود زیرا که اطفال بآواز خوش و آواز خوش را دوست داشنت و بدو راحت یافنت، کس این را مُنْ           

 ها همه بکشند بخوشی حُدا خداوند تعاىلیگو تشن ن سختی بارگران در بادیۀ دراز وگرمآرام گريند و اشرتا
  .فَ خُلِقَتْ اِبِلِ کَیْظُرونَ اِلَی الْاَفَال یَنْمیگوید 
هُ مريفتم بوقت گرمگاهی بجایی بگذشتیم کسی چیزی اللّهُ عَنْ  ه گوید با شافعی رَضِیَبن عِلیْ اسمعیل          

و  حسّ نیست یا تا آنجا شویم، شدیم تا آنجا پس مرا گفت خوشت می آید گفتم نه گفت ترامیگفت، وی گفت ب
هِ اللّهُ عَلَیْ صَلَّیآنِ رسول قُرْ بِالْ که گفت ما اَذِنَ اللّهُ لِشَیءٍ کَأَذَنِهِ لِنَبِیٍّ یَتَغَنّٰى هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیخرب پیغامرب است 

چنانک در قرآن خواندن . دستوری نداد هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیچیز پیغامرب را  د تعاىل در هیچگفت که خداون وَسَلَّمَ 
  .بآواز خوش

السَّالمُ زبور برخواندی پری و آدمی و حوش و طیور همه بسماع باز  هِ گاه که داود عَلَیْ رو گویند ه          
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  .برداشتندی که اندر آواز سماع او بمرده بودندایستادندی، وقت بودی چهار صد جنازه از مجلس او 
  .السَّالمُ هِ ابوموسی اشعری را آوازی دادند چون آواز داود عَلَیْ هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغمرب گفت           
بیاراستمی آواز خویش را اگر دانستمی که تو سماع همی کنی  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیپیغمرب را و معاذ گفت           
  .از بهر تو
دینوری گوید اندر بادیه بودم بقبیلۀ رسیدم از قبایل عرب مردی مرا مهمان کرد غالمی را  داود محمّدِ          

دیدم سیاه بر پای ایستاده و بند ها بر پای او نهاده و اشرتان را دیدم، اندر پیش خانه افتاده و مرده این غالم مرا 
ه را گفتم من شب مهمانی و این خداوند من کریم است مرا شفیع باش که ترا ردّ نکند، خداوند خانگفت تو ام

م تا تو این غالم را رها نکنی گفت مرا این غالم درویش بکرده است و مال من تباه کرد بخانۀ تو طعام نخور
ن بودی، بار گران برنهاد و د خوش و سبب معاش من از پشت این اشرتارگفتم چه کرد گفت این غالم آوازی دا

سه روزه راه بیک روز بگذاشت بِحُدا چون بار فرو گرفتند اشرتان همه برجای خویش هالک شدند چنانک 
ولیکن با اینهمه او را بتو بخشیدم، غالم را بند برگرفت و چون بامداد بود من آرزو کردم که آواز آن غالم  بینی می

کشید حُدا کرد، اشرت رسن  ای غالم حُدا کن بر اشرتی که بر چاهی آب میت بشنوم، از وی اندر خواستم، مرد گف
بگسست و روی در بیابان نهاد و هرگز من چنان آواز نشنیده بودم بخوشی از هیچکس، من در روی افتادم آن 

  .میزبان اشارت کرد تا غالم خاموش شد
ن سماع بشنود حرکت اندر و پایدار آید گفت آنگه جنید را پرسیدند که چون است که مردم آرمیده بود چو          

تُ السَّالم بريون آورد برمثال ذرّه و بایشان خطاب کرد گفت اَلَسْ هِ که خداوند تعاىل فرزند آدم را از پشت آدم عَلَیْ
کت خوشی سماع کالم خداوند تَعاىل بر ارواح ایشان ریخت چون سماع شنوند از آن یاد کنند، روح بحر بِرَبِّکُمْ

  .اندر آید
اللّهُ که سماع حرامست بر عام زیرا که ایشانرا نفس ماندست و زاهدانرا  از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          

  .مباحست از بهر آنک ایشان مجاهدت کرده باشند و مستحبّ است اصحاب ما را، از برای زندگی دل ایشان
ایم، روی نیکو  را چون بیابند بدان بهره گريند و ما آنرا گم کردهحارث محاسبی گوید سه چیز است که آن          

  .با صِیانت و آواز خوش با دیانت و دوستی با وفا
ذوالنّون مصری را پرسیدند از آواز خوش گفت مخاطبات و اشارات است که خداوند آنرا ودیعت نهاده           

  .است اندر مردان و زنان
وَ تَعاىل دلها را  حانَهُپرسیدند هم از آواز خوش گفت واردی بود از قبل حق سُبْوقتی دیگر او را           

  .کند متحقّق گردد و هر که بنفس، سماع کند زندیق گرددد هر که بحق، سماع بحضرت حق خوان
و جعفربن نصري گوید که جنید گفت بر درویشان سه وقت رحمت بارد، بوقت سماع که ایشان سماع            

ند الّا از حق و برنخیزند الّا از وجد و دیگر بوقت طعام خوردن زیرا که خوردن ایشان از فاقه بود و سوم نکن
  .بوقت علم گفنت زیرا که ایشان صفت اولیا یاد کنند

  .بنده را راحت بودید سماع جوینده را فتنه بود و یاجنید گو          
  .چیز حاجت بود زمان و مکان و اخواناز جنید حکایت کنند که سماع را بسه           
شبلی را پرسیدند از سماع گفت ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عربت بود هرکه اشارت داند، سماع           

  .عربت، او را حالل بود و اگر به خالف این بود خویشنت را اندر بال و فتنه افکنده باشد و تعرّض بال کرده
الل نیست مگر کسی را که نفس وی مرده بود و دلش زنده بود، نفس خویش را اند سماع ح و گفته          

  .بشمشري مجاهده کشته باشد و دلش بنور موافقت زنده بود
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  .رار بردنهرجوری را پرسیدند از سماع، گفت حاىل بود که از سر سوزی پدیدار آید، مرد را باز سرِ اَسْ           
  .اح اهل معرفت استو گویند سماع، غذای ارو          
  .از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مگر که از شرع بود و فتنه مگر که از عربت بود          
اند سماع بر دو قسمت بود، سماعی بود بشرط علم و صحو، و شرط مستمع آنست کی اسماء و  و گفته          

خداوند او باید که از احوال بشریّت فانی د بشرط حال، صفات داند و اگر نداند کفر محض افتد و سماعی بو
  .گشته باشد و از آثار حظوظ پاک بود بظهور احکام حقیقت

الحواری که گفت بوسلیمان دارانی را پرسیدم از سماع گفت دو از یکی  و حکایت کنند از احمد ابی          
  .دوسرت دارم

گفت کاشکی سر بسر برستمی ابوالحسني نوری را پرسیدند  ابوعلی رودباری را پرسیدند از سماع          
  .و اسباب که دارد ببخشدازصوفی گفت آن بود که سماع بشنود 

ابوعثمان مغربی گوید هر که سماع دعوی کند و از آواز های مرغان و چریدن دد و آواز درها و باد او را           
  .زن بود سماع نیفتد، او اندر دعوی دروغ

جعفر گوید ابن زیری از شاگردان جنید بود و پريی بزرگوار بود فاضل، چون بوقت سماع حاضر بودی           
اگر ویرا خوش آمدی ازار فرو کردی و بنشستی و گفتی صوفی با دل خویش بود و اگر ویرا خوش نیامدی گفتی 

  .سماع خداوندان دلرا بود و برفتی
ت بینند که دیگران آن نبینند، اشاروفیان بوقت سماع، گفت ایشان معنیها م را پرسیدند از وجود صیْوَرُ          

کنند پس حجاب افتد از شادی با گریسنت گردند، از  میکند ایشانرا که بمن شتابید، ایشان بدان شادی و تنعّم می
  .ایشان کس بود که جامه بدرد، کس بود که بانگ کند و کس بود که بگرید، هرکسی بر قدر حال خویش

ری روزی سخن میگفت اندر میان سخن وی مريفت چه کنم سماعی که منقطع گردد چون مستمع آن حُصْ          
  .هرگز بریده نشوددائم، سماع منقطع شود، سماع باید که متّصل بود 

  .هرچند بیش خورد ویرا تشنگی بیش بوددائم و شُربی  هم حُصری گوید تشنگی دائم باید          
بَرُونَ که این سماع بود از حورالعني بآوازهاء ضَةٍ یُحْفی رَوْ و از مُجاهد همی آید اندر تفسري این آیه فَهُمْ          

  :خوش همی گویند
  .ؤ ُسُ اَبَداًنُ النَّاعِماتُ فَال نَبْخالِداتُ فَال نَموتُ اَبداً و نَحْنُ الْ نَحْ          
  .، ما متنعِمانیم که هرگز درویش نشویممريیم ایم که بنه ما جاوید زنده          
  .و گویند سماع، نداست و وجد، قصد است          
  .ابوعثمان مغربی گوید دل اهل حق، دىل حاضر بود و اسماع ایشان پیوسته گشاده          
بود، یک حال برو  اللّهُ حکایت کنند که گفت مستمع میان دو حال لوکی رَحِمَهُاز استاد امام ابوسهل صُعْ          

استتار بود و تجلّی، استتار سوزش بود و تجلّی آسایش آرد از  گردد، میتجلّی میکند و دیگر حال برو پوشیده 
را سکون آرد و آن محّل استقامت و  اصالنن محّل ضعف و عجز است و تجلِّی واستتار بود، حرکاتِ مریدان و آ

  .تمکني است و آن صفت حضرت است
  .صِتواموارد هیبت چنانک خدای میگوید فََلمَّا حَضَرُوهُ قالُوا اَنْ جا نبود مگر پژمردگی زیرآن          
ابوعثمان حريی گوید سماع به سه روی بود، سماع مریدان و مبتدیان و ایشان احوال را استدعا کنند           

بود، بدان اندر آن احوال خویش زیادت دیگر سماع صادقان . بدان و برایشان از فتنه و ریا بباید ترسیدن از آن
دیگر سماع اهل استقامت بود از عارفان این گروه اختیار نبود بر ه جویند و سماع بر موافقت وقت شنوند س
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  .خدای بر آنچه حال، برایشان درآید از حرکت و سکون
کات که میکند مالک او ابوسعید خرّاز گوید که هر که دعوی کند که او مغلوبست در وقت سماع و حر          

  .نیست عالمت او آن بود که در آن مجلس که او را وجد بود راحت پیدا آید
شیخ ابوعبدالرّحمن سُلَمی را این حکایت کردند، گفت این کمرتین درجات است در سماع و نشان           

طِل ش دل شود و هیچ مُبْنماند الّا که بوجدِ او خودرست او آن بود که هیچکس از اهل حقیقت در آن مجلس 
  بنماند که نه مستوحش شود ازو

آنک . بنداربن الحسني گوید سماع بر سه گونه باشد، سماعی، بطبع و سماعی، بحال و سماعی، بحق          
بطبع شنود خاص و عام اندر آن یکی باشند که سرشت بشریّت برآنست که آواز خوش دوست دارد و آنک بحال 

نگرد و آنچه برو درآید از عتاب یا خطاب یا وصل یا هجر یا نزدیکی یا دوری یا  کند و می شنود او تامّل می
تأسّفی بر چیزی که از وی در گذشته باشد یا تشنگی بدانک خواهد بودن یا وفا بعهدی یا وعدۀ بجای آوردن یا 

ماند و آنچه بحق شنود  آرامی و آرزومندی یا بیم فراقی یا شادیِ وصاىل و آنچه بدین عهدی بشکسنت یا بی
بخدای، سماع کند و خدایرا شنود و این حالها صفت او نباشد که بعلّتها آمیخته باشد و بحظّ بشریّت، سماع 

  .ایشان از آنجا بود که صفت توحید است سماعی بود بحق نه بحظّ
قت سماع با حق خطاب بو گونه باشند، خداوندان حقیقت باشند، ایشان اند اهل سماع بر سه و گفته          

وند، ایشان بصدق مُطالَب باشند در آنچه با نش کنند بر آن معنی که می کنند و گروهی بدل با خدای خطاب می می
دیگر درویشی مجرّد بود، از عالیقها بربیده و از دنیا و از آفتهای وی دور شده بر ه خدای اشارت کنند و س
  .دیکرت باشندکند، این قوم بسالمت نز خوش دىل سماع می

خّواص را پرسیدند چونست که مردم بسماعِ قول حرکت کنند و بقرآن حرکت نکند گفت زیرا که سماع           
قرآن را فرا گرفتنی باشد که کس حرکت نتواند کرد از هول و قوّت و غلبۀ او وسماع قول ترویح بود، مردم اندرو 

  .بحرکت آید
  .نی که سماع را دوست دارد بدانک از بطالت بقیّتی باوی ماندستجنید گفت چون مرید را بی          
بن عبداللّه گوید سماع علمی است که حق تَعاىل مخصوص کند بدان آنکس را که خواهد و آن علم  سهل          

  .کس نداند مگر او
ایشان بود از وی حکایت کنند که ذوالنّون مصری وقتی اندر بغداد شد، صوفیان برو گرد آمدند و قوّاىل با 

  .دستوری خواستند تا قوّال چیزی برخواند پیش او، دستوری داد این بیتها بگفت
  :شعر

 صَغريُ هَواکَ عَذَّبَنَی
 بیقَلْ  تَ مِنْتَ جَمَعْوَ اَنْ

 تَئِبٍثی لِمُکْاَما تَرْ
  

 تَنَکافَ بهِ اِذَا احْفَکَْی 
 تَرَکاکانَ مُشْ هَویً قَدْ

 بَکاخَلِیُّ اِذا ضَحِکَ الْ
  

ذوالنّون برخاست و بیفتاد و بر روی افتاد و از وی خون همی آمد و بر زمني همی چکید یکی از آن قوم            
  .نیز برخاست بتَواجُد ذوالنّون گفت اَلَّذی یَرَیکَ حنيَ تَقومُ مرد بنشست

صِف ه او را تنبیه کرد و آن مرد مُنْاز استاد ابوعلی شنیدم گفت ذوالنّون را بر حال آن مرد اشراف بود ک          
  .بود که چون او این بگفت بنشست

ق روزی ق، این زُرَیْاز دُقّی حکایت کنند که گفت بمغرب دو پري بودند یکی را جَبَله گفتندی و دیگر زُرَیْ          
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یکی از اصحاب جَبَله  ق چیزی برخواندمردی از اصحاب زُرَیْبزیارت جَبَله شد و هر دو شاگردان بسیار داشتند، 
چیزی برخواند بگو  ق را کجا است آن مرد که دیبانگی بکرد و در وقت بمرد چون دیگر روز بود جَبَله گفت زُرَیْ

تا آیتی برخواند، آن مرد برخواند، جَبَله بانگی بکرد قاری بمرد جَبَله گفت یکی بیکی و ستم آن کرد که 
  .دستی کرد پیش

اسرائیل  السَّالمُ اندر بنی هِام که موسی عَلَیْ  تانی را پرسیدند از حرکت بوقت سماع گفت شنیدهابراهیم مارس          
السَّالمُ که گو، دل بدر برای  هِ قصّه میگفت یکی برخاست و پرياهن بدرید، خدای تعاىل وحی فرستاد بموسی عَلَیْ

  .من نه جامه
خدای عَزَّوَجَلَّ مرا بر آن بود که آیتی بگوش من آید از کتاب  ابوعلی مَغازِىل، شبلی را پرسید که وقتها          

دارد که همه چیزها و سببها دست بدارم و از دنیا برگردم پس با حال خویش آیم و با مردمان مخالطت کنم، 
ا شبلی گفت آنک ترا بخویشنت کشد مهربانی و لطف او بود بر تو و چون ترا بتو دهند از شفقت او بود بر تو زیر

  .ت خویش تربّی کردن درست نگشته باشد در آنک بازو گردیکه ترا از حول و قوْ
احمدبن المُقاتِل العَکّی گوید با شبلی بودم، شبی اندر ماه رمضان، در مسجد، از پس امام نماز میکرد           

کَ بانگی کرد شبلی، گفتم جان از وی جدا نا اِلَیْ حَیْهَبَنَّ بِالّذی اَوْنا لَنَذْمن برابر او بودم، امام بر خواند وَلَئِن شِئـْ
  .بار این بگفت شد و بلرزید و میگفت با دوستان چنني خطاب کنند و چند

از جنید حکایت کنند که گفت پیش سری شدم روزی، مردی دیدم افتاده و از هوش شده گفتم چه بوده           
و تا دیگر بار برخوانند برخواندند و مرد با هوش آمد مرا است او را گفت آیتی برخواندند از هوش بشد گفتم بگ

السَّالمُ بشد و هم بسبب پرياهن بود  هِ السَّالمُ بسبب پرياهن یوسف عَلَیْ هِ گفت تو چه دانستی گفتم چشم یعقوب عَلَیْ 
  .تا چشم روشن شد، ویرا نیکو آمد و از من بپسندید

. نید اندر صحبت بود هرگاه که چیزی بشنیدی از ذکر بانگ کردیعبدالواحدبن علوان گوید جوانی با ج          
کردی و  روزی جنید گفت اگر نیز چنني کنی صحبت من بر تو حرام گردد پس از آن چون چیزی شنیدی صرب می

  .و از بن هر موی قطرۀ آب دویدی روزی چیزی برخواند بانگی کرد و بمردپدید همی آمدی تغیّر در وی 
بن الحسني کردم از بغداد چون اندر ری شدم، سرای وی پرسیدم  حسني درّاج گوید قصد یوسفابوال          

گفتند چه خواهی کردن آن زندیق را و از بس که بگفتند اندر دل کردم که بازگردم، دل من تنگ شد از گفتار 
آن نباشد که زیارتی کنم، مردمان، آن شب اندر مسجدی فرو آمد دیگر روز گفتم از شهری دور باینجا آمدم، کم از 

و رحل پیش وی نهاده بود و چیز نرپسیدم، بمسجد او افتادم او را دیدم، اندر محراب نشسته بود  چشدم و هی
مصحفی بر آن جای و قرآن همی خواند و وی پريی سخت نیکو و بشکوه، نزدیک او شدم و سالم کردم، جواب 

شهرها گفتی نزدیک ما بباش ام، گفت اگر کسی اندرین  رت تو آمدهداد و گفت تو از کجا آمدۀ گفتم از بغداد بزیا
ترا؟ گفتم یا سیّدی خدای تَعاىل مرا بدین مبتال نکرد و اگر این تا ترا سرایی خرم و کنیزکی، از زیارتی بازداشتی 

بیت  چیز توانی خواند گفتم توانم گفت بگو این چحال پیش آمدی ندانم که حال چگونه بودی پس مرا گفت هی
  .بگفتم

  :شعر
 نی دَائباً فی قَطیعَتیتُکَ تَبْرَأ َْی

  

 نیًت ماتَبْم لَهَدَّمَْت ذا حَزْکُْنوَلَوْ 
  

مرا رحمت آمد بر شیخ مصحف فراهم گرفت و فرا گریسنت ایستاد و میگریست تا محاسن وی تر شد،           
بن الحسني زندیق  کردی که ترا گفتند یوسف وی، از بس که بگریست پس مرا گفت یا پسر مردمان ری را مالمت
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خواندم که چشم من آب نگرفت و بدین بیت که تو گفتی قیامت از من  است و از وقت نماز تا اکنون قرآن می
  .برآمد

مريفتیم، میان بصره و اُبُلّه کوشکی دُقّی گوید که از درّاج شنیدم که گفت من و پسر فُوَطی بر کنار دجله           
  .نیکو، منظری بود در آن کوشک، مردی در آن منظر بود کنیزکی در پیش او و این بیت میگفت دیدم

 فی سَبیلِ اللّهِ وُدٌّ
 مٍ تَتَلوَّنْ کُلَّ یَوْ

  

 ذَلْ کانَ مِنّی لَکَ یُبْ 
 مَلْ غريُ هذا بِکَ اَجْ

  

کنیزک  سماعی میکرد و میگفت ایپوشیده،  جوانی دیدم اندر زیر منظر ایستاده و رکوه بدست، مُرَقَّعی          
  .بجان خداوندت که بازگوئی

 م تَتَلوَّْنکُلَّ یَوْ
  

 مَلْ رُ هذا بکَ اَْجغَیْ 
  

تَعاىل با من چنني است  آن خداوند وی گفت بگو آنک میخواهد کنیزک بگفت جوان گفت واللّهِ که حقْ          
شک کنیزک را گفت ترا آزاد کردم برای خدای، و اهل کوو جان بداد، خداوند  هر روز بلونی دیگر بانگی کرد

شناسید و نه من شما را، شما  بصره بريون آمدند و ویرا دفن کردند خداوند کوشک بیستاد و گفت نه شما مرا می
را همه گواه گرفتم که هرچه مراست همه سبیل کردم از بهر خدایرا و هر بنده که مرا بود آزاد کردم و اِزاری بر میان 

  .چیز نشنیدند چهیو از وی  فت و بشد، هرگز نیز او را ندیدندست و یکی بر دوش افکند و راه فرا پیش گرب
مان دمشقی آواز طوّافی شنید که میگفت بن الرّضا شنیدم که ابوحُلْ بن علیّ الطوسی گوید از یحیی عبداللّه          
گفتند چه سبب بود که از هوش بشدی گفت پنداشتم که  تَر بَرّی بیفتاد و از هوش بشد چون باز هوش آمدیا سَعْ

  .عَ تَرَ برّیمیگوید اِسْ
رَفی گوید رُویَم را پرسیدند از پريان که رویم ایشانرا دیده بود اندر سماع بن محمّد الصَّیْ ابوالحسني علیّ           

  .که ایشان را در سماع چون دیدی گفت رمۀ گوسفند که گرگ اندر ایشان افتد
بر پای گريید ویرا بر پای گرفتم گفت مرا بن الموفّق را دیدم در سماع گفت مرا  خرّاز حکایت کند که علیّ          

  .از شیخ زفانم گویند
خاست و مردمان برپای ایستاده  افتاد و برمی گویند شبی تا بصبح دُقّی برین بیت برپای ایستاده بود و می          

  .میگریستند و بیت این بود
  :شعر

 تَئِبٍفُؤُادَ مُکْدُدْباللّهِ فَاَرْ
  

 بهِ خَلَفُحَبیْ َس لَهُ مِنْلَْی 
  

بن عبداللّه را بسیار خدمت کردم هرگز ندیدم که از سماع قرآن و ذکر، هیچ تغیّر  احمد بصری گوید سهل          
  .یةٌکُم فِدْخَُذ مِنْ�ْ مَ الیُؤیَوْفَالْ. یت برخواندندآد پیش او این در وی آمدی بآخر عمر رسی

تغیّری اندر وی آمد و بلرزید و بیفتاد و از هوش بشد چون باهوش آمد گفتم این چه بود گفت یا حبیبی           
  .ضعیف شدیم

فتم در منِ متغیّر شد او را گحَقُّ لِلرَّحْمَئِذٍ الْکُ یَوْمُلْ بار در پیش سهل برخواندند که اَلْ سالم گوید که یک ابن          
آن معنی گفت ما ضعیف گشتیم و این صفت بزرگان بود که هیچ وارد برایشان اندر نیاید الّا که ایشان بزرگرت از 

  .آن باشند
از شیخ بو عبدالرحمن شنیدم که گفت اندر نزدیک ابوعثمان مغربی شدم کسی در سرای وی آب           

ره چه میگوید گفتم ندانم گفت میگوید اللّه اللّه دانی که این بَـکْره گفت یا اَبا عبدالرحّمن میکشید از چاه ببَـکْ
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  .اللّه
هُ حکایت کنند که آواز عَنْ اللّهُ  طالب رَضِیَ بن ابی د کی گفت از امريالمؤمنني علیّاز رُوَیم حکایت کنن          

 حَقَّا حاَن اللّهِفت میگوید، سُبْناقوس بگوش وی آمد، یارانرا گفت دانید که این ناقوس چه میگوید گفتند ندانیم گ
  .قٰىصَمَدٌ یَبْ مَولٰىاِنَّ الْ

