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 )ع(ذكر امام صادق   

 
آن سلطان ملت مصطفوي ، آن برهان حجت نبوي ، آن عامل صـديق ، آن عـالم تحقيـق ، آن                      

جعفرالصادق : آن وارث نبي ، آن عارف عاشق ميوه دل اولياء ، آن جگرگوشه انبياء، آن ناقد علي ،         
 .رضي اهللا عنه

گفته بوديم كه اگر ذكر انبياء و صحابه و اهل بيت كنيم كتابي جداگانه بايد سـاخت ايـن كتـاب                     
شرح اولياست كه پس از ايشان بوده اند اما به سبب تبرك به صادق ابتدا كنيم كه او نيز پـس از                      

بيت بود و سخن طريقت او بيشتر گفته اسـت و روايـت از وي               و چون از اهل     . ايشان بوده است    
 . بيشتر آمده است كلمه اي چند از آن او بياوريم كه ايشان همه يكي اند 

نه بينيكه قومي كه مذهب او دارند ، مذهب دوازده امـام            . چون ذكر او كرده شود از آن همه بود          
 .يعني يكي دوازده است و دوازده يكي. دارند 

ا صفت او گويم ، به زبان و عبارت من راست نيايد كه در جمله علوم و اشارات و عبـارات                     اگر تنه 
بي تكلف به كمال بود ، و قدوه جمله مشايخ بود ، و اعتماد هه بر وي بود ، و مقتداي مطلق بود                       

هم الهيĤن را شيخ بود ، و هم محمديان را امام ، و هم اهل ذوق را پيشرو ، و هم اهل عشق را                        . 
هم صاحب تصنيف حقايق ، هم در لطايف تفسير و          . هم عباد را مقدم ، هم زهاد را مكرم          .پيشوا  

اسرار تنزيل بي نظير بود ، و از باقر رضي اهللا عنه بسيار سخن نقل كرده اسـت و عجـب دارم از                       
آن قوم كه ايشان خيال بندند كه اهل سنت و جماعت را با اهل بيت چيزي در راه است كه اهل                      

ومن آن نمي دانم كه هر كه به محمد ايمـان           . ت و جماعت اهل بيت را بايد گفت به حقيقت           سن
تا به حدي كه شافعي در دوستي اهل بيت تا به           . دارد و به فرزندانش ندارد به محمد ايمان ندارد          

حدي بوده است كه به رفضش نسبت كرده اند و محبوس كردند و او در آن معني شعري سروده                   
 : بيت اين است است و يك

 لو كان رفضا حب آل محمد 
 فليشهد الثقالن اني رافض

اگر دوستي آل محمد رفض است گو جمله جن و انس گـواهي دهيـد بـه                 :كه فرموده است يعني     
رفض من ؛ و اگر آل و اصحاب رسول دانستن از اصول ايمان نيست ، بسي فضولي كـه بـه كـار                 

 زيان ندارد ، بلكه انصاف آن است كه چون پادشاه دنيـا و              اگر اين نيز بداني   . نمي آيد ، مي داني      
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آخرت محمد ا مي داني وزرا او را به جاي خود مي بايد شناخت ، و صحابه را بـه جـاي خـود ، و                          
فرزندان او را به جاي خود مي بايد شناهخت  تا سني پاك باشي و بـا هـيچ كـس از پيوسـتگان                        

از پيوسـتگان پيغـامبر صـلي اهللا        : رضي اهللا عنه پرسيدند     چنانگه از ابو حنيفه     . پادشاهت كار نبود  
 عليه كه كدام فاضلتر ؟

از پيران صديق و فاروق و از جوانان عثمان و علي و اززنان عايشه  از دختران فاطمه رضي        :گفت  
 . اهللا عنهم اجمعين 

او در  :ت  وزيـر گفـ   . برو صادق را بيار تـا بكشـم         :نقفل است كه منصور خليفه شبي وزير را گفت          
گوشه اي نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از ملـك كوتـاه كـرده و                      

 از كشتن وي چه فايده بود ؟.ميرالمومنين را از وي رنج نه 
 . وزير برفت بطلب صادق . هرچند گف سودي نداشت 

 . بكشيد چون صادق درآيد و من كاله از سر بردارم شما او را :منصور غالمان را گفت 
منصور در حال برجست و پيش صادق باز دويد و در صدرش بنشانيد و خـود  . وزير صادق را آورد     

 چه حاجت داري؟:پس منصور گفت . غالمان را عجب آمد .نيز به دوزانو پيش اوو بنشست 
 . آنكه مرا پيش خود نخواني و به طاعت خداي بگذاري :صادق گفت 

درحال لرزه بر منصور افتاد و دواج بر سر در كشيد           .ام روانه كرد    پس دستوري داد و به اعزازي تم      
 . و بيهوش شد 

 كه آنچه حال بود ؟:چون باز هوش آمد وزير پرسيد . گويند سه نماز از وي فوت شد 
چون صادق از در درآمد اژدهايي ديدم كه با او بود كه لبي به زير صفه نهاد ولبي بـه زيـر                      :گفت  

و مـن آن اژدهـا      . زبان حال اگر تو او را بيازاري تو را با اين صـفه فروبـرم                صفه ؛ و مرا گفت به       
 . از وي عذر خواستم و چنين بيهوش شدم . ندانستم كه چه مي گويم 

مـرا پنـدي ده كـه       !اي پسر رسول خداي   :نقل است كه يكبار داود طايي پيش صادق آمد و گفت            
 . دلم سياه شده است 

 . تو را به بند من چه حاجت است .  زمانه اي تو زاهد! يا باسليمان :گفت 
 . شما را بر همه خاليق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب است ! اي فرزند پيغمبر :گفت 
من از آن مي ترسم كه به قيامت جد من در من زند كه حـق متابعـت مـن                    ! يا ابا سليمان    :گفت  

ايـن كـار بـه معاملـت شايسـته          . سـت   نگذاردي ؟ اين كار به نسبت صحيح و به نسبت قـوي ني            
 . حضرت حق بود 
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آنكه معجون طينت او از آب نبوت است و تركيب طبيعت او از             ! بار خدايا   :داوود بگريست و گفت     
داوود كه  .اصل برهان و حجت ، جدش رسول است و مادرش بتول است  ،او بدين حيراني است                  

 . باشد كه به معامله خود معجب شود 
بياييد تا بيعت كنيم و عهـد بنـديم         :ايشان را گفت    .ا موالي خود روزي نشسته بود       نقل است كه ب   

 . كه هر كه از مطان ما در قيامت رستگاري يابد همه را شفاعت كند 
 يا ابن رسول اهللا تو را به شفاعت ما چه حاجت كه جدتو شفيع جمله خاليق است ؟:ايشان گفتند 
 . رم كه به قيامت در روي جد خود نگرم من بدين افعال خود شرم دا:صادق گفت 

سفيان ثوري به درخانه وي آمـد و        .نقل است كه جعفر صادق مدتي خلوت گرفت و بطرون نيامد            
 تمردمان از فوايد انفاس تو محروم اند چرا عزلت گرفته اي؟:گفت 

 .فسد الزمان و تغيراالخوان :اكنون چنين روي داد :صادق پاسخ داد 
 :بخواند و اين دو بيت را 

 ذهب الوفاء ذهاب امس الداهب 
 والناس بين مخايل و مĤرب
 يفشون بينهم المودة والوفا
 و قلوبهم محشوة بعقارب

يا ابن رسول اهللا هذا من زي :گفتند  . نقل است كه صادق را ديدند كه خزي گرانمايه پوشيده بود            
 .اهل بيتك

گفت . د كه دست را خليده مي كرد        پالسي پوشيده بو  . دست آن كس بگرفت و در آستين كشيد         
 .هذا للحق و هذا للخلق:

زهد و كرم بـاطن و قـرةالعين خانـداني ؛ ولكـن     .همه هنرها داري :نقل است كه صادق را گفتند     
 . پس متكبري 

من متكبر نيم ، ليكن كبر كبريايي است ، كه من چون از سر كبر خود برخاستم كبرياي او                   :گفت  
به كبر خود كبريايي نشايد كرد اما به كبرياي او كبر شايد كرد             .  بنشست   بيامد و به جاي كبر من     

 . 
 عاقل كيست ؟:نقل است كه صادق از ابو حنينفه پرسيد كه 

 . آنكه تمييز كند ميان خير و شر :گفت 
 . بهايم نيز توانند كرد ، ميان آنكه او را بزنند و آنكه او را علف دهند :صادق گفت 
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 .يك تو عاقل كيست نزد:ابوحنيفه گفت
آنكه تمييز كند ميان دو خير و شر تا از دو خير خير الخيرين اختيار كنـد و از دو شـر خيـر                        :گفت  

 . الشرين برگزيند 
و او را   . تـو بـردي     :آنكس در صـادق آويخـت كـه         . نقل است كه همياني زر از يكي برده بودند          

 . نشناخت 
 . چند بود :صادق گفت 

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

 . غلط كرده بودم :و گفت 
 . ماهرچه داديم باز نگيريم :صادق گفت 

 او كيست ؟:پس از آن مرد از يكي پرسيد 
 . جعفر صادق :گفتند 

ها در راهي مي رفت و اهللا اهللا مي گفت          نقل است كه صادق روزي تن     .آن مرد خجل شد و برفت       
 . سوخته اي بر عقب او مير فت و بر موافقت او اهللا اهللا مي گفت .

 !اهللا جامه ندارم .جبه ندارم !اهللا :صادق گفت 
 .جعفر درپوشيد . در حال دستي جامه اي زيبا حاضر شد 

م ، آن كهنه خود به مـن  در اهللا گفتن با تو شريك بود   ! اي خواجه   :آن سوخته پيش رفت و گفت       
 . ده 

 . صادق را خوش آمد و آن كهنه به او داد 
 . خداي را به من بنماي :نقل است كه يكي پيش صادق آمد و گفت 

اما اين ملـت محمـد اسـت كـه          ! آري  :گفت  .آخر نشنيده اي كه موسي را گفتند لن تراني          :گفت  
 .كه لم اعبد ربا لم ارةيكي فرياد مي كند راي قلبي ربي ، ديگري نعره مي زند 

باز . آب او را فروبرد     . او را ببستند و در دجله انداختند        .او را ببنديد و در دجله اندازيد        :صادق گفت   
 .الغياث ، الغياث!يا ابن رسول اهللا :گفت . برانداخت 

 .فرو برش! اي آب :صادق گفت 
 .اثالغياث ، الغي! يابن رسول اهللا ! گفت . فرو برد ، باز آورد 

 . فرو بر :گفت 
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يـاابن  :چون برمي آورد مـي گفـت   . همچنين چند كرت آب را مي گفت كه فرو بر ، فرو مي برد         
چون از همه نوميد شد و وجودش همه غـرق شـد و اميـد از خاليـق                  .الغياث ، الغياث  ! رسول اهللا   

 .الهي الغياث ، الغياث:منقطع كرد اين نوبت كه آب او را برآورد گفت 
 . او را برآريد  :صادق گفت

 . حق را بديدي :پس گفت . برآوردند و ساعتي بگذشت تا باز قرار آمد 
چون به كلي پناه بدو بردم و مضطر شـدم          . تا دست در غيري مي زدم در حجاب مي بودم           :گفت  

آنچه ديدم مي جستم بديدم و تا اضـطرار         .روزنه اي در درون دلم گشوده شد ؛ آنجا فرونگريستم           
 .نبود كه امن يجيب المضطر اذا دعاهنبود آن 

اكنون آن روزنه را نگـاه دارد كـه جهـان خـداي             . تا صادق مي گفتي كاذب بودي       : صادق گفت   
 . بدانجا فروست 

 . هر كه گويد خداي بر چيزست يا در چيزست و يا از چيزست او كافر بود :و گفت 
 .ن ترس بود و آخر آن عذرهرآن معصيت بنده را به حق نزديك گرداند كه اول آ:و گفت 
هر آن طاعت كه اول آن امن بود و آخر آن عجب آن طاعت بنده را ا زخداي دور گرداند                    :و گفت   

زيرا كه از اين معني بنده را به حق نزديك گرداند مطيع با عجب عاصي است و عاصـي بـا عـذر                
 . مطيع 

ش صـابر كـه تـوانگر را دل بـه      دروي:گفت  . درويش صابر فاضلتر يا توانگر شاكر     :از وي پرسيدند    
 . كيسه بود و درويش را با خداي 

 . و گفت عبادت جز به توبه راست نيايد كه حق تعالي توبه مقدم گردانيد برعبادت 
 . كما قال اهللا تعالي التائبون العابدون 

و خداي را ياد كردن به حقيقـت        . ذكر توبه در وقت ذكر خداي غافل ماندن است از ذكر            :و گفت   
آن بود كه فراموش كند در جنب خداي جمله اشيا را به جهـت آنكـه خـداي او را عـوض بـود از           

 .جمله اشياء
خاص گردانم بـه رحمـت خـويش هركـه را           .يختص برحمته من يشاء   :در معني اين آيت     :و گفت   

 . خواهم واسطه و علل واسباب از ميان برداشته است تا بدانند كه عطاء محض است 
ن است كه ايستاده است با نفس خويش و عارف آن است كه ايسـتاده اسـت بـا    مومن آ : و گفت   

 . خداوند خويش 
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هركه مجاهده كند به نفس براي نفس به كرامات برسد و هركه مجاهده كند بـا نفـس                  : و گفت   
 . براي خداوند برسد به خداوند 

 از عالمـت رانـدگان      الهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساختن كه بي الهام بـود            : و گفت   
 . است 

 . مكر خداي در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سياه به شب تاريك : و گفت 
 . عشق جنون الهي است نه مذموم است نه محمود : و گفت 
 . از نيكبختي مرد است كه خصم او خردمند است : و گفت 

اهد زيان تو بود و نداند ؛ سوم بخيل با وي در غرور باشي ؛ دوم احمق كه آن وقت كه سود تو خو        
كه بهترين وقتي از تو ببرد ؛ چهارم بددل كه در وقت حاجت تو را ضايع گذارد ؛ پنجم فاسق كـه                  

 . تو را به يك لقمه بفروشد و به كمتر از يك لقمه 
 آن چيست كمتر از يك لقمه ؟:گفتند 
 .طمع در آن:گفت 

. بهشت عافيـت اسـت و دوزخ بالسـت          . دوزخ است   حق تعالي را در دنيا بهشت است و         :و گفت   
عافيت آن است كه كارخود را خداي گذاري و دوزخ آن است كه كـار خـداي بـا نفـس خـويش                       

 . گذاري 
اگر صحبت اعدا مضر بودي اوليا را به آسيه ضرر رسـيدي         . من لم يكن له سر فهو مضر      : و گفت   

فعتي رسـيدي از زن نـوح و لـوط را ، ولكـن              از فرعون ، و اگر صحبت اوليا نافع بودي اعدا را من           
 . و سخن او بسيار است ، تاسيس چند كلمه گفتيم و ختم كرديم . بيش از قبضي و بسطي نبود 
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    2 
 ذكراويس القرني رضي اهللا عنه   

 
آن قبله تابعين ، آن قدوه اربعين ، آن آفتاب پنهان ، آن هـم نفـس رحمـان ، آن سـهيل يمنـي                         

اويس القرني خير التابعين باحسـان      :رني رضي اهللا عنه ، قال النبي صلي اهللا عليه و سلم             اويس ق :
. و نفس او نفس رب العـالمين بـود        . ستايش كسي را كه ستاينده او رحمه للعالمين بود          . و عطف   

به زبان من كجا راست آيد ؟ گاه گاه خواجه انبيا عليهم السالم روي سوي يمن كـردي و گفتـي                     
يعني نسيم رحمت از جانب يمن مي يابم و بـاز خواجـه             . جد نفس الحرمن من قبل اليمن       اني ال 

فرداي قيامت حق تعالي هفتـاد هـزار فرشـته بيافرينـد در صـورت               :عليهم السالم كه    .انبيا گفت   
اويس تا اويس را در ميان ايشان به عرصات برآورند و به بهشت رود تا هيچ آفريـده ، اال ماشـاء                      

كه چون در سـراي دنيـا حـق را در زيـر قبـه               .نگردد كه در آن ميان اويس كدام است         اهللا واقف   
تواري عبادت مي كرد و خويش را از خلق دور مي داشت تا در آخرت نيز از چشم اغيـار محفـوظ     

فردا خواجـه انبيـا     :و در اخبار غريب آمده است كه        . ماند كه اوليائي تحت قبايي اليعرفونم غيري        
در بهشت از حجره خود بيرون آيد چنانكه كسي مر كسي را طلب كند خطاب آيـد                 عليهم السالم   

 . اويس را :كه را طلب مي كني ؟ گويد :كه 
 . رنج مبر كه چنانكه در دار دنيا وي را نديدي اينجا نيز هم نبيني :آواز آيد كه 

 . في مقعد صدق :الهي كجاست ؟ فرمان رسد كه :گويد 
 . مرا نبيند :گويد 
 كسي كه ما را مي بيند ، تو را چرا ببيند ؟:ن رسد كه فرما

در امت من مردي است كه به عدد موي گوسفندان ربيعه           :باز خواجه انبيا گفت عليهم السالم كه        
 . و مضر او را در قيامت شفاعت خواهد بود 

 . و چنين گويند كه در عرب هيچ قبيله را چندان گوسفند نبود كه اين دو قبيله را 
 اين كه باشد ؟:ه گفتند صحاب
 . بنده اي از بندگان خداي . عبد من عبيد اهللا :گفت 
 نامش چيست ؟. ما همه بندگانيم :گفتند 
 .اويس:گفت 
 او كجا بود ؟:گفتند 
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 . به قرن :گفت 
 او تو را ديده است ؟:گفتند 
 . به ديده ظاهر نديده است :گفت 
 و نشتافته است ؟چنين عاشق تو ، و او به خدمت ت! عجب :گفتند 
كه پيرمـادري دارد عـاجزه اي       . از دو سبب، يكي از غلبه حال ؛ دوم از تعظيم شريعت من              :گفت  

به روز اويس اشترواني كند و مزد       . است ايمان آورده به چشم به خلل و دست و پاي سست شده              
 .آن بر نفقات خود و مادر خود خرج كند 

 ما او را ببينيم ؟:گفتند 
اما فاروق و مرتضي را گفت رضي اهللا عنهم كه شما           .  تو او را در عهد خود نبيني         صديق را گفت  

و وي مردي شعراني است و بر پهلوي چپ وي و بركف دسـت وي چندانكـه يـك                   . او را ببينيد    
چون او را دريابيد از من سالمش رسانيد و بگوييـد           . درم سفيد است و آن نه سفيدي برص است          

 . تا امت مرا دعا گويد 
 .احب العباد الي اهللا االخفياء:باز خواجه انبيا گفت عليهم السالم 

 . ما اين در خويشتن مي يابيم ! يا رسول اهللا :بعضي گفتند 
 . قدم بر قدم او نهيد . او را اويس گويند . شتر واني است به يمن :سيد عليه السالم گفت 

مرقع تـو   ! يا رسول اهللا    :زديك رسيد گفتند    نقل است كه چون خواجه انبيا را عليهم السالم وفاة ن          
 به كه دهيم ؟

 . به اويس قرني :گفت 
چون فاروق و مرتضي از بعد وفاة مصطفي عليه السالم به كوفـه آمدنـد فـاروق در ميـان خطبـه               

 . اي اهل نجد ، برخيزيد .يا اهل نجد قوموا:گفت 
 از قرن كسي در ميان شما هست ؟:گفت . برخاستند 

  . بلي:گفتند 
 . فاروق رضي اهللا عنه خبر اويس از ايشان پرسيد . قومي را بدو فرستادند 

 . نمي دانيم :گفتند 
 مگر شما او را نمي دانيد ؟. صاحب شرع مرا خبر داده است و او گزاف نگويد :گفت 

 . هو احقر شانا من ايطلبه اميرالمومنين :يكي گفت 
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ديوانه اي احمـق اسـت و از خلـق          .  او را طلب كند      او از آن حقيرتر است كه اميرالمومنين      :گفت  
 . وحشي باشد 

 كجاست ؟. گفت او را طلب مي كنيم 
شوريده اي  . در آن وادي اشتر نگاه مي دارد تا شبانگاه نانش دهيم            . در وادي يحمي االبل   :گفتند  
 ، غم و شادي     در آبادانيها نيايد ، و با كسي صحبت ندارد ، و آنچه مردمان خورند او نخورد               . است  
 .چون مردمان بخندند او بگريد ، و چون بگريند او بخندد.ندارد

 . او را مي طلبيم:گفت 
پس فاروق و مرتضي رضي اهللا عنهما ، آنجا شدند ، او را بديدند در نماز و حـق تعـالي ملكـي را                        

ـ   . بدو گماشته تا اشتران او را نگاه مي داشت           . اه كـرد  چون بانگ حركت آدمي بيافت ، نمـاز كوت
چيسـت  »مااسمك«:فاروق گفت   . او جواب داد    . چون سالم باز داد فاروق برخاست و سالم كرد          

 نام تو ؟
 . بنده خداي :گفت . عبداهللا :قال 

 تو را نام خاص چيست ؟.همه بندگان خداييم :گفت 
 . اويس :گفت 
 . بنماي دست راست :گفت 
كه :بوسه داد دست او را و گفت        . رده بود بديد    آن سپيدي كه رسول عليه السالم نشان ك       . بنمود  

 . گفته است كه امتان مرا دعا كن . رسول عليه السالم تو را سالم رسانيده است 
فاروق گفت  .تو اوليتري به دعا گفتن مسلمانان كه بر روي زمين از تو عزيزتر كسي نيست                :گفت  

 .  جاي آور تو وصيت رسول عليه السالم به. من خود اين كاري مي كنم :
 . بنگر نبايد كه آن ديگري بود :گفت 
 . پيغمبر تو را نشان كرده است :گفت 

 . مرقع پيغمبر به من دهيد تا دعا كنم :پس اويس گفت 
 . بپوش و دعا كن :پس گفتند .ايشان مرقع بدادند 

 . صبر كنيد تا حاجت بخواهم :گفت 
الهي اين : فرو كرد و روي بر خاك نهاد و گفت  از بر ايشان دور دور برفت و آن مرقع        . در نپوشيد   

و رسول  . پيغمبرت حواله اينجا كرده است      . مرقع در نپوشم تا همه امت محمد را به من نبخشي            
 .اهلي همه كار خويش كردند ، كنون كار تو مانده است . فاروق و مرتضي است 
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 . همه را خواهم  ! نه:مي گفت . چنديني به تو بخشيدم ، مرقع درپوش :خطاب آمد كه 
 . نه همه خواهم :مي گفت . مرقع بپوش . باز خطاب آمد كه چندين هزار ديگر به تو بخشم 

 . چندين هزار هزار ديگر به تو بخشم مرقع بپوش :باز خطاب مي آمد كه 
. همچنان در مناجات مي گفت و مي شـنود تـا صـحابه را صـبر نبـود      . مي گفت همه را خواهم    

آه، چرا آمديد ؟ اگر ايـن       : را در چه كار است بدو رسيدند تا اويس ايشان را بديد گفت               برفتند تا او  
 . صبر بايست كرد . آمدن شما نبودي مرقع در نپوشيدمي تا همه امت محمد را بنخواستمي 

گليمي اشتري خود را فراگرفته و سر و پاي برهنه توانگري هژده هزار عـالم در                . فاروق او را ديد     
كيسـت كـه ايـن      :گفـت   . فاروق از خويشتن و از خالفت خود دلش بگرفت        . گليم ديد   تحت آن   

 خالفت از ما بخرد به گرده اي؟
خريـد و   . چه مي فروشي ؟ بينـداز تـا هركـه را بيابـد برگيـرد                . كسي كه عقل ندارد   :اويس گفت   

 فروخت در ميان چه كار دارد ؟
كار چندين هزار مسلمان ضـايع      . ل كرده اي  چيزي كه از صديق قبو    :تا صحابه فرياد برآوردند كه      

 . نتوان گذاشت ؛ كه يك روز عدل تو بر هزار ساله عبادت شرف درد 
به عدد موي شتر وگاو و گوسفند ربيعه و مضر از امت محمـد              :پس اويس مرقع در پوشيد و گفت        

 . عليه السالم بخشيدند از بركات اين مرقع 
اما خاصـيت   . اويس از فاروق در پيش بود و نه چنين است            اينجا تواند بود كه كسي گمان برد كه       

چنانكـه خواجـه انبيـا عليـه        . فاروق آن همه داشت ، تجريد نيز مـي خواسـت            .اويس تجريد بود    
 . محمد را به دعا ياد داريد :السالم در پيرزنان مي زد كه 
 ؟يا اويس چرا نيامدي تا مهتر را بديدي:فاروق گفت .پس مرتضا خاموش بنشست 

 آنگاه شما ديديت؟:گفت 
 !بلي :گفتند 
 مگر جبه او را ديديد؟ اگر شما او را ديديد بگوييد تا ابروي او پيوسته بود يا گشاده ؟:گفت 

شـما  :گفـت   . چندان او را ديده بودند ، اما از هيبت كه او را بود نشان بازنتوانستند داد               ! اي عجب   
 دوست محمد هستيد ؟

 . هستيم :گفتند 
ر دوستي درست بوديت چرا آن روز كه دندان مبارك او شكستند به حكم موافقت دندان                اگ:گفت  

 . خود نشكستيد ، كه شرط دوستي موافقت است 
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من او را به صورت ناديده موافقت       ! گفت  . يك دندان در دهان نداشت      . و پس دندان خود بنمود      
 . كردم كه موافقت از دين است 
 بدانستند كه مصب موافقت و ادب منصبي ديگر است كه رسول            .پس هر دو را رقت جوش آورد        

 .را نديده بود و از وي مي بايست آموخت 
 . يا اويس مرا دعايي بكن :پس فاروق گفت 

اللهـم اغفرللمـومنين و   . در ايمان ميل نبود ، دعا كرده ام و در هر نماز تشـهد مـي گـويم      :گفت  
 بريد خود شما را دعا دريابد و اگر نه من دعـا ضـايع          اگر شما ايمان به سالمت به گور      . المومنات  

گفـت  .شناسـم   :خداي را شناسي ؟ گفت      ! يا عمر :گفت  .مرا وصيتي كن    :پس فاروق گفت    . نكنم  
خـداي  ! يا عمـر  :گفت . زيادت كن :گفت . اگر به جز از خداي هيچ كس ديگر نشناسي تو را به       :

 . خداي كس ديگر تو را نداند تو را به اگر به جز :گفت . داند :گفت . تو را مي داند 
. اويس دست در گريبان كـرد و دو درم بـرآورد            . باش تا چيزي بياورم براي تو       :پس فاروق گفت    

اگر تو ضمان مي كني كه من چندان بزيم كه ايـن            . من اين را از اشترباني كسب كرده ام         :گفت  
 . بخورم ، آنگاه ديگر بستانم زماني بود 

آنگـاه آنجـا مـا را ديـدار بـود كـه             .  گشتيد، بازگرديد كه قيامت نزديـك اسـت          رنجه:پس گفت   
 . بازگشتي نبود ، كه من اكنون به ساختن زاد راه قيامت مشغولم 

سر آن نمي   . چون اهل قرن از كوفه بازگشتند اويس را حرمتي و جاهي پديد آمد در ميان ايشان                 
 آن كسي او را نديد اال هرم بن حيان رضـي اهللا             داشت ، از آنجا بگريخت و به كوفه شد و بعد از           

چون آن حديث بشنودم كه درجه شفاعت اويس تا چه حد اسـت آرزوي وي بـر                 :هرم گفت   .عنه  
بركنار فرات وضو مي كـرد و       . به كوفه رفتم و او را طلب كردم تا وي را بازيافتم             . من غالب شد    

سـالم كـردم و جـواب داد و در مـن            .جامه مي شست وي را بشناختم كه صفت او شنيده بـودم             
رحمـك اهللا يـا اويـس و غفرلـك ،           :گفـتم   . خواستم تا دستش فراگيرم ، دست نـداد         . نگريست  

 چگونه اي ؟
از دوستي من و از رحمت كه مرا بر وي آمد از ضعيفي حال وي اويس نيز                 . گريستن بر من افتاد     

 اي برادر من و تو را كه راه نمـود بـه             چگونه اي . و حياك اهللا يا هرم بن حيان        :گفت  . بگريست  
 من ؟
 نام من و پدر من چون دانستي؟ و مرا به چه شناختي هرگز ناديده ؟:گفتم 
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آنكه هيچ چيز از علم و خبر وي بيرون نيست مرا خبر داد و روح مـن                 . نباني العليم الخبير    :گفت  
 . يكديگر را نديده باشند روح تو را بشناخت كه روح مومنان با يكديگر آشنا باشد ، اگر چه 

اخبـار وي از    . مـن وي را درنيافتـه ام        :گفت  . مرا چيزي روايت كن از رسول عليه السالم         :گفتم  
ديگران شنيده ام ، و نخواهم كه راه حديث بر خويش گشاده كنم و نخواهم كه محدث و مفتـي                    

 . و مذكر باشم كه مرا خود شغل هست كه بدين نمي پردازم 
 .بر من خوان تا از تو بشنوم آيتي :گفتم 

 :پس دست من بگرفت و گفت 
چنين مي گويد خدا جـل جاللـه و مـا           :پس گفت   . و زار بگريست    .اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    

خلقت الجن و االنس اال ليعبدون وما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما العبين مـا خلقناهمـا اال                    
آنگاه يـك بانـگ بكـرد       . برخواند  .ينجا كه انه هوالعزيز الرحيم    تا ا .بالحق ولكن اكثرهم اليعلمون   

 . پنداشتم كه عقل ازو زايل شد .
 چه آورد ترا اينجا؟!اي پسر حيان:پس گفت 

من هرگز ندانستم كه كسي خداي را بشناخت و به          :گفت. گفتم تا با توانس گيرم و به تو بياسايم          
اويس گفت  .مرا وصيتي كن  :هرم گفت   . بياسود  هيچ چيز ديگر انس تواند گرفت و به كسي ديگر           

مرگ را زير بالين دار ، چون كه بخفتي و پيش چشم دار ، كه برخيزي و در خردي گناه منگر در                      :
بزرگي آن نگر كه در وي عاصي شوي كه اگر گناه خرد داري ، خداوند را خرد داشته باشي و اگر                     

 . بزرگ داري خداوند را بزرگ داشته باشي 
 .كجا فرمايي كه مقام كنم: تهرم گف
 . به شام :گفت 
 . آنجا معيشت چگونه بود :گفتم 

 . اف از اين دلها كه شك برو غالب شده است پند نپذيرد :اويس گفت 
 . مرا وصيتي ديگر كن :گفتم 
پدرت بمرد ، آدم و حوا بمررد ، نوح و ابراهيم خليل بمـرد ، موسـي عمـران                   ! يا پسر حيان    :گفت  

ود خليل خداي بمرد ، محمد رسول اهللا بمرد ، ابوبكر خليفه وي بمرد ، و دوستم بمرد وا                   بمرد ، دا  
 .عمراه واعمراه

 . رحمك اهللا عمر ، نمرده است :گفتم 
 . حق تعالي مرا خبر داد از مرگ وي :گفت 
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 . من و تو از جمله مردگانيم :پس گفت 
ه كتاب خداي و راه اهـل صـالح         وصيت اين است ك   :و صلوات داد و دعايي سبك بگفت و گفت          

فراپيش گيري ، يك ساعت از ياد مرگ غافل نباشي ، و چون با نزديك قوم خويش رسي ايشان                   
را پند ده و نصيحت از خلق خداي باز مگير ، يك قدم پاي از موافقت جماعت كشـيده مـدار كـه           

 . آنگاه بي دين شوي و نداني و در دوزخ افتي
نيز تو مرا بيني و نه من تو را و مـرا بـه دعـا    . فتي يا هرم بن حيانر:و دعايي چند بگفت و گفت       

 . ياد دار كه من نيز تو را ياد دارم و تو از اين جانب برو تا من از آن جانب بروم 
خواستم تا يك ساعتي با وي بروم ، نگذاشت و بگذشت و مي گريست و مرا بـه گريسـتن                    :گفت  
نيزش از آن پـس خبـري نيـافتم و گفـت            .به كوي فروشد    من از قفاي او مي نگريستم تا        . آورد  

 . بيشتر سخن كه با من گفت ، از اميرين بود 
. در نماز بامداد بـود      . فاروق و مرتضي رضي اهللا عنهما و ربيع خثيم گويد برفتم تا اويس را بينم                

رنخاست تا درنگي كردم ، همچنان از جاي ب    . چون فارغ شد گفتم صبر كنم تا از تسبيح بازپردازد           
و هيچ نخورد و    . حاصل سه شبانه روز از نماز برنخاست        . نماز پيشيشن بگزارد و نماز ديگر بكرد        

در حال با حق بـه مناجـات        . خواب در چشمش آمد     . شب چهارم او را گوش مي داشتم        . نخفت  
  .به تو پناه مي گيرم از چشم بسيار خواب و از شكم بسيار خوار ! خداوندا :گفت . آمد 

 . مرا اين بسنده است :گفتم 
. اويس را مي آرند كه در همه عمر خويش هرگز شـب نخفـت          . او را تشويش ندادم و بازگرديدم       

 . و ديگر شب گفتي هذه ليلة السجود . هذه ليلة الركوع :يك شبي گفتي 
 . يك شب به قيامي بسر بردي ، و يك شب به ركوعي ، و يك شب به سجودي 

ما خـود هنـوز يكبـار       :گفت  . ون طاقت مي داري شبي بدين درازي بر يك حال         گفتند يا اويس چ   
. خود سه بار تسبيح گفتن سنت اسـت         . سبحن ربي االعلي نگفته باشيم در سجودي كه روز آيد           

 . اين از آن مي كنم كه مي خواهم كه مثل عبادت آسمانيان كنم 
 خشوع در نماز چيست ؟:از وي پرسيدند 

 . يزه بر پهلوش زنند در نماز خبرش نبود آنكه اگر ن: گفت 
 .چوني :گفتند 
 چگونه باشد كسي كه بامداد برخيزد و نداند كه شبانگاه خواهد زيست يا نه ؟:گفت

 كار چگونه است ؟:گفتند 
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 . آه از بي زادي و درازي راه :گفت 
. د تا بـاورش نـداري  اگر تو خدايرا تعالي پرستش كني به عبادة آسمانها و زمينها از تو بنپذير             :گفت

ايمن نباشي بدانچـه تـو را فراپذيرفتـه اسـت و فـارغ نبينـي                :گفت  . چگونه باورش داريم    :گفتند  
 . خويش را تا در پرستش او به چيزي ديگرت مشغول نبايد بود 

طعـام خـوش ، لبـاس       :هر كه سه چيز را دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزديكتر بود               :گفت
 .  توانگران نشستن نيكو پوشيدن ، و با

سي سال است كه گوري فـرو       . رضي اهللا عنه كه دراين نزديكي تو مردي است          : اويس را گفتند    
كرده است و كفني درآويخته و بر سر آن نشسته است و مي گريد و نه به شب قرار گيرد و نه به                       

 . روز
 . مرا آنجا بريد تا او را ببينم : اويسي گفت 

بـدو  .او را ديد زد گشته و نحيف شده و چشم از گريه در مغاك افتـاده   . ند  اويس را نزديك او برد    
اي مرد سي سال است تا گور و كفن تو را از خداي مشغول كرده است و بديد هـر دو بـاز                       :گفت  

آن مرد به نور او آن آفت در خويش بديد ، حال بر             . مانده اي و اين هر دو بت راه تو آمد ه است             
اگر گـور و كفـن حجـاب خواهـد بـود            .اي بزد و در آن گور افتاد و جان بداد           او كشف شد ، نعره      

 . حجاب ديگران بنگر كه چيست و چندست 
بـر راه   . روز چهارم بامداد بيـرون آمـد        . نقل است كه اويس يكبار سه شبانه روز هيچ نخورده بود          

 تا گياه از زمين برچيند و       روي بگردانيد . از آن كسي افتاده باشد      : گفت  . يك دينار زر افگنده بود      
مگـر از   :گفت  . گرده گرم در دهان گرفته پيش وي بنهاد         .نگاه كرد ، گوسفندي مي آمد       . بخورد  

من بنده آن كسـم كـه تـو بنـده           :گفت. گوسفند به سخن آمد     .روي بگردانيد   . كسي ربوده باشد    
 . بستان روزي خداي از بنده خداي . اويي 

 .  برگيرم ، گرده در دست خويش ديدم گوسفند ناپديد شد گفت دست دراز كردم تا گرده
در ابتدا شيخ ابوالقاسم گرگاني را رضي اهللا عنه ذكر   . محامد او بسيار است و فضايل وي بي شمار        

وسـخن  . ايشان دانند قدر ايشـان      !مدتي كه مي گفته است اويس ، اويس ، اويس         . آن بوده ست    
هركه خداي را شناخت هيچ چيز بـر او پوشـيده           .ه شيء من عرف اهللا اليخفي علي    :اوست كه گفت  

 .نيست 
 . دگر معني آن است كه هر كه بشناخت تا شناسنده كيست 

 15



ديگر معني آن است كه هر كه اصل بدانست فروع دانست آسان بودش كه به چشم اصل در فرع            
 . نگرد 

هركـه خـدايرا بـه      ديگر معني آنست كه خدايرا به خداي بتوان شناخت كه عرفت ربي بربي پس               
 . خداي داند همه چيز مي داند 

سالمت در تنهايي است و تنها آن بود كه فـرد بـود در              » السالمة في الوحدة  «و سخن اوست كه     
اگر تنها به صورت گيري درسـت نبـود كـه           . وحده آن بود كه خيال غير درنگنجد تا سالمت بود           

 . حديث است .الشيطان ابعد من االثنين 
يعني برتو باد كه دايم دل حاضر داري تـا          . بر تو باد به دل تو       . عليك بقلبك   :كه  و سخن اوست    

 .غير در او راه نيابد 
طلبت الرفعة فوجدته في التواضع و طلبـت الرياسـة فوجدتـه فـي نصـيحة و                 :و سخن اوست كه     

طلبت المروة فوجدته في الصدق وطلبت الفخر فوجدته في الفقـر و طلبـت النسـبة فوجدتـه فـي                    
معاني اين سـخنها    . التقوي و طلبت الشرف فوجدته في الفناعة و طلبت الراحة فوجدته في الزهد              

 . معلوم است و مستهود
آخر از وي درخواست كرديم     . و نقل است كه همسايگان او گفتند ما او را از ديوانگان شمرديمي              

مدي كـه او را وجهـي   و يك سال و دو سـال بسـرآ  . تا او را خانه اي ساختيم بر در سراي خويش    
طعام او آن بودي كه گـاه گـاه اسـته خرمـا برچيـدي و شـبانگاه                  . نبودي كه بدان روزه گشادي      

بفروختي و در وجه قوت صرف كردي و بدان افطار كردي و اگر خرما خشك يافتي نگاه داشـتي                   
و . دي  تا روزه بدان گشادي و اگر خرما خشك بيشتر يافتي استه خرما بفروختي و به صـدقه بـدا                  

جامه وي خرقه كهنه بود كه از مزبلها برچيدي و پـاك بشسـتي و بـرهم دوختـي و بـا آن مـي                         
كار نفس خدايي از ميان چنين جاي برآيد وقت نماز اول بيرون شدي و پـس از                 ! عجبا  . ساختي  

سـاقهاي  :گفتي  . نماز خفتن بازآمدي و به هر محلتي كه فروشدي كودكان وي را سنگ زدندي               
خردتر برداريد تا پاي من شكسته و خون آلوده نشود تا از نماز بازنمانم كه مرا غم                 .ست  من باريك 

 . نماز است ، نه غم پاي 
در آخر عمر چنين گفتند كه سفيدي برو پديد آمد و آن وقت برموافقت اميرالمومنين علـي رضـي             

 عنـه بدانكـه     عاش وحيدا ومات شهيدا رضـي اهللا      . اهللا عنه در صفين حرب مي كرد تا كشته شد           
قومي باشند كه ايشان را اويسان گويند ايشان را به پير حاجت نبود كه ايشان را نبـوت در حجـر                     

اگرچه به ظاهرا خواجه انبيا را نديد امـا         . خود پرورش دهد بي واسطه غيري چنانكه اويس را داد           
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 عـالي مقـامي     و اين عظـيم   . پرورش ازو مي يافت ، نبوت مي پرورد و حقيقت هم نفس مي بود               
ذلـك فضـل اهللا يوتيـه مـن يشـاءاهللا           . است تا كه را آنجا رسانند واين دولت روي به كه نمايـد              

 . ذوالفضل العظيم 
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    3 
 ذكر حسن بصري رحمة اهللا عليه    

 
بق آن پروده نبوت ، آن خو كرده فتوت ، آن كعبه عمل و علم ، آن خالصه ورع و حلـم ، آن سـ                        

برده به صاحب صدري ، صدر سنت ، حسن بصـري رضـي اهللا عنـه ، مناقـب او بسـيار اسـت و                         
صاحب علم و معامله بود ، و دايم خوب و حزن حق او را فراگرفته بـود                . محامد او بي شمار است      

ام . چون مادرش به كاري مشغول شدي حسن در گريـه آمـدي           . و مادر او از موالي ام سلمه بود         
. قطره اي چند شـير پديـد آمـدي          . هللا عنها پستان در دهانش نهادي تا او بمكيدي          سلمه رضي ا  

 . چندان هزار بركات كه حق ازو پديد آورد ، همه از اثر شير ام سلمه بود 
نقل است كه حسن طفل بود ، يك روز از كوزه پيغامبر عليه السالم آب خورد ، در خانه ام سـلمه              

  ؟اين آب كه خورد:پيغامبر گفت .
 . چندان كه از اين آب خورد علم من به او سرايت كند :گفت . حسن :گفتند 

. نقل است كه روزي پيغامبر عليه السالم به خانه ام سلمه درآمد ، حسـن را در كنـار وي نهادنـد              
 . هرچه يافت از بركات دعاي او يافت . پيغامبر عليه السالم بدو دعا كرد 

سـموه حسـنا فانـه حسـن        :گفت  . د او را پيش عمر آوردند       نقل است كه چون حسن در وجود آم       
 . كنيد كه نيكوروي است »حسن «او را نام . الوجه

ام سلمه رضي اهللا عنها پرورش و تعهد او قبول كرد ، به حكم شفقتي كه بـر وي شـيرش پديـد                       
تـا  . ردان او را مقتـداي خلـق گـ   ! خداونـدا  . اللهم اجعله اماما يقتدي به :آمد تا پيوسته مي گفتي   

چنان شد كه صد و سي تن را از صحابه دريافته بود و هفتاد بدري را يافته ، و ارادات او به علـي                        
بوده است رضي اهللا عنهما ، و در علوم رجوع باز او كرده است و طريقـت ازو گرفـت ، و ابتـداي                        

 روم كردي ، و بـا       او را الحسن اللولوئي گفتندي ، تجارت      . توبه او آن بود كه او گوهر فروش بود          
وقتي به روم شد و نزديك وزير رفـت و          . اميران و وزيران قيصد ستد و داد كردي رضي اهللا عنه            

 . ما به جايي خواهيم شد اگر موافقت كني :ساعتي سخن گفت وزير گفت 
 . حكم تراست ، موافقت مي كنم :گفت 

چون به صـحرا رسـيدند حسـن         . بفرمود تا اسبي براي حسن بياوردند تا با وزير بنشست وبرفتند          
حسن . خيمه اي ديد از ديباي رومي زده با طناب ابريشم و ميخهاي زرين در زمين محكم كرده                  

همه آلت حرب پوشيده ، گرد آن خيمـه  . به يكسو بايستاد و آنگاه سپاهي چند گران بيرون آمدند      
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گرد .  در رسيدند    -ب چهارصد    قر -آنگاه فيلسوفان و دبيران     . درگشتند و چيزي بگفتند و برفتند       
بعد از آن سيصـد از پيـران نـوراني بـا محاسـنهاي              . آن خيمه درگشتند و چيزي بگفتند و برفتند         

پـس از آن    . سفيد روي به خيمه نهادند و گـرد آن خيمـه درگشـتند و چيـزي بگفتنـد و برفتنـد                      
 برگرفته گرد خيمه     هر يكي طبقي از زر و سيم و جواهر         - زيادت از دويست     -كنيزكان ماهروي   

آنگاه قيصر و وزير جنگ در خيمـه شـدند و بيـرون آمدنـد و                . بگشتند و چيزي بگفتند  و برفتند        
 . برفتند 

با خود اين چه حالسـت ، چـون فـرود آمـديم مـن از او      . من متحير و عجب بماندم     :حسن گفت   
 و در انواع علوم كامل      گفت قيصر روم را پسري بود كه ممكن نبود به جمال او آدميي ،             . پرسيدم  

و پدر عاشق او ، به صدهزار دل ، ناگاه بيمار شد  و جمله اطبـاي                 . و در ميدان مردانگي بي نظير       
هر سال يكبار به    . درآن خيمه به گور كردند      . عاقبت وفات كرد    . حاذق در معالجه او عاجز آمدند       

مـا از   ! اي ملك زاده    :د و گويند    اول سپاهي بي قياس گرد خيمه در گردن       . زيارت او بيرون شوند     
اين حال كه تو را پيش آمدست اگر به جنگ راست شدي ما همه جانها فدا كرديمي تا تـورا بـاز                      

اما اين حال كه تو را پيش آمدست از دست كسي است كه با او به هـيچ روي كـارزار                     . ستدماني  
 . نمي توانيم كرد ، و مبارزت نتوان كرد 

اين حال كسي كـرده اسـت       :آنگاه فيلسوفان و دبيران پيش روند و گويند          . اين گويند و بازگردند   
كه به دانش و فيلسوفي و علم و خلده شناسي بااو هيچ نتوان كرد كه همه حكماي عالم در پيش                   
او عاجزاند و همه عالمان در جنب علم او جاهل ، و اگر نه تدبيرها كرديمي و سخنها گفتيمي كه                    

 . از آن شدندي در آفرينش همه عاجز 
اين حـال   ! اي پادشاه   :آنگاه پيران به حرمت به شكوه پيش روند و گويند           . اين گويند و بازگردند     

كه تو را پيش آمده است اگر به شفات پيران راست آمدي ما همه شفاعت و زاري كرديمي وتو را                    
 . بنده سود ندارد اما اين حال تو را از كسي پيش آمده است كه شفاعت هيچ . آنجا نگذاشتيمي 

آنگاه آن كنيزكان ماهروي با طبقهاي زر و جواهر پيش روند و گـرد خيمـه                . اين بگويند و بروند     
ما اين حال كه تو را پيش آمده است اگر به مال و جمال راسـت               ! اي قيصر زاده    :بگردند و گويند    

تيمي اما اين حال تـو را       آمدي ما همه خود را فدا كرديمي و مالهاي عظيم بداديمي و تو را نگذاش              
 . از كسي پيش آمده است كه آنجا مال و جمال را اثري نيست 

 :پس قيصر با وزير بزرگ در خيمه رود و گويد . اين گويند و بازگردند 
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بدان اي چشم و چراغ پدر ، و اي ميوه دل پدر ، و اي جگرگوشه پدر به دست پدر چيسـت ؟ پـد                         
ان و پيران و شـفيعان و راي زنـان آورد و صـاحب جمـاالن و             براي تو لشكر گران آورد و فيلسوف      

اگر بدين همه كاري برآمدي پدر هر چه بتوانسـتي كـرد   . مال و نعمتهاي الوان آورد و خود بيامد         
بجاي آوردي اما اين حال از كسي پيش آمده است كه پدر با اين همه كار و بار و لشكر و حشـم                       

 . سالم بر تو باد تا سال ديگر. جز است و نعمت و مال و خزينه در پيش او عا
در حـال  . اين سخن بر دل حسن چنان كار كرد كه دلـش از كـار برفـت                . اين بگويد و باز گردد      

تدبير بازگشتن كرد و سوي بصره آمد و سوگند خورد كه نيز در دنيا نخندد تا عاقبت كارش معلوم   
ند كه در عهد او كس را ممكن باالي آن          نشود و چنان خويشتن را در انواع مجاهده و عبادت افگ          

تا رياضت به جايي رسيد كه گفتند هفتاد سال طهارت او در طهـارت جـاي   . رياضت كشيدن نبود 
باطل مي شد و در عزلت چنان شد كه اميد از جمله خلق بريده كرد تا الجرم از جمله از جمله بـا                       

 :سرآمد چنانكه يك روز يكي در جمعي برپاي خاست و گفت 
 سن مهتر وبهتر ما چراست ؟ح

از جهت آنكه امروز جمله خاليق را به علم او حاجت است و او به يـك                 :گفت  . بزرگي حاضر بود    
مهتـري و   . همه در دين بدو حاجتمندند و او در دنيا از همه فارغ است              . جوبه خلق محتاج نيست     

 . بهتري اينجا بود 
منبر برآمدي چو رابعـه را نديـدي مجلـس بـه         درهفته يكبار مجلس وعظ گفتي و هرباري كه به          

چندين محتشمان و خواجگان و بزرگان آمدند اگـر       ! اي خواجه   :گفتند  . ترك گرفتي و فرو آمدي      
 پيرزني مقنعه داري نيايد چه باشد ؟

 . آري شربتي كه ما از براي حوصله پيران ساخته باشيم در سينه موران نتوانيم ريخت :او گفتي 
هـذا مـن حمـرات      . جلس گرم شدي روي به رابعه كردي كه اي در گليم پوشيده             و هر گاه كه م    
جمعـي بـدين    :او را سوال كردنـد كـه        . اين همه گرمي از يك اخگر دل توست         . قلبك يا سيده    

 . انبوهي كه در پاي منبر تو مي نشينند دانيم كه شاد شوي 
 . بود دل ما شاد شود ما به كثرت جمع شاد نشويم ولكين اگر يك درويش حاضر : گفت 

مسلماني در كتابهاسـت و مسـلمانان در        :مسلماني چيست و مسلمان كيست ؟ گفت        :باز پرسيدند   
 . زير خاك اند

 اصل دين چيست ؟:از او پرسيدند 
 . فقال الورع 
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 آن چيست كه ورع را تباه كند ؟:گفتند 
 . فقال الطمع 

 و پرسيدند جنات عدن چيست ؟
 . در او نيايد اال پيغامبري يا صديقي يا شهيدي يا سلطاني عادل  . كوشكي است از زر:گفت 

 طبيبي كه بيمار بود ديگران را معالجه چون كند ؟:و پرسيدند 
 . تو نخست خود را عالج كن ، آنگاه ديگران را :گفت 
 . سخن من بشنويد كه علم من شما را سود دارد ، و عمل من شما را زيان ندارد :گفت 

 چه كنيم ؟. دلهاي ما خفته است كه سخن تو در دلهاي ما اثر نمي كند ! يا شيخ  :و پرسيدند
دلهاي شما مرده است كه هرچند مي       . كاشكي خفته بودي كه خفته را بجنباني بيدار گردد          :گفت  

 .جنباني بيدار نمي گردد 
ايـن روا  . ود قومي اند كه در سخن ما را چندان مي ترسانند كه دل ما از خوف پـاره شـ              :پرسيدند  

 بود ؟
امروز با قومي صحبت داريد كه شما را بترسانند و فردا ايمن باشيد بهتـر كـه صـحبت بـا                     :گفت  

 . قومي داريد كه شما را ايمن كنند وفردا به خوف اندر رسيد 
قومي به مجلس تو مي آيند و سخنهاي تو ياد مي گيرند تا برآن اعتراض كنند و عيب آن                   :گفتند  

 . مي جويند 
من خويشتن را ديده ام كه طمع فردوس اعلي و مجاورة حق تعالي مي كند و هرگز طمـع                   :گفت  

 . سالمت از مردمان نكند كه آفريدگار ايشان از زبان ايشان سالمت نمي يابد 
 . كسي مي گويد كه خلق را دعوت مكنيد تا پيش خود را پاك نكنيد :گفتند 
كه اين كلمه در دل ما آراسته كند تا در امر معروف   شيطان در آرزوي هيچ نيست مگر در آن       :گفت  

 . و نهي منكر بسته آيد 
 . مومن حسد كند :گفتند 
برادران يوسف را عليه السالم فراموش كرديد ، ولكن چو رنجـي از سـينه بيـرون نيفگنيـد             :گفت  

 . زيان ندارد 
. را بر زمـين زدي  حسن مريدي داشت كه هرگاه آيتي كه هرگاه آيتي از قرآن بشنودي خويشتن            

اي مرد اگر اينچه مي كني تواني كه نكني ، پي اتش نيستي درمعامله جمله عمر                :يكبار بدو گفت    
 . و اگر نتواني كه نكني ما را به ده منزل از پس پشت بگذاشتي .خود زدي
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هر كه بانگي از او برآيد آن نيست اال از شيطان و اينجا حـاكم               . الصعقه من الشيطان    :پس گفت   
يعنـي توانـد كـه آن       . غالب كرده است كه نه همه جايي چنين بود و شرح اين خود او گفته است               

 . باطل كند و آن صعقه از او پديد آيد از شيطان است 
بزرگي حاضر بـود    . حجاج درآمد با لشكريان بسيار و تيغهاي كشيده         .يك روز مجلس مي داشت      

 .  است امروز حسن را بيازماييم كه هنگام آزمايش:گفت 
حسن يك ذره بدو ننگريد و از آن سخن كه مي گفت بنگرديد ، تا مجلس تمام                 . حجاج بنشست   

 . حسن حسن است آخر : آن بزرگ دين گفت . كرد 
اگـر مـي    . انظروا الـي الرجـل    :حجاج خويشتن آنجا افگند كه حسن بود و بازوش بگرفت و گفت             

 . خواهيد كه مردي را ببينيد در حسن نگريد 
 چه مي طلبي ؟: را به خواب ديدند ، در عرصات قيامت افتاده و گفتند حجاج
 . آن مي طلبم كه موحدان طلبند :گفت 

و اين از آن بود كه در حالت نزع مي گفته بود خداوندا بدين مشتي تنگ حوصله نمي كه غفـارم                     
 بـه سـتيزه     كه همه يك دل و يك زبان اند كه مرا فروخـواهي بـرد ، مـرا                . و اكرم االكرمين ام     

 .ايشان برآور و بديشان نماي كه فعال لما يريد منم 
 . بدان ماند كه اين خبيث به طراري ، آخرت نيز بخواهد برد :گفت . اين سخن حسن را برگفتند 

 و سه روز بـيش  - مهار اشتر بر ميان بسته -نقل است كه مرتضي رضي اهللا عنه به بصره درآمد        
به مجلس حسـن درآمـد   . مود تا بشكستند و مذكران را منع كردند     جمله منبرها بفر  . درنگ نكرد   

 . تو عالمي يا متعلم :پرسيد .حسن سخن مي گفت .
مرتضي رضوان اهللا عليـه     . باز مي گويم    . سخني از پيغامبر به من رسيده است        .هيچ كدام   :گفت  

 . اين جوان شايسته سخن است :او را منع نكرد و گفت 
از پي او دوان شد تا در او        . از منبر فرود آمد     . ست بدانست كه او كيست      حسن به فرا  . پس برفت   

 . ا زبهر اهللا وضو ساختن در من آموز :گفت . دامنش بگرفت. رسيد 
 . طشت آوردند تا وضو در حسن آموخت و برفت . جايي است كه آن را باب الطشت گويند 

د و منبري بنهادند و حسـن را بـر منبـر            دويست هزار خلق برفتن   . يكبار در بصره خشكسالي افتاد      
 . مي خواهيد تا باران بارد :حسن گفت . فرستادند تا دعايي گويد 

 . براي اين آمده ايم ! بلي :گفتند 
 . حسن را از بصره بيرون كنيد :گفت 
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و چندان خوف بر او غالب بوده است كه چنان نقل كرده آمد كه چون نشسته بـودي ، گفتـي در                      
 . دردي عظيم داشته است . سته است و هرگز كس لب او خندان نديدي پيش جالد نش

چرا مي گريي ؟ مومنان كـه بـه شـومي           :گفت  . نقل است كه روزي يكي را ديد كه مي گريست           
اي كاش كه حسن از آنها بودي كـه پـس از چنـدين              :گفت  . گناهان چندين سال در دوزخ بماند       

 . سال از دوزخ بيرون آوردندي 
آخـر  . آخر من يخرج من النار رجل يقـال لـه هنـاد             :كه يك روز اين حديث مي خواند        نقل است   

 . كسي كه از دوزخ بيرون آيد مردي بود نام او هناد 
 . كاش من آن مرد بودمي :حسن گفت 

گفتم ايـن نالـه تـو از چيسـت بـا چنـين              . شبي حسن در خانه من مي ناليد        :يكي از ياران گفت     
از آن مي نالم و مي گريم كه نبايد بي علم و قصـد              :ين آراستگي ؟ گفت     روزگاري كه تو داري بد    

حسن كاري رفته باشد يا قدمي به خطا برداشته يا سخني به زبان آمده باشد برو كه اكنون تـو را                     
 . پس از اين هيچ چيز از تو نخواهيم پذيرفت. بر درگاه ما قدري نماند 

در . حسن بر بام صومعه نمـاز مـي كـرد           . ه بود   نقل است كه روزي بر در صومعه او كسي نشست         
آن مـرد در    . سجده چندان بگريست كه آب از ناودان فروچكيدن گرفت وبر جامه اين مرد افتـاد                

 اين آب پاك هست يĤ نه تا بشويم ؟:گفت . بزد 
 .بشوي كه با آن نماز روا نبود كه آب چشم عاصيان است :حسن گفت 

چون مرده را در گور نهادند و خـاك فـرو كـرده بودنـد ،                .  رفت   نقل است كه يكبار به جنازه اي      
: پس گفـت    . حسن بر سر آن خاك بنشست و چنداني بدان خاك فرو پريست كه خاك گل شد                 

آخر دنيا گور است و اول آخرت نگري گور است كه القبر اول  . اول و آخر لحد است      ! اي مردمان   
و چـون نمـي     ! يعنـي گـور     . مي كه اخرش اين است      چه مي نازيد به عال    .منزل من منازل االخرة   

كـار اول و    ! اول و آخر شما اين است اهل غفلت         ! ترسيد از عالمي كه اولش اين است يعني گور          
 . تا جماعتي كه حاضر بودند چندان بگريستند كه همه يك رنگ شدند . آخر بسازيد 

در ايـن  : بديشـان گفـت   - با جمـاعتي درويشـان   -نقل است كه روزي به گورستان مي گذشت         
گورستان مردان اند كه سر همت ايشان به بهشت فرو نمي آمده است ، لكن چندان حسـرت بـا                    
خاك ايشان تعبيه است كه اگر ذره اي از آن حسرت بر اهل آسمان و زمين عرضه كنند همـه از                     

 . بيم فرو ريزند 
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هني نو بدوختي آن گنـاه بـر        نقل است كه در حال كودكي معصيتي بر حسن رفته بود هرگاه پيرا            
 . پس چندان بگريستي كه هوش از وي برفتي . گريبان پيراهن نوشتي 

مـرا  :وقتي عمر عبدالعزيز رضي اهللا عنه به نزديك حسـن نامـه اي نوشـت و در آن نامـه گفـت                   
 . نصيحتي حن كوتاه چنانكه ياد دارم و اين امام خويش سازم 

چون خداي با تو است بيم از كه داري و اگر خداي بـا              !نينيا اميرالموم :حسن بر ظهر نامه نوشت      
 .تو نيست اميد به كه داري 

آن روز آمده گير كه بازپسين كسي كه مرگ بر وي نوشته            :وقتي ديگر حسن بدو نامه نوشت كه        
 . اند بميرد و السالم 

 . روزي آمده گير كه دنيا و آخرت هرگز خود نبود : او پاسخ داد 
. مي شنوم به حـج خـواهي رفـت          :ي رحمةاهللا عليه ، به حسن نامه اي نوشت كه           وقتي ثابت بنان  

 . مي خواهم كه در صحبت تو باشم 
بگذار تا در ستر خداي زندگاني كنيم كه با يكديگر بودن عيب يگديگر را ظاهر كنـد                 :پاسخ گفت   

 . و يكديگر را دشمن گيريم 
كن ، يكي قدم بر بساط سـالطين منـه ،           سه كار م  :نقل است كه سعيد جبير را در نصيحت گفت          

اگر همه محض شفقت بود بر خلق  ؛ و دوم با هيچ سر پوشيده در خلـوت منشـين ، و اگـر چـه                          
رابعه بود و تو او را كتاب خداي آموزي ؛ و سوم هرگز گوش خود عاريت مده امير را اگـر چـه در                        

 . ش بزند جه مردان مرد داري كه از آفت خالي نبود و آخر االمر زخم خوي
 كه عقوبت عالم چه باشد ؟:از حسن پرسيدم :مالك دينار گفت 

 . مردن دل :گفت 
 مرگ دل چيست ؟:گفتم 
 . حب دنيا :گفت 

رد مسجد بسته بود و حسـن درو ن         . به نماز   . سحرگاهي به در مسجد حسن رفتم       :بزرگي گفت   
دسـت بـر در نهـادم ،        .د  صبر كردم تا روشـنتر شـ      . مسجد دعا مي كرد و قومي آمين مي گفتند          

چون  نماز بگـزارديم ، قصـه بـا وي       .  متحير شدم    - تنها   -در شدم ، حسن را ديدم       . گشاده شد   
 . خدايرا مرا از اين كار آگاه كن :بگفتم و گفتم 

با كسي مگوي ، هر شب آدينه پريان نزد من آيند و من با ايشان علم مي گويم و دعا مي                     :گفت  
 . گويند ايشان آمين مي . كنم 
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 . اجابت مي بينم:نقل است كه چون حسن دعا كردي حبيب عجمي دامن برداشتي و گفتي 
بـه سـر    . در باديه تشنه شـديم      . با حسن و جماعتي به حج مي رفتم         :نقل است كه بزرگي گفت      

. چون من در شروع نماز شوم ، شما آب خوريد           :حسن گفت   . چاهي رسيديم ، دلو و رسن نديد م         
يكي از اصـحاب ركـوه      . باز خورديم   . آب سر چاه آمده بود      . از شد تا به سر آب شديم        پس در نم  

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

بـه  .ه اي زرين داشـت  دان. حسن در راه خرمايي بيافت ، به ما داد ، بخورديم            . پس از آنجا برفتيم     
 . مدينه برديم و از آن طعام خريديم و به صدقه داديم 

ناگاه كودكي صـاحب جمـال بيامـد كـه     .  قرآن تعليم كردي -امام القرا -نقل است كه ابو عمرو    
قرآن تمام از الـف الحمـد تـا سـين مـن             . ابو عمرو به نظر خيانت در وي نگريست         . قرآن آموزد   

آتشي در وي افتاد و بي قرار شد و به نزديك حسن بصري رفـت و                . رد  الجنة والناس فراموش ك   
چنين كار پيش آمـد ، و همـه قـرآن فرامـوش             ! اي خواجه   :گفت  . حال با زگفت و زار بگريست       

 .كردم 
چون فارغ شـوي    . اكنون وقت حج است ، برو و حج بگذار        :حسن از آن كار اندوهگين شدو گفت        

وقت بر وي تباه مكن ، بگذار تا خالي شـود     .در محراب نشسته    به مسجد خيف رو كه پيري بيني        
 . پس با او بگوي تا دعا كند . 