ز و قوّاىل با ایشان بود چیزی ّان جمع آمده بودند در خانۀ حسن قَزوجیهی گوید جماعتی از صوفیا          
ید که میگفت، ایشان وجد میکردند، ممشاد دینوری در آنجا شد ایشان خاموش شدند گفت شما با سر کار خود شو

  .اگر چنان بود که جمله مالهی دنیا در گوش من گویند مرا از آنچه در آنم مشغول نگرداند
السَّالمُ ویرا زجری کرد  هِالسَّالمُ قصّه میگفت یکی بانگی بکرد موسی عَلَیْ هِ خرينسّاج گوید که موسی عَلَیْ          

من بدید آمدند و بوجد من بانگ کردند برایشان تعاىل وحی فرستاد که بطلب من مناجات کردند و بدوستی  حق
  .چرا انکار کردی

از ابوعلی رودباری حکایت کنند که گفت ما اندرین جای بجایی رسیدیم همچون تیز نای شمشري اگر           
  .گونه بلغزیم بدوزخ افتیم هیچ

انگی ه دستاد و گفت چون خیار ده بگویند کسی آواز میداد که خیار ده بدانگی شبلی بشنید فرا بانگ ای          
  .بود نُفایه را چه خطر بود

  .سماع کنند درختان گل ببار آرنداند چون حورالعني اندر بهشت  و گفته          
بن عبداللّه را کنیزکی بود خوش آواز، او را بفرمودی که قوم را سماع کردی تا همه  گویند عون          

  .بگریستندی
یمان دارانی را پرسیدند از سماع گفت هر دل که بآواز خوش از جای درآید آن دل ضعیف بود ابوسل          

بمداواش حاجت بود تا قوی گردد هم چنانک کودک خرد، خواهند که بخسبانند، او را سخنی میگویند تا در 
. د آنرا بجنباندچیز در دل زیادت نکند بلی اگر در دل چیزی بو چخواب شود پش ابوسلیمان گفت آواز خوش هی

  .شاگرد او احمد گفت که راست گفت ابوسلیمان واللّه
  .ری گوید اندر معنی این آیت کونوا رَبّانِینيَ، شنونده باشید از خدای و گوینده باشید بخدایجُرَیْ          
پنهان شود پس آید ری گوید گروهی پرسیدند از سماع گفت برقها بود که بجهد و انوار بود که پدید جُرَیْ          

  :اند العني و درین معنی گفته چه خوش بود اگر بپاید یک طرفة
 رةٌ فی السِرِّ مِنهُ خَطِرَتْخَطْ

 داً َسریقَصْ رٍ لَکَ لَوْاَیُّ زَوْ
  

 تَدا ثُّم اضمَحَلَّ بَرقِ ابَْرةَ الْخَطْ 
 حَقّاً فَعَلْ وَمُلِمَّ بِکَ لَوْ

  

بود آنچه بچشم افتد او را بگریسنت آرد و آنچه بزبان  اندامی را از وی نصیبی اند اندر سماع هر و گفته          
  .افتد او را بآواز آرد و چون بدست افتد جامه بدرد و طپانچه بر سر و روی زند چون بپای افتد برقص آید

را بیعت کنند گفت و گویند از ملوک عجم یکی بمرد و او را پسری بود خرد و شري میخورد خواستند که او           
تدبري کردند تا چون بدانند که خردمند . چون این کودک شري میخورد نتوان دانست که شایسته خواهد بود یا نه

گوش باز آن دارد و خواهد بود یا نه، همه خردمندان بر آن اتّفاق کردند که کسی بیارند تا پیش او سماع کند، اگر 
بگفت آن کودک شريخواره بخندید همه اهل مملکت پیش او زمني سماع کند عاقل بود پس چون قوّال قول 

  .بوسه کردند و همه او را بیعت کردند
د و نصرآبادی و طبقۀ ازین قوم برجایی جمع اللّهُ که گفت ابوعمرو نُجَیْ از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
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ان خاموش باشند، ایشانرا بهرت از آنک غیبت آمدند نصرآبادی گفت چون قوم گرد آیند کسی چیزی بگوید و دیگر
تر از آنک اندر سماع چیزی اظهار کنی  سال غیبت کنی این ترا رهاننده مسلمانان کنند بوعمرو نجید گفت اگر سی

  .که نه آن باشی
تَسَمِّع مُ .تَسَمِّع و مستمِع و سامعمُ اند از استاد ابوعلی شنیدم که گفت مردمان، اندر سماع، بر سه وجه          

  .بوقت شنود و مستمع بحال شنود و سامع بحق شنود
اب اللّهُ از استاد ابوعلی چندبار بدفعات طلب رخصتی جستم در سماع چیزی جو استاد امام گوید رَحِمَهُ          

ل تو با اند هرچه د پس از آنک در آن معاودتی کرده آمد گفت پريان گفتهداد که آن جواب اشارتی بود بر ترک آن 
  .خدای جمع کند باکی نیست بدان

السَّالمُ گفت من ترا ده هزار سمع  هِ تعاىل وحی کرد بموسی عَلَیْ هُما گوید خدایاللّهُ عَنْ عبّاس رَضِیَ ابن          
آفریدم تا سخن من بشنودی و ده هزار زبان آفریدم تا مرا جواب دادی و دوسرتین چیزی بر من و نزدیکرتین 

  .هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّی آنست که صلوات دهی بر محمّد چیزی بمن
  .غلط بزرگست اندرین یعنی اندر سماع هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیو کسی بخواب دید که پیغامرب گفت           
می و جماعتی بر از ابوالحارث االوالسی حکایت کنند که گفت ابلیس را بخواب دیدم، در اوالس، بر با          

دست راست او و جماعتی بر دست چپ او و من بر بام دیگر بودم و ایشان جامهاء نیکو پوشیده داشتند، گروهی 
از ایشان گفتند بگوئید ایشان آوازها برکشیدند من چنان شدم که خواستم که خویشنت از آن بام بیفکنم از خوشی 

که از آن نیکوتر و خوشرت نبود پس ابلیس مرا گفت یا آواز ایشان پس گفت رقص کنند ایشان رقص کردند 
  .چیز نیافتم که بدان بهانه نزدیک شما آیم مگر این چاباالحارث هی

کرد و  گفت شبلی بانگی بکرد و حال می بن علی گوید شبی با شبلی مجتمع شدم قوّال چیزی می عبداللّه          
  :گفت این بیت می

 واحِدَةٌ مانِرَتانِ و لِلنَّْدىل سَکْ
  

 دیوَحْ ِنهْمبَْی بهِ مِنْ  ُتءٌ خُصِصْشَیْ 
  

ابوعلی رودباری گوید بکوشکی بگذشتم، جوانی دیدم نیکو روی افتاده گروهی از گرد وی ایستاده،           
  :پرسیدم از حال او، گفتند او بزیر کوشک بگذشت و کنیزکی این بیت همی گفت

 دٍ هِمَّةُ عَبْکَبُرَتْ 
 نیبٌ لِعَیْحَسْاَومَا 

  

 تَراکا فی اَنْ طَمِعَْت 
 یَراکا قَدْ مَنْ تَرٰى اَنْ

  

  .بانگی بکرد و اندر وقت بمرد          
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  باب پنجاه و سوم
  در اثبات کرامات اولیاء

 به  آن آنست که هر کار که بودن آن صورتکرامات بر اولیاء جایز است و دلیل بر جواز بدانک پیدا آمدن           
تعاىل بقدرت بر  ندد در عقل و حاصل شدن آن ادا نکند برداشنت اصلی از اصول، واجب بود وصف کردن حقب

کرامات نشان تعاىل باید که روا بود حاصل شدن آن و پدید آمدن  آفریدن آن و چون واجب بود آن در مقدور حق
ت روا نبود که بر وی ظاهر گردد و صدق آنکس بود که بر وی ظاهر گردد اندر احوال و هر که صادق نبود کراما

حانَهُ وَتَعاىل ما را بشناساند تا ما فرق کنیم میان آنک صادق بود اندر احوال و میان دلیل برین آنست که قدیم سُبْ 
طِل بود از طریق استدالل که آن کاریست موهوم و این نبود مگر باختصاص وىل بدانچه باز نیارند در آنک مُبْ 

گوی و  اگر اندر دعوی کاذب بود او را کرامت نبود که اگر چنني بودی فرق نبودی میان راستدعوی وی زیرا که 
گوی و این آن کرامتست که ما بدان اشارت کردیم و البّد کرامت فعلی بود ناقض عادت اندر ایّام تکلیف،  دروغ

  .ظاهر گردد بر کسی که موصوف بود بوالیت، اندر معنی تصدیق حال او
  .اند مردمان اندر فرق میان کرامت و معجزات از اهل حق سخن گفته و          
استاد امام ابواسحق اسفراینی قُدِسَّ سِرُّهُ گفتی معجزات دلیل صدق انبیاء بود و دلیل نبوّت با غري نبی           

و لم بود نیاید م را دلیل بود اندر آن که او عالمست، از کسی که نه عایافنت محال بود چنانک فعل محکم عالِ
  .گفتی اولیاء را کرامت بود چون مانند دعائی که اجابت بود امّا آنچه جنس معجزات پیغمربان بود اولیا را نبود

د معجزه اللّهُ گوید معجزات داللت صدقست، اگر کسی دعوی نبوّت کن امّا استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ          
گفتار او و اگر دعوی والیت کند معجزه دلیل بود بر صدق او اندر حال او و  فرا نماید دلیل بود بر صدق او و

  .میان نبی و وىل و معجزه و کرامت آنرا کرامت گویند و معجزه نگویند، هرچند که او جنس معجزه بود تا فرق بود
د باظهار معجزه و بر وىل پنهان هِمُ السَّالمُ مأمورنو او گفتی فرق میان معجزه و کرامت آنست که انبیا عَلَیْ          

داشنت آن واجبست و نبی بدان دعوی کند و بر قطع و یقني گوید که چنني باشد که من میگویم و وىل دعوی نکند 
  .و قطع نکند که چنني کنم از بیم آنک نباید که مکری بود

بکر اشعری قُدِسَّ روحُهُ که چنني گوید آنک یگانۀ روزگار خویش بود اندر بارۀ خویش قاضی امام ابو          
معجزات خاصه انبیا را بود و کرامات اولیا را بود و اولیا را معجزات نبود زیرا که از شرط معجزست که دعوی با 
وی پیوسته بود و معجزت نه عني معجزه را بود و معجزه آنگه معجزه بود که حاصل آید بر وصفهای بسیار که هر 

یط وی، معجزه نبود و یکی از شرایط آن دعوی پیغمربیست و وىل دعوی گه یک شرط مختّل شود از شرا
پس آنچه وی را شود معجزه نبود و این آن قول است که اعتماد بر وی است و ما بدین طریق  پیغمربی نکند

  .گوییم و شرائط معجزه بیشرت اندر کرامات بازیابند مگر این یک شرط
و آن ناقض عادت باشد و نبود ا که هرچه قدیم بود او را بکسی اختصاص و کرامات فعلی بود ناچار زیر          

حاصل شود در زمان تکلیف و اظهار کند بر بنده تخصیص و تفضیل او را، باشد که حاصل شود باختیار و دعاء 
  .اختیار او پیدا آید اندر بعضی اوقات او و باشد که حاصل نیاید و باشد که بی

  .کس که اهل بود جایز بود اندبخویشنت و اگر چیزی پدید کند بر آن ت کردن خلق نفرمودهو وىل را بدعو          
  .اند که روا بود که وىل داند که او وىل است یا نه و اهل حق مختلف          
  .اللّهُ گفتی نشاید، که خوفش بشود و امن واجب کند استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ          
جایز دارد و ما نیز آن را اللّهُ گفتی روا بود که داند و این گفتی و این اختیار  اد ابوعلی رَحِمَهُاست          
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واجب نیست در جمله اولیا تا هریکی از ایشان بداند که او وىل است واجباً و این  ایم و بدان گوییم برگزیده
و چون بعضی داند که او وىل است آن ولیکن جائز است که بعضی دانند چنانک جائز است که بعضی ندانند، 

معرفت، کرامتی بود او را، جداگانه، و نه کرامت که یکی را بود از اولیاء واجب بود که همه را، آن بود و اگر وىل 
انبیا را کرامت ظاهر نبود، اندر دنیا، اندر والیت او بآخرت، قدح نکند نابودن آن کرامت اندر دنیا، بخالف 

مُ که واجب بود که ایشانرا معجزات بود زیرا که پیغامرب فرستاده است بخلق، مردمانرا حاجت بود السَّال هِمعَلَیْ
الّا بمعجزه و حال وىل بعکس این بود زیرا که بر خلق واجب بدانسنت صدق او و آن صدق بنه توان دانست 

هِ وَسَلَّمَ باور داشتند در اللّهُ عَلَیْ ینیست بدانسنت او که او وىل است و نه بر وی نیز و ده کس از صحابۀ پیغامرب صَلَّ
اند، اگر کسی گوید این روا نبود زیرا که ایشانرا از درجۀ خوف و بیم  آنچه ایشانرا خرب داد که ایشان از اهل بهشت

و عظمت، حق بريون آرد باکی نیست اگر نرتسند از تغیّر عاقبت که آنک اندر دل ایشان بود از هیبت و اجالل 
  .بسیاری خوف بیش بود را، از

و بدانک وىل پشت بکرامات باز نگذارد و باز آن ننگرد، بود که ایشان اندر پدید آمدن چیزی از آن           
جنس، قوّت یقني بود و زیادت علم بود از آنک بحقیقت دانند که آن فعل خدایست دلیلی بود ایشانرا بر صحّت 

اند و از بس  ول بکرامات اولیا واجب است و جمهور اهل حق برینآنک ایشان برآنند از عقاید و در جمله ق
خربهاء متواتر اندرین از هر گونه، و حکایتها آمده است، علم ببودن او و ظاهر شدن آن، بر اولیاء علمیست که 

و حکایتهای ایشان بشنود و خربها، او را هیچ شک شک را بدان راه نیست و هر که در میان این طایفه افتد 
  .ماند اندرین جملهن

السَّالمُ آنک گفت  هِ یار سلیمان عَلَیْ خیابر بن و از دلیلهای این جمله، یکی نصّ قرآنست اندر قصّۀ آصف          
  .فُکَ و آصف پیغامرب نبودکَ طَرْتَدَّ اِلَیْ یَرْ لَ اَنْاَنَا آتیکَ بِهِ قَبْ

جَبَلَ در میان خطبه روز جمعه و رست است که او گفت یا سارِیَةُ الْهُ داللّهُ عَنْ  از امريالمؤمنني عمر رَضِیَ          
  .رسیدن آواز عمر بساریه در آن وقت تا از عدو پرهیز کزد و بر کوه شد در آن ساعت

السَّالمُ  هِمُ اگر گوید چگونه روا بود ظاهر شدن کراماتی که زیادت بود در معنی، بر معجزات پیغامربان عَلَیْ          
هِ وَسَلَّمَ شود زیرا که اللّهُ عَلَیْ صَلَّیالسَّالمُ گوییم این کرامتها با معجزۀ پیغمرب ما  هِمُ وا بود تفضیل اولیا بر انبیا عَلَیْو ر

هر که اندر اسالم صادق نبود کرامات بر وی ظاهر نگردد و هر پیغامرب که در امّت وی یکی را کرامتی بود آن 
کرامت ظاهر نشدی بر آنک متابعت  یغمرب بود زیرا که اگر این رسول صادق نبودکرامت از جمله معجزات آن پی

  .او کرد
و آنک ابویزید بسطامی را پرسیدند انبیاء نرسد و اجماع برین منعقد است  امّا رتبت اولیا هرگز برتبت          

انگبني است آن مقدار که از وی بريون  اند چون مثل خیکی السَّالمُ داده هِمُ انبیاء عَلَیْ آنچه ازین مسئله گفت مثل
اللّهُ  چکد قطرۀ بود و آن قطره مثل کرامات جمله اولیا بود و آنچه در مشک است مثل آنک پیغمرب ما را بود صَلَّی

  .هِ وَسَلَّمَ عَلَیْ
که اجابت دعایی بود و بود که طعامی پدید آید بوقت فاقت بی آنک سببی بود  پس این کرامات باشد :فصل

دشمنی ظاهر یا بوقت تشنگی، آب پدیدار آید یا مسافتی دور بود آسان گردانند بریدن آن، بمدّتی نزدیک یا از 
  .برهد یا از هاتفی آوازی یا خطابی شنود، یا آنچه بدین ماند از چیزها که نقض عادت بود

امات اولیا بود و آن بضرورت و بدانک بسیارست از مقدورات که امروز بقطع دانیم که آن نشاید که کر          
توان دانست یا مانند ضرورت یکی از آن آنکه مردی پدید آید که او را مادر و پدر نبود یا جمادی بهیمۀ گردد یا 

  .حیوانی و امثال این بسیار بود
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نند معنی وىل چه باشد گویند دو معنی احتمال کند یکی آنک فعیل بود بمبالغت از فاعل مااما اگر گویند : فصل
علیم از عالم و قدیر از قادر و این بدان معنی بود که طاعت او پیوسته بود که هیچ تراخی نیفتد و هیچ معصیت 

تَعاىل  نرود از وی، و روا بود که وىل فعیل بود بمعنی مفعول چون قتیل بمعنی مقتول بود بدان معنی که حق
خذالن نیافریند که قادر بود بر معصیت و توفیق او دائم  آید و ویرا دار او، از وی طاعت می متولّی او بود و نگاه

  .و هُوَ یَتَوَلَّی الصّالِحنيَتعاىل میگوید  دارد که قدرت است بر طاعت چنانک خدای
السَّالمُ  هِمُ بود چنانک در حق انبیا عَلَیْاگر گویند وىل معصوم بود یا نه گوئیم که واجب نکند که معصوم : فصل

باید که محفوظ بود تا بر گناه اصرار ننماید اگرچه در اوقات ازو زلّات بحاصل آید و ازین روا گوئیم امّا گوئیم 
  .بود

  .رُاللّهِ قَدَراً مَقدوراًجنید را پرسیدند که عارف زنا کند سر در پیش افکند پس سر برآورد و گفت وَکانَ اَمْ          
حال بزرگان خوف بوده است و آنچه پیش ازین گفتیم  اگر گویند خوف و بیم از وىل بیفتد گوئیم غالب :فصل

  .در نادر، ممتنع نیست
و سری سقطی میگوید اگر کسی در بوستان شود که اندرو درختها بسیار بود و بر هر درختی مرغی باشد           

رد ممکور بود و مانند این اللّهِ اگر نرتسد که آن مکر است آن م یا وَلِیَّ کَهمه بزبانی فصیح گویند اَلسَّالمُ عَلَیْ 
  .حکایتها بسیار است ایشانرا

ترین آنست  اگر گویند روا بود که اندر دنیا، امروز خدایرا ببیند جهت کرامت جواب آنست که گوئی قوی :فصل
  .که این روا نبود زیرا که اجماع برین است

اللّهُ  یت کرد از امام اعظم ابوالحسن اشعری رَضِیَاللّهُ شنیدم که حکا و از استاد امام ابوبکر فورک رَحِمَهُ          
  .الکبري هُ که او را اندرین دو قول است اندر کتاب رؤیةُ عَنْ

زان بگردد جواب گوئیم هرکس که از شرط  اگر گویند روا بود که وىل در حال وىل بود پس عاقبت او :فصل
که گوید روا بود در حال کسی گوید که من مؤمنم بر والیت کند که عاقبت او باید که نیکو بود روا ندارد و آنکس 

حقیقت باز آنک روا بود که حال او از آن بگردد در عاقبت، دور نباشد، برین قول اگر گوید که روا بود که وىل در 
یک حال صدّیقی بود پس در دیگر حال از آن بگردد اختیار ما اینست و روا بود که از جمله کرامات وىل یکی 

کشد که یاد کردیم ه داند که او را عاقبت نیک خواهد بود، و عاقبش نخواهد گردید و این، باز آن مسئله آن بود ک
  .که روا بود که وىل داند که وىل است یا نه

بود از شاهد خویش  طَلَمْمُصْ  اگر گویند خوف مکر از دل وىل زایل شود جواب آنست که چون وىل :فصل
خویش، وی مستهلک بود در آنچه بر وی مستوىل بود و خوف از حاضران بود با بود بحال از احساس  تَطَفْمُخْ

  .ایشان
بود گوئیم صدق او درگزارد حقوق  اگر گویند که چه چیز باید که غالب بود بر وىل در اوقات که با خویشنت :فصل
و تحمّل کردن او َتعاىل پس رفق او و شفقت او بر خلق در جملۀ احوال و رحمت خواسنت او جمله خلق را  حق

آنک التماسی کند از ایشان و همّت او در  تعاىل خلقانرا بی نیکو و نیکوئی خواسنت او از حقاز خلق بخوئی 
د برایشان نگاه دارد و دست قاز ح رستگاری خلق بود و از ایشان اگر رنجی بدو رسد انتقام نکشد و خویشنت را

ایشان بریده دارد و زبان ببد گفنت ازیشان کشیده دارد و غیبت از مال ایشان کوتاه دارد و بهمه وجهی طمع از 
  .ایشان نکند و خصم هیچکس نباشد در دنیا و آخرت

و بدانک اصل بزرگرتین کرامت اولیا یکی دوام توفیق است بر طاعات و عصمت از معصیتها و           
  .مخالفتها
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همی گوید اندر صفت مریم  تَعاىل مات که اولیا راست حقو آنچه در قرآن مجید گواهی دهد بر اظهار کرا          
هَاالسَّالمُ که وی نه پیغمرب بود و نه رسول هرگاه که زکرّیا نزدیک او شدی، طعام بودی پیش او، و چنني گویند عَلَیْ

ک مریم گفتی از نزدیتابستان میوۀ زمستانی بودی و زمستان میوۀ تابستانی بودی زکریّا گفتی این از کجا، 
اً کِعَلَیْ  لَةِ تُساقِطْعِ النَّخْکِ بِجِذْتعاىل و دیگر جای مریم را گفت وَهُزِّی اِلَیْ خدای و این آن وقت بود . رُطَباً جَنِیـّ

  .که رطب نبود
و همچنني قصِّۀ اصحاب کهف و عجائبها که ظاهر شد بر ایشان از سخن گفنت سگ با ایشان و چیزهای           

  .دیگر بر ایشان
  .تعاىل او را که دیگرانرا نبود و دیگر قصّۀ ذوالقرنني و تمکني حق          

ظاهر شد از راست کردن دیوار و عجائبهاء دیگر و چیزها که او  السَّالمُ هِ و دیگر آنک بر دست خضر عَلَیْ          
السَّالمُ بدان مخصوص بود  هِ عَلَیْ السَّالمُ ندانست، این همه کار ها ناقض عادت بود که خضر  هِ دانست و موسی عَلَیْ

  .و بیک قول گویند پیغامرب نبود
  .ج راهب استو آنچه درین باب روایت کنند یکی حدیث جُرَیْ          
گفت اندر گهواره هیچکس سخن نگفت مگر  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ که پیغامرب اللّهُ عَنْ ابوهریره گوید رَضِیَ          
در زمان یوسف السَّالمُ و دیگر کودکی بروزگار جریج راهب و کودکی دیگر  هِ ن یکی عیسی بن مریم عَلَیْسه ت
  .السَّالمُ امّا حدیث عیسی خود معروفست هِ عَلَیْ

کرد مادرش آرزوی دیدار او گرفت، گفت یا جریج،  اسرائیل روزی نماز می امّا آن جریج عابدی بود در بنی          
نماز به یا آنک نزدیک او شوم پس همچنان نماز میکرد و دیگر بار مادرش بخواند هم این گفت و گفت یارب 

نماز میکرد تا مادر او را میخواند و وی برین عادت همی بود، مادرش دلتنگ شد، گفت یارب جریج را مرگ 
راهب را بخویشنت خوانم تا با اسرائیل، ایشانرا گفت من جریج  مده تا زنانش به بینند، زنی بود زانیه، اندر بنی

من زنِی کند، آمد نزدیک او و هیچ مقصود برنیامد، زانیه را شبانی بود، در نزدیکی صومعۀ جریج و ویرا 
اسرائیل همه  با وی زنا کرد، زن بار گرفت و بزاد و گفت این کودک از جریج راهب است، بنیبخویشنت خواند تا 