پيري با هيبت ديـد خلقـي بگـرد او نشسـته            . بو عمرو همچنان كرد و در گوشه مسجد بنشست          
خلق پيش او باز شدند ، و سالم كردنـد ، و            . چون زماني برآمد مردي درآمد با جامه سفيد پاكيزه          

آن پيـر خـالي     . چون وقت نماز شد آن مرد برفت و خلقي با وي برفتند             . فتند با يكديگر    سخن گ 
و حـال   ! اهللا اهللا ، مـرا فريـاد رس       :گفـتم   . من پيش او رفتم و سالم كردم        :ابو عمرو گفت    . ماند  

هنوز سر در پيش نياورده بود كه       . پير غمناك شد و به دنبال چشم در آسمان نگاه كرد            . بازگفتم  
تـو را   :پس گفـت    . من از شادي در پيش در پايش افتادم         :بوعمرو گفت   . رآن بر من گشاده شد      ق

حسن مارا رسـوا كـرد ، مـا نيـز او را             :پس گفت   . حسن حاجت باشد    :گفتم  . به من كه نشان داد      
 آن پير كه ديدي با جامه سفيد كه       :پس گفت   . او پرده ما بدريد ، ما نيزپرده او بدريم          . رسوا كنيم   

هـر روز  . پس از نماز پيشين آمد و پيش از همه برفت و همه او را تعظيم كردنـد آن حسـن بـود       
آنگـاه  . نماز پيشين به بصره كند ، و اينجا آيد ، و با ما سخن گويد ، ونماز ديگـر بـه بصـره رود                         

 هر كه چون حسن امامي دارد دعا از ما چرا خواهد كرد ؟:گفت 
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حال خـود بـا حسـن       . را اسبي به زيان آمد و آن مرد فروماند          نقل است كه در عهد حسن مردي        
شبانه آن مـرد    . حسن آن اسب را از بهر جهاد به چهارصد درم از وي بخريد و سيم بداد                 . بگفت  

پرسـيد ايـن    : مرغزاري در بهشت بخواب ديد و اسبي در آن مرغزار و چهارصد كره ، همه خنگ                 
 اسبان از آن كيست ؟

 . بود ، اكنون به نام حسن كردند به نام تو :گفتند 
 . بيع اقالت پديد كن كه پشيمانم ! اي امام :چون بيدار شد پيش حسن آمد و گفت 

 . برو كه آن خواب كه تو ديده اي من پيش از تو ديدم :حسن گفت 
از آن  :پرسـيد   . شب ديگر حسن كوشكها ديد و منظرهـا بـه خـواب             . آن مرد ، غمگين بازگشت      

 كيست ؟
 . آن كسي را كه بيع اقالت كند :گفت 

 . حسن بامداد آن مرد را طلب كرد و بيع اقالت كرد 
. بيمار شد و كارش به نـزاع رسـيد   . نقل است كه همسايه اي داشت ، آتش پرست ، شمعون نام       

 . همسايه را درياب :حسن را گفتند 
رس از خداي كه همـه عمـر        بت:حسن به بالين او شد ، او را بديد ، از آتش و دود سياه شده گفت                  

 . اسالم آر ، تا باشد كه خداي بر تو رحمت كند . در ميان آتش و دود بسر برده اي 
يكي آنكه شما دنيا مي نكوهيد وشب و روز دنيا          :مرا سه چيز از اسالم باز مي دارد         :شمعون گفت   

م آنكه مي   مي طلبيد ، دوم آنكه مي گوييد مرگ حق است و هيچ ساختگي مرگ نمي كنيد ؛ سو                 
 . گوييد ديدار حق ديدني است ، و امروز همه آن مي كنيد كه خالف رضاي اوست 

پس اگر مومنان چنين مي كنند تو چه مي گويي ؟ ايشـان             . اين نشان آشنايان است     :حسن گفت   
به يگانگي مقرند وتو عمر خود در آتش پرستي صرف كردي تو كه هفتاد سال آتش پرستيده اي                  

امـا  . تو را و مرا بسوزند و حق تو نگـاه نـدارد          . يده ام ، هر دو را به دوزخ درآورند          و من كه نپرست   
خداوند من اگر خواهد آتش را زهره نبود كه مويي بر تن من بسوزد ، زيرا كه آتش مخلوق خداي        

اكنون تو هفتاد سال او را پرستيده اي بيا تا هر دو دست بـر آتـش                 . است و مخلوق ، مامور باشد       
 .  تا ضعف آتش و قدرت خداي تعالي مشاهده كني نهيم

. اين بگفت و دست در آتش نهاد و مي داشت كه يك ذره از وجود وي متغيـر نشـد و نسـوخت                        
مـدت هفتـاد    :حسـن را گفـت      . شمعون چون چنين ديد متحير شد ، صبح آشنايي دميدن گرفت            

 تدبير من چيست ؟. اكنون نفسي چند مانده است . سال است تا آتش را پرستيده ام 
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 . آنكه مسلمان شوي :گفت 
اگر خطي بدهي كه حق تعالي مرا عقوبت نكند ايمان آورم ، وليكن تا خط نـدهي                 :شمعون گفت   
 . ايمان نياورم 

. بفرماي تا عدول بصره گواهي نويسند بعـد از آن بنوشـتند             :شمعون گفت   . حسن خطي بنوشت    
كه چون وفات كنم بفرماي تـا       :ن را وصيت كرد     پس شمعون بسيار بگريست و اسالم آورد و حس        

بشويند ، و مرا به دست خود در خاك نه و اين خط در دست من نـه كـه حجـت مـن ايـن خـط             
 . خواهد كرد 

او را بشستند و نماز كردند و دفـن كردنـد و   . اين وصيت كرد و كلمه شهادت بگفت و وفات كرد   
 . ود آن خط در دست من نه كه حجت من اين خط خواهد ب

او را بشستند و نماز كردند ودفن كردند و آن          . اين وصيت كرد و كلمه شهادت بگفت و وفات كرد         
 . خط در دست او نهادند 

مـن خـود غرقـه ام ، غرقـه اي           . حسن آن شب از انديشه درخواب كه اين چه بود كه من كردم              
 خـداي چـرا سـجل    ديگر را چون دستگيرم ؟ مرا خود بر ملك خود هيچ دستي نيست ، بر ملـك           

 كردم ؟
 تاجي بر سر ، و حلـه اي در          -چون شمعي تابان    -شمعون را ديد    . در اين انديشه در خواب رفت       

 . بر ، خندان در مرغزار بهشت خرامان 
 اي شمعون چگونه اي ؟:حسن گفت 

حق تعالي مرا در جوار خود فرود آورد به فضل خـود            . چه مي پرسي ؟ چنين كه مي بيني         : گفت  
اكنـون  . دا خود نمود به كرم خود و آنچه از لطف در حق من فرمود ، در صف و عبارت نيايـد           ودي

: گفت  . بستان اين خط خود كه مرا پيش بدين حاجت نماند           . تو باري از ضمان خود برون آمدي        
بر در تو كه زيان كند ؟ گبر        . معلوم است كه كار تو به علت نيست جز به محض فضل             ! خداوندا  
  ساله را به يك كلمه به قرب خود راه دهي ، مومن هفتاد ساله را كي محروم كني ؟هفتاد

روزي به  . نقل است كه چنان شكستگي داشت كه در هر كه نگريستي او را از خود بهتر داسنتي                  
. سايهي ديد با قرابه اي ، و زني پيش او نشسته و از آن فرابه مي آشاميد           . كنار دجله مي گذشت     

با زشرع حمله آورد كه آخر از من بهتر نبود .سن بگذشت كه اين مرد از من بهترا ست        به خاطر ح  
كه بازني نامحرم نشسته و از قرابه مي آشامد ؟ او در اين خاطر بود كه ناگاه كشـتي يـي گرانبـار               

آن سياه در رفـت و شـش تـن را           . برسيد و هفت مرد در آن بودند ، و ناگاه درگشت و غرقه شد               
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مـن شـش تـن را نجـات         .برخيز اگر از من بهتري      :پس روي به حسن كرد و گفت        . خالص داد   
در آن قرابه آب است و آن زن مادر من          ! تو اين يك تن را خالص ده ، اي امام مسلمانان            . دادم  
اكنون معلوم شد   . خواستم تا تو را بيازمايم تا تو به چشم ظاهر مي بيني يا به چشم باطن                 . است  

 .ر ديد يكه به چشم ظاه
! اي سـياه    :حسن در پاي او افتاد و عذر خواست و دانست كه آن گماشته حق است پـس گفـت                    

 . چنانكه ايشان را از دريا خالص كردي مرا از درياي پندار خالص ده 
 ! چشمت روشن باد :سياه گفت 

الهـي  :فت  بعد از آن چنان شد كه البته خود را به از كسي ديگر ندانستي ، تا وقتي سگي ديد و گ                    
 . مرا بدين سگ برگير 

 تو بهتري يا سگ ؟:پرسيدند 
اگر از عذاب خدا خالص يابم من بهتر باشم واال به عـزت و جـالل خـداي كـه او از صـد         :گفت  

 . چون من به 
گفتنـد  . كـودكي و مسـتي و زنـي         :از سخن چهار كس عجب داشـتم        :نقل است كه حسن گفت      

 چگونه ؟:
خواجه حال ما هنوز پيدا نشـده       :گفت  . ه برو مي گذشتم دركشيدم      روزي جامه از مخنثي ك    :گفت  
تو جامه از من برمدار كه كارها در ثاني الحال خداي داند كه چون شود ؛ و مستي را ديدم                    . است  

گفـتم  . فقلت له ثبت قدمك يا مسكين حتي التزل         .كه در ميان وحل مي رفت ، افتان و خيزان           
تو قدم ثابت كرده اي با اين همه دعوي ؟ اگر مـن بيفـتم مسـتي                 :گفت  . قدم ثابت دار تا نيفتي      

ايـن سـخن در     . اما از افتادن خود بترس      . اين سهل باشد    . باشم به گل آلوده ؛ برخيزم و بشويم         
از كجا آورده اي اين روشنايي ؟ بادي        :دلم عظيم اثر كرد و كودكي وقتي چراغي مي برد و گفت             

 به كجا رفت اين روشـنايي تـا مـن بگـويم از كجـا آورده ام ؟ و                    بگوي تا :در چراغ دميد و گفت      
عورتي روي برهنه و هر دو دست گشاده و چشم آلوده با جمـالي عظـيم از شـوهر خـود بـا مـن                         

من از دوستي مخلوق چنانم كه عقل از من زايل          : گفت  .تاول روي پوش    :گفتم  .شكايت مي كرد  
تـو بـااين همـه دعـوي        . بـازار خواسـتم شـد       شده است و اگر مرا خبر نمي كردي همچنين بـه            

 . دردوستياو چه بودي اگر تو ناپوشيدگي من نديدي ؟ مرا از اين عجب آمد 
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نقل است كه چون از منبر فرو آمدي تني چند را از اين طايفه باز گرفتـي و گفـت يهـاتو ا بنشـر                         
حسـن او را    .ن همراه شد    روزي يكي نه از اهل اين حديث با ايشا        . بيايد تا نور نش ركنيم      . النور  
 . تا تو بازگردي :گفت 

 . شما ماننده ايد به اصحاب رسول عليه السالم :نقل است كه روزي ياران خود را گفت 
به روي و به ريش ، نه به چيزي ديگر كه اگر شما را بر آ ن قـوم             :حسن گفت   . ايشان شاد شدند    

ان را بر سراير شما اطالع افتادي يكـي         چشم افتادي همه در چشم شما ديوانه نمودندي واگر ايش         
بر اسبان رهوار رفتند چون مـرغ پرنـده و          . را از شما مسلمان نگفتندي ، كه ايشان مقدمان بودند           

 . باد وزنده ، و ما بر خران پشت ريش مانده ايم 
يكي بر  . صبر بر دو گونه است      :گفت  . نقل است كه اعرابي پيش حسن آمد و از صبر سوال كرد             

و چنانكه حق صـبر بـود       .  و مصيبت و يكي چيزها كه حق تعالي ما را از آن نهي كرده است                 بال
 . ما رايت ازهدمنك :اعرابي گفت . اعرابي را بيان كرد 

 . من زاهدتر از تو نديدم و صابرتر از تو نشنيدم 
 .زهد من به جمله از جهت ميل است و صبر من از جهت جزع! اي اعرابي :حسن گفت 

 . معني اين سخن بگوي كه اعتقاد من مشوش كردي :ي گفت اعراب
صبر من در باليا در طاعت ناطق است بر ترس من از آتش دوزخ و اين عين جـزع بـود و                      :گفت  

 . زهد من در دنيا رغبت است در آخرت و اين عين نصيبه طلبي است 
ا بود نه ايمنـي     صبر آنكس قوي است كه نصيبه خود از ميان برگيرد تا صبرش حق ر             :پس گفت   

 . و اين عالمت اخالص بود . تن خود را از دوزخ و زهدش حق را بود نه وصول خود را به بهشت 
مرد را علمي بايد نافع و عملي كامل و اخالصي با وي و قناعتي بايد مشبع و صـبري بـا   :و گفت  

 . چون اين هر سه آمد از آن پس ندانم تا با وي چه كنند . وي 
 از آدمي آگاهتر است از آنكه بانگ شبان او را از چرا كـردن بـاز دارد و آدمـي را                      گوسفند:و گفت   

 . سخن خداي از مراد خويش باز نمي دارد 
 .اگر كسي مرا به خمر خوردن خواند دوستر از آن دارم كه به طلب دنيا خواند :و گفت 
 . معرفت آن است كه در خود يك ذره خصومت نيابي :و گفت 
 . به نيت نيكو است . اوداني بدين عمل روزي چند اندك نيست بهشت ج:و گفت 
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از بهـر آنكـه حـق       . اول كه اهل بهشت به بهشت نگرند هفتصد هزار سال بيخود شوند             :و گفت   
اگر در جاللش نگرند مست هيبت شوند و اگر در جمالش نگرند غرق       . تعالي بر ايشان تجلي كند      

 . وحدت شوند 
 . كه حسنات و سيئات تو بدو به تو نمايند فكر آينه اي است :و گفت 
و هـر كـه را خاموشـي نـه از           . هركه را سخن نه از سر حكمت است عـين آفـت اسـت               :و گفت   

سرفكرت است آن برشهوت و غفلت است ، و هر نظر كه نه از سر عبرت اسـت آن همـه لهـو و                        
 . زلت است 

د ، و چون از خلـق عزلـت گرفـت        در تورات است كه هر آدمي كه قناعت كرد بي نياز ش           :و گفت   
سالمت يافت ، و چون شهوت را زير پاي آورد آزاد گشت ، و چون از حسد دست بداشت مـودت                     

 . ظاهر شد ، و چون روزي چند صبركرد بر خورداري جاويد يافت 
پيوسته اهل دل به خاموشي معاوت مي كنند تا وقت يكه دلهاي ايشان در نطق آيد پس                 :و گفت   

 . ان سرايت كند از آن بر زب
ورع سه مقام است يكي آنكه بنده سخن نگويد مگر به حق  ، خواه در خشم باش خـواه                    :و گفت   

راضي ، دوم آنكه اعضاي خود را نگاه دارد از هر خشم خداي ، سوم آنكه قصد او در چيـزي بـود                       
 . كه خداي تعالي بدان راضي باشد 

 .ل نماز و روزه مثال ذره اي از ورع بهتر از هزار مثقا:و گفت 
 . فاضلترين همه اعمال فكرت است و ورع :و گفت 
 . اگر بدانمي كه در من نفاقي نيست از هرچه در روي زمين است دوست تر داشتمي :و گفت 
 . اختالف ظاهر و باطن و دل و زبان از جمله نفاق است :و گفت 
ان اال كه برخود مي لرزند كـه        هيچ مومن نبوده است از گذشتگان و نخواهد بود از آيندگ          :و گفت   

 . نبايد منافق باشيم 
 . هر كه گويد مومنم حقا كه مومن نيست به يقين ، والتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي :و گفت 
مومن آن است كه آهسته بود و چون حاجب الليل نبود ، يعني چون كسي نبود كه هرچه                  :و گفت   

 . يد تواند كرد بكند ، هر چه به زبان آيد بگو
 . صاحب هوا را ، فاسق را ، و امام ظالم را :سه كس را غيبت نيست :و گفت 
 . در كفارت غيبت استغفار بسنده است ، اگرچه بحلي نخواهي :و گفت 

 30



راضي شده به سزايي كه حالل آن را حسـاب اسـت و حـرام آن را         . مسكين ، فرزند آدم     :و گفت   
 . عذاب 

يكي آنكه سير نشد از آنكـه جمـع         : ارقت نكند اال به سه حسرت     جان فرزند آدم ازدنيا مف    :و گفت   
كرده بود ، دوم آنكه در نيافته بود آكه اميد داشته بود  ؛ سوم آنكه زادي نيكو نساخت براي چنان                     

 . راهي كه پيش او آمد 
 . فالن كس جان مي كند : يكي گفت 

ن كند ن بازخواهد رست تـا بـه     چنين مگوي كه او فتاد سال بود جان مي كند اكنون از جا            :گفت  
 . كجا خواهد رسيد 

 . نجات يافتند سبكباران ، هالك شدند گرانباران :و گفت 
بيامرزاد خداي عزوجل قومي را كه دنيـا ايشـان را وديعـت بـود ، وديعـت را بازدادنـد و                      :و گفت   

 . سبكبار برفتند 
 ، و بدان خرابي دنيـا آخـرت را          به نزديك من زيرك و دانا آن است كه خراب كند دنيا را            :و گفت   

 . بنياد كند ، و خراب نكند آخرت را ، بدان خرابي آخرت دنيا را بنياد نهد 
 . هر كه خدايرا شناخت او را دوست دارد ، و هركه دنيا را شناخت او را دشمن دارد :و گفت 
 . هيچ ستوري به لگام سخت اوليتر از نفس تو نيست در دنيا :و گفت 
 خواهي دنيا را بيني كه پس از تو چون خواهد بود بنگـر كـه پـس از مـرگ ديگـران       اگر:و گفت   

 . چونست 
 . به خداي كه نپرستيدند بتان رااال به دوستي دنيا :و گفت 
بـه  . كساني كه بيش از شما بوده اند قدر آن نامه دانسته اند كه از حق به ايشـان رسـيد                     :و گفت   

. و شما درس كرديد و بـدان عمـل نكرديـت            . ن كردند ي    شب تامل كردندي ، و به روز كار بدا        
 . اعراب و حروف درست كرديد و بدان بارنامه دنيا مي سازيت 

 . به خداي كه زر و سيم را هيچ كس عزيز ندارد كه نه خداي او را خوار گرداند :و گفت 
 .  جاي نماند هر احمقي كه قومي را بيند كه از پس او روان شوند ، به هيچ حال دل بر:و گفت 
 . هرچه كسي را خواهي فرمود بايد كه اول فرمانبردار باشي:و گفت 
هر كه سخن مردمان پيش تو آرد سخن تو پيش ديگرن بـرد ، او را نـه اليـق صـحبت                      :و گفت   

 . باشد 
 . برادران پيش ما عزيزاند كه ايشان يار دين اند واهل و فرزند ، يار دنيا و خصم دين :و گفت 
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رچه بنده بر خود و مادر و پدر نفقه كند آن را حساب بود مگر طعامي كه پيش دوستان                   ه:و گفت   
 . و مهمانان نهد 

 . هر نمازي كه دل در وي حاضر نبود به عقوبت نزديكتر بود :و گفت 
 خشوع چيست ؟:و گفتند 

 . بيمي كه در دل ايستاده بود و دل آن را مالزم گرفته :گفت 
ست تا به نماز جماعت نيامده است ، و با كسي اخـتالط نكـرده ، و در                  مردي بيست سال ا   :گفتند  

 .گوشه اي نشسته است 
 . چرا به نماز جماعت نيايي و اختالط نكني :حسن پيش او رفت و گفت 

 . مرا معذور دارد كه مشغولم :گفت 
 و نه   هيچ نفس از من برنمي آيد كه نه نعمتيي از حق به من رسد             : به چه مشغولي ؟ گفت      :گفت  

 . به شكر آن نعمت و به عذر آن معصيت مشغولم . معصيتي از من بدو 
 . همچنين باشد كه تو بهترا زمني :حسن گفت 

 تو را هرگز وقت خوش بوده است ؟: پرسيدند 
زن همسايه با شوهر مي گفت كه قرب پنجاه سال است كـه در خانـه                . روزي بر بام بودم     :گفت  
در سرما و گرما و زيادتي نطلبيدم و نام و ننـگ تـو نگـاه                . صبر كردم   . اگر بود و اگر نبود      . توام  

. اما بدين يك چيز تن در ندهم كه بر سر من ديگري گزيني              . داشتم و از تو به كس گله نكردم         
امروز به ديگري التفات . اين همه براي آن كردم تاتو مرا ببيني همه ، نه آن كه تو ديگري ببيني      

 .  تشنيع دامن امام مسلمانان گيرم اينك به. مي كني 
طلب كـردم تـا آن را در قـرآن          . مرا وقت خوش گشت و آب از چشمم روانه گشت           :حسن گفت   

همـه  .ان اهللا اليغفر ان يشرك به و يغفرمـا دو ن ذلـك لمـن يشـاء                  :اين آيت يافتم    . نظير يابم   
خداي شريك كني هرگـزت     گناهت عفو گردانم اما اگر به گوشه خاطر به ديگري ميلي كني و با               

 . نيامرزم 
چگونه بود حال قـومي كـه در دريـا باشـند و             :چگونه اي ؟ گفت     :نقل است كه يكي از او پرسيد        

 . كشتي بشكند و هركسي به تخته اي بمانند 
 . صعب باشد:گفت 
 . حال من همچنان باشد :گفت 
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عجـب از   :گفـت   . ردند  نقل است كه روز عيد بر جماعتي بگذشت كه مي خنديدند و بازي مي ك              
 . كساني دارم كه بخندند واز حقيقت حال خود ايشان را خبر نه 

 . او منافق است :گفت . نقل است كه يكي را ديد كه در گورستان نان مي خورد 
 . چرا :گفتند 
كسي را كه در پيش اين مردگان شهوت بجنبد گويي كه به آخرت و مـرگ ايمـان نـدارد                    :گفت  

 . بود اين نشان منافق .
بال . الهي مرا نعمت دادي ، شكر نكردم ،نعمت از من بازنگرفتي            :نقل است كه در مناجات گفتي       

 از تو چه آيد جز كرم ؟! الهي . بر من گماشتي، صبر نكردم ، بال دايم نگردانيدي 
كـدام  : و چون وقت وفاتش نزديك آمد بخنديد و هرگز كس او را خندان نديده بود ؛ و مي گفت                

در حال حيات هرگز نخنديدي ،      :پيري او را به خواب ديد و گفت         .  ؟ كدام گناه ؟ و جان بداد         گناه
 در نزع آن چه حال بود ؟

مـرا از  . سخت بگيرش كه هنوزش يك گناه مانده اسـت  !آوازي شنيدم كه يا ملك الموت   :گفت  
 . كدام گناه ؟ و جان بدادم :گفتم . آن شادي خنده آمد 
و وفات كرد به خواب ديد كه درهاي آسـمان گشـاده بـودي و منـادي مـي                   بزرگي آن شب كه ا    

 .كردند كه حسن بصري به خداي رسيد و خداي از او خوشنود است ، روح اهللا روحه
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         4 
 ذكر مالك دينار رحمة اله عليه   

 
يـن ،  آن سـالك       آن متمكن هدايت ، آن متوكل واليت ، آن پيشواي راستين ، آن مقتداي راه د               

وي را  . طيار ، مالك دينار رحمة اهللا عليه ، صاحب حسن بصري بود و از بزرگان اين طايفه بـود                    
كرامات مشهور بود و رياضات مذكور ، و دينار نام پدرش بود ، و مولود او در حـال عبوديـت پـدر                    

دينار در كشتي نشسـته     و بعضي گويند مالك     . اگر چه بنده زاده بود از هر دو كون آزاده بود            .بود  
 . غله كشتي بيار :بود ، چون به ميان دريا رسيد ، اهل كشتي گفتند 

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

 . ندارم :گفت 
 .غله بيار :چون بهوش بازآمد ديگر گفتند . چندانش بزدند كه بيهوش شد 

 . ندارم :گفت 
هـر يكـي دو     -هرچه در آب ماهي بود همه سـربرآوردند         . پايش گيريم و در دريا اندازيم       : گفتند  

.  مالك دست فرا كرد و از يك مـاهي دو دينـار بسـتد و بديشـان داد                    -دينار زر در دهان گرفته      
از اين سـبب    . او بر روي آب برفت تا ناپيدا شد         . چون كشتي بانان چنين ديدند در پاي او افتادند          

و سبب توبه او آن بود كه او مردي سخت با جمال بود و دنادوست و مال                 . نام او مالك دينار آمد      
بسيار داشت و او به دمش ساكن بود و مسجد جامع دمشق كه معاويه بنا كرده بود و آن را وقـف                      

 گوشـه مسـجد    پس برفت و در   . مالك را طمع آن بود كه توليت آن مسجد بدو دهند            . بسيار بود   
سجاده بيفگند و يك سال پيوسته عبادت مي كرد به اميد آنكه هر كه او بديدي در نمازش يافتي              

تا يكسال برين برآمد و شب از آنجا بيرون آمـدي و بـه تماشـا             ! اينت منافق   :و با خود مي گفت      .
 يك شب به طربش مشغول بود ، چون يارانش بخفتنـد آن عـودي كـه مـي زد از آنجـا                     . شدي  

يا مالك تو را چه بود كه توبه نمـي كنـي ؟ چـون آن                . يا مالك مالك ان التئوب      :آوازي آمد كه    
يـك سـال    :گفـت   . پس به مسجد رفت ، متحير با خود انديشه كـرد            . شنيد دست از آن بداشت      

است تا خدايرا مي پرستم به نفاق ، به از آن نبود كه خدايرا باخالص عبادت كنم و شرمي بـدارم                     
 . ن چه مي كنم ، و اگر توليت به من دهند نستانم از اي
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روز ديگر  . اين نيت بكرد و سر به خداي تعالي راست گردانيد ، آن شب با دلي صادع عبادت كرد                   
متولي بايستي تعهد كردي    . در اين مسجد خللها مي بينيم       :گفتند. مردمان باز پيش مسجد آمدند      

 . 
و نزديك او آمدند و در نماز بود        . ايسته تر از او نيست      پس بر مالك اتفاق كردند كه هيچ كس ش        

 . صبر كردند تا فارغ شد . 
 . به شفاعت آمده ايم تا تو اين توليت قبول كني :گفتند 

اكنـون كـه    . الهي تا يكسال تو را عبادت كردم به ريا ، هيچكس در من ننگريسـت                :مالك گفت   
ست كس به نزديك من فرستادي تا ايـن كـار           دل به تو دادم و يقين درست كردم كه نخواهم بي          

آنگه از مسـجد بيـرون آمـد و روي در كـار آورد و               . به عزت تو كه نخواهم      . در گردن من كنند     
مجاهده و رياضت پيش گرفت تا چنـان معتبـر شـد و نيكـو روزگـار كـه در بصـره مـردي بـود                          

ه نزديك ثابت بناني آمد     دختر ب . دختري داشت صاحب جمال     . توانگربمرد و مال بسيار بگذاشت      
 . مي خواهم كه زن مالك باشم تا مرا در كار طاعت ياري دهد ! اي خواجه :و گفت 

. من دنيا را سه طالق داده ام اين زن از جمله دنيـا اسـت                :مالك جواب داد    .ثابت با مالك بگفت     
ماري آمده  . بود  نقل است كه مالك وقتي در سايه درختي خفته          . مطلقه ثالثه را نكاح نتوان كرد       

 .بود و يك شاخ نرگي در دهان گرفته و او را باد مي كرد 
آنـروز كـه   . چندين سال در آرزوي غزا بودم ، چون اتفاق افتاد كه بروم رفتم       :نقل است كه گفت     

آنگـه بـا    . در خيمه رفتم و بخفتم ، د رغم         .حرب خواست بود مرا تب گرفت چنانكه عاجز گشتم          
. اگر تو را نزديك حق تعالي منزلتي بودي ، امروز تو را اين تب نگرفتـي                  ! اي تن :خود مي گفتم    

هاتفي آواز داد كه تو اگر امروز حرب كردتي اسير شدي و چون اسير شـدي          . پس در خواب شدم     
اين تب تـو را تحفـه اي        . چون گوشت خوك بخوردتي كافرت كردندي       . گوشت خوك بدادندي    

 . عظيم بود 
 . ب درآمد م و خدايرا شكر كردم از خوا:مالك گفت 

هر يك مي گفتند من بـر       . كار بر ايشان دراز شد      . نقل است كه مالك را با دهرئيي مناظره افتاد          
اتفاق كردند كه دست مالك و دست دهري هر دو برهم بندند و بر آتـش نهنـد ، هركـدام            . حقم  

گفتنـد  . سوخت و آتش بگريخـت      كه بسوزد او بر باطل بود و در آتش آوردند ، دست هيچ كدام ن              
 . هر دو برحق اند :
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مالك دلتنگ به خانه بازآمد و روي بر زمين نهاد و مناجات كرد كه هفتاد سال در ايمان نهاده ام                    
. آوازي شنود كه تو ندانستي كه دست تو دست دهري را حمايـت كـرد                . تا با دهريي برابر گردم      

 . دست او تنها در آتش نهدندي تا بديدي 
وقتي بيمار شدم و بيماري بر مـن سـخت شـد ، چنانكـه دل از خـود                   :نقل است كه مالك گفت      

آخر چون پاره اي بهتر شدم به چيزي حاجت آمدم ، به هزار حيله بـه بـازار آمـدم كـه                      . برگرفتم  
و مـن طاقـت     . دور تـر بـرو      :چاكران بانگ بر من زدنـد كـه         .امير شهر در رسيد     . كسي نداشتم   
روز . قطـع اهللا يـدك   :گفـتم  . يكي درآمد و تازيانه بر كتـف مـن زد        . ه مي رفتم    نداشتم و آهست  

 . ديگر مرد را ديدم دست بريده و برچهارسو افگنده 
در همسـايگي مالـك و مالـك پيوسـته ازو مـي             -نقل است كه جواني بود عظيم مفسد و نابكار          

 ديگران به شكايت بيرون آمدند      القصه. اما صبر مي كرد تا ديگري گويد        . رنجيد ، از سبب فساد      
: مالك را گفـت  . جوان سخت جبار و مسلط بود . مالك برخاست و بر او آمد تا امر معروف كند        . 

 . هيچ كس را زهره آن نبود كه مرا دفع كند يا از اينم بازدارد . من كس سلطانم 
 . ما با سلطان بگوييم :مالك گفت 
 . هرچه من كنم بدان راضي بود . هد سلطان هرگز رضاي من فرونن:جوان گفت 
 . اگر سلطان نمي تواند با رحمان بگويم :مالك گفت 

 . و اشارت به آسمان كرد 
 . او از آن كريمتر است كه مرا بگيرد :جوان گفت 

مردمـان ديگـر بـاره بـه     . فساد از حد درگذشت . روزي چند برآمد   . باز بيرون آمد    . مالك درماند   
دسـت از   :ك برخاست تا او را ادب كند در راه كه مي رفـت آوازي شـنيد كـه                   مال. شكايت آمدند   
 !دوست ما بدار

 چه بودست كه بار ديگر آمدي ؟:جوان كه او را بديد گفت . مالك تعجب كرد، به بر جوان درآمد 
 

 آمده تا تورا خبر كنم كه چنين آوازي شنيدم        . اين بار از براي آن نيامدم كه تو را زجر كنم            :گفت  
اكنون چون چنـين اسـت سـراي خـويش در راه او             :جوان كه آن بشنود گفت      . خبرت مي دهم    . 

 . نهادم و از هرچه دارم بيزار شدم 
 . اين بگفت و همه برانداخت و روي به عالم درنهاد 
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 و چون خاللي شده ، و جان به لب رسيده           - افتاده   -بعد از مدتي او را ديدم در مكه         :مالك گفت   
 . رفتم بر دوست .  او گفته است دوست ماست مي گفت كه

 . اين بگفت و جان بداد 
جهودي برابر سراي او سرايي داشت و محراب        . نقل است كه وقتي مالك خانه به مزد گرفته بود           

. خواسـت كـه بـه قصـد او را برنجانـد     . جهود بدانست . آن خانه مالك به در سراي جهود داشت        
و مـدتي بـر آن چـاه مـي نشسـت و             .آن چاه را نزديك محراب      چاهي فروبرد و منفذي ساخت ،       

 هـيچ   - البتـه    -پوشيده نماند كه بر چه جمله بود ؛ كه روزي آن جهود دلتنگ شد از آنكه مالك                  
 از ميان ديوار محراب نجاست به خانه تو نمي رسد ؟!اي جوان :بيرون آمد گفت . نمي گفت 

، چون چيـزي بـدين جانـب آيـد آن را بـردارم و               رسد ، ولكن طغاري و جاروبي ساخته ام         :گفت  
 . بشويم 
 تو را خشم نبود ؟:گفت 
 .بود ، ولكن فروخورم كه فرمان چنين است والكاظمين الغيظ:گفت 

 .مرد جهود در حال مسلمان شد  
هرشـبي بـه دكـان طبـاخ        .نقل است كه سالها بگذشتي كه مالك هيچ ترشي و شيريني نخوردي           

بـدان  . گاه گاه چنان افتادي كه نانش گرم بودي       .  بدان روزه گشادي     شدي و دو گرده خريدي و     
ده روز . تسلي يافتي ، و نان خورش او آن بودي ، وقتي بيمار شد آرزوي گوشـت در دل او افتـاد             

صبر كرد ، چون كار از دست بشد به دكان رواسي رفت و دو سه پاچه گوسفند بخريد و در آستين 
 .بنگر تا چه مي كند :در عقب او فرستاد و گفت . دي داشت رواس شاگر. نهاد و برفت 

آن پاچـه از آسـتين      . از اينجا برفت جايي كـه خـالي بـود           :گريان گفت   . شاگر بازآمد   .زماني بود   
پس آن نـان و پاچـه بـه         .بيش از اينت نرسد     !اي نفس   :پس گفت   .بيرون كرد و دو سه بار ببوييد      

ين همه رنج كه بر تو مي نهم مپندار كه از شـمني مـي               اي تن ضعيف من ا    :درويشي داد و گفت     
روزي چند صبر كن ، باشد كه اين محنت به سرآيد           .كنم تا فرداي قيامت به آتش دوزخ بنسوزي         

 . و در نعمتي افتي كه آن را زوال نباشد 
آن سخن را كه هركه چهل روز گوشت نخورد عقل او نقصان            .ندانم كه آن چه معني است       :گفت  
 .  و من بيست سال است كه نخورده ام و عقل من هر روز زيادت است .گيرد 
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اهـل  :آنگه كه رطب برسيدي گفتي . نقل است كه چهل سال در بصره بود كه رطب نخورده بود        
اينك شكم من از وي هيچ كاسته نشده است و شكم شما كه هر روز رطـب مـي خوريـد                     !بصره  

 . هيچ افزون نشده است 
هر چند كوشيد صبر نتوانست . بي قراري در وي پديد آمد ، از آرزوي رطب      چون چهل سال برآمد   

عاقبت چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زيادت مي شد و او نفس را منع مي كرد ، در                      . كرد  
 . البته رطب نخواهم خورد ، مرا خواه بكش خواه بمير :گفت . دست نفس عاجز شد 

 !ي بايد خورد ، نفس را از بند بيرون آوررطب م:تا شب هاتفي آواز داد كه 
اگـر رطـب خـواهي      :مالك گفت   .چون اين پاسخ دادند و نفس وي فرصتي يافت فرياد درگرفت            

يك هفته به روزه باشي ، چنانكه هيچ افطار نكني و شب در نماز تا به روز آوري تا رطب دهمت                     
 . 

پـس بـه بـازار رفـت و      . آخـر آورد    يك هفته در قيام شب و صيام روز به          . نفس بدان راضي شد     
جهودي رطب خريده !اي پدر:كودكي از بام آوازي داد كه       . رطب خريد و رفته به مسجد تا بخورد         
 . است و در مسجدي مي رود تا بخورد 

 جهود در مسجد چه كار دارد ؟:مرد گفت 
مالـك  .  فتـاد    در پـاي او   . مالك را ديـد     . در حال پدر كودك بيامد تا آن جهود كدام جهود است            

 :اين چه سخن بود كه اين كودك گفت :گفت 
نمي داند و در محلت ما جهودان است و مـا بـه             . معذور دار كه او طفل است       ! خواجه  :مرد گفت   

پندارند كـه هـر     . پيوسته كودك ما جهودان را مي بيند كه به روز چيزي مي خورند              . روزه باشيم   
 . از وي عفو كن . از سر جهل گفت اين . كه به روز چيزي خورد جهود است 

. مالك آن بشنود ، آتشي در جان وي افتاد ، و دانست كه آن كودك را زفـان غيـب بـوده اسـت                
رطب ناخورده نامم به جهودي بدادي ، به زفان بي گناهي اگر رطب خورم نامم به     !خداوندا  :گفت  

 . به عزت تو اگر هرگز رطب خورم . كفر بيرون دهي 
مالك عصا و نعلين برداشت و بر سـر بـااليي شـد و              .  يك بار آتشي در بصره افتاد        نقل است كه  

مردمان در رنج و تعب در قماشه افتاده ، گروهي مي سـوختند ، و گروهـي مـي                   . نظاره مي كرد    
چنـين  . نجا المخفون و هلـك المثقلـون   :گروهي رخخت مي كشيأند و مالك مي گفت        . جستند  

 . خواهد بود روز قيامت 
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نگاه كردم ، اجلش نزديـك آمـده بـود ،          :گفت  . نقل است كه روزي مالك به عيادت بيماري شد          
آنگـاه  !ده ، يـازده     :هرچند جهد كردم كه بگوي ، مي گفت         .نگفت  . شهادت بر وي عرضه كردم      

. هرگاه كه شهادت آرم ، آتش آهنگ من مي كند           .پيش من كوهي آتشين است      !اي شيخ   :گفت  
 . مال به سلف دادي و پيمانه كم داشتي :گفتند . م از پيشه وي پرسيد

چون لبيك اللهم لبيك گفتن گرفت ، بيفتاد و هوش          . با مالك به مكه بودم      :جعفر سليمان گفت    
 گفتم سبب افتادن چه بود ؟. با خود آمد . از وي برفت 

 .ترسيدم كه نبايد جواب آيد كه اللبيك اهللا اللبيك :چون لبيك گفتم :گفت 
اگر اين آيـت    :پس گفتي   . گفتي زار زار بگريستي     .است كه چون اياك نقبد و اياك نستعين         نقل  

يعني مي گويم تو را مي پرستم و خود نفس   . از كتاب خداي نبودي و بدين امر نبودي نخواندمي          
مي پرستم و مي گويم از تو ياري مي خـواهم و و بـه درسـلطان مـي روم واز هركسـي شـكر و                          

  . شكايت مي نمايم
آخر يك لحظـه    ! اي پدر   :يك شب گفت    . نقل است كه جمله شب بيدار بودي و دختري داشت           

 .بخفت 
از شبيخون قهر مي ترسم ، يا از آن مي ترسم كه نبايد دولتي روي بـه مـن                   !اي جان پدر    :گفت  

 . نهد و مرا خفته بايأ 
 .چوني :گفتند 
 كسي در مسجد منادي كنـد كـه كـي           اگر. نان خداي مي خورم و فرمان شيطان مي برم          :گفت  

 .بدترين شماست بيرون آيد ، هيچ كس خويشتن در پيش من ميفكنيد مگر به قهر
و صـدق ايـن سـخن را گفتـه     . بزرگي مالك از اين بود     :گفت  . اين مبارك رضي اهللا عنه بشنود       

 !اي مرائي:است كه وقتي زني مالك را گفت 
به نام خود نخواند ، اال تو نيك دانسـتي كـه مـن              بيست سال است كه هيچ كس مرا        :جواب داد   

 . كيستم 
از . تا خلق را بشناختم هيچ باك ندارم از آنكه كسي مرا حمد گويد يا آنكه مرا ذم گويـد                    :و گفت   

يعني هركـه غلـو كنـد در    . جهه آنكه نديده ام و نشناخته ستاينده اال مفروط و نكوهنده اال مفرط          
 .  نبود كه خيراالمور اوسطها هرچه خواهي گير ، آن از حساب

هر برادري و ياري و همنشيني كه تو را از وي فايده اي ديني نباشـد ، صـحبت او را از                      : و گفت   
 .پس پشت انداز
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 . دوستي اهل اين زمانه را چون خوردني بازار يافتم ، به بوي خوش ، به طعم ناخوش : و گفت 
 . ه دلهاي علما مسخر خويش گردانيده است پرهيز از اين سخاره ، يعني دنيا ، ك: و گفت 
از جديث مخلوقـان    . هر كه حديث كردن به مناجات با خداي عز و جل دوست تر ندارد               : و گفت   

 . ، علم وي اندك است ، و دلش نابينا ، و عمرش ضايع است 
 .دوست ترين اعمال به نزديك من اخالص است در اعمال: و گفت 
د به موسي عليه السالم كه جفتي نعلين ساز از آهن ، و عصـايي    خداي عزوجل وحي كر   : و گفت   

از آهن ، و بر روي زمين همواره مي رو ، و آثار و عبرتها مي طلب ، و مي بين و نظاره حكمتها و                         
نعمتهاي ما مي كن ، تا وقتي كه آن نعلين دريده گردد ، و آن عصا شكسته ، و معني اين سـخن         

در تورات اسـت  :و گفت .  كه ان هذالدين متين فاوغل فيه بالرفق   آن است كه صبور مي بايد بود      
شـوق آوردم ،    .و من خوانده ام كه حق تعالي مي گويد شوقناكم فلم تشتاقوا زمرناكم فلم ترقصوا              

 . شما مشتاق نگشتيد ، سماع كردم شما را ، رقص نكرديد 
را دو چيز داده است كه نـه        خوانده ام در بعضي از كتب منزل كه حق تعالي امت محمد             : و گفت   

چون مرا ياد كنند شما     .يكي آن است كه فاذكروني اذكركم     :جبرئيل را داده است و نه ميكاييل را         
 . چون مرا بخوانيد اجابت كنم :را ياد كنم و ديگر ادعوني استجب لكم 

كـر مـن    در تورات خوانده ام كه حق تعالي مي گويد اي صديقان تنعم كنيد در دنيا به ذ                : و گفت   
 . كه ذكر من در دنيا نعمتي عظيم است و در آخرت جزايي جزيل 

در بعضي كتب منزل است كه حق تعالي مي فرمايد كه با عالمي كه دنيـا دوسـت دارد                   : و گفت   
 . كمترين چيزي كه با او بكنم آن بود كه حالوت ذكر خويش از دل او ببرم 

 . طلب كردن او فارغ بود هر كه بر شهوات دنيا غلبه كند ديو از : و گفت 
راضي بـاش در همـه اوقـات بـه كارسـازي كـه              : و گفت   . و كسي در آخر عمر وصيتي خواست        

 . كارسازي تو مي كند تا برهي 
 خداي با تو چه كرد ؟. چون وفات يافت از بزرگان يكي به خوابش ديد 

ه بدو داشتم همه محو     اما به سبب حسن ظني ك     .خدايرا ديدم جل جالله با گناه بسيار خود         :گفت  
 . كرد 

و بزرگي ديگر قيامت به خواب ديد كه ندايي درآمدي كه مالك دينار و محمد واسع را در بهشت                   
اي :گفتـيم  . بنگرستم تا از اين كدام بيشتر در بهشت رود ؛ مالك از پيش درشد  :گفت  . فروآوريد  

را در دنيـا دو پيـراهن بـود و          اما محمـد واسـع      .آري:گفتند  . عجب محمد واسع فاضلتر و عالمتر       
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اين تفاوت از آنجاست كه اينجا هرگز پيراهني با دو پيراهن برابـر نخواهـد               . مالك را يك پيراهن   
 . بود 

 .يعني صبر كن تا از حساب يك پيراهن افزون بيرون آيي ، رحمة اهللا عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



          5 
 هذكر محمدبن واسع رحمة اهللا علي   

 
آن مقدم زهاد ، آن معظم عباد ، آن عالم عامل ، آن عارف كامل ، آن توانگر قانع ، محمد واسع ،    
رحمة اهللا عليه رحمة واسعة ؛ در وقت خود در شيوه بي نظير بود و بسيار كس از تابعين را خدمت                     

ضت چنـان   در ريا . كرده بود و مشايخ مقدم را يافته بود و در طريقت و شريعت حظي وافر داشت                 
هركه بدين قناعت كنـد از همـه خلـق          :بود كه نان خشك در آب مي زد و مي خورد و مي گفت               

. الهي مرا برهنه و گرسنه مي دار ، همچنانكه دوستان خود را             :بي نياز گردد ؛ و در مناجات گفتي         
 . آخر من اين مقام به چه يافتم كه حال من چون حال دوستان تو بود 

. غايت گرسنگي با اصحاب به خانه حسن بصري شدي و آنچه يافتي بخوردي و گاه بودي كه از      
فرخ آنكس كه بامداد گرسنه خيزد      :چون حسن بيامدي بدان شاد شدي و سخن اوست كه گفتي            

 . و شبانگاه گرسنه خفتد و بدين حالت از خداي راضي باشد 
 . باشي در دنيا و آخرت وصيت مي كنم تو را بدانكه پادشاه :گفت . كسي از او وصيت خواست 

 . اين چگونه بود :مرد گفت 
يعني چون در دنيا زاهد باشي به هيچ كس طمع نبـود و همـه               . چنانكه در دنيا زاهد باشي      :گفت  

هر كه چنين باشد پادشـاه دنيـا باشـد و پادشـاه     ! الجرم توغني و پادشاهي    . خلق را محتاج بيني     
 . آخرت 

ه داشتن زفان بر خلق سخت تر است از نگاه داشتن درم و دينار              نگا:يك روز ماكل دينار را گفت       
 . 

 صوف چرا پوشيده اي ؟:گفت .و يك روز در بر قتيبه بن مسلم شد ، با جامه صوف 
 .خاموش بود 

 چرا پاسخ ندهي؟: گفت 
خواهم كه بگويم از زهد ، نه كه بر خويشتن ثنا گفته باشم ، يا از درويشي نه كـه از حـق                       : گفت  
 .ي گله كرده باشم تعال

هيچ داني كه تو كيست ي؟ مـادرت        :وي را آواز داد و گفت       . يك روز پسر را ديد كه مي خراميد         
. را به دويست دينار خريده ام ، و پدرت چنانست كه در ميان مسلمانان از او كمتـر كـس نيسـت            

 اين خراميدن تواز كجاست ؟
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 چگونه اي؟:و كسي از وي پرسيد 
  كسي كه عمرش مي كاهد و گناهش مي افزايد ؟چگونه باشد: گفت 

هيچ چيـز نديـدم ،      . ما رايت شيئا اال و رايت اهللا فيه         :و در معرفت چنان بود كه سخن اوست كه          
 خدايرا مي شناسي ؟:اال كه خدايرا در آن چيز ديدم و از و پرسيدند 

تحيـرش دايـم   هركه او را بشناخت سخنش اندك شد و   :پس گفت   .ساعتي خاموش سرفروافگند    
 . گشت 

سزاوار است كسي را كه خداي به معرفت خودش عزيز گردانيده اسـت كـه هرگـز هـز                   : و گفت   
 . مشاهده او به غير او باز ننگرد و هيجچ كس را بر او اختيار نكند 

 . صادق هرگز نبود تا بدانكه اميد مي دارد بيمناك نبود : و گفت 
بدانكه خيراالمور اوسـطها ،     .  صادق و مومن حقيقي بود       يعني بايد كه خوف و رجاش برابر بود تا        

 . رحمة اهللا عليه 
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    6 
 ذكر حبيب عجمي رحمة اهللا عليه    

 
آن ولي قبه غيرت ، آن صفي پرده وحدت ، آن صاحب يقين بي گمـان ، آن خلـوت نشـين بـي                        

دق و صـاحب همـت بـود ، و          نشان ، آن فقير عدمي ، حبيب عجمي رحمة اهللا عليه ، صاحب ص             
كرامات و رياضات كامل داشت ، و در ابتدا مال دار بود و ربا دادي و به بصره نشسـتي و هـر روز             

اگر سيمي نيافتي پايمزد طلب كردي و نفقه خود هـر روز از آن              . به تقاضاي معامالن خود شدي      
 چون او را نديد پايمزد طلب       روزي به طلب و مداري رفته بود ، آن وامدار در خانه نبود ،             . ساختي  

گوسـفند كشـته    . شوهرم حاضر نيست و من چيزي ندارم كه تـو را دهـم              :زن وامدار گفت    . كرد  
 . اگر خواهي تو را دهم . بوديم ، جز گردن او نمانده است 

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

 . نان نيست و هيزم نيست  :زن گفت
 . نيك وارفتم تا از جهت پايمزد هيزم ونان بستانم :او را گفت 

برفت و همه بستد و بياورد ، و زن ديگ برنهاد ، و چون ديگ پخته شد زن خواست كه در كاسه                      
آنچه مـا داريـم اگـر شـما را          :حبيب بانگ بروي زد كه      . سايلي فرا درآمد و چيزي خواست       . كند  
 .  توانگر نشويد وما درويش شويم دهيم

. همه خون سياه گشـته بـود        . سر ديگ بگرفت    . زن خواست كه در كاسه كند       . سائل نوميد شد    
نگـاه كـن كـه از       :زردروي شده ، دست حبيب گرفت و سوي ديـگ آورد و گفـت               . زن بازگشت   

 چه باشد ، بـدان      بدين جهان خود  . شومي رباي تو و از بانگ كه بر درويش زدي به ما چه رسيد               
 . جهان تا چه خواهد بود 

هر چـه  ! اي زن :گفت . آتش به دلش فروآمد كه هرگز ديگر آن آتش بننشست   . حبيب آن بديد    
 . بود توبه كردم 

چون حبيب را . كودكان بازي مي كردند  . روز آدينه بود    . روز ديگر بيرون آمد ، به طلب معامالن         
دور شويد تا گـرد او بـر مـا ننشـيند كـه چـون او                 .  رباخوار آمد    حبيب:بديدند بانگ درگرفتند كه     

 . بدبخت شويم 
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روي به مجلس نهاد و بر زفان حسن بصري چيزي برفت كه به             . اين سخن بر حبيب سخت آمد       
پس توبه كرد و حسن بصري دريافـت و         . هوش از او زايل شد      . يكبارگي دل حبيب را غارة كرد       

خواسـت كـه از حبيـب       . از آن مجلس بازگشت وام داري او را بديد          چون  . دست در فتراك او زد      
تا كنون تو را از من مي بايست گريخت ، اكنو مرا از تو مـي بايـد                  ! مگريز  :حبيب گفت   . بگريزد  

 . گريخت 
دور باشيد تا حبيب تائب     :چون حبيب بديدند گفتند     . كودكان بازي مي كردند     . و از آنجا بازگشت     

 . بر ما ننشيند كه در خداي عاصي شويم بگذرد تاگرد او 
بدين يك روز كه با تو آشتي كردم اين طبل دلها بر من زدي و نـام                 !الهي و سيد ي   :حبيب گفت   

هر كه را از حبيـب چيـزي مـي بايسـت سـتد              :پس منادي كرد كه     . من به نيكويي بيرون داد ي     
كسي ديگر بيامـد و     . ا مفلس شد    خلق گرد آمدند و آن مال خويش جمله بداد ت         . بياييد و بستانيد    

برهنـه بمانـد و برلـب      . پيراهن خود بـدو داد      . چادر زن بداد ؛ و ديگري دعوي كرد         . دعوي كرد   
همه شب وروز از حسن علـم مـي         . فرات در صومعه اي شد و آنجابه عبادت خداي مشغول شده            

زگـاري برآمـد بـي      چون برو . عجمي از اين سببش گفتند      . آموخت و قرآن نمي توانست آموخت       
حبيب بدر بيرون آمد و قصد صومعه . زن از وي نفقات و دربايست طلب مي كرد . برگ و نوا شد   

كجا كـار كـردي     :زن او را پرسيد كه      . كرد تا عبادت پيش گيرد و چون شب درآمد بر زن بازآمد             
 كه چيزي نياوردي ؟

و از كرم او شرم دارم كه از        آنكس كه من از جهت او كار مي كردم پس كريم است             :حبيب گفت   
پس هـر  . او خود چون وقت آيد بدهد كه مي گويد هر ده روز مزد مي دهم         . وي چيزي بخواهم    

روز دهم چون نماز پيشـين رسـيد انديشـه          . روز بدان صومعه مي رفتو عبادت مي كرد تا ده روز            
 حـال خداونـد تعـالي       در. كرد كه امشب به خانه چه برم و با زن چه گويم و بدان تفكـر فروشـد                   

مسلوخ ، و يك حمال ديگر با روغن و انگبين و توابل و حـويج حمـاالن آن برداشـته بودنـد ، و                        
زن . جوانمردي ماهروي با ايشان اندر صره اي سيصد درم سيم به در خانه حبيب آمـد و در بـزد                     

 چه كار تست ؟:گتف . درآمد 
حبيب را بگوي كه تو در كـار        .  فرستاده است    اين جمله را خداوندگار   :آن جوانمرد نيكوروي گفت     
 .افزاي تا ما در مزد بيفزاييم

چون به در   . چون شب در آمد حبيب خجل زده و غمگين روي به خانه نهاد              . اين بگفت و برفت     
زن حبيب پيش او بازرفت و رويش پاك كرد و لطف كرد            . خانه رسيد ، بوي نان و ديگ مي آمد          
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اين كار از بهر آنكه مي كني آنكس پس نيكـومهتري       ! اي مرد   :گفت  . د  چنانكه هرگز نكرده بو   . 
اينك چنين و چنين فرستاده به دسـت جـوانمردي نيكـوروي و گفـت               . است با كرامت و شفقت      

 .حبيب چون بيايد او را بگوي تكه تو در كار افزاي تا ما در مزد بيفزاييم:
اگر بيشتر كـنم    . ، با من اين نيكويي كرد       ده روز كار كردم     ! اي عجب   :حبيب متحير شد و گفت      

 . داني كه چه كند 
چنانكـه  . به كليت روي از دنيا بگردانيد و عبادت مي كرد تا از بزرگان مسـتجاب الـدعوة گشـت               

بلكـه روزي پيرزنـي بيامـد و در دسـت و پـاي او فتـاد و بسـي                    . دعاي او مجرب همگنان شـد       
از بهـر   . ديرگاهست و مرا طاقـت فـراق نمانـد          . بگريست كه پسري دارم كه از من غايب است          

 . خداي دعايي بگوي تا بود كه حق تعالي به بركت دعاي تو او را به من بازرساند 
 هيچ سيم داري ؟:گفت 
 .دو درم دارم :گفت 
 .بيار به درويشان ده  :گفت 

 . برو كه به تو رسيد :و دعايي بگفت ؛ و گفت 
 . اينك پسر من و او را ببر :گفت .فرياد برآورد . كه پسر را ديد زن هنوز به در سراي نرسيده بود 

 حال چگونه بود ؟:گفت . حبيب آورد 
گوشت بستدم و به خانه باز مـي        . استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود        . به  كرمان بودم     :گفت  

ت دعاي حبيـب و     به برك . آوازي شنيدم كه اي باد او را به خانه خود رسان            . رفتم ، بادم در ربود      
به بركت دو درم صدقه اگر كسي گويد باد چگونه آورد گويم چنانكـه چهـل فرسـنگ شـادروان                    

 . سليمان عليه السالم مي آورد ، و عرش بلقيس در هوا مي آورد 
وقتي در بصـره قحطـي      . نقل است كه حبيب را روز ترويه به بصره ديدند و روز عرفه به عرفات                

ار به نسيه بخريد و به صدقه داد و كيسه اي بردوخـت و در زيـر بـالين                   پديد آمد حبيب طعام بسي    
و در بصـره    . وامها بـدادي    . پر از درم بودي     . چون به تقاضا آمدندي ، كيسه بيرون كردي         . كرد  

وقتي . خانه اي داشت بر سر چارسوي راه ، و پوستيني داشت كه تابستان و زمستان آن پوشيدي                  
پوسـتين  . خواجه حسن بصري فراز رسـيد       . است و پوستين بگذاشت     به طهارت حاجتش آمد برخ    

اين عجمي اين قدر نتواند كه اين پوستين اينجـا رهـا نبايـد كـرد كـه      :گفت . ديد در راه انداخته   
 . ضايع شود 
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چـرا  ! اي امـام مسـلمانان      :پـس گفـت     :سالم گفت   . بايستاد و نگاه مي داشت تا حبيب بازرسيد         
 ايستاده اي ؟

و بگو تا بـه اعتمـاد       . نداني كه اين پوستين اينجا رها نبايد كرد كه ضايع شود            ! ي حبيب   ا:گفت  
 كه بگذاشته اي ؟

 .به اعتماد آنكه تو را برگماشت تانگاه داري:گفت 
حبيب دو قرص جوين و پاره اي نمـك پـيش           . نقل است كه روزي حسن برحبيب آمد به زيارت          

حسـن  . حبيب آن دو قرص و نمك بدو داد         . به درآمد   سائلي  . حسن خوردن گرفت    . حسن نهاد   
اگر پاره اي علم داشتي بـه بـودي كـه           . تو مردي شايسته اي     ! اي حبيب   :گفت  . همچنان بماند   

پاره اي به سائل بايسـت داد و پـاره اي بـه             . نان از پيش مهمان برگرفتي و همه به سائل دادي           
 .مهمان 

 آمد و خواني بر سرنهاده بود و بره اي بريان و حلـوا و               ساعتي بود غالمي مي   .حبيب هيچ نگفت      
نان پاكيزه و پانصد درم سيم در پيش حبيب نهاد و حبيب سيم بـه درويشـان داد و خـوان پـيش                       

اگـر تـو    . تو نيك مردي    ! اي استاد   :چون حسن پاره اي بريان بخورد ، حبيب گفت          . حسن نهاد   
 . ايد پاره اي يقين داشتي به بودي با علم يقين ب

حسـن  . وقتي نماز شام حسن به در صومعه بگذشت و قامت نماز شام گفته بود و در نماز ايستاده     
 .نماز در پي او درست نيست:گفت . حبيب الحمد را الهمد مي خواند . درآمد 

حق را تبارك و تعالي بخـواب       . چون شب درآمد بخفت     . بدو اقتدا نكرد و خود بانگ نماز بگزارد         
 .رضاي تو در چه چيز است . اي بارخداي  :گفت. ديد 

 . رضاي من دريافته بودي قدرش ندانستي ! يا حسن :گفت 
 آن چه بود ؟! بارخدايا:گفت 
اگر تو نماز كردي از پس حبيب رضاي ما دريافته بودي و اين نماز بهتراز جمله نماز عمرتو                  :گفت  

بسي تفاوت است از زبان راست كردن       .اما تو را سقم عبارت از صحت نيت بازداشت        . خواست بود   
 . تا دل 

حبيـب را   . حبيـب پنهـان شـد       . يك روز كسان حجاج حسن را طلب مي كردند ، در صومعه اي              
 امروز حسن را ديدي ؟:گفت 
 .ديدم:گفت 
 كجا شد ؟:گفتند 
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 . در اين صومعه :گفت 
هفت بار دست بـر      :چنان كه حسن گفت   . هرچند طلب كردند حسن را نيافتند       . در صومعه رفتند    

 . من نهادند و مرا نديدند 
 . حق استاد نگاه نداشتي و مرا نشان دادي ! اي حبيب :حسن از صومعه بيرون آمد و گفت 

به سبب راست گفتن من خالص يافتي كـه اگـر دروغ گفتمـي ، هـردو                 ! اي استاد   :حبيب گفت   
 . گرفتار شديمي 

 . چه خواندي كه مرا نديدند :حسن گفت 
ده بار آيت الكرسي برخواندم و ده بار آمن الرسول و ده بار قل هو اهللا احد و باز گفتم الهـي    گفت  

 . نگاهش دار .حسن را به تو سپردم ! 
بر لب دجله آمد وبا خـود چيـزي مـي انديشـيد كـه               . نقل است كه حسن به جايي خواست رفت         

 به چه ايستاده اي ؟! يا امام :گفت . حبيب در رسيد 
 . كشتي دير مي آيد. جايي خواهم رفت به :گفت 

حسد مردمان از دل بيرون كن و دنيـا         .من علم از تو آموختم    . تو را چه بود     ! يا استاد   :حبيب گفت   
 .را بر دل سرد كن و بال را غنيمت دان و كارها از خداي بين ، آنگاه پاي بر آب نه و برو 

! اي امـام مسـلمانان      :ا خود آمد گفتند     چون ب . حسن بيهوش شد    . حبيب پاي بر آب نهاد وبرفت       
 تو را چه بود ؟

. حبيب شاگرد من اين ساعت مرا مالمت كرد و پاي بر آب نهادو برفـت و مـن بمانـده ام                      :گفت  
 اگر فردا آواز آيد كه بر صراط آتشين بگذريد ، اگر من همچنين فرومانم ، چه توانم كرد ؟

 اين به چه يافتي ؟!اي حبيب :پس حسن گفت 
 .بدان كه من دل سفيد مي كنم و تو كاغذ سياه :فت گ

علم من ديگران را منفعت است و مرا نيست و بود كه . علمي نفع غيري و لم ينفعني     :حسن گفت   
از اينجا كسي را گمان افتد كه درجه حبيب باالي مقام حسن بود ، نه چنان است كه هـيچ مقـام           

د كه فرمان به زيادت خواستن هيچ صفت نيامد اال       در راه خداي باالي علم نيست و از بهر اين بو          
چنانكه در سخن مشايخ است كه كرامات درجه چهاردهم  طريقت است و اسرار و علـم در                  . علم  

از جهت آنكه كرامات از عبادت بسيار خيزد و اسرار او تفكر بسـيار ، و مثـل ايـن                    . درجه هشتادم   
ديو و پري ، وحـوش و طيـور         . م كس نداشت    حال سليمان است كه اين كار كه او داشت در عال          

بساطي چهل فرسنگ در هوا روان بـا آن همـه عظمـت زفـان               . مسخر باد و آب و آتش ، مطيع         
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با ازين همه كتاب كه از عالم اسرار است موسي را بود عليه السالم              . مرغان و لغت موران مفهوم      
 . الجرم او باز آن همه كار متابع او بود . 

. حبيـب از گوشـه اي درآمـد      . حمد حنبل و شافعي رضي اهللا عنهما ، نشسته بـود            نقل است كه ا   
 . من سوالي خواهم كرد :احمد گفت

 . چاره نيست :شافعي گفت 
چه گويي در حق كسي كه از اين پنج نماز يكـي از وي فـوت     :چون حبيب فراز رسيد احمد گفت       

 شود ، نمي داند كدامست ، چه بايد كرد ؟
او را  . اين دل كسي بود كـه از خداونـد غافـل باشـد              . قلب عقل عن اهللا فليودب     هذا:حبيب گفت   

 . ادب بايد كرد و هر پنج نماز را قضا بايد كرد 
نقـل اسـت كـه      . ايشانرا سوال نتوان كـرد      :نگفتم  :شافعي گفت   . احمد در جواب او متحير بماند       

در حـال خانـه روشـن    .  گم شـد  سوزني در دست داشت ، بيفتاد و  . حبيب را خانه اي تاريك بود       
 .جز به چراغ باز ندانم جست ! ني ، ني :گفت . حبيب دست بر چشم نهاد . گشت 

روزي . روي او تمـام نديـده بـود    . نقل است كه سي سال بود كه حبيب عجمي كنيزكي داشـت    
 .من كنيزك توام! نه :گفت . كنيزك ما را آواز دهد ! اي مستوره :كنيزك خود را گفت 

تو را چگونه   . ما را در اين سي سال زهره نبوده است كه به غير وي به هيچ چيز نگاه كنم                    :گفت
 توانستمي ديد ؟

هرگزش چشم روشن مباد كـه جـز تـو بينـد ؛ و              :نقل است كه در گوشه اي خالي نشستي گفتي          
 . هركه تو را به تو انس نيست به هيچ كس انسش مباد 

يكـي پرسـيد كـه      . بايزدان ثقة اسـت     :گفتي  . رت بداشتي   و در گوشه اي نشستي و دست از تجا        
 رضا در چيست ؟:

 . در دلي كه غبار نفاق درو نبود :گفت 
تـو  :بـدو گفتنـد     .نقل است كه هرگاه در پيش او قرآن خواندندي سـخت بگريسـتي و بـه زاري                  

 اين گريه از چيست ؟. نمي داني كه چه مي گويد . عجمي و قرآن عربي
 .  است اما دلم عربي است زبانم عجمي:گفت 

آخر او عجمي اسـت ايـن همـه مرتبـه         :گفتم  . حبيب را ديدم در مرتبه اي عظيم        :درويشي گفت   
 چيست ؟

 . آوازي شنيدم كه اگر چه عجمي است اما حبيب است 
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نقل است كه خوني يي را بردار كردند ، هم در آن شب او را به خواب ديدند ، در مرغـزار بهشـت    
 تو مرد قتال اين از كجا يافتي ؟! يا فالن :گفتند .با حله سبز پوشيده طواف مي كرد 

به گوشـه اي چشـم بـه مـن          . در آن ساعت كه مرا بردار كردند ، حبيب عجمي برگذشت            :گفت  
 . اين همه از بركات آن نظر است ، رحمة اهللا عليه . بازنگرست 
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    7 
 اهللا عليه ذكر ابوحازم مكي رحمة    

 
آن مخلص متقي ، آن مقتداي مهتدي ، آن شمع سابقان ، آن صبح صـادقان ، آن فقيـر غنـي ،                       
ابوحازم مكي رحمة اهللا عليه ، در مجاهده و مشاهده بي نظير بود ، و پيشواي بسي مشايخ بـود ،                     

 او مقبـول    و عمري دراز يافته بود ، و بوعمرو ثمان مكي در شان او مبالغتي تمام دارد ،  و سخن                   
هر كه زيـاده خواهـد مـي        . همه دلهاست ، و كليد همه مشكلها ؛ و كالم او در كتب بسيار است                

طلبد اما از جهت تبرك را كلمه اي چند نقل مي كنيم و بر حد اختصار رويم كه اگر زيادت شـرح      
خن او دهيم كلمه اي چند نقل مي كنيم و بر حد اختصار رويم كه اگر زيادت شـرح او دهـيم سـ                      

دراز گردد ، و اين تمام است كه بداني كه از بزرگان تابعين بوده است ، و بسيار كس و از صحابه                      
هشـام بـن عبـدالملك از ابوحـازم       . ديده است ، چون انس بن مالك و بوهريره رضي اهللا عهمـا              

 آن چيست كه بدان نجات يابيم در اين كار ؟:پرسيد كه 
 . اني كه حالل بود و به جايي صرف كني كه به حق بود هر درمي كه بستاني از جايي ست:گفت 
 اين كه تواند كرد ؟:گفت 
آنكه از دوزخ گريزان بود و بهشت را جويان بود و طالب رضاي رحمان بود و سخن اوست                  :گفت  

كه بر شما باد كه از دنيا احتراز كنيد كه به من درست چنين رسيده است كه روز قيامت بنـده اي                      
 عظيم داشته بود به پاي كنند بر سر جمع ، پس منادي كنند  كه بنگريد كه اين بنده         را كه دنيا را   

اي است كه آنچه حق تعالي آن را حقير داشته است و آنچه خـداي دشـمن داشـته او دوسـت و                       
 . عزيز داشته است و انچه خداي انداخته است او برگرفته 

 در زيـر وي چيـزي اسـت كـه بـدان             در دنيا هيچ چيز نيست كه بدان شاد شوي كـه نـه            :وگفت  
 . اندوهگين شوي اما شادي صافي خود نيافريده است 

 . اندكي از دنيا تو را مشغول گرداند از بسياري آخرت :و گفت 
آنكه مراست اگر بسيار از آن بگريزم       . همه چيز اندر دو چيز يافتم يكي مرا و يكي نه مرا             :و گفت   

 .  بسي جهد كنم به جهد خويش هرگز در دنيا نيابم هم سوي من آيد و آنكه نه مراست اگر
 . اگر من از دعا محروم مانم بر من بسي دشوارتر از آن بود كه از اجابت :و گفت 
تو در روزگاري افتاده اي كه به قول از فعل راضي شده اند و بـه علـم از عمـل خرسـند                       :و گفت   

 . ر مانده اي پس تو در ميان بترين مردمان و بترين روزگا. گشته اند 
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 مال تو چيست ؟:كسي از وي پرسيد 
مال من رضاي خداي تعالي است و بي نيازي است خلق و المحاله هر كه به حـق راضـي                    :گفت  

 . بود از خلق مستغني بود 
از ايـن  :گفـت  . و فراغت او از خلق تا حدي بود كه به قصابي بگذشت كه گوشـت فربـه داشـت         

 . گوشت بستان 
 . سيم ندارم :گفت 
 . تو را زمان دهم :گفت 
 . من خويشتن را زمان دهم نكوتر از آن كه تو مرا زمان دهي ، و من خود آراسته گردانم :گفت 

 . الجرم استخوانهاي پهلوت پديد آمده است :قصاب گفت 
 كرمان گور را اين بس بود ؟:گفت 

زماني صبر كردم تا . خفته وي را يافتم . بزرگي گفته است از مشايخ كه به نزديك بوحازم درآمدم       
در اين ساعت پيغامبر را بخواب ديدم صلي اهللا عليه و سلم كه مرا به تـو پيغـام                   :گفت  . بيدار شد   

 . بازگرد و رضاي او طلب كن .حق مادر نگاه داشتن تو را بسي بهتر از حج كردن :داد و گفت 
 .رحمة اهللا عليه . من از آنجا بازگشتم و به مكه نرفتم 
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           8  
 ذكر عتبة بن الغالم رحمة اهللا عليه    

 
آن سوخته جمال ، آن گم شده وصال ، آن بحر وفا ، آن كان صفا ، آن خواجـه ايـام ، آن عتبـة                          

ستوده به همه زفانها و شاگرد      . الغالم رحمة اهللا عليه ، مقبول اهل دل بود و روشي عجب داشت              
حسـن بـر سـاحل      . ار دريا مي گذشت عتبه بر سـر آب روان شـد             وقتي به كن  . حسن بصري بود    

 آيا اين درجه به چه يافتي ؟:به تعجب گفت . عجب بماند 
تو سي سال است تا آن مي كني كه او مي فرمايد ، و ما سي سال است تا آن مـي                      :عتبه آواز داد    

 . كنيم كه او مي خواهد 
. بود كه در ابتـدا بـه كسـي بيـرون نگرسـت       و اين اشارت به تسليم رضاست و سبب توبه او آن            

 از ما كجا ديدي ؟:كسي فرستاد كه . ظلمتي در دل وي پديد آمد ، آن سرپوشيده را خبر كردند 
 . چشم :گفت 

 . آنچه ديدي مي بيني :سرپوشيده چشم بركند و بر طبقي نهاد و پيش وي فرستاد و گفت 
 چنان شد كه قوت را كشت جو به دست خود           عتبه بيدار شد و توبه كرد وبه خدمت حسن رفت تا          

كردي ، و آن جو آرد كردي، و به آب نم دادي ، و به آفتاب نهادي تا خشك شدي ، و بـه هفتـه                     
از كـرام   :گفتـي   . اي يكبار از آن بخوردي و به عبادت مشغول بـودي ، و بـيش از آن نخـوردي                    

 . الكاتبين شرم دارم كه به هفته يكبار با خبث خانه بايد شد 
 حال چيست ؟:گفتند . نقل است كه عتبه را ديدند جايي ايستاده و عرق از وي مي ريخت 

ايشان را از اين ديوار همسايه پاره اي كلوخ بازم كـردم            . در ابتدا جماعتي به مهمان آمدند       :گفت  
هر وقت كه آنجا رسم از آن خجالت و ندامت چندين عرق از من بچكـد ، اگـر                   . تا دست بشويند    

 . بحلي خواسته ام چه 
 هيچ كس را داني كه وي از خلق مشغول شد به حال خويش ؟:عبدالواحد بن زيد را گفتند 

 . يكي را دانم كه اين ساعت درآيد :گفت 
 در راه كه ديدي ؟:گفت . عتبه الغالم درآمد 

 .هيچ كس را :گفت 
 . و راه گذر وي بر بازار بود 
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بـا خويشـتن رفـق    :مادر وي گفت . اب خوش نخوردي نقل است كه هرگز عتبه هيچ طعام و شر        
 . كن 

 . رفق وي طلب مي كنم كه اندك روزي چند رنج كشد و جاويد در راحت و رفق مي باشد :گفت 
اگرم عذاب كني من تو را دوست دارم ، و اگرم عفو            :نقل است كه شبي تا روز نخفت و مي گفت           

 . كني من تو را دوست دارم
 . بر تو عاشقم ! يا عتبه :گفت . ري را بخواب ديدم شبي حو:و عتبه گفت 

 . نگر چيزي نكني كه به سبب آن ميان من و تو جدايي افتد 
 . طالقي كه هرگز رجوع نكنم ، تا آنگاه كه تو را بينم . دنيا را طالق دادم :عتبه گفت 

ان حال تو از من     مردم!اي عتبه   :گفت  . نقل است كه روزي يكي براو آمد  واو در سردابه اي بود              
 . چيزي به من نماي تا ببينم . مي پرسند 

 چه ات آرزو است ؟! بخواه :گفت 
 . رطبم مي بايد :مرد گفت 

 ! بگير :گفت . و زمستان بود 
 . زنبيلي بدو داد پر رطب 
 . زنبيلي بدو داد پر رطب 

يراهنـي نوپوشـيد و     عتبه درآمد و پ   . نقل است كه محمد سماك و ذوالنون به نزديك رابعه بودند            
 اين چه رفتن است ؟:محمد سماك گفت . مي خراميد 

 . چگونه بنخرامم ، و نام من غالم جبار است :گفت 
پس از وفات او را به خواب ديدند ، نيمه اي           . جان داده بود    . بنگرستند  . اين كلمه بگفت و بيفتاد      

 چه بوده است ؟:گفتند . روي سياه شده 
در وي نظر كردم بار خـداي بفرمـود تـا مـرا بـه               . مي شدم آمردي را ديدم      وقتي بر استاد    :گفت  

نيمه اي از رويم بگزيد ،      . ماري از دوزخ خويشتن به من انداخت        . دوزخ بر راه بود     . بهشت بردند   
 .رحمة اهللا عليه. اگر بيش كردتي بيش گزيدمي . گفت نفخه بنظرة 
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    9 
 ها ذكر رابعه عدويه رحمة اهللا علي   

 
آن مخدره خدر خاص ، آن مستوره اخالص ، آن سـوخته عشـق و اشـتياق ، آن شـيفته قـرب و                     
. احتراق ، آن گمشده وصال ، آن مقبول الرجال ثانيه مريم صفيه ، رابعه العدويه رحمةاهللا عليهمـا                 

اگر كسي گويد ذكراو در صف رجال چرا كرده اي گويم كه خواجه انبيا عليهم السالم مي فرمايد                  
كما قال عليـه السـالم      . كار به صورت نيست به نيت است        . ان اهللا الينظر الي صوركم الحديث       :

اگر رواست دو ثلث دين از عايشه صديقي رضي اهللا عنهـا فراگـرفتن              . يحشر الناس علي نياتهم     
ن چون زن در راه خداي مرد بـود او را ز       . هم روا بود از كنيزكي از كنيزكان او فايده دنيي گرفتن            

! چون فردا در عرصات قيامت آواز دهند كه يـا رجـال             :چنانكه عباسه طوسي گفت     . نتوان گفت   
 . نخست كسي كه پاي در صف رجال نهد ، مريم بود عليها السالم 

كسي كه اگر در مجلس حسن حاضر نبودي ترك مجلس كرد ي ،وصف او در ميان رجال تـوان                   
در توحيد ،   . اين قوم هستند همه نيست توحيد اند        بل معني حقيقت آن است كه اطنجا كه         . كرد  

چنانكه بوعلي فارمذي مي گويد رضي اهللا عنـه         . وجود من و تو كه ماند تا به مرد و زن چه رسد              
خاصه . پس واليت همچنين بود . مهتري و كهتري در وي نبود . نبوت عين عزت و رفعت است    

 جمله بزرگان عهد خويش بود و بر اهل روزگار   رابعه كه در معاملت و معرفت مثل نداشت و معتبر         
نقل است كه آن شب كه رابعه به زمين آمد درهمه خانه پدرش هيچ نبود كـه                 . حجتي قاطع بود    

پدرش سخت مقل حال بود و يك قطره روغن نداشت كه نافش چـرب كنـد ؛ و چراغـي نبـود ،                       
. رابعه از آن گفتنـدش  . م ايشان آمد  رابعه چهار . ورگويي نبود كه دورپيچد ، و او را سه دختر بود            

 . به فالن همسايه شو ، قطره اي روغن خواه تا چراغ درگيرم :پس عيالش آواز داد 
برون آمد و دست به در همسايه بازنهـاد         . و او عهد داشت كه هرگز از هيچ مخلوق هيچ نخواهد            

 . در باز نمي كند :و باز آمد و گفت 
پيغمبـر را عليـه     .د در آن اندوه سر به زانـو نهـاد ، بخـواب شـد              مر. آن سرپوشيده بسي بگريست     

غمگين مباش كه اين دختر كه به زمين آمد سيده است كـه هفتـاد               :گفت  . السالم به خواب ديد     
 . هزار از امت من در شفاعت او خواهند بود 
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 هـر    بر كاغذي نويس كه بدان نشان كـه        - امير بصره    -فردا به بر عيسي زادان شو       : پس گفت   
شب بر من صدبار صلوات فرستي و شب آدينه چهار صد بار صلوات فرستي ، اين شب آدينه كـه                    

 . كفارت آن را چهار صد دينار حالل بدين مرد ده . گذشت مرا فراموش كردي 
اميـر كـه    . برخاست و آن خط بنوشت و به دست حاجبي به امير فرستاد           .پدر رابعه چون بيدار شد      

هزار دينار به درويشان دهيد به شكرانه آن را كه مهتر را عليه السالم ا زما                دو  :آن خط بديد گفت     
امـا  . ياد آمد و چهار صد دينار بدان شيخ دهيد و بگوييد مي خواهم در بر من آيي تا تو را ببيـنم                       

اماخـداي برتـو    . من آيم و ريش در آستانت بمـالم         . روا نمي دارم كه چون تو كسي پيش من آيد         
 . كه بود عرضه داريكه هر حاجت 

پس چون رابعه پاره مهتر شد و مادر و پدرش بمرد در بصره . مرد زر بستد و هرچه بايست بخريد      
پـس بـه    . ظالمي او را بديد و بگرفـت        . رابعه بيرون رفت    . قحطي افتاد و خواهران متفرق شدند       

 نـامحرمي در    يك روز مـي گذشـت     . شش درم بفروخت و خريدار او را كار مي فرمود به مشقت             
روي بـر خـاك نهـاد و گفـت          . رابعه بگريخت و در راه بيفتاد و دستش از جاي بشـد             . پيش آمد   

غريبم و بي مادر و پدر ، يتيم و اسير مانده و به بندگي افتاده ، و دست گسسته ، و مرا از                       ! خدايا  :
 . مي بايدم كه تو راضي هستييا نه . اين غمي نيست اال رضاي تو 

 . د كه غم مخور كه فردا جاهيت خواهد بود كه مقربان آسمان به تو بنازند اوازي شنو
پس رابعه به خانه خواجه بازآمد و پيوسته به روز روزه مي داشت و خدمت مـي كـرد و درخـدمت              

در روزن خانـه    . يك شـب خواجـه او از خـواب بيـدار شـد              . خداي تا روز برپاي ايستاده مي بود        
الهي توداني كـه هـواي دل مـن در          :ر به سجده نهاده بود و مي گفت         رابعه ديد س  . فرونگريست  

اگر كار بـه دسـت منسـتي        . موافقت فرمان توست و روشنايي چشم من در خدمت درگاه توست            
 . يك ساعت از خدمت نياسايمي ولكن هم تو مرا زير دست مخلوق كرده اي 

لق بي سلسله و همه خانـه از فـروغ       اين مناجات مي كرد و قنديلي ديد از باالي سر او آويخته مع            
برخاست و به جاي خود بازآمد و به تفكر بنشسـت  . خواچه چون آن بديد  بترسيد      . آن نور گرفته    

 . چون روز شد رابعه را بخواند و بنواخت و آزاد كرد . تا روز شد 
 . مرا دستوري ده تا بروم :رابعه گفت 

پـس ، از آن ويرانـه برفـت و صـومعه اي     . ه اي رفت از آنجا بيرون آمد و در ويران   . دستوري داد   
خـري داشـت ،     . روي به باديه نهاد     . بعد از آن عزم حجش افتاد     . گرفت و مدتي آجا عبادت كرد       

 .اين بار تو برداريم :مردمان گفتند . رخت بر وي نهاد ، در ميان باديه خر بمرد 
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 . شما برويد كه من بر توكل شما نيامده ام :  گفت 
با عورتي غريب   . الهي پادشاهان چنين كنند     : سر بركرد ، گفت     . رابعه تنها ماند    . مان برفتند   مرد

پس در ميان راه خر مرا مرگ دادي و مرا به بيابان تنها گذاشتي              . عاجز مرا به خانه خود خواندي       
. 

 .  برفت رابعه بار بر وي نهاد و. هنوز اين مناجات تمام نكرده بود كه خر بجنبيد و برخاست 
پس روزي  . به مدتي پس از آن خرك را ديدم كه در بازار مي فروختند              : راوي اين حكايت گفت     

كجا مي روم من كلوخي و آن خانه سنگي مرا تو           .الهي دلم بگرفت    :گفت  . چند به باديه فرورفت     
 . هم اينجا مي يابي 

نديدي . هزار عالم مي شوي     در خون هژده    ! اي رابعه   :تا حق تعالي بي واسطه به دلش گفت كه          
به چهل پاره به طريق ، ايـن جـا          . چند ذره اي تجلي به كوه افگنديم        . كه موسي ديدار خواست     

 . به اسمي قناعت كن 
. در ميان راه كعبه را ديد كه به استقبال او آمده بـود              . نقل است كه وقتي ديگر به مكه مي رفت          

 كنم ؟ استقبال مرا از من تقرب الي شبرا تقربـت اليـه              مرا رب البيت مي بايد بيت چه      :رابعه گفت   
 مرا استطاعت كعبه نيست ، به جمال كعبه چه شادي نمايم ؟. كعبه را چه بينم . ذرعا مي بايد 

از آنكـه  . نقل است كه ابراهيم ادهم رضي اهللا عنه چهار ده سال تمام سلوك كرد تا به كعبه شد                   
چـه حادثـه    ! آه  :گفـت   . تا آخر بدانجا رسيد ، خانه نديـد         در هر مصال جايي دو ركعت مي گزارد         

 است ، مگر چشم مرا خللي رسيده است ؟
چشم تو را هيچ خلل نيست ، اما كعبه به استقبال ضعيفه اي شده است كه روي                 : هاتفي آواز داد    

 . بدينجا دارد 
 آيا اين كيست ؟:گفت . ابراهيم را غيرت بشوريد 

اي رابعه  :چون ابراهيم آن بديد گفت      .  مي آمد و كعبه با جاي خويش شد          رابعه را ديد كه   . بدويد  
 اين چه شور است كه در جهان افگنده اي ؟ ! 

تو شور در جهان افكنده اي كه چهار ده سال درنگ كـرده             . شور من در جهان نيفگنده ام       :گفت  
 . اي تا به خانه رسيده اي 

 
 .  كرده ام چهارده سال در نماز باديه قطع! آري :گفت 
 . تو در نماز قطع كرده اي و من در نياز :گفت 
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تو ، هم بر حج وعده اي نيكو داده اي و           ! اي بار خداي    :گفت  . رفت و حج بگزارد و زار بگريست        
اگر نپذيرفته اي اين بزرگ مصـيبتي     . اكنون اگر حج پذيرفته اي ثواب حجم گو         . هم بر مصيبت    

 . است ، ثواب مصيبتم گو 
اگـر پارسـال    :پـس گفـت     . زگشت و به بصره بازآمد و به عبادت مشغول شد تا ديگر سال              پس با 

 . كعبه استقبال من كرد من امسال استقبال كعبه كنم 
چون وقت آمد شيخ ابوعلي فارمذي نقل مي كند كه روي به باديه نهاد و هفـت سـال بـه پهلـو                       

چه طلب است كـه دامـن       ! اي مدعي   :د  چون آنجا رسيد هاتفي آواز دا     . گرديد تا به عرفات رسيد      
 . تو گرفته است ؟ اگر ما را خواهي تا يك تجلي كنم كه در وقت بگدازي 

 . رابعه را بدين درجه سرمايه نيست ، اما نقطه فقر مي خواهم ! يا رب العزة:گفت 
وي چون سر يك  مـ . يا رابعه فقر خشك سال قهر ماست كه در راه مردان نهاده ايم           :ندا آمد كه    

بيش نمانده باشد كه به حضرت وصال ما خواهند رسيد ، كار برگردد ، وصـال فـراق شـود و تـو                       
هنوز در هفتاد حجابي از روزگار خويش تا از تحت اين حجب بيرون نيايي ، و قدم در راه ماننهي                    

 .ولكن برنگر. و هفتاد مقام بنگدازي حديث فقر با تو نتوان گفت 
اين همه ، آب ديده عاشقان      :هاتفي آواز داد    .در هوا ايستاده    . ون بديد دريايي خ . رابعه برنگريست   

ماست كه به طلب وصال ما آمدند كه همه در منزلگاه اول فروشدند كه نام و نشان ايشان در دو                    
 . عالم از هيچ مقام برنيامد 

 . يكي از دولت ايشان به من نماي ! يا رب العزة :رابعه گفت 
مقام اول ايشان آن است كه هفت سال بـه پهلـو            :هاتفي آواز داد    . د آمد   در وقت عذر زنانش پدي    

چون نزديك آن كلوخ رسند ، هم به علت ايشـان را            . مي روند تا در راه ما كلوخي را زيارت كنند           
 . ه به كليت بر ايشان فروبندند 

. يشم مي گـذاري     مرا در خانه خود مي نگذاري و نه در خانه خو          ! خداوندا  :گفت  . رابعه تافته شد    
تـو را مـي     . سر به خانه فرو نمـي آوردم        . يا مرا در خانه خويش بگذار يا در مكه به خانه خود آر              

 . اكنون شايستگي خانه تو ندارم . خواستم 
 . اين بگفت و بازگشت 

از غايـت   . ماندگي در او اثر كرد در خواب شـد          . نقل است كه يك شب در صومعه نماز مي كرد           
دزدي درآمـد چـادري     . و خون روان شد و او را خبـر نبـود            . صير در چشم او شكست      استغراق ح 

. راه بازديـد  . چـادر بنهـاد و برفـت    . خواست كه بيرون شود راه در باز نيافـت  . داشت ، برگرفت    
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همچنطن چند كـرت تـا هفـت بـار از           . از چادر بنهاد    . برفت و باز چادر برگرفت ، بيامد راه نيافت        
خود را رنجه مدار كه او چنـدين سـال اسـت تـا خـود را بـه                   ! اي مرد   :واز آمد كه    گوشه صومه آ  
دزدي را كه زهره آن بود كـه گـرد چـادراو            ! ابليس زهره ندارد ، كه گرد او گردد         . ماسپرده است   

 . اگر يك دوست خفته است يك دوست بيدار است و نگاه دارد ! اي طرار . گردد برورنجه مباش 
بو كـه   :با يكديگر گفتند    . هر دو گرسنه بودند     . بزرگ دين به زيارت او درآمدند       نقل است كه دو     

 . طعامي به ما دهد كه طعام او از جايگاه حالل بود 
سـائلي فرادرآمـد رابعـه هـر دو     . ايشان شاد شدند .چون بنشستند ايزاري بود ، دو گرده برو نها د     

زماني بود كنيزكي درآمد و دسـته اي نـان          . ند  ايشان هردو متغير شدند وهيچ نگفت     .گرده بدو داد    
 . اين ، كدبانو فرستاده است :گرم آورد و گفت 
 . مگر كه اين به نزديك من نفرستاده است :گفت . هژده گرده بود . رابعه شمار كرد 

مگر دو گرده از آنجا برگرفتـه بـود از بهـر          .كنيزك بستد وببرد  . كنيزك هرچند گفت سود نداشت      
بيسـت گـرده بـود     . رابعه بشـمرد    . آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد           :كدبانو پرسيد   از  .خودش  

 . برگرفت و گفت اين مرا فرستاده است 
اين چه سر بود كـه امـا   :پس بدو گفند . مي خوردند و تعجب مي كردند       . و در پيش ايشان بنهاد      

، آنگاه نان گفتي كه هژده گرده است را نان تو آرزو كرد ، از پيش ما برگرفتي و به درويش دادي   
 از آن من نيست ، چون بيست گرده شد بستدي ؟

گفتم دو گرده در پيش دو بزرگ چون نهـم ؟           . چون شما در آمديت دانستم كه گرسنه ايد         :گفت  
چون سائل به درآمد ورا دادم و حق تعالي را گفتم الهي تو گفته اي كه يكي را ده باز دهم ، و در                        

چـون  . اكنون دو گرده براي رضاي تو بدادم تا بيست بـازدهي بـراي ايشـان                . ين بودم   اين به يق  
 . گرده هژده آوردند بدانستم كه از تصرفي خالي نيست يا از آن من نيست 

بـه پيـاز    . نقل است كه وقتي خادمه رابعه پيازي مي كرد كه روزها بود تا طعـام نسـاخته بودنـد                    
 . يه بخواهم از همسا:خادمه گفت . حاجت بود 
گـو پيـاز    . چهل سال است تا من با حق تعالي عهد دارم كه از غير او هـيچ نخـواهم                   :رابعه گفت   

 . مباش
 . از مكر ايمن نيم :گفت . در حال مرغي از هوا درآمد ، پيازي پوست كنده در تابه انداخت 

 . ترك پياز كرد و نان تهي بخورد 
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خيلي از آهوان و نخجيران و بزان و گوران گـرد او            . بود  نقل است كه يك روز رابعه به كوه رفته          
چون . ناگاه حسن بصري پديد آمد      . درآمده بودند و درو نظاره مي كردند و بدو تقرب مي نمودند             

حسن كـه آن    . آن حيوانات كه حسن را بديدند همه به يكبار برفتند           . رابعه را بديد روي بدو نها د      
 :سيد حال بديد متغير گشت و دليل پر

 تو امروز چه خورده اي؟:رابعه گفت 
 . پيه پياز :گفت 
 . تو پيه ايشان خوري چگونه از تو نگريزند :گفت 

نقل است كه وقتي رابعه را بر خانه حسن گذرافتاد ، حسن سر به دريچه برون كـرده بـود و مـي                       
عونـات نفـس    ايـن گريسـتن از ر     ! اي استاد   :گفت  . آب چشم حسن بر جامه رابعه افتاد      . گريست  

چندانكه در آن دريا دل را بجـويي        .آب چشم خويش نگه دار تا در اندرون تو دريايي شود            . است  
 . بازنيابي اال عند ملك مقتدر

حسن را اين سخن سخت آمد اما تن نزد تا يك روز كه به رابعه رسـيد سـجاده بـر آب افگنـد و                         
 . بيا تا اينجا دو ركعت نماز كنيم ! گفت اي رابعه 

چنان بايد كه ابناءجنس تو از      .تو خود را در بازار دنيا آخرتيان را عرضه بدار         ! اي حسن   :بعه گفت   را
 . آن عاجز باشند 

بدانجا آي تـا مردمـان مـا را         ! اي حسن   :پس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پريد و گفت             
 . نبينند 

آنچه تو كردي جمله ! اي حسن : گفت  رابعه خواست تا دل او بدست آورد      . حسن را آن مقام نبود      
 . بايد كه از اين دوحالت به كار مشغول شد . ماهيان بكنند و آنچه من كردم  مگسي بكند 

يك شبانه روز با رابعه بود م و سخن طريقت و حقيقت گفـتم              : نقل است كه حسن بصري گفت       
خراالمر برخاسـتم نگـاه     آ. كه نه در خاطرمن گذشت كه مردي ام و نه بر خاطر او كه زني است                 

 .كردم ، خويشتن را مفلسي ديدم ، و رابعه را مخلصي 
ايشـان را دل    . رابعـه چـراغ نداشـت       . نقل است كه شبي حسن و ياري دو سه بر رابعه گذشـتند              

در سر انگشت خويش ، و آن شب تـا روز انگشـت او              . رابعه به دهن پف كرد      . روشنايي خواست   
اگر كسي گويـد ايـن چـون بـود ،     . ا صبح بنشستند در آن روشنايي چون چراغ مي افروخت ، و ت 

هركه متابعت نبي كند او     :اگر گويد پيغمبري بود ، گويم       . گويم چنانكه دست موسي عليه السالم       
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هركه يك دانگ از حرام با خصـم        :رااز نبوت ذره اي نصيب تواند بود ، چنانكه پيغمبر مي فرمايد             
 .خواب راست يك جزو است از چهل جزو نبوت  :گفت  . دهد درجه اي از نبوت بيابد

پـس گفـت    . پاره اي موم و سوزني و مـويي         : نقل است كه وقتي رابعه حسن را سه چيز فرستاد           
. و چون سوزن باش برهنه ، پيوسته كـاري كـن          .چون موم باش ، عالم را منور دار و تو مي سوز             :

 . ر بود چون اين هردو كرده باشي به مويي هزار سالت كا
 . رغبت كني تا نكاحي كنيم و عقد بنديم :نقل است كه حسن رابعه را گفت 

و هست  . اينجا وجود برخاسته است كه نيست خود گشته ام          . عقد نكاح بر وجودي فروآيد      :گفت  
 . درسايه حكم اوام ، خطبه از او بايد خواست نه از من . شده بدو ، و همه از آن او ام 

  اين چه يافتي ؟!اي رابعه :گفت 
 . به آنكه همه يافتها گم كردم درو:گفت 
 او را چه داني ؟:گفت 
 . چون تو داني ، ما بيچون دانيم ! يا حسن :گفت 

از آن علمها كه نه به تعلـيم بـوده فـرود            :نقل است كه يك روز حسن به صومعه او رفت و گفت             
 . آمد ه بود مرا حرفي بگوي 

بفروختم و دو درسـت سـيم       . بودم تا بفروشم و از آن قوتي سازم         كالبه اي ريسمان رشته     :گفت  
ترسيدم كه اگر هردو در يك دست گيرم        . يكي در اين دست گرفتم و يكي در آن دست           . بستدم  

 . فتوحم امروز اين بود . جفت گردد و مرااز راه برد
لم و بگريم كه    اگر يك نفس در بهشت از ديدار حق محروم مانم چنان بنا           :گفتند حسن مي گويد     

اين نيكوست اما اگر چنان اسـت كـه در دنيـا            :رابعه گفت   . جلمه اهل بهشت را بر من رحمت آيد       
يك نفس از حق تعالي غافل مي ماند همين ماتم و گريه و ناله پديد آيد ، نشـان آنسـت كـه در                        

 . آخرت چنان است كه گفت و اگرنه آن چنان است 
 چرا شوهر نكني ؟:گفتند 
اول آنكـه در وقـت مـرگ        . يز از شما مي پرسم مرا جواب دهيد تا فرمان شما كـنم              سه چ :گفت  

 ايمان به سالمت بخواهم برد يا نه ؟
 . ما نمي دانيم :گفتند 

دوم آنكه در آن وقت كه نامه ها به دست بندگان دهند نامه اي به دست راست خواهند داد يا نه                     
 ؟
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 :گفتند 
دست راست مي برند و جماعتي از دست چپ مرا از كـدام             سوم آنكه در آن ساعت كه جماعتي از       

 سوي خواهند برد ؟
 . نمي دانيم :گفتند 
 . اكنون اين چنين كسي كه اين ماتم در پيش دارد چگونه مرا پرواي عروسي بود :گفت 

 از كجا مي آيي؟:وي را گفتند 
 .از آن جهان :گفت 
 كجا خواهي رفت ؟:گفتند 
 .بدان جهان :گفت 
 دين جهان چه مي كني ؟ب:گفتند 
 . افسوس مي دارم :گفت 
 چگونه ؟:گفتند 
 . نان اين جهان مي خورم و كار آن جهان مي كنم :گفت 
 . شيرين زباني داري ، رباط باني را شايي :گفند 
و هرچه بيرون من اسـت در انـدرون         . هرچه اندرون من است برنيارم      . من خود رباط بانم     :گفت  

 . من دل نگاه دارم ، نه گل. آيدو برود با من كار ندارد اگر كسي در. نگذارم 
 . حضرت عزت را دوست مي داري :گفتند 
 . دارم :گفت 
 شيطان را دشمن داري؟:گفتند 
 . نه :گفت 
 . چرا :گفتند 
ا زمحبت رحمان پرواي عداوت شيطان ندارم ، كه رسول عليه السالم به خواب ديـدم كـه                  :گفت  

ولكـن  . يا رسول اهللا كي بود كه تـو را دوسـت نـدارد        : دوست داري ؟ گفتم      يا رابعه مرا  :مرا گفت   
 . محبت حق مرا چنان فروگرفته است كه دوستي و دشمني غير را جاي نماند 

 محبت چيست ؟:گفتند 
محبت از ازل درآمده است و برابد گذشته و در هژده هزار عالم كسـي را نيافتـه كـه يـك                      :گفت  

 .  واحق شد و ازو اين عبارت در وجود آمد كه يحبهم و يحبونه شربت از او دركشد تا آخر
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 تو او را كه مي پرستي مي بيني ؟:گفتند 
 . اگر نديدمي نپرستيدمي :گفت 

از قطعيـت مـي     :اين چندين چرا مي گريي؟ گفـت        :گفتند  . نقل است كه رابعه دايم گريان بودي        
 . ا آيد كه ما را نمي شايي نبايد كه به وقت مرگ ند. ترسم كه با او خو كرده ام 

 بنده راضي كي بود ؟:گفتند 
 . چنانكه از نعمت . آنگاه كه از محنت شاد شود :گفت 
 .كسي كه گناه بسيار دارد اگر توبه كند درگذرد:گفتند 
مگر خدايش توبه دهد و درگذارد ، و سخن اوست كه با بني آدم از ديـده                 .چگونه توبه كند    :گفت  

 از زفانها بدو راه نيست ، و سمع شاهراه زحمت گويندگان است ، ودسـت و                 .به حق منزل نيست     
كه چون دل بيدار شـد او را  . كار با دل افتاد بكوشيد تا دل را بيدار داريد   . پاي ساكنان حيرت اند     

يعني دل بيدار آن است كه گم شده است در حق و هر كه گم شد يا رچـه                   . به يار حاجت نيست     
 .اهللا آنجاالفناء في . كند 

 . استغفار به زبا ن ، كار دروغ زنان است :و گفت 
 . اگر ما به خود توبه كنيم به توبه ديگر محتاج باشيم :و گفت 
 . اگر صبر مردي بودي ، كريم بودي :و گفت 
 . ثمره معرفت روي به خداي آوردن است :و گفت 
هدش ، در حال دل به خـداي        چون خداي دلي د   . عارف آن بود كه دلي خواهد از خداي         :و گفت   

 . بازدهد تا در قبضه او محفوظ بماند و در ستر او از خلق محجوب بود 
 . صالح مري بسي گفتي كه هر كه دري مي زند زود باز شود 

هرگز كـي   . با كه گويي كه اين در بسته است وباز خواهند گشاد            :و گفت   . رابعه يكبار حاضر بود     
 . بسهت بود تا باز گشايند 

 . مردي جاهل و زني ضعيف دانا ! عجبا :الح گفت ص
 !وا اندوها :يك روز رابعه را ديد كه مي گفت 

 . چنين گوي كه واي از بي اندوهيا ، كه اگر اندوهگين بودي زهرت نبودي كه نفس زدتي :گفت 
 . نقل است كه وقتي يكي را ديد كه عصابه اي بر سر بسته بود 

 چرا عصابه بسته اي ؟:گفت 
 . سرم درد مي كند :ت گف
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 تو را چند سال است ؟:گفت 
 . سي سال است :گفت 
 بيشتر عمر در درد و غم بوده اي ؟:گفت 
 . نه :گفت 
به يك شب كه درد سـرت داد   . سي سال تنت درست داشت ، هرگز عصابه شكر برنبستي           :گفت  

 . عصابه شكايت درمي بندي 
آن مـرد برفـت و بـاز        .  گليمي بخر كه برهنه ام       نقل است كه چهار درم سيم به يكي داد كه مرا          

 چه رنگ بخرم ؟ ! يا سيده :گفت . گرديد 
 . چون رنگ در ميان آمد به من ده :رابعه گفت 

 . يعني كه هنوز گليم ناپوشيده تفرقه پديد آمد . آن سيم بستد و در  دجله انداخت 
 . بيرون آي تا صنع بيني ! سيده يا :خادمه گفت . وقتي در فصل بهار در خانه شد وسر فرو برد

 . شغلتني مشاهدة الصانع عن مطالعة المصنوع . تو باري درآي تا صانع بيني :رابعه گفت 
گفتنـد  . او را ديدند كه اندكي گوشت به دندان پـاره مـي كـرد               . نقل است كه جمعي بر او رفتند        

 كارد نداري تا گوشت پاره مي كني؟:
 . كارد چه در خانه نداشتم و ندارم من از بيم قطعيت هرگز :گفت 

. نقل است كه يكبار هفت شبانه روز به روزه بود و هيچ نخورده بود و به شب هـيچ نخفتـه بـود                        
كسي به درخانه انـدر آمـد و كاسـه اي           . گرسنگي از حد بگذشت     . همه شب به نماز مشغول بود       

گفت . ز آمد گربه آن كاسه بريخته بودچون با. رابعه بستد و برفت تا چراغ بياورد . خوردني بياورد   
 . بروم و كوزه اي بياورم و روزه بگشايم :

كوزه از دسـتش بيفتـاد و       . قصد كرد تادر تاريكي آب باز خورد        . چون كوزه بياورد چراغ مرده بود       
 . رابعه بناليد و آهي برآورد كه بيم بود كه نيمه خانه بسوزد. بشكست 

  بيچاره مي كني ؟الهي اين چيست كه با من:گفت 
اگر مي خواهي تا نعمت جمله دنيا وقف تو كنم ، اما اندوه خويش از دلـت       ! هان  :آوازي شنود كه    

تو را مرادي است و مـا را        ! اي رابعه   . كه اندوه و نعمت دنيا هر دو در يك دل جمع نيايد             . وابرم  
 . ما و مراد تو هردو در يك دل جمع نياييم . مرادي 
 خطاب بشنودم چنان دل از دنيا منقطع گردانيدم و امل كوتاه كردم كه سي سال                چون اين :گفت  

است چنان نماز كردم كه هر نمازي گزاردم چنان دانستم كه اين واپسين نمازهاي من خواهد بود           
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و چنان از خلق سربريده گشتم كه چون روز بود از بيم آنكه نبايد كـه كسـي مـرا از او بـه خـود                          
 . به خودم مشغول گردان تا مرا از تو مشغول نكنند ! خداوندا  :گفتم. مشغول كند 

هـيچ علتـي ظـاهر نمـي بيـنم و تـو             ! اي عزيزه عالم    :گفتند  . نقل است كه پيوسته مي ناليدي       
 پيوسته با درد و ناله مي باشي ؟

هم و مـر  . علتي داريم ، از درون سينه ، كه همه طبيبان عالم از درمان آن عاجزانـد                 ! آري  :گفت  
تعللي كنيم تا فردا بود كه به مقصود برسيم كه چون دردزده نه ايم              . جراحت وصال دوست است     

 . خود را به دردزدگان مي نماييم كه كم از اين نمي بايد 
تو خدايرا از بهر چرا پرستي      :رابعه از كيي پرسيد     . نقل است كه جماعتي از بزرگان بر رابعه رفتند          

 ؟
 . متي دارد و همه را بدو گذر مي بايد كرد ، ناكام از بيم هراس هفت طبقه دوزخ عظ:گفت 

 . درجات بهشت منزلي شگرف دارد ، پس آسايش موعود است :ديگري گفت 
 . بد ، بنده اي بود كه خداوند خويش را از بيم و خوف عبادت كند يا به طمع مزد :رابعه گفت 

 شت نيست ؟تو چرا مي پرستي خدايرا ؟ طمع به:پس ايشان گفتند 
اگـر  .گفت ما را نه خود تمام است كه دسـتوري داده انـد تـا او را پرسـتيم                    . الجار ثم الدار    :گفت  

استحقاق آن نداشت كه بـي واسـطه تعبـد او           .بهشت و دوزخ نبودي او را اطاعت نبايستي داشت          
 .كنند 

كـه اگـر اشـارت    بسيار كسانند :گفت .جامه او سخت با خلل ديد .نقل است كه بزرگي بر او رفت     
 .كني در حق تو نظر كنند 

پس چگونـه  تـوانم      .من شرم دارم كه دنيا خواهم از كسي كه دنيا جمله ملك اوست              :رابعه گفت   
 .خواستن دنيا ازكسي كه در دست او عاريت است 

اينت بلند همتي پيرزني بنگر كه او را چگونه بدين باال بركشـيده انـد كـه دريـغ مـي                     :مرد گفت   
 .قت خويش مشغول كند به سوالي از او آيدش كه و

پـس گفتنـد   .نقل است كه جماعتي به امتحان بر او در شدند و خواستند كه بر او سـخني بگيرنـد    
همه فضيلتها بر سر مردان نثار كرده اند و تاج نبوت بر سر مردان نهاده انـد و كمـر كرامـت بـر                        

 .ت هرگز پيغمبري به هيچ زن نيامده اس.ميان مردان بسته اند 
از گريبان هيچ زن بـر      , اين همه هست ولكن مني و خود پرستي و انا ربكم االعلي             : رابعه گفت   

 .اينها در مردان واديد آمده است .نيامده است و هيچ زن هرگز مخنث نبوده است 
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 سبب اين چه بود ؟:پرسيدند .نقل است كي وقتي بيمار شد و بيماري سخت بود 
دوسـت بـا مـا      .در سحرگاه دل ما به سوي بهشت نظر كـرد           ,ي ربي   نظرت الي الجنه فادبن   :گفت  

 .اين بيماري از عتاب اوست,عتاب كرد 
بردر صومعه رابعه   .خواجه اي  ديدم از خواجگان بصره        :گفت  .پس حسن بصري به عيادت او آمد        

 چرا مي گريي ؟!اي خواجه :گفتم .كيسه زر پيش نهاده مي گريست
 .ن كه اگربركات او از ميانه خلق برود خلق هالك شود از براي اين زاهده زما:گفت 

 .تو شفاعت كن تا قبول كند .چيزي آورده ام براي تعهد او و ترسم كه بنستاند :و گفت 
هو يرزق من يسبه فـال يـرزق        :گفت  .رابعه به گوشه چشم بدو نگريست       .حسن در رفت و بگفت      

كسي كه جانش جوش محبت     .از نمي گيرد    كسي كه او را ناسزا مي گويد روزي از او ب          .من يحبه   
او مي زند رزق از او چگونه باز گيرد كه تامن او را شناخته ام پشت در خلق آورده ام و مال كسي                       

چون بستانم كه به روشني چراغ سلطاني به پيراهني بـدوختم كـه             .نمي دانم كه حالل است ياني     
آنجـا كـه دوختـه بـودم تـا دلـم            . بدريدم   تا يادم آمد پيراهن   .روزگاري دلم بسته شد     .دريده بودم   
 .آن خواجه را عذر خواه تا دلم دربند ندارد .گشاده شد 

از هيبـت او سـخن    .من و سفيان سوري به بيمار پرسي رابعه درشـديم           :عبدالواحد عامر مي گويد     
 .چيزي بگو :سفيان را گفتم .ابتدا نتوانستيم كرد 

 . كند اگر دعايي بگويي اين رنج بر تو سهل: گفت 
يا سفيان تو نداني كه اين رنج به من كه خواسته است نه خداوند خواسـته                :روي بدو كرد و گفت      

 .است 
 !بلي : گفت 
چون مي داني پس مرا مي فرمايي كه از او درخواست كنم به خالف خواست او ؟دوست او                  :گفت  

 .را خالف كردن روا نبود 
 چه چيزت آرزوست؟!يا رابعه : پس سفيان گفت 

چرا چنين سخن مي گويي كه چه آرزو مي كنـدت           ,تو مردي از اهل علم باشي       !يا سفيان   : گفت  
تو مي داني كه در بصره خرما       ,؟به عزت اهللا كه دوازده سال است كه مرا خرماي تو آرزو مي كند               

من هنوز نخوردم كه بنده ام و بنده را با آرزو چه كار ؟اگر من خواهم و خداونـد                 .را خطري نيست    
اگر او خود دهد .آن بايد خواست كه او خواهد تا بنده اي به حقيقت او باشي            .اين كفر بود    ,نخواهد  

 .آن كاري دگر بود 
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 .خاموش شدم و هيچ نگفتم :سفيان گفت 
 .در كار من سخني بگوي,در كار تو چون سخن نمي توان گفت :پس سفيان گفت 

و گفت روايت حديث دوست داري      .ت داري   اگر نه آن است كه دنيا را دوس       .تو نيك مردي    :گفت  
 .يعني اين جاهي است .

 .از من خوشنود باش!خداوندا:گفتم .مرا رقت آورد :سفيان گفت 
 .شرم نداري كه رضاي كسي جويي كه تو از او راضي نيي:رابعه گفت 

آب دربر رابعه شدم و او را ديدم با كوزه اي شكسته كـه از آنجـا                 :نقل است كه مالك دينار گفت       
دلـم درد   :و گفـت    .و بوريايي كهنه وحشتي كه وقتي سر بر آنجا نهـادي            ,خوردي و وضو ساختي     

 .اگر مي خواهي تا از براي تو چيزي از ايشان بستانم .مرا دوستان سيم دار هستند :گفتم .گرفت 
 روزي دهنده من و از آن ايشان يكي نيست ؟.غلطي عظيم كردي!اي مالك :گفت 
 .هست :گفتم 
روزي دهنده درويشان را فراموش كرده است به سبب درويشي و توانگران را ياد مي كنـد                 :گفت  

 به سبب توانگري ؟
 .نه :گفتم 

ما نيـز چنـان خـواهيم كـه او          ,چون حال مي داند چه با يادش دهم ؟او چنين خواهد            :پس گفت   
 .خواهد 

 رفتند و او رنجور بود      نقل است كه يك روز حسن بصري و مالك دينار و شقيق بلخي دربر رابعه              
صـادق نيسـت در دعـوي       .ليس بصادق في دعواه من لم يصبر علي ضـرب مـواله           :حسن گفت   .