دادند و خواری کردند جریج نماز کرد و دعا کرد و بکودک و ویرا دشنام بیامدند و آن صومعۀ وی خراب کردند 
نگرم  می هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیهُ گوید که گوئی کی اندر پیغامرب عَنْ اللّهُ  گفت پدرت کیست گفت شبان، ابوهریره رَضِیَ

ردند پس جریج را گفتند که گفت ای غالم پدرت کیست گفت فالن شبان، مردمان پشیمان شدند بدانچه ک
  .صومعۀ تو از زر باز کنیم گفت نخواهم گفتند از سیم بکنیم گفت نخواهم همچنان که بود من خود باز کنم

و کودک دیگر زنی بود که کودکی داشت، او را شري میداد، جوانی نیکو روی بر وی بگذشت این زن           
هُ گوید گوئی اللّهُ عَنْ رب مرا چون وی مکن، ابوهریره رَضِیَگفت یارب پسر من چون این جوان کن کودک گفت یا

نگرم که حکایت این غالم همی کرد پس زنی برین زن بگذشت گفت  می هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیکه اندر پیغامرب 
ن کودک کرده بودند مادر کودک گفت یارب این پسر مرا چنني مکن، ایاین زن دزدی و زنا کند و ویرا عقوبت 

این چرا گفتی پسر گفت زیرا که این جوان نیکو روی شريخواره گفت یارب مرا چون وی کن مادر بدین پسر گفت 
اللّهُ و این خرب اندر  بِیَجبّاریست از جبّاران و این زن آنچه در وی است زور و بهتان بود و وی میگفت حَسْ

  .اند صحیح بیاورده
ست و آن مشهور است و مذکور در صحیح که سالم روایت کند از پدر خویش و ازین جمله حدیث غار ا          

سه تن را از پیشینگان بسفری رفتند چون شب اندر آمد با غاری شدند، گفت  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  صَلَّیکه پیغامرب 
ن غار نرهاند مگر سنگی عظیم از آن کوه برفت و درِ آن غار بیکبار ببست ایشان با یکدیگر گفتند ما را ازی
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  .که ما را بوده استهرکسی را خدایرا بخوانیم بصدق و بکرداری نیکو 
یکی ازیشان گفت مرا مادر و پدر بودند، هر دو پري و عادت من آن بودی که تعهّد ایشان کردمی و           

آمدم ایشان  هیچکس را هیچ خوردنی ندادمی تا ایشان فارغ شدندی، روزی بطلب شري شده بودم چون باز
خفته مانده بودند من کراهیّت داشتم ایشانرا از خواب بیدار کردن، آن قدح شري بر دست نگاه داشتم تا ایشان 
بیدار شدند و آن بخوردند، یارب اگر دانی که آن برای تو کردم ما را ازین بال راحت ده، آن سنگ پارۀ باز شد 

  .چنانک روشنائی پدید آمد
گفت آن دیگر گفت یارب دانی که مرا دخرت عمی بود و من او را دوست  هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  لَّیصَپیغامرب           

میداشتم او را بخویشنت خواندم و خویشنت از من بازداشت پس قحط ساىل پیش آمد و حال وی تنگ شد 
دم گفت من ترا حالل نزدیک من آمد و صد و بیست دینار بوی دادم تا مرا بخود راه دهد چون برو قادر ش

نباشم که این مُهر بشکنی مگر چنانک خدای فرموده است، من از وی برپهیزیدم و با وی فساد نکردم و هیچ 
نبود و آن مال بوی بگذاشتم یارب اگر میدانی که برای تو بود ما را ازین بال اندر جهان بر من از وی دوسرت 
از در غار باز شد لیکن نچنانک ما بريون توانستیم رۀ دیگر ایم آن سنگ پا راحت فرست که بدو گرفتار آمده

  .آمدن
دیگر گفت یارب مزدوری چند گرفته بودم و همه را مزد بدادم مگر ه گفت س هِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْ  صَلَّیپیغامرب           

ی آن مرد آمد و گفت یک مرد که مزد خویش بگذاشت و نستد و من آن مزد او بسیار کردم و ماىل عظیم شد، وقت
ده همه آن تو است گفت بر من استهزا بینی از اشرت و گاو و گوسفند و بَرْ آن مزد بمن بده، ویرا گفتم هرچه می

چیز آنجا بنگذاشت، یارب اگر دانی از بهر  چکنم، آن چهارپایان آنچه بود همه براند و هی مکن گفتم استهزا نمی
از در غار بیکبار باز شد و ایشان همه بريون شدند و برفتند و این حدیث  سنگ .تو کردم ما را ازین بال برهان

  .اند درست است و بر درستی این حدیث اتّفاق کرده
  .گفت که گاو با ایشان سخن گفت هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیو دیگر حدیث آنک پیغامرب           
راند بار برنهاده، گاو  گفت مردی گاو می هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیه پیغامرب هُ گوید کاللّهُ عَنْ  ابوهریره رَضِیَ          

اللّهِ  حانَا ند، مردمان گفتند سُبْ هدند، مرا از بهر کشت و ورز آفریدبار کشیدن آفریبازنگریست و گفت مرا نه از بهر 
  .هُمااللّهُ عَنْ  م و ابوبکر و عمر رَضِیَگفت من بدین ایمان آورد هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیپیغامرب 
هُ، دید، از حال اویس و آنچه رفت میان اللّهُ عَنْ س قَرَنی و آنچه عمربن الخطّاب رَضِیَدیگر حدیث اُوَیْو           
مه ناقض بن حیّان و سالم کردن ایشان بر یکدیگر پیش از آنک معرفتی سابق بوده بود و آن حالها ه او و هِرم

ت بود و شرح قصّۀ او فرو گذاشتم که آن معروفست و صحابه و تابعني را کرامات بودست چنانک بحدّ عاد
  .شَاءَاللّهُ اند و ما بطرفی از آن اشارت کنیم بر وجه کوتاهی اِنْ استفاضت رسیده است و اندرین تصنیفها بسیار کرده

هُما است اندر سفری بود، جماعتی را دید بر راه بمانده عَنْاللّهُ  و از جملۀ آن، حدیث عبداللّهِ عمر رَضِیَ          
از بیم شري، او شري را براند از راه، گفت هرچه فرزند آدم ازو برتسد، بر وی مسلّط کنند و اگر از چیزی نرتسیدی 

  .بر وی مسلّط نکردندی و این خرب معروفستچیز  هیچ بدون خدای
رَمی را بغزا فرستاد، دریایی پیش آمد که ایشانرا حَضْعالءبن الْ وَسَلَّمَ هِعَلَیْ اللّه یصَلَّو روایت کنند که پیغامرب           

  .از آن بازداشت، آن مرد نام مهني دانست، دعا کرد و بر آب همه برفتند
بريون شدند، هر دو  مَوَسَلَّ هِ عَلَیْ اللّه صَلَّیر از نزدیک پیغامرب دبن حُضَیْبن بشري و اُسَیْ و روایت کند عَتّاب          

بودند، مشورتی میکردند چون بريون شدند شبی تاریک بود، سر عصای هریکی  وَسَلَّمَ  هِ عَلَیْ اللّه صَلَّیپیش رسول 
  .ون چراغدرخشید چ می
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نک ایشان هُما کاسۀ نهاده بودند کاسه تسبیح کرد چنااللّهُ عَنْ و روایت کنند که میان سلمان و ابودَردا رَضِیَ           
  .هر دو بشنیدند

  .اللّهَ الَبَرَّه سمَ عَلَیاَقْ بَهُ لَهُ لَوْنِ ال یُـؤ ْبَرَ ذی طِمْرَیْ عَثَ اَغْگفت رُبَّ اَشْ  هِ عَلَیْ اللّه صَلَّیکنند از رسول روایت           
ق و چهل روز باخالص، از سهلِ عبداللّه حکایت کنند که گفت هر که اندر دنیا چهل روز زاهد گردد بصد          

او را کرامات پدیدار آید و اگر پدیدار نیاید خلل اندر زهد او افتاده باشد و گفتند چگونه پدیدار آید او را کرامت 
  .گفت فراگريد هرآنچه خواهد از آنجا که خواهد چنانک خواهد

گفت مردی بود که سخن میگفت با کسی آواز  وَسَلَّمَ  هِ یْعَلَ اللّه صَلَّیهُ گوید که پیغامرب اللّهُ عَنْ ابوهریره رَضِیَ          
رعدی بشنید، از میان ابری که اندر میان آن گفتندی بوستان فالنرا آب ده، آن میغ بیامد ببستان آن مرد، آب 

بن فالن گفت این  بریخت، از پسِ میغ فرا شد مردی اندر میان بستان ایستاده بود گفت نام تو چیست گفت فالن
شنیدم ازین ابر که میغ را گفتند بستان فالنرا آب ده گفت  پرسی گفت آوازی کنی گفت چرا می ۀ بستان چهغلّ

اکنون چون میرپسی من ارتفاع این بستان بسه قسمت بکنم قسمتی خویشنت را و اهل را بازگريم و قسمتی 
  .گذران بکار دارم بعمارت بستان کنم بر مسکینان و راه

عبداللّه العلوی گوید نزدیک ابوالخري تینانی شدم و اعتقاد کرده بودم که بر وی سالم کنم و بن  حمزة          
آمد و طبقی طعام بر دست گفت  چیز نخورم چون از نزدیک او بريون آمدم، پارۀ فرا شدم، وی از پس من می چهی

  .هور بود بکراماتمرد بخور ازین طعام ما که از نیّت تو راست شد و ابوالخري تینانی مش ای جوان
بن عبداللّه خود را ساخته  ابونصرِ سرّاج گفت کی ما بتسرت رسیدیم آنجا خانۀ دیدیم در جایگاه که سهل          

برپسیدیم که چرا چنني میخوانند، گفتند شريان پیش سهل بود مردمان آن خانه را خانۀ شري همی خواندند، ما 
پس ایشانرا رها کردی تا فرستادی و ایشانرا گوشت دادی و میزبانی کردی عبداللّه آمدندی و ایشانرا درین خانه 

  .برفتندی و اهل تسرت بدین سخن متّفق بودند
کرد، سورت فاتحه  از ابراهیم رَقّی حکایت کنند که او گفت بسالم ابوالخري تیتانی شدم، نماز شام می          

یع شد چون نماز را سالم دادم، بطهارت بريون شدم شريی راست برنتوانست خواند، با خویشنت گفتم رنج من ضا
عظیم بیامد و قصد من کرد باز نزدیک وی شدم و بگفتم شريی قصد من کرد بريون آمد و بانگ بر شري زد و 

ردم و بازآمدم گفت شما بر گفت نگفته بودم شما را که مهمانان مرا رنجه مدارید شري برفت و من طهارت ک
  .شغول شدید از شري برتسیدید و ما باطن راست کردیم شري از ما برتسیدراست کردن ظاهر م

دی را گویند نگینی بود روزی اندر دجله افتاد و وی دعائی دانست آزموده، آن دعا بخواند، جعفر خُلْ          
  .آمد بازیافت نگني اندر میان برگی چند که در میان آب می

  .عَلیَّ ضالَّتی مَعْبَ فیهِ اجْمٍ الرَیْن بود که گفت یا جامِعَ النّاسِ لِیَوْابونصرِ سرّاج گوید دعا ای          
ابونصر گوید ابوطیّب عَکّی جزوی بمن نمود این دعا درو نبشته بود که هرکس که این دعا برخواند گم           

  .شده بازیابد و آن جزو اوراق بسیار بودند
دم که ترا هیچ کرامات بوده است گفت اندر ابتداء ارادت بسیار بودی که از احمد طابرانی سرخسی پرسی          

نیافتمی چیزی از هوا فرا گرفتمی، گوهری بودی، بدان استنجا مرا سنگی یا آبی بایستی که بدان استنجا کنم 
ازو  کردمی و بینداختمی پس گفت کرامات را چه خطر بود مقصود از وی زیادت یقني بود اندر توحید هرکه بجز

  .خدای، آفریدگار نداند اگر چیزی بیند بعادت یا ناقض عادت هر دو یکی بود پیش او
ابوالخريِ بصری گوید بعبّادان مردی بود سیاه، اندر ویرانها بودی، وقتی چیزی خوردنی برگرفتم و بطلب           

وی زمني زر بود که همی درفشید او شدم چون ویرا چشم بر من افتاد تبسّم کرد و بدست اشارت کرد بزمني همه ر
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  .گفت بیار تا چه داری، بوی دادم آنچه داشتم و من از حال او برتسیدم و بگریختم
احمدبن عطاء رودباری گوید که مرا در طهارت وسواس بودی شبی آب بسیار بریختم تا بحدّی که دل من           

گفتم خداوندا عفو کن مرا، آوازی شنیدم که کسی  گرفت ریختم، دل من آرام نمی تنگ شد از بسیاری که آب می
  .مرا گفتی عفو در علم است چون این سخن بگوش من رسید آن از من زائل شد

عطا را دیدم که در صحرا بر زمینی نشسته بود که بر آنجا آثار  منصور مغربی گوید بعد از آن روزی ابن          
  .اند ثار گوسفند است گفت فقها اندرین خالف کردهشیخ این آگوسفند بود، بی سجّاده، گفتم ای 

رنجانید و سر در میان دو  بر درازگوشی نشسته بودم، و مگس ویرا میابوسلیمان خوّاص گوید وقتی           
  .زنی کرد چوبی در دست داشتم بر سر وی میزدم در آن میان سر برآورد گفت بزن که بر سر خویش می دست می

  .احمد رازی گوید ابوسلیمانرا گفتم این ترا افتاده است، همچنني گفت آری چنانست که میشنوی بن حسني          
نیی از کودکی فرا ستدم و در میان دو زورق  اندر دل من بود، از کرامات پارهابوالحسني نوری گوید چیزی           

خویشنت غرق کنم ماهی برآمد سه رطل، خرب  مرا، سه رطل،و گفت بعزّت تو اگر ماهیی برنیاید ایستادم بمیان دریا 
  .بجنید رسید گفت حکم وی آن بودی که اژدهائی برآمدی و او را بگزیدی

چیز نبود که بحجّام  چابوجعفرِ حدّاد گوید استاد جنید که بمکّه بودم، موی سرم دراز شده بود مرا هی          
روی وی اثر خري دیدم، او را گفتم این موی من باز کنی دادمی که موی من باز کردی، من بحجّامی رسیدم که در 

وَکَرامَةً در پیش او یکی از ابناء دنیا نشسته بود تا موی باز کند او را برانگیخت و مرا بنشاند و  خدایرا گفت نَعَمْ
ین موی من باز کرد پس کاغذی بمن داد، درمی چند در آنجا، گفت باشد که ترا این بکار آید، بخرج کن من ا

بستدم و اعتقاد کردم با خویشنت که اوّل چیزی که مرا فتوح باشد بدان حجّام آرم، در مسجد رفتم، یکی مرا پیش 
من برفتم و آن دینار، آمد از برادران و گفت برادری از آن تو ترا صُرّۀ فرستیده است از بصره، در آنجا سیصد 

م مرا گفت ای شیخ شرم نداری گفتی موی من برای بستدم و پیش حجّام بردم و گفتم که این بخرج کن حجّا
  .اللّهُ خدای باز کن پس بمثل این باز پیش من آیی بازگرد عافاکَ 

بن عبداللّه اندر صومعۀ او شد سَفَطی یافت، دو  بن احمد فرمان یافت سهل سالم گوید که چون اسحق ابن          
زی سفید و شوشهای زر و سیم بود در صومعه، آن شیشه در آنجا، یکی چیزی سرخ در آنجا بود و یکی چی

سالم گوید سهل را  شوشها بدجله انداخت و آنچه در آن شیشها بود با خاک بیامیخت و بر اسحق اوام بود، ابن
گفتم چه بود اندر آن شیشها گفت آنک یک شیشه اگر درم سنگی از آن برچندین مثقال مس افکنی زر گردد و 

سیم گردد گفتم پس چرا اوام وی بندادی ای دوست گفت از  بر چندین مس افکنیاز آن دیگر، درم سنگی 
  .ایمان خود ترسیدم

حکایت کنند از نوری که وقتی بکنار دجله آمد تا باز گذرد، هر دو کنارۀ دجله باز یکدیگر آمدند پیوسته           
  .شده، نوری باز گردید گفت بعزّت تو که نگذرم الّا در زورق

احمدبن یوسف بنّا حکایت کند که ابوتراب نخشبی صاحب کرامات بود، وقتی بازو بسفری بريون شدم و           
آمد و یک خوشه انگور بیاورد ما از آن  ما چهل کس بودیم و ما را فاقه رسید در راه، ابوتراب از یکسو شد، می
جوان گفت که اعتقاد من با خدای آنست  بخوردیم در میان ما جوانی بود از آن نخورد ابوتراب او را گفت بخور

که برتک معلوم بگویم، اکنون تو معلوم من شدی، بعد با تو صحبت نخواهم کرد ابوتراب گفت او را با خود 
  .ساز

دی نزدیک من آمد انبانی بدست داشت پیش از ابونصر سرّاج حکایت کنند که ابویزید گفت ابوعلی سِنْ          
تافت، این  ، این دیدم چون چراغ میبوادیی رسیدمد گفتم ویرا از کجا آوردی گفت من بریخت همه گوهر بو
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برداشتم گفتم حال تو چگونه بود اندر آن وقت که در آن وادی شدی گفت وقت فرتت بود از آنچه من اندرو 
  .بودم پیش از آن

رق بمغرب شود و اندر لعنت بمکّه شود گفت ابلیس بساعتی از مش کس بشبی ابویزید را گفتند فالن          
  .پرد پرد گفت ماهی نیز بر آب مريود و مرغ در هوا می گفتند فالنکس بر آب مريود و در هوا می. خدایست
نام بن احمد  سالم گوید از پدر خویش شنیدم که مردی بود، در صحبت سهلِ عبداللّه، عبدالرّحمن ابن          

من جدا  ئی کنم برای نماز را اندکی آب از اعضاءباشد که وضو قت میداشت، روزی سهل عبداللّه را گفت که و
آید سهل گفت که تو ندانی کودکان چون بگریند ایشانرا چیزی  میشود همچون سبیکهای زر و سیم، بر زمني می
  .در پیش نهند تا بدان مشغول شوند و بازی کنند

  .که خوی مذموم بدل کنی بخوی محمود سهلِ عبداللّه گوید فاضلرتین کرامتهای تو آنست          
جنید حکایت کند که روزی در نزدیک سری شدم، سری گفت گنجشگی نزدیک من آمد هر روز و بر           

دست من نشستی، نانی یا چیزی دیگر فرا پیش او داشتمی بخوردی یکبار فرو آمد و بر دست من ننشست، با 
که نمک خوش خورده بودم که بهمه گونه تکلّف کرده بودند از  خود اندیشیدم تا چه سبب بود ست یادم آمد

  .تخمها گفتم توبه کردم که بعد ازین نخورم گنجشگ بیامد و بر دست من نشست و چیزی بخورد
اسرائیل مريفتم بر خاطر من درآمد که علم حقیقت جدا بود از علم شریعت  ابوبکر دقّاق گوید اندر تیه بنی          

  .داد که هر حقیقت که با شریعت موافق نبود کفرستهاتفی آواز 
کسی گوید پیش خريالنّساج بودم، مردی بیامد و گفت یاشیخ دی دیدم ترا که ریسمان بفروختی بدو درم           

دستم فراهم امده است خريالنّساج بخندید و اشارت بدست او از پس تو بیامدم و از گوشۀ ازارت بگشادم اکنون 
  .شد دستهاء او، پس گفت برو بدین درم چیزی برای عیال و دیگر این مکن کرد، گشاده

احمدبن محمّدالسُلَمی گوید نزدیک ذوالنّون مصری شدم روزی طشتی زرین در پیش او دیدم، گردبرگرد           
سط ایشان اوبر، طیبها از عنرب و مشک و آنچه بدین ماند، مرا گفت توئی که اندر نزدیک ملوک شوی اندر حال ب

  .پس درمی بمن داد تا ببلخ از آن درم نفقه میکردم
ابوسعید خرّاز گوید اندر سفری بودم، هر سه روز چیزی پدیدار آمدی، بخوردمی و برفتمی، یکبار سه           

برخاستم  چیز پدید نیامد ضعیف شدم، هاتفی آواز داد که سَبَبی دوسرت داری یا قوّتی گفتم قّوتی چبگذشت هی
  .اىل و برفتم و تا دوازده روز هیچ نیافتم و ضعیف نشدمح

تَعِش گوید از خّواص شنیدم که گفت وقتی، راه بادیه گم کردم، اندر بادیه شخصی را دیدم فراز آمد و مُرْ          
از چشم کَ تو راه گم کردۀ گفتم آری، گفت ترا راه نمایم و گامی چند اندر پیش من برفت و مرا گفت سَالمٌ عَلَیْ

راه بودم، هرگز نیز، پس از آن راه گم نکردم و در سفر، گرسنگی و تشنگی  من غائب شد چون بنگریستم بر شاه
  .مرا نبود
زَن خانه ری چون ماه رمضان آمدی زنرا گفتی درِ خانه بگل ببندای و هر شب یک گرده بِرَوْد بُسْابوعُبَیْ          

درآمدی، زن درِ خانه بازکردی سی گرده آنجا نهاده بودی، نه بخفتی و نه بودی چون عید  درافکن و در خانه می
  .طعام خوردی و نه رکعتی نماز از وی فوت شدی

جَال گوید چون پدر من وفات یافت، بعد از وفات بخندید و هیچکس دلريی نداشت که ویرا بشستی گفتند الْ ابن
  .امد و او را بشستاو زنده است تا یکی از پريان که از اقران وی بود بی

و گویند سهل عبداللّه چون طعام خوردی ضعیف شدی و چون گرسنه بودی قوی شدی و هر بهفتاد روز           
  .یکبار طعام خوردی
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هم او را گویند در آخر عمر بر زمني بماند و بر نتوانستی خاست چون وقت نماز درآمدی دست و پایش           
  .پای چون نماز بگزاردی هم بازان عادت شدی راست شدی تا نماز کردی بر

سال چنان بودم که زبان من سخن نگفتی مگر از سِّر من پس حال از آن  ابوالحارث اوالسی گوید سی          
  .تعاىل سال سِرّ من نشنید مگر از خدای بگردید، سی

و من و زن بر تختۀ بماندم و آن  ابوعمران واسطی گوید اندر کشتی بودم، با اهل خویش، کشتی بشکست          
زنرا وقت فرا رسید که بار بنهد، اندر حال کودکی بوجود آمد و آن زن بانگ همی کرد از تشنگی و من میگفتم 

و کوزۀ همني ساعت راحتی پدیدار آید، سربرداشتم و مردی را دیدم اندر هوا نشسته، زنجريی زرین در دست 
آب خورید کوزه بستدم و آب خوردیم، بویاتر از مشک و سردتر از برف و یاقوت اندر وی بسته گفت بگريید و 

ام از خداوندِ تو، گفتم بچه رسیدی بدین جایگاه گفت  اللّهُ گفت بندۀ تر از شکر بود، گفتم تو کیستی رَحِمَکَ شريین
  .برای او از هوای خویش دست بداشتم، مرا بر هوا نشاند و از چشم من غائب شد

شدم و گفتم نماز بسیار میکنی النّون مصری گوید جوانی دیدم در کعبه، بسیار نماز میکرد بنزدیک او ذو          
دِی غَفورِ اِلَی عَبْعَزیزِ الْالْ ام ببازگشنت، رقعۀ دیدم که پیش او فرو آمد، بر وی نبشته که مِنَ گفت منتظر دستوری

  .هالصّادقِ باز گرد هرچه کردی گذشته و آینده آمرزیدم هم
بودم، سخنها همی رفت مردی نابینا بنزدیک ما  وَسَلَّمَ هِ عَلَیْ اللّه صَلَّیکسی حکایت کند گوید بمدینۀ رسول           

نشسته بود سخن ما سماع میکرد، بنزدیک ما آمد و گفت بسخن شما بیاسودم، بدانید که مرا عیال و فرزند بود 
اهنی کتان پوشیده و نعلني اندر انگشت آویخته من پنداشتم که راه روزی ببقیع شدم بهیزم چیدن، جوانی دیدم پري