 .خويش هر كه صبر نكند بر زخم موالي خويش 
 .از اين سخن بوي مني مي آيد : رابعه گفت 

صـادق نيسـت در دعـوي       .ليس بصادق في دعواه من لم يشكر علي ضـرب مـواله           :شقيق گفت   
 . لذت نيابد از زخم دوست خويش خويش هر كه

 .به از اين مي بايد :رابعه گفت 
 .تو بگوي :گفتند 
صـادق نيسـت در دعـوي       .ليس بصادق في دعواه من لم ينس الضرب في مشاهده مـواله           :گفت  

اين عجب نبود كه زنـان مصـر        .خويش هركه فراموش نكند الم زخم در مشاهده مطلوب خويش           
 .فتند اگر كسي درمشاهده خالق بدين صفت بود بديع نبود در مشاهده مخلوق الم زخم نيا
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رابعه .نقل است كه از بزرگان بصره يكي در آمد و بر بالين او نشست و دنيا را مي نكوهيد سخت                     
اگر دوستش نمي داري چندينش ياد نكرديي كـه شـكننده           .تو سخت دنيا دوست مي داري       :گفت

اما از آن ياد مي كني كـه        ,ه دنيا به نيك و بد او نكردتي         اگر از دنيا فارغ بودي ب     .كاال خريدار بود    
 .هر كه چيزي دوست دارد ذكر آن بسي كند, من احب شيا اكثر ذكره 

گوشت در ديـگ افگنـده   .او چيزي بخواست پخت .يك روز نماز ديگر بررابعه رفتم : حسن گفت   
 .گ پختن اين سخن خوشتر از دي:چون با من در سخن آمد گفت .آب در كرده ,بود 

پـاره نـاني خشـك بيـاورد و كـوزه آب تـا روزه               .همچنان حديث مي كرد تا نماز شـام گـزارديم           
ديگ پخته شـده بـود و مـي         ,نگاه كرديم   .دست او بسوخت    .رابعه رفت تا ديگ برگيرد      .بگشاييم
بياورد و با آن گوشت بخـورديم و خـوردني بـود كـه بـدان خـوش                  .به قدرت حق تعالي     ,جوشيد  

 .بيمار برخاسته ديگ چنين سازد:رابعه گفت .ز نخورده بوديم طعامي هرگ
درمحراب شد و تا روز نماز مي كـرد و مـن در گوشـه ديگـر         ,در نزديك رابعه شدم     :سفيان گفت   

به چه شكر كنيم آن را كه ما را توفيق داد تا همـه شـب                :پس گفتم   .تا وقت سحر  ,نماز مي كردم  
 .وي را نماز كرديم 

 .روزه داريم بدانكه فردا :گفت 
اگر مرا فرداي قيامت به دوزخ فرستي سري آشـكارا كـنم كـه دوزخ از مـن بـه           !بار خدايا   : گفت  

 .هزارساله راه بگريزد 
الهي ما را از دنيا هر چه قسمت كرده اي به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسـمت                     :و گفتي   

 .كرده ايي به دوستان خود ده كه مرا تو بسي
و اگر بـه اميـد بهشـت مـي          , اگر تو را از بيم دوزخ مي پرستيم  در دوزخ بسوز             !دا  خداون:و گفتي   
 .جمال باقي دريغ مدار,و اگر براي تو تو را مي پرستيم .بر من حرام گردان ,پرستيم 

اگر مرا فردا در دوزخ كني من فرياد بر آورم كه وي را دوسـت               !بار خدايا   :و د ر مناجات مي گفت       
 ين كنند ؟با دوست ا.داشتم 

به ما گمان بد مبر كه ما تو را در جوار دوستان خود             .يا رابعه ال تظني بنا ظن السوء      :هاتفي آوازداد   
 .فرود آريم تا با ما سخن ما مي گويي 

و در آخـرت    , كار من و آرزوي من در دنيا از جمله دنيا ياد تو است              !الهي  :و در مناجات مي گفت      
 .تو هر چه خواهي كن .من اين است كه گفتماز .از جمله آخرت لقاي تواست 

 .يا نماز بي دل بپذير,دلم حاضر كن !يا رب:و در مناجات يك شب مي گفت 
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يا ايتها النفس   :آوازي شنيدند كه    .چون وقت مرگش در آمد مردمان بيرون شدند و در فراز كردند             
جـان بـداده بـود      , باز كردند    در.زماني بود هيچ آواز نيامد      .المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه االيه       

بزرگان چنين گفتند كه رابعه به دنيا در آمد و به آخرت رفت و هرگز بـا حـق گسـتاخي نكـرد و                        .
 .هيچ نخواست و نگفت كه مرا چنين دار و چنين كن تا بدان چه رسد كه از خلق چيزي خواستي 

  چون رستي ؟حال گوي تا از منكر و نكير:گفتند .بعد از مرگ اورا به خواب ديدند 
 گفتند كه من ربك ؟,آن جوانمردان در آمدند :گفت 
باز گرديد و خدايرا گوييد كه با چندين هزار هزار خلق پيرزني را فراموش نكردي ؟من كـه                  :گفتم  

 تا كسي را فرستي كه خداي تو كيست؟.هرگزت فراموش نكنم ,در همه جهان تو را دارم 
ه در باديه سي هزار مرد را آب دادند هر دو به خاك             محمد بن اسلم الطوسي و نعمي طرطوسي ك       

 حال به كجا رسيد ؟,آن الف كه مي زدي كه سر به هر دو سراي فرو نيارم .رابعه آمدند 
 .رحمه اهللا عليها .رسيدم بدانچه ديدم :آواز آمد كه 
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       10      
 ذكر فضيل عياض   

 
آن از كـون  ,آن درياي ورع و عرفـان       ,آن آفتاب كرم و احسان       ,آن معظم نايبان  ,آن مقدم تايبان    

و ,از كبار مشايخ بود و عيـار طريقـت بـود            ,فضل عياض رحمه اهللا عليه      :پير وقت   ,كرده اعراض   
و در ورع و معرفت بي      ,و در رياضات و كرامات شاني رفيع داشت         ,و مرجع قوم بود     ,ستوده اقران   

 .همتا بود 
ه در ميان بيابان مرو و باورد خيمه زده بود و پالسي پوشيده بـود و كالهـي      اول حال او آن بود ك     

همه دزدان و راهزن بودنـد      .پشمين بر سر نهاده و تسبيحي درگردن افكنده و ياران بسيار داشتي             
و كاال به نزديك فضيل آوردندي كه مهتر ايشان بود و او ميـان ايشـان                ,و شب وروز راه زدندي      ,

و هـر چـاكري بـه جماعـت نيامـدي او را دور              ,گز از جماعت دست نداشـتي       و هر ,تقسيم كردي   
 كردي 

مردي در ميان كاروان بود     .يك روز كارواني شگرف مي آمد و ياران او كاروان گوش مي داشتند              
تدبير مي كرد كه ايـن را پنهـان كنـد           .بدره اي زر داشت     .دزدان را بديد    .و آواز دزدان شنوده بود      

 .وم و اين بدره را پنهان كنم تا اگر كاروان بزنند اين بضاعت سازم بر:با خويش گفت .
شاد شـد  .به نزديك خيمه او را ديد بر صورت و جامه زاهدان      .چون از راه يكسو خيمه فضل بديد        

 .برو و درآن كنج خيمه بنه :فضيل گفت .و آن بدره به امانت بدو سپرد
و مردمـان   ,همه كاالهـا بـرده      .كاروان زده بودند    .به كاروان گاه رسيد     .مرد چنان كرد و بازگشت      

و آن مـرد    ,همه را دست بگشاد و چيزي كه باقي مانده بود جمع كردند و برفتنـد                ,بسته و افگنده    
مـرد چـون    .او را ديد با دزدان نشسته و كاالها قسمت مي كردنـد             .نزد فضيل آمد تا بدره بستاند       

 .بدره زر خويش به دزد دادم :چنان بديد گفت 
 گفت چه حاجت است ؟,مرد چون بيامد .بانگ كرد ,فضيل از دور او را بديد 

 .هم آنجا كه نهاده اي برگير و برو:گفت 
آخر ما در همه كاروان يـك درم نقـد          :ياران گفتند   .مرد به خيمه در رفت و بدره برداشت و برفت           

 توده هزار درم باز مي دهي ؟.نيافتيم 
من نيزبه خداي گمان نيكو برده ام كه مرا توبه دهد        ,ن نيكو برد    اين مرد به من گما    :فضيل گفت   

 .گمان او را سبب گردانيدم تا حق گمان من راست گرداند .
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يكـي از اهـل كـاروان    .روزي كاروان بزدند وكاال ببردند و بنشستند و طعام مي خوردند        ,بعد از آن    
 مهتر شما كدامست ؟:پرسيد 
 .آنجا نماز مي كند ,تي است بر لب آبي از آن سوي درخ.با ما نيست :گفتند
 .وقت نماز نيست :گفت 
 .تطوع كند :گفت 
 با شما نان نخورد ؟:گفت 
 .به روزه است:گفت 
 .رمضان نيست :گفت 
 .تطوع دارد:گفت 

گفـت  .صبر كرد تـا فـارغ شـد         .با خشوعي نماز مي كرد      .به نزديك او شد     .اين مرد را عجب آمد      
 و نماز و مسلمان كشتن با هم چه كار؟, دزدي چگونه بود روز و.الضدان ال يجمعان :

 قران  داني ؟:فضيل گفت 
 .دانم :گفت 
 .نه آخر حق تعالي مي فرمايد و اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحا و آخر سيئا:گفت

 .مرد هيچ نگفت و از كار او متحير شد 
ه اگر در قافلـه زنـي بـود كـاالي وي            چنانك.نقل است ك پيوسته مروتي و همتي در طبع او بود            

و باهركسي به مقـدار سـرمايه چيـزي         ,و كسي كه سرمايه او اندك بودي مال او نستدي           ,نبردي  
هرچـه از راه زدن بـه دسـت         .و ابتدا بر زني عاشـق بـود       ,و همه ميل به صالح داشتي       ,بگذاشتي  

يـك  .ن زن مي گريست     آوردي بر او آوردي و گاه و بيگاه بر ديوارها مي شدي در هوس عشق آ               
 :اين آيت به گوش فضيل رسيد .درميان كاروان يكي قرآن مي خواند .شب كارواني مي گذشت 

 .خفته شما بيدار گردد ,لم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اهللا آيا وقت نيامد كه اين دل 
تـاكي تـو   !اي فضيل :چنان آيت به مبارزت فضل بيرون آمد و گفت .تيري بود كه بر جان او آمد  

 .راهزني ؟گاه آن آمد كه مانيز راه تو بزنيم 
 .گاه گاه آمد از وقت نيز برگشت :فضيل از ديوار فرو افتاد و گفت 

مـي گفتنـد    .جماعتي كاروانيان بودند    .سراسيمه و كاليو و خجل و بي قرار روي به ويرانه اي نهاد            
 .برويم :

 .نتوان رفت كه فضيل بر راهست :يكي گفت
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 .بشارت شما را كه او توبه كرد :ضيل گفت ف
از او  .پس همه روز مي رفت و مي گريست و خصم خشنود مي كـرد تـا دربـاورد جهـودي بمانـد                     

امـروز روزي اسـت كـه بـر         :آن جهود بـا جمـع خـود گفـت           .بحل نمي كرد    .بحلي مي خواست    
 .محمديان استخفاف كنيم

كه برداشـتن آن در وسـع آدمـي دشـوار           اگر مي خواهي كه بحلت كنم تلي ريگ بود          :پس گفت   
 .گفت اين از پيش برگير.بودي مگر به روزگار 

فضيل از سر عجز پاره پاره مي انداخت وكار كجا بـدان راسـت مـي شـد ؟همـي چـون درمانـد                        
مـن سـوگند    :گفـت   . جهود چو نان ديد متحير شد       . سحرگاهي بادي درآمد و آن را ناپديد كگرد         

اكنون دست بدين زيرنهالي كن و آنجا زرمشتي . هي متن تو را بحل نكنمدارم كه تا تو مرا ما لند      
 . سوگند من راست شود و تو را بحل كنم . برگير و مرا ده 

فضيل به خانه جهود آمد و جهود در زير نهالي كرده ، پس دست به زيرنهالي دركـرد ، و مشـتي                      
 . اسالم عرضه كن :جهود گفت . دينار برداشت ، و او را داد 

داني كه چرا مسـلمان گشـتم ؟ از آنكـه تـا             :پس گفت   . اسالم عرضه كرد تا جهود مسلمان شد        
از بهـر  .امروز درست شد كه دين حـق اسـالم اسـت    . امروز درستم نبود كه دين حق كدام است       

من خـاك در    . آنكه در تورات خوانده ام كه هر كه توبه راست كند دست كه برخاك نهد زر شود                  
دانسـتم كـه توبـه تـو     . ده بودم ، آزمايش تو را چون دست به خاك بردي زر گشت  زير نهالي كر  

 . حقيقت است و دين تو حق است 
از بهر خداي دست و پاي من ببند و مرا به نزديـك سـلطان بـر كـه                   :القصه فضيل يكي را گفت      

 . برمن حد بسيار واجب است تا بر من حد براند 
من اين نتوانم   :گفت  . بديد ، در او سيماي اهل صالح ديد         چون سلطان او را     . مرد همچنان كرد    

اهل خانه گفتنـد    . چون فضيل به در خانه رسيد آواز داد         . تا او را به اعزاز به خانه بازبردند         .بفرمود
 . آواز او بگشته است ، مگر زخمي خورده است :كه 

 . بلي ، زخمي عظيم خورده ام :فضيل گفت 
 بركجا؟:گفتند 
  .برجان:گفت 

 . اگر خواهي تا پاي تو گشاده كنم . من قصد خانه خداي را دارم ! اي زن :پس درآمد زن را گفت 
 . من هرگز از تو جدا نروم و هرجا كه باشي با تو باشم :زن گفت 
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حق تعالي راه برايشان آسان گردانيد و آنجا مجاور گشت و بعضي            . پس برفتند تا به مكه رسيدند       
با امام ابوحنيفه مدتي هم صحبت بود ، و روايات عالي دارد و رياضات شگرف ،                اوليا را دريافت و     

و در مكه سخن بروگشاده شد ، و مكيان بر وي جمع شدند ي ، و همه را سخن گفتي ، تا حـال                        
او چنان گشت كه خويشان واقرباي او از باورد برخاستند ، و به ديدار او آمدند ، و در بزدنـد ، و در                       

 . يشان بازنگشتند و ا. نگشاد 
 . اينت بي كار مردماني كه شما هستيد ، خداي كارتان بدهاد :فضيل بربام خانه آمد و گفت 

و مثل اين سخن بسي بگفت تا همه گريان شدند و از دسـت بيفتادنـد و عاقبـت همـه نااميـد از                   
 . صحبت او بازگشتند و او همچنان بربام مي بود و در نگشاد 

امشب : گفت   - كه يكي از مقربان بود       _ارون الرشيد ، فضل برمكي را       نقل است كه يك شب ه     
 . مرا برمردي بر كه مرا به من نمايد كه دلم از طاق و طنب تنگ درآمده است 

 كيست ؟:گفت . در بزدند . فضل او را به در خانه سفيان عيينه برد 
 . اميرالمومنين :گفت 
 . رد تا من خود بيامديچرا رنجه مي شد ، مرا خبر مي بايست ك:گفت 

اين همان طال بقايي مي زند كه مـا         . اين مرد آن نيست كه من مي طلبم         :هارون فضل را گفت     
 . در آنيم 

آنجـا بايـد    . چنانكه شما مي طلبيد فضيل عيـاض اسـت          :گفت  .سفيان را از آن واقعه خبر كردند        
 . رفت

حوا السيئات ان يجعلهم كالذين آمنـوا و        آنجا رفتند و اين آيت برمي خواند كه ام حيب الذين اجتر           
 . عملواالصالحات االية

معني آيت آين است كه پنداشتند كسـاني كـه          . اگر پند مي طلبم اين كفايت است        :هارون گفت   
 . بدكرداري كردند كه ما ايشان را برابر داريم با كساني كه نيكوكاري كردند ، و ايمان آوردند 

  ؟كيست:فضيل گفت . پس دربزدند 
 . اميرالمومنين است :گفت 
 به نزديك من چه كار دارد و من با او چه كار دارم ؟:گفت 
 . چه طاعت داشتن اولواالمر واجب است :گفت 
 . مرا تشويش مدهيد :گفت 
 به دستوري درآيم يا به حكم ؟:گفت 
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 . دستوري نيست ، اگر به اكراه درآييد ، شما دانيد :گفت 
هـارون  . ك فضيل رسيد ، فضيل چراغ را پف كرد تا روي او نبايد ديد               چون نزدي . هارون دررفت   

چـه نـرم    . ما اليس هذالكف لونجا مـن النـار         :گفت  . فضيل را دست بدو بازآمد      . دست پيش برد    
 !دستي است ، اگر ازآتش خالص يابد 

آخـر   :گفـت . هارون نيك متغير شد و گريـه بـدو افتـاد            . اين بگفت و برخاست و در نماز ايستاد         
 . سخني بگو 

درخواست كه مرا بر قومي اميـر  . پدرت عم مصطفي بود عليه السالم :فضيل سالم بازداد و گفت      
 . گردان 
 . يك نفس تو را بر تو امير كردم ! يا عم :گفت 

ان االمارة يوم القيامة    . يعني يك نفس تو در طاعت خداي بهتر از هزار سال اطاعت خلقت تو را                
 . زيادت كن : ن گفت هارو. الندامة
چون عمربن عبدالعزيز را به خالفت نصب كردند ، سالم بـن عبـداهللا و رجـاء بـن حيـوة و              :گفت  

من مبتال شدم بدين بليات ، تدبير من چه چيز است كه اين را              :محمد بن كعب را بخواند و گفت        
 . بال مي شناسم ، اگر چه مردمان نعمت مي دانند 

ه فردا از عدذاب خداي نجات بود ، پيـران مسـلمانان را چـون پـدر                 اگر مي خواهي ك   :يكي گفت   
با ايشان معاملـت چنـان      . خوطش دان ، و جوانان را برادر ، و كودكان را چون فرزندان نگاه كن                

 . كن كه با پدر و برادر و فرزند كنند 
 . زياده كن :گفت 
 و اكرم اخـاك و احسـن علـي          زاباك. ديار اسالم چون خانه تو است و اهل آن عياالن تو            :گفت  

 . زيارت كن پدر راه و كرامت كن برادر را و نيكويي كن به جاي فرزند. ولدك 
از خـداي تعـالي بتـرس و        . مي ترسم از روي خوب تو كه به آتش دوزخ مبتال شـود              :پس گفت   

و بيدار و هوشيار باش كه روز قيامت حق تعـالي تـو را از آن يـك يـك                    . جواب خداي را ساخته     
سلمان بازخواهد پرسيد و انصاف هريك از تو طلب خواهد كرد ، اگر شبي پيرزني درخانه يي بي         م

 . برگ خفته باشد دامن تو گيرد و بر تو خصمي كند 
كـه  ! بـس   :فضـل وزيـر گفـت       . چنانكه هوش از او زايل خواسـت شـد          . هارون بسي بگريست    

 . اميرالمومنين را بكشتي 
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كه تو و قوم تو او را هالك مي كنيد وآنگاه مرا مي گويي او را                ! اي هامان   ! خاموش باش   :گفت  
 . كشتن اين است . بكشتي 

تو را هامان از آن مـي       :آنگاه روي به فضل كرد ، گفت        . هارون بدين سخن گريستن زيادت كرد       
 تو را وام هست ؟:پس هارون گفت . گويد كه مرا به جاي فرعون نهاد 

 ! اگر مرا بدين گيرد واي بر من . بر من به طاعت وام خداوند است ! بلي :گفت 
 . اي فضيل وام خلق مي گويم :گفت 
از ميراث ندارم تـا بابنـدگانش   .سپاس خدايرا عزوجل كه مرا از وي نعمت اين حاللي است   :گفت  

 . بگويم 
 . از ميراث مادر من است . پس هارون صره دينار پيش او نهاد كه اين حاللي است 

اين پندهاي من تورا هيچ سود نداشت ، و هم اينجا ظلم آغاز نهاد              ! يا اميرالمومنين   : فضيل گفت 
 . ي ،و بيدادگري پيش گرفتي 

 چه ظلم است ؟:گفت 
من تو را مـي گـويم       . من تو را نجات مي خوانم ، تو مرا در بال مي اندازي ؟ اين ظلم بود                  :گفت  

نمي بايد داد مي دهي ؟ سخن مـرا فايـده يـي    تو به ديگري كه . آنچه داري به خداوند آن بازده     
 . نيست 

اي ! آوه  :هارون بـرون آمـد و گفـت         . اين بگفت واز پيش او برخاست و زر به در بيرون انداخت             
ملك بر حقيقت فضيل است ، و صـولت او عظـيم اسـت ، و                . او خود چه مردي است      . رجل هو   

 . حقارت دنيا در چشم او بسيار 
مگر دهان بر وي نهـاد چنانكـه عـادت          . كودكي چهارساله در كنار داشت      نقل است كه يك روز      

 . دارم :مرا دوست داري ؟ گفت !اي پدر :آن كودك گفت . پدران بود 
 خدايرا دوست داري ؟:گفت 
 . دارم :گفت 
 دل چند داري ؟:گفت 
 !يكي :گفت 
 به يك دل دو دوست توان داشت درحال؟:گفت 

دست بـر   .  گويد ، بل آن تعريفي است به حقيقت از غيرت حق             بدانست كه آن نه آن كودك مي      
 . و توبه كرد ، ودل از طفل ببريد و دل به حق داد . سرزدن گرفت 
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بـا چنـدان تضـرع و       . آن همه خلق مي گريسـتند       . نقل است كه يك روز به عرفات ايستاده بود          
دم به يكبـار بـه نزديـك        اگر چندين مر  ! اي سبحان اهللا    :گفت  . زاري گريستن و خواهش كردن      

 . آنهمه مردم را نوميد كند. مردي شوند ، و از وي يك دانگ سيم خواهند چه گويد 
برخداوند تعالي آمرزش همه آسانتر است از آنكه آن مرد دانگي سيم كه             :گفت  . نه  :آن مرد گفت    

 . اميد آن است كه همه را آمرزيده گرداند . بدهد كه او اكرم االكرمين است 
 عرفات شبانگاه از او پرسيدند كه حال اين مردمان چون مي بيني ؟در 

 . همه آمرزيده اند اگر من در ميان ايشان نه امي :گفت 
 . چونست كه ما هيچ ترسنده نمي بينيم :گفتند 
اگر شما ترسنده بودي ترسگاران از شما پوشيده نبودندي كه ترسنده را نبيند مگر ترسنده ،                :گفت  

 . ا تواند ديد و ماتم زدگانر
 مرد در كدام وقت در دوستي حق به غايت رسد ؟:گفتند 
 . چون منع و عطا هر دو بر او يكسان شوند به غايت محبت رسيده است :گفت 
چه گويي در كسي كه خواهد كه لبيك گويد و زهره ندارد گفتن  از بـيم آنكـه نبايـد كـه                       :گفتند  

 . گويند ال لبيك 
 . در آن موقف هر كه خود را چنين بيند هيچ لبيك گوي وراي او نبود اميد چنان دارم كه :گفت 
 اصل دين چيست ؟:گفتند 
 . عقل :گفت 
 اصل عقل چيست ؟:گفتند 
 حلم :گفت 
 اصل حلم چيست ؟:گفتند 
 . صبر احمد حنبل :گفت 
 . رضي اهللا عنه كه از فضيل شنودم كه هركه ريسات طلب كرد خوار شد :گفت 
 . يتي كن كه مرا وص:گفتم 
 . تو را اين بسنده است . دم باش ، سرمباش:گفت 

 رضي اهللا عنه ، از او پرسيدم كه زهد فاضلتر يا رضا ؟:بشر حافي گفت 
 .رضا فاضلتر از آنكه راضي هيچ منزل طلب نكند باالي منزل خويش:گفت 
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و آثـار مـي     كه يك شب بر او رفتم جمله شب آيات و اخبـار             . رضي اهللا عنه    :سفيان ثوري گفت    
اينت مبارك شبي كه دوش بود ، و اينت ستوده نشسـتي كـه ايـن                : چون برخاستم گفتم    . گفتم  

 . همانا كه اين نشست بهتر از وحدت . شب بود 
 . اينت شوم شبي كه دوش بود ، و اينت نكوهيد ه نشستي كه نشست دوش بود :فضيل گفت 

 چرا چنين گويي ؟:گفتم 
 بودي تا سخني نيكو از كجا گويي كه مرا خوش آيد و من بسته آن      جمله شب تو دربند آن    :گفت  

هردو بيكديگر و به سخن يكديگر و بـه سـخن يكـديگر از              . بودم تا جوابي نيكواز كجا پسند آيد        
 . تنهايي را دان بهتر و مناجات با خداي . خدا بازمانده بوديم 

آنجا كه رسيده اي بازگرد يا نه مـن         :ت  گف. يك روز عبداهللا مبارك را ديد كه روي بدو نهاده بود            
 . مي آيي تا تن مشتي سخن برمن پيمايي و من مشتي نيز برتو پيمايم . بازگردم 

 به چه آمده اي ؟:گفت . نقل است كه يك روز يكي قصد او كرد
 . براي آسايش ، و مرا به ديدار تو راحت است :گفت 
امدي اال بدانكه نو مرا فريبي كني به دروغ         به خداي كه اين وحشت نزديك تر است ، و ني          :گفت  

و من تورا دروغي برپيمايم و هم از انجا بازرگد و گفتي مي خـواهم تـا بيمـار شـوم تـا بـه نمـاز                           
 .جماعت نبايد شد تا خلقم را نبايد ديد 

اگر توانيد كه در جايگاهي ساكن شويد كه نه كس شما را داند و نه شما كس را ، عظيم                    : وگفت  
 . چنين كنيد  . نيكوبود
منتي عظيم فراپذيرم از كسي كه برمن بگذرد و مرا سالم نكند و چـون بيمـار شـوم بـه                     : وگفت  

 .عيادت من نيايد 
چون شب درآيد شا شوم كه مرا خلوتي بود بـي تفرقـه بـا حـق ، و چـون صـبح برآيـد                         : وگفت  

 . ن خلوت تشويش دهند اندوهگن شوم از كراهيت ديدار خلق كه نبايد كه درآيند ، و مرا از اي
 . هركه را از تنها بودن وحشت بود و به خلق انس دارد از سالمت دور است : وگفت 
 . هركه سخن از عمل شمرد سخنش اندك بود مگر در آنكه او را به كار آيد : وگفت 
 . هركه از خداي ترسد زفان او گنگ بود : وگفت 
هش بسـيار دهـد ، و چـون دشـمنش دارد دنيـا              چون حق تعالي بنده را دوست دارد اندو       : وگفت  

 . بروي فراخ گرداند 
 . اگر اندوهگيني در ميĤن امتي بگريد جمله امت را در كار آن اندوهگين كنند : وگفت 
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هرچيزي را زكوتي است و زكوة عقل اندوه طويل است ، چنانكه عجب است كـه كسـي                  : وگفت  
ول اهللا صلي اهللا عليه و سلم متواصل االحزان  در بهشت بود و مي گريد و ازاين است كه كان رس           

 . 
عجبتر از آن بود حال كسي كه در دنيا بود و مي خندد و نمي داند كه عاقبت  كار چـون                      : وگفت  

 . خواهد بود 
قساوت دل ؛ و نابودن اشك ؛ و بي شرمي ، و رغبـت              :پنج چيز است از عالمات بدبختي       : وگفت  

 . در دنيا ، و درازي امل 
چون خوف در دل ساكن شود چيزي كه به كار نيايد برزفان آنكس نگـذرد ، و بسـوزد از                     : وگفت

 . آن خوف منازل شهوات و حب دنيا ، و رغبت در دنيا از دل دور كند 
هركه از خداي بترسد جمله چيزها از او بترسد ، و هركه از خداي نترسد از جملـه چيزهـا                    : وگفت  
 . بترسد 

خداي برقدر علم بنده بود ، و زهد بنده در دنيا برقدر رغبت بنده بـود در      خوف و هيبت از     : وگفت  
 . آخرت 

هيچ آدمي را نديده ام دراين امت اميدوارتر بـه خـداي و ترسـنده تـر از خـداي اال ابـن                       : وگفت  
اگرهمه دنيا به مـن دهنـد حـالل و بـي حسـاب ننـگ دارم ،                  :وگفت  .  سيرين رضي اهللا عنهما     

 . ار ننگ داريد چنانكه شما از مرد
جمله بديها را در يك خانه جمع كرده اند و كليد آن دنيا دوستي است ، و جمله نيكييهـا                    : وگفت  

 . را در يك خانه جمع كرده اند و كليد آن دشمن دنياست 
و جمله نيكيها را در يك خانه جمـع         . در دنيا شروع كرده اند و كليد آن دشمني دنياست           : وگفت  

 .  آن دشمني دنياست كرده اند و كليد
 . در دنيا شروع كردن آسان است اما از ميان باز بيرون آمدن و خالص يافتن دشوار است : وگفت 
دنيا بيمارستان است و خلق در او چون ديوانگان و ديوانگان را در بيمارسـتان غـل و قيـد           :وگفت  
 . باشد 

فاني سزا بودي كه رغبت خلـق بـه         به خداي اگر آخرت از سفالي بودي باقي و دنيا از زر             :وگفت  
 . سفال باقي بودي فكيف كه دنيا نيست اال سفال فاني ، و آخرت زرباقي 
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هيچ كس را هيچ ندادند از دنيا تا از آخرتش صد چندان كم نكردند از بهر آنكـه تـورا بـه                      :وگفت  
انـدك  اكنون خواه بسيار كن خـواه       . نزديك خداي آن خواهد بود كه كسب كرده اي و مي كني             

 . كن 
 . به جامه نرم و طعام خوش لذت مگيريد كه فردا لذت آن جامه و آن طعام نباشد :وگفت 
هرگاه كه تكلـف از ميـان برخزيـد         . مردمان كه از يكديگر بريده شدند به تكلف شده اند           :وگفت  

 . گستاخ يكديگر را بتوانند ديد 
ز شما با پيغمبـري سـخن خـواهم         خداي عز وجل وحي فرستاد به كوهها كه من بريكي ا          :وگفت  

 . گفت همه كوهها تكبر كردند ، مگر طور سينا برو سخن گفت با موسي تواضع او را 
 . از تواضع فروتني كردن است و فرمان بردن و هرچه گويد فراپذيرفتن :وگفت 
 . هركه خويشتن را قيمتي داند او را اندر تواضع نصيبي نيست :وگفت 
عالمي كه علم كه علم او به ميزان عمل راست بود مجويد كه             :ه نيابيد   سه چيز مجوييد ك   :وگفت  

نيامد و بي علم بمانيد ، و عاملي كه اخالص او با عمل موافق بود مجوييد كه نيابيد و بـي عمـل              
 . بمانيد ؛ و برادري بي عيب مطلبيد كه نيابيد و بي برادر بمانيد 

زفان و در دل دشمني او دارد خداي لعنتش كنـد           هركه با برادر خود دوستي ظاهر كند به         :وگفت  
 . و كور و كرش گرداند به دل 

 . وقتي بدانكه مي كردند ريا مي كردند ، اكنون بدانچه نمي كنند ريا مي كنند :وگفت 
دست بداشتن عمل براي خلق ريا بود و عمل كردن براي خلق شرك بود و اخـالص آن                  :وگفت  

 . و خصلت نگاه دارد بود كه حق تعالي او را از اين د
 . اگر سوگند خورم كه من مرائي ام دوست تر دارم از آنكه سوگند خورم كه من مرائي نيم :وگفت 
اصل زهد راضي بودن است از حق تعالي به هرچه كنـد و سـزاوارترين خلـق بـه رضـاي                     :وگفت  

 . خداي تعالي اهل معرفت اند 
 . و كند به حق طاقت هركه خدايرا بشناسد به حق معرفت پرستش ا:وگفت 
 . فتوت در گذاشتن بود از برادران :وگفت 
 . حقيقت توكل آن است كه به غيراهللا اميد ندارد و از غير اهللا نترسد :وگفت 
متوكل آن بود كه واثق بود به خداي عزوجل كه نه خدايرا در هرچه كند متهم دارد و نـه                    :وگفت  

 . ر تسليم يعني ظاهر و باطن يك رنگ بود د.شكايت كند 
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چون تو را گويند خدايرا دوستداري خاموش باش كه اگر گـويي نـه كـافر باشـي ، و اگـر                      :وگفت  
 .گويي دارم فعل تو به فعل دوستان نماند 

 . شرمم گرفت از خداي از بس كه در مبرز رفتم و در هر سه روزش يكبار حاجت بودي :وگفت 
 . د و بسا مردا كه در كعبه رودو پليد بيرون آيد بسا مردا كه به مبرز رود و پاك بيرون آي:وگفت 
 . جنگ كردن با خردمندان آسانتر است كه حلوا خوردن با  بي خردان :وگفت 
 . هر كه در روي فاسقي بخندد خوش در ويران كردن مسلماني سعي مي كند :وگفت 
عاصـيتر اسـت    از من و تو هركه به خـداي         ! هركه ستوري را لعنت كند ستور گويد آمين         :وگفت  

 . لعنت بر او باد 
اگر مرا خبر آيد كه تو را يك دعا مستجاب است ، هرچه خواهي بخواه ، مـن آن دعـا در                      :وگفت  

حق سلطان صرف كنم از بهر آنكه اگر در صالح خويش دعا كنم صالح من بود تنها و در صالح                 
 . سلطان صالح همه خلق بود 

 . بسيار خفتن و بسيار خوردن:دو خصلت است كه دل را فاسد كند :وگفت 
يكي آنكه مي خنديد و عجمي نديده ايد :در شما دو خصلت است كه هر دو از جهل است   :وگفت  

 . و نصيحت مي كنيد و شب بيدار نبوده ايد 
خداي عزوجل مي گويد اي فرزند آدم اگر تو مرا ياد كني من تو را ياد كنم و اگر تـو مـرا                       :وگفت  

اكنون مي نگر تـا  . كه تو مرا ياد نخواهي كرد آن برتوست نه از توستفراموش كنم و آن ساعت  
 . چون مي كني 

خداي گفته است يكي از پيغامبران را ، كه بشارت ده گناه گاران را ، كه اگـر توبـه كنيـد                      :وگفت  
 . بپذيرم و بترسان صديقان را كه اگر به عدل باايشان كار كنم همه را عقوبت كنم 

 . مرا پندي ده :گفت .  درآمد يك روز كسي بر او
يك روز پسر خود را ديد كه يـك دينـار زر مـي              . اارباب متفرقون خير ام اهللا الواحد القهار        :گفت  

يا پسر اين تو را : گفت . آن شوخ كه در نقش درست زر بود پاك مي كرد            . سخت تا بكسي دهد     
 . از ده حج و ده عمره فاضلتر 
به دوستي من تو را كه از       ! يا رب   :گفت  . فضيل دست برداشت    . آمد  و يكبار پسر او را بول بسته        

 . اين رنجش برهان 
رحمتـي بكـن كـه      ! خداونـدا   :پس در مناجات گفتـي      . هنوز برنخاسته بود كه شفا پديد آمده بود         

 . برتوبه من عالمي و عذابم مكن تو كه بر من قادري 
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ا گرسنه مي داري ، و مرا و عيال مرا برهنـه            الهي مرا گرسنه مي داري ، و عيال مر        :و پس گفتي    
مي داري ، و مرا به شب چراغ نمي دهي ، و تو اين با اولياي خـويش كنـي ، بـه كـدام منزلـت                           

 فضيل اين دولت يافت از تو؟
نقل است كه سي سال هيچ كس لب او خندان نديده بود مگر آن روز كه پسرش بمرد ، تبسـمي                  

 قت اين است ؟اين چه و! خواجه :گفتند . كرد 
من موافقت رضاي و در آخر كار مي گفت         . دانستم كه خداي راضي بود به مرگ اين پسر          :گفت  

و جملـه بـا     . از پيغمبرانم رشك نيست كه ايشان هم لحد ، هم صراط هم قيامت در پيش است                 :
واز فرشتگان رشك نيست كـه خـوف ايشـان زيـادت از             :كوتاه دستي نفسي نفسي خواهند گفت       

. ني آدم است ، و ايشان را درد بني آدم نيست ، و هركه را اين درد نبود مـن آن نخـواهم               خوف ب 
 . لكن از آن كس رشك است كه هرگز از مادر نزاد و نخواهد زاد 

او را پيش پسر من بريد      :گفت  . نقل است كه روزي مقربي خوشخوان پيش او آمد و آيتي بخواند             
. رنخواني كه صفت دوزخ و قيامت بود كه او را طاقت آن نبـود               زينهار تا آيتي ب   :تا برخواند وگفت    

چون اجلش نزديك آمـد دو  . در حال نعره اي بزد و جان بداد       . اتفاقا مقري سورة القارعه برخواند      
عيال را وصيت كرد كه چون من بميرم اين دختران را برگير و بركوه بوقبيس بر رو                 . دختر داشت   

 . ريان را بازدادم ، و من زنده بودم اين زنها
بر سر كوه شد ، و دختركان را        . چون فضيل را دفن كردند ، عيالش همچنين كرد كه او گفته بود              

همان ساعت امير يمن با دو پسـر  . آنجا برد ، و مناجات كرد ، وبسي بگريست ، و نوحه آغاز كرد          
 ييد ؟شما از كجا:با گريستن و زاري گفت . ايشان را ديد . خود آنجا بگذشت 

اين دختران را به اين پسران خـويش دادم ، هريكـي را ده هـزار                :امير گفت   .آن زن حال برگفت     
 تو بدين بسنده كردي؟. دينار كاوين كردم 

 . كردم :گفت 
. من كـان اهللا كـان اهللا لـه          . در حال عماريها و فرشها و دبياها بساخت ، و ايشان را به يمن برد                

 . يل بمرد اندوه همه برخاست چون فض:عبداهللا مبارك گفت 
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    11 
  ذكر ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه   

 
آن سلطان دنيا ودين ، آن سيمرغ قاف يقين ، آن گنج عالم عزلت ، آن خزينه سراي دولـت ، آن                  
شاه اقليم اعظم ، آن پرورده لطف و كرم ، پيروقت ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه ، منفي وقـت                     

 و صديق دولت بود ، و حجت و برهان روزگار بـود ، و در انـواع معـامالت ملـت و اصـناف                         بود ، 
حقايق حظي تمام داشت ، و مقبول همه بود و بسي مشايخ را ديده بود و با امام ابوحنيفه صحبت            

كليد علمهاي اين طريقت ابراهيم     . رضي اهللا عنه مفاتيح العلوم ابراهيم       :داشته بود ، و جنيد گفت       
 . ت اس

اصحاب ابوحنيفه وي را به چشم تقصير نگرستند        . و يك روز پيش ابوحنيفه رضي اهللا عنه درآمد          
 !سيدنا ابراهيم :، بوحنيفه گفت 
 اين سيادت به چه يافت ؟:اصحاب گفتند 

 . بدانكه دايم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن هاي خود مشغول :گفت 
ه او پادشاه بلخ بود و عالمي زير فرمان داشت ، و چهل شمشير زرين ،                و ابتداي حال او آن بود ك      

نـيم شـب سـقف      . يك شب بر تخت خفته بـود        . و چهل گرز زرين در پيش و پس او مي بردند            
 كيست ؟:آواز داد كه . خانه بجنبيد  ، چنانكه كسي بر بام مي رود 

 . اشتري گم كرده ام بر اين بام طلب مي كنم . آشناست : گفت 
 اشتر بر بام مي جويي ؟! اي جاهل : گفت 
 تو خدايرا در جامه اطلس خفته بر تخته زرين مي طلبي ؟ ! اي غافل : گفت 

اركان دولت هريكي   . اندوهگن  . از اين هيبتي به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نيارست                
ناگـاه مـردي بـا هيبـت از در     . غالمان صف كشيدند ، و بارعام دادند . برجايگاه خويش ايستادند  

چنانكه هيچ كس را از حشم و خدم زهره نبود كه گويد تو كيستي ؟ جملـه را زفانهـا بـه                      . درآمد  
 چه مي خواهي ؟:گفت . گلو فروشد همچنان مي آمد تا پيش تخت ابراهيم 

 . در اين رباط فرو مي آيم : گفت 
 . اين رباط فرو مي آيم : گفت 
 . تو ديوانه اي !سراي من است  .اين رباط نيست: گفت 
 اين سراي پيش از اين از آن كه بود ؟: گفت 
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 . از آن پدرم : گفت 
 پيش از آن ؟: گفت 
 .از آن پدر پدرم: گفت 
 پيش از آن ؟: گفت 
 . از آن فالن كس: گفت 
 پيش از آن ؟: گفت 
 .از آن پدر فالن كس : گفت 
 همه كجا شدند ؟: گفت 
 . ند برفتند و بمرد: گفت 
 پس نه رباط اين بود كه يكي مي آيد و يكي مي گذرد ؟: گفت 

سوز و آتش جان ابراهيم زياده شد و دردش         . اين بگفت و ناپديد شد ، واو خضر بود عليه السالم            
بر درد بيفزود تا اين چه حال است و آن حال يكي صد شد كه ديد روز با شنيد شب جمع شد ، و                        

اسب زين كنيد كه بـه شـكار مـي          :گفت  .  نشناخت كه امروز چه ديد       ندانست كه از چه شنيد ، و      
اسب زين كنيد كه به شكار مي روم كه مرا امروز           : گفت  . روم كه مرا نشناخت كه امروز چه ديد         

 اين حال به كجا خواهد رسيد ؟! خداوندا . نمي دانم چيست . چيزي رسيده است 
چنانكه نمي دانست كه چه     .  در صحرا مي گشت      سراسيمه. روي به شكار نهاد     . اسب زين كردند  

 . انتبه بيدار گرد :در راه اوازي شنيد كه . در آن سرگشتگي از لشكر از لشكر جدا افتاد . مي كند 
. سـوم بـار همـان شـنود         . هم به گوش درنياورد     . دوم بار همين آواز آمد      . ناشنيده كرد و برفت     

انتبه قبل ان تنبه بيدار گـرد ، پـيش از آن            : آواز شنود كه     چهارم بار . خويشتن را از آن دور افگند       
 . كت بيدار كنند 

آهـو بـدو بـه      . خويشتن را مشغول بدو كـرد     . ناگاه آهويي پديد آمد     . اينجا يكبارگي از دست شد      
الهذا خلقت او بهذا امـرت تـو   . تو مرا صيد نتواني كرد . سخن آمد كه مرا به صيد تو فرستاده اند         

 . هيچ كار ديگري ندارم . ي اين كار آفريده اند كه مي كني را از برا
 آيا چه حالي است ؟: ابراهيم گفت 

فزعـي و  . همان سخن كه از آهو شنيده بـود از قربـوس زيـن و آواز آمـد                  . روي از آهو بگردانيد     
چون حق تعالي خواست كار تمام كند ، سديگر بار از           . خوفي درو پديد آمد و كشف زيادت گشت         

. آن كشف اينجا به اتمـام رسـيد ، و ملكـوت بـرو گشـاده گشـت                   . وي گريبان همان آواز آمد      گ
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توبـه اي كـرد   . فروآمد ، و يقين حاصل شد ، و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشـت              
شباني را ديدنمدي پوشيده ، و كالهـي از نمـد بـر سـرنهاده ،                . نصوح ، و روي از راه يكسو نهاد         

قباي زر كشيده و كاله معـرق بـدو داد ، و     . غالم وي بود    . بنگريست  . پيش كرده   گوسفندان در   
گوسفندان بدو بخشيد ، و نمد از او بستد و درپوشيد ، و كاله نمد بر سر نهاد و جمله ملكـوت بـه            

جامه نجس دنيـا بينـداخت و   .نظاره اوو بايستادند كه زهي سلطنت ، كه روي نمد پسر ادهم نهاد    
پس همچنان پياده در كوهها و بيابانهـاي بـي سـر و بـن مـي گشـت و بـر        .رپوشيد خلعت فقر د 

مردي را ديد كه از آن پل درافتاد . آنجا پلي است . گناهان خود توجه مي كرد تا به مرورود رسيد          
مـرد معلـق در هـوا       . اللهم احفظـه    :از دور بانگ كرد     . ، و اگر آبش ببردي در حال هالك شدي          

پـس از   . دند و او را بركشيدند ، و در ابراهيم خيره بماندند تا اين چه مردي اسـت                  بماند ، تا برسي   
گوشه اي خالي مي جست كه به طاعت مشغول شود تا بدان غار افتاد ، كه . آنجا به نيشابور افتاد    

در هر خانه اي سه سـال و كـه دانسـت كـه او در شـبها و                   . مشهور است نه سال ساكن غار شد        
 در چه كار بود كه مردي عظيم و سرمايه اي شگرف مي بايد تا كسي به شب تنها                   روزها در آنجا  

روز پنج شنبه به باالي غار بررفتي و پشته هيزم گرد كردي و صـبحگاه روي                . در آنجا بتواند بود     
به نشابور كردي ، و آن را بفروختي ، و نماز جمعه بگزاردي ، بدان سيم نان خريدي ، و نيمـه اي        

 . دادي و نيمه اي به كار بردي و بدان روزه گشادي ، و تا دگر هفته باز ساختي به درويش 
نقل است كه در زمستان شبي در آن خانه بود ، و به غايت سرد بود ، و او يخ فروشكسـته بـود و                         

وقت سحر بيم بود كه از سرما       . چون همه شب سرما بود ، و تا سحرگاه در نماز بود             .غسلي كرده   
پوستيني ديد ، در پشت اوفتاده ، و در خـواب شـد             .  مگر خاطرش آتشي طلب كرد       هالك گردد ،  

آن پوستين اژدهـايي  . چون از خواب درآمد روز روشن شده بود ، و او گرم گشته بود ، بنگريست                 .
 . بود با دو چشم 

 تو اين را در صورت لطف بـه       !خداوندا:گفت  . عظيم هراسي د راو پديد آمد       . چون دو سكره خون     
 . طاقت نمي دارم . من فرستادي ، كنون در صورت قهرش مي بينم 

 . در حال اژدها برفت و دو سه بار پيش او روي در زمين ماليد و ناپديد گشت 
نقل است  كه چون مردمان از كار او آگاه شدند از غار بگريخت و روي به مكه نهـاد و آن وقـت                        

اگر اين غار پرمشك    !سبحان اهللا :ار رفته بود گفت     كه شيخ بوسعيد رحمة اهللا عليه به زيارت آن غ         
بودي چندين بوي ندادي كه جوانمردي به صدق روزي چند اينجا بوده است ، ايـن همـه روح و                    

 . راحت گشته است 
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نـام مهـين    .يكي از اكابر دين در باديه بدو رسـيد          . پس ابراهيم از بيم شهرت روي در باديه نهاد          
. در حال حضر را ديد عليه السـالم         .او بدان نام مهين خدايرا بخواند       .خداوند بدو آموخت و برفت      

پس ميان خضر و او بسـي       . آن برادر من بود داود كه نام مهين در تو آموخت            ! اي ابراهيم   :گفت  
سخن برفت  ، و پير او خضر بود عليه السالم كه اولش او دركشيده بـود بـه اذن اهللا تعـالي و در                         

هفتاد مرقع پوش را ديدم جان بداده ، و خـون از            . به ذات العرق رسيدم      :باديه كه مي رفت گفت    
پرسـيدم كـه    . يكي را رمقي هنوز مانده بود       . بيني و گوش ايشان روان شده ، گرد آن قوم برآمد            

 اين چه حالت است ؟!اي جوانمرد :
زديك نزديـك   دور دور مرو كه مهجور گردي ، و ن        ! اي پسر ادهم عليك بالماء و المحراب        :گفت  

بتـرس از دوسـتي كـه       . كس مبادا كه بر بساط سـالطين گسـتاخي كنـد            . ميا كه رنجور گردي     
حاجيان را چون كافران روم مي كشد و با حاجيان غزا مي كند بدانكه ما قـومي بـوديم صـوفي ،                      

 ، و و جز از خداوند انديشه نكنيم. قدم به توكل در باديه نهاديم ، و عزم كرديم كه سخن نگوييم          
حركت و سكون از بهر او كنيم ، و به غيري التفات ننماييم ، چون باديه گذاره كرديم و به احـرام                     

. شاد شـديم    . سالم كرديم و او سالم را جواب داد         . گاه رسيديم ، خضر عليه السالم به ما رسيد          
اسـتقبال  الحمدهللا كه سفر برومند آمد و طالب به مطلوب پيوست ، كه چنين شخصي بـه                 :گفتيم  
قولتان و عهدتان اين بود ؟ مـرا  ! اي كذابان و مدعيان :حالي به جانهاي ما ندا كردند كه . ما آمد  

فراموش كرديد و به غير من مشغول گشتيد ؟ برويد كه تا من به غرامت ، جان شـما بـه غـارت                       
 بينـي همـه     اين جوانمردان را كه مـي     . نبرم و به تيغ غيرت خون شما نريزم ، با شما صلح نكنم              

 .تو نيز سر اين داري پاي در نه ، واال دور شو ! هال ، اي ابراهيم .سوختگان اين بازخواست اند 
گفتنـد ايشـان    : گفت.گفتم تو را چرا رها كردند       :گفت  . ابراهيم حيران و سرگردان آن سخن شد        

، چون پختـه    ساعتي جان كن تا تو نيز پخته شوي ، چون پخته شوي             .پخته اند ، تو هنوز خامي       
 . شدي تو نيز از پي درآيي 

 .اين بگفت و او نيز جان بداد 
 خونريز بود هميشه در كشور ما 

 جان عود بود هميشه در مجمر ما 
 داري سر ما و گرنه دور از بر ما 

 ما دوست كشيم و تو نداري سر ما 
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دتا به نزديك مكـه     نقل است كه چهار ده سال در قطع باديه كرد كه همه راه در نماز و تضرع بو                 
او خويش در پيش قافله انداخت      . همه به استقبال او بيرون آمدند       . پيران حرم خبر يافتند     . رسيد  

او را  . ابراهيم را بديدند ، در پيش قافله مـي آمـد            . خادمان از پيش برفتند     . تا كسي او را نشناسد      
هم نزديك رسيده است كه مشايخ حرم       ابراهيم اد :چون بدو رسيدند گفتند     .نديده بودند ، ندانستند     

 به استقبال او بيرون آمده اند ؟
 چه مي خواهيد از آن زنديق ؟:ابراهيم گفت 

مشايخ مكه به استقبال او مي شـوند ، تـو او را زنـديق               :گفتند  . ايشان در حال سيلي در او بستند        
 مي گويي؟

 . من مي گويم زنديق اوست :گفت 
مي خواستي كه مشايخ به استقبال      ! هان  :يم روي به خود كرد و گفت      چون از او درگذشتند ، ابراه     

 . الحمداهللا كه به كام خودت بديدم . تو آيند باري سيلي چند بخوردي 
درودگـري  . پس در مكه ساكن شد ، رفيقانش پديد آمدند و او از كسب و دسـت خـود خـوردي                     

چون بزرگ شد ، پدر خويش را       . ر  نقل است كه چون از بلخ برفت او را پسري ماند به شي            . كردي
به بلخ منادي فرمود كه هركـه را آرزوي         . مادر حال بگفت كه پدر تو گم شد         . از مادر طلب كرد     

همه را نفقه داد و اشتر خويش داد و به حج بـرد ، بـه                . چهار هزار كس بيامدند     . حج است بياييد    
 . اميد آنكه خداي ديدار پدرش روزي كند 

ابراهيم ادهم را   :پرسيد ايشان را كه     . مدند ، به در مسجد حرام مرقع داران بودند          چون به مكه درآ   
 شناسيد ؟

 . ما را ميزباني كرده است وبه طلب طعام رفته . يار ماست :گفتند 
پدر را  ديد پاي برهنـه و بـا   . به بطحاء مكه بيرون آمدند . بر اثر وي برفت . نشان وي بخواست    

پس پي او گرفـت وبـه بـازار و    . گريه براو افتاد ، و خود را نگاه داشت        . پشته اي هيزم همي آمد    
 . حاللي به حاللي كه خرد .بانگ مي كرد من يشتري الطيب بالطيب 

. نان به سوي اصحاب خود برد و پيش ايشان نهـاد            . نانوايي خواندش و هيزم بستد و نانش بداد         
برفت تا با مادر تدبير كند تا طريق چيست ؟ او را            . پس ترسيد كه اگر گويم من كيم از او بگريزد           

 . صبر كن تا حج بگزاريم :گفت . با دست آوردن مادرش به صبر فرمود 
وصيت كرد ياران را كه امروز در اين حج زنان باشند           . چون پسر رفت ابراهيم با ياران نشسته بود         

 . چشم نگه داريد .و كودكان 
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 .مكه آمدند و خانه را طواف كردند چون حاجيان در .همه قبول كردند 
. ابـراهيم تيـز بـدو نگريسـت     . پسري صاحب جمال در پيش آمد . ابراهيم با ياران در طواف بود   

مـا را   ! رحمـك اهللا    :چون از طواف فـارغ شـدند ، گفتنـد           . از او عجب داشتند     . ياران آن بديدند    
 . مي نيكوروي نگاه كرديفرمودي كه به هيچ زن و كودك نگاه مكنيد و تو خود به غال

 شما ديديدت ؟:گفت 
 .ديديم:گفتند 
 . چنين دانم كه اين غالم آن پسر است . چون از بلخ بيامدم پسري شيرخواره رها كردم :گفت 

بـه  . روز ديگر ياري از پيش ابراهيم بيرون شد ، و قافله بلخ را طلب كرد ، و به ميان قافله درآمد                      
ا زده ، و كرسي در ميان خيمه نهاده ، و آن پسر بر كرسي نشسـته ، و                   ميان ، خيمه اي ديد از ديب      

 تو از كجايي؟:آن يار ابراهيم را بار خواست و گفت . قرآن مي خواند و مي گريست 
 . من از بلخم :گفت 
 پسر كيستي ؟:گفت 

ه ام  من پدر را ناديـد    :گفت  . پسر دست بر روي نهاد  ،و گريه بر او فتاد و مصحف از دست بنهاد                 
بگريزم كه او از مـا گريختـه        . نمي دانم كه او هست يا نه و مي ترسم كه اگر گويم              . مگر ديروز   

 . ملك بلخ . پدر من ابراهيم ادهم است . است 
مادرش با او به هم برخاست و آمد تا نزديك ابراهيم           . آن مرد او را برگرفت تا سوي ابراهيم اورد          

آن يار خود را ديـد ، بـا آن          . از دور نگاه كرد     . اني نشسته بودن    ؛ و ابراهيم با ياران پيش ركن يم       
اينـك پـدرت    :گفـت   . چون آن زن او را بديد ، بخروشـيد و صـبرش نمانـد               . كودك  و مادر ش    

چون پسر به   . جمله خلق و ياران يكبار در گريه آمدند         . رستخيزي پديد آمد كه صفت نتوان كرد        
چون پسر به خود بازآمـد      . ه خلق و ياران يكبار در گريه آمدند         جمل. خود بازآمد بر پدر سالم كرد       

 بركدام ديني ؟:ابراهيم جواب داد و در كنارش گرفت و گفت . بر پدر سالم كرد 
 . بر دين اسالم :گفت 
 . الحمدهللا :گفت 
 قرآن مي داني ؟:گفت 
 . دانم :گفت 
 . الحمداهللا :گفت 
 علم آموخته اي ؟:گفت 
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  .آموخته ام :گفت 
 . الحمدهللا :گفت 

. پسر البته دست از او رها نمي كـرد و مـادرش فريـاد دربسـته بـود                 .پس ابراهيم خواست تا برود      
يا ابراهيم  :ياران گفتند .پس اندر كنار او جان بداد     .الهي اغثني   :گفت.ابراهيم روي سوي آسمان كرد    

 چه افتاد ؟
تـدعي محبتنـا و     ! ا آمد كـه اي ابـراهيم        ند. چون او را كنار گرفتم ، مهر او در دلم بجنبيد            :گفت

دعوي دوستي ما كني ، و با ما به هـم ديگـري دوسـت داري ، و بـه ديگـري                      . تحب معنا غيرنا    
مشغول شوي ، و دوستي به انبازي كني ، و ياران را وصيت كني كه به هيچ زن بيگانه و كودك                     

بشنيدم دعا كرد من كه يـا رب        نگاه مكنيد ؟ و تو بدان زن و كودك دل آويزيدي؟ چون اين ندا               
اگر محبتاو مرا از محبت تو مشغول خواهد كرد ، يا جان او بردار يا جان من                 .مرا فرياد رس    ! العزة

 . دعا در حق او اجابت افتاد . 
 . عجب نيست . گويم كه ابراهيم ، پسر قربان كرد . اگر كسي را از اين حال عجب آيد 

رصت مي جستم تا كعبه را خـالي يـابم از طـواف ، و حـاجتي             شبها ف :نقل است كه ابراهيم گفت      
بـرفتم و فرصـت را غنيمـت        . هيچ فرصت نمي يافتم ، تا شبي باراني عظـيم مـي آمـد               . خواهم  

طـوافي كـردم ، و دسـت در حلقـه زدم ، و عصـمت         . شمردم ، تا چنان شد كه كعبه ماند و مـن            
همه خلـق از مـن همـين مـي          !  تو گناه    عصمت مي خواهي از   :خواستم از گناه ندايي شنيدم كه       

. اگر همه را عصمت دهم درياهاي غفاري و غفوري و رحماني و رحيمي من كجا شـود                  .خواهند  
از همه جهان با ما سخن گويي و سخن خـود            :ندايي شنودم كه    . اللهم اغفرلي ذنوبي    :پس گفتم   

 . آن به سخن تو ديگران گويند !گويي
تو مي داني كه هشت بهشت در جنب اكرامي كه بـا مـن كـرده اي                 الهي  :در مناجات گفته است     

اندك است ، و در جنب محبت خويش و در جنب انس دادن مـرا بـه ذكـر خـويش ، و در جنـب                 
 . فراغتي كه مرا داده اي ، در وقت تفكر كردن من در عظمت تو 

آه ،  ! الهـي   :گفتـي   مـي   . مرا از ذل معصيت به عز طاعت آور         !يا رب : و ديگر مناجات او اين بود       
آنكه تو را مي داند نمي داند ، پس چگونه          ! آه  .من عرفك فلم يعرفك فكيف حال من لم يعرفك        

 . باشد حال كسي كه تو را نداند 
. پانزده سال سختي و مشقت كشيدم تا ندايي شنيدم كه كن عبدا فاسترحت              :نقل است كه گفت     

 . قم كما امرت يعني فاست. برو بنده باش ، و در راحت افتادي 
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 تو را چه رسيد كه آن مملكت را بماندي ؟:نقل است كه از او پرسيدند 
منزل . در آن آيينه نگاه كردم      . روزي بر تخت نشسته بودم ، آيينه اي در پيش من داشتند             :گفت  

خود گور ديدم ، و در آن مونسي نه ؛ سفري دراز ديدم در پيش و مرا زادي نه ؛ قاضي يي عـادل                        
 . ، و مرا حجت نه ؛ ملك بر دلم سرد شد ديدم 
 آنجا بسي مي شنيدم كه دوست چون بود و چگونه ؟:چرا از خراسان بگريختي ؟ گفت:گفتند 
 چرا زني نمي خواهي ؟:گفتند 
 هيچ زن شويي كند تا شوهر گرسنه و برهنه داردش ؟:گفت 
 . نه :گفتند 
اگر تـوانمي خـود را      . نه و برهنه ماند     من از آن زن نمي كنم كه هر زني كه من كنم گرس            :گفت  

ديگري بر فتراك با خويشتن غره چون كنم ؟ پـس از درويشـي كـه حاضـر بـود                    ! طالق دهمي   
 زن داري ؟ :پرسيد 
 . ني :گفت 
 . نيك نيك است :گفت 

 چگونه ؟:درويش گفت 
 آن درويش كه زن كرد در كشتي نشست و چون فرزند آمد غرق شد ؟:گفت 

پنداريم كه درويشي را رايگان خريـده       :گفت  . روز درويشي را ديد كه مي ناليد        نقل است كه يك     
 . اي 

 درويشي را خرند ؟:گفت 
 . باري من به ملك بلخ خريدم ، هنوز به ارزد :گفت 

 !بگير:نقل است كه كسي ابراهيم را هزار دينار آورد كه 
 . من از درويشان نستانم :گفت 
 . من توانگرم :گفت 
 نكه داري زيادت بايدت ؟از آ:گفت 
 . بايد :گفت 
 . گدايي بود . خود اين درويشي نمي بود . برگير كه سر همه درويشان تويي :گفت 

سخت ترين حالي كه مرا پيش آيـد آن بـود كـه جـايي برسـم كـه مـرا                : سخن اوست كه گفت     
 مرا از آنجا بايـد      آنگاه. بشناسند ؛ كه درآمدندني خلق ، و مرا بشناختندي ، و مرا مشغول كردندي             
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به وقت ناشناختن ذل كشيدن ، يا به وقت شـناختن از عـز   :ندانم كه كدام صعبتر است    . گريخت  
 گريختن ؟

 
ما درويشي جستيم توانگري پيش آمد ، مردمان ديگر توانگري جستند ايشان را درويشي              :و گفت   

 . يشي پيش آمد جستيم توانگري پيش آمد ، مردمان ديگر توانگري جستند ايشان را درو
مي خواهي كه نام من از ميان درويشان پـاك          :گفت  . مردي ده هزار درم پيش او برد ، نپذيرفت          

 كني به اين قدر سيم؟
كجا اند ملوك دنيا تا ببينند كه اين چـه          :نقل است كه چون واردي از غيب برو فروآمدي ، گفتي            

 . كار و بارست تا از ملك خودشان ننگ آيد 
 .  نيست هر كه شهوت طلب كند صادق:و گفت 
 . اخالص ، صدق نيت است با خداي تعالي :و گفت 
يكـي  :هر كه دل خود را حاضر نيابد در سه موضع ، نشان آن است كه در بر او بسته اند                     :و گفت   

 . در وقت خواندن قرآن ؛ دوم در وقت ذكر گفتن ؛ سوم در وقت نماز كردن 
ر خاطر او در تفكر بود و درعبرت ، و بيشـتر سـخن او ثنـا    عالمت عارف آن بود كه بيشت:و گفت  

 . بود و مدحت حق ، و بيشتر عمل او طاعت ، و بيشتر نظر او در لطايف صنع بود  ، و قدرت 
 . برگردان و برخوان . سنگي ديدم در راهي افگنده و بر وي نبشته كه ، اقلب و اقرأ:و گفت 

چون تو عمل نكني بدانچه مي داني چگونه مـي          : ه بود   بدان سنگ نوشت  . برگردانيدم و برخواندم    
 طلبي آنچه نمي داني ؟

مطالعـه  . در اين طريق هيچ چيز بر من سخت تر از مفارقت كتاب نبـود ؛ كـه فرمودنـد                    :و گفت   
 . نكن 

 . گرانترين اعمال در ترازو آن خواهد بود فردا كه امروز بر تو گرانتر است :و گفت 
يكي آنكه اگر . كه از پيش دل سالك برخيزد تا در دولت برو گشاده گردد  سه حجاب بايد    :و گفت   

مملكت هر دو عالم به عطاي ابدي  بدو دهند ، شاد نگردد از براي آنكه به موجود شاد گـردد ، و                       
هنوز مردي حريص است و الحريص محروم ؛ دوم حجاب آن است كه اگر مملكت هـر دو عـالم         

 افالس اندوهگن نگردد ، از براي آنكه اين نشان سخط بود و السـاخط       او را بود و از او بستانند به       
معذب ؛ سوم آنكه به هيچ مدح و نواخت فريفته نگردد كه هر كه بنواخت فريفتـه گـردد ، حقيـر                      

 . عالي همت بايد كه بود . همت گردد ، و حقير همت محجوب بود 
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 خواهي كه از اوليا باشي ؟:نقل است كه يكي را گفت 
 . بلي :گفت 
به يك ذره دنيا و آخرت رغبت مكن ، و روي به خداي آر به كليت ، و خويشتن از ماسوي                     :گفت  

 . اهللا فارغ گردان ، و طعام حالل خور بر تو نه صيام روز است و نه قيام شب 
هيچكس در نيافت پايگاه مردان ، به نماز و روزه و غزو و حج مگر بدانكه بدانست كه در          :و گفت   
 . ش چه مي آرد حلق خوي

 . جواني است صاحب وجد ، و حالتي دارد ، و رياضتي شگرف مي كند :گفتند 
 .مرا آنجا بريت تا او را ببينم:ابراهيم گفت 

 . مهمان من باش :جوان گفت . ببردند 
سه روز آنجا باشيد و مراقبت حال آن جوان كرد ، زيادت از آن بود كه گفته بودنـد ، جملـه شـب              

مـا  :گفـت   . ابراهيم را غيرتي آمـد      . يك لحظه نمي آسود و نمي خفت        . ي قرار بود    بي خواب و ب   
 چنين فسرده و وي جمله شب بي خواب و بي قرار ؟

بيا تا بحث حال او كنيم تا هيچ از شيطان در اين حالت راه يافته است يا همه خالص است                    :گفت  
 . چنانكه مي بايد 

 . حص بايد كرد آنچه اساس كار است تف:پس با خود گفت 
اهللا اكبر  :گفت  . بحث لقمه او كرد نه ته بروجه حالل بود          . پس اساس كار و اصل كار لقمه است         

 . شيطاني است ! 
 . من سه روز مهمان تو بودم ، باز تو بيا و چهل روز مهمان من باش :پس جوان را گفت 

 . چنان كنم :جوان گفت 
جـوان را حـالتش   . ن را بياورد و لقمه خويش مـي داد  پس جوا. ابراهيم از مزدوري لقمه خوردي      

آن گرمي و بي قراري و بي خوابي و گريـه وي            . گم شد و شوقش نماند و عشقش ناپديد گشت          
 آخر تو با من چه كردي ؟:ابراهيم را گفت . پاك برفت 

حـالل  چون لقمه . شيطان با آن همه در تو مي رفت و مي آمد . آري لقمه تو به وجه نبود :گفت  
به لقمه حالل كـه اصـل       . به باطن تو فروشد آنچه تو را مي نمود ، چون همه نمود شيطاني بود                

 . كار است پديد آمد تا بداني كه اساس اين حديث لقمه حالل بود 
هر كه شناسد آنچه مي طلبد خوار گردد در چشـم او ، آنچـه بـدل                 :نقل است كه سفيان را گفت       

 . بايد كرد 
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 .  تو محتاجي به اندك يقين ، اگر چه علم بسيار داري :سفيان را گفت 
چرا از خلق مي گريزي     :شقيق گفت   . نقل است كه يك روز ابراهيم و شقيق هر دو به هم بودند              

 ؟
دين خويش در كنار گرفته ام و از اين شهر بدان شهر و از اين سر كوه بدان سر كـوه مـي                     :گفت  

لي ام يا وسواس دارم ، تا مگر دين از دسـت ابلـيس نگـاه                هر كه مرا بيند پندارد كه حما      . گريزم  
 . دارم ، و به سالمت ايمان از دروازه مرگ بيرون برم 

نقل است كه در رمضان به روز گياه درودي و آنچه بدادندي به درويشان دادي و همه شب نمـاز                    
 . چرا خواب با ديده تو آشنا نشود :گفتند . كردي و هيچ نخفتي 

 يك ساعت از گريستن نمي آسايم ، چون بدين صفت باشم خواب مرا چگونه جايز                زيرا كه :گفت  
 بود؟

مي ترسم كه نبايد كه به رويم باز زنند         :گفتي  . چون نماز بگزاردي دست به روي خود باز نهادي          
 . 

الهي اگرم هيچ ندهي به شكرانه چهارصد ركعت نمـاز          :گفت  . نقل است كه يك روز هيچ نيافت        
  .زيادت كنم 

ضعفي در . همچنين چهارصد ركعت نماز كرد ، تا شب هفتمين رسيد . سه شب ديگر هيچ نيافت   
 . اگرم بدهي شايد ! الهي :گفت . وي پديد آمد 

 گفتش به قوتي حاجت هست ؟. در حال جواني بيامد 
 .هست :گفت 

 . چون در روي او نگريست نعره بزد . او را به خانه برد 
 چه بود ؟:گفتند 
 . الم توام و هرچه دارم از آن توست من غ
 . مرا دستوري ده تا بروم . آزادت كردم و هرچه در دست تو است به تو بخشيدم :گفت 

عهد كردم الهي به جز از تو هيچ نخواهم كه از كسي نـان خواسـتم ، دنيـا را                    :و بعد از اين گفت      
 . پيش من آوردي 

چـون  . مسجدي خـراب عبـادت مـي كردنـد     يك شب در . نقل است كه سه تن همراه او شدند         
 چرا چنين كردي ؟:او را گفتند . بخفتند وي بر در ايستاد تا صبح 

 . خويشتن را به جاي دركردم تا شما را رنج كمتر بود. هوا عظيم سرد بود و باد سرد :گفت 
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ادش نقل است كه عطاء سلمي آورده است به اسناد عبداهللا مبارك كه ابراهيم در سفري بـود و ز                  
 . چهل روز صبر كرد و گل خورد و با كس نگفت تا رنجي از وي به برادران وي نرسد . نماند 

من بيمـار شـدم آنچـه داشـت         . با ابراهيم ادهم سفر كردم      :نقل است كه سهل بن ابراهيم گويد        
. خري داشت ، بفروخت و بر من نفقه كـرد         . آرزويي از وي خواستم     . بفروخت و بر من نفقه كرد       

 خر كجاست ؟:ن بهتر شدم گفتم چو
 . بفروختم :گفت 
 . بر كجانشينم :گفتم 
 . يا برادر بر گردن من نشين : گفت 

 . سه منزل را بر گردن نهاد و ببرد 
از :گفـت   . پانزده روز ريـگ خـورد       . يكبار ابراهيم را نفقه نماند      :نقل است كه عطاء سلمي گفت       

 . گر نه در حال نزع بودمي خبر نكردمي ميوه مكه چهل سال است تا نخورده ام و ا
 . و از بهر آن نخورد كه لشكريان بعضي از آن زمينهاي مكه خريده بودند 

 . نقل است كه چندين حج پياده بكرد از چاه زمزم آب برنكشيد 
 . زيرا كه دلو و رسن آن از مال سلطان خريده بودند :گفت 

 كار كردي و هر چـه بسـتدي در وجـه يـاران              نقل است كه هر روزي به مزدوري رفتي و تا شب          
. اما تا نماز شام بگزاردي و چيزي بخريدي و بر ياران آمدي شب در شكسته بودي          . خرج كردي   

بياييد تا ما نان بخوريم و بخسبيم تا او بعد از اين پگاهتر             . او دير مي آيد     : يك شب ياران گفتند     
 و بخسبيم تا او بعد از اين پگـاهتر آيـد و مـا را دربنـد            بياييد تا مان بخوريم   . آيد ، او دير مي آيد       

پنداشت كه هيچ نخـورده بودنـد و      . چون ابراهيم بيامد ايشان را ديد ، خفته         . چنان كردند   . ندارد  
خمير كرد تا ايشان را چيـزي       . در حال آتش درگيرانيد و پاره اي آرد آورده بود           . گرسنه خفته اند    

او را ديدنـد ،     . ياران از خواب درآمدنـد      .خورند تا روز روزه توانند داشت       سازد تا چون بيدار شوند ب     
محاسن بر خاك نهاده ، و در آتش پف پف مي كرد ، و آب از چشم او مي رفت ، و دود گـرد بـر                           

 چه مي كني ؟:گرد او گرفته ، گفتند 
ز جهت شما چيـزي     ا. مگر چيزي نيافته ايد و گرسنه بخفته ايد         :گفتم  . شما را خفته ديدم     :گفت  

 . مي سازم تا چون بيدار شويد تناول كنيد 
 . بنگريد كه او با ما در چه انديشه است و ما با او در چه انديشه بوديم :ايشان گفتند 
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اول مـن خـدمت كـنم و        :گفتي  . نقل است كه هر كه با او صحبت خواستي كرد ، شرط بكردي              
 . هر دو برابر باشيم بانگ نماز بگويم و هر فتوحي كه باشد دنيايي 

 . من طاقت اين ندارم :وقتي مردي گفت 
 . من در عجبم از صدق تو :ابراهيم گفت 

عيبي ! يا خواجه   :گفت  . مفارقت خواست كرد    . نقل است كه مردي مدتي در صحبت ابراهيم بود          
 . كه در من ديده اي مرا خبر كن 

الجرم هرچـه از تـو      . شم دوستي نگرسته ام     در تو هيچ عيبي نديده ام زيرا كه در تو به چ           : گفت  
 . ديده ام مرا خوش آمده است 
نماز شام مي رفت و هيچ چيز نداشت از طعام ، و گرسـنه بـود ، و                  . نقل است كه عيال داري بود       

. در دردي عظـيم مـي رفـت    . دلتنگ كه به اطفال و عيال چه گويم كـه دسـت تهـي مـي روم          
مرا از تو غيرت مي آيد كـه تـو چنـين سـاكن و               ! يا ابراهيم   :ت  گف. ابراهيم را ديد ساكن نشسته      

 . فارغ نشسته اي و من چنين سرگردان و عاجز 
هرچه ما كرده ايم از حجتها و عبادتهاي مقبول و خيرات مبرور اين جمله را به تـو                  :ابراهيم گفت   

 .تو يك ساعت اندوه خود را به ما دادي. داديم 
 ابراهيم كه چه پيشه داري ؟نقل است كه معتصم پرسيد از 

در . دينار را به طالبان دنيا مانده ام و عقبي را به طالبـان عقبـي رهـا كـرده ام و بگزيـدم                        :گفت  
 . جهان ذكر خداي و در آن جهان لقاي خداي 

 پيشه تو چيست ؟:ديگري از او پرسيد 
 . تو ندانسته اي كه كاركنان خداي را به پيشه حاجت نيست :گفت 

 !اي بخيل :كه يكي ابراهيم را گفت نقل است 
 من در والدت بلخ مانده ام و ترك ملكي گرفتم ، من بخيل باشم ؟:گفت 

 چيزي داري؟:گفت . مريدي از آن او آنجا بگذشت . تا روزي مزيتي موي او راست مي كرد 
گفـت  مـزين   .سايلي پرسيد ، از مزين چيزي بخواسـت         . وي به مزين داد     . همياني زر آنجا بنهاد     

 !برگير :
 . در هميان زر است :ابراهيم گفت 

 . الغنا غني القلب ال غنا المال ! مي دانم اي بخيل :گفت 
 . زر است :گفت 
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 . به آنكس مي دهم كه مي داند كه چيست ! اي بطال :گفت 
 . هرگز آن شرم را با هيچ مقابله نتوانم كرد ، و نفس را به مراد خويش آنجا ديدم :ابراهيم گفت 
 . هرگز آن شرم را با هيچ مقابله نتوانم كرد ، و نفس را به مراد خويش آنجا ديدم :ابراهيم گفت 
 تا در اين راه آمدي ، هيچ شادي به تو رسيده است ؟:وي را گفتند 

جامه خلق داشتم و مـويي دراز       . به كشتي در بودم و مرا كشتي بان نمي شناخت           ! چند بار   :گفت  
 از آن اهل كشتي جمله غافل بودند ، و بر من مي خنديدند ، و افسوس مـي                   ، و بر حالي بودم كه     

هر ساعتي بيامدي ، موي سر مـن بگرفتـي و بركنـدي ، و           . كردند ، و در كشتي مسخره اي بود         
من خود را به مراد خود يافتمي ، و بدان خواري نفس خـود شـاد مـي                  . سيلي بر گردن من زدي      

يكي از اينهـا را     «:مالح گفت   . خاست ، و بيم هالك پديد آمد         كه ناگاه موجي عظيم بر     -شدمي  
مـوج بنشسـت و     . در دريا مي بايد انداخت تا كشتي سبك شود ، مرا گرفتند تا در دريـا بيندازنـد                   

آن وقت كه گوشم گرفته بودند تا در آب اندازند نفسي را به مراد ديدم و شاد                 . كشتي آرام گرفت    
پايم گرفتند و مي كشيدند و مسجد را سه پايگاه          . رفتم تا بخسبم    يكبار ديگر به مسجدي     . شدم  
نفس خود را به مراد خويش      . سرم بر هر پايه اي كه بيامدي بشكستي ، و خون روان شدي              . بود  

گفتم . ديدم و چون مرا بر اين سه پايگاه برانداختندي بر هرپايگاهي سر اقليمي بر من كشف شد         
يكبار ديگر آن بود كـه در حـالي   . ودي تا سبب دولت زيادت بودي كاشكي پايه مسجد زيادت ب   : 

يكبـار ديگـر پوسـتيني داشـتم ،         . گرفتار آمدم ، مسخره اي بر من بول كرد ؛ آنجا نيز شاد شدم               
جنبنده اي بسيار در آن افتاده بود ، و مرا مي خوردند ، ناگاه از آن جامه ها كـه در خزينـه نهـاده                         

 . ياد برآورد كه آخر اين چه رنج است ؟ آنجا نيز نفس به مراد ديدمبودم يادم آمد ، نفس فر
اگر بـر   :گفتم  .دوستي داشتم   . چند روز چيزي نيافتم     . نقل است كه يكبار در باديه بر توكل بودم          

وي روم توكلم باطل شود در مسجد شدم و بر زبان براندم كه توكلت علي الحي الـذي اليمـوت                    
واز داد كه سبحان آن خدايي كه پـاك گردانيـده اسـت روي زمـين را ، از                   هاتفي آ . ال اله اال هو     

 . متوكالن 
 چرا ؟:گفتم 
متوكل كه بود ؟ آنكه براي لقمه اي كه دوستي مجازي به وي دهـد راهـي دراز در پـيش                     :گفت  

 . گيرد و آنگاه گويد توكلت علي الحي الذي اليموت ، دروغي را توكل نام كرده اي 
 هدي متوكل را ديدم پرسيدم كه تو از كجا خوري ؟وقتي زا:و گفت 

 از روزي دهنده پرس مرا با اين چه كار ؟. اين علم به نزديك من نيست :گفت 
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 چه نامي ؟:گفتم . وقتي غالمي خريدم :و گفت 
 تا چه خواني ؟:گفت 
 چه خوري ؟:گفتم 
 نه چه دهي ؟:گفت 
 چه پوشي؟:گفتم 
 تا چه پوشاني ؟:گفت 
  كني ؟چه مي: گفتم 
 . تا چه فرمايي :گفت 
 چه خواهي ؟: گفتم 
 . بنده را با خواست چه كار :گفت 

تو در همه عمر خداي را همچنين بنده بوده اي ؟ بنـدگي بـاري               ! اي مسكين   :پس با خود گفتم     
 . چنداني بگريستم كه هوش از من زايل شد . بياموز 

 چرا هرگز مربع ننشيني ؟:ند  او را پرسيد- مربع نشسته -و هرگز او را كسي نديد 
بنـدگان در پـيش خداونـد       !اي پسر ادهم    :يك روز چنين نشسته ، آوازي شنيدم از هوا كه           :گفت  

 . چنين نشينند ؟ راست بنشستم و توبه كردم 
نقل است كه وقتي از او پرسيدند كه بنده كيستي ؟ بر خـود بلرزيـد و بيفتـاد و در خـاك گشـتن                    

ان كل من في السموات و االرض اال اني الـرحمن           :ين بر آيت برخواند     آنگاه برخاست و ا   . گرفت  
 . عبدا

 چرا اول جواب ندادي ؟:او را گفتند 
گويد حق بنـدگي مـا چـون        . ترسيدم كه گويم بنده اويم ، او حق بندگي از من طلب كند              :گفت  

 .بگزاري ؟ نه ، نتوانم هرگز اين خود كسي گفت 
 زگار چون مي گذاري ؟رو:نقل است كه از او پرسيدند 

چون نعمتي آيد بر مركب شكر نشـينم و پـيش او بـاز روم ؛ و                 . چهار مركب دارم بازداشته     :گفت  
چون معصيتي پديد آيد بر مركب توبه نشينم و پيش وي باز روم ؛ و چون محنتي پديـد آيـد بـر                       

شينم و پيش   مركب صبر نشينم و پيش وي باز روم ، و چون طاعتي پديد آيد بر مركب اخالص ن                 
 . وي باز روم 
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تا عيال خود را چون بيوگان نكني ، و فرزندان خود را چون يتيمان نكني ، و در شـب در                     :و گفت   
و در اين حرف كه گفت آن       . خاكدان سگان نخسبي ، طمع مدار كه در صف مردان را ه دهندت              

 . محتشم درست آمد كه پادشاهي بگذاشت تا بدين جاي رسيد 
گفتنـد  . ابراهيم قصد صحبت ايشان كـرد       . وزي جماعتي از مشايخ نشسته بودند       نقل است كه ر   

 . برو كه هنوز از تو گنبد پادشاهي مي آيد :
 . با آن كردار او را اين گويند ، تا ديگران را چه گويند 

 چرا دلها از حق محجوب است ؟:نقل است كه از او پرسيدند 
 داشته است به دوستي اين گلخن فاني ، كه سراي  زيرا كه دوست داري ، آنچه حق دشمن       :گفت  

لعب و لهو است ، مشغول شده اي و ترك سراي جنات نعيم مقيم گفتـه اي ، ملكـي و حيـاتي و       
 . لذتي و لذتي كه آن را نه نقصاني بود و نه انقطاع 

 . مرا وصيتي بكن :نقل است كه يكي گفت 
 . خداوندا را ياد دار و خلق را بگذار:گفت 
 . بسته بگشاي و گشاده ببند :گفت . ي را وصيت كرد ديگر

 . مرا اين معلوم نمي شود :گفت 
 . كيسه بسته بگشاي و زبان گشاده ببند :گفت 

درجه صالحان نيـابي تـا از شـش عقبـه      :ابراهيم مردي را در طواف گفت       :و احمد خضرويه گفت     
گشايي ؛ و در عز بربنـدي و در         يكي آنكه در نعمت بر خود ببندي و در محنت بر خود ب            . نگذري  

ذل بگشايي ، و در خواب بربندي و در بيـداري بگشـايي ، و در تـوانگري ببنـدي و در درويشـي                        
 . بگشايي ، و در امل ببندي و در اجل و در آراسته بودن و در ساختگي كردن مرگ بگشايي 

ن بر خود بسي ظلـم      م! اي شيخ   :مردي نزديك او آمد ، گفت       . نقل است كه ابراهيم نشسته بود       
 . مرا سخني بگوي تا آن را امام خود سازم . كرده ام 

. اگر قبول كني از من ، شش خصلت نگاه داري ، بعد از آن هرچه كني زيان ندارد                   :ابراهيم گفت   
 . اول آن است كه چون معصيتي خواهي كه بكني روزي وي مخور 

 . هرچه در عالم است رزق اوست ، من از كجا خورم :گفت 
نيكو بود كه رزق او خوري و در وي عاصي شوي ؛ دوم چون خواهي كه معصـيتي                  :ابراهيم گفت   

 . كني ، جايي كن كه ملك او نبود 
 من كجا روم ؟. اين سخن مشكلتر بود ، كه از مشرق تا به مغرب بالد اهللا است :گفت 
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اهي كه معصـيتي  نيكو نبود كه ساكن ملك او باشي و در وي عاصي شوي ؛ سوم چون خو            :گفت  
 . كني ، جايي كن كه او تو را نبيند 

 . اين چگونه تواند بود ؟ او عالم االسرار است و داننده ضماير است :گفت 
. نيك باشد كه رزق او خوري ، و ساكن بالد او باشي ، و در نظر او معصيتي كنـي                     :ابراهيم گفت   

 . در جايي كه تو را بيند 
 .  نزديك تو آيد بگوي مهلتم ده تا توبه كنم چون ملك الموت به:چهارم گفت 

 . او اين سخن از من قبول نكند :گفت 
پس قادر نيي كه ملك الموت را از خود دفع كني ، تواند بود كه پيش از آنكه بيايد                   :ابراهيم گفت   

پنجم چون منكر و نكير بر تـو آينـد هـر دو را از               . توبه كني ، و آن اين ساعت را دان و توبه كن           
 . يشتن دفع كن خو

 . نتوانم :گفت 
پس كار جواب ايشان آماده كن ، ششم آن است كه فرداي قيامت گناه كـاران را فرماينـد                   :گفت  

 . كه به دوزخ بريت ، تو بگو كه من نمي روم 
 . آن را تمام است :گفت 

 . و در حال توبه كرد و بر توبه بود شش سال تا از دنيا رحلت كرد 
سبب چيست كه خداوند را مي خوانيم و اجابت نمي آيد ؟ گفت             :اهيم پرسيدند   نقل است كه از ابر    

از بهر آنكه خداي را مي دانيد و طاعتش نمي داريد ، و رسول را مي دانيد و طاعتش نمي داريـد                      :
، و متابعت سنت وي نمي كنيد و قرآن مي خوانيد و بدان عمل نمي كنيد ، و نعمت خـداي مـي                       

 و مي دانيد كه بهشت آراسته است براي مطيعان و طلب نمـي كنيـد ، و                  خوريد و شكر نمي كنيد    
مي شناسيد كه دوزخ ساخته است با اغالل آتشين براي عاصـيان ، و از آن نمـي گريزيـد و مـي                       
دانيد كه مرگ هست و ساز مرگ نمي سازيد ، و مادر و پدر و فرزندان را در خاك مي كنيـد و از                        

يد كه شيطان دشمن است با او عداوت نمي كنيد ، بل كـه بـا او                 آن عبرت نمي گيريد ، و مي دان       
كسـي كـه    . مي سازيد ، و از عيب خود دست نمي داريد ، و به عيب ديگران مشغول مي شـويد                    

 چنين بود دعاي او چگونه مستجاب باشد ؟ 
 مرد را چون گرسنه شود و چيزي ندارد چه كند ؟:نقل است كه پرسيدند 

 . وز و دو روز و سه روز صبر كنيد ، يك ر:گفت 
 تا ده روز صبر كرد چه كند ؟: گفتند 
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 . ماهي برآيد :گفت 
 . آخر هيچ نخواهد :گفتند 
 . صبر كند :گفت 
 تا كي ؟:گفتند 
 . تا بميرد ، كه ديت بركشنده بود :گفت 

 . نقل است كه گفتند گوشت گران است 
 . ما ارزان كنيم :گفت 
 چگونه ؟: گفتند 
 .  نخوريم نخريم و:گفت 

 . دير مي آمد . مگر منتظر كسي بودند . نقل است كه يك روزش به دعوتي خوانده بودند 
 . او مردي تيزرو بود :يكي از جمع گفت 

. نزديك ما گوشت پس از نـان خورنـد          :اي شكم تا مرا از تو چه مي بايد ديد ؟ پس گفت              :گفت  
 . شما نخست گوشت خوريد 

 . دن گوشت مردمان خودن است در حال برخاست كه غيبت كر
 . حلتي بر او پديد آمد . نقل است كه قصد حمامي كرد و جامه خلق داشت ، راه ندادش

 با دست تهي به خانه ديو راه نيم دهند ، بي طاعت در خانه رحمان چون راه دهند ؟:گفت 
بيامـد و گفـت     ابلـيس   . وقتي در باديه متوكل مي رفتم ، سه روز چيزي نيافتم            :نقل استكه گفت    

پادشاهي و آن چندان نعمت بگذاشتي تا گرسنه به حج مي روي ؟ با تجمل به حجم هـم تـوان                     :
 . شد كه چندين رنج به تو نرسد 

دشـمن را بـر دوسـت       ! الهـي   :گفـتم   . چون اين سخن از وي بشنودم به سربااليي برفتم          :گفت  
 . به مدد تو قطع توانم كرد گماري تا مرا بسوزاند ؟ مرا فرياد رس كه من اين باديه را 

 . آنچه در جيب داري بيرون انداز تا آنچه در غيب است ما بيرون آوريم ! يا ابراهيم :آواز آمد كه 
چهار دانگ نقره بود كه فراموش مانده بود چون بينـداختم ابلـيس از مـن                . دست در جيب كردم     

 . برميد و قوتي از غيب پديد آمد 
هر باري كه دامـن پـر از      . د روز گرسنه بودم ، به خوشه چيني رفتم          وقتي چن :نقل است كه گفت     

چهل و يكـم چنـين كـردم و         . تا چهل بار چنين كردند      . خوشه كردم ، مرا بزدندي و بستاندندي        
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آوازي شنيدم كه اين چهل بار در مقابله آن چهل سبر زرين است كه در پـيش تـو                   . هيچ نگفتند   
 . مي بردند 

انار شيرين بيار   :خداوند باغ آمد و گفت      . قتي باغي به من دادند تا نگاه دارم         و:نقل است كه گفت     
اي :گفـت   . طبقي ديگر بياوردم ، باز هم ترش بـود          ! نار شيرين بيار    :گفت  . بياوردم ، ترش بود     ! 

 چندين گاه در باغي باشي ، نار شيرين نداني ؟! سبحان اهللا 
 .  ندانم كه نچشيده ام من باغ تو را نگاه دارم  طعم انار:گفت 

 . بدين زاهدي كه تويي گمان برم كه ابراهيم ادهمي :مرد گفت 
 . چون اين بشنيدم از آنجا برفتم 

يك شب جبرييل به خواب ديدم كه از آسمان به زمين آمد ، صحيفه اي در                : نقل است كه گفت     
 دست ، پرسيدم ، تو چه مي خواهي ؟ 

 . نام دوستان حق مي نويسم :گفت 
 . نام من بنويس : گفتم 
 . از ايشان نيي :گفت 
 . دوست دوستان حقم : گفتم 

فرمان رسيدكه اول نام ابراهيم ثبت كن كـه اميـد در ايـن راه از       :پس گفت   . ساعتي انديشه كرد    
 . نوميدي پديد آيد 

شبي در مسجد بيت المقدس خويش را در ميان بوريـايي پنهـان كـردم كـه                 :نقل است كه گفت     
چون پاره اي از شب بگذشـت در مسـجد گشـاده            . ان مي گذاشتند تا كسي در مسجد باشد         خادم
آن پيـر   . پيري درآمد ، پالسي پوشيده بود چهل تن در قفاي او ف هر يك پالسي پوشيده                 . شد  

امشـب  :يكي از ايشان گفت   . در محراب شد ، و دو ركعت نماز گزارد ، و پشت به محراب بازنهاد                
 . د است كه نه از ماست يكي در اين مسج

چـون  . چهل روز است تا حالوت عبادت نمـي يـارد           . پسر ادهم است    :آن پير تبسم كرد و گفت       
چون نشان مي دهي به خداي بر تو كه بگوي كه به چه سـبب               :اين بشنودم بيرون آمدم و گفت       

 . است 
برداشتي . از آن توست    پنداشتي كه   . خرمايي افتاده بود    . فالن روز در بصره خرما خريد ي      :گفت  

 . و در خرماي خود بنهادي 
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خرما فروش او را بحل كـرد و        . چون اين بشنودم ، به بر خرما فروش رفتم و از او بحلي خواست               
چون كار بدين باريكي است ، من ترك خرما فروختن گفتم از آن كار توبـه كـرد و دكـان                     :گفت  

 . برانداخت و از جمله ابدال گشت 
 تو چه كسي ؟:گفت . لشكري پيش آمد .براهيم روزي به صحرا رفته بودنقل است كه ا

 .بنده اي :گفت 
 آباداني از كدام طرف است ؟:گفت 

 بر من استخفاف مي كني ؟:آن مرد گفت . اشارت به گورستان كرد 
و تازيانه اي چند بر سر او زد ، و سر او بشكست ، و خون روان شد ، و رسني در گردن او كـرد و                           

 .آورد مي 
ولـي خـداي    . اين ابراهيم ادهم است     ! اي نادان   :چون چنان ديدند گفتند     .مردم شهر پيش آمدند     

مرا گفتي من بنـده     :آن مرد در پاي او افتاد ، و از او عذر خواست ، و بحلي مي خواست ، و گفت                     
 ام ؟

 كيست كه او بنده نيست ؟:گفت 
 . من سر تو بشكستم ، تو مرا دعايي كردي :گفت 
نصيب من از اين معاملت كـه تـو         .آن معاملت تو با من كردي تو را دعاي نيك مي كردمي           :گفت  

 . نخواستم كه نصيب تو دوزخ بود . كردي بهشت بود 
 چرا اشارت به گورستان كردي و من آباداني خواستم ؟:گفت 
 . از آنكه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابتر :گفت 

ايـن چـه   :گفـتم  . ت بهشتيان را به خواب ديدم ، هر يكي دامني پر كـرده         يكي از اولياي حق گف    
 .حالت است 

او را چون در بهشت آرند فرمايد كه تا گوهرهـا           . ابراهيم ادهم را ناداني سر بشكسته است        :گفتند  
 . سر او نثار كنند ، اين دامنها و آستينها پر از آن است 

آب آورد ، و دهان آن مست بشسـت ،          . آلوده بود   نقل است كه وقتي به مستي درگذشت دهانش         
 . دهني كه ذكر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده بگذاري بي حرمتي بود:و مي گفت 

 . زاهد خراسان دهانت را بشست :چون مرد بيدار شد او را گفتند 
 . من نيز توبه كردم :آن مرد گفت 

 . ي ما دهني شستي ما دل تو را بشستيم تو از برا:پس از آن ابراهيم به خواب ديد كه گفتند 
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در وقـت قيلولـه در زيـر درخـت       . در بيت المقدس با ابراهيم بـودم        :نقل است كه صنوبري گويد      
مـا را   ! يا ابـا اسـحاق      :آوازي شنودم از آن درخت كه       .. و ركعتي چند نماز كرديم      . اناري فروآمد   

 . گرامي گردان و از اين انارها چيزي بخور 
! يـا بـا محمـد    :پـس درخـت گفـت    . سر در پيش افگنده سه بار درخت همان مي گفـت         ابراهيم

 . شفاعت كن تا از انار ما بخورد 
 يا با اسحاق مي شنوي ؟:گفتم 
 . چنين كنم ! آري :گفت 

چون . ترش بود ، و آن درخت كوتاه بود .يكي بخورد و يكي به من داد:برخاست و دو انار باز كرد 
از به آن درخت انار رسيدم ، درخت ديدم بزرگ شده ، و انار شـيرين گشـته ، و                    بازگشتم ، وقتي ب   

بـه بركـت ابـراهيم و       . در سالي دوبار انار كرده ، و مردمان آن درخت را رمان العابدين نام كردند                
 . عابدان در سايه او نشستند 

 او پرسـيد    ايـن بـزرگ از    .نقل است كه با بزرگي بر سر كوهي نشسته بود ، و سخن مـي گفـت                  
 نشان آن مرد كه به كمال رسيده بود چيست ؟:

اي كوه من   :ابراهيم گفت   . در حال كوه در رفتن آمد       . در رفتن آيد    » برو«اگر كوه را گويد     :گفت  
 . تو را نمي گويم كه برو وليكن بر تو مثل مي زنم 
آه ،  :گفـتم   . ك شـد    باد برخاست و جهان تاري    . نقل است كه رجا گويد با ابراهيم در كشتي بودم           

 ! كشتي غرق شد 
 . آوازي از هوادرآمد كه از غرقه شدن كشتي مترسيد كه ابراهيم ادهم با شماست 

 . در ساعت باد بنشست و جهان روشن شد 
 چنانكه كشتي غرق    - عظيم   -بادي برخاست   . نقل است كه ابراهيم وقتي در كشتي نشسته بود          

. اسه اي ديد آويخته ، كراسـه برداشـت و در هـوا بداشـت                كر. ابراهيم نگاه كرد    . خواست شدن   
 . الهي ما را غرق كني كتاب تو در ميان ما باشد :گفت 

 . الافعل :آواز آمد كه . در ساعت باد بياراميد 
هر كسي را دينـاري ببايـد       :گفتند  . نقل است كه وي در كشتي خواست نشستن ، و سيم نداشت             

 . داد 
در وقـت آن دريـا همـه زر         . الهي از من چيزي مي خواهند و ندارم         :فت  دو ركعت نماز گزارد و گ     

 . مشتي برگرفت و بديشان داد . شد 
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سـوزنش در   .  مـي دوخـت    -پاره  -نقل است كه روزي بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود              
 ملكي چنان ، از دست بدادي چه يافتي ؟:كسي از او پرسيد . دريا افتاد 

 . سوزنم باز دهيت :ا كه اشارت كرد به دري
سـوزن خـويش    :ابراهيم گفـت    . هزار ماهي از دريا برآمد ، هر يكي سوزني زرين به دهان گرفته              

 . خواهم 
كمترين چيزي كه يافتم به ماندن ملك       :گفت  . ماهيكي ضعيف برآمد ، سوزن او به دهان گرفته          

 . ديگرها را تو نداني ! بلخ اين است 
. نگوسـار كـرد   . دلـو فروگذاشـت ، پـرز برآمـد         . سـر چـاهي رسـيد       نقل است كه يـك روز بـه         

الهـي خزانـه بـر مـن     :گفـت  . نگوسار كرد ، وقتش خوش شـد  . بازفروگذاشت ، پرمرواريد برآمد   
 . آبم ده تا طهارت كنم . عرضه مي كني ، مي دانم كه تو قادري و داني كه بدين فريفته نشوم 

از مـا هـيچكس زاد و راحلـه         :ران با وي بودند ، گفتند       نقل است كه وقتي به حج مي رفت ، ديگ         
 . ندارد 

 . خدايرا استوار داريد در رزق :ابراهيم گفت 
 !در درخت نگريد ، اگر زر طمع داريد زر گردد :آنگاه گفت 

 . به قدرت خداي تعالي -همه درختان مغيالن زر شده بودند 
در پيش حصار هيزم بسـيار      . اري رسيدند   به حص . نقل است كه يك روز جماعتي با او مي رفتند           

آتـش برافروختنـد و بـه       . امشب اينجا باشيم كه هيزم بسيار اسـت تـا آتـش كنـيم               :گفتند  . بود  
يكـي گفـت    . هر كسي نان تهي مي خوردند ، و ابراهيم در نماز ايسـتاد              . روشنايي آتش نشستند    

 . كاشكي مرا گوشت حالل بودي تا بر اين آتش بريان كردمي :
 . خداوند قادر است كه شما را گوشت حالل دهد :ابراهيم نماز سالم داد و گفت 

شيري ديدند كه آمد گوره خري در بينش        . در حال غريدن شير آمد      . اين بگفت و در نماز ايستاد       
گرفته ، بگرفتند و كباب مي كردند و مي خوردند ، و شير آنجا نشسته بود ، در ايشان نظاره مـي                      

 . كرد 
خاك او بعضي گويند . است كه چون آخر عمر او بود ناپيدا شد ، چنانكه به تعيين پيدا نيست             نقل  

در بغداد است ، و بعضي گويند در شام است ، و بعضي گويند آنجاسـت كـه خـاك لـوط پيغـامبر                  
صلي اهللا عليه وسلم كه به زير زمين فرو برده است با بسيار خلق ، وي در آنجا گريخته است ، از                      

 . و هم آنجا وفات كرده است  . خلق

 103



آگـاه  . اال ان امـان االرض قـد مـات          :نقل است كه چون ابراهيم را وفاتت رسيد هـاتفي آواز داد             
باشيد كه امان روي زمين وفات كرد ، همه خلق متحير شدند تا اين چه تواند ؟ تا خبـر آمـد كـه                        

 . ابراهيم ادهم قدس اهللا روح العزيز وفات كرده است 
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 ذكر بشر حافي رحمة اهللا عليه   

  
آن مبارز ميدان مجاهده ، آن مجاهز ايوان مشاهده ، آن عامل كارگاه هدايت ، آن كامـل بارگـاه                    
عنايت ، آن صوفي صافي ، بشر حافي رحمة اهللا عليه ، مجاهده اي عظيم داشته اسـت و شـاني                     

يل عياض دريافته بود ، و مريد خال خود بود ، علي بن حشـرم ،                فض. رفيع ، و مشار اليه قوم بود        
به بغداد نشستي و ابتداي توبـه او آن بـود           . مولد او از مرو بود      . و در علم اصول و فروع عالم بود         

كاغذي يافت بر آنجا نوشته بسـم اهللا الـرحم          . يك روز مست مي رفت      . كه شورطده روزگار بود     
بزرگـي آن   . كاغذ معطر كرد و به تعظيم آن كاغذ را در خانـه نهـا د                عطري خريد و آن     . الرحيم  

بشر را بگـوي طيبـت اسـمنا فطيبنـاك و تجلـت اسـمنافتجعلناك               :شب به خواب ديد كه گفتند       
مردي فاسـق   :آن بزرگ گفت    .طهرت اسمنا فطهرناك فبعزتي الطيبن اسمك في الدنيا و االخرة         

 . مگر به غلط مي بينم . است 
همچنـين تـا بـار سـوم بامـداد          . و نماز بگزارد وب ه خواب رفت ، همين خواب ديد            طهارت كرد   

 . گفتند به مجلس خمر است . برخاست ، وي را طلب كرد 
 بشر آنجا مي بود ؟:گفت . رفته خانه اي كه در آنجا بود 

 .ولكن مست است و بي خبر . بود :گفتند 
 . بگوييت كه به تو پيغامي دارم :گفت 
 م از كه داري ؟پيغا:گفت 
 . پيغام از خداي :گفت 

 . عتاب دارد يا عقابي كند ! آه :گفت . گريان شد 
 . باش تا ياران را بگويم :گفت 

رفتم و شما را بدرود كردم كه پيش هرگز مـرا در ايـن كـار                . مرا خواند   ! اي ياران   :با ياران گفت    
 . نبينيد 

 .  راحتي به دل وي برسيدي پس چنان شد كه هيچ كس نام وي نشنودي ، اال كه
و طريق زهد پيش گرفت ،  و از شدت غلبه مشاهدت حق تعالي هرگز كفش در پـاي نكـردي ،                      

 چرا كفش در پاي نكني ؟:با او گفتند . حافي از آن گفتند 
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و نيز حق   . باز شرم دارم كه كفش در پاي كنم         . آن روز كه آشتي كردند ، پاي برهنه بودم          :گفت  
 . بر بساط پادشاهان ادب نبود با كفش راه رفتن . زمين را بساط شما گردانيدم :د تعالي مي گوي

جمعي از اصحاب خلوت چنان شدند كه به كلوخي استنجا نتوانند كرد ، آبـي از دهـن بـر زمـين                      
 -بل كه نور اهللا چشم رونـده گـردد          . بشر را نيز همين افتاد      . نتوانند كرد كه جمله نور اهللا بينند        

چنانكـه  .  جز خداي خود را نبيند ، هر كه را خداي چشم او شد ، جز خداي نتواند ديد             -ر  بي يبص 
ترسم كه پاي  :فرمود  . خواجه انبيا عليهم السالم در پس جنازه ثعلبه به سر انگشت پاي مي رفت               

 . و آن ماليكه چيست ؟نور اهللا المومن ينظر به نور اهللا . بر سر ماليك نهم 
تـا بـه حـدي كـه        . حنبل بسيار بر او رفتي و در حق او اراسدت تمام داشـت              نقل است كه احمد     

. اين ساعت تو عالمي در احاديث و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظير نـداري                  :شاگردانش گفتند   
 . چه اليق بود . هر ساعت از پس شوريده اي مي روي 

مه به از او دانم ، اما او خداوند را          از اين همه علوم كه بر شمرديت ، من اين ه          ! آري  :احمد گفت   
 . به از من داند 

 . مرا از خداي من سخني بگوي . حدثني عن ربي :پس بر او رفتي و گفتي 
يكي پاي برون خانه نهاد ، و تا روز همچنـان           .نقل است كه بشر خواست كه شبي به خانه درآيد           

اهرش افتاد كه امشب بشر مهمان تـو        ايستاده بود و متحير و شوريده ؛ و گويند نيز كه در دل خو             
چون شوريده اي گفت    . ناگاه بشر بيامد    . در خانه برفت و آبي بزد و منتظر آمدن بود           . خواهد بود   

 . بر بام مي شوم ! اي خواهرم :
چون روز شد فرود آمـد و بـه نمـاز           . قدم بنهاد وپايه اي چند برآمد و تا روز همچنان ايستاده بود             

 ايستادن را سبب چه بود ؟:اد بازآمد ، خواهرش گفت بامد. جماعت شد 
يكي جهـود ، و  . در خاطرم آمد كه در بغداد چندين كس اند كه نام ايشان بشر حافي است             :گفت  

ايشـان  . و به چنين دولتي رسيده ، و اسالم يافتـه           . يكي ترسا ، و يكي مغ ، و مرا نام بشر است             
در حيـرت ايـن     . ن چه كردم كه به چنين دولتي رسـيدم          چه كردند كه از بيرون نهادندشان ، و م        

 . مانده بودم 
الهامي به  . مردي با من مي رفت    . در تيه بني اسرائيل مي رفتم       :نقل است كه بالل خواص گفت       

 به حق حق كه بگوي كه تو را نام چيست ؟:گفتم . دل من آمد كه او خضر است 
 . برادر تو ، خضر است :گفت 
 چه گويي ؟در شافعي :گفتم 
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 . اوتاد است :گفت 
 در حنبل چه گويي؟:گفتم 
 . از صديقان است :گفت 
 در بشر چه گويي ؟:گفتم 
 . از پس او چون او نبود :گفت 

ذوالنون را ديدم ، او را عبادت بود ؛ و سهل را ديدم او را اشـارت                 :نقل است كه عبداهللا جال گويد       
 گفتند تو به كدام مايلتري ؟مرا . بود ؛ و بشر را ديدم او را ورع بود 

 . گفتم به بشربن الحارث كه استاد ماست 
از :گفت  . روايت نكرد   . نقل است كه هفت قمطره از كتب حديث داشت ، در زير خاك دفن كرد                

 . اگر شهوت دل خاموش بينم روايت كنم . آن روايت نمي كنم كه در خود شهوت مي بينم 
تو چه مي خـوري     . بل كه بيشتر حرام است      . ختلط شده است    نقل است كه بشر را گفتند بغداد م       

 ؟
 . از اين مي خورم كه شما مي خوريد ، و از اين مي آشامم كه شما مي آشاميد :گفت 
 پس به چه رسيدي بدين منزلت ؟:گفتند 
به لقمه اي كم از لقمه اي و به دستي كوتاهتر از دستي و كسي كه مي خورد و مي گريـد                      :گفت  

 . ه مي خورد و مي خندد برابر نبود با كسي ك
 . حالل اسراف نپذيرد :پس گفت 

 چه چيز نان خورش كنم ؟:يكي از او پرسيد 
 . عافيت نان خورش كن :گفت 

نقل است كه مدت چهل سال او را بريان آرزو مي كرد و بهاي آن او را به دست نيامـده بـود ، و                         
 . رده بود گويند سالها بود تا دلش باقال مي خواست و نخو

 . نقل است كه هرگز آب از جويي كه سلطانيان كنده بودندي نخوردي 
گفتم . او را ديدم برهنه ، مي لرزيد        . به نزد بشر بودم ، سرمايي بود سخت         :يكي از بزرگان گفت     

 در چنين وقت جامه زيادت كنند ، تو بيرون كرده اي ؟!يا با نصر :
خواستم كه به تـن موافقـت       . شتم كه به ايشان مواسا كنم       درويشان را ياد كردم و مال ندا      :گفت  
 . كنم 

 از او پرسيدند بدين منزلت از چه رسيد ي؟
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 . بدانكه حال خويش از غير خداي پنهان داشتم ، جمله عمر :گفت 
 چرا سلطان را وعظ نكني كه ظلم بر ما مي رود ؟:گفتند 
 . ي ياد كنم كه او را نداند خداي را از آن بزرگتر دانم كه من او را پيش كس:گفت 

بشر مرا گفت كه معروف را بگوي كه چون نماز كنم به نزديك             :احمد بن ابراهيم المتطيب گفت      
نمـاز ديگـر بگـزارديم ،    . منتظر مي بوديم ، نماز پيشين بكرديم ، نيامد  . من پيغام بدادم    . تو آيم   
 ، چون بشر مردي ، خالف كند ؟ ايـن           نماز خفتن بگزارديم ، با خويشتن گفتم سبحان اهللا        . نيامد  

سـجاده خـويش   . و چشم همي داشتم و بر در مسجد همي بـوديم تـا بشـر بيامـد             . عجب است   
چون به دجله رسيد بر آب رفت و بيامد ، و حـديث كردنـد تـا وقـت سـحر        . برگرفت و روان شد     

اي او را بوسـه دادم      من خويشتن از بام بينداختم و آمدم و دست و پ          . بازگشت ، و همچنان برفت      
 . با هيچ كس نگفتم . آشكارا مكن تا زنده بود :مرا دعايي بكن ، دعا كرد و گفت :، گفتم 

! يا ابا نصـر  :يكي از ايشان گفت . نقل است كه جماعتي بر او بودند و او در رضا سخن مي گفت       
از دنيا بگردانيدي از    اگر محققي در زهد ، و روي        . هيچ چيز از خلق قبول نمي كني بر اي جاه را            

مـي سـتاني در خفيـه بـه         . خلق چيزي مي ستان تا جاهت نماند در چشم خلق و آنچه از ايشان               
 . درويشان مي ده و بر توكل مي نشين و قوت خويش از غيب مي ستان 

فقرا سه قسم :آنگه گفت . جواب بشنويد :گفت . اين سخن عظيم سخت مي آمد بر اصحاب بشر   
ند كه هرگز سوال نكنند و اگر بدهندشان نيز نگيرند ، اين قوم روحانيان انـد كـه                  يك قسم آن  :اند  

چون خداوند را سوال كنند هرچه خواهند خدا بدهد ، و اگر سوگند به خداي دهند در حال حاجت                   
يك قسم ديگر آنند كه سوال نكنند و اگر بدهند قبول كنند و اين قوم از اوسـط                  . ايشان روا شود    

ان بر توكل ساكن باشند برخداي تعالي ، و اين قوم آنهـا انـد كـه بـر مائـده اي خلـد                        اند ، و ايش   
و يك قسم آنند كه به صبر نشينند و چندانكه توانند وقت نگاه دارند ، و دقع دواعي مي                   . نشينند  

 . كنند 
 ! خداوند از تو راضي باد . راضي گشتم بدين سخن :آن صوفي چون جواب بشنود گفت 

آيا امروز چه گنـاه     :چون مرا بديد گفت     . بر چشمه آبي بود     . به علي جرجاني رسيدم     :و بشر گفت    
 كردم كه آدمي را مي بينم ؟

گفت فقرا را در برگير ، و زيستن با صبر كن           . مرا وصيتي كن    :از آن پس او بدويدم ، گفتم        :گفت  
.  تـر از لحـد گـردان         و هوا را دشمن گير ، و مخالفت شهوات كن ، و خانه خود ا امـروز خـالي                  . 
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چنانكه خانه تو چنان بود كه آن روز كه در لحدت بخوانند تا مرفه و خوش به خداي تعالي تواني                    
 . رسيد 

 رغبت كني با ما ؟. نقل است كه گروهي بر بشر آمدند كه از شام آمده ايم ، به حج رويم 
 .  چيزي مان دهند نپذيريم يكي آنكه هيچ برنگيريم ، و هيچ نخواهيم ، و اگر:به سه شرط :گفت 
 . ناخواستن و برنا گرفتن توانيم اما اگر فتوحي پديد آيد نتوانيم كه نگيريم :گفتند 
شما توكل برزاد حاجيان كرده ايد و اين بيان آن سخن است كه در جواب آن صوفي گفته                  :گفت  

 توكل بر خـداي   است كه اگر در دل كرده بودي كه هرگز از خلق چيزي قبول نخواهم كرد ، اين                
 . بودي 

 . حالل مي خواهم كه به حج شوم . نقل است كه يكي با بشر مشاورت كرد كه دوهزار درم دارم 
اگر براي رضاي خداي مي روي برو وام كسي بگزار ، يا بده به يتيم               . توبه تماشا مي روي     :گفت  

 .  اسالم پسنديده تر و يا به مردي مقل حال ، كه آن را حت كه به دل مسلماني رسد از صد حج
 . رغبت حج بيشتر مي بينم :گفت 
 . از آنكه اين مالها نه از وجه نيكو به دست آورده اي ، تا بناوجوه خرج نكني قرار نگيري :گفت 

همه اهل گورستان را ديدم ، بر سـر كـوه آمـد و            :گفت  . نقل است كه بشر بر گورستان گذر كرد         
 .  منازعه مي كردند ، چنانكه يكي قسمت كند چيزي شغبي در ايشان افتاده و با يك دگر

رفـتم و   . مرا شناسا گردان تا اين چه حال است ؟ مرا گفتند آنجا بـرو و بپـرس                  ! بار خدايا   :گفتم  
يك هفته است كه مردي از مردان دين بر ما گذر كرد و به سه بار قل هـو اهللا                    : گفتند  . پرسيدم  

هنـوز فـارغ    . يك هفته است تا ما ثواب آن را قسمت مي كنيم            . احد برخواند ، و ثواب به ما داد         
 . نگشته ايم 

! اي بشـر    :مرا گفـت    . مصطفي را صلي اهللا عليه و سلم به خواب ديدم           :نقل است كه بشر گفت      
 هيچ مي داني كه چرا خداي تعالي برگزيد تو را از ميان اقران تو ؟ و بلند گردانيد درجه تو ؟ 

 !ني رسول اهللا :گفتم 
به سبب آنكه متابعت سنت من كردي و صـالحان را حرمـت نگـاه داشـتي ، و بـرادران را                      :گفت  

نصيحت كرد و اصحاب مرا و اهل بيت مرا دوست داشتي ، خداي تعالي تو را از ايـن جهـت بـه                       
 . مقام ابرار رسانيد 
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چـه  :گفـت   ! مـرا پنـدي ده      :گفتم  . يك شب مرتضي را به خواب ديدم        :نقل است كه بشر گفت      
نيكوست شفقت توانگران بر درويشان براي طلب ثواب رحمان ، و از آن نيكوتر تكبر درويشان بر                 

 . توانگران ، از اعتماد بر كرم آفريدگار جهان 
سياحت كنيد كه چون آب روان بود خوش گردد ، و چـون سـاكن   :نقل است كه اصحاب را گفت     

 . شود متغير و زرد شود 
از :ر دنيا عزيز باشد ، و در آخرت شريف ، گواراتر سـه چيـز دور بـاش                   و گفت هر كه خواهد كه د      

 . مخلوقات حاجت مخواه ؛ و كس را بدمگوي و به مهماني كس مرو 
 . حالوت آخرت نيابد آنكه دوست دارد كه مردمان وي را بدانند :و گفت 
 . اگر در قناعت هيچ سود نيست جز به عزت زندگاني كردن كفايت است :و گفت 

 . اگر دوست داري كه خلق تو را بدانند اين دوستي سر محبت دنيا بود : گفت و
 . هرگز حالوت عبادت نيابي تا نگرداني ميان خود و ميان شهوات ديوار آهنين :و گفت 
به وقت دست تنگي سـخاوت ، و ورع در خلـوت و سـخن               :سخت ترين كارها سه است      :و گفت   

 . گفتن پيش كسي كه از او بترسي 
و محاسبه نفس در هر طرفـة العينـي پـيش           . ورع آن بود كه از شبهات پاك بيرون آيي          :فت  و گ 

 . گيري 
 . زهد مكلي است كه قرار نگيرد ، مگر در دلي خالي :و گفت 
 . اندوه ملكي است كه چون جايي قرار گرفت رضا ندهد كه هيچ چيز با او قرار گيرد :و گفت 
 . و الصبر في الفقر . را داده اند معرفت است فاضلترين چيزي كه بنده اي :و گفت 
 . اگر خداي را خاصگان اند عارفان اند :و گفت 
 . صوفي آن است كه دل صافي دارد با خداي :و گفت 
 . عارفان قومي اند كه نشناسند ، مگر خداي ؛ و ايشان را گرامي ندارند مگر براي خداي :و گفت 
 . د گو سر را پاك گردان هركه خواهد كه طعم آزادي بچش:و گفت 
 . هركه عمل كند خداي را به صدق ، وحشتي عظيم با خلقش پيش آيد :و گفت 
 سالمي بر ابناي دنيا كنيد ، به دست داشتن سالم بر ايشان  :و گفت 
 . نگريستن در بخيل دل را سخت گرداند :و گفت 
 . ادب دست به داشتن ميان برادران ، ادب است :و گفت 
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 هيچ كس ننشستم و هيچكس با من ننشست كه چون از هم جـدا شـديم مـرا يقـين                     با:و گفت   
 . نشدكه اگر به هم ننشستيمي هر دو را به بودي 

 . من كاره مرگم و كاره مرگ نبود مگر كسي كه در شك بود :و گفت 
 . كامل نباشي تا دشمن تو ايمن نبود :و گفت 
 . صيتش مكن اگر خداي را اطاعت نمي داري ، باري مع:و گفت 

 . توكلت علي اهللا : يكي در پيش او گفت 
اگر بر او توكل كرده بودي ، بدانچه او كند راضي بود ي             . بر خداي دروغ مي گويي      :بشر و گفت    

 . 
اگر تو را چيزي عجب آيد از سخن گفتن خاموش باش و چون از خاموشـي عجـب آيـد                    :و گفت   

 . سخن گوي 
سجده شكر مشغول گردي ، شكر آن نگـزارده باشـي كـه او در               اگر همه عمر در دنيا به       :و گفت   

 . جهد كن تا از دوستان باشي . ازل حديث دوستان كرد 
مگـر زنـدگاني را     :گفنتنـد   . چون وقت مرگش درآمد در اضطرابي عظيم بود و در حـالتي عجـب             

 دوست مي داري ؟
 . وليكن به حضرت پادشاه پادشاهان صعب است !ني :و گفت 

پيـراهن  .  در مرض موت بودي ، يكي درآمد و از دست تنگي روزگار شكايت كـرد                 نقل است كه  
 . بدو داد و پيراهني به عاريت بستد و بدان پيرهن به دار آخرت خراميد 

 حرمـت او را     -نقل است كه تا بشر زنده بود هرگز در بغداد هيچ ستور روث نينداخته بـود ، درراه                   
فريـاد  . ستور را ديد كه در راه روث افگند         . وري داشت    يك شب مردي ست    -كه پاي برهنه رفتي   

 . بشر حافي نماند :برآورد 
 به چه دانستي ؟:گفند . نگرستند ، چنان بود 

اين برخالف عادت ديـدم ،      . بدانكه تا او را زنده بود در جمله راه بغداد روث ستوري نبود              :و گفت   
 . دانستم كه بشرنمانده است 

 خداي با تو چه كرد ؟:گفتند . خواب ديدند بعد از مرگ او را به 
در دنيا ا زمن چرا چنـدين ترسـيد ي؟ امـا علمـت ان الكـرم                 :و گفت   . با من عتاب كرد     :و گفت   
 ندانستي كه كرم صفت من است ؟. صفتي 

 حق با تو چه كرد؟:ديگري به خواب ديد گفت 
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بخور اي آنكـه    . يشرب الجلي   مرا آمرزيد و فرمود كل يا من لم ياكل و اشرب يا من لم               :و گفت   
 . از براي ما نخوردي و بياشام اي آنكه از براي ما نياشاميدي 

 خداي با تو چه كرد ؟:و گفت .ديگري به خوابش ديد 
تا بودي اگر مرا    ! مرا بيامرزيد و يك نيمه از بهشت مرا مباح گردانيد ، و مرا گفت يا بشر                 :و گفت   

 . دي كه تو را در دل بندگان خود جاي دادم در آتش سجده كردتي ، شكر آن نگزار
 خداي با تو چه كرد ؟:و گفت . ديگري به خوابش ديد 

آن ساعتي كه تو را جان بر مي داشتند هيچ نبود در روي             ! فرمان آمد كه مرحبا اي بشر       :و گفت   
 . زمين از تو دوست تر 

 بـام ، دوك مـي ريسـم و          بـر :نقل است كه يك روز ضعيفه اي بر امام احمد حنبل آمد  و گفت                
به روشنايي آن مشعله ، گاه هست كه چند پاره          . مشعله اي ظاهر گردد از آن خليفه كه مي گذرد           

 روا بود يا نه ؟. دوك مي ريسم 
 تو براي كه يي كه اين دامنت گرفته است ، كه اين عجب است ؟:احدم گفت 

 . من خواهر بشر حافي ام :و گفت 
تو :اين چنين تقوي جز از خاندان بشر حافي بيرون نيايد ، و و گفت               :ت  احمد زار بگريست و و گف     

 بـرادر   -را روا نبود ، زينهار ، گوش دار تا آب صافي تيره نشود ، و اقتدا بدان مقتداي پـاك كـن                       
 تا چنان شوي كه اگر خواهي تا در مشعله ايشان دوك ريسي دست تو ، تـو را طاعـت                     -خويش  

 دسـت  - كه دست به طعامي دراز كردي ، كه شبهت بودي - كه هرگاه برادرت چنان بود. ندارد  
 . او طاعت نداشتي 

من يـاراي آن نـدارم كـه بـي     . او را رغبت تقوي است . مرا سلطاني است كه دل گويند :و گفت  
 . دستور او سفر كنم 
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 ذكر ذالنون مصري رحمة اهللا عليه    

 
 آن شمع جمع قيامت ، آن برهان قاطع مرتبت و تجريـد ، آن سـلطان                 آن پيشواي اهل مالمت ،    

 ذوالنون مصري رحمة اهللا عليه ، از ملوك        - قطب وقت    -معرفت و توحيد ، آن حجةالفقر فخري        
در اسرار و توحيد نظر عظيم دقيق داشت ، و روشـي            .طريقت بود ، و سالك راه بال و مالمت بود           

 بيشتر اهل مصر او را زنديق خواندندي ، بـاز بعضـي در كـار او                 .كامل و رياضات و كرامات وافر       
تازنده بود همه منكر او بودندي  و تا بمرد كس واقف نشد بر حـال او ، از بـس                     . متحير بودندي   

و سبب توبه او آن بود كه او را نشان دادند كه بـه فـالن جـاي زاهـدي                . كه خود را پوشِيده نمود    
اي تن  :او را ديدم ، خويشتن را از درختي آويخته و مي گفت             . م  قصد زيارت او كرد   :گفت  . است  

 . مساعدت كن با من به طاعت ، و اگر نه همچنين بدارمت تا از گرسنگي بميري ! 
كيست كه رحم مي كند بر كسـي كـه شـرمش            :گفت  . عابد آواز گريه بشنيد     . گريه بر من افتاد     

 اندك است و جرمش بسيار ؟
 اين چه حالت است ؟:گفتم . تم سالم كردم به نزديك او رف:گفت 
 . اين تن با من قرار نمي كند در طاعت حق تعالي ، و با خلق آميختن مي خواهد :گفت 

 . پنداشتم كه خون مسلماني ريخته است ، يا كبيره اي آورده است :ذوالنون گفت 
 ندانسته اي كه چون با خلق آميختي همه چيز از پس آن بيايد ؟:گفت 
 .هول زاهدي :گفت 
 از من زاهدتر مي خواهي كه بيني ؟:گفت 
 . خواهم :گفت 
 . بدين كوه در شو تا ببيني :گفت 

چون برآمدم جواني را ديدم كه در صومعه اي نشسـته ، و يـك پـاي بيـرون صـومعه بريـده ، و                         
زي در  رو:گفت  . نزديك او رفتم و سالم كردم و از حال او پرسيدم          . انداخته و كرمان مي خوردند      

 تـا از    -تنم تقاضاي آن كرد     -دلم مايل شد بدو     . زني بدينجا بگذشت    . اين صومعه نشسته بودم     
شرم نداري از پـس سـي سـال         :يك پاي از صومعه بيرون نهادم ، آوازي شنودم كه           . پي او بروم    

كه خداي را عبادت كرده باشي ، و طاعت داشته  ، اكنون طاعت شيطان كني و قصـد ، فاحشـه                      
كني ؟ اين پاي را كه از صومعه بيرون نهاده بودم ؛ ببريدم و اينجا نشسته ام تا چه پديد آيد و            اي  
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تو بر اين گناه گاران به چه كار آمدي ؟ اگر مي خواهي مردي از مـردان                 . با من چه خواهند كرد      
 . خداي را ببيني بر سر اين كوه شو 

گفتنـد  . پـس خبـر او پرسـيدم        . وانسـتم رفـت     از بلندي كه آن كوه بود بر آنجا نت        :ذوالنون گفت   
 . ديرگاهست تا مردي در آن صومعه عبادت مي كند :

او نذر كرد كـه مـن هـيچ         . روزي به سبب كسب است      :يك روز مردي با او مناظره مي كرد كه          
حق تعـالي زنبـوران را      . چند روز برآمد ، هيچ نخورد       . نخورم كه در او سبب كسب مخلوقات بود         

 .  او را انگبين مي دادند -ه گرد او مي پريدند فرستاد ك
دانستم كه هر كـه توكـل بـر         . از اين كارها و سخنها دردي عظيم به دلم فروآمد           :ذوالنون گفت   

پس در راه كه مي آمدم مرغكي نابينـا         .خداي كند ، خداي كار او را بسازد و رنج او ضايع نگذارد              
اين بيچـاره علـف و آب از كجـا مـي            :من گفتم   . آمد   از درخت فرو     -را ديدم ، بردرختي نشسته      

يكي زرين ، پركنجد ؛ و يكي سـيمين ، پـر            :دو سكره پديد آمد     . خورد ؟ به منقار زمين را بكاويد        
 . آن مرغ سير بخورد و بر درخت پريد ، و سكرها ناپديد شد . گالب 

پس . د ، و توبه او محقق شد        ذوالنون اينجا به يكبارگي از دست برفت و اعتماد بر توكل پديد آم            
چون شبانگاه درآمد در ويرانه اي درآمد ، و در آن ويرانه خمـره اي زر و                 . از آن چند منزل برفت      

. ياران وي زر و جواهر قسمت كردنـد         . جواهر بديد ف و بر سر آن خمره تخته اي نام اهللا نوشته              
 . يد اين تخته كه بر او نام دوست من است مرا ده:ذوالنون گفت 

آن تخته برگرفت ، و آن روز تا شب بر آن تخته بوسه مي داد تا كـارش بـه بركـات آن بجـايي                         
هر كس به زر و جواهر بسنده كردنـد كـه آن       ! يا ذوالنون   :رسيد كه شبي به خواب ديد كه گفتند         

الجرم در علم و حكمـت برتـو گشـاده          . عزيز است ، تو برتر از آن بسنده كردي و آن نام ماست              
 . ردانيديم گ

كوشكي را ديدم بر كناره آب      . روزي مي رفتم ، به كناره رودي رسيدم         :گفت  . پس به شهر بازآمد   
 -كنيزكـي ديـدم     . چون فارغ شدم ناگاه چشم من بر بام كوشك افتاد           . رفتم و طهارت كردم       . 