گم کرده است، قصد او کردم تا جامه از وی بستانم فرا شدم و گفتم جامه بکش گفت برو بسالمت دو سه بار 
بگفتم گفت ناچار باید جامه بکنم گفتم آری گفت چون چاره نیست اشارت کرد بدو انگشت بچشم از دور و هر 

  .ام شم من فرو ریخت در حال، گفتم بخدای بر تو که بگوئی تا تو کئی گفت ابراهیم خوّاصدو چ
ذوالنّون مصری گوید وقتی اندر کشتی بودم گوهری بدزدیدند، کسی را تهمت کردند از آن مردمان من           

و بخفته سر از گلیم بريون گفتم دست از وی بدارید تا من باز بگویم برفق فرا شدم وی گلیمی بر سر کشیده بود 
آورد اندرین معنی با وی اشارتی کردم، گفت بمن همی گوئی، سوگند بر تو دهم یارب که یکماهی بنگذاری 
اندرین دریا تا بر سر آب بیاید الّا هریکی با گوهری گفت بنگریستم روی دریا همه ماهی بود هریکی با گوهری 

  .دریا افکند و با کناره شد اندر دهان آن جوان برخاست و خویشنت اندر
راهی خواست  ابراهیم خوّاص گفت وقتی اندر بادیه شدم، ترسائی دیدم، زُنّار بر میان بسته با من هم          

ام گفتم  اجابت کردم و هر دو رفتیم بهفت روز، مرا گفت یا راهب حنیفی بیار از انبساط تا چه داری که گرسنه
ین کافر اندر وقت طبقی دیدم، پر از نان و بریان و رطب و کوزۀ آب، بیاوردم و یارب مرا فضیحت مگردان پیش ا
نوبت روز دیگر پس من شتاب کردم و گفتم یا راهب ترسایان بیار تا چه داری که  هر دو بخوردیم و برفتیم هفت

طبق من بود  تو است، عصا بزد و تکیه بر آن کرد و دعا کرد و طبقی دیدم، بر آنجا طعامها، اضعاف آنک بر
گفت تغیّری اندر من آمد و متحیّر شدم گفتم ازین طعام نخورم، الحاح کرد بر من و مرا گفت بخور که ترا دو 

اللّهِ و زُنّار از میان بگشاد دیگر  هَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسولُالاِلهَ اِلّا اللّهُ وَ اَشْ هَدُ اَنْآنکه بگویم اَشْ بشارت دارم یکی
اگر این بنده خطری دارد بنزدیک تو، فتوحی پدیدار آور ما را این بر من بگشاد و این چه  گفت گفتم یارب

بینی بفرستاد ابراهیم گفت طعام بخوردیم و برفتیم و حج بکردیم و آن مرد ساىل بمکّه بنشست و آنگاه فرمان  می
  .یافت و در بطحاء مکّه او را دفن کردند

المقدّس وقت قیلوله اندر زیر  گوید که با ابراهیم ادهم بودم اندر راه بیتالمبارک الصوری محمّدبن           
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درختی انار فرو آمدیم و رکعتی چند نماز کردیم و آوازی شنیدم از آن درخت که یا ابااسحق ما را کرامی کن و 
حمّد ازین بار من چیزی بخور ابراهیم سر در پیش افکند تا سه بار چنني بگفت پس این درخت گفت یا م

برخاست و دونار باز کرد یکی بخورد و یکی  شنوی گفتم یا ابااسحق می. شفاعت کن تا از بار من چیزی بخورد
بمن داد بخوردم و ترش بود و آن درختی کوتاه بود چون بازگشتم و آنجا فرا رسیدیم آن درخت نار بزرگ شده 

  .مّان العابدین نام کردند عابدان در سایۀ او شدندیبود و نار وی شريین و در هر ساىل دو بار برآوردی و او را رُ
به منکر بودند کرامات را، روزی بر شريی نشستم و در رحبه شدم و گفتم بی گوید بیشرت اهل رَحْجابر رَحْ          

  .چیز نگفتند چکجااند ایشان که اولیاء خدا را بدروغ دارند پس از آن هی
السَّالمُ پرسید که هیچکس دیدۀ بزرگرت از خود در رتبت  هِ بزرگان از خضر عَلَیْمنصور مغربی گوید یکی از           

ام عبدالرّزاق الصَنعانی، حدیث روایت میکرد اندر مدینه و مردمان گرد او در آمده بودند و  گفت دیده
رسول ث ، گفتم عبدالرزّاق حدیشنیدند، جوانی دیدم از دور نشسته، سر بر زانو نهاده، نزدیک او شدم می

نشنوی گفت او روایت از گذشته میکند و من از حق، غائب  روایت میکند و تو از وی می وَسَلَّمَ هِ عَلَیْ اللّه صَلَّی
گفتم او را اگر چنني است که میگوئی من کیستم سربرآورد و گفت تو برادر من ابوالعبّاس خضر، بدانستم . نیستم

  .اسماند که من ایشانرا نشن که خدایرا بندگانی
گویند که ابراهیم ادهم را رفیقی بود یحیی نام، بهم عبادت کردندی و این رفیق را غرفۀ بود که در آنجا           

لَ وَالقُوَّةَ الّابِاللّهِ و در هوا نشستی و آنرا نردبان نبود، چون خواستی که طهارت کند بدر غرفه آمدی گفتی الحَوْ
لَ وَالقُوَّةَ الّابِاللّهِ و باز غرفه الحَوْشدی و چون از وضو فارغ شدی گفتی مرغ، تا بر سر آب برپیدی هم چنانک 

  .پریدی
ابومحمّد جعفر الحذّا گوید که شاگردی ابوعمرو و اصطرخی میکردم و چون مرا خاطری افتادی           

ی از اصطرخ باصطرخ آمدمی و از وی برپسیدمی و بسیار خاطر بودی تا آنجا نشدمی چون بسرّم درآمدی و
  .جواب باز دادی

بایست طلب چراغ میکردیم از ناگه  حکایت کنند که درویشی فرمان یافت در خانۀ تاریک، چراغ می          
  .چون فارغ شدیم روشنائی بشد گفتی که هرگز نبوده است روشنائی از روزن خانه پدیدار آمد تا ویرا بشستیم

ن بودم، جوانی نزدیک ما آمد و حدیث میکردیم چون از حدیث فارغ بن ابی ایاس گوید بعسقال آدم          
شدیمی اندر نماز ایستادیمی، روزی مرا وداع کرد و گفت باسکندریّه خواهم شد از پس او فراز شدم درمکی 

وی دادم نستد با وی الحاح کردم، دست فرا کرد کفی ریگ اندر رکوه افکند و پارۀ آب از دریا در آنجا ه چند ب
پست و شکر بود گفت آنک حال او چنني باشد درم تو بچه کار آید او خت و مرا گفت بخور چون بنگریستم ری

  .را، و این بیتها بخواند
  :شعر

 فُؤاد جَمیعاً ب وَالْ قَلْ الْسَ فیلَیْ
 ىل وَ هِمَّتی وَ حَبیبیهُوَ سُؤ ْ 

 بیوَ اِذا ما السَّقامُ حَلَّ بِقَلْ
  

 حَبیب ر الْموضٌع فارغٌ لِغَْی 
 شی یَطِیبُ تُ عَیْوَ بِهِ ما حَبِیْ

 می طَبیبُ رَهُ لِسُقْغَیْ اجِدْ لَمْ
  

از ابراهیم آجُرّی حکایت کنند که او گفت جهودی بنزدیک من آمد بتقاضاء اوامی که بر من داشت و من           
، یا ابراهیم برهانی مرا بر در تونِ خشت پخته نشسته بودم و آتش در زیر خشت پخته میکردم، جهود گفت مرا

تا بر دست تو مسلمان شوم گفتم راست میگوئی گفت گویم، گفتم جامه بريون کن جامه بريون کرد و جامۀ  بنمای
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او در میان جامۀ خویش پیچیدم و اندر تون انداختم و بدین در در شدم و بدیگر دری بريون آمدم و باز نزدیک 
بود و جامۀ جهود اندر میان جامۀ من همه بسوخته بود جهود در ساعت جهود آمدم، جامۀ مرا هیچ الم نرسیده 

  .مسلمان شد
  .گویند حبیب عجمی روز ترویه، او را ببصره دیدندی و روز عرفه بعرفات          
اند که عبّاس مهتدی زنی را بزنی کرد چون شب زفاف بود پشیمانی بر وی افتاد چون خواست که  آورده          
دیکی کند زجری و نفرتی از آن زن بدو باز آمد از پیش وی برخاست و بريون شد بعد از سه روز با وی نز

  .شوهری آمد آن زنرا
  .قُدِّسَ سِرُّهُ که کرامات اینست که علم را برو نگاه داشتندگوید استاد امام           
یّی از اولیاء خدای، این کوه را گوید که برو، ل بر کوهی بود از کوههاء منا و گفت که اگر ولو گویند فُضَیْ          

  .ل گفت ساکن باش که بدین نه ترا میخواهم، کوه ساکن شدبرود، کوه در حرکت آمد فُضَیْ 
جست گفت من اندر منظری  عبدالواحد زید بابو عاصم بصری گفت چه کردی آن وقت که حجّاج ترا می          

س دیدم بمکّه از آنجا برداشتند چون بنگریستم خویشنت را بر کوه بوقُبَیْ بودم، در سرای بزدند و در آمدند و مرا
گفتم طعام از کجا آوردی گفت چون وقت روزه گشودن بودی پريزنی بیامدی بر آنجا و آن دو قرص که ببصره 

  .تعاىل فرموده بود که ابوعاصم را خدمت کن روزه گشادمی بیاوردی، عبدالواحد گفت آن دنیا بود خدای
گویند عامرِ عبدقیس از خلیفه عطای خوش بستدی و هیچکس پیش او نیامدی که نه او را چیزی دادی           

  .چون بخانه رسیدی، بازکشیدندی، همان قدر بودی که گرفته بودی هیچ کم نیامدی
د که نزدیک ابواحمد کبري گوید از شیخ ابوعبداللّهِ خفیف شنیدم که گفت بوعمرو زُجاجی حکایت کر          

ر خویش بستم و هیچ منزل نرسیدم الّا که در آن جنید شدم، خواستم که بحجّ شوم، جنید مرا درمی داد آن بر میزْ
منزل رفقی یافتم و بدان درم محتاج نشدم چون حجّ کردم و بازآمدم، در پیش جنید شدم دست بريون کرد و گفت 

  .ی خویش استر بجاگونه بود گفتم مُهْ  بیار آن درم پس گفت چه
ابوجعفرِ اعور گوید نزدیک ذوالنّون مصری بودم، حدیث همی کردم از اطاعت چیزها که اولیا را باشد           

د گفت این خانه برآید و باز جای خویش شو ذوالنّون گفت اگر من خواهم این تخت را بگویم تا گرد چهارگوشۀ
از جای خویش آمد جوانی در آن خانه بود گریسنت بر وی در ساعت فرا رفنت آمد و بچهارگوشۀ خانه بگشت و ب

  .افتاد میگریست تا بمرد
وَما توعَدونَ گفت رزق من در آسمانست و  قُکُمْدَب این آیه برخواند که وَفی السَّماءِ رِزْاَحْ گویند واصِلِ          

جایگاه بود هیچ چیز نیامد چون روز من در زمني میطلبم واللّه که بعد ازین طلب نکنم، در خرابۀ شد، دو روز آن
تر، باز  سیم بود کار بر وی سخت شد یکی درآمد و خوشۀ رطب درآورد و او را برادری بود، ازو نیکو اندرون

  .بودند در آن خرابه تا ایشانرا وفات رسید پیش او آمد روز دیگر دو خوشه بیاوردند و هم بر آنجا می
بانی و وی اندر خواب شده بود و ماری  م ادهم را در بستانی دیدم، بنگاهکسی حکایت کرد که ابراهی          

  .شاخی نرگس در دهان گرفته بود و باد همی کرد او را
شدند ایّوب گفت اگر بر تِیانی در سفر بودند، چند روز آب نیافتند، رنجور گویند جماعتی با ایّوب سَخْ          

هم گفتیم بپوشیم، دائرۀ درکشید، از میان دائره آب برآمد، همه آب من بپوشید تا زنده باشم، شما را آب د
خوردند چون باز بصره آمدیم، حمّادِ زید را از آن خرب دادیم عبدالواحد حاضر بود آنجایگاه، گفت چنانست که 

  .میگوید من نیز آنجا حاضر بودم
غِیالن فرو آمدیم چون  ه، در زیر درخت اُمُّرِ عبدالرّحمن گوید با ذوالنّون مصری بودیم، در بادیبَکْ           
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بیاسودیم گفتیم چه خوش است این جایگاه اگر آنجا رطب بودی ذوالنّون بخندید و گفت شما رطب آرزو 
غِیالن بجنبانید و رطب از آنجا فرو ریخت چندانک سري  میکنید، لب بجنبانید و دعا بگفت و درخت اُمُّ 

  .یم دیگر باره درخت بجنبانیدیم خار فرو ریختبخوردیم پس بخفتیم چون بیدار شد
اق با بوسعید خرّاز مريفتیم بر ساحل، قصد صیدا داشتیم دان نهاوندی گوید من و ابوبکر وّرابوالقاسمِ مر          

آمد  شخصی پدیدار آمد از دور، گفت بنشینیدکه ولیّی باشد از اولیاء خدای گفت بس چیزی برنیامد که جوانی می
وَه بَره با رَکْبَرۀ بدست گرفته بود و مُرَقَّعی پوشیده، ابوسعید اندر وی نگریست با انکاری که مِحْمحْوی و نیکو ر

یا باسعید دو راه دانم بخدای تعاىل برگرفتست ابوسعید گفت ای جوانمرد راه چگونه است بخدای عَزَّوَجَلَّ گفت 
و بر سر آب برفت تا از وی و امّا راه خاص بیا تا ببینی راه عام آنست که تو مريراهی خاصّ و راهی عامّ امّا 

  .ابوسعید متحیّر بماند. چشم ما غائب شد
جنید گفت بمسجد شونیزیّه آمدم، جماعتی دیدم از درویشان که سخن میگفتند در آیات و کرامات،           

ی زر شود و نیمی نقره در حال درویشی از میان ایشان گفت که من کس دانم اگر اشارت کند بدین ستون که نیم
  .چنان شود جنید گفت در ستون نگرستم نیمۀ زر بود و نیمۀ نقره

بینی گفت  بان راعی، بحج مريفت، فرا راه آمد سفیان گفت مر شیبانرا، شري نمیری با شَیْگویند سفیان ثَوْ          
فت این چیست این خویشنت شهره بکردن جنبانید سفیان گ شري دنبال میشیبان گوش شري بگرفت و بمالید  مرتس

  .است شیبان گفت اگر نه از بیم شهره بودی زاد خویش بر پشت او نهادمی تا بمکّه
حکایت کنند که چون سری دست از تجارت بداشت، خواهر وی دوک رشتی و بر وی نفقه کردی روزی           

ند گفتند آمیخته است سری نیز طعام، نخورد پس یسمان بنخریدرزیرا که دیر آمد سَری گفت چرا دیر آمدی گفت 
روزی خواهر وی اندر نزدیک او شد پريزنی را دید که خانۀ وی مريفت و هر روز دو گره آوردی، خواهرش از آن 
اندوهگن شد، بنزدیک احمد حنبل شد و گله کرد احمد حنبل فرا سری گفت، سری گفت چون از طعام وی باز 

  .را مسخّر من کرد تا بر من نفقه می کند و مرا خدمت می کند تعاىل دنیا ایستادم خدای
محمّدِ منصورالطوّسی گوید که نزدیک معروف کرخی بودم، مرا خواند، دیگر روز باز نزدیک او شدم،           

ن نشان نبود بر روی تو، اکنون این چیست یاثری بر روی او بود یکی گفت یا بامحفوظ دی نزدیک تو بودم، ا
که ترا بکار آید گفت بحّق معبودت که بگوی، گفت از آن پرس . نیازی مرپس ف گفت چیزی که از آن بیمعرو

اینجا، خواستم که بمکّه شوم و طواف کنم، بمکّه شدم و طواف بکردم، باز سر زمزم شدم تا  دوش نماز میکردم
  .آب خورم پای من بخزید و بروی در آمدم این نشان از آنست

. تری از من، بیا و بر دست من نشني کبوتر اگر چنانست که خدایرا مطیع الغالم گویند آواز دادی ای بَةعُتْ          
  .کبوتر بیامدی و بر دست وی نشستی

حکایت کنند از ابوعلی رازی که او گفت روزی بر فرات می گذشتم مرا آرزوی ماهی خاست ماهیی           
ن، مردی از قفاء من اندر آمد، گفت ای شیخ این بریان کنم ترا گفتم خویشنت را از آب بدر انداخت در پیش م

  .بکن، بریان به کرد، بنشستم و بخوردم
و گویند ابراهیم ادهم در کاروانی بود شريی پیش آمد ایشانرا، ابراهیم را گفتند شري آمد و راه گرفت           

ما چیزی بربی کار را باش و اگر نه بازگرد، شري  اند که از ابراهیم در پیش شد گفت ای شري اگر ترا فرموده
  .بازگشت و ایشان برفتند

حامد اسود گوید با خوّاص بودم در راهی، بنزدیک درختی رسیدیم، شب بود، شريی بیامد، من بر           
د، او ساکن، درخت برفتم، از بیم تا بامداد هیچ نخفتم و ابراهیم در زیر درخت بخفت و شري از سر تا پای او بوئی
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بامداد از آنجا برفتیم، شبی دیگر در مسجدی بودیم در دیهی، پشۀ بر روی او نشست، او را بزد، نالۀ عظیم بکرد 
من گفتم ای عجب دوش از شري هیچ آوازی نکردی امشب از پشۀ چنني بانگ میداری گفت دوش در حالتی 

  .ایم ایم که در آن حالت با خویشنت تعاىل بودیم امشب در حالتی بودیم که در آن حالت با خدای
عطاء ازرق گویند زن وی دو درم سیم بوی داد که از بهای ریسمان استده بود ببازار برو آرد خر از خانه           

ه بوده تا چیزی خرم و ودست گفت خداوندم دو درم بمن دادبريون شد خادمۀ را دید که میگریست گفت ترا چه ب
ترسم که مرا بزند، عطا آن دو درم خویش بوی داد و آمد ببازار و دوستی داشت شقّاقی  می ام اکنون سیم بیو کنده

سبوسۀ  کردی، بر دکان او بنشست و قصّا بازو بگفت و حال بدخوئی زن خویش، این دوست او را گفت این
دست من بچیزی چیز ندارم و  چچوب درین انبان کن مگر شما را بکار آید، تنور تاب کنید که اندرین وقت هی

رسد، عطا سبوسه در انبان کرد و برگرفت و آورد تا بدر سرای، در بگشاد و انبان آنجا بیفکند و در فراز  دیگر نمی
شد تا آنگه که نماز خفنت بکرد و گفت چون من باز خانه شوم زن در خواب رفته باشد تا بر من کرد و بمسجد 

پخت گفت ای زن این آرد از کجاست گفت از آنجا که  ه نان میزبان درازی نکند چون در بگشاد، زن را دید ک
  .شاءاللّهُ نیک آردی است، بعد ازین همه ازین بخر گفت چنني کنم اِنْ . تو آوردی
بو جعفر ترکان گوید با درویشان نشستمی، روزی مرا دیناری فتوح بود خواستم که بدیشان دهم، با           

هاتفی . درد دندانم برخاست یک دندان بکندم دیگری بدرد آمد آن نیز بکندم خویشنت گفتم مگر مرا بکار آید
تر است از  آواز داد اگر آن دینار بدرویشان ندهی اندر دهان تو یک دندان نماند و این اندر باب کرامت تمام

  .نقض عادتآنک بسیار دینار فتوح بود ب
می شد، با او مطهرۀ بود هرگاه که وضو خواستی کردن از ابوسلیمان دارانی گوید عامربن عبدقیس بشام           

  .آنجا آب بريون آمدی و چون طعام خواستی شري بدر آمدی
بن ابی عاتِکه گوید اندر غزائی بودیم، اندر زمني روم، آن امري، لشکری سَریّه می فرستاد بجائی  عثمان          

باز نیامد، ابومسلم نیزۀ بر زمني فرو زده بود در زیر او  رعدۀ کرد که فالن روز باز آیند آن وعده بگذشت لشکر
اند فالن روز و  نماز میکرد، مرغی بیامد و بر سر آن نیزه نشست و گفت لشکر بسالمت است و غنیمت بسیار یافته

ه اندوه از دل مسلمانان بربم ابومسلم پیش آن فالن وقت رسند ابومسلم این مرغ را گفت تو کیئی گفت من آنم ک
  .امري آمد و ویرا از آن خرب داد که مرغ چنني گفت آن وقت که مرغ گفت اندر آن وقت لشکر برسیدند

از یکی از این جوانمردان حکایت کنند که گفتند اندر دریا بودیم یکی با ما بود بمرد، ما همه قوم جهاز           
شد و کشتی بر خشک بیستاد تا ما او را گور ساختیم که بدریا اندازیم، آن دریا خشک  ساختیم و چنان می او می

  .به کندیم و ویرا دفن کردیم چون فارغ شدیم آب غلبه کرد و دریا با حال خود شد و کشتی برفت
یشان داد و کیسۀ ودره گویند وقتی قحطی بود اندر بصره، حبیب عجمی طعام بسیار خرید بنسیه و ب          

  .آمدندی کیسه برگرفتی، پر از درم بودی وا وامهاء ایشان بدادیبدوخت و در زیر سر کرد چون بتقاضا 
گویند ابراهیم ادهم وقتی اندر کشتی خواست نشست، سیم نداشت گفتند هرکسی که در کشتی نشیند،           

دیناری بباید داد، او دو رکعت نماز کرد و گفت یارب از من چیزی میخواهند من ندارم، در وقت آن ریگ همه 
  .ر شددینا

وی  ابومعاویة االسود را گویند چشم بشد چون خواستی که قرآن برخواند مصحف بازکردی خدای چشم          
  .باز دادی و چون مصحف فراهم کردی نابینا شدی

ی چون نماز بکنم نزدیک تو حافی مرا گفت معروف کرخی را بگو ثَم المتطیّب گوید بشراحمد هَیْ          
بودم، نماز پیشني بکردیم نیامد، نماز دیگر کردیم، هم نیامد نماز شام و  پیغام بدادم و منتظر میخواهم آمدن، من 
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ر چیزی گوید و خالف کند این عجب است و اللّهِ چون بِشْ حانَخفنت بکردیم هم نیامد من با خویشنت گفتم سُبْ
یث کردند تا وقت سحر و بازگشت و چشم میداشتم من و بر در مسجد بودم، بشر آمد و بر آب برفت و آمد و حد

همچنان بر آب رفت من خویشنت را از بام بیفکندم و آمدم و دست و پای وی را بوسه دادم و گفتم مرا دعائی کن 
  .تا او زنده بود با هیچکس نگفتم. دعا کرد و گفت این آشکارا مکن

کُلِّ تَ حَوائِجَ الْ ا آنک گفت اَللّهُمَّ قَضَیْچیز نگفت الّ  چعی گوید مردی دیدم، اندر طواف، هیقاسم جَرْ          
ضِ حاجَتی یارب حاجت همگنان روا کردی مگر حاجت من، گفتم چونست که تو هیچ دعا نکنی جز این تَقْ وَلَمْ 

بردند و خواستند که ما بگویم ترا، بدانک ما هفت تن بودیم از شهرهاء پراکنده بغزا شدیم بروم ما را اسري گفت 
از حورالعني، یکی از ما فرا پیش شد، گردن  د، هفت در دیدیم که از آسمان بگشادند، بر هر دری کنیزکیرا بکشن

وی بزدند، از آن جمله کنیزکی فرو آمد، دستاری بدست، جانش فرا گرفت تا شش تن را گردن بزدند یکی از آن 
ه چه از تو درگذشت و درها ببستند، کافران مرا بخواست، بوی بخشیدند مرا، آن کنیزک گفت یا مرحوم ندانی ک

ام، قاسم جرعی گوید چنان واجب کند که فاضلرتین ایشان باشد زیرا که آنچه  اکنون من در آن حسرت بمانده
  .بودند ایشان هیچ ندیدند و او بدان آرزو کار میکند پس از ایشان