اي «:گفـتم   . خواسـتم تـا وي را بيازمـايم         .  به غايت صاحب جمـال       -بركنگره كوشك ايستاده    
چـون  . چون از دور پديـد آمـدي ، پنداشـتم ديوانـه اي     !اي ذوالنون :گفت  » كه رايي ؟  ! كنيزك  

پس نگـاه كـردم نـه       . چون نزديكتر آمدي ، پنداشتم عارفي       . نزديك تر آمدي ، پنداشتم عالمي       
اگـر ديوانـه بـودي طهـارت        :چگونه مي گويي ؟ گفـت       : گفتم  .ديوانه اي ، نه عالمي ، نه عارفي         

. ردتي ، و اگر عالم بودي به نامحرم ننگرستي ، و اگر عارف بودي چشمت بدون حق نيفتادي                   نك
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. آتشـي در جـان مـن افتـاد          ! تنبيـه مـرا     . معلومم شد كه او آدمي نبود       . اين بگفت و ناپديد شد      
مـن نيـز در كشـتي       . جماعتي را ديدم كه در كشتي مي نشسـتند          . خويش به سوي دريا انداختم      

يك بـه يـك را از       . چون روزي چند برآمد ، مگر بازرگاني را گوهري در كشتي گم شد              . نشستم  
پـس مـرا رنجانيـدن      . گوهر نزد توست    :اتفاق كردند كه    . اهل كشتي مي گرفتند ، و مي جستند         

چـون كـار از حـد بگذشـت گفـتم           . گرفتند و استخفاف بسيار كردند ، و من خموش مـي بـودم              
ذوالنون يكي  . اران ماهي از دريا سر برآوردند ، هر يكي گوهري در دهان             هز.تو داني   ! آفريدگارا  :

اهل كشتي چون آن بديدند در دست و پـاي او افتـاد نـد ، و از او                   . را بگرفت و بدان بازرگان داد       
عذر خواستند ، و چنان در چشم مردمان اعتبار شد ، و از اين سبب نام او ذوالنون آمد ، و عبـادت                       

ا نهايتي نبود ، تا به حدي كه خواهري داشت در خدمت او چنان عارفه شده بود كه                  و رياضت او ر   
 . و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوي :روزي اين آيت مي خواند 

به عزت ! الهي اسرائيل يان را من و سلوي فرستي و محمديان را نه :روي به آسمان كرد و گفت       
 . ا من و سلوي نباراني تو كه از پاي ننشينم ت

از خانه بيرون دويد ، روي به بيابـان نهـاد ، و             . در حال از روزن خانه من و سلوي باريدن گرفت           
 . گم شد ، و هرگزش بازنيافتند 

وقتي در كوهها مي گشتم قومي مبتاليان ديدم ، گـرد آمـده بودنـد ،                :نقل است كه ذالنون گفت      
 شما را چه رسيده است ؟:پرسيدم 

هر سال يكبار بيرون آيد و دم خود در اين قوم دمـد ،              . عابدي است اينجا ، در صومعه اي        :تند  گف
 . باز در صومعه شود ، تا سال ديگر بيرون نيايد . همه شفا يابند 

از هيبـت او    . مردي ديدم زردروي ، نحيف شده چشم در مغـاك افتـاده             . صبر كردم تا بيرون آمد    
آنگاه سوي آسمان نگريست ، و دمـي        . چشم شفقت در خلق نگاه كرد       پس به   . لرزه بر من افتاد     

چون خواست كـه در صـومعه شـود ، مـن دامـنش              .همه شفا يافتند    . چند در آن مبتاليان افگند      
 . علت باطن را عالج كن . از بهر خداي علت ظاهر را عالج كردي :گفتم . بگرفتم 

دار كه دوست از اوج عظمت و جالل نگاه مـي           ذوالنون دست از من باز      :به من نگاه كرد و گفت       
چون تو را بيند كه دست به جز او در كسي ديگر زده اي تو را به آنكس بازگذارد و آنكـس                      . كند  

 . اين بگفت و در صومعه رفت . را به تو و هريكي به يكي ديگر هالك شويد 
سبب چيسـت گريـه     :تند  گف. نقل است كه يك روز يارانش درآمدند ، او را ديدند كه مي گريست               

 را ؟
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خلـق را   !يـا ابـا الفـيض     :گفـت   . دوش در سجده چشم من در خواب شد ، خداوند را ديدم             :گفت  
دنيا را بر ايشان عرضه كردم ، و نه جـزو آن ده جـزو روي بـه دنيـا                    . بيافريدم ، بر ده جزو شدند       

شان عرضـه كـردم ، نـه        بهشت را بر اي   . يك جزو ماند آن يك جزو نيز بر ده جزو شدند            . نهادند  
يك جزو بماند ، آن يك جزو نيز ده جزو شدند ، دوزخ پيش ايشـان                . جزو روي به بهشت نهادند      

پس يك جزو ماند كـه نـه بـه دنيـا فريفتـه      . نهادم ، همه برميدند ، و پراگنده شدند از بيم دوزخ     
 .شدند و نه به بهشت ميل كردند ، و نه از دوزخ بترسيدند 

چه مي  . دنيا نگاه نكرديت ، و به بهشت ميل نكرديت ، و از دوزخ نترسيديت               ! من  بندگان  :گفتم  
 طلبيد ؟

 .يعني تو مي داني كه ما چه مي خواهيم . انت تعلم مانريد :همه سر برآوردند و گفتند 
مـي  . مرا صد هزار دينـار اسـت        :نقل است كه يك روز كودكي به نزديك ذوالنون درآمد و گفت             

 . دمت توصرف كنم و آن زر به درويشان تو به كار برم خواهم كه در خ
 بالغ هستي ؟:ذوالنون گفت 

 . ني :گفت 
 . صبر كن تا بالغ شوي. نفقه تو روا نبود :گفت 

پس چون كودك بالغ گشت بيامد و بر دست شيخ توبه كرد و آن زرهـا بـه درويشـان داد تـا آن                        
 . شان را چيزي نماند كه خرج كردندي روزي كاري پيش آمد و دروي. صدهزار دينار نماند 

 !كجاست صدهزار ديگر تا نفقه كردمي بر اين جوانمردان ! اي دريغ :كودك گفت 
دانست كه وي حقيقت كار نرسيده است كه دنيـا بـه نـزد او خطيـر                 . اين سخن را ذالنون بشنود      

از مـن تـا سـه درم    به دكان فالن عطار رو ، و بگوي       :ذالنون آن كودك را بخواند و گفت        . است  
 . فالن دارو بدهد 
آنگاه پاره اي روغن بر وي افگـن تـا خميـر            . در هاون كن ، و خرد بساي        :گفت  . برفت و بياورد    

 . گردد ، و از وي سه مهره بكن و هر يك را به سوزن سوراخ كن وبه نزديك من آر 
 تا سه پاره يـاقوت گشـت ،         ذوالنون آن را در دست ماليد و در او دميد         . كودك چنان كرد و بياورد    

 . اينها را به بازار بر و قيمت كن ، وليكن مفروش :گفت . كه هرگز آن چنان نديده بود 
 . بيامد ، و با شيخ بگفت . هر يكي را به هزار دينار بخواستند . كودك به بازار برد و بنمود 

 . به هاون نه وبساي و به آب انداز :ذوالنون گفت 
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اين درويشان از بي ناني گرسنه نيند ، ليكن ايـن           ! اي كودك   :گفت  .  انداخت   چنان كرد و به آب    
 . اختيار ايشان است 

نقل است كـه گفـت      . كودك توبه كرد و بيدار گشت ، و بيش اين جهان را بر دل وي قدر نماند                  
و آن آن   . يك كس به درگاه خداي آمد ، چنانكه مي بايسـت            . سي سال خلق  را دعوت كردئم        :

من اين سخن مي گفـتم      .  كه روزي پادشاه زاده اي با كوكبه اي از در مسجد بر من گذشت                بود
 . هيچ احمقتر از آن ضعيفي نبود كه با قوي درهم شود :كه 

 اين چه سخن است ؟:او درآمد و گفت 
 . آدمي ضعيف چيزي است ، با خداي قوي در هم مي آيد :گفتم 

 طريق به خداي چيست ؟:روز ديگر بازآمد و گفت .برفت برخاست و . آن جوان را لون متغير شد 
تو كدام مـي خـواهي ؟ اگـر طريـق خـرد مـي               . طريقي است خرد و طريقي است بزرگتر        :گفتم  

خواهي ترك دنيا و شهوات و ترك گناه بگو ، و اگر طريق بزرگ مي خواهي هـر چـه دون حـق                      
 . ار اال الطريق االكبر قال واهللا الاخت. است ترك وي بگوي و دل از همه فارغ كن 

روز ديگر پشمينه اي در پوشيد و در كار آمد ، تا از . به خداي كه جز طريق بزرگتر نخواهم       :گفت  
 . ابدال گشت 

از طاعـت جمـادات     . جمـاعتي يـاران او حاضـر بودنـد          . نزديك ذالنون بودم    :برجعفر اعور گفت    
طاعت جمادات اوليا را آن بـود كـه ايـن           :ذالنون گفت   . حكايت مي كردند و تختي آنجا نهاده بود       

 . ساعت اين تخت را بگويم كه گرد اين خانه بگرد ، در حركت آيد 
جـواني  . چون سخن بگفت در حال آن تخت گرد خانه گشتن گرفت و به جـاي خـويش بازشـد                    

برهمان تخـتش بشسـتند و      . گريستن بر وي افتاد ، تا جان بداد         . آن حال بديد    . آنجا حاضر بود    
 . دفن كردند 

 . وامي دارم و هيچ ندارم كه وام بگزارم :نقل است كه وقتي يكي به نزديك او آمد و گفت 
بـه  . زمـرد گشـته بـود       . سنگي از زمين برداشت و به او داد آن مرد آن سـنگ را بـه بـازار بـرد                     

 . چهارصد درم بفروخت و وام بازداد 
يك روز ذالنون انگشتري خـود بـه وي   . كردي نقل است كه جواني بود پيوسته بر صوفيان انكار  

 . اين را به بازار بر و به يك دينار گرو كن :داد و گفت 
او را  . جـوان خبـر بـازآورد       . به درمي بيش نمي گرفتند      . آن جوان برفت و انگشتري به بازار برد         

 . به جوهريان بر و بنگر تا چه مي خواهند :گفت 
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علم تو به حال صوفيان همچنان است       :جوان را گفت    .  خبر بازآورد    .به هزار دينار خواستند     . ببرد  
 . كه علم آن بازاريان به اين انگشترين 

 . جوان توبه كرد و از سر آن انكار برخاست 
شـب  . نقل است كه ده سال بود تا ذالنون را سكبايي آرزو مي كرد و آن آرزو به نفـس نمـي داد              

 دا به عيدي ما را لقمه اي سكبا دهي ؟چه باشد كه فر:نفس گفت . عيدي بود 
اگر خواهي كه چنين كنم امشب با مـن موافقـت كـن تـا همـه قـرآن را در دو                  ! اي نفس   :گفت  

 . ركعت نماز برخوانم 
روز ديگر سكبا بساخت و پيش او بنها د ، و انگشت را پـاك كـرد و در نمـاز                     . نفس موافقت كرد    

 چه بود ؟:گفتند . ايستاد 
 . ساعت نفس با من گفت كه آخر به آرزوي ده ساله رسيدم در اين :گفت 
 . به خداي كه نرسي بدان آرزو :گفتم 

ذوالنون در اين سخن بود كـه مـردي درآمـد ، بـا              :و آنكس كه اين حكايت مي كرد چنين گفت          
بدانكه من مـردي    . مرا فرستاده اند    . من نيامده ام    ! اي شيخ   :گفت  . ديگي سكبا ، پيش او بنهاد       

دوش به عيدي اين    . از مدتي باز سكبا مي خواهند و سيم فراهم مي آيد            . مالم و كودكان دارم     ح
جمال جهان آراي رسول را صلي اهللا عليه و سلم به خـواب             . امروز در خواب شدم     . سكبا ساختم   

 بـن   اگر خواهي كه فردا مرا بيني اين را به نزد ذالنون بر و او  را بگوي كه محمد                  : فرمود  . ديدم  
عبداهللا بن عبدالمطلب شفاعت مي كند كه يك نفس با نفس خود صلح كن و لقمه اي چنـد بـه                     

 . كار بر
 . فرمان بردارم :گفت . ذالنون بگريست 

اهل مصر بـه زندقـه بـر        . نقل است كه چون كار او بلند شد ، كس را چشم بر كار او نمي رسيد                  
متوكـل  . توكل خليفه را از احوال او آگاه كردند         وي گواهي دادند ، و جمله بر اين متفق شدند و م           

چون به درگاه خليفه رسيد گفت      . كس فرستاد تا وي را بياوردند به بغداد ، و بند برپاي او بنهادند               
 . اين ساعت مسلماني بياموختم از پيرزني ، و جوانمردي از سقايي :

 چون ؟:گفتند 
عظمت و حاجبان و خادمـان ديـدم خواسـتم تـا     چون به درگاه خليفه رسيدم و آن درگاه با        :گفت  

يا تن كه تو را     :گفت  . زني با عصايي پيش آمد و در من نگريست          . اندك تغيري در من پديد آيد       
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تا خداي نخواهد   . پيش او مي برند ، نترسي كه او و تو هرد و بندگان يك خداوند جل جالله ايد                   
 . با بنده هيچ نتوانند كرد 
يـك  . پاكيزه آبي به من داد ، وبه كسي كه با من بود اشارت كـردم                . يدم  پس در راهي سقايي د    

جوانمردي نبود از چنين اسير و غريب و . تو اسيري و دربند  :قبول نكرد و گفت     . دينار به وي داد     
 .بندي چيزي ستدن 

هـر روز خـواهر بشـر       . چهل شبانه روز در حـبس بمانـد         . پس فرمان شد كه او را به زندان بريد          
آن روز كه از زندان بيرون مي آمد ، آن چهـل            . حافي از دوك خويش يك قرص بر او مي بردي           
خواهر بشر حافي چون آن بشنود اندوهگين شد        . قرص همچنان نهاده بود ، كه يكي نخورده بود          

 چرا نخوردي ؟. تو مي داني كه آن قرصها حالل بود و بي منت :گفت . 
 . يعني دست زندانيان گذر مي كرد . زيرا كه طبقش پاك نبود :گفت 

 . چون از زندان بيرون آمد بيفتاد و پيشانيش بشكست 
اما يك قطره نه بر روي ونه بر موي و نه بـر جامـه او افتـاد ، و                    . نقل است كه بسي خون برفت       

پـس او را پـيش خليفـه بردنـد و           . آنچه بر زمين افتاد همه ناپديد شد ، به فرمان خداي عزوجل             
متوكل گريسـتن گرفـت ، و جملـه         . او آن سخن را شرحي بداد       .  رااز او جواب خواستند      سخن او 

اركان دولت در فصاحت و بالغت او متحير بماندند ، تا خليفه مريد او شـد و او را عزيـز و مكـرم                        
 . بازگردانيد 

ده ،  طشتي زرين ديدم ، در پيش او نها       . به نزديك ذوالنون شدم     :نقل است كه احمد سلمي گفت       
تويي كه به نزديك ملـوك شـوي در         :مرا گفت   . و گرد بر گرد او بويهاي خوش از مشك و عبير            

 حال بسط ؟
پس يك درم به من داد تا به بلخ از آن يـك درم نفقـه مـي                  . من از آن بترسيدم و باز پس آمدم         

 . كردم 
اد ، و چهل سـال    ذوالنون را چهل چهله بداشت ، و چهل متوقف بايست         . نقل است كه مريدي بود      

روزي بـه نزديـك ذالنـون       . خواب شب درباقي كرد ، و چهل سال به پاسباني حجره دل نشست              
نظري بـه   . با اين همه رنج دوست با ما هيچ سخن نمي گفت            ! چنين كردم و چنين     :گفت  . آمد  

 كه  ما نمي كند ، و به هيچم برنمي گيرد ، و هيچ از عالم غيب مكشوف نمي شود ، ، و اين همه                      
شرح حال مي دهم ، كه اين بيچارگي كه در وسع مـن بـود               . مي گويم خود را ستايش نمي كنم        

شرح حال مي دهم ، كه همه جان ودل در خدمت او            . به جاي آوردم ، واز حق شكايت نمي كنم          
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و حكايت بدبختي خويش مي كنم ، و نـه از آن مـي              . اما غم بي دولتي خويش مي گويم        . دارم  
م از طاعت كردن بگرفت ، لكن مي ترسـم كـه اگـر عمـري مانـده اسـت آن بـاقي                       گويم كه دل  

صـبر بـرين بـر      . همچنين خواهد بود ،و من عمري حلقه به اميدي مي زدم كه آوازي نشنوده ام                
ذالنون . بيچارگي مرا تدبير كن     . اكنون تو طبيب غمگناني و معالج ناداناياني        . من سخت مي آيد     

بخور ، و نماز خفتن مكن ، و همه شب بخسب ، تا باشد كه دوست اگـر                  برو و امشب سير     :گفت  
 . اگر به رحمت در تو نظري نمي كند به عنف در تو نظري كند . به لطف ننمايد به عتاب بنمايد 

. دلش نداد كه نماز خفتن ترك كند ، و نماز خفتن بگزارد و بخفت               . درويش برفت و سير بخورد      
مخنث و نامرد باشـد آن      : دوستت سالم مي گويد و مي فرمايد        :گفت  . مصطفي را به خواب ديد      

حـق تعـالي   .كه به درگاه ما آيد و زود سير شود ، كه اصل در كار استقامت است و ترك مالمـت        
مي گويد مراد چهل ساله در كنارت نهادم و هرچه اميد مي داري بدانت برسـانم ، و هرچـه مـراد     

 برسـان و بگـوي اي مـدعي         -ذالنون  - بدان رهزن مدعي     توست حاصل كنم ، و ليكن سالم ما       
اگر رسواي شهرت نكنم نه خداوند تو ام تا بيش با عاشقان و فروماندگان درگـاه مكـر                  ! دروغ زن 

 . و ايشان را از درگاه مانفور نكني . نكني 
نود كـه   ذالنون اين سـخن بشـ     .آمد تا بر ذوالنون ، و حال بگفت         . گريه برو افتاد    . مريد بيدار شد    

خدا مرا سالم رسانيده است ، و مدعي و دروغ زن گفته ، از شادي به پهلو مي گرديد ، و به هاي                       
اگر كسي گويد چگونه روا بود كه شيخي كسي را گويدنماز مكن وبخسـب ؟   .وهوي مي گريست    

 چون مي دانست كه گشايش كار     . طبيب گاه بود كه به زهر عالج كند         . ايشان طبيبان اند    :گويم  
چنانكه . او در اين است  بدانش فرمود كه خود را دانست كه او محفوظ بود ، نتواند كه نماز نكند                     

چيزهـا رود در    . و دانست كه نكند     ! كه پسر را قربان كن      :حق تعالي خليل را فرمود عليه السالم        
 و چنانكه   و نخواست ؛  . چنانكه به كشتن خليل را امر كرد        . طريقت كه با ظاهر شرع راست نيايد        

غالم كشتن خضر كه امر نبود ، و خواست و هركه بدين مقام نارسيده قـدم آنجـا نهـد زنـديق و                       
 . اياحي و كشتن بود ، مگر هرچه كند به فرمان شرع كند 

بـرو  . اعرابي يي ديدم در طواف ، تني نزار و زرد و استخوان بگداخته              :نقل است كه ذالنون گفت      
 تو محبي ؟:گفتم 
 . بلي :گفت 
 حبيب تو به تو نزديك است يا از تو دور؟:گفتم 
 . نزديك :گفت 
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 موافق است يا ناموافق؟:گفتم 
 . موافق :گفت 
 محبوب تو به توقريب و تو بدين زاري ، وبدين نزاري ؟. سبحان اهللا :گفتم 

. اما علمت ان عذاب القرب و الموافقة اشد من عـذاب البعـد و المخالفـة               ! اي بطال   :اعرابي گفت   
 ندانسته اي كه عذاب قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت؟

از او پرسـيدم از غايـت       . در بعضي از سفرهاي خويش زني را ديـدم          :نقل است كه ذوالنون گفت      
 . محبت را غايت نيست ! اي بطال :گفت . محبت 
 چرا ؟:گفتم 
 . از بهر آنكه محبوب را نهايت نيست :گفت 
 او را به باليي مبتال      - از آن قوم كه در محبت مذكور بودند          - است كه نزديك برادري رفت       نقل
 . دوست ندارد حق را هر كه از درد حق الم يابد :گفت . ديد 

لكن من چنين مي گويم كه دوست ندارد او را هركه خود را مشهور كند به دوستي  :ذوالنون گفت   
 . او 

 . وب اليه استغفراهللا و ات:آن مرد گفت 
 !الم دوست خوش بود :پس گفت . كسي به عيادت او درآمد . نقل است كه ذالنون بيمار بود 

 . اگر او را مي دانستي بدين آساني نام او نبردي :پس گفت .ذوالنون عظيم متغير شد
نقل است كه وقتي نامه اي نوشت به بعضي از دوستان كه حق تعالي بپوشـاناد  مـرا و تـو را بـه                  

ه جهل ، و در زير آن پرده پديد آراد آنچه رضاي اوست ، كه بسا مستور كه در زير ستر اسـت                       پرد
 . كه دشمن داشته اوست 

  * * * 
در سفري بودم ، صحرا پربرف بود ، و گبري را ديدم دامن در سـرافگنده و از  :نقل است كه گفت     

 چه دانه مي پاشي ؟! اي دهقان :ذالنون گفت . صحراي برف مي رفت و ازرن مي پاشيد 
 . دانه مي پاشم تا اين تخم به برآيد و خداي رحمت كند. مرغكان چينه نيابند :گفت 
 .  نپذيرد - از گبري-دانه اي كه بيگانه پاشد :گفتم 
 . اگر نپذيرد ، بيند آنچه مي كنم :گفت 
 . بيند : گفتم 
 . مرا اين بس باشد :گفت 
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! يا ابـاالفيض    : گفت   - عاشق آسا در طواف    -ر را ديدم    پس ذالنون گفت چون به حج رفتم آن گب        
ديدي كه ديد و پذيرفت ، و آن تخم به برآمد ، و مرا آشنايي داد ، و آگاهي بخشـيد ، وبـه خانـه                          

 خودم خواند ؟
بهشتي به مشت ارزن بـه گبـري چهـل سـاله            ! خداوندا  :گفت  . ذوالنون از آن سخن در شور شد        

 . ارزان مي فروشي 
تو . حق تعالي هركه را خواند ، نه به علت خواند ، و هركه را راند نه به علت راند                    : ز داد   هاتفي آوا 

 . فارغ باش كه كار الفعال لمايريد با قياس عقل تو راست نيوفتد ! اي ذالنون 
خداي با تو چه    :گفتم  . او را به خواب ديدم      . دوستي داشتم فقير ، وفات كرد       :نقل است كه گفت     

 كرد ؟
 . مرا بيامرزيد و فرمودكه تو را آمرزيدم كه از اين سفلگان دنيا هيچ نستدي با همه نياز :گفت 

هرگز نان و آب سير نخوردم تا نه معصيتي كردم خداي را ، يـا بـاري قصـد                   :نقل است كه گفت     
 . معصيتي در من پديد نيامد 

دام قدم آيم به درگاه تـو ؛ و         به ك ! بار خدايا   :نقل است كه گاه كه در نماز خواست ايستاد ، گفتي            
به كدام ديده نگرم به قبله تو ، وبه كدام زفان گويم راز تو ؛ وبه كدام لغت گويم نام تـو ؟ از بـي                          

 . سرمايگي سرمايه ساختم ، به درگاه آمدم كه چون كار به ضرورت رسيد حيا را برگرفتم 
ي پيش آيد با او گويم اگر فـردام         امروز كه مرا اندوه   :چون اين بگفتي تكبير پوستي و بسي گفتم         

 از او اندوهي رسد ، با كه گويم ؟
 . مرا به ذل حجاب عذاب مكن ! خداوندا . اللهم التعدبني بذل الحجاب :و در مناجات گفتي 

سبحان آن خدايي كه اهل معرفت را محجوب گردانيد از جمله خلق دنيا به حجب آخرت     :و گفت   
 . ا و از جمله خلق آخرت به حجب دني

 . سخت ترين حجابها نفس دينست :و گفت 
 . حكمت در معده اي قرار نگيرد كه از طعام پرآمد :و گفت 
 . استغفار بي آنكه بازايستي توبه دروغ زنان بود :و گفت 
فرخ آنكس كه شعار دل او ورع بود ، و دل او پاك از طمع بود ، و محاسب نفس خويش                     :و گفت   

 . فيما صنع 
 .  در اندك خوردن است ، و صحت روح در اندكي گناه صحت تن:و گفت 
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عجـب از آن اسـت كـه بـه          . عجب نيست از آنكه به باليي مبتال شود ، پس صبر كنـد              :و گفت   
 . باليي مبتال شود راضي بود 

 . چون ترس از دل ايشان برفت گمراه گردند . مردمان ترسگار باشند ، بر راه باشند :و گفت 
 . چون ترس برخاست از راه بيوفتاد .  آن است كه از خداي ترسان است بر راه راست:و گفت 
 . عالمت خشم خداي بربنده ترس بنده بود از درويشي :و گفت 
يكي ضعيف نيت به عمل آخـرت ؛ دوم تنهـاي ايشـان             . فساد بر مرد از شش چيز درآيد        :و گفت   

ن غالب گشته ؛ چهارم رضـاي  كه رهين شهوات گشته بود ؛ سوم با قرب اجل درازي امل بر ايشا       
مخلوقان بر رضاي خالق گزيده باشند ؛ پنجم متابعت هوا را كرده باشـند ؛ ششـم آنكـه زلتهـاي                     
سلف حجت خويش كرده بانشد ، و هنرهاي ايشان جمله دفن كرده تا فساد برايشان پيـدا گشـته        

 . است 
ارادت اگرچه صـحيح    صاحب همت اگرچه كژ بود او به سالمت نزديك است ، و صاحب              :و گفت   

يعني آنكه صاحب همت بود او را ارادت آن نبود كه هرگز به هيچ سر فـرو                 . است او منافق است     
 . آرد ، كه صاحب همت را خواست نبود ، و صاحب ارادت زود راضي گردد ، و به جايي فروآيد 

ايشان را نشـاط    زندگاني نيست مگر با مردماني كه دل ايشان آرزومند بود به به تقوي و               :و گفت   
 . به ذكر خداي 

 . دوستي با كس كن كه به تغير نگردد :و گفت 
اگر خواهي كه اهل صحبت باشي صحبت با ياران چنان كن كه صديق كرد بـا نبـي اهللا   :و گفت  

 . الجرم حق تعالي صاحبش خواند . عليه السالم ، كه در دين و دنيا به هيچ مخالف او نشد 
 آن است كه متابع حبيب خداي بـود عليـه السـالم ، در اخـالق و                  عالمت محبت خداي  :و گفت   

 . افعال و اوامر و سنن 
صحبت مدار با خداي جز به موافقت ، و با خلق جز بـه مناصـحت ، و بـا نفـس بـه جـز       :و گفت  

 . مخالفت ، و با دشمن جز به عداوت 
يعنـي سـخن    .  كنـد    هيچ طبيب نديدم جاهلتر از آنكه مستان را در وقت مستي معالجـه            :و گفت   

پس گفت مست را دوا نيس مگر هشيار شود ، .گفتن كسي را كه او مست دنيا باشد بي فايده بود           
 . آنگاه به توبه دواي او كنند 

خداي عز وجل عزيز نكند بنده اي را به عزي عزيزتر از آنكه به وي نمايد خواري نفـس                   :و گفت   
 . ر از آنكه محجوب كند او را تا ذل نفس نبيند خويش ، و ذليل نكند بنده اي را به ذلي ذليلت
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 . ياري نيكو بازدارنده از شهوات ، پاس چشم و گوش داشتن است :و گفت 
 .اگر تو را به خلق انس است طمع مدار كه هرگزت به خداي انس پديد آيد :و گفت 
خداي هيچ  هيچ چيز نديدم رساننده تر به اخالص از خلوت ، كه هر كه خلوت گرفت جز                 :و گفت   

به عمود اخالص ، و دست زند بر ركني از اركـان            . نبيند ، و هركه خلوت دوست دارد تعلق گيرد          
 . صدق 

يعني اگر هيچ مي نيابي نشاني است كه هنوز در اين راه            . به اول قدم هرچه جويي يابي       :و گفت   
 . يك قدم ننهاده اي كه تاذره اي از وجود مي ماند ذره اي راه نداري 

 . گناه مقربان حسنات ابرار است :ت و گف
چون بساط محمد بگسترانند گناه اولين و آخرين برحواشي آن بساط محو گردد  و ناچيز                :و گفت   

 . شود 
روح پيغامبر ما عليه السالم ، از پيش همـه روحهـا            . ارواح انبيا در ميدان معرفت افگندند       :و گفت   

 . بشد تا به روضه وصال رسيد 
ي را كاس محبت ندهند ، مگر بعد از آنكه خوف دلش را بسـوزد ، و بـه قطـع                     و گفت محب خدا   

 . انجامد 
شناس كه خوف آتش در جنب فراق به منزلت يك قطره آب است كه در دريـاي اعظـم                   :و گفت   

 . اندازند ، و من نمي دانم چيزي ديگر دل گيرنده تر از خوف فراق 
 . ن است كه از ذكر حق تعالي غافل ماند هرچيز را عقوبت است ، و عقوبت محبت آ:و گفت 
يعني چيزي نگويد كه او آن      . صوفي آن بود كه چون نگويد نطقش حقايق حال وي بود            :و گفت   

 . نباشد و چون خاموش باشد معاملتش معبر حال وي بود و بقطع عاليق حال وي ناطق بود 
 عارف كه باشد ؟:گفتند 

 . يشان مردي باشد از ايشان ، جدا از ا:و گفت 
عارف الزم يك حال نبود كه از عالم غيب هر ساعتي حالتي ديگر بر او مي آيد تا الجرم                   :و گفت   

 . صاحب حاالت بود نه صاحب حالت 
 . عارف هر ساعتي خاشعتر بود زيرا كه به هر ساعتي نزديكتر بود :و گفت 
يش را بـه معرفـت ؛       خو. يعني وصف مي كند     . عارفي خايف مي بايد ، نه عارفي واصف         :و گفت   

 . اما عارف نبود كه اگر عارف بودي ، خايف بودي كه انما يخشي اهللا من عباده العلماء
 . ادب عاف زبر همه ادبها بود كه او را معرفت مودب بود :و گفت 
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يكي معرفت توحيد ، و اين عامه مومنان را است ، دوم معرفت            . معرفت بر سه وجه است      :و گفت   
، و اين حكما و بلغا و علما راست ، سوم معرفت صفت وحدانيت است ، و اين                  حجت و بيان است     

آن جماعتي كه شاهد حق اند به دلهاي خويش تا حق تعـالي بـر ايشـان        . اهل واليت اهللا راست     
 . ظاهر مي گرداند آنچه بر هيچ كس از عالميان ظاهر نگرداند 

.  لطايف انـوار معرفـت بـدان نپيونـدد           حقيقت معرفت اطالع حق است ، بر اسرار برانچه        :و گفت   
 . يعني هم به نور آفتاب آفتاب توان ديد 

يعني اگر مدعي باشي كذاب باشي ، ديگـر معنـي آن   . زينهار كه به معرفت مدعي نباشد :و گفت   
است كه چون عارف و معروف در حقيقت يكي است ، تو در ميان چه پديد مي آيي ؟ ديگر معني                     

اگر راست مي گويي صديقان خويشتن      !باشي يا راست مي گويي يا دروغ        آن است كه اگر مدعي      
و در ايـن معنـي    . لسـت بخيـركم     :را ستايش نكنند ، چنانكه صديق رضي اهللا عنه ، مـي گفـت               

و ديگـر  . و اگر دروغ گويي عارف دروغ زن نبـود  . كه اكبر دنبي معرفتي اياه :ذوالنون گفته است  
 . رفم تا او گويد معني آن است كه تو مگوي كه عا

و بيشـتر از جهـت آنكـه    . آنكه عارفتر است به خداي ، تحير او در خداي سخت تر است :و گفت  
هر كه به آفتاب نزديك تر بود در آفتاب متحيرتر بود ، تا به جايي رسد كه او ، او نبود ، چنانكه از        

بي خبر ، و بي مشـاهده ،        عارف بيننده بود بي علم ، و بي عين ، و            :گفت  . صفت عارف پرسيدند    
ايشان ايشان نباشند ، و ايشان بديشان نباشند ، بل كه           . و بي وصف ، و بي كشف ، و بي حجاب            
گردش ايشان به گردانيدن حق باشد و سـخن ايشـان           . ايشان كه ايشان باشند حق ايشان باشند        

ر ديدهاي ايشان راه   ب-بر زبانهاي ايشان روان گشته ، و نظر ايشان نظر حق بود             . سخن حق بود    
 . يافته 

چـون  :پيغمبر عليه السالم از اين صفت خبر داد و حكايت كرد از حق تعالي كه گفـت             :پس گفت   
من كه خداوندم ، گوش او باشم تا به من شنود ، و چشم او باشـم تـا بـه                     . بنده اي دوست گيرم     

 .  گيرد من بيند ، و زفان او باشم تا به من گويد ، و دست اوباشم تا به من
 . زاهدان پادشاهان آخرت اند ، و عارفان پادشاهان زاهدانند :و گفت 
عالمت محبت حق آن است كه ترك كند هرچه او را از خداي شاغل است تـا او مانـد و   :و گفت   

 . شغل خداي و بس 
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يكي آن است كـه از طاعـت حـالوت نيابـد ؛ دوم از               . عالمت دل بيما رچهار چيز است       :و گفت   
رسناك نبود ، سوم انكه در چيزها به چشم عبرت ننگرد ؛ چهارم آنكه فهم نكنـد از علـم                    خداي ت 

 . آنچه شنود 
عالمت آنكه مرد به مقام عبوديت رسيده است آن اسـت كـه مخـالف هـوا بـد و تـارك             :و گفت   
 . شهوات 
 . حال عبوديت آن است كه بنده او باشي به همه حال ، چنانكه او خداوند توست به همه :و گفت 
علم موجود است و عمل به علم مفقود ، و در عمـل موجـود اسـت و اخـالص در عمـل                      :و گفت   

 . مفقود ، و حب موجود است و صدق در حب مفقود 
 . توبه عوام از گناه است ، و توبه خواص از غفلت :و گفت 
ده توبه كند از    توبه انابت آن است كه بن     . توبه انابت و توبه استجابت      :توبه دو قسم است     :و گفت   

 . خوف عقوبت خداي ، و توبه استجابت آن است كه توبه كند از شرم كرم خداي 
توبه دل نيت كردن است بر تـرك حـرام ، و توبـه چشـم                . بر هر عضوي توبه اي است       :و گفت   

فروخوابانيدن است چشم را از محارم ، و توبه دست ترك گرفتن است در گرفتن مناهي ، و توبـه                    
فتن است به مالهي ، و توبه گوش نگاه داشتن است گوش را از شـنودن اباطيـل ، و                    پاي ترك ر  

 . توبه شكم خوردن حالل است ، و توبه فرج دور بودن از فواحش 
 . خوف رقيب عمل است و رجا شفيع محسن :و گفت 
 . خوف چنان بايد كه از رجاء به قوتتر بود كه اگر رجا غالب آيد دل مشوش شود :و گفت 

 .طلب حاجت به زفان فقر كنند نه به زفان حكم :فت و گ
 . دوام درويشي با تخليط دوست تر دارم از آنكه دوام صفا با عجب :و گفت 
ذكر خداي غذاي جان من است ، و ثنا بر او شراب جان مـن اسـت ، و حيـا از او لبـاس                         :و گفت   

 . جان من است 
 .  تورفته است ، از ناكردنيها شرم هيبت بود اندر دل با وحشت از آنچه بر:و گفت 
 . دوستي تو را به سخن آرد  ، و شرم خاموش كند ، خوف بي آرام گرداند :و گفت 
تقوي آن بود كه ظاهر آلوده نكند به معاصيها ، و باطن به فضول ، و با خـداي عزوجـل                     :و گفت   

 . بر مقام ايستاده بود 
 . ناطق بود صادق آن بود كه زبان او به صواب و به حق :و گفت 
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صدق شمشير خداي است عزوجل ، هرگز آن شمشير بر هيچ گذر نكرد ، اال آن را پـاره                   :و گفت   
 . گرداند 
 . وجد سري است در دل :و گفت 
سماع وارد حق است كه دلها بدو برانگيزد ، و بر طلب وي حريص كند كه آن را به حـق             :و گفت   

 .  در زندقه افتد شنود  ،به حق راه يابد ، و هركه به نفس شنود
يعني آنچه بهتر ايثـار نكنـي و        . مراقبت آنست كه كه ايثار كني آنچه حق برگزيده است           :و گفت   

چون از تو ذره اي در وجود آيد به سـبب ايثـار             . عظيم داني آنچه خداي آن را عظيم داشته است          
 و دنيا و هرچه آن      و آن را از فضل خداي بيني نه از خويش ،          . به گوشه اي چشم بدان بازننگري       

را خرده شمرده است بدان التفات نكني ، و دسـت از ايـن نيـز بيفشـاني ، و خويشـتن را در ايـن            
 . اعراض كردن در ميان نبيني 

توكل از طاعت خدايان بسيار بيرون آمده است و به طاعت يك خداي مشغول بـودن ، و                  :و گفت   
 . از سببها بريدن 

 . دگي داشتن است ، و از صفت خداوندي بيرون آمدن توكل خود را در صفت بن:و گفت 
 . توكل دست بداشتن تدبير بود ، و بيرون آمدن از قوت و حيلت خويش :و گفت 
انس آن است كه صاحب او را وحشت پديد آيد از دنيا و از خلق ، مگر از اوليـا ء حـق از                        :و گفت   

 . جهت آنكه انس گرفتن با اوليا ، انس گرفتن است به خداي
اوليا را چون در عيش انس اندازند گويي با ايشان خطاب مي كنند در بهشت به زفان نور                  :و گفت   

، و چون در عيش هيبت اندازند گويي با ايشان خطاب مي كنند در بهشت به زفان نور ، و چـون                      
 . در عيش هيبت اندازند گويي باايشان خطاب مي كنند در دوزخ به زفان نار 

 انس گرفتگان به خداي آن بود كه اگر ايشان را به آتـش بسـوزند يـك ذره                   فروتر منزل :و گفت   
 . همت ايشان غايب نماند از آنكه بدو انس دارند 

انس با نفس خويشت دهند تا با خلقـت         . عالمت انس آن است كه به خلقت انس ندهند          :و گفت   
 . وحشت دهند ، پس با نفس خويشت انس دهند 

ست و نشان رسيدن مخالفت نفس و هواست ، و مخالفت آن ترك             مفتاح عبادت فكرت ا   :و گفت   
 . هركه مداومت كند بر فكرت به دل ، عالم غيب ببيند به روح . آرزوهاست 

 . رضا شادبودن دل است در تلخي قضا :و گفت 
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رضا ترك اختيار است پيش از قضا ، و تلخي نيافتن اسـت بعـد از قضـا ، و جـوش زدن                       :و گفت   
 . ين بالدوستي است در ع

 كيست داننده تر به نفس خويش ؟ :گفتند 
 . آنكه راضي است بدانچه قسمت كرده اند :گفت 

اخالص تمام نشود مگر كه صدق بود در او ، و صبر بر او ، و صـدق تمـام نگـردد مگـر                        :و گفت   
 . اخالص بود در او ، و مداومت بر او 

 . باه نكند اخالص آن بود كه طاعت از دشمن نگاه دارد تا ت:و گفت 
يكي آنكه مـدح و ذم نزديـك او يكـي بـود  ، و رويـت                  . سه چيز عالمت اخالص است      :و گفت   

 . هيچ ثواب واجب ندارد در آخرت بدان عمل .  اعمال فراموش كند 
 . هيچ چيز نديدم سخت تر از اخالص در خلوت :و گفت 
ا بدانند نسبت آن ، با يقين بود        هرچه از چشمها بينند نسبت آن با علم بود ، هرچه از دله            :و گفت   

 . 
سه چيز از نشان يقين است ، يكي نظر به حق كردن است ، در همه چيزي ، دوم رجـوع           :و گفت   

 . كردن است با حق در همه كاري ، سوم ياري خواستن است از او در همه حالي
م رجـوع   سه چيز از نشان يقين است ، يكي نظر به حق كردن است در همه چيـزي ، دو                  :و گفت   

 . كردن است با حق در همه كاري ؛ سوم ياري خواستن است از او در همه حالي
يقين دعوت كند به كوتاهي امل  ، و كوتاهي امل دعوت كند به زهـد  ، و زهـد دعـوت                       :و گفت   

 . كند به حكمت ، و حكمت نگريستن اندر عواقب بار آرد 
 . صبر ثمره يقين است :و گفت 
 بيشتر است از دنيا ، از بهر آنكـه انـدكي يقـين دل را پـر از حـب آخـرت                       اندكي از يقين  :و گفت   

 . گرداند ، و به اندكي يقين جمله ملكوت آخرت مطالعه كند 
عالمت يقين آن است كه بسي مخالفت كند خلق را در زيستن و به ترك مدح خلق كند                   :و گفت   

 . ر منعي كنند ،و اگر نيز عطايي دهند و فارغ گردد از نكوهيدن ايشان را اگ
هركه به خلق انس گرفت بر بساط فرعون ساكن شد ، و هركه غايب مانـد از گـوش بـا                     :و گفت   

نفس داشتن از اخالص دور افتاد  ، و هركه را از جمله چيزها نصيب حق آمد ، پـس هـيچ بـاك                        
 . چون حضور حق حاصل دارد .ندارد اگر همه چيزي او را فوت شود ، دون حق 
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ي كه هست به دعوي خويش محجوب است از شهود حـق و از سـخن حـق ، و         هر مدع :و گفت   
اگر كسي را حق حاضر است او محتاج دعوي نيست اما اگر غايب اسـت دعـوي اينجاسـت كـه                     

 . دعوي نشان محجوبان است 
 . هرگز مريد نبود تا استاد خود را فرمان برنده تر نبود از خداي :و گفت 
را در خطرات دل خويش ، بزرگ گرداند خداي او را در حركات             هركه مراقبت كند خداي     :و گفت   

 . ظاهر او ، و هركه بترسد با خداي گريزد و هركه در خداي گريزد نجات يابد 
هركه قناعت كند از اهل زمانه راحت يابد ، ومهتر همه گردد ، و هركه توكل كند اسـتوار   :و گفت   

 . آيد ضايع كند ، آنچه به كارش مي آيد گردد  ، و هركه تكلف كند در آنچه به كارش نمي 
هركه از خداي بترسد دلش بگدازد و دوستي خداي در دلش مستحكم شـود ، و عقـل او                   :و گفت   

 . كامل گردد
هركه طلب عظيمي كند مخاطره اي كرده است عظيم ، و هركه قدر آنچه طلب مي كند                 :و گفت   

 .  كرد بشناسد خوار گردد ، بر چشم او قدر آنچه به دل بايد
آنكه تاسف اندك مي خوري بر حق ، نشان آن است كه قدر حق نزديك تو اندك اسـت                   :و گفت   

 . 
 هر كه داللت نكند تو را ظاهر او بر باطن او ، با او همنشين مباش ، :و گفت 
 . اندوه مخور بر مفقود و ذكر معبود موجود :و گفت 
 در جنب يـاد او جملـه چيزهـا ، و هركـه     هركه به حقيقت خداي را ياد كند فراموش كند      :و گفت   

فراموش كند در جنب ذكر خداي جمله چيزها ، خداي نگـاه دارد بـر او جملـه چيزهـا ، و خـداي                
 .عوض اوبود از همه چيزها

 خداي به چه شناختي ؟:و از او پرسيدند 
 خـداي   يعني اهللا است و نور اهللا اسـت كـه         . خداي را به خدا شناختم ، و خلق را به رسول            :گفت  

و نور خداي خلق است ، و اصـل خلـق نـور محمـد     . خالق را به خالق توان شناخت  . خالق است   
 . پس خلق را به محمد توان شناخت . است عليه السالم 

 در خلق چه گويي؟:و گفتند 
 . جمله خلق در وحشت اند و ذكر حق كردن در ميان اهل وحشت غيبت بود :گفت 

 د ؟بنده مفوض كه بو:و پرسيدند 
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چون مايوس بود از نفس و فعل خويش ، و پناه با خداي دهد در جمله احوال ، و او را هيچ                      :گفت  
 . پيوند نماند به جز حق 

 صحبت با كه داريم ؟:گفتند 
با آنكه او را ملك نبود و به هيچ حال تو را منكر نگردد ، و به تغير تو متغير نشود ، هرچنـد       :گفت  

 . هر آنكه تو هرچند متغيرتر باشي ، به دوست محتاجتر باشي كه آن تغير بزرگ بود از ب
 بنده را كي آسان گردد راه خوف؟:گفتند 
 . آنگاه كه خويشتن بيمار شمرد ، و از همه چيزها پرهيزكند ، از بيم بيماري دراز :گفت 
 بنده به چه سبب مستحق بهشت شود ؟:گفتند 
و اجتهادي كه در او به هم سهو نبود ؛          . بار نبود   استقامتي كه در وي گشتن و       . به پنج چيز  :گفت  

و مراقبتي خدايرا سرا و جهرا و انتظاري مرگ را به ساختن زاد راه و محاسبه خود كـردن ، پـيش              
 . از انكه حسابت كنند 

 عالمت خوف چيست ؟:پرسيدند 
 . آنكه خوف وي را ايمن گرداند از همه خوفهاي ديگر :گفت 
 يانت تر است ؟از مردم كه واص:گفتند 
 . آنكه زبان خويشتن را نگاه دارتر است :گفت 
 عالمت توكل چيست ؟:گفتند 
 . آنكه طمع از جمله خلق منقطع گرداند :گفت 

 . از عالمت توكل :بار ديگر پرسيدند 
 . خلع ارباب و قطع اسباب :گفت 
 . زيادت كن :گفتند 
 . ربوبيت انداختن نفس در عبوديت و بيرون آوردن نفس از :گفت 

 عزلت كي درست آيد ؟:پرسيدند 
 . آنگاه كه از نفس خود عزلت گيري :گفت 

 اندوه كه را بيش تر بود ؟:و گفتند 
 . بدخويترين مردمان را :گفت 
 دنيا چيست ؟:گفتند 
 . هرچه تو را از حق مشغول مي كند دنيا آن است :گفت 
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 سفله كيست ؟:گفتند 
 .آنكه راه به خداي نداند :گفت 

 با كي صحبت كنم ؟:يوسف حسين از او پرسيد 
 . با آنكه تو و من در ميان نبود :گفت 

 . مرا وصيتي كن :و يوسف حسين گفت 
با خداي يار باش د رخصمي نفس خويش ، نه با نفس يار باش در خصمي خداي ، و هـيچ                    :گفت  

عرفت از تو سلب كنند كس را حقير مدان ، اگر چه مشرك بود ، و در عاقبت او نگر كه تواند كه م       
 . و بدو دهند 

باطن خويش با حق گذار، و ظاهر خويش بـه خلـق ده ، و بـه           :گفت  . و يكي ازو وصيت خواست      
 . خداي عزيز باش تا خداي بي نيازت كند از خلق 

شك را اختيار مكن بر يقين و راضي مشو از نفس خويش تـا              :گفت  . يكي ديگر وصيتي خواست     
 . باليي روي به تو آرد آن را به صبر تحمل كن و الزم درگاه خداي باش آرام نگيرد ، و اگر 

 . همت خويش از پيش و پس مفرست :گفت . كسي ديگر وصيتي خواست 
 . اين سخن را شرحي ده :گفت 
 . از هرچه گذشت و از هرچه هنوز نيامده است انديشه مكن و نقد وقت را باش :گفت 

 صوفيان چه كس اند ؟:پرسيدند 
 . مردماني كه خداي را بر همه چيزي بگزينند و خداي ايشان را بر همه بگزيند :ت گف

 . داللت كن مرا بر حق :كسي بر او آمد و گفت 
اگر داللت مي طلبي بر او بيشتر از آن است كه در شمار آيد ، و اگر قرب مـي خـواهي در                       :گفت  

 . اول قدم است و شرح اين در پيش رفته است 
 . تو را دوست مي دارم :مردي بدو گفت 

اگر تو خداي را مي شناسي تو را خداي بس ، و اگر نمي شناسي طلب كسي كن كـه او را                      :گفت  
 . شناسد تا تو را بر او داللت كند 

 . از نهايت معرفت :پرسيدند 
هركه به نهايت معرفت رسيد نشان او آن بود كه چون بود ، چنانكـه بـود ، آنجـا كـه بـود             :گفت  

 . ود كه بيش از آنكه بود همچنان ب
 اول درجه اي كه عارف روي بدانجا نهد چيست ؟:پرسيدند 
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 . بعد از آن افتقار ، بعد از آن اتصال ، بعد از آن حيرت ! تحير :گفت 
 . پرسيدند از عمل عارف 

 . آنكه ناظر حق بود در كل احوال :گفت 
 . پرسيدند از كمال معرفت نفس 

 .  بد بردن است بدو ، و هرگز گمان نيكو نابردنكمال معرفت نفس گمان:گفت 
 . حقايق قلوب ، فراموش كردن نصيبه نفوس است :و گفت 
يعني پنهـان   . از خداي دورترين كسي است كه در ظاهر اشارت او به خداي بيشتر است               :و گفت   

 . دارد 
 و تاييد و تشـديد      هفتاد سال قدم زدم در توحيد و تفريد و تجريد         :چنانكه نقل است از او كه گفت        

 . برفتم ، از اين همه جز گماني به چنگ نياوردم 
 چه آرزوت مي كند ؟:نقل است كه چون در بيماري مرگ افتاد گفتند 

پـس ايـن بيـت    . آرزو آنست كه پيش از آنكه بميرم ، اگر همه يك لحظه بود ، او را بدانم        :گفت  
 :گفت 

 الخوف امرضني و الشوق الحرفني 
  و اهللا احياني والحب اصدفني

در وقت وفات ، كه مرا وصـيتي        :يوسف حسين گفت    . و بعد از اين يك روز هوش از او زايل شد            
 . كن 

صحبت با كسي دار كه در ظاهر از او سالمت يابي و تو را صحبت او بر خير باعث بـود ، و  :گفت  
 . از خداي ياد دهنده بود ديدار او تو را 

 .  كه وصيتي كن در وقت نزع:ذالنون را گفتند 
 . مرا مشغول مداريد كه در تعجب مانده ام ، در نيكوييهاي او :و گفت 

گفت :گفتند  . در آن شب كه از دنيا برفت ، هفتاد كس پيغمبر را به خواب ديدند                . پس وفات كرد    
 . دوست خداي خواست آمدن به استقبال او آمده ايم 

هذا حبيب اهللا مات في حـب اهللا هـذا          :ه خطي سبز    چون وفات كرد ، بر پيشاني او ديدند نوشته ب         
مرغان هوا بيامدند و پر در      . چون جنازه اش برداشتند آفتاب عظيم گرم بود         . قتيل اهللا بسيف اهللا     

 و در راه مي بردند مـوذني بانـگ          -و جنازه او در سايه داشتند ، از خانه او تا لب گور              .پر گذاشتند   
فرياد از مردمان برآمـد كـه زنـده         . يد انگشت از وطا برآورد      چون به كلمه شهادت رس    . مي گفت   
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جنازه بنهادند ، و انگشت گشاده بود ، او مرده هرچند جهد كردند انگشت بـه جـاي خـود                    . است  
از جفاها كـه بـا وي   . توبه كرديم :اهل مصر كه حالت بديدند جمله تشوير خوردند و گفتند       . نشد  

 . رحمة اهللا عليه . اك او كه صفت نتوان كرد كرده بودند وكارها كردند بر سر خ
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    14 
 ذكر ابويزيد بسطامي رحمة اهللا عليه    

 
آن خليفه الهي ، آن دعامه نامتناهي ، آن سلطان العارفين ، آن حجةالخاليق اجمعين ، آن پختـه                   

يخ و اعظـم اوليـا بـود ، و حجـت            جهان ناكامي ، شيخ بايزيد بسطامي رحمةاهللا عليه ، اكبر مشـا           
خداي بود ، و خليفه بحق بود ، و قطب عالم بود ، و مرجع اوتاد ، و رياضات و كرامات و حـاالت                        
و كلمات او را اندازه نبود و در اسرار و حقايق نظري نافذ ، و جدي بليغ داشت ، و دايـم در مقـام                         

 مجاهده و دل در مشاهده داشـت ، و  غرقه انس و محبت بود و پيوسته تن در    . قرب و هيبت بود     
روايات او در احاديث عالي بود ، و پيش از او كسي را در معاني طريقت چندان استنباط نبود كه او                
را گفتند كه در اين شيوه نخست او بود كه علم به صحرا زد و كمال او پوشـيده نيسـت ، تـا بـه                          

 .  در ميان مالئكه بايزيد در ميان ما چون جبرئيل است: حدي كه جنيد گفت 
نهايت ميدان جمله روندگان كه به توحيد روانند ، بدايت ميدان اين خراساني است              :و هم او گفت     

دليل بر ايـن سـخن   . جمله مردان كه به بدايت قدم او رسند همه در گردند و فروشوند و نمانند            . 
 . گلي در رسد دويست سال به بوستان برگذرد تا چون ما :آن است كه بايزيد مي گويد 

هژده هزار عالم از بايزيد پر مي بينم و بايزيد در           :و شيخ ابوسعيد ابوالخير رحمةاهللا عليه مي گويد         
جد وي گبـر بـود ، و از بزرگـان بسـطام     . يعني آنچه بايزيد است در حق محو است   . ميانه نبينم   

هرگاه كـه  : مادرش نقل كند چنانكه. واقعه با او همبر بوده است از شكم مادر         . يكي پدر وي بود     
لقمه به شبهت در دهان نهادمي ، تو در شكم من در تپيدن آمدي ، و قرار نگرفتي تا بازانداختمي                    

 . 
 و مصداق اين سخن آن است كه از شيخ پرسيدند كه مرد را در اين طريق چه بهتر ؟

 . دولت مادر زاد :گفت 
 اگر نبود ؟:گفتند 
 . تني توانا :گفت 
 ر نبود ؟اگ:گفتند 
 . دلي دانا : گفت

 اگر نبود ؟:گفتند 
 . چشمي بينا :گفت 
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 اگر نبود ؟:گفتند 
 . مرگ مفاجا :گفت 

نقل است كه چون مادرش به دبيرستان فرستاد ، چون به سوره لقمان رسيد ، و به اين آيت رسيد      
خدمت كـن  ان اشكرلي و لوالديك خداي مي گويد مرا خدمت كن و شكر گوي ، و مادر و پدر را                

لوح بنهـاد   . بايزيد كه آن بشنيد بر دل او كار كرد          . استاد معني اين آيت مي گفت       . و شكر گوي    
بايزيد . استاد دستوري داد . استاد مرا دستوري ده  تا به خانه روم و سخني با مادر بگويم           :و گفت   

  يا عذري افتادست ؟يا طيفور به چه آمد ؟ مگر هديه اي آورده اند ،:مادر گفت . به خانه آمد 
مـن در دو    . نه كه به آيتي رسيدم كه حق مي فرمايد ، ما را به خدمت خويش و خدمت تو                   :گفت  

يا از خدايم در خواه تا همـه آن تـو           . اين آيت بر جان من آمده است        . خانه كدخدايي نتوانم كرد     
 . باشم ، و يا در كار خدايم كن تا همه با وي باشم 

 . برو و خدا را باش. تو را در كار خداي كردم و حق خويتن به تو بخشيدم اي پسر :مادر گفت 
پس بايزيد از بسطام برفت و سي سال در شام و شامات مي گرديد ، و رياضت مي كشيد ، و بـي                   
خوابي  گرسنگي دايم پيش گرفت ، و صد و سيزده پير را خدمت كرد ، و از همه فايده گرفت ، و                       

 . بايزيد آن كتاب از طاق فروگير :گفت . در پيش او نشسته بود . ود از آن جمله يكي صادق ب
 كدام طاق ؟:بايزيد گفت 

 آخر مدتي است كه اينجا مي آيي و طاق نديده اي ؟:گفت 
 . مرا با آن چه كار كه در پيش تو سر از پيش بردارم ؟ من به نظاره نيامده ام !نه : گفت 

 .  بسطام باز رو كه كار تو تمام شد به. چون چنين است برو :به صادق گفت 
. از دور جايي ، بـه ديـدن او شـد            . نقل است كه او را نشان دادند كه فالن جاي پير بزرگ است              

. در حال شـيخ بازگشـت   . چون نزديك او رسيد آن پير را ديد كه او آب دهن سوي قبله انداخت             
 . تي اگر او را در طريقت قدري بود خالف شريعت بر او نرف:گفت 

 . حرمت مسجد را -هرگز در راه خيو نينداختي . نقل است كه از خانه او تا مسجد چهل گام بود 
نقل است كه دوازده سال روزگار شد تا به كعبه رسيد كه در هر مصلي گاهي سجده بازمي افگند                   

بدينجا اين دهليز پادشاه دنيا نيست كه به يكبار         :مي رفت و مي گفت      . و دو ركعت نماز مي كرد       
 . برتوان دويد 

آن را . ادب نبود او را تبع اين زيـارت داشـتن   :گفت . پس به كعبه رفت و آن سال به مدينه نشد           
 . جداگانه احرام كنم 
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خلقي عظيم تبع او    . سال ديگر جداگانه از سرباديه احرام گرفت ، و در راه در شهري شد               . بازآمد  
 اينها كي اند ؟:گفت . شيخ بازنگريست . بيامدند چون بيرون شد مردمان از پي او . گشتند 
 . ايشان با تو صحبت خواهند داشت :گفتند 
گفـتم  . من از تو در مي خواهم كه خلق را به خـود از خـود محجـوب مگـردان           ! بار خدايا   :گفت  

 . ايشان را به من محجوب گردان 
راه ايشـان بـردارد ، نمـاز    پس خواست كه محبت خود از دل ايشان بيرون كند ، و زحمت خود از      

 . اني انا اهللا ال اله اال انا فاعبدوني :گفت . بامداد ، بگزارد ، پس به ايشان نگريست 
 . اين مرد ديوانه شد :گفتند 

چنانكـه بـر بـاالي منبـر        . او را بگذاشتند و برفتند ، و شيخ اينجا به زفان خداي سخن مي گفت                
 . حكاية عن ربه :گويند 

نعـره اي زد ، و      . صم بكم عمي فهم اليعقلـون       :كله سريافت بر وي نوشته      .  شد   پس در راه مي   
سر صوفئي مي نمايد در حق محو شده و ناچيز گشته نـه گـوش               :برداشت ، و بوسه داد ، و گفت         

دارد كه ، خطاب لم يزلي بشنود ؛ نه چشم دارد كه جمال اليزالي بيند ، نه زفان دارد ، كه ثنـاي                       
 . اين آيت در شان اوست . د ؛ نه عقل و دانش دارد ، كه ذره اي معرفت او بداند بزرگواري او گوي

همـه شـب مـي      ! برو و بگو كه اي بايزيـد        :گفت  . و ذوالنون مصري مريدي را به بايزيد فرستاد         
 . خسبي در باديه ، و به راحت مشغول مي باشي ، و قافله درگذشت 

ذوالنون را بگوي كه مرد تمام آن باشد كـه همـه             :شيخ جواب داد  .مريد بيامد و آن سخن بگفت       
 . شب خفته باشد ، چون بامداد برخيزد پيش از نزول قافله به منزل فرود آمده بود 

احوال ما بدين درجه نرسيده     ! مباركش باد   :چون اين سخن به ذالنون باز گفتند بگريست و گفت           
 . اطن است ، و بدين باديه طريقت خواهد ، و بدين روش سلوك ب

بيچـاره آن  :كسـي گفـت   . نقل است كه در راه اشتري داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بـود             
 . اشترك كه بار بسيار است بر او ، و اين ظلمي تمام است 

 . بردارنده يار اشترك نيست !اي جوانمرد :بايزيد چون اين سخن به كرات از او بشنود گفت 
 هست ؟ بار به يك بدست از پشـت اشـتر برتـر ديـد ، و او را از                     فرونگريست تا بار بر پشت اشتر     

 . گراني هيچ خبر نبود 
 . چه عجب كاريست ! سبحان اهللا :گفت 
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اگر حقيقت حال خود از شما پنهان دارم ، زبان مالمت دراز كنيـد ، و اگـر بـه شـما                      :بايزيد گفت   
 مكشوف گردانم حوصله شما طاقت ندارد با شما چه بايد كرد ؟

بـا جمـاعتي روي بـه       .  چون برفت و مدينه زيارت كرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشـتن               پس
بايزيـد را مراعـات     . خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام به دور جايي به استقبال اوشـد              . بسطام نهاد   

چـون نزديـك او رسـيدند ، شـيخ قرصـي از             . ايشان مشغول خواست كرد ، و از حق بازمي ماند           
شـيخ  . جملـه آن بديدنـد ، از وي برگشـتند           . به خوردن ايسـتاد     . و رمضان بود    . آستين بگرفت   

 . مساله اي از شريعت كار بستم همه خلق مرا رد كردند . نديديت :اصحاب را گفت 
.  گـوش داشـت      - فرا در خانه مادر آمد       -نيم شب به بسطام رفت      . پس صبر كرد تا شب درآمد       

غريب مرا نيكو دار و دل مشـايخ        ! بار خدايا   :د و مي گفت     بانگ شنيد كه مادرش طهارت مي كر      
 . و احوال نيكو او را كرامت كن . را با وي خوش گردان 

 كيست ؟:مادر گفت . بس در بزد . گريه بر وي افتا . بايزيد آن مي شنود 
 . غريت توست:گفت 

اني به چه چشم خلل     د. يا طيفور   :مادر گريان آمد و در بگشاد ، و چشمش خلل كرده بود و گفت               
 . و پشتم دو تا شد از بس كه غم تو خوردم . كرد ؟ از بس كه در فراق تو مي گريستم 

آن كار كه باز پسين كارها مي دانستم ، پيشين همه بود ، و آن رضـاي                 :نقل است كه شيخ گفت      
 . والده بود 

 يـافتم كـه يـك       آنچه در جمله رياضت و مجاهده و غربت و خدمت مي جسـتم ، در آن               :و گفت   
و بـر سـبو رفـتم نبـود ،در     . برفتم تا آب آورم ، در كوزه آب نبـود  . شب والده از من آب خواست     

كـوزه بـر دسـت مـي     . شبي سـرد بـود   . چون بازآمدم در خواب شده بود . جوي رفتم آب آوردم   
مـن  آب خورد ، و مرا دعا كرد كـه ديـد كـوزه بـر دسـت                  . چون از خواب درآمد آگاه شد       . داشتم

 چرا از دست ننهادي ؟:گفت . فسرده بود 
 . ترسيدم كه تو بيدار شوي و من حاضر نباشم :گفتم 

 . آن در فرانيمه كن :پس گفت 
همـي  . من تا نزديك روز مي بودم تا نيمه راست بود يا نه ؟ و فرمان او را خـالف نكـرده باشـم         

 . وقت سحر آنچه مي جستم چندين گاه از در درآمد 
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انـدكي از او بسـر   . تخم معصفر خريده بـود  . ه چون از مكه مي آمد به همدان رسيد          نقل است ك  
. خرقه بگشاد ، مورچه اي از آنجا بدر آمد          . چون به بسطام رسيد يادش آمد       . آمد ، برخرقه بست     

 . ايشان ار از جايگاه خويش آواره كردم :گفت 
 بـود بنهـاد ، تـا كسـي كـه در التعظـيم       آنجا كه خانه ايشان. برخاست و ايشان را به همدان برد      

 . المراهللا به غايت نبود ، الشفقة علي خلق اهللا تا بدين حد نبود 
دوازده سال آهنگر نفس خود بودم ، در كوره رياضت مالمت بر او مـي زدم ، تـا از                    :و شيخ گفت    

 مي زدودم   آن آينه .پنج سال آينه خود بودم به انواع عبادت و طاعت           :نفس خويش آينه اي كردم      
زنـاري  .  و به خود نگرسـتن      -از غرور و عشق   -پس يك سال نظر اعتبار كردم بر ميان خويش          . 