همیانی یافتم پر از زر سرخ، اندیشه کردم که  ابوبکر کتّانی گوید که در راه مکّه بودم تنها در میان سال،          
  .برگريم و بمکّه برم و بر درویشان تفرقه کنم هاتفی آواز داد که اگر برگريی درویشی از تو بازگريم بگذاشتم و برفتم

ابوالعبّاس شرقی گوید با ابوتراب نخشبی در مکّه بودم، از راه بگشت، یکی از یاران گفت مرا تشنه           
مرد گفت چنان آرزو است که بقدح  ، پای بر زمني زد چشمۀ آب روشن و سرد و خوش پدیدار آمد آن جواناست

برآمد، از آبگینۀ سپید که از آن نیکوتر نباشد، آب خورد و ما را آب داد و آن قدح خورم پای بر زمني زد قدحی 
تعاىل باولیا کرامت کند گفتم  ار که خدایتا بمکّه با ما بود ابوتراب گفت روزی، اصحاب تو چه گویند اندرین ک

هیچکس ندیدم الّا که بدین ایمان آرد گفت هر که ایمان نیارد بدان کافر بود، من ترا از طریق احوال پرسیدم گفت 
اند در آن، گفت که اصحاب تو میگویند فریفته شدنست از حق، نه چنان است، فریفنت  چیز ندانم که گفته چهی

  .د، با کرامت و هر که اقرتاح نکند کرامت را و باز آن ننگرد آن مرتبت ربّانیان بوداندر حال سکون بو
جَلّا گوید اندر غرفۀ سری سقطی بودم ببغداد چون پارۀ از شب بگذشت پرياهنی پاکیزه اندر  ابوعبداللّهِ          

د گفتم تا کجا اندرین وقت گفت پوشید و سراویلی و ردا برافکند و نعلني اندر پای کرد و برخاست تا بريون شو
بعیادت فتح موصلی خواهم شد چون بريون شد در کویهای بغداد او را عسس بگرفت و بزندان بردند چون دیگر 

ـّالالد دستا با محبوسان دیگر بزنند چون جّـ  روز بود ویرا فرمودند د هم آنجا ت برداشت تا او را بزند دست ج
د را گفتند چرا نزنی گفت پريی برابر من ایستاده است و میگوید نیدن، جـّالند چنانک نتوانست جنبادر هوا بما

  .تا این پري کیست فتح موصلی بود سری را رها کردندکند، نگرستند  مزن و دست من کار نمی
گویند گروهی از قریش با عبدالواحد بن زید نشستندی روزی پیش او آمدند و گفتند ما از تنگی همی           
لِیائَِک اَوْ تَ مِنْـْرِمُ بِهِ مَن شِئمُرتَفِعِ الَّذی تُکْمِکَ الْألُکَ بِاسْاللّهُمَّ انّی اَسْو گفت سر برداشت بسوی آسمان  ترسیم
حابِنا هَؤ ُالءِ قُلوبِ اَصْقُلوبِنا وَ طانِ مِنْطَعُ بِهِ عَالئِقَ الشَّیْدِکَ تَقْعِنْ قٍ مِنْتَأتِینَا بِرِزْ اَحِبّائِکَ اَنْ هِمُهُ الصَّفِیَّ مِنْوَتُلْ
آن شنیدم که آن سقف فرا بانگ آمد و دِرْاِحْقَدیمُ الْ منَّانُ الْحنَّانُ الْ تَ الْفَاَنْ ریخت  هَم میسانُ اَللّهُمَّ السَّاعَةَ السَّاعَةَ 

  .فتچیز برنگر چنیازی بخدای جویند از دیگران، ایشان برگرفتند و وی از آن هی گفت بیبر ما عبدالواحد 
شناختم، غریب بود و میگفت خداوندا من  کتّانی گوید یکی را دیدم از صوفیان، بر در کعبه که او را نمی          
دانم که دیگران چه میگویند و چه میخواهند امّا درین رقعۀ من نگر، رقعۀ در دست داشت چون این بگفت  نمی

  .آن رقعه از دست وی بهوا در پرید و غائب شد
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ابوعبداللّهِ جَال گوید وقتی والدۀ من ماهیی چند خواست از پدر من، ببغداد پدر من ببازار شد من با او           
گفت میخواهی که این بخانه برم گفت  بودم، ماهی بخرید، یکی را طلب میکرد که بخانه آرد کودکی فراز آمد و
یم بانگ نماز آمد کودک گفت بانگ نماز آری کودک برگرفت و با ما همی آمد در راه پیش از آنک بخانه آمد

باید کرد و نماز، وگر دستوری دهی که بطهارت مشغول شوم و الّا ماهی برگري و برو  آید، مرا طهارت می می
تریم بدانک در مسجد شویم و نماز  بمن که ما اوىلکودک ماهی بنهاد و بوضو ساخنت مشغول شد پدر گفت 

سجد شدیم و نماز کردیم کودک نیز بیامد و نماز کرد پس بیامد و ماهی کنیم، ماهی آنجا بگذاشتیم و در م
الده بگفت والده گفت او را بگوئید تا بنشیند وبخانه رسیدیم پدر این حکایت با  برگرفت و بیاورد تا بخانه چون

فت من چون و با ما لقمۀ بکار برد، او را بگفتیم کودک گفت روزه دارم گفتیم پس نماز شام افطار اینجا کن گ
در روز یکی کار بکردم هیچ کار دیگر نکنم گفتم پس در مسجد شو تا نماز شام پس آنگه پیش ما آی، بشد، 
چون نماز شام بود باز آمد، با ما طعام خورد چون فارغ شدیم او را داللت کردیم بر جایگاه طهارت، در وی 

تیم تنها، در خانۀ ما دخرتکی بود بر زمني مانده، از چنان دیدیم که او خلوت دوسرت میدارد، او را در خانه بگذاش
خویشاوندی از آنِ ما، بشب دیدیم که همی آمد درست شده، او را برپسیدیم از آن حال، گفت من گفتم خداوند 

چون بشنیدیم برخاستیم بطلب کودک، درها  را بحرمت این مهمان که مرا عافیت دهی در حال برپای خاستم
  .هُمُ کبريٌصَغريٌ وَ مِنْ هُمْپدرم گفت فَمِنْ. را باز نیافتیم دیدیم بسته و کودک

سعیدبن یحیی البصری گوید نزدیک عبدالواحدِ زید شدیم، او را دیدم در سایه نشسته گفتم اگر از خدای           
داناتر  بخواهی تا روزی بر تو فراخ کند، امید دارم که اجابت بکند عبدالواحد گفت خدای من بمصالح بندگان

پس پارۀ گچ از زمني برگرفت و گفت خداوندا اگر تو خواهی این را زر گردانی، زر شود چون بنگرستم در دست 
  .او زر شده بود بمن انداخت و گفت این را نفقه کن که در دنیا خري نیست مگر آخرت را

مرا بگرفت و وی بر تن از ابویعقوب سوسی حکایت کنند گفت وقتی مریدی را همی شستم، انگشت           
ای، از این سرای باز آن سرای انتقال  شوی بود گفتم ای پسر دست من رها کن که من همی دانم که تو مرده نه

  .میکنی، دست من رها کرد
ابراهیم شیبان گوید جوانی نیکو ارادت با ما صحبت همی کرد، فرمان یافت، دل من بدو مشغول شد           

ا همی شستم چون خواستم که دست او بشویم ابتدا بچپ کردم از دهشتی که مرا بود، دست عظیم، و خود، او ر
  .از من درکشید و دست راست بمن داد گفتم که راست گفتی ای پسر من غلط کردم

ابویعقوب سوسی گوید مردی بنزدیک من آمد بمکّه گفت ای استاد من فردا وقت نماز پیشني از دنیا           
این دینار از من بستان نیمی بگور کُن و نیمی بکفن، روز دیگر بیامد همان وقت طواف کرد پس  بخواهم شد،

  .سر باز نهاد و جان تسلیم کرد، او را بشستم و در لحد نهادم
  .اند ام و هر محبّی که خدای راست همه زنده چشم باز کرد گفتم زندگی پس از مرگ گفتا من زنده          
تعاىل بحقیقت آن  بن عبداللّه روزی در ذکر سخن میگفت و گفت ذاکر حق مُؤ َدِّب گوید که سهل ابوعلی          

بود که اگر خواهد که مرده زنده کند زنده شود، بیماری آنجا افتاده بود دست درو مالید در ساعت بهرت شد و 
  .برپای خاست

صحرا، ابر بر سر او سایه افکندی و وحوش  بشربن الحارِث گوید عمروبن عُتبه چون نماز کردی در          
  .پريامون او بیستادندی

ام بسوی تو گفت  جنید گوید چهار درم سیم داشتم، در پیش سری رفتم، گفتم چهار درم دارم، آورده          
ین بشارت ترا باد ای غالم که تو از جمله رستگارانی که من محتاج بودم بچهار درم، دعا کردم گفتم خداوندا ا
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  .چهار درم بر دست کسی بمن فرست که نزدیک تو از جملۀ رستگارانست
گوید با ابراهیم ادهم همی رفتم، بر کنار دریا به بیشۀ رسیدیم در آن بیشه هیزم بسیار بود  ابوابراهیم یمانی          

تش کنیم گفت چنني خشک، و بنزدیک این بیشه قلعۀ بود ابراهیم را گفتم اگر امشب اینجا بباشی ازین هیزم آ
آنجا فرود آمدیم و از آن قلعه آتش آوردیم و برافروختیم و با ما نان بود بريون کردیم تا بخوریم یکی گفت کنیم 

این آتش سخت نیکو است اگر ما را گوشت بودی کباب کردیمی ابراهیم ادهم گفت خدای تعاىل قادرست که 
د آهوئی در پیش کرده، همی دوانید چون نزدیک ما رسید بشما رساند ما درین سخن بودیم که شريی پیدا آم

آهوی بر وی درآمد و گردن او بشکست ابراهیم برخاست و گفت او را بکشید که خداوند تعاىل شما را گوشت 
  .نگریست داد او را بکشتیم و از گوشت او کباب میکردیم و شري از دور ایستاده بود در ما می

با ابراهیم خوّاص بودم اندر بادیه، هفت روز بر یک حال، چون روز هفتم بود حامد االسود گوید           
ضعیف شدم، بنشستم، با من نگریست گفت چه بود گفتم ضعیف شدم، گفت کدام دوسرت داری آب یا طعام گفتم 
آب، گفت آنک آب، باز پسِ پشت تست بازنگریستم چشمۀ دیدم چون شري، بخوردم و طهارت کردم و ابراهیم 

نگریست، فرا آنجا نیامد چون فارغ شدم خواستم که پارۀ بردارم گفت دست بدار که آب چنان نیست که بر  یم
  .توان داشت

فاطمه خواهر ابوعلی رودباری گوید از زیتونه خادمۀ ابوالحسني نوری شنیدم و این زیتونه خدمت           
ء بود و گفت روزی سرد بود، نوری را گفتم چه میخوری ابوحمزه و جنید و جمله بزرگان کرده بود و از جملۀ اولیا

گفت نان و شري، بیاوردم و پیش او بنهادم، او بر کنار آتش نشسته بود و پیش او انگشت بود، بدست بر میگرفت 
شد من با خویشنت  نهاد، دست او از آن سیاه شده بود و شري که در پیش او نهاده بود از آن سیاه می و بر آتش می

اند اولیاء تو، خداوندا در میان ایشان یکی پاکیزه نیست پس بريون آمدم از نزدیک او، زنی در  چه بشحشم گفتم
مۀ جامه از آن من بدزدیدی، مرا بدر شحنه بردند، خواستند که مرا چوب زنند نوری را خرب من آویخت، گفت رِزْ

تعاىل مرد شحنه گفت  یّۀ است از اولیاء خدایدادند از آن، بیامد مرد شحنه را گفت او را رنجه مدار که او ول
مۀ جامه بیاورد، باز آن زن دادم نوری او چگونه کنم و این زن دعوی میکند، درین بودیم که کنیزکی بیامد و آن رِزْ

  .و باز خانه آوردو گفت دیگر سخن در حقّ اولیاء خدا گوئی گفتم توبه کردمرا برگرفت 
خوّاص شنیدم که اندر سفری بودم، تشنه شدم چنانک از تشنگی بیفتادم، کسی دیدم خريالنّساج گوید از           

که آب بر روی من همی زد، و چشم باز کردم، مردی دیدم نیکو روی، بر اسبی خنگ نشسته، مرا آب داد و گفت 
بینم گفت  که بر پس اسب من نشني و من بحجاز بودم، اندکی روز بگذشت گفت مرا، چه بینی گفتم مدینه را می

  .از من سالم گوی و بگو که خضر سالمت میکرد وَسَلَّمَ هِ عَلَیْ اللّه صَلَّیفرو آی و پیغامرب 
علم مشغول بودیم خرّاط در مظفّر جَصّاص گوید که من و نصر خرَّاط، شبی در جائی بودیم و بمذاکرۀ           

تعاىل او را یاد کرده است تا  در اوّل ذکر، آن بود که داند که حقمیانه گوید که یاد کنندۀ خدایرا جَلَّ جَاللُهُ فائدۀ او 
تواند کرد گفت من او را خالف کردم درین سخن، گفت اگر خضر اینجا حاضر بودی بر  آنکه او را یاد می

درستی این سخن گواهی دادی، درین بودیم که پريی از هوا درآمد تا پیش ما رسید و گفت راست همی گوید که 
  .السَّالمُ هِ تعاىل او را پیش از ذکر او بود ما بدانستیم که آن خضر است عَلَیْ ندۀ خدایرا، ذکر حقیاد کن

بن عبداللّه آمد و گفت میگویند تو بر سر آب  اللّهُ که گفت کسی نزدیک سهل از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَهُ          
ز مؤذّن پرسیدم مؤذّن گفت من این ندانم ولیکن گوی است ا بروی گفت از مؤذّن مسجد برپس که مردی راست

  .اندرین روزها اندر حوض شد که طهارت کند، در آنجا افتاد اگر من در آنجا نبودمی، در آنجا بماندی
خویش را  جَلَّ خواست چنان بُوَد که اولیاءاستاد ابوعلی گفت سهل را آن پایگاه بود ولیکن خدایرا عَزَّوَ          
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  .و سهل صاحب کرامات بود پوشیده دارد
نزدیک بدین معنی آنچه حکایت کنند از ابوعثمان مغربی که گفت وقتی خواستم که بمصر روم، در کشتی           
درآمد که مرا آنجا شناسند، از شهرگی خویش برتسیدم، کشتی برفت بعد از آن دیگر بخاطرم پس بخاطرم  نشینم

دیدند و هیچکس نگفت از  شتی رسیدم و در کشتی شدم و مردمان مرا میچنان آمد که بروم، بر آب برفتم تا بک
چیز نگفت من بدانستم که وىل مستور بُوَد در میان خلق  چایشان که این خالف عادتست یا نیست هیچکس هی

  .اگرچه مشهور بُوَد
قَت بول داشت و اندر یک ساعت رْاللّهُ حُ و از آن چه ما دیدیم معاینه، از حال استاد امام ابوعلی رَحِمَهُ          

چندین بار، وی برخاستی چنانک دو رکعت نماز کردی چند بار طهارت بایستی کرد و با خویشنت شیشۀ داشتی، 
اندر راه مجلس و بودی که در راه چندین بار بنشستی، اندر آمد و شد و چون بر کرسی شدی و سخن گفتی از آن 

م که این نقض عادتست پس از مرگ او دیدیم و نه پنداشتی و سالها میعلّت رسته بودی اگرچه دراز بکشیدی 
  .بدانستیم
و مشهورست که عبداللّه وزّان بر زمني مانده بود چون اندر سماع بودی، وجدی پدید آمدی ویرا، برپای           
  .خاستی
رفتیم آب جامه که  در راه که می رفتم الحواری گوید با بوسلیمان دارانی پري خویش بحجّ می احمدبن ابی          
از من بیفتاد ابوسلیمانرا گفتم آب جامه گم کردم و بی آب بماندیم و سرما سخت بود ابوسلیمان گفت  با ما بود

که نا الضَّالَّةَ درین بود که یکی آواز داد که این آب جامۀ کیست عَلَیْ یا رادَّ الضَّالَّةِ و یا هادِیَ مِنَ الضَّاللَة اُرُدُدْ 
افتاده است گفتم آنِ من، بازگرفتیم و ما پوستینها در خویشنت گرفته بودیم از سختی سرما، در این میانه یکی را 
دیدیم که پیش ما آمد کهنۀ پوشیده و عرق همی ریخت ابوسلیمان ویرا گفت ای درویش چیزی بتو دهیم ازین 

یابی نزدیک سی سالست که من درین  رد میجامها که ما داریم گفت ای ابوسلیمان اشارت بزهد میکنی و س
ام، چون زمستان آید لباسی از حرارت محبّت خویش درما پوشانند و چون  ام هرگز از سرما و گرما بنلرزیده صحرا

  .تابستان آید از راحت محبّت بر ما پوشانند بگذشت و بر ما التفات نکرد
یم اندر میان روز بدرختی رسیدیم و در نزدیکی آب بود فرود رفت ابراهیم خوّاص گوید وقتی اندر بادیه می          

تا چون بود چون آمدم و شريی دیدم عظیم، روی فرا من کرده من خویشنت را تسلیم کردم و حکم را گردن نهادم 
حَمۀ بکرد و پیش من بخفت و دست بريون کرد و دست وی آماس کرده بود و آب لنگید حَمْ  بمن نزدیک شد می

چوبی برگرفتم و دست وی بشکافتم ریم و خون بسیار از وی بريون آمد پس رکویی بر دست وی بستم گرفته من 
  .جنباندند و قرصی آوردند پیش من نهادند من میگشتند و دنبال میآمد با دو بچه، گرد  بشد و ساعتی بود می

دلیل ویرا فرا گرفتیم، بطبیبی ترسا سمّاک نالنده شد،  الحَواری حکایت کنند که گفت ابن از احمدبن ابی          
بردین تا او را ببیند چون میان حريه و کوفه رسیدیم مردی پیش ما آمد نیکوروی، پاکیزه جامه، خوش بوی گفت 

اللّهِ بدشمن خدای استعانت خواهند بر وىلّ خدای این دلیل بر  حانَروید قصّۀ ویرا بگفتم گفت ای سُبْ  کجا می
ناهُ زَلْحَقِّ اَنْبِالْالسمّاک شوید و ویرا بگوئید که دست بر آنجا نه که درد میکند و بگو وَ ابنزمني زنید و با نزدیک 

السمّاک آمدیم و خرب بازو بگفتیم، دست  حَقِّ نَزَلَ و از چشم ما ناپدید شد ما از آنجا بازگشتیم با نزدیک ابنوَبِالْ
  .السَّالمُ  هِ فتند آن خضر بود عَلَیْبر آن موضع نهاد و این بگفت در وقت عافیت پدید آمد گ

تا باستقبال ولییّ شویم  عَمّی بسطامی گوید اندر نزدیک بویزید بسطامی بودم اندر مسجد گفت برخیزید          
بۀ هریوه را دیدیم بویزید گفت برخاطرم همی تعاىل، رفتیم بازو چون بدروازه رسیدیم، ابراهیم سِتَنْ از اولیاء خدای
به گفت اگر همه خلق را بشفاعت تو سِتَنْاستقبال تو آیم و شفیعی کنم ترا بخدای تعاىل ابراهیم گذشت که ب
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بخشد بس کاری نبود، کفی خاک بُوَد ابویزید متحیّر شد از جواب او استاد امام گوید کرامات ابراهیم اندر حقري 
راست و آنچه او را نمود از صدق حال در داشنت آن، بزرگرت بود از کرامات بویزید در آنچه ویرا حاصل آمد از ف

  .باب شفاعت
بایست کرد آواز داد که کیست  چون وقت نماز اندر آمد ویرا طهارت میعبدالواحدِ زید را فالج رسید           
هیچکس جواب نداد گفت یارب مرا ازین بند رها کن تا طهارت بکنم آنگاه فرمان تراست گویند درست اینجا، 

  .هارت بکرد و باز آن حال شد که بود بر بسرت بخفتشد، در وقت ط
ایّوب حمّال گوید ابوعبداللّه دیلمی چون در سفر جایگاهی فرود آمدی، در گوش خر گفتی، میخواستم که           

ترا ببندم اکنون نخواهم بسنت، اندرین صحرا فرا گذارم تا علف همی خوری چون وقت آن بود که بار نهیم با 
  .آی چون وقت رفنت آمدی خر بازآمدینزدیک من 

گویند بو عبداللّه دیلمی دخرت خویش را بشوهر داد، خواست که او را جهازی کند او را جامۀ بود، وقتی           
ببازار برده بود آنرا بدیناری قیمت کرده بودند، همان جامه، همان ببازار برد بیّاع گفت که این جامه امروز بهرت 

  .یَزید همی گردانیدند تا بهاء آن بصد دینار شد چندانک جهاز دخرت او از آن راست شد ارزد در مَنْ
ل گوید ازاری خریدم، کوتاه بود گفتم یارب یک گز دیگر زیادت کن، گزی درازتر شد، اگر نصربن شُمَیْ          

  .بیش تر خواستمی بیش بکردی
است که برو آسان گرداند طهارت کردن در زمستان، او را گویند عامربن عبدقیس از خداوندتعاىل درخو          

اجابت کرد هرگه که وضو کردی در زمستان، آن آب که بدان وضو همی کردی گرم یافتی و از آن بخار همی آمدی 
تعاىل  و از خداوندتعاىل بخواست که شهوت زنان از دل او برگريد، چنان شد که او میخواست و درخواست از حقّ

  .ا از دل او باز دارد در حال نماز، و او را در آن اجابت نکردکه شیطانر
دستوری من در ین جا  اندر خانه رفتم، مردی دیدم آنجا نشسته، گفتم تو کیستی که بیبشر حارث گوید           

ن گفتم زیادت کآمدۀ گفت برادر تو خضر گفتم مرا دعا کن گفت خداوندتعاىل طاعت خویش را بر تو آسان کناد، 
  .گفت آنرا بر تو بپوشاناد

ابراهیم خوّاص گفت اندر سفری بودم، بویرانی اندر شدم، بشب، شريی عظیم دیدم، برتسیدم سخت،           
  .هاتفی آواز داد مرتس که هفتاد هزار فریشته با تواند و ترا نگاه میدارند

ربد پس دزد آمد و جامه بازآورد که دست گویند نوری در میان آب شده بود، دزدی بیاند و جامۀ وی ب          
  .وی خشک شده بود نوری گفت جامه باز داد، یارب تو دست وی باز ده دست دزد بهرت شد

چیز نخورم مگر حالل، اندر بیابانی مريفتم یک بُنِ انجري دیدم،  چشبلی گفت وقتی نیّت کردم که من هی          
  .ام دار که ملک جهودی بسخن آمد و گفت وقت خویش نگاهدست فراز کردم تا انجريی باز کنم انجري 

بو عبداللّهِ خفیف گوید در بغداد شدم، بحج خواستم شد، تکبّری صوفیی اندر سر من بود چهل روز بود           
تا نان نخورده بودم، در نزدیک جنید نشدم، از بغداد برفتم تا بزُباله آب نخوردم، بر یک طهارت بودم آهوی 

و آب  خورد، من تشنه بودم چون نزدیک چاه رسیدم آهو بشد میبر سر چاهی، آب بر سر آمده بود آهو آب  دیدم،
باز بُنِ چاه شد من برفتم و گفتم یارب مرا محّل از آن آهو کمرت است از پسِ پشت شنیدم که ترا بیازمودیم، صابر 

کشیدم و از آن میخوردم و طهارت میکردم تا بمدینه نیافتیم، بازگرد و آب بردار، بازگشتم، چاه پرآب بود، رکوۀ بر
ه آمدی چون از حج وَکْرِرسن آمد تو با  رکوه و بی شدم برنسید، چون آب برکشیدم هاتفی آواز داد آهوی بی

بازآمدم در نزدیک جنید شدم چون چشم او بر من افتاد گفت اگر صرب کردی یک ساعت آب از زیر پای تو 
  .برآمدی
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، اشرت بیفتاد و بمرد و راند می دبن سعیدالبصری گوید اندر راه بصره همی رفتم، مردی دیدم اشرتیمحّم          
طَلَب رُدَّ عَلَیَّ مَا  گفت یامُسَبِّبَ کُلِّ سَبَبٍ ویامَأمُولَ مَنْ مرد و پاالنرا بیفکند من مريفتم بازنگرستم اعرابی می

  .ی خاست و مرد برنشست و برفتلَ والقَتَب، اشرت برپامِلُ الرَحْذَهَبَ یَحْ
مروزی گوید وقتی مرا آرزوی گوشت کرد، بنیم درم گوشت خریدم، در راه که بخانه رفتم زغنی ل شِبْ          
ی شد نماز میکرد تا بشبانگاه چون باز خانه آمد زن او بیامد، از دست خادم بربود، شبل در مسجد درآمد و

وردی زن گفت دو زغن در هوا با یکدیگر جنگ میکردند این از میان گوشت پیش او آورد گفت این از کجا آ
  .ل را فراموش نکرد و اگرچه شبل او را فراموش میکندشبایشان بیفتاد، شبل گفت شکر آن خدایرا که 

بمرد ری وقتی بغزا رفته بود با لشگری چون بروم رسید اسبی که در زیر او بود بیفتاد و د بُسْگویند بوعُبَیْ          
ر، چون این بگفت اسب برخاست و برنشست گفت خداوندا این را بعاریت بما ده تا باز وطن خویش رویم، بُسْ

و چون از غزا فارغ شد و باز وطن خویش آمد پسری را گفت ای پسر زین اسب فروگري پسر گفت اسب عرق 
ساعت که زین بازگرفت اسب بیفتاد و کرده است نباید که زیان دارد گفت ای پسر آن عاریتی است زین بازگري در

  .بمرد
وقتی زنی بمرد مردمان بجنازۀ او شدند، نبّاشی بود او نیز بجنازۀ او شد تا بنگرد حال گور تا نبش کند،           

بر وی نماز کردند و همه بازگشتند چون شب درآمد نبّاش بیامد و گور بشکافت چون بدو رسید این زن گفت 
برین آمرزیدۀ کفن آمرزیدۀ باز کند، نبّاش گفت اگر ترا آمرزیدند مرا باری چیست سبب آمرزش که اللّهِ  حانَ سُبْ

حالم که تو میدانی، گفت خداوندتعاىل هر که بمن نماز کرد همه را بیامرزید و تو بر من نماز کردی، دست بداشت 
  .نیکو شدو گور راست کرد و توبه کرد و حال آنکس 

وسی حريی گوید ذوالنّون مصری را دیدم دو مرد با یکدیگر خصومت کرده بودند یکی بن م نعمان          
لشگری و یکی رعیّت این رعیّت، یکی بر روی این مرد سلطانی زد دندان او بشکست لشگری اندرین مرد 

آن دندان از  آویخت و گفت میان من و تو امري، انصاف دهد، خواستند که بدر امري روند ذوالنّون ایشانرا بخواند و
دست آن مرد بستد و بآب دهن خویش تر کرد و باز جای خویش نهاد و لب بجنبانید و در ساعت درست شد آن 

  .آورد دندانهاء خویش راست دید چنانک بود لشگری متحیّر بماند، زبان گرد دهان برمیمرد 
برخاست و طهارت کرد و دو رکعت وقتی مردی از یمن بريون آمد، خری داشت در راه خرش بمرد، مرد           

دانم و گواهی دهم که تو مرده  جستم و می شدم اندر سبیل تو و رضاء تو می نماز کرد و گفت یارب من بجهاد می
کس مکن، از تو میخواهم تا خر مرا زنده مرا زنده کنی و آنچه در گورست برانگیزی، امروز مرا در تحت مِنَّت 

  .افشاند وش میکنی، چون بگفت خر برخاست و گ
ابوبکر همدانی گوید اندر بیابان حجاز بماندم، روزی چند، چیزی نیافتم مرا نان آرزو بود و باقلی گرم از           

باب الطّاق، با خویشنت گفتم میان من و عراق چندین روزه راه است چون بُوَد، هنوز این خاطرم تمام نشده بود 
بازکشید م، بنزدیک او شدم گفتم نان و باقلی گرم تو داری گفت آری، ازاری که یکی آواز داد که نان و باقلی گر

و نان و باقلی بر وی، گفت بخور، بخوردم دیگر بار گفت بخور بخوردم، همچنني باری چند بگفت بار چهارم 
  .گفت بحّق آنک ترا فرستاد بگوئی تا تو کیی گفت من خضرم و در وقت ناپیدا شد

بود که هیچ نخورده لَبِیَّه رسیدم، آنرا خراب یافتم و هفت روز بثَعْ چون اد گوید بحجّ مريفتمابوجعفر حّد          
بودم، بر در گنبد، خویشنت را بیفکندم، اعرابی بیامد بر اشرت، خرمائی چند بیاورد و پیش ایشان بریخت، ایشان 

اعتی برآمد باز آمد، با ایشان گفت یکی چیز نگفتند اعرابی مرا ندید و بشد چون س چبدان مشغول شدند و مرا هی
دیگر با شما است گفتند آری یکی درین گنبد است اعرابی درآمد، مرا گفت تو چه کسی که اینجائی چرا سخن 
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اند، هرچند جهد کردم که بروم نتوانستم  اندکه او را چیزی نداده گوئی، من برفتم بخاطرم درآمد که یکی گذاشته نمی
من دیگرانرا ز کردی تا از چندین میل باز گردیدم از بهر تو، خرمائی چند آنجا بریخت و برفت رفت، راه بر من درا

  .بخواندم تا بخورند من نیز بخوردم
احمدبن عطا گوید اشرتی با من سخن گفت اندر راه مکّه، اشرتی بود بار برنهاده و اشرتبان بر وی           

حَانَ مَنْ یَحْمِلُ عَنها اشرت با من نگریست و مرا گفت بگوی جَلَّ تم سُبْنشسته شرت گردن دراز کرد اندر شب، من گف
  .اللّهُ من گفتم جَلَّ اللّهُ

تا بیماری را عیادت کنی من در  ی کرد مرا گفت اندرین سرای نیائیعۀ چنني گوید زنی با من مکرابوزُرْ          
روی وی سیاه ستم که مراد او چیست گفتم یارب شدم، در سرای بر من ببست و اندر سرای هیچ نبود من دان

گردان، در وقت روی او سیاه شد متحیّر بماند، در بازگشاد من بريون شدم گفتم یارب او را باز همان حال کن 
  .که اوّل بود و در وقت سپید شد

هگن شدیم خلیل صیّاد گوید پسر من غائب شد از ما و ندانستیم که کجا شدست من و مادرش اندو          
حفوظ پسر من محمّد از من کرد، از حد بريون، بنزدیک معروف کرخی شدم و گفتم یا بام صعب و مادر جزع می

کند معروف گفت چه  و جزع مییابیم از وی و مادر وی سخت اندوهگن است  ه است و هیچ خرب نمیغائب شد
ض اَرْاِنَّ السَّماءَ سَماؤُکَ وَالْاَللّهُمَّ اىل او را باز ما دهد معروف گفت خواهی گفتم دعا کن مگر خداوندتع

تِ بِمُحَمَّدِ، خلیل گوید بدرشام آمدم، و او را دیدم آنجا ایستاده گفتم یا محمّد گفت ای نَهُما لَکَ اِیْضُکَ وَما بَیْاَرْ
یم اگر پدر همني ساعت در شهر انبار بودم، بدانک حکایت اندرین باب بسیار است و زیادت ازین که یاد کرد
شاءَ اللّهُ  بدان مشغول باشیم از حّد اختصار بريون شود و اندرین مقدار که یاد کرده آمد نفع و کفایت است اِنْ 

  .تَعاىل
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  باب پنجاه و چهارم
  آنچه در خواب بدین قوم نمایند

  .آخِرَةِالْ وَ فییا حَیوةِ الدُّنْبُشری فی الْاللّهُ تَعاىل لَهُمُ الْ قالَ           
  .اند که این بشری خوابی نیکو است که مرد بیند یا او را ببینند گفته          

پرسیدم ازین آیت، مرا گفت هیچکس پیش از  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  هُ از پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ دا گوید رَضِیَابودَرْ          
  .ا او را ببینندتو این از من نرپسید این آیت خواب نیکو است که مرد بیند ی

و نیز نماید چون هِ وَسَلَّمَ گفت رؤیا از خدا بود و دیاللّهُ عَلَیْ  هُ که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ ابوقتاده گوید رَضِیَ          
ی بیند که کراهیت دارد بگو، سه بار از دست چپ آب دهن بیفکند و بخدا پناه جوید تا آن او یکی از شما خواب

  .نداردرا هیچ زیان 
هِ وَسَلَّمَ گفت هر که مرا بخواب بیند مرا دیده باشد که اللّهُ عَلَیْ هُ گوید که پیغامرب صَلَّیاللّهُ عَنْ  عبداللّه رَضِیَ          

  .کس نتواند نمود و معنی خرب آنست که آن خواب صدق بود و تأویل وی حق بودشیطان خویشنت بر مثال مرا فرا 
دل درآید و احواىل که ه خواب نوعیست از انواع کرامات و حقیقت خواب خاطری بود که بو بدان که           

صورت بندد اندر وهم و چون در خواب مستغرق نشود جمله حس، صورت بندد آدمی را بوقت بیداری که گوئی 
ّس ازیشان آن خواب بحقیقت دیده است و آن تصوّری باشد و اوهامی که در دل ایشان قرار گرفته باشد چون ح

زایل شود، آن وهم، مجرّد گردد از معلومات که بحّس و ضرورت بود، آن وقت آن حالت بر مرد قوی گردد و 
ظاهر شود چون بیدار شود آن حال که تصّور کردست آنرا، ضعیف نماید باضافت با حال حسّ در مشاهدت و 

غ بود بوقت تاریکی شب چون آفتاب ضروری و مثال این چنني بود چون کسی که در روشنائی چراحصول علم 
برآید نور چراغ را غلبه کند تا ناچیز شود باضافت بانوار آفتاب پس مثال حال خواب همچنان بود که آن مرد که 

آورد  بیدار شود باز یاد میدر روشنائی چراغ بود و مثال بیداری همچنان که آفتاب برو برآمده باشد، و آنکس که 
  .ه است در حال خواب اوآنچه او را متصوّر بود

وی درآید بود که از جهت شیطان بود و بود که از اندیشه نفس بود و بود که از فریشته ه و خاطرها که ب          
  .تعاىل که در دل تو بیافریند بود و بود که از تعریفی بود از خدای

  .تر باشد راست گوی ترین خواب شما خواب آنکس بود که و اندر خرب همی آید که راست          
و بدانک خواب بر اقسام است خوابی باشد بغفلت و خوابی بود بعادت و آن خوابی بود نه محمود           

تعاىل میگوید  بلکه معلول بود زیرا که برادر مرگ است و در خرب آمده است که خواب برادر مرگ است و خدای
  .مَنامها فی تَمُتْ تِها وَ الَّتی لَمْفُسَ حنيَ مَوْ ای میگوید اللّهُ یَتَوفَّیَ االَنْلِ و دیگر جبِاللَّیْ موهُوَ اَلَّذی یَتَوفَنک

  .اند اگر اندر خواب خري کردی در بهشت خواب بودی و گفته          
را دیدار بريون آوردند همه بالها فالسَّالمُ حوّا را از وی  هِ اند اندر بهشت خواب بر آدم افتاد عَلَیْ و گفته          

  .آمد
مَنامِ اِّنی الْ هِمَاالسَّالمُ اِنّی اَری فیعَلَیْاللّهُ شنیدم که گفت آنگه که ابراهیم با اسمعیل  از استاد ابوعلی رَحَِمهُ          

بَحُکَ اسمعیل گفت و این جزاء آنست که بخسبد اگر ترا خواب نبودی پسرت را قربان نفرمودندی و گویند اَذْ
دوستی من کند و چون شب  السَّالمُ وحی فرستاد که ای داود دروغ گوید هر که دعوی هِ بداود عَلَیْخداوندتعاىل 
  .درآید بخسبد

  .و خواب ضّد علم است و برای این گفته است شبلی که اندکی خواب در هزار سال فضیحتی بود          
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خسبد غافل بود و هرکه غافل شود محجوب بود و شبلی گوید حق تَعاىل اطّالع کرد بر من و گفت هرکه ب          
  :اند و شبلی بعد از آن نمک در چشم کردی تا ویرا خواب نیامدی و اندرین معنی گفته

  :شعر
 فَ یَنَامْمُحِبِّ کَْیعَجَباً لِْل

  

 مُحِبِّ حَرَامٌم عَلَی اْلکُلُّ نَوْ 
  

  .غلبه و سخن او از ضرورتاند خوردن مرید از فاقه بود و خواب وی از  و گفته          
گري که این جزاء آنست که  السَّالمُ بحضرت بخفت او را گفتند اینک حوّا، بازو آرام هِعَلَیْاند چون آدم  و گفته          

  .بحضرت ما بخسبد
ادبی باشد و اگر چنانست که غائبی تو خداوند  که خواب در حضرت بیاند اگر حاضری مخسب  و گفته          
  .بتی و خداوند مصیبت را خواب نباشدمصی

تعاىل مباهات کند با  و امّا خواب خداوندان مجاهده صدقۀ بود از خدای تعاىل برایشان و خدای          
فریشتگان ببندۀ که در سجود بخسبد گوید بنگرید ببندۀ من که جان وی بمحّل راز گفنت است و تن وی بر بساط 

  .عبادت گسرتده است
اند هر که بطهارت بخسبد جان ویرا دستور باشد تا گرد عرش طواف کند و خدایرا سجود کند و  و گفته          

  .سُباتاً مَکُمْنا نَوْخدای عَزَّوَجَلَّ میگوید وَجَعَلْ
استاد ابوعلی گوید کسی پیش پريی گله کرد از بسیاری خواب گفت برو شکر کن بر عافیت که بسیار بیمار           
  .ر آرزوی یک ساعت خواب که تو از آن شکایت میکنیاست اند
چیز دشوارتر از خواب عاصی نیست گوید کی بود که بیدار شود تا خدای را  چاند بر ابلیس هی و گفته          

  .معصیت کند
  .داند که نیکوترین حال عاصی را آن وقت بود که بخسبد اگر خريی نکند باری شرّی از وی نیای و گفته          
بود وقتی خواب بر وی غلبه کرد، حق از استاد ابوعلی شنیدم که گفت شاه کرمانی بیخوابی عادت کرده           

  حَانَهُ وَتَعاىل را بخواب دید پس از آن تکلّف میکردی تا بخسبد ویرا گفتند این چیست گفتسُبْ
  :شعر

 بی فی مَنامیتُ سُرورَ قَْلرَأ َیْ
  

 مَنامَاوَالْتُ التَّنَعُسَّبَبْفَاحْ 
  

  .شادی دل خویش اندر خواب دیدم بر من دوست گشت از سبب او          
بیداری یکی گفت خواب پريی بود ویرا دو شاگرد بود میان ایشان، خالف افتاد اندر حدیث خواب و           

ای بود، بحاکم بهرتست زیرا که خفته معصیت نکند دیگر گفت بیداری بهرت است که بیداری بر معرفت خد
ترا که بتفضیل خواب میگوئی مرگ بهرت از زندگانی و ترا که بتفضیل بیداری شدند، نزدیک پري خویش پري گفت 

  .میگوئی زندگانی بهرت از مرگ
مردی بندۀ خرید چون شب درآمد ببنده گفت بسرت فرو کن بنده گفت ای خواجه ترا هیچ خداوند هست           

  .د گفت نه گفت تو شرم نداری که خداوند تو نخسبد و تو بخسبیوی بخسب گفت گفت هست
  .کند که بخسبم ر پدر را گفت تو چرا نخسبی گفت دوزخ رهانمیو گویند پسر سعیدِ جُبَیْ          
  .ترسد پدر تو از شبیخون میو گویند که دخرت مالک دینار پدر را گفت چرا نمی خسبی گفت           
دیدیم  بن خُثَیم فرمان یافت دخرتکی از همسایۀ ربیع پدر را گفت که ما هر شب استونی می ربیعو گویند           

درین سرای همسایۀ ما ربیع، کجا شد پدر گفت این همسایۀ ما ربیع بود که از اوّل شب تا آخر شب ایستاده بود و 
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  .م نیامدیستونی است بحکم آنک بجز شب بر باادخرتک پنداشته بود که آن نماز میکرد 
هِ اللّهِ وَسَالمُهُ عَلَیْ اند در خواب معنی ها است که اندر بیداری نیست یکی آنک پیغامرب صَلَواتُ  و گفته          

بخواب ببینند و بیداری نبینند و یاران و سلف صالح و خدای تعاىل بخواب ببینند و ببیداری نه و این فضلی 
  .بزرگست
خواه ابوبکر گفت یارب  حانَهُ وَ تَعاىل را بخواب دید حق تَعاىل وی را گفت حاجتسُبْابوبکر آجُرّی حق           

  .بدین از تو تو حاجت خویش خواه مت محمّد را بیامرز گفت من اولیرتهمه عاصیان امّ
شنت را بچیزی بیاراید بخواب دیدم که مرا گفت هرکس که خوی هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  کتّانی گوید پیغامرب را صَلَّی          

  .که خداوندتعاىل از آن، خالف آن داند حق او را دشمن گريد
هِ وَسَلَّمَ بخواب دیدم گفتم چه دعا کنم تا دل من نمريد گفت هر روز اللّهُ عَلَیْ  پیغامرب صَلَّی گوید هم کتّانی          

  .تَیا حَیُّ یا قَیُّومُ یا الاَلهَ اِلّا اَنْ. چهل بار بگوی
السَّالمُ بخواب دید ویرا گفت اگر انگشرتی کنم نقش نگني  هِ ها عیسی را عَلَیْاللّهِ عَلَیْ  بن علی سَالمُ  حسن          

  .مُبنيُ که این آخر انجیل استحَقُّ الْمَلِکُ الْالاِلهَ اِلَّااللّهُ الْوی چکنم گفت 
دم گفتم خدایا راه چگونه است بتو گفت نفس دست بدار حانَهُ وَ تَعاىل را بخواب دیابویزید گوید حق سُبْ          
  .و بیا

گویند احمد خضرویه حق را بخواب دید که گفت یا احمد همه مردمان از من آرزوها میخواهند مگر           
  .ابویزید که مرا میخواهد

ب چند خوانم ترا و مرا اجابت جَاللُهُ بخواب دیدم گفتم یار بن سعید القَطّان گوید که حق را جَلَّ یحیی          
  .نکنی گفت یا یحیی ما آواز تو دوست میداریم

السَّالمُ بخواب دیدم گفتم یاامريالمؤمنني  هِ طالب را عَلَیْ بشربن الحارث گوید که امريالمؤمنني علیّ بن ابی          
یکوتر از آن تکبّر درویشان بر مرا پندی ده گفت چه نیکو بود شفقت نمودن توانگران بر درویشان برای خدای و ن

  :توانگران بایمنی خدای گفتم یا امريالمؤمنني زیادت کن این بیتها بگفت
  شعر

 تَ حَیّاًتاً فَصِْرکُنتَ مَیْ  قَدْ
 تٌفَناءِ بَیْعَزَّ بدارِ الْ 

  

 تاً بٍ تَصريُ مَیْقَریْ وعَنْ 
 تاً نِ بِداِر البَقَاءِ بَیْفَابْ

  

  .چه کرد گفت از کریم چه آید مگر کرمرا بخواب دیدند گفتند او را که خدای با تو  حسن عِصام شیبانی          
یکی دیگر را بخواب دیدند از بزرگان از حال او پرسیدند گفت ما را حساب کردند و باریک فرو گرفتند           

  .پس منّت برنهادند و آزاد کردند
مت شد و ما در د توئی حبیب عجمی گفت هیهات آن عُجْحبیب عجمی را بخواب دیدند، او را گفتن          

  .نعمت بماندیم
سُفیان ثَوری را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت بر من رحمت کرد، گفتند حال عبداللّه           

  .تعاىل شود مبارک چیست گفت از جملۀ آنانست که هر روز دوبار بحضرت حق
اللّهُ ابوسهلِ زُجاجی را بخواب دید گفت  نیدم که گفت استاد ابوسهل صُعلوکی رَحِمَهُاز استاد ابوعلی ش          

  .تر از آنست که ما پنداشتیم خدای با تو چه کرد و این ابوسهل بوعید اَبَد بگفتی گفت آنجا کار آسان
د از پس حبیب حسن بصری اندر مسجد شد تا نماز شام کند و امام، حبیب عجمی بود وی نماز نکر          
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د که زبان وی گرفته بود، آن شب بخواب دید که اگر از پس او نماز کردی حَمْترسید که لحن کند اندر اَلْ
  .تعاىل هر گناه که در پیش کرده بودی ترا بیامرزیدی خدای

که عثمانِ مالکِ اَنَسَ را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید بآن کلمه           
  .حَیّ الَّذی الیَمُوتُحانَ الْهُ گفتی چون جنازۀ دیدی سُبْاللّهُ عَنْ عَفّان رَضِیَ 

که حسن بصریفرمان یافت، بخواب دیدند، درهای آسمان گشوده بودند و منادی ندا میکرد که و آن شب           
  .تعاىل از وی خشنود شد حسن بصری با خدای خویش آمد و خدای

و حالتی نیکو، گفتم یا استاد لوکی را بخواب دیدم کیب شنیدم که گفت استاد ابوسهل صُعْاز ابوبکر اِشْ          
  .بچه یافتی آنچه یافتی گفت بظنّ نیکو بخدای خویش، بظنّ نیکو بخدای خویش، دوبار گفت

  :جاحظ را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد این بیت گفت          
 ٍءرَ شَیْبخَطِّکَ غَیْتُبْفَال تَْک

  

 تَراهُ قِیامَةِ اَنْاْل یَسُرُّکَ فی 
  

اللّهُ بخواب دید، برهنه، گفت شرم نداری از مردمان گفت این نه مردمانند، مردمان  جنید ابلیس را لَعَنَهُ           
دار شدم بشتافتم و آنجا اند، همه تنم بگداختند و جگرم بسوختند جُنید گفت چون بی آنانند که در مسجد شونیزیّه

شدم جماعتی را دیدم، سرها بر زانو نهاده و در تفکّر چون چشم ایشان بر من افتاد گفتند نگر تا غرّه نشوی 
  .بحدیث این پلید

نصرآبادی را بخواب دیدند بمکّه، پسِ مرگ او ویرا گفتند خدای با تو چه کرد گفت عِتابی بکرد با من           
االجالل اندر لحد ننهادند کنند پس ندا کرد یا اباالقاسم پس از وصال انفصال گفتم نه یا ذ چنانک بزرگواران

  .اَحَد نرسیدمه مرا تا ب
ذوالنّون را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت از وی سه حاجت خواستم بعضی اجابت           

  .گردانید امید میدارم دیگران نیز اجابت کند
ند، بربهان، بر مطالبت نکردبلی را بخواب دیدند پسِ مرگ و گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا ش          

گاری بزرگرت از زیان کردن بهشت نیست و در دوزخ  چیز، روزی گفتم هیچ زیان دعویها که من کردم مگر بیک
  .ز مانندگاری است عظیم ترا از زیان کردن آنک از دیدار من با شدن پس مرا گفتند چه زیان

ری گفت جنید را بخواب دیدم گفتم خدای با تو چه کرد یا اباالقاسم گفت این همه اشارتها ناپدید جُرَیْ          
  .چیز بکار نیامد مگر آن تسبیحها که بامدادان کردمی چشد و آن همه عبارتها همه ناچیز شد و هی

که کسی گوید برطریق انکار نیکو بود که آزاد مرد، نِباجی گفت که چیزی آرزو کرد مرا، بخواب دیدم           
  .خویشنت را در پیش بندگان ذلیل بود و آنچه خواهد از خداوند خویش بیابد

للّه مهمان ا جلّا گفت در مدینه شدم و فاقۀ عظیم بمن رسیده بود، نزدیک تربت شدم و گفتم یا رسولَ ابن          
گردۀ بمن داد، نیمۀ بخوردم، در خواب چون بیدار  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ  لَّیصَ توام، بخواب در شدم بخواب دیدم که 

  .شدم نیمۀ دیگر در دست داشتم
عون را زیارت کنید که خدای و رسول،  هِ بخواب دیدم که گوید ابناللّهُ عَلَیْ یکی گوید که رسول را صَلَّی          