پنج سال ديگرجهد كردم تا آن زنـار        . ديدم و از اعتماد كردن بر طاعت و عمل خويش پسنديدن            
 ايشان  چهار تكبير در كار   . بنگرستم همه خاليق مرده ديدم      . بريده گشت ، و اسالم تازه بياوردم        

 . كردم و از جنازه همه بازگشتم و بي زحمت خلق به مدد خداي ، به خداي رسيدم 
اين چه  :پرسيدند  . نقل است كه چون شيخ به در مسجدي رسيدي ساعتي بايستادي و بگريستي              

خويشتن را چون زني مستحاضه مي يابم و كه تشوير مي خورد كه به مسجد               :حال است ؟ گفتي     
 . االيد در رود و مسجد بي

هرگز هيچ عزم نقص    :گفتند  . چون بيرون شد بازگشت     .نقل است كه يكبار قصد سفر حجاز كرد         
 نكرده اي اين چرا بود ؟

و اال سـرت از تـن   ! زندگي ديدم ، تيغي كشيده كه اگر بازگشتي نيكـو  . روي به راه نهادم   :گفت  
خـداي را بـه بسـطام       . رام  تركت اهللا به بسـطام و قصـدت البيـت الحـ           :پس مرا گفت    . جدا كنم   

 . بگذاشتي و قصد كعبه كردي
چه داري  :گفت  . به حج :كجا مي روي ؟ گفتم      :گفت. مردي در راه پيشم آمد      :نقل است كه گفت     

بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار گرد من در گرد كـه حـج                  :گفت  . دويست درم   :؟ گفتم   
 . چنان كردم و بازگشتم :گفت . تو اين است 

حاصل هفت بارش از بسـطام  . چون كار او بلند شد سخن او در حوصله اهل ظاهر نمي گنجيد           و  
 چه مرا بيرون كنيد ؟ :شيخ مي گفت . بيرون كردند 

 . تو را بيرون مي كنيم . تو مردي بد ي:گفتند 
 . كه بدش من باشم !نيكا شهرا:شيخ مي گفت 

 138



بر آن ديوار بايستاد تا بامداد و خداي را         . ويد  نقل است كه شبي بر بام رباط شد تا خداي را ذكر گ            
 چه حالت بود ؟ :بنگريستند ، بول كرده بود همه خون بود گفتند . ياد نكرد 

يك سبب آنكه در كودكي سخني بر زفانم رفته بود          . از دو سبب تا به روز به بطالي بماندم          :گفت  
اگر دلم حاضـر مـي   . حير بمانده بود ، ديگر كه چندان عظمت بر من سايه انداخته بود كه دلم مت         

همـه شـب در ايـن       . شد زبانم كار نمي كرد ، و اگر زبانم در حركت مي آمد دلم از كار مي شـد                    
 . حالت به روز آوردم 

چون خلوتي خواست كرد براي عبادتي يا فكري ، در خانه شدي و همه سوراخها               :و پير عمر گويد   
 . انگي مرا بشوراند و آن خود بهانه بودي ترسم كه آوازي يا ب:گفتي . محكم كرد ي

سيزده سال با شيخ صحبت داشتم كه از شيخ سخني نشنيدم ، و عادتش   :و عيسي بسطامي گويد     
چون سربرآوردي آهي بكردي و ديگر باره بر آن حالت باز شـدي  . چنان بودي سر بر زانو نهادي       

 . 
اال در روزگار بسط از شيخ هر كسي        اي در حالت قبض بوده است و        :نقل است كه سهلگي گويد      

 . فوايد بسيار گرفته اند 
چون با خود آمد مريدان با او . سبحاني ما اعظم شاني  :و يكبار در خلوت بود ، برزفانش برفت كه          

 . چنين كلمه اي بر زفان تو برفت :گفتند 
پاره پاره بكنيد   اگر از اين جنس كلمه اي بگويم مرا         ! خداتان خصم ، بايزيدتان خصم      :شيخ گفت   

 . 
مگـر چنـان   .پس هريكي را كاردي بداد كه اگر نيز چنين سخني آيدم بدين كاردها ، مرا بكشـيد           

. خانـه از بايزيـد انباشـته بـود          . مريدان قصد كردند تا بكشـندش       .افتاد كه ديگر بار همان گفت       
 كه كسـي كـارد   چنان كارگر مي آمد. اصحاب خشت از ديوار گرفتند و هر يكي كاردي مي زدند      

بايزيـد  . هيچ زخم كارگر نمي آمد چون ساعتي چند برآمد آن صورت خرد مـي شـد                 . بر آب زند    
شـيخ گفـت   . اصحاب درآمدند و حال بگفتنـد  .چون صعوه اي خرد در محراب نشسته      . پديد آمد   

 . آن بايزيد نبود . بايزيد اين است كه مي بينيد :
چنانكـه آدم   :اگر كسي گويد اين چگونـه بـود ؟ گـويم            . الجبار نفسه علي لسان عبده      :پس گفت   

عليه السالم در ابتدا چنان بود كه سر در فلك مي كوفت ، جبرئيل عليه السالم پري بـه فـرق او                      
چون روا بود صورتي مهتر كه كهتـر گـردد ، بـرعكس             . فرو آورد تا آدم به مقدار كوچكتر باز آمد          

ادر دو من بود ، چون به جواني مي رسد دويست من مي چنانكه طفلي در شكم م   . اين هم را بود     
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و چنانكه جبرئيل عليه السالم در صورت بشري بر مريم متجلي شد ، حالـت شـيخ هـم از                    . شود  
 . اما تا كسي به واقعه اي آنجا نرسد شرح سود ندارد . اين شيوه بوده باشد 

 . ي لطيف است اين سيب:نقل است كه وقتي سيبي سرخ برگرفت و در نگريست گفت 
شرم نداري كه نام ما بر ميوه اي نهي ، و چهل روز نـام خـداي    ! اي بايزيد   :به سرش ندا آمد كه      
 . بر دلش فراموش شد 

 . سوگندخوردم تا زنده باشم ميوه بسطام نخورم :شيخ گفت 
چون اين  . برخاطرم نگذشت كه من امروز پير وقتم و بزرگ عصرم           . روزي نشسته بودم    :و گفت   

برخاستم و به طريـق خراسـان شـدم ، و در منزلـي              . انديشه كردم دانستم كه غلطي عظيم افتاد        
مقام كردم ، و سوگند ياد كردم كه از اينجا بر نخيزم تا حق تعالي كسي به من فرستد كه مرا بـه                       

 . سه شبانه روز آنجا بماندم ، روز چهارم مردي اعور را ديدم ، بـر راحلـه مـي آمـد                    . من بازنمايد   
 . به اشتر اشارت كردم توقف كن . چون در نگرستم اثر آگاهي در وي بديدم 

. آن مرد اعور به مـن بازنگرسـت         . در ساعت دو پاي اشتر به خشك بر زمين فرورفت و بايستاد             
بدان مي آوري كه چشم فرا كرده بازكنم و در بسته بازگشايم و بسطام و اهل بسطام را بـا                   :گفت  

 ه كنم ؟بايزيد به هم غرق
 گفتم از كجا مي آيي؟. من از هوش برفتم :گفت 
 . از آن وقت باز ، كه تو آن عهد بسته اي سه هزار فرسنگ بيامدم :گفت 

 . دل نگاه دار ! زينهار اي بايزيد :آنگاه گفت 
 . و روي از من بگردانيد و برفت 

، و جامه خانه جدا ،      جامه مسجد جدا داشتي     . نقل است كه شيخ چهل سال در مسجد مجاور بود           
 . و جامه طهارت جاي جدا 

چهل سال است كه پشت به هيچ ديوار بازننهادم ، مگر بـه ديـوار مسـجدي ، يـا ديـوار                      :و گفت   
 . اين از ذره اي بيش بود . خداي تعالي از ذره ذره بازخواهد پرسيد :و گفت . رباطي 
 . ن از جايي ديگر بود يعني قوت م. چهل سال آنچه آدميان خورند نخوردم :و گفت 
 . چون بنگرستم زنار مشركي بر ميان دل ديدم . چهل سال ديه بان دل بودم :و گفت 

و شركش آن بود كه جز به حق التفات كردي كه در دلي كه شرك نماند به جز حق هيچ مـيلش         
 . نبود تا به چيزي دگر كشش مي بود ، شرك باقي است 

 .  ، چون بنگرستم او طالب بود و من مطلوب چهل سال ديده بان دل بودم:و گفت 
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سي سال است تا هروقت كه خواهم حق را ياد كنم دهان و زفان بـه سـه آب بشـويم ،                      :و گفت   
 . تعظيم خداوند را 

 صعبترين كاري در اين راه چه ديد ي؟:ابوموسي از وي پرسيد 
 در رسيد نفـس را مـي   مدتي نفس را به درگاه مي بردم ، و او مي گريست ، چون مدد حق          :گفت  

 . بردم ، و او مي خنديد 
 در اين راه چه عجبتر ديده اي ؟:و پرسيدند 

 . آنكه كسي آنجا هرگز واديد آيد :گفت 
نقل است كه در آخر كار او بدانجا رسيده بود كه هرچه به خاطر او بگذشتي در حال پيش او پيـدا     

يـك روز جمـاعتي پـيش       . زايل گشـتي    گشتي و چون حق را ياد آوردي به جاي بول خون از او              
از بامداد باز دانه پوسيده طلب مي كنم تا به :شيخ درآمدند ، شيخ سرفرو برده بود ، برآورد و گفت          
 . شما دهم تا خود طاقت كشش آن داريد در نمي يابم 

بوتراب او  .نقل است كه بوتراب نخشبي رحمةاهللا عليه ، مريدي داشت عظيم گرم و صاحب وجد                
 . چنين كه تويي تو را بايزيد مي بايد ديد :سي گفتي كه را ب

كسي كه هر روز صدبار خداي بايزيد را بيند ، بايزيد را چه كنـد               ! اي خواجه   :يك روز مريد گفت     
 كه بيند ؟

چون خداي را تو بيني ، بر قدر خود بيني ؛ و چون در پيش بايزيد بينـي ،                   ! اي مرد   :بوتراب گفت   
در ديده تفاوت است ، نه صديق را رضي اهللا عنه ، يكبار متجلي خواهد شـد                  . بر قدر بايزيد بيني   

 . و جمله خلق را يكبار 
 . برو تا برويم :گفت . آن سخن بر دل مريد آمد 

سـبويي  -به بيشه آمدند ، شيخ از بيشه بيـرون آمـد   . شيخ در خانه نبود . هردو بيامدند به بسطام   
 كه چشم مريد بوتراب بر بايزيد افتـاد بلرزيـد ، و در حـال                - آب در دست و پوستيني كهنه در بر       

 . خشك شد و بمرد 
 !يك نظر و مرگ ؟! شيخا :بوتراب گفت 

در مشاهده بايزيـد آن كـار     . هنوز وقت كشف آن نبود      . در نهاد اين جوان كاري بود       : شيخ گفت   
فتاد كه طاقت جمـال يوسـف       زنان مصر را همين ا    . طاقت نداشت ، فرو شد      . به يكبار بر او افتاد      

 . نداشتند ، دستها به يكبار قطع كردند 
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چه گويي در كسي كه  :گفت  . نقل است كه يحيي معاذ رحمة اهللا عليه ، نامه اي نوشت به بايزيد               
 قدحي شراب خورد و مست ازل و ابد شد ؟

رياهاي ازل و ابـد     آن دانم كه اينجا مرد هست كه در شبانه روز د          ! من آن ندانم    :بايزيد پاسخ داد    
 . در مي كشد و نعره هل من مزيد مي زند 

ولكن ميعاد ميان من وتو بهشت است كـه         . مرا با تو سري هست      :پس يحيي نامه اي نوشت كه       
 . در زير سايه طوبي بگوييم 

بايد كه شيخ اين به كار برد ؛، كه از آب زمزم سرشته است              :و قرصي با آن نامه بفرستاد ، و گفت          
 . 
آنجا كه ياد او باشد ما را همه نقد بهشت است ، و             :يزيد پاسخ داد و آن سر او بازياد كرد و گفت            با

و اما آن قرص به كار نبرم ، از آنكه گفته بودي كه از كدام آب سرشته                 . همه سايه درخت طوبي     
 . ام  ،و نگفته بودي كه از كدام تخم كشته ام 

نمـاز خفـتن آنجـا      .رخاسـت و بـه زيـارت او آمـد         ب.پس يحيي معاذ را اشـتياق شـيخ بسـي شـد             
جايي كه در صحرا او را نشـان        . شيخ را تشويش نتوانستم داد ، و صبرم نبود تا بامداد            :گفت.رسيد

شيخ را ديدم كه نماز خفتن بگزارد ، و تا روز بر سر انگشت پـاي ايسـتاده                  . مي دادند ، آنجا شدم      
.  را گوش مي داشتم ، جملـه شـب را در كـار بـود                 من در حال عجب بماندم و او      : بود  ،و  گفت      

 .پس چون صبح برآمد ، بر زفان شيخ برفت كه اوذبك ان اسالك هذا المقام
بيسـت و   : شيخ گفت   . پرسيد از واقعه شبانه     . پس يحيي به وقت خويش فرو رفت و سالم گفت           

 . ام حجاب است  كه اين همه مق-گفتم از اين همه هيچ نخواهم . اند مقام بر ما شمردند 
و ! چرا از خداي معرفت نخواستي ! اي شيخ : يحيي گفت   . يحيي مبتدي بود و بايزيد منتهي بود        

 . ملك الملوك است ، و گفته است هرچه خواهيد بخواهيد 
مـن  . كه مرا بر خويش غيرت آيد كه او را بدانم           ! خاموش اي يحيي    : بايزيد نعره اي بزد و گفت     

خود خواسـت  . جايي كه معرفت او بود در ميĤن ، چه كار دارم         . را جز او داند     هرگز نخواهم كه او     
 . جزوي كسي ديگر او را نشناسد ! او آن است اي يحيي 

به حق عزت خداي كه از آن فتوحي كه تو را دوش بوده است مرا نصيبي كن                 : پس يحيي گفت    
 . 
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و شوق موسي و طهارت عيسـي ،        اگر صفوت دم ، و قدس جبرئيل ، و خلت ابراهيم            : شيخ گفت   
و محبت محمد عليه السالم به تو دهند زينهار راضي نشوي و ماوراي آن طلب كني كه مـاوراي                   

 . صاحب همت باش به هيچ فرو ميا كه به هرچه فروآيي محبوب آن شوي . كارهاست 
 . و احمد حرب ، حصيري بر شيخ فرستاد كه به شب برآنجا نماز كن 

دت آسمانيان و زمينيان جمع كـردم ، و در بالشـي نهـدم ، و آن را زيـر سـر                      من عبا : شيخ گفت   
 . گرفتم 

ما را مصلي ، به چـه  : شيخ بدو باز داد كه   . نقل است كه ذالنون مصري شيخ را مصاليي فرستاد          
 . كار آيد ؟ مارا مسندي فرست تا بر او تكيه كنيم 

 . يعني كار از نياز درگذشت و به نهايت رسيد 
شيخ آن هم باز فرستاد ، كه شيخ اين وقت بگداخته           . ذوالنون بالش نيكو فرستاد     :وسي گفت   به م 

آن را كه تكيه گاه او لطف و كرم حق بـود ، بـه               : گفت  . بود ، جز پوستي و استخواني نمانده بود         
 . بالش مخلوق نياز نيايد 

ناگاه حالتي  .ي درآمد    مگر خوا  -سردر خرقه كشيده    -شبي در صحرايي بودم     :نقل است كه گفت     
چـون بيـدار شـدم      . و شب به غايت سرد بـود        . يعني اختالم   . پديد شد كه از آن غسل بايد كرد         

صبر كن تا آفتاب برآيـد ، آنگـاه         « : مي گفت   . نفسم كاهلي مي كرد كه به بĤب سرد غسل كند           
ـ           : گفت  » . اين معامله فرابيش گير    ه قضـا خواهـد     چون كاهلي نفس بديدم و دانستم كـه نمـاز ب

انداخت ، برخاستم و همچنان باز آن خرقه يخ فرو شكستم و غسل كردم و همچنان در ميان آن                   
چون به هوش آمدم  ناگه خرقه خشك شـده        . خرقه مي بودم تا وقتي كه بيفتادم و بيهوش شدم           

 . بود 
 جـواني از بـزرگ    . نقل است كه شيخ بسي در گورستان گشتي يك شب از گورسـتان مـي آمـد                  

جـوان بـربط بـر سـر        . چون به بايزيد رسيد بايزيد الحول كـرد         . زادگان بربطي در دست مي زد       
بايزيد . ندانست كه او كيست     . جوان مست بود    . بايزيد زد ، و سر بايزيد و بربط ، هردو بشكست            

نـد  بربطي به چ  : يكي را از اصحاب بخواند و گفت        . به زاويه خويش بازآمد ، توقف كرد تا بامداد          
 دهند؟ 

بهاي آن معلوم كرد ، در خرقه اي بست ، و پاره اي حلوا به آن ياد كرد و بدان جـوان فرسـتاد و                         
آن جوان را بگوي كه بايزيد عذر مي خواهد و مي گويـد ، دوش آن بـربط بـر مـازدي و                       : گفت  
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ن اين زر در بهاي آن صرف كن و عوضي باز خر و اين حلوا از بهر آن تا غصه شكست                   . بشكست  
 . آن از دلت برخيزد 

 . جوان چون بدانست بيامد و از شيخ عذر خواست و توبه كرد ، و چند جوان با او توبه كردند 
بايزيـد  . در تنگناي راهي افتاد ، و سگي مي آمـد           . نقل است كه يك روز مي گذشت با جماعتي          

ر بـه طريـق انكـار       بازگشت ، و راه بر سگ ايثار كرد تاسگ را باز نبايد گشت ، مگـر ايـن خـاط                   
بـا  . و بايزيد سلطان العارفين است   . برمريدي گذشت كه حق تعالي آدمي را مكرم گردانيده است           

 اين چگونه بود ؟.  راه بر سگي ايثار كند و بازگردد- و جماعتي مريدان -اين همه پايگاه 
من چه تقصـير    اين سگ به زفان حال با بايزيد گفت در سبق السبق از             ! اي جوانمرد : شيخ گفت   

در وجود آمده است ، و از تو چه توفير حاصل شده است كه پوستي از سـگي در مـن پوشـيدند و                        
 . خلعت سلطان العارفين در سر تو افگندند ؟ اين انديشه در سر ما درآمد تا راه بر او ايثار كردم 

 
سگ . فراهم گرفت   شيخ دامن از او در    . سگي با او همراه او افتاد       . نقل است كه يكروز مي رفت       

. اگر خشكم هيچ خللي نيست ، و اگر ترم هفت آب و خاك ميان من و توصـلحي انـدازد                     : گفت  
 . اما اگر دامن به خود باز زني ، اگر به هفت دريا غسل كني پاك نشوي 

بيا تا هردو برهم كنيم تا به سبب جمعيت بود كه از            . تو پليد ظاهر و من پليد باطن        : بايزيد گفت   
 . ن ما با كه سربركند ميا

هركه بـه مـن     . تو همراهي و انبازي مرا نشايي كه من رد خلقم ، و تو مقبول خلق                : سگ گفت   
و من  ! سالم عليك يا سلطان العارفين      : رسد سنگي بر پهلوي من زند ، و هركه به تو رسد گويد              

 .  فردا را -هرگز استخواني فردا را ننهادم ، تو خمي گندم داري 
سـبحان آن   . همراهي سگي را نمي شايم ، همراهي لم يزل و ال يزال را چون كنم                : د گفت بايزي

 . خدايي را كه بهترين خلق را به كمترين خلق پرورش دهد 
گفتم به بازار شوم زناري بخـرم و        . دلتنگي بر من درآمد و از طاعت نوميد شدم          : پس شيخ گفت    

دكاني را ديدم زناري   . بيرون آمدم ، طلب مي كردم       . بر ميان بندم تا ننگ من از ميان خلق برود           
 به چند دهي ؟ : گفتم. اين به يك درم بدهند : گفتم . آويخته 

 . به هزار دينار : گفت 
تو ندانستي كه زناري كه بر ميان چون تويي بندند بـه            : هاتفي آواز داد    . من سر در پيش افكندم      

 . هزار دينار كم ندهند 
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صاحب تبـع و صـاحب قبـول ؛ و از حلقـه ي              . ي بود از جمله بزرگان بسطام       نقل است كه زاهد   
يك روز بايزيـد    . همه سخن او شنيدي و با اصحاب او نشست كردي           . بايزيد هيچ غايب نبودي     

چنانكه هيچ نمي . امروز سي سال است تا صايم الدهرم و به شب در نمازم             ! اي خواجه   : را گفت   
كه مي گويي اثري نمي بينم ، و تصديق اين علم مي كنم ، و دوست                خفتم و در خود از اين علم        

 . دارم اين سخن را 
 : بايزيد گفت 

 .  اگر سيصد سال به روز به روزه باشي و به شب نماز ، يكي ذره از اين حديث نيابي -
 چرا ؟ : مرد گفت 

 . از جهت اينكه تو محجوبي به نفس خويش : گفت 
 . دواي اين چيست : مرد گفت 

 . تو هرگز قبول نكني :گفت 
 . با من بگوي تا به جاي آورم هرچه گويي ! كنم : گفت 
اين ساعت برو و موي محاسن و سر را پاك بسـتره كـن و ايـن جامـه كـه داري بـركش                        :گفت  

وازاري از گليم بر ميĤن بند و توبره پر چوز برگردن آويز و به بازار بيرون شو ، و كودكان را جمـع                       
همچنين در شهر مـي     . ان گوي هركه مرا يكي سيلي مي زند يك جوز بدو مي دهم              كن و بديش  

 . گرد ، هرجا كه تو را مي شناسد آنجا رو ، وعالج تو اين است 
 . سبحان اهللا الاله اال اهللا : گفت . مرداين بشنود 

 . تو بدين كلمه گفتن مشرك شدي . كافري اگر اين كلمه بگويد مومن مي شود :گفت 
 چرا ؟ : گفت مرد 

الجـرم مشـرك   . از جهت آنكه خويشتن را بزرگتر شمردي از آنكه ايـن تـوان كـرد      : شيخ گفت   
 . نه تعظيم خداي را . تو بزرگي نفس را اين كلمه گفتي . گشتي 

 . چيزي ديگر فرماي . اين نتوانم كرد : مرد گفت 
 . عالج اين است كه گفتم : گفت 

 . نتوانم كرد : مرد گفت
 . من گفتم كه نكني و فرمان نبري ! نه : ت شيخ گف

راه : شقيق وي را گفـت      . نقل است كه شاگردي از آن شقيق بلخي رحمةاهللا عليه عزم حج كرد              
 . بسطام كن تا آن پير را زيارت كني 
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 پير تو كيست ؟ : بايزيد او را گفت . آن شاگرد به بسطام آمد 
 . شقيق :گفت 

 او چه گويد ؟ : شيخ گفت 
شقيق از خلق فارغ شده است ، و بر حكم توكل نشسته ، و او چنين گويد كه اگـر آسـمان                       :گفت

روئين گردد ، و زمين آهنين گرد د، و هرگز از آسمان باران نبارد ، و از زمين گياه نرويد ، و خلـق           
 . همه عالم عيال من باشد ، من از توكل خود برنگردم 

اگر بايزيد كالغـي    . اينت صعب مشركي كه اوست      ! ي  اينت صعب كافر  : بايزيد كه بشنود گفت     
چون بازگردي بگو او را كه نگر خداي را به دو گرده نـان نـه           . بودي به شهر آن مشرك نپريدي       

چون گرسنه گردي دو گرده از جنسي از آن خويش بخواه ، وبارنامه توكل به يكسو نه                 . نيازمايي  
 . ن فرونشود تا آن شهر واليت از شومي معاملت تو به زمي

زود : شـقيق گفـت     . به بلخ بر شقيق شـد       . آن مريد از هول اين سخن بازگشت و به حج نرفت            
 . بازگشتي 

بر او رفتم چنين پرسيد ، و من چنين پاسخ دادم   . تو گفته بودي كه گذر بر بايزيد كن         ! نه  : گفت  
عيب ايـن  . شقيق زيرك بود . و او چنين گفت ، من از هول اين سخن بازگشتم تا تو را بياگاهنم    

لكـن  .سخن بر خودبديد كه چنين گويند كه چهارصد خروار كتاب داشت ، و مـردي بـزرگ بـود                    
تو نگفتي كـه اگـر او چنـان اسـت تـو             : پس شقيق مريد را گفت      . پنداشت بزرگان را بيشتر افتد      

 چگونه اي ؟ 
 . نه :گفت 
 .اكنون برو و بپرس :گفت 
  از تو بپرسم اگر او چنين است تو چگونه اي ؟ مرا بازفرستاد تا كه:گفت 

 ! اين ديگر نادانيش نگر : بايزيد گفت 
 . اگرمن بگويم تونداني : پس گفت 

اگر مصلحت بيند فرمايد تا حرفي بنويسـند تـا رنـج            . من از راهي دور آمده ام ، بدين اميد          :گفت  
 . ضايع نشود 
 . بايزيد اين است  . بنويسيد بسم اهللا الرحمن الرحيم: بايزيد گفت 
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چون موصوفي نبود ، چگونه وصفش توان كرد تـا  . يعني بايزيد هيچ است    . كاغذ فرانورديد و داد     
بدان چه رسد كه پرسند كه او چگونه است يا توكلي دارد يا اخالصي كه اين همـه صـفت خلـق                      

 . و تخلقوا باخالق اهللا مي يابد نه به توكل محلي شدن . است 
شقيق بيمار شده بود ، و اجلش نزديك رسيده ، و هر ساعت كسي بر بام مي فرستاد                  . مريد رفت   

 . تا راه مي نگرد ، تا پيش از آنكه اجلش در رسد 
 چه گفت مريد ؟ : نفسي چند مانده بود كه مريد در رسيد ، گفت . پاسخ بايزيد بشنود 

 . بركاغذ نوشته است : گفت 
ومسلماني پاكگ ببرد   . له االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا         اشهد ان الا  : گفت  : شقيق برخواند   

 . از عيب پنداشت خويش ، و از آن باز پس آمد و توبه كرد و جان بداد
چنانكه هر هـزار بـر      . نقل است كه هزار مريد با احمد خضرويه رحمةاهللا عليه در بر بايزيد شدند               

هركـه از شـما   : چنانكه احمد بديشان گفت     . د  آب مي توانستند رفتن ، و در هوا مي توانستند پري          
هر هزار در رفتند و هريكي      . طاقت مشاهده بايزيد نداريد بيرون باشيد تا ما به زيارت شيخ برويم             

عصايي داشتند ؛ در خانه اي كه دهليز شيخ بود بنهادند ، كه آن خانه را بيت العصـا گوينـد ، پـر                        
من خويشتن را اهليت آن نمي بينم       : گفت  . ايزيد نرفت يك مريد باز پس ايستاد و بر ب       . عصا شد   

 . من عصاها گوش دارم . كه بر شيخ روم 
 .  درآوريدش - كه اصل اوست -آن بهتر شما : چون جمع بر بايزيد درآمدند بايزيد گفت 

 خضرويه را گفت تا كي سياحت و گرد عالم گشتن ؟ . برفتند و او را درآوردند 
 . جاي بايستد متغطر شود : بر يچون آب : خضرويه گفت 

 . چرا دريا نباشي تا هرگز متغير نگرد ، و آاليش نپذيري :شيخ گفت 
 . فروتر آي كه سخن تو فهم نمي كنيم ! اي شيخ : احمد گفت . پس شيخ بايزيد در سخن آمد 

 ! فروتر آي : پس ديگر بار گفت . فروتر آي 
ابلـيس را ديـدم بـر سـر     ! يا شـيخ  : احمد گفت . بايزيد خاموش شد   . همچنين گفت تا هفت بار      

 !كوي تو بردار كرده
اكنون يكي را وسوسه كـرد تـا در         . با ما عهد كرده بود كه گرد بسطام نگردد          !آري  : بايزيد گفت   
 . شرط دزدان اين است كه بردرگاه پادشاهان بردار كنند .خوني افتاد 

 ايشان كيستند ؟.  مي بينيم مانند زن و مرد ما به نزديك تو جماعتي را: وكسي از شيخ پرسيد 
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ايشان فريشتگان اند كه مي آيند و مرا از علوم سوال مي كنند و مـن پاسـخ ايشـان مـي                      : گفت  
 . دهم 

نقل است كه يك شب به خواب مي ديد كه فريشتگان آسمان اول بر او مي آمدند كـه خيـز تـا                       
او . فريشتگان آسمان دوم بيامدند همان گفتند       . من زبان ذكر ندارم     : گفت  . خداي را ذكر گوييم     

: پس زبان ذكر او كي خواهد داشـت ؟گفـت   : گفتند . همچنين تا آسمان هفتم . همان پاسخ داد   
پـس آنگـاه    . آنگاه كه اهل دوزخ در دوزخ و اهل بهشت در بهشت قرار گيرند و قيامـت بگـذرد                   

  . بايزيد گرد عرش خداوند مي گردد و مي گويد اهللا اهللا
اگر شيطان است من از آن عزيزترم ، و بند همت تـر ،              : گفتم  . شبي خانه روشن گشت     : و گفت   

 . كه او را در من طمع افتد و اگر از نزديكان توست بگذار تا از سر خدمت به سراي كرامت رسم 
 بنگريد تا هيچ در خانه معلوم هست ؟ : گفت . نقل است كه يك شب ذوق عبادت مي نيافت 

 . ببريد و با كسي دهيد كه خانه ما خانه بقاالن نيست : گفت . نيم خوشه انگور ديدند . يستند نگر
 . تا وقت خويش بازيافت 

اين كودك مـي گريسـت كـه چـراغ          . نقل است كه در همسايگي او گبري بود و كودكي داشت            
ايشـان  . د  كودكشـان خـاموش شـ     . بايزيد به دست خويش چراغي در خانه ايشان برد          . نداشتند  

 . چون روشنايي بايزيد درآمد ، دريغ بود كه به سر تاريكي خويش شويم : گفتند 
 . در حال مسمان شدند 

 ! مسلمان شو : نقل است كه گبري در عهد شيخ گفتند 
و اگر اين است كه شما مي       . اگر مسلماني اين است كه بايزيد مي كند ، من طاقت ندارم             : گفت  

 . د كنيد ، آرزوم نمي كن
برخيزيد تا بـه اسـتقبال دوسـتي        : مريدان را گفت    . نقل است كه روزي در مسجدي نشسته بود         

 .  از دوستان جبار عالم -شويم 
نـدا  : چون به دروازه رسيدند ف ابراهيم هروي بر خري نشسته مي آمد بايزيد گفت               . پس برفتند   

اگـر شـفاعت اولـين و       : گفت  » .ع آور او را استقبال كن و به ما شفي       ! خيز  «آمد از حق به دلم كه       
 . آخرين به تو دهند هنوز مشتي خاك بود 

 . او عجب سخني داشت : بايزيد گفت 
ابراهيم با خود انديشيد كه شيخ اين اسـت         . پس چون وقت سفره درآمد ، مگر طعامي بود خوش           

 . كه چنين خورشهاي نيكو خورد 
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راهيم بگرفت وبه كناري برد ، و دست بر ديوار          چون فارغ شدند دست اب    . شيخ اين معني بدانست     
 . دريچه اي گشاده گشت و دريايي بي نهايت ظاهر شد . زد 

 . اكنون بيا تا در اين دريا شويم : شيخ گفت 
 . مرا اين مقام نيست : ابراهيم را هراس آورد و گفت 

بـان نهـاده اي ، آن   آن جو كه از صحرا برگرفته اي ،  و نان پختـه اي ، و در ان           : پس شيخ گفت    
 . و آن جونجس بوده است . جوي بوده است كه چهارپايان بخورده اند و بينداخته 

 . ابراهيم توبه كرد . و چنان بود كه شيخ گفته بود 
من تو را ديدم باخضر عليه السـالم  . در طبرستان كسي از دنيا برفته بود : و يك روز مردي گفت   

چون خلق ا زجنازه بازگشتند مـن در    .  تو دست بر دوش او نهاده        و او دست بر گردن تو نهاده ، و        
 . هوا ديدم تو را كه رفتي 

 . چنين است كه تو مي گويي : شيخ گفت 
 . بيم قحط است و باران نمي آيد ! يا شيخ :نقل است كه يك روز جماعتي آمدند ، كه 

  .نادانها راست كنيد كه باران آمد ! هين : شيخ سرفروبرد و گفت 
 . در حال باريدن آغاز نهاد ، چنانكه چند شبانه روز بازنداشت 

بايزيد پاي بركشيد و آن     . مريدي با او به هم فرو كرد        . نقل است كه يك روز شيخ پاي فرو كرد          
 ! پاي بركش: مرد را گفت 

 همچنان بماند تا آخر عمر و آن از آن كه پنداشت پاي فروكـردن             . آن مرد پاي برنتوانست كشيد      
 . مردان همچنان بود كه قياس خلق ديگر 

. پاي از زبر پايش بنهاد . دانشمندي برخاست تا برود . نقل است كه يكبار شيخ پاي فروكرده بود    
 چرا چنين كردي ؟ ! اي نادان : گفتتند 

 . چه مي گوييد ؟ طاماتي در او بسته اند : از سرپنداري گفت 
يكـي از   . ويند كه به چندين فرزند او آن علت سرايت كـرد            و چنين گ  . بعد از آن پاي خوره افتاد       

 چون است كه يكي گناه كرد ، عقوبت وي به ديگران رسيد ، چه معني است ؟ : بزرگان پرسيد 
 . چون مردي سخت انداز بود ، تير او دورتر شود : گفت 

 . ان فالن مساله بر من كشف گرد: نقل است كه منكري به امتحان پيش شيخ آمد و گفت 
. در آن غار يكي از دوستان ماست        . به فالن كوه غاري است      : شيخ آن انكار در وي بديد ، گفت         

 . از وي بپرس تا بر تو كشف گرداند 
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اژدهايي ديد عظيم سهمناك ، چون آن بديد بيهـوش شـد و در جامـه                . برخاست و بدان غار شد      
و همچنان بازبه   .  كفش در آنجابگذاشت     نجس كرد ، و بي خود خود را از آنجا بيرون انداخت ، و             

 . خدمت شيخ آمد ، و در پايش افتاد و توبت كرد 
در هيبـت خـالق     . تو كفش نگاه نمي تواني داشت از هيبـت مخلـوقي            ! سبحان اهللا   : شيخ گفت   

 ! چگونه كشف نگاه داري؟ كه به انكار آمده اي كه مرا فالن سخن كشف كن 
ود در حق شيخ كه كارهاي عظيم مي ديد ، و آن بيچاره محروم              نقل است كه قراطي را انكاري ب      

اين معاملتها و رياضت ها كه او مي كشد من هم مي كشم او سخني مي گويد كه مـا در                     : گفت  
 . آن بيگانه ايم 

قرا سه روز از . شيخ نفسي برآن قرا حوالت كرد     . روزي قصد شيخ كرد     . شيخ را از آن آگاهي بود       
پس به نـزد شـيخ آمـد ، پـس از آن             . چون بازآمد غسلي كرد     . د را نجس كرد     دست درافتاد وخو  

 تو ندانستي كه بار پيالن برخران ننهند ؟ : شيخ گفت 
شـيخ او را بـه   . نقل است كه شيخ ابوسعيد منجوراني پيش بايزيد آمد و خواست تا امتحاني بكند           

ه واليت كرامت به اقطـاع بـدو داده   پيش او رو ك  : گفت  . مريدي حوالت كرد ، نام او سعيد راعي         
 . ايم 

چون سعيد آنجا رفت راعي را ديد كه در صحرا نماز مي كرد ، و گرگان شباني گوسفندان او مـي                     
 چه مي خواهي ؟ : گفت . چون از نماز فارغ شد . كردند 
 . نان گرم و انگور : گفت 

در .  نيمه ديگـر بـه سـوي او          به دو نيم كرد و يك نيمه به طرف خود برد و           . راعي چوبي داشت    
چرا طرف : و طرف راعي سفيد بود و طرف سعيد منجوراني سياه بود و گفت  . حال انگور بار آورد     

 ! تو سفيد است و آن من سياه 
خواسـتي رنـگ هرچيـزي نيـز        . از آنكه من از سر يقين خواستم و تو از راه امتحان             : راعي گفت   

چون سعيد  ! نگاه دار   : ن گليمي به سعيد منجوراني داد و گفت         بعد  از آ   . اليق حال او خواهد بود      
 . چون به بسطام آمد آن گليم با راعي بود . به حج شد ، در عرفات آن گليم از وي غايب شد 

 نقل است كه از بايزيد پرسيدند كه پير تو كه بود ؟ 
به صحرا رفتم ، . نبود يك روز در غلبات شو ق و توحيدبودم چنانكه مويي را گنج   . پيرزني  :گفت  

و من چنان بودم كه     » !اين انبان آرد با من برگير     «:مرا گفت   . پيرزني با انباني آرد برسيد      . بيخود  
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انبـان در پشـت او نهـادم ، و پيـرزن را             . به شيري اشارت كردم ، بطامد       . خود را نمي دانستم برد    
 ند كه كيم ؟ گفتم اگر به شهر وري چه گويي كه كرا ديدم ، كه نخواسم دا

 . كه را ديدم ؟ ظالمي رعنا را ديدم :گفت 
 چه مي گويي ؟ ! هان : پس شيخ گفت 

 اين شير مكلف است يا نه ؟ : پيرزن گفت 
 . نه : گفتم 
 تو آن را كه خداي تكليف نكرده است تكليف كردي ، ظالم نباشي ؟: گفت 
 . باشم : گفتم 
. ند كه او تو را مطيع است و تـو صـاحب كرامـاتي               با اين همه ميخواهي كه اهل شهر بدان       :گفت  

 . اين نه رعنايي بود 
 . اين سخن پير من بود . توبه كردم و از اعلي به اسفل آمدم ! بلي : گفتم 

بعد از آن چنان شد كه چون آيتي يا كراماتي روي بدو آوردي ، از حق تعالي تصديق آن خواستي                    
ال االه اال اهللا ، محمـد  : بـر او نوشـته كـه    . ي سـبز  پس در حال نوري زرد پديد آمدي به خطـ  . 

بدين پنج گواه كرامت پذيرفتي     . رسول اهللا ، ابراهيم خليل اهللا ،موسي كليم اهللا ، عيسي روح اهللا              
 . تا چنان شد كه گواه به كار نيامد 

چـه   آن -كه جمله مردان از من مي طلبنـد         : فرمود  . حق را به خواب ديدم      : احمد خضرويه گفت    
 . مي طلبند ، مگر بايزيد كه مرا مي طلبد 

شيخ طعام فرمـود كـه آوردنـد و         . نقل است كه شقيق بلخي و ابوتراب نخشبي پيش شيخ آمدند            
 . موافقت كن :بوتراب گفت . يكي از مريدان خدمت شيخ مي كرد و اطستاده بود 

 . روزه دارم :گفت 
 . بخور و ثواب يك ماهه بستان :گفت 
 . روزه بگشاي و مزد يك ساله بستان :شقيق گفت. نتوان گشاد روزه :گفت 
 . نتون گشاد :گفت 

 .بگذار كه او رانده حضرت است : بايزيد گفت 
 . و هردو دستش جدا كردند . پس از مدتي نيامد كه او را بدردي بگرفتند 
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. پيـري آمـد     نقل است كه شيخ يك روز در جامع عصا بر زمين فرو برده بود ، و بيفتاد و عصاي                    
پشت دو :و گفت .  شيخ به خانه او رفت و از وي بحلي خواست . آن پير دو تا شد و عصا برداشت         

 . تاكردي در گرفتن عصا
. نقل است كه روزي يكي درآمد ، و از حيا مساله اي پرسيد ، شيخ پاسـخ داد و آنكـس آب شـد                         

 . اين چيست ! ياشيخ : مردي درآمد ، آبي زرد ديد ، ايستاد گفت
 . طاقت نداشت چنين شد از شرم . من جواب دادم . يكي از حيا پرسيد : گفت 

 . دجله آب به هم آورد . يكبار به دجله رسيدم : نقل است كه شيخ گفت 
گفتم بدين عزم غره نشوم كه به نيم دانگ مرا بگذرانند و من سي سـال عمـر خـويش بـه نـيم                        

 . امت مرا كريم بايد نه كر. دانگ به زبان نيارم 
پس گفتم . خواستم تا از حق تعالي درخواهم تا مونت زنان از من كفايت كند  : نقل است كه گفت     

 . روا نبود اين خواستن ، كه پيغمبر عليه السالم نخواست 
بدين حرمت داشت پيغمبر حق تعالي آن را كفايت كرد تا پيش من چه زني ، چـه ديـواري ، هـر                       

 . دويكي است 
تو كسبي نمي كنـي و      ! يا شيخ   : پس امام گفت    . ر پس امامي نماز مي كرد       نقل است كه شيخ د    

 از كجا مي خوري؟. چيزي از كسي نمي خواهي 
 . صبر كن تا نماز قضا كنم : شيخ گفت 

 چرا ؟ : گفت 
 . نماز از پس كسي كه روز دهنده را نداند روا نبود كه گزارند : گفت 

اگر پنداري كه ايـن نمـاز سـبب رسـيدن           : گفت  .كرد  و يكبار يكي در مسجدي ديد كه نماز مي          
اگـر نمـاز نكنـي كـافر        . است به خداي تعالي ، غلط مي كني كه همه پنداشت است نه مواصلت               

 . باشي ، و اگر ذره اي به چشم اعتماد به وي نگري مشرك باشي 
ه بيايـد و    كس باشد كه به زيارت ما آيد و ثمره آن لعنت بود و كس باشد ك               : نقل است كه گفت     

 . فايده آن رحمت باشد 
 چگونه ؟ : گفتند 
مرا غيبت كنـد ، در لعنـت        . يكي بيايد و حالتي بر من غالب آيد در آن حالت با خود نباشم               :گفت  
 . ثمره آن رحمت باشد . و ديگري بيايد حق را بر من غالب يابد ، معذور دارد . افتد 
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ا من خيمه خود بر طرف دوزخ زدمي كـه چـون            مي خواهم كه زودتر قيامت برخاستي ت      : و گفت   
 . دوزخ مرا بيند نيست شدي ، تا من سبب راحت خلق باشم 

هركه را از شما روز قيامت شفيع نبود در اهل دوزخ او را ، از مريدان                : حاتم اصم مريدان را گفت      
 . نيست 

بـر كنـاره دوزخ     من مي گويم كه مريد من آن اسـت كـه            : بايزيد گفت   . اين سخن بايزيد گفتند     
بايستند و هركه را به دوزخ برند دست او بگيرد و به بهشت فرستد و بـه جـاي او خـود بـه دوزخ                     

 . رود
 چرا بدين فضل كه حق با تو كرده است خلق را به خداي نخواني ؟: گفتند
 كسي را كه او پند كرد بايزيد چون تواند كه بردارد ؟ :گفت 

اي : د ، سر به گريبان فكرت فروبرده ، چون سـربرآورد گفـت              او را دي  . بزرگي پيش بايزيد رفت     
 چه كردي ؟ ! شيخ 
 . سر به فناي خود فرو بردم ، و به بقاي حق برآوردم : گفت 

چنـدان سـر بـر منبـر زد كـه           . ما قدروا اهللا حق قـدره       :يك روز خطيب بر منبر اين آيت بخواند         
 گداي دروغ زن را كجا مـي آوردي تـا           چون دانستي اين  : چون به هوش آمد گفت      . بيهوش شد   

 دعوي معرفت تو كند ؟ 
 اين حركت تو از چيست ؟ ! يا شيخ : گفت . مريدي شيخ را ديد كه مي لرزيد 

سي سال در راه صدق قدم بايد زد ، و خـاك مزبـل بـه محاسـن بايـد رفـت و سـر                         : شيخ گفت   
 كـه از پـس تختـه برخاسـتي مـي      به يك دو روز. برزانوي اندوه بايدنهاد تا تحرك مردان بداني  

 خواهي كه به اسرار مردان واقف شوي ؟ 
از . نقل است كه وقتي لشكر اسالم در روم ضعيف شده بود ، و نزديك بـود كـه شكسـته شـوند           

 ! كفار آوازي شنيدند كه يا بايزيد درياب 
 . نصرت يافت چنانكه در لشكر كفار افتاد و لشكر اسالم . در حال از جانب خراسان آتشي بيامد 
: چـون بـرآورد ، آن مـرد گفـت           . شيخ سـرفرو بـرده بـود        . نقل است كه مردي پيش شيخ آمد        

 كجابودي ؟ 
 . به حضرت آن مرد :گفت 
 . من به حضرت بودم و تو را نديدم :گفت 

 . و بيرونيان درونيان را نبينند . من درون پرده بودم و تو برون . راست مي گويي : شيخ گفت 
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كه قرآن نخواند ، و به جنازه مسمان حاضر نشود ، وبه عيادت بيماران نرود ، و يتيمـان                   هر:گفت  
 . را نپرسد ، ودعوي اين حديث كند بدانيأ كه مدعي است 

 . دل صافي كن تا با تو سخني گويم : يكي شيخ را گفت 
ت از بـه يـك سـاع   . سي سال است تااز حق دل صافي مي خواهم ، هنوز نيافتـه ام       : شيخ گفت   

 براي تو دل صافي از كجا آرم ؟
خلق پندارند كه راه به خداي روشنتر از آفتاب است ، و من چندين سال است تا از او مي                    : و گفت 

 . خواهم كه مقدار سر سوزني از اين راه بر من گشاده گرداند و ني شود 
. ورش مـي بايـد      نان فرستادي ، نان خ    ! الهي  :نقل است كه آن روز كه باليي بدو نرسيدي گفتي         

 . باليي فرست تا نان خورش كنم 
 بامدادت چون است ؟ :روزي بوموسي از شيخ پرسيد 

 . مرا نه بامداد است و نه شبانگاه :گفت 
خـزاين مـا از طاعـت مقبـول و خـدمت پسـنديده              ! اي بايزيد   : و گفت به سينه ما آواز دادند كه         

 .نبوداگر مارا مي خواهي چيزي بيار كه ما را . پراست 
 آن چه بود كه تو را نباشد ؟ ! خداوندا: گفتم 
 . بيچارگي و عجز و نياز و خواري و شكستگي :گفت 

چنانكه پاي مرد به گلزار فرو شود       . و زمين تر شده بود    . به صحرا شدم عشق باريده بود       : و گفت   
 . ، پاي من به عشق فرو مي شد 

آنچه مراسـت از فضـل      .  روزه جز گرسنگي نديدم      از نماز جز ايستادگي تن نديدم ، و از        : و گفت   
 . اوست ، نه از فعل من 

به جهد و كسب هيچ حاصل نتوان كرد و اين حديث كه مرااست بـيش از هـر دو كـون                     :و گفت   
 . است ، لكن بنده نيكبخت آن بود كه مي رود ، ناگه پاي او به گنجي فرورود و توانگر گردد 

 .د مرا فروتر بايست آمد ، و براي او با او سخن گفت هر مريد كه در ارادت آم:و گفت 
نقل است كه چون در صفات حق سخن گفتي شـادمان و سـاكن بـودي ، و چـون در ذات حـق                        

 . و به سرآمد ! آمد ، آمد: و گفتي . سخن گفتي از جاي برفتي ، و در جنبش آمدي 
 .  طاعتش نكند عجب دارم از كسي كه او را داند و: شيخ مردي را ديد كه مي گفت 

 . يعني عجب بود كه برجاي بماند . عجب دارم از كسي كه او را داند و طاعتش كند : شيخ گفت 
 اين درچه به چه يافتي و بدين مقام رسيدي ؟ : نقل استك ه از او پرسيدند 
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جهان آراميده و حضرتي ديدم     . شبي در كودكي از بسطام بيرون آمدم ماهتاب مي تافت           :و گفت   
 . ژده هزار عالم درجنب آن حضرت ذره اي نمود كه ه

درگاهي بدين عظيمي و چنين     ! گفتم خداندا . شوري در من افتاد و حالتي عظيم بر من غالب شد            
 خالي و كارهايي بدين شگرفي و چنين تنهايي ؟ 

ه ك! درگاه خالي نهاز آن است كه كسي نمي آيد ، از آن است كه ما نمي خواهيم                  :هاتفي آواز داد    
بـاز  . نيت كردم كه جملـه خاليـق را بخـواهم           . هر نانشسته رويي شايسته ي اين درگاه نيسيت         

خطـابي شـنيدم كـه     . ادب نگاه داشـتم     . خاطري امد كه مقام شفاعت محمد راست عليه السالم          
چنانكه تـا قيامـت گوينـد سـلطان العـارفين         . بدين يك ادب كهنگاه داشتي نامت بلند گردانيدم         :

  .بايزيد 
بايزيد چنين حكايت فرموده استكه من دوش خواستم : در پيش امام جعفر ابونصفر فشيري گفتند        

از كرم ربوبيت درخواهم تا ذيل غفران برجرايم خلق اولين و كنم و شفاعت ، كـه مقـام صـاحب                     
 .  در تصرف خويش آرم ، ادب نگاه  اشتم -شريعت است 
 . بهذي الهمة نال مانال: قشيري گفت 

 . يد بدين همت بلند در اوج شرف به پرواز رسيده است بايز
اول بار كه به خانه رفتم ، خانه ديدم ، دوم بار خداوند خانه ديدم ، سوم                 :نقل است كه شيخ گفت      

كه هيچ كس نمي دانستم ، كـه اگـر مـي            . بار نه خانه و نه خداوند خانه ، يعني در حق گم شدم              
 . خن آن است كه يكي به در خانه بايزيد شد ، و آواز داد ديدم حق مي ديدم ، و دليل بر اين س

 شيخ گفت كه را مي طلبي ؟
 بايزيد را ؟:و گفت 

 . سي سال است تا من بايزيد را مي طلبم ، نام و نشانش نمي يابم ! بيچاره بايزيد : گفت 
اعتي كـه در     بيامرزاد كـه بـا جمـ       - بايزيد   -خداي برادرم را    : گفت  . اين سخن با ذوالنون گفتند      

 .خداي گم شده اند گم شده است 
 ! از مجاهده خود ما را چيزي بگوي : نقل است كه بايزيد را گفتند 

روزي نفس را كاري بفرمودم ،      . اما از كمترين بگويم     . اگر از بزرگتر گويم ، طاقت نداريد        : گفت  
ـ   : گفتم  . يك سالش آب ندادم     . يعني فرمان نبرد    . حروني كرد    ن در طاعـت ده يـا در        يا نفس ت

 . تشنگي جان بده 
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چه گويي در كسي كه حجاب او حق است ؟ يعني تا اوو مي داند كه حق اسـت حجـاب                     :و گفت   
 . او مي بايد كه نماند و دانش او نيز نماند تا كشف حقيقي بود . است 

 روز كـه    هر. و در استغراق چنان بود كه مريدي داشت كه بيست سال بودتا از وي جدا نشده بود                  
 نام تو چيست ؟ ! اي پسر : شيخ او را خواندي گفتي 

بيست سال است تا در خدمت تو مي باشم         ! مرا افسوس مي كني     ! اي شيخ   :روزي مريدي گفت    
 و هر روز نام من مي پرسي ؟ 

لكن نام او آمده است و همه نامه ا از دل من برده ، نـام   . استهزا نمي كنم    ! اي پسر   : شيخ گفت   
 . د مي گيرم و باز فراموش مي كنم تو يا

در همه عمر خويش مي بايدم كه يك نماز كنم كـه حضـرت او را شـايد و                   : نقل است كه گفت     
. هربار كـه فـارغ شـدمي        . شبي از نماز خفتن تا وقت صبح ، چهارركعت نماز مي گزارم             . نكردم  
اكنـون تـو را بـي       . ايزيد اسـت    در خور ب  . الهي من جهد كردم تا در خور تو بود اما نبود            : گفتمي  

 . نمازان بسياراند ، بايزيد را يكي از ايشان گير 
. زاري كـردم كـه راهـم دهيـد     .  شبي حجـاب برداشـتند   - چهل سال -بعد از رياضات :و گفت  

 . خطاب آمد كه با كوزه اي كه تو داري و پوستيني تو را بار نيست 
با اين مدعيان بگوي كه بايزيد بعـد از چهـل           ! ايزيد  ندايي شنيدم كه ب   . كوزه و پوستين بينداختم     

تا شما كه   . سال رياضات و مجاهدت با كوزه شكسته و پوستيني پاره پاره تا نيدنداخت بار نيافت                
چندين عاليق به خود بازبسته ايد و طريقت را ندانه دام هوا ساخته ايد كال و حاشا كه هرگز بـار                     

 . يابيد 
گشتان پاي بود از نماز خفتن تا سحر گاه و خادم آن حال مشاهده مي               نقل است كه شبي بر سران     

آن : بامداد از شـيخ پرسـيد    . خادم در تعجب ماند     . كرد و خون از چشم شيخ بر خاك مي ريخت           
 . چه حال بود ، ما را از آن نصيبي كن 

هي شكم عرض را ديدم چون گرگ لب آلوده و ت. اول قدم كه رفتم ، به عرش رفتم         : شيخ گفت   
 . بيا تا چه داري . گفتم اي عرش به تو نشاني مي دهند كه الرحمن علي العرش استوي . 