  .ویرا دوست دارند
الم حوری را بخواب دید، بر صورتی نیکو، عتبه را گفت یا عتبه من بر تو عاشقم نگر گویند عُتبه الغ          

چیزی نکنی که میان من و تو جدا باز کنند عتبه گفت دنیا را سه طالق دادم، طالقی که هرگز رجوع نکنم تا آنگه 
  .که بتو آیم و ترا بینم
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دیار شام، بزرگ حالت و غالب برو قبض بودی مرا از منصور مغربی شنیدم که گفت پريی را دیدم در           
روی باشد چون تو در نزدیک وی شوی برو سالم کن بگو خدای  گفتند اگر خواهی که این شیخ با تو گشاده

دل شود من گفتم چه سبب راست این گفتند که او حورالعینی  حورالعني روزی تو کند تا او بدین دعا از تو خوش
در دل او از آن چیزی هست من نزدیک او شدم و سالم کردم برو، گفتم خدای  را در خواب دیده است و

  .حورالعینی ترا روزی کناد شیخ را خوش آمد و انبساط بسیار نمود
نباید کرد کسی آن مرده را تِیانی جنازۀ عاصیی دید، اندر دهلیز سرای پنهان شد تا برو نمازش ایّوب سَخْ          

مَةِ لِکُونَ خَزائِنَ رَحْتَمْ تُمْاَنْ  ا تو چه کرد گفت مرا بیامرزید و گفت ایّوب را بگوی لَوْبخواب دید، گفت خدای ب
ئی نصیب  فاقِ یعنی اگر خزینهای رحمت خدای بر دست شما بودی کسی را ذرّهاِنْ یَةَ الْ خَشْ تُمْسَکْرَبّی اِذاً لَاَمْ 

  .نبودی
دی گوی شاده بودی و کسی میگی در خواب دید که درهاء آسمان و گویند آن شب که مالک دینار بمرد کس          

  .که مالک دینار از ساکنان بهشت است
حکایت کنند آن شب که داود طائی فرمان یافت بخواب دیدند درهای آسمان گشاده و همه جهان نور           

ه داود طائی فرمان یافته شدند گفت آنکس که شبی است ک گرفته و فریشتگان بزمني همی آمدند و بآسمان می
  .اند از بهر جان او است و بهشت را بیاراسته

اللّهُ که استاد ابوعلی را بخواب دیدم گفتم خدای با تو چه کرد گفت آمرزش را  استاد امام گوید رَحَِمهُ          
در خواب بر دلم کس بود، او را چندین عطا دادند، ان که اینجا آمد فالناینجا بس خطری نیست، کمرتین کسی 

  .برآمد که آن مرد را که او گفت کسی را بناحق کشته بود
رَه فرمان یافت، در خواب دیدند که گوئی اهل گورستان جمله از گورها برآمده بودندی و و گویند کُرزِ وَبْ          

استند قدوم کُرز را برایشان جامهای سپید بودی، نوِ تازه گفتند این چیست ایشان گفتند اهل گورستان را بیار
  .برایشان
یوسف حسني را در خواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید گفتند بچه چیز گفت           

  .هزل نیامیختمه بدانک هرگز جّد را ب
زید هر گناه که بدان ابوعبداللّهِ زرّاد را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا بپای کرد و بیامر          

که یاد کردمی، اندر عرق بازداشت مرا تا آنگه  داشتم اقرار آوردم که کرده بودم، اندر دنیا، مگر یکی که از آن شرم
که همه گوشت از روی من بیفتاد گفتند آن چه بود گفت اندر کودکی نگریستم، نیکو روی و مرا خوش آمد شرم 

  .داشتم که آن یاد کردمی
خُ گفت شَّیْو از ابوسعید شَحّام شنیدم گفت که استاد امام ابوسهل صعلوکی را بخواب دیدم گفتم اَیُّهَاالْ           

گفت آنهمه بهیچ کار نیامد گفتم خدای با  کجاست آن حالتها که ترا بدان دیدمدست ازین شیخ گفنت بدار، گفتم 
  .یپرسیدندمسئلها که پريزنان از من تو چه کرد گفت مرا بیامرزید بدان 

از ابوبکر رشیدی شنیدم که گفت محمّد طوسیِ معلّم را بخواب دیدم که مرا گفت بوسعید صفّار مُؤ َدَّب           
  :را بگو

 هَویالنَحولَ عَن اْلوَکُنّا عَلی اَنْ
  

 ناوَما حُلُْتمْحُبِّ حُْلوَحَیاةِ الْفَقَْد 
  

  .تم گفت هر جمعه گور ویرا زیارت کردمی این جمعه نکردمچون بیدار شدم بوسعید صَفّار را بگف          
دو گروهی از درویشان نزدیک او نشسته بودندی  بخواب دیدم هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیت پیغامرب را کسی گف          
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 هِ وَسَلَّمَعَلَیْاللّهُ  صَلَّیفریشته از آسمان فرود آمدندی یکی طشتی داشتی و دیگر آب جامۀ، طشت پیش پیغامرب 
بنهاد و دست بشست و فرمود تا ایشان نیز دست بشستند پس طشت پیش من نهادند، فریشتۀ بدان دیگر گفت آب 

اند که تو گفتی مرد با آن بود که  هاز تو روایت کرداللّهِ  بدست او مکن که او نه از جملۀ ایشانست من گفتم یارَسولَ
 هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیتو را دوست دارم و این همه درویشانرا، پیغامرب گفت پس گفتم او را دوست دارد گفت بلی 

  .آب بر دست او کن که او از ایشانست
عافِیَةَ، گفتند این چه دعا است گفت من حمّاىل کردمی، حکایت کنند مردی بود دائم می گفتی اَلعافیَةَ اَلْ          

بردم مانده شدم و جائی بنهادم تا بیاسایم گفتم یارب اگر  د از آنِ کسی برگرفتم میاندر ابتداءِ کار، روزی پارۀ آر
رنج، من بدان قناعت کنم دو مرد جنگ میکردند، فراز شدم تا میان ایشان صلح کنم یکی  مرا دو قرص دهی بی

مد ایشانرا چیزی بر سر من زد و خصم را خواست زد، بر من آمد و روی من خون آلود شد، مردِ سلطان بیا
ام، همه بزندان بردند و مدّتی دراز اندر  بگرفت، مرا دید خون آلود و مرا نیز بگرفت پنداشت که خصومت کرده

است که تو خواستی زندان بماندم، هر روز دو قرص به من دادندی، شبی بخواب دیدم که گفتند این دو قرص 
عَافِیَةَ، در وقت درِ زندان بزدند و گفتند کجاست عُمَرِ یَةَ اَلْعَافِبیدار شدم گفتم اَلْ رنج و عافیت نخواستی چون بی

  .حمّال و مرا رها کردند
ام که  کتّانی گوید مردی بود از اصحاب ما، ویرا چشم درد بود ویرا گفتند داروی نکنی گفت عزم کرده          

تو کردۀ که چشم را دارو نکنم بر اهل گفت من بخواب دیدم که گفتند اگر این عزم که  دارو نکنم تا او خود بشود
  .دوزخ بودی همه را از آنجا بريون آوردی

ز بهرت بود از جنید گوید در خواب دیدم که مردمانرا سخن میگفتمی فریشتۀ بیامدی، مرا گفتی چه چی          
ردید و گفت کالمی تقرّب نماید بخداوندتعاىل گفتم عملی پنهان، بمیزان شرع، فریشته برگ عملها که بنده بدان
  .موفّق است واللّه

مردی عالءِ زیاد را گفت در خواب دیدم که مرا گفتند که تو از اهل بهشتی گفت مگر شیطان خواست که           
  .مرا مغرور کند یکی بیاورد که برابر من بگوید که تو از اهل بهشتی

جَاللُهُ با تو چه  اندوهگن بودی در دنیا، خداوند جَلَّعطاء سُلّمی را در خواب دیدند گفتند که تو همیشه           
عَمَ نَ اَنْکرد، گفت واللّه که آن اندوه مرا براحت و شادی ابد رسانید، او را گفتند در کدام درجۀ تو گفت مَعَ الَّذیْ

  .مِنَ النَبِیّنَ وَالصِّدیقنيَ هِمْاللّهُ عَلَیْ 
  .درجه ندیدم آنجا برتر از درجۀ علما پس آنگاه درجۀ اندوهگنان زاعی را بخواب دیدند گفت هیچاَوْ          
خویش، ویرا خوی نیکو بخواب دیدم که مرا گفتند هر که بر خدای اعتماد کند، بروزی  گوید نِباجی          
  .وسواس نبود ویرا نند و تن وی سخی گردد و اندر نماززیادت ک
دای با تو چه کرد گفت مرا بیامرزید، گفتند بدان نفقه بسیار که اندر راه ده را بخواب دیدند گفتند خزُبَیْ          

  .مکّه کردی، گفت نه گفت مزد آن همه باز خداوندان مال دادند ولیکن مرا بنیّت نیکو بیامرزیدند
در ری را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت اوّل قدم بر صراط نهادم و دیگر انسفیان ثَوْ          
  .بهشت

الحَواری گفت کنیزکی بخواب دیدم که هرگز از آن نیکوتر ندیده بودم، روی کنیزک  احمدبن ابی          
داری آن شب که بگریستی گفتم دارم گفت من از آن اشک تو  درخشید گفتم چه نیکوروئی داری گفت یاد می

  .بینی برگرفتم، بروی خویش اندر مالیدم روی من چنني شد که می
  .بخواب دید، گفت قرآن برخواندی گریسنت کو هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّییزیدِ رَقاشی پیغامرب را           
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م نداشتی بشر حافی را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا بیامرزید و مرا گفت یا بشر شر          
  .که از من چندان برتسیدی

واب دیدم که دو فریشته از آسمان بیامدندی یکی ازیشان مرا سؤال کرد که صِدق چیست جنید گوید در خ          
  .من گفتم وفا کردن بعهد، آن دیگر گفت راست گفتی، پس باز آسمان شدند

بوسلیمان دارانی را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا بیامرزید و بر من رحمت کرد و بر           
  .گارتر از اشارت مردمان نبود زیان چیز من هیچ
تعاىل ایستاده، مرا گفت یااباالقاسم این سخنان ترا از  جنید گوید خویشنت را بخواب دیدم نزد حق          

  .کجاست که میگوئی گفتم خدایا نگویم مگر حق گفت راست گوئی
ی ایشان بخواب دیدم، رقعۀ برو نبشته، روزی تفکّر میکردم بسبب عیال و درویشالموفَّق گوید بن  علیّ           

ترسی و چون من خداوندی داری چون شب تاریک شد  موفّق از درویشی میمنِ الرَّحیمِ، ای پسرِ اللّهِ الرَّحْ مِ بِسْ
  .هزار دینار اندر وی گفت بردار ای ضعیف یقني مردی بیامد و کیسۀ پیش من بنهاد پنج

ا بخواب دیدم که از آن نیکوتر ندیده بودم گفتم تو کئی گفت من یقینم گفتم ابوبکر کتّانی گوید جوانی ر          
گفت اندر دل اندوهگنان و چون بازنگرستم زنی را دیدم، سیاه که از آن زشرت چیزی ندیده بودم . کجا نشینی

یدار شدم گفتم تو کئی، گفت من خنده، گفتم تو کجا باشی گفت اندر آن دل که اندرو نشاط و شادی باشد چون ب
  .نیّت کردم که هرگز نیز نخندم مگر که بر من غلبه کند

بخواب دیدم که مرا گفت که هرآنکس که راهی  هِ وَسَلَّمَاللّهُ عَلَیْ صَلَّیشیخ باعبداللّهِ خفیف گوید رسول را           
س را از عالمیان چنان عذاب تعاىل او را عذاب کند که هیچک بشناسد بخدای عَزَّوَجَلَّ پس از آن راه باز گردد حق

  .نکند
شبلی را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت تنگ فرا گرفتند مرا چنانک نومید شدم چون مرا           
  .نومیدی، بر من رحمت کرد دید بدان
اندر درویشی ابوعثمان مغربی گفت بخواب دیدم که کسی گوید یا با عثمان از خدای عَزَّوَجَلَّ برتس           

  .اگرچه بقدر کنجدی بود
گویند ابوسعیدِ خَرّاز را پسری بود فرمان یافت، او را در خواب دید گفت ای پسر مرا وصیّتی کن گفت           

تعاىل پرياهن در میان مکن  ای پدر با خدای معامله مکن ببد دىل گفتم زیادت کن گفت میان خود و میان خدای
  .پرياهن نپوشیدمسال  گفت بعد از آن سی

گویند کسی بود دعا کرد که یارب آنچه ترا زیان ندارد و ما را از آن منفعت بود از ما باز مدار، بخواب           
  .کارت نیاید دست بداره دید که ویرا گفتند آن چیز که ترا زیان دارد و ب

اللّهِ  بخواب دیدم گفتم یارَسولَ هِ وَسَلَّمَهُ عَلَیْاللّ صَلَّیحکایت کنند از ابوالفضل اصفهانی که گفت رسول را           
  .اند از خدای تَعاىل بخواه تا ایمان از من بازنگريد گفت آن چیزی است کی ازین پرداخته

دیدم، عصا برگرفتم که او را بزنم مرا گفت  رّاز که او گفت ابلیس را در خوابحکایت کنند از ابوسعیدِ خَ          
  .ما نرتسم، من از نور دل شما ترسمش من از عصای

یکی از بزرگان گوید هر شب دعا کردمی، رابعة العَدَوِیَّه را، شبی بخواب دیدم او را، مرا گفتی که آن           
  .رسد، بر طبقهای نور، سر پوشیده، بمیزرهای نور هدیهای تو هر شب بما می

شم من پوشیده شد در خواب دیدم که یکی مرا گفت بکنار ب که او گفت چروایت کنند از سَمّاکِ حَرْ          
  .فرات شو، چشمها در میان آب باز کن، چنان کردم بینا شدم
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بشر حافی را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت چون خدایرا عَزَّوَعال دیدم، مرا گفت مرحبا           
  .روی زمني، دوسرت بر من، از تویا بشر آن روز که ترا اجل رسید هیچکس نبود بر همه 



۲٥٥  

  باب پنجاه و پنجم
  دَر وصیّت مریدان

این قوم اثبات کردیم و بابی چند از مقامات با او پیوسته کردیم خواستیم که این  چون طرفی از سري          
ال آن و محروم رسالت را ختم کنیم بوصیّت مریدان و امیدواریم بخدای عَزَّوَجَلَّ که توفیق دهد ایشانرا باستعم

  .نگذارد ما را از قیام بدان و بر ما حجّتی نکند
اند که  بدانک اوّل قدمِ مرید، اندر طریقت، چنان باید که بر صدق بود تا بناء آن درست بود که پريان گفته          

  .مریدان از وصول محروم از آن باشند که اصل ضایع کنند
  .للّهُ شنیدم که چنني گفتا از استاد ابوعلی رَحِمَهُ          
و واجب چنان کند که در ابتدا اعتقاد درست کند میان خویش و خدای تعاىل صافی از ظن و شبهت و           

خاىل از ضاللت و بدعت چنانک از برهان و حجت خیزد آن اعتقاد و مرید را زشت بود که ویرا نسبت کنند با 
طریقۀ صوفیان نبود مگر از ی با کسی از مذاهب مختلف جز مذهب کسی که برین طریق نباشد و نسبت صوف

تر بود از حجّت همگنان و  نتیجۀ جهل ایشان بمذهب اهل این طریقت زیرا که حجّت ایشان اندر مسئلها قوی
تر بود از آنِ دیگران و مردمان یا اصحاب نقل و اثراند و امّا خداوندان عقل  تر و محکم قاعدۀ مذهب ایشان قوی

باشند، آنچه مردمان را غیب باشد ایشان را ظاهر باشد و آنچه خلق و پريان این طائفه ازین جمله برگذشته و فکر 
اند و دیگران اهل  خداوندان وصال حانَهُ وَ تَعاىل موجود بود، ایشانرا از معرفت مقصود بود ایشانرا از حق سُبْ 
  :استدالل، مَثل ایشان چنانست که شاعر گوید

 رقٌ هکَ مُشْلی بوَجْلَْی
 فَالنّاسُ فی سَدَف الظَّال

  

 النّاسِ ساری وَظَالمُهُ فی 
 ءِ النَّهارِن فی ضَوْمِ وَنَحْ

  

که درو پريی بوده است ازین طایفه که او را علم توحید بوده وقت نبودست از ابتداء اسالم الّا  و هیچ          
اند او را و همه  اند و متواضع بوده علما او را گردن نهادهو امام قوم بودست الّا که امامان این زمانه از است 

  .اند بدو و اگر نه مزیّتی و خصوصیّتی را بودی کار بعکس این بودی تربّک کرده
بان راعی بیامد، احمد گفت یا باعبداللّه می هُ شَیْاللّهُ عَنْ  و اینک احمد حنبل نزدیک شافعی بود رَضِیَ           
هُ ویرا گفت نباید، ویرا اللّهُ عَنْ این مرد را، بر نقصانِ علم او تا بعلم مشغول باشد شافعی رَضِیَ ه پیدا کنمخواهم ک

نماز از جملۀ پنج نماز فراموش کند، که یک گوئی در کسی  سريی نکرد احمد حنبل شیبان را گفت یا شیبان چه
وی، گفت شیبان ای احمد این دىل بود از  در شبانروز و نداند که کدام نماز فراموش کرده است چه واجب بود بر

خدای خویش غافل شده واجب بود او را، ادب کردن تا از خداوند خویش غافل نباشد پس از آن احمد حنبل 
هُ گفت گفتم نه ترا که این را مجنبان و شیبان راعی امّی بود اللّهُ عَنْ  از هوش بشد چون با هوش آمد شافعی رَضِیَ

  .امّی این باشد، بنگر که امامان ایشان چگونه باشند چون از ایشان، محّل
در پهلوی حلقۀ شبلی بود در بغداد در جامع چنني گویند کی فقیهی بود از بزرگان فقها، و حلقۀ درس او           

منصور و این فقیه را ابوعمران گفتندی و سخن شبلی، کار درس برایشان شوریده میداشت یکی، روزی، از 
شبلی را برپسید و میخواست که او را خجل کند شبلی مسئله بگفت و خالف  مران مسألۀ از حیض،ابوعاصحاب 

فت یا ابابکر ده قول درین مردمان در آن مسئله یاد کرد ابوعمران بر پای خاست و بوسه بر سر شبلی داد و گ
  .بود که نشنیده بودم، از هرچه تو گفتی سه قول دانستم مرا فایدهمسئله 
گوئی اندرین سخن  بگذشت و سخن او بشنید، او را گفتند چهجنید ج بمجلس گویند ابوالعبّاس سُرَیْ           



۲٥٦  

  .مبطالن بودگوید ولیکن سخن ویرا صولتی است نه چنانک صولت  گفت من ندانم که چه می
و اینجا مردی است که گوئی، بر سخن همگنان  بن سعیدبن کُلّاب را گفتند که تو سخن می و گویند عبداللّه          

او را جنید خوانند بنگر تا هیچ اعرتاض برو توانی کرد یا نه، بحلقۀ جنید حاضر شد، او را از توحید برپسید جنید 
بار دیگر بگوی آنچه گفتی، دیگرباره بگفت نه بدان  حیّر شد، ازان که فهم نکرد و گفت یکجواب داد و او مت

یاد نگرفتم بازگوی آنچه گفتی بعبارتی دیگر اعادت کرد عبداللّه  است عبارت، عبداللّه گفت این چیزی دیگر
از خود همی گویم امال گفت ممکن نیست که من این سخن تو حفظ توانم کرد امال کن بر من، جنید گفت اگر 

  .توانم کرد عبداللّه برخاست و بفضل و بزرگی و زیرکی وی اعرتاف کرد وعُلِّو حال او
مردمانند و علماء ایشان داناتراند ترین اصلهاست و پريان ایشان بزرگرتین  این طایفه درستچون اصل           

مریدی را که او را ایمان بود بدیشان اگر از اهل سلوک بود خواهندۀ مقصود ایشان، او با ایشان شریک بود در 
د که خویشنت را طفیلی میکند اند بدان، از مکاشفات غیب، محتاج آن نبو آنچه ایشان را بدان مخصوص گردانیده

تقلید بود و بحال خویش مستقلّ نبود و بر کسی که او خارج ازین طائفه بود و اگر این مرید، طریق او طریق 
رو که آن  خواهد که بر راه تقلید رود تا آنگاه که بتحقیق رسد، گو پريان سلف را مقلّد باش و بر طریقت ایشان می

  .تهاتر از دیگر طریق او را اوىل
وازین بود که شیخ ابوعبدالرّحمن سلَمی گفت که شبلی گوید که چیست ظّن تو بعلمی که علم علمای           

  .ظاهر قوم را در آن تهمت بود
تعاىل را علمی بودی بزرگوارتر ازین علم که با  و جنید گوید اگر دانستمی اندر زیر کبودی آسمان خدای          

  .کردمی و بدست آوردمیگویم قصد آن  اصحاب می
و چون مریدان اعتقاد خود محکم بکردند میان خویش با خدای، باید که علم شریعت بحاصل آرد اِمّا           

ین مسئله، او گر فقها مختلف باشند اندر فتوای ابتحقیق و اِمّا سؤال از ائمّه آن قدر که فریضه بدان بگزارد و ا
صت اندر شریعت، کار ضعیفان ائم قصد او آن بود تا از خالف بريون آید که رُخْتر بود آن گريد و د آنچه باحتیاط

اند که  بود و کار مشغوالن و این طائفه را هیچ شغل نبود مگر فرمان خداوندتعاىل بجای آوردن، و از بهر این گفته
و عهدی که او مقام رخصت شریعت آید نیّت خویش فسخ کرده باشد با خدای چون درویش از درجۀ حقیقت با 
  .را بود با خدای عَزَّوَجَلَّ نقض کرده

و مرید باید که شاگردی پري کرده بود که هر مرید که ادب از پريی فرا نگرفته باشد ازو فالح نیاید و اینک           
  .ابویزید میگوید هر که او را استاد نبوده باشد امام او دیو بود

ت برگ برآرد ولیکن بار نیارد مرید همچنان بود که گفت درخت خود رُسْاز استاد ابوعلی شنیدم که           
  .پرست بود فرا پیش نشود استاد ندیده باشد که طریقت ازو فرا گريد هر نفسی او هوی

پس چون خواهد که بدین طریق رود بعدازین جمله، باید که توبه کند، از همه زَلَّتها دست بدارد، پنهان و           
صغريه و کبريه و جهد کند تا خصمان را خشنود کند، باوّل و هر که خصم را خشنود نکند هرگز ازین  آشکارا و

  .اند و پس ازین جهد کند تا عالقها همه بیندازد چیز نگشاید و برین جمله رفته چطریقت او را هی
  .اند ن کار بر فراغت دل نهادهاوّل آنست که از مال بريون آید که مال او را از حق باز دارد و بناء ای          
که پیش من آیی بخاطر تو چیزی گذر کند  تا جمعۀ ری گفتی در ابتداء کار که اگر از جمعۀشبلی فرا حُصْ          

  .جز خدای، حرامست بر تو که پیش من آیی
ن عالقت او را، از آن و هیچ مرید نبوده است که اندرین کار آمده است که عالقتی داشت از دنیا الّا که آ          

رد و چون از مال بريون آمد از جاه نیز بريون باید آمد که جاه خویش دیدن در آن طریقت، مهلکۀ وشغل بريون آ
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گارترین  چیز نیاید و زیان چعظیم است و هرگاه که قبول خلق و ردّ ایشان نزدیک مرید هر دو یکی نباشد از وی هی
را بچشم اثبات بینند و خواهد که او را بزرگ دارند و بدو تربّک کنند آنک چیزها او را آن بود که مردمان او 

لِس باشند و او را هنوز اراده نشده باشد، تَبَرُّک چون کنند بدو، پس از جاه بريون آمدن مردمان ازین حدیث مُفْ
  .بود برایشان زیرا که آن زهری کشنده استواجب 
تعاىل که پري خویش را مخالفت نکند  اید که نیّتی بکند درست با خدایچون از جاه و مال بريون آمد ب          

بهرچه گوید زیرا کی مرید را خالف پري، اندر اوّل کار، زیانی سهمگني بود زیرا که ابتداء حال او بر جملۀ عمرش 
  .دلیل بود
طر مرید بگذرد که او را و شرط او آنست که بدل اعرتاض نکند بر پري خویش و اگر چنان بود که بر خا          

اندر دنیا و آخرت قدری و قیمتی است یا بر روی زمني هیچکس هست کمرت ازو، یک قدم، اندر ارادت درست 
قدری و جاهی و . باید کرد تا خدایرا بسیار شناسد نه تا خویشنت را، بحاصل کند مینبود او را، زیرا که او جهد 

  .اِمّا در دنیا و امَّا در آخرتآنکه جاهِ نفس خویش خواهد فرق بود میان آنک خدایرا خواهد و میان 
از پري خویش که نگاه نباید مگر پس واجب بود برو که سرّ خویش نگاه دارد مثالً از انگلۀ گریبان خویش           
فرماید آنرا و اگر نَفَسی از نَفَسهای خویش از پري پنهان دارد او را خیانت کرده باشد، باید کی هرچه او را داشت 

  .گردن نهد بعقوبت آن خیانت که کرده باشد اِمّا بسفری که او را تکلیف کند یا آنچه فرماید از پی آن شود
جَاللُهُ و تا آنگه که  و روا نبود که پري زلّت از مریدان اندر گذارد زیرا که ضایع کردن حقِ خدای بود جَلَّ          

بود که تجربت کند چیز تلقني کند از ذکرها، بلکه واجب  چوا نبود که پري او هیمرید از همه عالقتها بريون نیاید ر
، چون مرید را اندر آن صادق یابد و عزم وی درست بود شرط کند با وی که هرچه پیش آید اندر طریقت او را

سختی و ذُّل و بهرچه او را پیش آید از راضی بود از قضاهای گوناگون، عهد کند با او که ازین طریقت برنگردد 
نی و کاهلی پیشه آسا درویشی و درد و بیماری و آنک بدل میل نکند بآسانی، و شهوت و رخصت نجوید، و تن

  .رتِ اونگريد زیرا که ایستادن مرید برت بود از فَتْ
آن طریق و فَت و فرق آن بود که فرتت بازگشنت بود از ارادت و بريون آمدن از و فرق بود میان فرتت و وَقْ          

و هر مرید که در ابتدای کار کاهلی پیشه گريد ازو  فَت ایستادن بود از راه رفنت بخوش آمد کسلی و کاهلیوَقْ
  .چیز نیاید چهی

و چون پري او را امتحان کرد واجب بود بر وی که ذکر او را تلقني کند چنانک پري صواب بیند گوید تا آن           
بفرماید تا دل با زبان راست دارد و گوید تا دایم بر آن ذکر باشد چنانک پنداری که نام بر زبان همی گوید پس 

  .خدای خویش است و تا توانی بر زبانت جز آن ذکر نروددائم با 
بتدریج کم میکند اندک اندک، و فرماید تا دائم بر طهارت باشد و نخسبد مگر از غلبۀ خواب و از طعام           

برود  زده نه راه آمده است که شتاب و نگذارد که عادت خویش بیکبار دست بدارد که در خرب تا بر آن قوی گردد
  .و نه ستورش برجای بماند

پس فرماید تا خلوت گريد و عزلت و جهد کند اندر حال خلوت تا خواطر بخود راه ندهد و چیزها که دل           
  .او مشغول گرداند از خود باز دارد

نک درین حالت اندک کسی بود از مریدان که نه او را در ابتدا وسواسی بود در اعتقاد، بخاصه که و بدا          
د که پري واجب بود چون او را زیرک یاب مرید زیرک دل بود و این از آن امتحانها است که بر مرید باید نهاد، بر

چیز بیند از  چوسواس، و اگر پري اندر وی هیحجّتهای عقلی او را تلقني کند که ناچار او را بعلم رستگاری باشد از 
وی برافروزد و آفتاب وصال اندر دل قوّت و ثبات اندر طریقت، او را صرب فرماید و ذکر دائم تا نور قبول از دل 
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او برآید و این زود بود ولیکن از بسیاری یکی را نبود این امّا غالب آن بود که ایشانرا باز نظر آرند و نگریسنت و 
  .کردن نشانها بشرط، تا علم اصول حاصل شود بقدر حاجت و داعیۀ مریدل تأمّ

و بدانک مرید را اندرین باب، بالها باشد، باوّل و آن، آن بود که چون در خلوت باشد بذکر مشغول           
ایشانرا کَر تا بحدّی که شوند یا در مجلس سماع باشند و غري آن، چیزها در نفس و خاطر ایشان گذر کند مُنْ

تعاىل  ممکن نباشد که آن آشکارا توانند کردن کسی را، یا بر زبان توانند راندن آنرا و ایشان بحقیقت دانند که حق
منزّهست و ایشانرا در آن شبهت نباشد که آن باطل است و بدان مباالت نکنند و باستدامت ذکر مشغول باشند 

از آن خالص دهد و این خواطرها از وسواس شیطان ایشانرا  تعاىل درخواهند تا باید که ذکری کنند و از خدای
  .نبود بلکه از حدیث نفس بود و هواجس آن، چون بنده برتک مباالت بدان، مشغول شود آن، ازو بریده گردد

از آداب مرید بلکه از فرائض حال او آنست که موضع ارادت خویش را مالزمت کند و بسفر بريون نشود           
نکه طریقت او را قبول کند و پیش از آنکه بدل، بحق رسد که سفر، مرید را نه در وقت خویش زهری پیش از آ

تعاىل خريی  سفر کند پیش از وقت خویش بدانچه امید دارد نرسد و چون خدای قاتل بود و هر که از ایشان
از آن بريون آمده باشد و چون  ، او را برجای بدارد و چون شرّی خواهد بدو، او را باز آن برد کهدیره مب خواهد

جوان باشد طریقت او خدمت کردن باشد بظاهر و درویشانرا دوست دارد و این فروترین رتبت بود اندر طریقت 
نصیب ایشان ازین طریقت، حجّ بود و  بِسنده کنند و سفر همی کنند، غایتاو و مانند او، برسمی اندر ظاهر 

یدار پريان بظاهرِ سالم، بدین قناعت کنند، ایشانرا دائم سفر همی باید زیارت موضعها که آنجا رحلت کنند و د
کرد تا آسایش، ایشانرا در محظورات نیفکند زیرا که جوان چون راحت و آسایش یابد فرتت بدو راه یابد و چون 

او آن بود که  ، او را زیان دارد، عظیم، اگر کسی اندر افتد سبیلر میان درویشان شود اندر بدایتمرید یکبار اند
حرمت پريان بجای آرد و اصحاب را خدمت کند و خالف نکند ایشانرا و آنچه راحت ایشان بود اندر آن، بدان 

حِش نگردد و باید که اندر صحبت درویشان خصم بود بر تن خویش تَوْ و جهد کند تا دل پريی از وی مُسْقیام کند 
  .ندداند و حقِّ خویش بر کس واجب نبی  حقّی واجبکی را ازیشان بر خویشنتو برایشان خصمی نکند، هری

کس را مخالفت نکند اگرچه داند که حق بدست اوست خاموش بود و بظاهر چنان  و مرید باید که هیچ          
  .چیز نیاید چنماید که موافق اوست و هر مریدی که در وی ستیزه و لجاج و پیکار بود از وی هی

جمع درویشان بود باید که خالف نکند ایشانرا، در سفر یا در حضر، بظاهر، نه در و چون مرید اندر           
خوردن و نه در روزه داشنت و نه در حرکت و اگر چیزی رود که موافق نبود، بسرّ خالف کند و دل با خدای نگاه 

  .دارد و چون او را اشارت خوردن کنند لقمۀ یا دو بخورد و نفس خویش را آرزو ندهد
و از آداب مریدان نیست، وِردها بسیار داشنت، بظاهر زیرا که قوم اندر خاطر مانده باشند و معالجت           

خویهای بد و از غفلت دور بودن نه اندر اعمال بِرّ، ناچار، بود ایشانرا از آن، گزاردن فرایض و سنن راتبه است 
  .ر دوامبدل، ایشانرا تمامرت ب ا زیادت از نماز نافله، یاد کرداَّم

و سرمایۀ مرید آنست که از همه احتمال کند بخوشی و هرچه او را پیش آید برضا و صرب، آن بگذارد و           
بر تنگی و درویشی صرب کند و سؤال نکند و بقلیل و کثري معارضه نکند اندر آنچه او را حظّی بود در آن و هر که 

هر که هر آرزویی که مردمانرا بود، او را نیز آن آرزوی بود یا خواهد باید شدن زیرا که این نخواهد کرد ویرا ببازار 
بود، از آنجا که ایشان آرزوی خویش حاصل کنند او را نیز هم از آنجا حاصل باید کرد از عرق پیشانی و رنج 

  .دست
فته باشد امّا یشرت از آن نیابود اگر اندر خلوت چیزی یابد که پو چون مرید اندر خلوت بذکر مشغول           

ی که بشنود یا معنیی که او را روی نماید از آنچه نقض ری یا میان خواب و بیداری از خطاببخواب یا در بیدا
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عادت بود، بدان مشغول نباید بود البتّه، و باز آن ننگرد و نباید که منتظر این چنني چیزها باشد که این همه او را از 
این همه حالها که پیش آید او را، پري خرب دادن از آن، تا دلش فارغ شود از  حق مشغول دارد و چاره نباشد او را

آن و بر پري واجب بود که سرّ او نگاه دارد و کار او از دیگران پنهان دارد و اندر چشم او آنرا حقري گرداند که این 
  .ت ازین برتر داردر بود، مرید باید که حذر کند و هّمهمه آزمایش بود و باز آن آرام گرفنت عني مَکْ 

تعاىل  گارترین چیزی مرید را آنست که شاد بود بدانچه اندر سرّ او پیدا آید از تقریبات حق و بدانکه زیان          
بدانکه او را مخصوص کرده باشد بدان و اگر برتک آن بگوید زود بود که او را ازین حال بربایند، بآنچه پیدا 

  .این چیزها در جمله اندر کتاب نوشنت دشخوار افتد کنند او را، از حقیقتها و شرح
و از حکم مرید آنست که چون در جایگاهی که او بود، کسی را نیابد که بدو اقتدا کند، تا او را ادب           

درآموزند، که هجرت کند و پیش یکی رود از پريان که او بدان کار ایستاده بود که مریدانرا راه نماید و آنجا پیش 
  .و مقیم شود و از آستانۀ او مفارقت نکند تا آنگه که او را رخصت ندهدا

نه و و بدانکه شناخت خداوند خانه اوّل بر زیارت خانه و اوّل معرفت خداوند خانه است پس زیارت خا          
شنت کرده دستوری پري بحج شوند آن همه زلّت است و نشاط نفس، ایشان نشان این طریقت بر خوی آن گروه که بی

باشند، ولیکن سفر ایشان را اصلی نبود و دلیلی برین آنکه از سفر ایشانرا نیفزاید مگر پراکندگی دل و اگر گامی 
  .از نفس خویش فراتر نهادندی ایشانرا بهرت بودی از هزار سفر

چنان بود که و شرط مرید آنست که چون زیارت پريی کند بحرمت اندر شود و بدو بحشمت نگرد و اگر           
  .پري او را اهل آن دارد تا خدمتی کند نعمتی بزرگ داند

نباید که مرید اعتقاد دارد که پريان معصوم باشند بلکه واجب بود که ایشانرا باز احوال ایشان گذارد و  فصل
ق کردن بدیشان ظّن نیکو برد و حّد خویش نگاهدارد با خدای در آنچ او را فرموده است از کارها و علم در فر

  .میان آنچه پسندیده است و آنچه نکوهیده است
و هر مرید که اندر دل او چیزی را از دنیا قدر بود و خطر، اسم ارادت برو مجاز بود و اگر اختیاری ماند  :فصل

بازو، در آنچه از آن بريون آمده بود، از معلوم، که خواهد که یکی را بدان مخصوص کند یا نوعی را از انواع بِرّ 
در آن اندیشه کند یا شخصی را دون شخصی اختیار کند، او متکلّف بود در حال خویش و بر خطر بود که زود باز 
سر عادت خویش گردد زیرا که قصد مرید باید که در آن بود تا از عالقتها بريون آید نه بدان اعمال بِّر کند و 

قه بود، باید که بودن و نابودن آن چیز نزدیک وی، زشت بود مرید را که از معلوم، جمله، بريون آید پس اسري خر
  .ی باشدربگ هر دو یکی بود تا با درویشی بدان سبب نقار نکند و با کسی مضایقه نکند بدان، اگر همه

ترین گواهی باشد، سعادت او را و هر که دل پريی از پريان او را، ردّ کرد،  و قبول دل پريان، مرید را، راست :فصل
وی رسد اگرچه دیر برآمده باشد و هرکه حرمت پري فرو نهد نشان بدبختی برو پیدا شد و البتّه خطا  آن شومی فرا

  .نشود
و صعبرتین آفتها دریت طریقت، صحبت کودکان است و هر که بچیزی ازین معنی مبتال شد، اجماع  :فصل

بکرد و اگر او را هزار هزار کرامت  پريانست کی خدای عَزَّوَجَلَّ او را خوار و مخذول گردانید و از خود مشغول
ترین  بود و انگار که بمرتبۀ شهدا رسید، زیرا که در خربست بیان این، و نه آن دل مشغول است بمخلوقی و صعبت

سَبُونَهُ هَیِّناً تعاىل میگوید وَتَحْ آنست که این حدیث بر دل ایشان اندک نماید، و خوار فرا گريند چنانک خدای
اللّهُ که چون خداوندتعاىل خواهد که بندۀ را خوار کند او را  للّهِ عَظیمٌ و ازین گوید واسطی رَحِمَهُدَاوَهُوَ عِنْ

  .بصحبت احداث مبتال کند
دال دانستندی، همه گفتند برپهیز از فتح موصلی گوید با سه پري صحبت کردم که ایشانرا از جملۀ اَبْ          
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  .صحبت کودکان
از حال فسق برگذرد و گوید که این بالی ارواح است و این زیان ندارد، آن همه هوس ین باب و هر که در          

بود و نظري شرکست و قرین کفر، مرید را حذر باید کرد از مجالست همه کودکان و از مخالطت با ایشان که اندکی 
  .قضاء بد پناه بریم از از آن کلید خذالن است و پدید آمدن خواری و بخدای عَزَّوَجَلَّ

و از آفات مرید آنست که بنفس او درآید از حسد خَفّی بر برادران، و آن چنان بود که چون یکی را بیند  :فصل
تعاىل او را بکرامات و کارهای بزرگ مخصوص گردانیده باشد درین طریقت و خویشنت را از  از برادران که حق

تعاىل و قِدَم او از مقتضی جود و نعم او و هر که را  جود حقآن محروم بیند، حسد بدو درآید باید که بسنده کند بو
تعاىل رتبت او بزرگ گردانیده است باید که تو غاشیۀ او بر دوش گريی که سنّت بزرگان آن  بینی از مریدان که حق
  .راه برین بوده است

گی خود، گرسنگی خود بدانک از حقّ مریدان آن بود که چون در میان جمعی باشد ایثار اختیار کند بهم :فصل
را بیند که اثر پريی برو ظاهر بوده و اگرچه او ازو داناتر بود و بدین نرسد ه کند و بسريان دهد و شاگردی کند هرک

  .تعاىل تواند رسید مگر که بیزاری ستاند از حول و قوّت خویش و بدین فضل و منّت حق
اگر واردی برو درآید که او را بحرکت آرد و در وقت،  امّا آداب مرید اندر سماع، باختیار خویش، البتّه، :فصل

آن نبود که خویشنت را نگاه دارد بمقدار غلبۀ وارد، او را در حرکت معذور دارد چون آن غلبه زائل شد واجب 
غلبه و ضرورتی درست نبود اگر  بود برو، نشسنت و آرام گرفنت زیرا که حرکت کردن بخوش آمدنِ وجد، بی

چیز کشف نیفتد، غایت  چحرکت میکند او را از حقائق هیعادت کند بدان خوش آمدنِ وجد،  چنانست که آنرا
و در جمله حرکت، نقصان حال بود مرید را و پري را، الّا باشارتی بود از . احوال او آن بود که دل او خوش گردد

د بحرکت آن هنگام حرکت کند مقتضی وقت یا غلبۀ که تمیز از وی برخیزد یا مریدی بود که شیخ او را اشارت کن
باشارت پري باکی نبود چون پري از آن جمله بود که او را حاکم بود بر امثال او امّا چون درویشان او را اشارت 

این مرید را در حالت، مساعدت کند ایشانرا، بدان نگاه داشته بود پس اگر کنند بمساعدت در حرکت، باید که 
  .یشانرا باز دارد از آنکه درو مساعدت خواهندصدقی بود آن صدقِ حالت او، درو

فکندن خرقه، حقِ مرید آن بود که آنچه از خویشنت جدا کرد باز سرِ آن نشود الّا که شیخ او را فرماید امّا           
که باز سرِ آن شو، وقت فراز ستاند بر نیّت عاریت پس آن وقت بعد از مدّتی آنرا بدرویشی دهد چنانکه دل آن 

ازو نرنجد، چون در میان قومی افتد که عادت ایشان افکندن خرقه بود و داند که ایشان باز سرِ آن شوند اگر  پري
داشنت و طریق آن مرید، آن بود که باز سرِ خرقه  در میان ایشان پريی نبود که واجب بود حشمت حرمت او نگاه
چون ایشان باز سر آن شده باشند و اگر خرقه  نشود و نیکوتر آن بود که ایشانرا مساعدت کند پس بقّوال بخشد

ایشان باز سر خرقه شوند که در سنت ایشان زشتست باز سر خرقه  ننهند هم روا بود چون عادت قوم داند که
بقوّال که  نایشانرا بازین همه موافقت پس باز سر ناشدن، مرید مسلّم نبود البتّه تقاضا کرد شدن، نه مخالفت او
د برو یرمه از خواهد و هرکس که تربّک کند بقوّال را بتکرار آرد یا دیگری را بر آن دارد که بصدق حال او خود 

کس که بدو  ستم کرده باشد که آن او را زیان دارد از کم قوّتی او، واجب بر مرید آن بود که برتک جاه بگوید و آن
  .تربّک نموده باشد تا ازین آفت رسته باشد

گردد، بجاهی یا معلومی یا صحبت کودکی یا میل بزنی و آنجا شیخی نبود که او را و اگر مریدی مبتال  :فصل
داللت کند بر حیلتی که از آن خالص یابد، اینجا گه، مرید را روا بود که بسفر بريون شود و از آن موضع تحویل 

بود پیش از فرو مردن گارتر از حصول جاه ن چیز دل مرید را زیان کند تا آن جاه بر خویشنت بزیان آرد که هیچ
  .بشریّت
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و از آداب مرید آن بود که علم او درین طریقت پیش از منازلت او نبود زیرا که خرب دادن از منازل نه           
  .دارد علم او بر منازلت او، او صاحب علم بود نه صاحب سلوک هرکه غلبهچنان بود که از مقصود خرب دهد 

صدر نجوید و خویشنت را شاگرد و مرید نطلبد که مرید چون مراد گردد پیش از  و از آداب مرید آن بود که :فصل
فرو مردن بشریّت او و زایل شدن آفت ازو، او محجوب بود از حقیقت، و از اشارت و تعلیم او هیچکس را فایده 

  .نباشد
مخالفت آنچه بر  چون مرید خدمت درویشان کند خاطر درویشان، رسول ایشان بود بدو، باید کی مریدو  :فصل

  .باطن او درآید از حکم خلوص در خدمت نکند و بذل وسع و طاقت بجای آرد
و از حکم مرید آن بود که چون خدمت درویشان کند صرب کند بر جفای ایشان که با او کنند، و اعتقاد کند  :فصل

ز آن همه از تقصري خویش که روح خویش را بذل کند در خدمت ایشان و ایشان او را بر آن شکر نکنند و او با
  .السّاحه است عذر خواهد، و بر خویشنت از جنایت اقرار کند تا دل ایشان خوش باشد و اگرچه داند که او بریْ

اللّهُ شنیدم که گفت در مثل است که چون بر زخم کدینه صرب نتوانی  کرِ فورک رَحِمَهُاز استاد امام ابوب          
  :اند و درین معنی گفتهکردن چرا بجای سندان باشی 

  :شعر
 عُذْلِفَهُ الْتةُ لِاُسْ ربّما جئـْ

  

 َل التَّجَنّیوب قَبْضِ الذُّْنرَلبَْع 
  

، از حرام و شبهت و داشت آداب شریعت است و کشیده داشنت است بدانک بناء این کار بر نگاه          
ز غفالت و مسامحت ناکردن خویشنت را در تعاىل ا داشنت حواّس از محظورات و شمردن انفاس با خدای نگاه

  .فَ در وقت اختیار و راحتاوقات ضرورت بتصّرف کردن در شبهت و اگر همه دانۀ کنجد بود فَکَیْ
مرید باید که دائم بر سر مجاهده بود در ترک شهوات که هر که موافقت شهوت کند صفاء دل گم کند و           
  .سر شهوتی شود که آنرا گذاشته بود خدایرا عَزَّوَجَلَّ وَتَقَدَّسَ ترین خصلت مرید آن بود که باز زشت
تعاىل کرده باشد که شکسنت عهد در راه ارادت  داشنت عهدی که با خدای و واجب بود مرید را نگاه :فصل

  .همچون رِدّه بود از دین، اهل ظاهر را
اختیار خویش چندانک تواند زیرا که در لوازم شرع تعاىل ب چیز عهد نکند با خدای چو مرید باید که بر هی          

ناها تَدَعُوها ماکَتَبْبَانِیَّةً ابْقالَ اللّهُ تَعاىل در صفت قومی وَرَهْ . خود چندانی مجاهدت هست که وسع او در آن نرسد
  .ها حَقَّ رِعایَتِهاوانِ اللّهِ فَما رَعَوْبِغاءَ رِضْالَّا اتْ هِمْعَلَیْ

آنست که کوتاه امل باشد که درویش در بند وقت بودن چون او را در مستقبل تدبري بود یا بغري از کار مرید  :فصل
  .چیز نیاید چاز آن وقت که دروست، او را، اَمَلی بود ازو هی

د که نباشد و اگرچه اندک بود خصوصاً که در میان درویشان نست که با او هیچ معلوم بایاز کار مرید آ :فصل
  .لوم نور وقت را بنشاندباشد که ظلمت مع

ق که جهد کنند تا رِفْفَ از کار مرید بلکه از طریق سالکان این مذهب آنست که رفق زنان قبول نکنند فَکَیْ  :فصل
اند، هرکس که وصیّت ایشان خرد دارد زود  اند و وصیّت بدین کرده ایشان بدیشان رسد که پريان برین جمله رفته

  .بود که در آن فضیحت شود
ا که و از کار مرید آنست که از ابناء دنیا دوری کند که صحبت با ابناء دنیا زهری قاتل است، آزموده، زیر :فصل

 بَهُ عَنْنَا قَلْفَلْ اَغْ مَنْ قالَ اللّهُ تَعاىل وَالتُطِعْ دو حال مرید از صحبت ایشان نقصان پذیر ابناء دنیا ازو بهره نیابند
  .رِناذِکْ



۲٦۲  

تعاىل کنند و هرچه ایشانرا باز آن پیوند  آنست که مال از کیسه بدر کنند و بدان تقرّب بخدای و طریق زهّاد          
تعاىل ایشانرا  حقِّق شوند، این است وصیّت ما مریدانرا و از خدایتعاىل تا بخدای عَزَّوَجَلَّ مت بود دون خدای

م امالء این رسالت، در اوائل سنه ثمان و وارجو که بر ما وبال نباشد، و تما. توفیق خواهیم در اداء این آداب
جَاللُهُ در خواهیم که این را بر ما حجّت و وبال نکند، که او بعفو  تعاىل جَّل ثالثني و اربع مایه، و از خدای
بُنَا رَ وَ هُوَ حَسْدُ عَلی مایَسَّحَمْاللّهُ وَسَالمُهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ وَلَهُ الْ وَصَلَواتُ . موصوفست و بفضل معروف

  .وَکیلُمَ الْوَنِعْ
   