چه جاي اين حديث است كه ما را نيز به دل تو نشاني مـي دهنـد كـه انـا عنـد المنكـره                         : گفت  
 جـوان   اگر. اگر آسمانيانند از زمينينا مي جوطند و اگر زمينيان اند از آسمانيان مي طلبند               . قلوبهم  

اگـر  . است از پير مي طلبد واگر پير است از جوان مي طلبد واگر خراباتي است از زاهد مي طلبـد                     
 . زاهد است از خراباتي 
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 ! بخواه : و گفت چون به مقام قرب رسيدم گفتند 
 . مرا خواست نيست ، هم تو از بهر ما بخواه :گفتم 
 .بخواه : گفتند 
 . تو را خواهم و بس : گفتم 
 . اين خواست محال است دع نفسك و تعال . تا وجود بايزيد ذره اي مي ماند : د گفتن

 . گستاخي خواهم كرد . بي زلت بازنتوانم گشت : گفتم 
 . بگوي : گفتند
 . بر همه خاليق رحمت كن :گفتم 
 ! باز نگر : گفتند 

سي نيكخواه تـر از خـود     بازنگرستم ، هيچ آفريده نديدم ، اال او را شفيعي بود و حق را بر ايشان ب                
 ! بر ابليس رحمت كن : بعد از آن گفتم . پس خواموش شدم . ديدم 
تو جهد آن كن كه خد را       . برو كه او از آتش است ، آتشي را آتشي بايد            ! گستاخي كردي   : گفتند  

 . بدان نيازي كه سزاي آتش شوي كه طاقت نياري 
ر پـيش خـود حاضـر كـرد و در هـر مقـامي               حق تعالي مرا دو هزار مقـام د       : نقل است كه گفت     

 چه مي خواهي ؟ ! اي بايزيد : مرا گفت . من قبول نكردم . مملكتي بر من عرضه كرد 
 . آنك هيچ نخواهم : گفتم 

من در ميانه   . خلق تواند و تو خالق ايشان       ! خداوندا  : و چون كسي از وي دعاي خواستي ، گفتي          
 . شم كيستم كه ميان تو و خلق تو واسطه با

 . مرا چيزي آموز كه سبب رستگاري من بود: و يكي پيش شيخ آمد و گفت 
از علم چندينت بس كه بداني كه خداي بر تو مطلع است و هرچه مـي                ! دو حرف ياد گير     : گفت  

 . كني مي بيند  ؛ و بداني كه خداوند از عمل تو بي نياز است 
قدم بر قدم مشـايخ چنـين       : د و مي گفت     جواني قدم به قدم شيخ نها     . و يك روز شيخ مي رفت       

يا شيخ پاره اي از اين پوستين به من ده تا بركت تو به              : گفت  . و پوستيني در بر شيخ بود       . نهند  
 .من رسد 

 .اگر تو پوست بايزيد در خود كشي سودت ندارد تا عمل بايزيد نكني: شيخ گفت 
 .  نگر در من! اليه : و يك روز شوريده اي را ديد كه مي گفت 

 از سر غيرت و غلبات وجد كه نيكو سر و رويي داري ،كه در تو نگرد؟ : شيخ گفت 
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 . آن نظر از برا آن مي خواهم تا سر و رويم نيكو شود ! اي شيخ : گفت 
 . راست گفتي : گفت . شيخ را از آن سخن عظيم خوش آمد 

هـم شـراب    : گفـت   نقل است كه يك روز سخن حقيقت مي گفت و لب خويش مي مزيد و مي                 
 . خواره ام و هم شراب و هم ساقي 

هرچند جهد كردم كه گشـاده شـود ،         . هفتاد زنار از ميان گشادم يكي بماند        : نقل است كه گفت     
همـه زنارهـا   : آوازي آمد كـه  . الهي قوت ده تا اين نيز بگشايم  : زاري كگردم و گفتم     . نمي شد   
 . اطن يكي گشادن كار تو نيست . گشادي 

به همه دستها در حق بكوفتم  آخر تا بدست نياز نكوفتم نگشادند ؛ و به همه زبانهـا بـار                     :گفت  و  
خواستم تا به زفان اندوه باز نخواستم بار ندادند ، به همه قدمها به راه او بـرفتم تـا بـه قـدم ذل                         

 . نرفتم به منزلگاه عزت نرسيدم 
ده ، و چون به قدم اول معرفت رسيدم         سي سال بود تا من مي گفتم چنين كن و چنين            : و گفت   
 . الهي تو مرا باش و هرچه مي خواهي كن : ، گفتم 
 . چون خاموش شدم ، بنگريستم حجاب من ذكر من بود . سي سال خداي را ياد كردم : و گفت 
اي :نـدايي شـنيدم كـه       . كيف الوصول اليك    : و گفتم   .يكبار به درگاه او مناجات كردم       : و گفت   
 . نخست خود را سه طالق ده ، و آنگه حديث ما كن . طلق نفسك ثلثا ثم قل اهللا ! بايزيد 

از . اگر حق تعالي از من حساب هفتاد ساله خواهد من از وي حساب هفتاد ساله خواهم                 : و گفت   
از بلـي  . گفته اسـت ، و جملـه را در شـور آورده    . بهر آنكه هفتاد هزار سال است تا الست بربكم      

 . ورها كه در سر آسمان و زمين است از شوق الست است گفتن جمله ش
روز شمار ، هفت اندامت ذره ذره گردانيم و بـه         ! جواب شنو   :بعد از آن خطاب آمد كه       : پس گفت   

 . گويم اينك حساب هفتاد هزارساله و حاصل و باقي در كنارت نهاديم . هر ذره ديداري دهيم 
شايند و واليت هر دو سراي به اقطاع به مادهند هنـوز            اگر هشت بهشت را در كلبه ما گ       : و گفت   

بدان يك آه كه در سحرگاه برياد شوق او از ميان جان ما برآيد ندهيم بل كه يك نفس كـه بـه                       
 . درد او برآريم با ملك هژده هزار عالم برابر نكنيم 

زخ از گريـه و     اگر فردا در بهشت ديدار ننمايد چندان نوحه و ناله كنم كه اهل هفـت دو               : و گفت   
 .ناله من عذاب خود فراموش كنند 

 158



و . ما به هيچ فرونيامـديم    . كساني كه پيش از ما بوده اند هركسي به چيزي فروآمده اند             : و گفت   
يكبارگي خود را فداي او كرديم و خود را از براي خود نخواهيم كه اگر يـك ذره صـفات مـا بـه                        

 . صحرا آيد هفت آسمان و زمين درهم اوفتد 
 . يعني بنده را خواست نبود . او خواست كه ما را بيند و ما نخواستيم كه او را بينيم :  گفت و

روي . چهل سال روي به خلق كردم و ايشان را به حق خواندم ، كسي مرا اجابت نكرد                  : و گفت   
يعني عنايـت حـق در      . از ايشان بگردانيدم چون به حضرت رفتم همه را پيش از خود آنجا ديدم               

آنچه خواستم حق تعالي به يك عنايت آن همـه را بـيش از              .  خلق بيش از عنايت خود ديدم        حق
 . من به خود رسانيد 

پس نگه كردم عاشـق و معشـوق و عشـق           . از بايزيدي بيرون آمدم چون مار از پوست         : و گفت   
 . يكي ديدم كه در عالم توحيد همه يكي توان بود 

ندا كردند از من در من كه اي تو من يعني به مقام الفناء فـي                از خداي بخداي رفتم ، تا       : و گفت   
 . اهللا رسيدم 

يعني بـه   . چند هزار مقام از پس كردم ، چون نگه كردم خود را در مقام حزب اهللا ديدم                  : و گفت   
 . معني اهللا كه ان كنه است راه نيست 

ي آنچه من بـودم نمانـدم       يعن. حق تعالي سي سال آينه من بود ، اكنون من آينه خودم             : و گفت   
اينك بگـويم كـه آينـه       . كه من و حق شرك بود ، چون من نماندم حق تعالي آينه خويش است                

 . حق است كه به زبان من سخن گويد و من در ميان ناپديد . خويشم 
 . سالها بر اين درگاه مجاور بودم ، به عاقبت حيرت بديدم و جز حيرت نصيب ما نيامد : و گفت 
اهل دنيا به دنيا مشغول بودند و محجوب ، وا          .  به درگاه عزت شدم ف هيچ زحمت نبود          :و گفت   

هل آخرت به آخرت ، و مدعطان به دعوي ، وارباب طريقت و تصوف قومي بـه اكـل و شـرب و                       
گريه ، و قومي به سماع و رقص ، و آنها كه مقدمان راه بودند و پيروان سپاه بودنـد ، درباديـه ي                        

 . بودند و در درياي عجزغرق شده حيرت گم شده 
مدتي گرد خانه طواف كردم ، چون به حق رسيدم خانه را دطدم كه گرد من طـواف مـي                    : گفت  
 . كرد 

به جـز از مـا      ! سحرگاه ندايي شنيدم كه اي بايزيد       . شبي دل خويش مي طلبيدم و نيافتم        : گفت  
 تو را با دل چه كار است ؟! چيزي دطگري مي طلبي 
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مرد نه آن استكه بر پي چيزي رود ، مرد آن است كه هرجا كه باشد هرچه خواهد پيش                   : و گفت   
 . آيد ، و با هركه سخن گويد از وي جواب شنود 

 . حق مرا به جايي رسانيد كه خاليق جمله در ميان دو انگشت خود بديدم : و گفت 
 .  قرب او گردد مريد را حالوت طاعت دهند ، چون بدان خرم شود شادي او حجاب: و گفت 
 . كمترين درجه عارف آن است كه صفات حق در وي بود : و گفت 
اگر بدل خاليق مرا به آتش بسوزانند من صبر كنم ، از آنجا كه منم محبـت او را هنـوز                    : و گفت   

هيچ نكرده باشم ، و اگر گناه من و از آن همه خاليق بيامرزد از آنجا كه صفت رافـت و رحمـت                       
 . اري نباشد اوست هنوز پس ك

 . يعني عجب در طاعت بدتر از گناه. توبه از معصيت يكي است و از طاعت هزار : و گفت 
 . كمال درجه عارف سوزش او بود در محبت : و گفت 
 . علم ازل دعوي كردن از كسي درست آيد كه اول برخود نور ذات نمايد : و گفت 
داي را بر مخلوقات اختيـار كـردم تـا چنـدان            دنيا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خ         : و گفت   

چون زحمـات از ميانـه برداشـتم        . محبت حق بر من مستولي شد كه وجود خود را دشمن گرفتم             
 . انس به بقاي لطف حق داشتم 

خداي را بندگانند كه اگر بهشت با همه زينتها بر ايشان عرضه كننـد ايشـان از بهشـت                   : و گفت   
 .  از دوزخ همان فرياد كنند كه دوزخيان

عابد به حقيقت و عامل به صدق آن بود كه به تيغ جهد سر همه مرادات بردارد و همـه                    : و گفت   
شهوات و تمناي او در محبت حق ناچيز شود ، آن دوست دارد كه حق خواهد و آن آرزو كند كـه                      

 . حق شاهد او بود 
 كند ؟ نه خداوند تعالي رضاي خود به كسي دهد آنكس بهشت را چه : و گفت 
 . يكي ذره حالوت معرفت در دلي به از هزار قصر در فردوس اعلي : و گفت 
 . يگانگي او بسيار مردان مرد را عاجز كند و بسي عاجزان را به مردي رساند : و گفت 
اگر توانيد به سرقاعده فناي اول بازرويد تا بدين حديث رسيد ، و اگر نه اين همه صالح                  : و گفت   

 .  بر شما مي زند و زهد بادست كه
 . خداي شناسان ثواب بهشت اند و بهشت وبال ايشان : و گفت 
 . گناه شما را چنان زيان ندارد كه بي حرمتي كردن و خوار داشتن برادري مسلمان : و گفت 
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دنيا اهل دنيا را غرور در غرور است و آخرت اهـل آخـرت را سـرور در سـرور اسـت ، و                        : و گفت   
 .  را نور در نور دوستي حق اهل معرفت

 . در معاينه كار نقد است اما در مشاهده نقد نقد است : و گفت 
 . عبادت اهل معرفت را پاس انفاس است : و گفت 
چون عارف خاموش بود مرادش آن بود كه يا سخن گويد ، و چون چشم بـر هـم نهـد                     : و گفت   

و نهد طلب آن كند كـه سـر         و چون سر به زان    . مقصودش آن بود كه چون باز كند به حق نگردد           
 . برندارد تا اسرافيل صور بدمد از بسياري انس كه به خداي دارد 

 . سوار دل باش و بباد تن : و گفت 
 . عالمت شناخت حق گريختن از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت او : و گفت 
 سراي سرفرونيارد   هركه به حق مبتال گشت مملكت از او دريغ ندارند و او خود به هردو              : و گفت   

 . 
عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت واز مـا دون اثـر نگذاشـت تـا يگانـه مانـد                       : و گفت   

 . چنانكه خود يگانه است 
 . كمال عارف سوختن او باشد در دوستي حق : و گفت 
فردا اهل بهشت به زيارت روند ، چون بازگردند صورتها بر ايشان عرضـه كننـد هركـه                  : و گفت   

 . ورت اختيار كرد او را به زيارت راه ندهند ص
نه زهد دارد و نه علم ونـه عمـل ، چـون     . بنده را هيچ به از آن نباشد كه بي هيچ باشد            : و گفت   

 . بي همه باشد ، با همه باشد 
 . اين قصه را الم بايد كه از قلم هيچ نيايد : و گفت 
پس . ببويد كه معارف نماند ، و عارف برسد         عارف چندان از معرفت بگويد و در كوي او          : و گفت   

 . معارف از عارف نيابت دارد ، و عارف به معرفت نرسد تا از معارف ياد نيارد 
امـا  . طلب علم و اخبار از كسي اليق است كه از علم به معلوم شود و از خبر به مخبـر                     : و گفت   

 كند تا مخلـوقي اورا پـذيرد ،         هركه از براي مباهات علمي خواند و بدان رتبت و زينت خود طلب            
 . هر روز دورتر باشد ، و از او مهجورتر گردد 

دنيا چه قدر آن دارد كه كسي گذاشتن او كاري پندارد كه محال باشد كه كسي حـق را                   : و گفت   
 . شناسد و دوستش ندارند ومعرفت بي محبت قدري ندارد 
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آيد كه چون بـه دريـا رسـد سـاكن           از جويهاي آب روان آواز مي شنوي كه چگونه مي           : و گفت   
 . گردد و از درآمدن و بيرون شدن او دريا را نه زيادت بود و نه نقصان 

. اگر ساعتي در دنيا از وي محجوب مانند او را نپرستند و طاعتش ندارند               . او را بندگانند    : و گفت   
 يعني چون محجوب مانند نابود گردند ؛ ونابود عبادت چون كند ؟ 

 . كه خداي را داند زبان به سخني ديگر جز ياد حق نتواند گشاد هر: و گفت 
كمترين چيزي كه عارف را واجب آمد آن است كه از مال و ملك تبرا كند ، و حق ايـن                     : و گفت   

 . است كه اگر هردو جهان در سر دوستي او كني هنوز اندك باشد 
 . ثواب عارفان از حق ، حق باشد : و گفت 

يان مكان جويند و در عين اثر نگويند واگـر از عـرش تـا ثـري صـدهزار آدم                    عارفان در ع  : گتف  
باشند با ذراير بسيار و اتباع و نسل بي شمار و صدهزار فريشته مقرب ، چون جبرئيـل و ميكائيـل      

 قدم از عدم در زاويه دل عارف نهند ، او در جنب وجود و معرفت حق ايشان را موجود نپندارد و             -
 . ن شدن ايشان خبر ندارد ، و اگر به خالف اين بود مدعي بود نه عارف از درآمدن و بيرو

من چه كنم ؟ عـارف گويـد او         : عالم گويد   . عارف معروف را بيند و عالم با عالم نشيند          : و گفت   
 چه كند ؟ 

بهشت را نزد دوستان حق خطري نباشد ، و با اين همـه كـه اهـل محبـت بـه محبـت                      : و گفت   
ن قوم دارند كه اگر خفته اند واگر بيدارند طالب و مطلوب انـد ، و از طلبگـاري                   مهجورانند ، كار آ   

مغلوب مشاهده معشوق اند ، كه بر عاشق عشـق خـود ديـدن تـاوان                . ودوستداري خود فارغ اند     
 . است ، و در مقابله مطلوب به طلبگاري خود نگرستن در راه محبت طغيان است 

 گشت ، بعضي از دلها كه ديد بار معرفت او نتوانست كشيد             حق بر دل اولياي خود مطلع     : و گفت   
 . ، به عبادتش مشغول گردانيد 

بار حق جز بارگيران خاص برندارند كه مـذلل كـرده مجاهـده باشـند و رياضـت يافتـه                    : و گفت   
 . مشاهده 
كاشكي خلق به شناخت خود توانندي رسيد كه معرفت ايشان را در شناخت خـود تمـام                 : و گفت   
  . بودي

يعنـي  . جهد كن تا يك دم به دست آري كه آن دم در زمين و آسمان جز حق را نبيني                    : و گفت   
 . تا بدان دم همه عمر توانگر نشيني 
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سـخاوتي چـون    : عالمت آنكه حق او را دوست دارد آن است كه سه خصلت بدو دهـد                : و گفت   
 . مين سخاوت دريا ؛ و شفقتي چون شفقت آفتاب ، و تواضعي چون تواضع ز

حاجيان به قالب گرد كعبه طواف كنند ، بقا خواهند ؛ و اهل محبت به قول گردنـد گـرد                 : و گفت   
 . عرش و لقا خواهند 

 . در علم علمي است كه علما ندانند و درزهد زهدي است كه زاهدان نشناسند : و گفت 
 . هركه را برگزينند فرعوني را بدو گمارند تا او را مي رنجاند : و گفت 
درون پـرده  . اين همه گفت و گوي و مشغله و بانگ و حركت و آرزو بيرون پرده اسـت          : و گفت   

 . خاموشي و سكونت و آرام است 
. اين دليري چندان است كه خواجه غايت است از حضرت حـق ، و عاشـق خـود اسـت             : و گفت   

 . چون حضور حاصل آمد چه جاي گفت و گوي است 
 . ار نيك ، و صحبت بدان بتر از كار بد صحبت نيكان به از ك: و گفت 
 . همه كار ها در مجاهده بايد كرد ، آنگاه فضل خداي ديدن نه فعل خويش : و گفت 
هركه خداي را شناخت او را با سوال حاجت نيست و نبود ف و هركـه نشـناخت سـخن                    : و گفت   

 . عارف درنيابد 
گرداند ، هركدورت كه بدو رسد صـافي  عارف آن است كه هيچ چيز مشرب گاه او تيره ن   : و گفت   

 . گردد 
 . آتش عذاب آنكس راست كه خداي را نداند ، اما خداي شناسان برآتش عذاب باشند : و گفت 
 . شبانگاه از ايمان برآيند . هرروز هزار كس در اين راه آيند : و گفت 
و يكـي بـر     هرچه هست در دو قدم حاصل آيد ، كـه يكـي بـر نصـيبهاي خـود نهـد ،                      : و گفت   

 . آن يك قدم را بردارد و آن ديگر برجاي آن نهد . فرمانهاي حق 
 . هركه ترك هوا گفت به حق رسيد : و گفت 
هركه نزديك حق بود همه چيز و همه جاي او را بود ، زيرا كه حق تعـالي همـه جـاي                      : و گفت   

 . است و حق را همه چيز هست 
 . ركه جاهل حق است عارف است هركه به حق عارف است جاهل است و ه: و گفت 
 . عارف طيار است و زاهد سيار است : و گفت 
هركه خداي را شناخت عذابي گردد بر آتش ، و هركه خداي را ندانست آتش براو عذاب                 : و گفت   

 . گردد ، و هركه خداي را شناخت بهشت را ثوابي گردد ، و بهشت براو وبالي گردد 
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 . شود ، جز به وصالعارف به هيچ چيز شاد ن: و گفت 
آنچه روايت مي كنند كه ابراهيم و موسي و عيسي صلوات اهللا علـيهم اجمعـين گفتنـد                  : و گفت   

ما را از امت محمد گردان ، گمان بري كه آرزوي فضايح اين مشتي رياست جوي كردنـد                  ! خدايا  
ـ                       ري بـود و    ؟ كالو حاشا بل ، كه ايشان در اين امت مرداني ديدنـد كـه اقـدام ايشـان برتحـت ث

 . سرهاي ايشان از اعلي عليين برگذشته وايشان در ميان گم شده 
حظ اوليا در تفاوت درجات از چهار نامست ، و قيام هر فرقتي از ايشان به نامي اسـت از                    : و گفت   

هركـه را حـظ او از ايـن         . نامهاي خداي و آن قول خداي است هو االول واالخر والظاهر والباطن           
ود به ظاهر عجايت قدتر وي نگرانتر بود و هركه را حظ او ازاين نامها باطن بود                 نامها زطادت تر ب   

، نگران بود بدانچه رود از انوار وا سرار و هركه را حظ او از ايـن نامهـا بـاطن بـود ، نگـران بـود                    
 بدانچه رود از انوار واسرار وهركه را حظ او ازاين نامها اول بود ، شغل او بدان بود كه اندر سـبقت                     
رفته است ، هركه را حظ او از اين نامها اول بد ،شغل او بدان بود كه اندر سبقت رفتـه اسـت ، و                         
هركه را حظ او از اين نامها آخر بود شغل او به مستقبل بسته بود با آنچه خواهد بود ، و هـركس                       

 . را ازين كشف برقدر طاقت او بود 
اله شما افتد در حواله مشـويد و اگـر ههـم بـي              اگر همه دولتها كه خاليق را بود در حو        : و گفتند   

دولتي در راهتانافتد نوميد مگرديد كه كار خداي كن فيكـون بـود و هركـه بـه خـود فرونگـرد و                       
عبادت خويش خالص بيند واز صفاي كشف خود حسابي برتواند گرفـت ، ونفـس خـود را اخبـث                    

 . النفوس نبيند او از هيچ حساب نيست 
ا مرده گرداند به كثرت شهوات ، او را در كفن لعنت پيچنـد و در زمـين                  هركه دل خود ر   : و گفت   

ندمت دفن كنند ؛ و هركه نفس خود را بميراند به باز ايسـتادن شـهوات ، او را در كفـن رحمـت                        
 . پيچد ، و در زمين سالمت دفن كنند 

ز راه افتاد ، مگـر      آنكه ا . و از راه نيفتاد     . به حق نرسيد آنكه رسيد ، مگر به حفظ حرمت           : و گفت   
 . به ترك حرمت كردن 

 . هرگز اين حديث را به طلب نتوان يافت ، اما جز طالبان نيابند : و گفت 
 . چون مريد نعره زند و بانگ كند حوضي بود و چون خاموش بود دريايي شود پر در : و گفت 
 . يا چنان نماي كه هستي يا چنان باش كه مي نمايي : و گفت 
ه را ثواب خداي به فردا افتد خود امروز عبادت نكرده است كه ثواب هـر نفسـي از                   هرك: و گفت   

 . مجاهدات در حال حاصل است 
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پس كي خواهي يافت چيزي كه      . علم عذر است و معرفت مكر است و مشاهده حجاب           : و گفت   
 مي طلبي ؟ 

 . قبض دلها در بسط نفوس است و بسط دلها در قبض نفوس است : و گفت 
 . نفس صفتي است كه هرگز نرود جز به باطل  : و گفت

 . حيات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذكر : و گفت 
در آن دار الملك تختي از سياست فراق نهاده اسـت ، و      . شوق دار الملك عاشقان است      : و گفت   

ي هـزار   تيغي از هول هجران كشيده ، و يك شاخ نرگس وصال بردست رجا داده ، و در هر نفسـ                   
 . سربدان تيغ بردارند 

هفت هزار سال بگذشت و هنوز آن نرگس غصا طريا است كـه دسـت هـيچ امـل بـدو                     : و گفت   
 . نرسيده است 

 . معرفت آن است كه بشناسي كه حركات و سكنات خلق به خداي است : و گفت 
  .توكل زيستن را به يك روز بازآوردن است و انديشه فردا پاك انداختن : و گفت 
 . ذكر كثير نه به عدد است لكن به حضور بي غفلت است : و گفت 
 . محبت آن است كه بسيار خود را اندك شمري و اندك حق بسيار داني : و گفت 
 . محبت آن است كه دنيا و آخرت را دوست نداري: و گفت 
 . اختالف علما رحمت است مگر در تجريد و توحيد : و گفت 
 . ت كه جز باران حكمت نباراند گرسنگي ابري اس: و گفت 
 . نزديك ترين خاليق به حق آن است كه بار خلق بيش كشد و خوي خوش دارد : و گفت 
فراموشي نفس ياد كردن حق است و هركه حق را به حق شناسد زنده گردد ، و هركـه                   : و گفت   

 . حق را به خود شناسد فاني گردد 
 از آبگينه پـاك كـه شـعاع او جملـه ملكـوت را               دل عارف چون چراغي است در قنديلي      : و گفت   

 . روشن دارد ، او را از تاريكي چه باك 
يكـي خلـق را حرمـت ناداشـتن ، و يكـي حـق را منـت                  . هالك خود در دو چيز است       : و گفت   
 . ناداشتن 

 . فريضه صحبت مولي است و سنت ترك دنيا : فريضه و سنت چيست ؟ گفت : گفتند 
 . مرا وصيتي كن : شيخ را گفت . فري مي رفت نقل است كه مريدي به س
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چون با بدخويي صـحبت داري ، خـوي بـد او را بـا           . به سه خصلت تو را وصيت مي كنم         : گفت  
خوي نيك خود آر تاعيشت مهيا و مهنا بود و چون كسي با تو انعامي كند اول خداي را شكر كن                     

و چون باليي روي به تـو نهـد بـه عجـز             ، بعد زا ان ، آنكس را كه حق دل او بر تو مهربان كرد                
 . معترف گرد و فرياد خواه كه تو صبر نتواني كرد و حق باك ندارد 

روز اول در دنيـا ، روز       . زهد را قيمتي نيست كه من سه روز زاهـد بـود م              : پرسيدند از زهد گفت     
تـو طاقـت مـا      ! هاتفي آواز داد كـه اي بايزيـد         . دوم در آخرت ، روز سوم از آنچه غير خدا است            

 . يافتي . به گوش من آمد كه يافتي . مراد من اين است : گفتم . نداري 
كمال رضاي من از او تا حدي است كه اگر بنده اي را جاويد به عليين بـرآرد و مـرا بـه       : و گفت   

 . اسفل السافلين جاويد فرو برد من راضيتر باشم از آن بنده 
 سد ؟ پرسيدند كه بنده به درجه ي كمال كي ر

چون عيب خود را بشناسد و همت خلق برآرد ، آنگاه حق او را بر قدر همت وي و به قـدر                      : گفت  
 . دوري از نفس خود به خوطش نزديك گرداند 

شـيخ نعـره اي زد و   . ما را زهد و عبادت مي فرمايي و تو زيادت زهد و عبادت نمي كني     : گفتند  
 . زهد و بعادت از من شكافته اند : گفت 

 راه به حق چگونه است ؟ : سيدند  پر
 . تو از راه برخيز كه به حق رسيدي : گفت 
 به چه به حق توان رسيد ؟ : گفتند 
 . به كوري و كري و گنگي : گفت 
 . هيچ سخن عظيمتر از آن سخن تو نيست . بسيار سخنهاي پيران را شنيد م : گفتند 
ايشان آميختـه  .  بحر صفاي منت مي گويم ايشان در بحر صفاي معاملت گفتند ، و من از       : گفت  

ايشان گفتند تو و ما ؛ و من مي         . آميخته آميخته را پاك نكند      . مي گويند ، من خالص مي گويم        
 . گويم تو بر تو 

 !بر آسمان نگر:گفت . يكي وصيت خواست 
 مي داني كه اين كه آفريده است ؟ : نگه كرد گفت 

 . دانم : گفت 
 . از او برحذر باش. آنكس كه آفريده است هرجا كه باشي برتو مطلع است : گفت 

 . اين طالبان از سياحت نمي آسايند : يكي گفت 
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 . مقيم را طلبيدن محال بود در سفر . آنچه مقصود است ، مقيم است نه مسافر : گفت 
 صحبت با كه داريم ؟ : گفتند 
رسد و چون گناهي كني توبه پذيرد ، و هرچـه حـق از تـو       آنكه چون بيمار شوي تو را بازپ      : گفت  

 . داند از او پوشيده نماند 
 چرا امشب نماز نمي كني ؟ : يكي گفت 

و هركجا افتاده اي است دست او مـي         . من گرد ملكوت مي گردم      . مرا فراغت نمازنيست    :گفت  
 . يعني كاردر اندرون خود مي كنم . گيرم 
 ف چيست ؟ بزرگترين نشان عار: گفتند 
آنكه با تو طعام مي خورد و از تو مي گريزد و ازتو مي خرد و به تو مي فروشـد و دلـش در          :گفت  

 . حضاير قدس پشت به بالش انس بازنهاده باشد 
عارف آن است كه در خواب جز خداي نبيند و با كس جـز از وي موافقـت نكنـد و سـر                   : و گفت   

 . خود جز با وي نگشايد 
در واليتي باشيد كه در وي امـر بـه معـروف و             : گفت  . به معروف و نهي از منكر       پرسيدند از امر    

در حضرت وحدت نه امر معروف اسـت و نـه           . نهي از منكر نباشد كه هردو در واليت خلق است           
 . نهي منكر باشد 

 مرد كي داند كه به حقيقت معرفت رسيده است ؟ : فگتند 
ع حق  ،و باقي شود بر بساط حق بـي نفـس و بـي                آن وقت كه فاني گردد در تحت اطال       : گفت  
پس او فاني بود باقي و باقيي بود فاني و مرده اي بود زنده و زنده اي بود مرده و مجـوبي                      . خلق  

 . بود مكشوف و مكشوفي بود محجوب 
 . سهل عبداهللا در معرفت سخن گويد : شيخ را گفتند 

 . سهل بركناره دريا رتفه و در گرداب افتاده : گفت 
 آنكه در بحر غرق شود ، حال او چو ن بود ؟ ! اي شيخ : گفتند 
از آنجا كه ديدار خلق است ناپرواي هردو كون بود و بساط گفت و گوي درنوردد كـه مـن                    :گفت  

 . عرف اهللا كل لسانه 
 درويشي چيست ؟ :گفتند 
 گويند ، در    آنكه كسي را در كنج دل خويش پاي به گنجي فرو شود و آن را رسواي آخرت                :گفت  

 . هركه آن گوهر يافت او درويش است . آن گنج گوهري يابد ، آن را محبت گويند 
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 مرد به خداي كي رسد ؟:گفتند 
 . هرگز رسد ! اي مسكين :گفت 
 ! به چه يافتي آنچه يافتي : گفتند 
اسباب دنيا راجمع كردم و به زنجير قناعت بستم و در منجنيق صـدق نهـادم وبـه دريـاي                    :گفت  

 . نااميدي انداختم 
 عمر تو چند است ؟ :گفتند 
 . چهار سال : گفت 
 چگونه ؟ :گفتند 
هفتاد سال بود تا در حجب دنطا بودم اما چهارسال است تا او را مي بينم ، چنانكه مپرس ،                    :گفت  

 . و روزگار حجاب از عمر نباشد 
 . احمد خضرويه شيخ را گفت به نهايت توبه نمي رسم 

 مخلوقي كه به دست تواند آوردن؟. ايت توبه عزتي دارد و عزت صفت حق است نه: شيخ گفت 
 . مگر بعد از گسستن . پيوستن است و پيوستن نباشد : گفت . پرسيدند از نماز 

 راه به خداي چگونه است ؟ :گفتند 
 . غايب شو از راه و پيوستي به اهللا :گفت 
 چرا مدح گرسنگي مي گويي ؟ : گفتند 
 . فرعون گرسنه بودي هرگز انا ربكم االعلي نگفتي اگر : گفت 

 .هرگز متكبر بوي معرفت نيابد: و گفت 
 نشان متكبر چيست ؟:گفتند 
 .آنكه در هژده هزار عالم نفسي بيند خبيثتر از نفس خويش : گفت 
 بر سر آب مي روي؟: گفتند 
 . چوب پاره اي بر آب برود : گفت 
 در هوا مي پري؟: گفتند 
 . غ در هوا مي پرد مر: گفت 
 به شبي به كعبه مي روي ؟ : گفتند 
 . جادوي در شبي از هند به دماوند مي رود : گفت 
 پس در كار مردان چيست ؟: گفتند 
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 . آْنكه دل در كس نبندد به جز خداي : گفت 
 در مجاهده ها چون بودي ؟ : گفتند 
 . يدم شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حايض د: گفت 

! بارخـدايا  : پيش حضرت بايستادم ، گفتم    . دنيا را سه طالق دادم و يگانه را يگانه شدم           : و گفت   
فضل كه كرد آن بود     . چون صدق من بدانست     . جز از تو كس ندارم و چون تو را دارم همه دارم             

 . كه خاشاك نفس از پيش من برداشت 
 فرمود او را نگاه داشتند خلعت يافتند و بدان خلعت          آنها كه . حق تعالي امر و نهي فرمود       : و گفت   

 . مشغول شدند و من نخواستم از وي جز وي را 
چندان يادش كردم كه جمله خلقان يادش كردند تا به جايي كه ياد كرد من ياد كـرد او                   : و گفت   

 . د دگر باره انداختن آورد و مرا زنده كر. پس شناخت او تاختن آورد و مرا نيست كرد . شد 
 . چون نگه كردم دوستي او مرا سابق بود . پنداشتم كه من او را دوست مي دارم : و گفت 
يعنـي ديگـران    . هركسي در درياي عمل غرقه گشتند و من در درياي برغرقـه گشـتم               : و گفت   

 . رياضت خود ديدند و من عنايت حق ديدم 
همـه بـه    . م گرفتيم كه هرگز نميـرد       مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده اي عل          : و گفت   

الجرم گفت هيچ چيز بر من دشوارت از متابعت علم نبود ، يعنـي              . حق گويند و من از حق گويم        
 . علم تعليم ظاهر 

 . نفس را به خداي خواندم اجابت نكرد ترك او كردم و تنها رفتم به حضرت : و گفت 
: چـه آوردي ؟ گفـت   :گفتم . بگشت و بازآمد    دلم را به آسمان بردند ، گرد همه ملكوت          : و گفت   

 . محبت و رضا كه پادشاه اين هردو بودند 
چون حق را به علم خويش دانستم ، گفتم اگر به كفايت او تو را بس نيست بـه كفايـت           : و گفت   

هرگاه كه يكي كاهلي كردي به ديگر       . هيچ كس تو را بسنده نبود ، تا جوارح را در خدمت آوردم              
 . ول شدمي تا بايزيد شد اندام مشغ
هيچ چيـز بـدتر از غفلـت        . خواستم تا سخت ترين عقوبتي بر تن خود بدانم كه چيست            : و گفت   

 . نديدم و آتش دوزخ با مردان آن نكند كه يك ذره غفلت كند 
سالهاست تا نماز مي كنم و اعتقادم در نفس به هر نمازي بوده ناپاكي و ما در همه عمر              : و گفت   
 . ي نكرديم در پاكي خود غسل
 . اگر در همه عمر از بايزيد اين كلمه درست آيد از هيچ باك ندارد : و گفت 
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. اگر فردا مرا در عرصات گويند چرا نكردي دوست تر دارم از آنكـه گوينـد چـرا كـردي                   : و گفت   
يعني هرچه كنم در وي مني من بود و مني شرك اسـت و شـركت بـدتر از گنـاه اسـت ، مگـر                          

 . ر من رود كه من در ميان نباشم طاعتي ب
خداي تعالي بر اسرار خلق مطلع است به هر سر كه نگرد خالي بيند مگر سر بايزيد كـه                   : و گفت   

 .از خود پر بيند
اي بسا كسا كه به مانزديك است و از مادور است و اي بسا كسي كه از ما دور اسـت و                      : و گفت   

 . به ما نزديك است 
: پس از توحيد بيدار شـدم ، گفـتم          .  كه زيادت مي خواستم از حق تعالي         در خواب ديدم  : و گفت   

 . زيادت نمي خواهم بعد از توحيد ! يارب 
آن مي خواهم كه    : چه مي خواهي ؟ گفتم      ! يا بايزيد   : حق را به خواب ديدم ، مرا گفت         : و گفت   

 . فرمود كه من تو را هستم چنانكه تو مرا هستي . تو مي خوهي 
ترك خود گوي كه به من      : گفت  . پرسيدمكه راه به تو چونست      .  حق را به خواب ديدم       :و گفت   
 . رسيدي 
اگر صـفت مـن در عـالم غيـب بيننـد همـه              . خلق پندارند كه من چون ايشان يكي ام         : و گفت   

 . هالك شوند 
 . مثل من چون مثل درياست كه آن را نه عمق پديد است نه اول و آخر پيداست : و گفت 

 . كه عرش چيست ؟ گفت منم : يكي از وي پرسيد و 
 .منم: كرسي چيست ؟ گفت : و گفت 
 .منم: لوح و قلم چيست ؟ گفت : و گفت 
آن : گفـت   . خداي را بندگانند بدل ابراهيم و موسي و عيسي صلوات اهللا عليهم اجمعـين               :گفتند  

 . همه منم 
آن همـه   : گفـت   . و ميكائيل و اسـرافيل      مي گويند كه خداي را بندگان اند بدل جبرئيل          : گفتند  

 . منم 
هركه در حق محو شد و به حقيقت هرچـه هسـت رسـيد ،    ! بلي : بايزيد گفت . مرد خاموش شد   

 . واهللا اعلم واحكم . اگر آنكس نبود حق همه خود را بيند عجب نبود . همه حق است 
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 . تم كنيم اين را بياريم و خ
بعد از آنكه مرا از همه موجودات بـه درجـه اسـتغنا             . به چشم يقين در حق نگريستم       : شيخ گفت   

رسانيد و به نور خود منور گردانيد و عجايب اسرار بر من آشكارا كرد ، و عظمت هويت خويش بر                    
ر مـن در    نـو . من از حق بر خود نگرستم و در اسرار و صفات خويش تامل كـردم                . من پيدا آورد    

جنب نور حق ظلمت بود ، عظمت من در جنب عظمت حق عين حقارت گشـت ، عـزت مـن در                      
باز چون نگـاه كـردم ،       . آنجا همه صفا بود و اينجا همه كدورت         . جنب عزت حق عين پندار شد       

هرچـه كـردم بـه قـدرت او     . بود خود به نور او ديدم ، عزت خود از عظمـت و عـزت او دانسـتم             
به چشم انصـاف و حقيقـت نظـر كـردم همـه             . ديده قالبم هرچه يافت از او يافت        . توانستم كرد   

 . و من پنداشته بودم كه منش مي پرستم . پرستش خود از حق بود ، نه از من 
 بار خدايا چيست ؟ : گفتم 
يعني مباشر افعال تويي ليكن مقدر و ميسر تو مـنم تـا توفيـق            . آن همه منم و نه غير من        :گفت  

پس ديده من از واسطه ديدن او از من ديده بردوخـت            . نمايد از طاعت تو چيزي نيايد       من روي ن  
و نگرش به اصل كار و هويت خويش در آموخت ، و مرا ازبود خود ناچيز كرد و به بقاي خـويش                      
باقي گردانيد و عزيز كرد خودي خود بي زحمت وجود من به من نمود ، الجرم حق مـرا حقيقـت                     

وشش بياگندم و زبان نياز در كام تا مرادي كشيدم و علم كسـبي بگذاشـتم و                 از گوش ك  . بيفزود  
 بي آلت ، مدتي قرار گرفتم و فضول از راه اصول به دسـت               -زحمت نفس اماره از ميان برداشتم       

مرا علم ازلي داد و زباني از لطف خـود در كـام مـن               . حق را بر من بخشايش آمد       . توفيق برفتم   
چون بـه زبـان لطـف بـا حـق           . همه موجودات را به حق بديدم       . د بيافريد   نهاد و چشم از نور خو     

مناجات كردم و از علم حق علمي به دست آوردم و به نور او بدو نگريستم ، گفـت اي همـه بـي                
همه با همه مستغني نشوم ، و توبي من مرا باشي به از آنكه من بي تو خود را باشم ، و به تو بـا                          

 .  تو با نفس خود گويم تو سخن گويم بهتر كه بي
اكنون شريعت را گوش دار و پاي از حد امر و نهي در مگذار تا سعيت به نـزد مـا مشـكور     : گفت  
 . باشد 
از آنجا كه مرا دين است و دلم را يقين است تو اگر شكر گويي از خود گـويي بـه از آنكـه                        :گفتم  

 . رهي ، واگر مذمت كني تو از عيب منزهي 
 آموختي ؟ از كه : مرا گفت 

 . سايل به داند از مسئول كه هم مراد است و هم مريد ، و هم مجاب است و هم مجيب :گفتم 
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چون صفاي سر من بديد ، پس دل من ندا از رضاي حق بشنيد ، و رقم خشنودي بر من كشيد ،                      
 و از   دانستم كه بدو زنـده ام     . و مرا منور گردانيد و از ظلمت نفس و از كدورات بشريت درگذرانيد              

 . فضل او بساط شادي در دل افگندم 
 . هرچه خواهي بخواه : گفت

تو را خواهم كه از فضل فاضلتري و ازكرم بزرگتري و از توبه تو قانع گشتم ، چون تو مرا                    : گفتم  
 . باشي منشور فضل و كرم در نوشتم ، از خودم بازمدار ، و آنچه ما دون توست در پيش من ميار 

حق مـي گـويي و حقيقـت        : داد ، پس تاج كرامت بر فرق من نهاد و مرا گفت             زماني مرا جواب ن   
 . مي جويي ، از آنچه حق ديدي و حق شنيدي 

و . باز مـن شـنيدم      . نخست تو شنيدي    . اگر ديدم به تو ديدم ، و اگر شنيدم به تو شنيدم             : گفتم  
مي پريدم و عجايب صنع او مـي        الجرم از كبريا مرا بر داد تا در ميادين عز او            . بروي ثناها گفتم    

چون ضعف من بدانست و نياز من بشناخت مرا به قوت خود قوي گردانيد و به زينت خود                  . ديدم  
چـون مطلـع شـد كـه        . بياراست و تاج كرامت بر سر من نهاد ، و درسراي توحيد بر من بگشـاد                 

ا تشـريف داد و     صفات من در صفات او برسيد از حضرت خود مرا نام نهاد و به خـودي خـود مـر                   
رضاي ما آن است كه رضاي توست ورضـاي تـو آن            : يكتايي پديد آمد ، دويي برخاست و گفت         

 . است كه رضاي ماست سخن تو آاليش نپذيرد و مني تو كس بر تو نگيرد 
: از كوزه امتحان خالص بيرون آمدم تـا گفـت   . پس مرا زخم غيرت بچشانيد و بازم زنده گردانيد       

تـو را  : گفتم . لمن االختيار : گفت . تو را : گفتم  . لمن الحكم   : گفت  . تو را   : تم  گف. لمن الملك   
چون سخن همان بود كه در بدايت كار شنود خواست كه مرا بازنمايد كه اگر سبق رحمت مـن                   . 

به نظر قهاري بـه     . نبودي خلق هرگز نياسودي و اگر محبت نبودي قدرت دمار از همه برآوردي              
چون در مستي خويش خـود را بـه         . نيز از من كسي اثري نديد       . به من نگريست    واسطه جباري   

همه واديها در انداختم و به آتش غيرت تن را بر همه بوته ها بگداختم و اسب طلـب در فضـاي                      
و روشنتر از خاموشي چراغي     . صحرا بتاختم ، به از نياز صيدي نديدم ، و به از عجز چيزي نيافتم                

ساكن سراي سكوت شدم و سدره صابري در پوشـيدم          .  از بي سخن نشنيد م       و سخن به  . نديدم  
فرجـه اي از فـرج در سـينه         . ظاهر و باطن مرا از علت بشريت خالي ديد            . تا كار به غايت رسيد      

الجرم اكنون زبانم از لطف صمداني اسـت        . ظالماني من گشاد و مرا از تجريد و توحيد زباني داد            
و بـه قـوت او مـي        . به مدد او مي گـويم       . ست و چشم از صنع يزداني است        و دلم از نور رباني ا     

چون بدين مقام رسيد م اشارت من ازلـي اسـت و عبـارت             . چون بدو زنده ام هرگز نميرم       . گيرم  
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نه از خود مي گويم تا      . زبان من زبان توحيد است و روان من روان تجريد است            . من ابدي است    
زبان را او مي گرداند بدانچـه خواهـد و مـن در             . ويم تا مذكر باشم     محدث باشم يا به خود مي گ      

: اكنون چون مرا بزرگ گردانيد مرا گفـت         . گوينده به حقيقت او است نه منم        . ميان ترجماني ام    
 . كه خلق مي خواهند كه تو را ببينند 

آوري من تو را    اگر دوست داري كه مرا پيش خلق بيرون         . من نخواهم كه ايشان را ببينم       : گفتم  
مرا به وحدانيت خود بياراي تا خلق تو چون مرا ببيند و در صنع تو نگرنـد صـانع را         . خالف نكنم   

 . ديده باشند و من در ميان نباشم 
پـيش  : پس گفت . اين مراد به من داد و تاج كرامت بر سر من نهاد و از مقام بشريتم در گذرانيد   

 ! خلق من آي 
نـدايي شـنيدم كـه دوسـت مـرا          . به قدم دوم از پاي درافتادم       .  نهادم   يك قدم از حضرت بيرون    

 . بازآريد كه او بي من نتواند بودن ، و جز به من راهي نداند 
چون به وحدانيت رسيدم و آن اول لحظت بود كـه بـه توحيـد نگرسـتم ، سـالها در آن                      : و گفت   

در هـواي   .  ، پـر او از هميشـگي         چشم او از يگـانگي    . وادي به قدم الهام دويدم تا مرغي گشتم         
پس سـر از وادي     . به خالق رسيدم    : گفتم  . چون از مخلوقات غايب گشتم      . چگونگي مي پريدم    

پس سي هـزار سـال در      . كاسه اي بياشاميدم كه هرگز تا ابد ازتشنگي او سيراب نشدم            . برآوردم  
ي هـزار سـال ديگـر در        فضاي وحدانيت او پريدم و سي هزار سال ديگر در الوهيت پريـدم و سـ               

پـس  . چون نود هزار سال به سرآمد بايزيد را ديدم و من هرچه ديدم همـه مـن بـودم    . فردانيت  
پس . چون نگه كردم خود را ديدم در بدايت درجه انبيا    . چهارهزار بايده بريدم و به نهايت رسيدم        

ست و برتر ازيـن مقـام       چنداني در آن بي نهايتي برفتم كه گفتم باالي اين هرگز كسي نرسيده ا             
پـس معلـوم شـد كـه     . چون نيك نگه كردم سر خود بر كف پاي يكي نبي ديدم        . ممكن نيست   

پـس روح مـن برهمـه       . نهايت حال اوليا بدايت احوال انبيا است ، نهايت انبيـا را غايـت نيسـت                 
د ملكوت بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند و به هيچ التفـات نكـرد و هرچـه در پـيش او آمـ                       

طاقت آن نداشت و به جان هيچ پيغمبر نرسيد ، اال كه سالم كرد ، چون به جان مصـطفي عليـه                      
آنجا صدهزار درياي آتشين ديد بي نهايت  ،و هزار حجاب از نور كـه اگـر بـه اول                . السالم رسيد   

دريا قدم نهادمي بسوختمي و خود را به باد بر دادمي تا الجرم از هيبت و دهشت چنان مـدهوش                    
هرچند خواستم تا ميخ طناب خيمه محمد رسـول اهللا بتـوانم ديـد زهـره                . تم كه هيچ نماندم     گش

بـا  . با آنكه به حق رسيدم زهره نداشتم به محمد رسول اهللا بتوانم ديـد زهـره نداشـتم                   . نداشتم  
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يعني هركسي بر قدر خويش به خداي توانند        . آنكه به حق رسيدم زهره نداشتم به محمد رسيدن          
 . اما محمد در پيششان در حرم خاص است . ه حق با همه است رسيد ك

الجرم تاوادي الاله اال اهللا قطع نكني به وادي محمد رسول اهللا نتواني رسيد ، و در حقيقت هردو                   
مريد بوتراب حق را مي ديديد و طاقت ديدار بايزيـد        : وادي يكي است چنانكه آن معني كه گفتم         

با مني مرا بـه تـو راه نيسـت و از            . هرچه ديدم همه من بودم      ! هي  ال: پس بايزيد گفت    . نداشت  
 مرا چه بايد كرد ؟ . خودي خود مرا گذر نيست 

خالص تو از خالص تو از تويي تو در متابعت دوست ماست محمد عربي ديده را                : فرمان آمد كه    
 كـه كسـي را      تعجـب از قـومي دارم     . به خاك قدم او اكتحال كن و بر متابعت او مداومت نماي             

. چندين تعظيم نبوت بود، آنگاه سخن گويد به تحت لواي محمد عليه الصـلوة و السـالم باشـند                    
به خدايي خداي كه لواي من از لواي محمد زيادت است كه پيغامبران و خاليق در تحـت       : گفت  

صـفات  . يعني چون مني را نه در آسمان مثل يابند و نه در زمين صـفتي داننـد        . لواي من باشند    
من در غيبت است ، و آنكه در سراپرده غيب است از او سخن گفتن جهل محض است و سراسر                    

چون كسي چنين بود ، چگونه اين كس ، اين كس بود ؟ بل كه ايـن كـس را                    . همه غيبت است    
 . زيان حق بود و گوينده نيز حق بود 

 حق بر زبان بايزيـد سـخني        تا الجرم . آن كه نطق او بي نطق و بي تمتع و بي يبصر بود              : گفت  
لوائي اعظم من   :پديد آيد ، روادار ، كه       ! بلي  . لوائي اعظم من لواء محمد      :گويد و آن ، آن بود كه        

 . لواءمحمد و سبحاني ما اعظم شاني از درخت نهاد بايزيد پديد آيد 
 . و اعلم و احكم 

 
 

 مناجاة شيخ بايزيد قدس اهللا روحه العزيز    
تا كي ميان من و تو تويي بود ؟ مني از ميان بـردار تـا منيـت                  ! بارخدايا  . اتي است   بايزيد را مناج  

 . من به تو باشد ، تا من هيچ نباشم 
 . تا با توام بيشتر از همه ام و تا با خودم كمتر از همه ام !الهي : و گفت 
  .مرا فقر و فاقه به تو رسانيد و لطف تو آن را زايل نگردانيد !الهي : و گفت 
اگـر مـر از اهـل       . مرا زاهدي نمي بايد ، و قرايي نمي بايد ، و عالمي نمـي بايـد                 !الهي  : و گفت   

. چيزي خواهي گردانيد از اهل شمه اي از اسرار خود گردان ، وبه درجـه دوسـتان خـود برسـان                      
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، و چه   چه نيكوست واقعات الهام تو برخطرات دلها        ! الهي  . ناز به تو كنم و ازتوبه تو رسم         ! الهي  
شيرين است روش افهام تو در راه غيبها ، و چه عظيم است حالتي كه خلق كشف نتوانند كرد ، و                     

عجب آنكه تو مرا دوسـت داري       . من بنده عاجز و ضعيف و محتاج        . زبان وصف آن دوست دارم      
 . و تو خداوندي و پادشاه مستغني 

 .  شادمان نباشم اگر ايمن گردم كه مي ترسم اكنون به تو چنين شادم چگونه!الهي : و گفت 
هربار كه بازآمدي زناري برستي و باز       . نقل است كه بايزيد هفتاد بار به حضرت عزت قرب يافت            

عمرش چون به آخر آمد درمحراب شد ، و زناري بربست ، و پوستيني داشت باژگونـه در             . بريدي  
عمر نمي فروشم و نماز همه شـب        رياضت همه   !الهي  : پوشيد و كاله باژگونه برسرنهاد ، و گفت         

و اوقات و مناجات    . عرضه نمي كنم ، و روزه همه عمر نمي گويم ، و ختمهاي قرآن نمي شمرم                 
تو مي داني كه به هيچ بازنمي نگرم ، و اين كه به زبان شرح مي دهم نه                  . و قربت بازنمي گويم     

ننگ دارم و اين خلعتم تو داده       از تفاخر و اعتماد است بل كه شرح مي دهم كه از هرچه كرده ام                
و اين خلعت تو داده اي كه خـود را          . آن همه هيچ ننگ مي دارم       . اي كه خود را چنين مي بينم        

تركماني ام هفتاد سـاله ، مـوي در         . همان انگار كه نيست     . آن همه هيچ است     . چنين مي بينم    
اهللا اهللا گفـتن اكنـون      . گـويم   از بيابان اكنون برمي آيم و تنگري تنگري مي          . گبري سفيد كرده  

مي آموزم ، زنار اكنون مي برم ، قدم در دايره اسالم اكنون مي زنم ، زبان به شهادت اكنون مـي     
مـن هرچـه كـردم    . قبول تو به طاعت نه و رد توبه معصيت نـه      . گردانم كار توب ه علت نيست       

عفو بـر وي كـش ، و گـرد          هبا انگاشتم تو نيز هرچه ديدي از من كه پسند حضرت تو نبود خط               
 . معصيت را از من فروشوي كه من گرد پندار طاعت فروشستم 

: در حالت نزع همان اهللا مي گفت پس و گفـت            . نقل است كه شيخ در ابتدا اهللا اهللا بسيار گفتي           
. هرگز تو را ياد نكردم ، مگر به غفلت ، و اكنون كه جان مي رود از طاعـت تـو غافـل ام                         !الهي  

 .  حضور كي خواهد بود ندانم تا
بـه خـواب    :گفت  . آن شب كه او وفات كرد بوموسي حاضر نبود          . پس در ذكر و حضور جان بداد        

بامداد روانه شدم تا بـا شـيخ        . تعجب كردم   . ديدم كه عرض را بر فرق سرنهاده بودم و مي بردم            
نـازه برداشـتندمن    چـون ج  . شيخ وفات كرده بود و خلق بي قياس از اطراف آمده بودنـد              . بگويم  

جهد كردم تا گوشه جنازه به من دهند البته به من نمي رسيد ، بي صبر شدم ، در زير جنازه رفتم                      
يـا  : شـيخ را ديـدم كـه گفـت          . و مرا آن خواب فراموش شده بود        . ، و بر سر گرفتم و مي رفتم         
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 ايـن   اينك تعبير آن خواب كه دوش ديدي كه عرض بـر سـرگرفته بـودي آن عـرش                 ! بوموسي  
 . جنازه بايزيد است 

 از منكر و نكير چون رستي ؟ : گفت . نقل است كه مريدي شيخ را به خواب ديد 
شما را ازين سوال مقصـودي برنيايـد  ،بـه جهـت             : چون آن عزيزان از من پرسيدند گفتم        :گفت  

كـه  لكن بازگرديد و از وي پرسـيد        . آنكه اگر گويم خداي من اوست اين سخن از من هيچ نبود             
من او را كيم ؟ آنچه او گويد آن بود كه اگر من صدبار گويم خداوندم اوست تا او مرا بنـده خـود                        

 . نداند فايده نبود 
اي بايزيـد چـه     :از مـن پرسـيد      : خداي با تو چه كرد ؟ گفـت         : گفت  . بزرگي او را به خواب ديد       

آن شـب شـير شـرك       . لةاللبن  حق تعالي فرمود وال لي    . چيزي نياوردم   ! خداوندا  : آوردي ؟ گفتم    
 . نبود 

يعني . حق تعالي با من بدين قدر عتاب فرمود   . شبي شير خورده بودم و شكمم به درد آمد          :گفت  
 . جز از من چيزي ديگر بر كار است 
چون . مادر علي كه زن احمد خضرويه بود به زيارت شيخ آمد            . نقل است كه شيخ را دفن كردند        

 مي دانيد كه شيخ بايزيد كه بود ؟ : ت از زيارت او بازگشت گف
 . تو به داني : گفتند 
شبي در طواف كعبه بودم ، ساعتي بنشستم ، در خواب شـدم ، چنـان ديـدم كـه مـرا بـر                        : گفت  

اسمان بردند و تا زير عرش بديدم و آنجا كه زير عرش بود بياباني ديدم كه پهنا و باالي آن پديد            
 . بر هر برگ گلي نوشته بود كه ابويزيد وليي . ن بود نبود و همه بيابان گل و رياحي

مردمـان در  : گفـت  . مرا وصيتي كن : گفتم . شيخ را به خواب ديدم     : نقل است كه بزرگي گفت      
جهد كن تـا در ايـن كشـتي نشـيني و تـن              . دوري از ايشان كشتي است      . دريايي بي نهايت اند     

 . مسكين را از اين دريا برهاني 
در آسـايش برخـود   : تصـوف چيسـت ؟ گفـت     : گفت  . كسي شيخ را به خواب ديد       نقل است كه    

 . ببستن و در پس زانوي محنت نشستن 
اين : ساعتي بايستاد ، چون بازمي گشت گفت        . و چون شيخ ابوسعيد ابوالخير به زيارت شيخ آمد          

 و اهللا تعالي اعلم     رحمةاهللا عليه . جايي است كه هركه چيزي گم كرده باشد در عالم اينجا بازيابد             
 .واحكم 
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    15 
 ذكر عبداهللا مبارك رحمة اهللا عليه    

 
آن امير  . آن زين زمان ، آن ركن امان ، آن امام شريعت و طريقت ، آن ذوالجهادين  ،به حقيقت                    

در علم و شـجاعت     . او را شهنشاه علما گفته اند       .  رحمة اهللا عليه     -قلم و بالرك عبداهللا مبارك      
و در  . ر نداشت ، و از محتشمان اصحاب طريقـت بـود ، و از محترمـان اربـاب شـريعت                     خود نظي 

فنون علوم احوالي پسنديده داشت ، و مشايخ بزرگ را ديده بـود ، و بـا همـه صـحبت داشـته و                        
روزي مي آمـد سـفيان ثـوري        . مقبول همه بود ، و او را تصانيف مشهور است ،و كرامات مذكور              

 . مشرق تعال يا رجل ال: گفت 
 . والمغرب و ما بينهما : گفت . فضيل حاضر بود 

و كسي را كه فضيل نهد ستايش او چون توان كرد ؟  ابتداي توبه او آن بود كه بر كنيزكي فتنـه                       
چون . همه شب برف مي باريد      . شد شبي در زمستان در زير ديوار خانه معشوق تا بامداد بايستاد             

چون روز شد دانست كه همـه شـب مسـتغرق           . نگ خفتن است    بانگ نماز گفتند ، پنداشت كه با      
كه شبي چنين مبارك تا روز      ! شرمت باد اي پسر مبارك      : با خود گفت    . حال معشوق بوده است     

 . به جهت هواي خود برپاي بودي و اگر امام در نماز سورتي درازتر خواند ديوانه گردي 
بادت مشغعول شد تا بـه درجـه اي رسـيد كـه             در حال دردي به دل او فرود آمد توبه كرد و به ع            

مادرش روزي در باغ شد ، او را ديد خفته در سايه گلبني و ماري شاخي نرگس در دهن گرفتـه و                   
 . مگس از وي مي راند 

پس به مكه رفـت و مـدتي        . آنگه از مرو رحلت كرد و در بغداد مدتي در صحبت مشايخ مي بود               
و در آن وقـت     . رو بدو توال كردند ، و درس و مجالس نهادند           اهل م . باز به مرو آمد     . مجاور شد   

همجنانكـه  . يك نيمه از خاليق متابع حديث بودند و يك نيمه به علم ففقـه مشـغول بودنـدي                   
به حكم موافقتش با هريكـي از ايشـان و هـردو فريـق در وي          . امروز او را رضي الفريقين گويند       

پـس  . ي به جهت اهل حديث ، و يكي براي اهل فقه            يك:دعوي كردندي وا و آنجا دو رباط كرد         
 . به حجاز رفت و مجاور شد 

نقل است كه يك سال حج كردي و يك سال غزو كردي و يك سال تجارت كـردي و منفعـت                     
هركـه  . خويش براصحاب تفرقه كردي و درويشان را خرمـا دادي و اسـتخوان خرمـا بشـمردي                  

  .بيشتر خوردي به هراستخواني درمي بدادي 
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چـرا  : گفتنـد   . نقل است كه وقتي با بدخويي همراه شد ، چون از وي جدا شد ، عبداهللا بگريست                  
 مي گريي ؟ 

آن خوي بد همچنان با وي برفت و از ما جدا شد و خوي بد از وي جدا                  . آن بيچاره برفت    : گفت  
 . نشد 

اي : سـيد  ،گفـت      نقل است كه يكبار در باديه ميرفت و بر اشتري نشسته بـود و بـه درويشـي ر                  
 شما كجا مي رويد كه طفيليد ؟ . ما را خوانده اي . ما توانگريم ! درويش 

اگر شما را به خانه خويش خواند مـارا         . ميزبان چون كريم بود طفيلي را بهتر دارد         : درويش گفت   
 . به خود خواند 
 . از ما توانگران وام خواست : عبداهللا گفت 
 . خواست براي ما خواست اگر از شما وام :درويش گفت 

 . راست مي گويي : عبداهللا شرم زده شد و گفت 
به . نقل است كه در تقوي تا حدي بود كه يكبار در منزلي فرود آمده بود و اسبي گرانمايه داشت                    

اسب را همانجا بگذاشت و پياده برفـت و گفـت وي كشـت              . اسب در زرع شد     . نماز مشغول شد    
تي از مرو به شام رفت ، به جهت قلمي كه خواسته بود و باز نداده ، تا                  وق. سلطانيان خورده است    

 . باز رسانيد 
هرچـه مـي بايـد    . نابينايي را گفتند كه عبداهللا مبارك مي آيـد      . نقل است كه روزي مي گذشت       

 . بخواه
 ! توقف كن يا عبداهللا : نابينا گفت 

 .  بازدهد دعا كن تا حق تعالي چشم مرا: گفت . عبداهللا بايستاد 
 . در حال بينا شد . عبداهللا سر در پيش انداخت و دعا كرد 

اگـر  : نقل است كه روزي در دهه ذي الحجه به صحرا شد و از آروزي حج مي سوخت ، و گفت                     
آنجا نيم باري بر فوت اين حسرتي بخورم ، و اعمال ايشان به جاي آرم كه هركه متابعت ايشـان                    

 . نكند و ناخن نچيند او را از ثواب حاجيان نصيب بود كند در آن اعمال كه موي باز
مگـر  ! يـا عبـداهللا     : در آن ميان پيرزني بيامد ، پشت دوتاه شده ، عصايي در دست گرفته ، گفت                 

 آروزي حج داري ؟ 
 .آري : گفت 

  . با من همراه شو تا تو را به عرفات برسانم. مرا از براي تو فرستاده اند ! اي عبداهللا : پس گفت 
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 از مرو چون مرا به عرفات رساند ؟ . با خود گفتم كه سه روز ديگر مانده است : عبداهللا گفت 
كسي كه نماز بامداد سنت در سينجاب گزارده باشـد و فريضـه بـر لـب جيحـون و       : پيرزن گفت   

 . آفتاب برآمدن به مرو با او همراهي توان كرد 
 . بسم اهللا: گفتم 

به هـر آب كـه      . د آب عظيم بگذشتم كه به كشتي دشوار توان گذشت           پاي در راه نهادم و به چن      
چون چشم برهم نهادمي خود را از آن نيمه آب ديدمي ، تا             . مي رسيدم مرا گفتي چشم برهم نه        

چون حج بگزارديم و از طواف و سعي و عمره فارغ شـديم و طـواف وداع                 . مرا به عرفات رسانيد     
 پسري است ، كه چند گاهست تا به رياضت در غـاري نشسـته               بيا كه مرا  : آورديم ، پيرزن گفت     

 . است تا او را ببينم 
چون مادر را ديد در پاي مـادر افتـاد و           . چون آنجا رفتيم جواني ديدم زردروي و ضعيف و نوراني           

دانم كه نيامده اما خدايت فرستاده اسـت كـه مـرا وقـت رفـتن                : روي در كف مادر ماليد و گفت        
 . ده اي كه مرا تجهيز كني آم. نزديك است 
 . اينجا مقام كن تا او را دفن كني ! ياعبداهللا : پيرزن گفت 

مـن   : - آن پيـرزن كـه       -بعد از آن گفـت      . پس در حال آن جوان وفات كرد و اورا دفن كرديم            
سال ديگر چون بازآيي    . تو اي عبداهللا برو     . باقي عمر بر سر خاك او خواهم بود         . هيچ كار ندارم    

 مرا در اين موسم به دعا ياد دار ، .  مرا نبيني و
بـه  . سـاعتي در خـواب شـد        . يك سال از حج فارغ شده بود        . نقل است كه عبداهللا در حرم بود        

امسال چند خلـق آمـده      : يكي از ديگري پرسيد     . خواب ديد كه دو فريشته از آسمان فرود آمدند          
 اند ؟ 

 قبول كردند ؟ حج چند كس : گفت. ششصد هزار :يكي گفت 
 . از آن هيچكس قبول نكردند : گفت 

ايـن همـه خاليـق كـه از اطـراف و      . چون اين بشنيدم اضطرابي در من پديد آمد     : عبداهللا گفت   
اكناف جهان با چندين رنج و تعصب من كل فج عميق از راههاي دور آمده و بيابانها قطع كرده ،                    

 اين همه ضايع گردد؟
دمشق كفشگري نام او علي بن موفق است او به حج نيامده است امـا               در  : پس آن فريشته گفت     

 . حج او را قبول است و همه را بدو بخشيد ، و اين جمله در كار او كردند 
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به دمشق بايد شد و آن شخص را زيارت بايد كـرد           : چون اين بشنيد م از خواب درآمدم ، و گفتم           
: گفـتم . شخصي بيرون آمـد     . و آواز دادم    پس به دمشق شدم و خانه آن شخص را طلب كردم            . 

 نام تو چيست؟
 .علي بن موفق:گفت 
 .مرا با تو سخني است : گفتم 
 .بگوي : گفت 
 تو چه كار كني ؟ : گفتم 
 . پاره دوزي مي كنم: گتف 
 نام تو چيست ؟ : گفت . آن واقعه با او : گفتم 
 . عبداهللا مبارك : گفتم 

 . مرا از كار خود خبر ده : چون بهوش آمد گفتم .  شد نعره اي بزد و بيفتاد و از هوش
امسال . سي سال بود تا مرا آرزوي حج بود و از پاره دوزي سيصد و پنجاه درم جمع كردم                   : گفت  

از همسايه بوي   . روزي سرپوشيده اي كه در خانه است حامله بود ، مگر            . قصد حج كردم تا بروم      
آن . به در خانـه همسـايه       . من رفتم   . ره اي بيار از آن طعام       برو و پا  : مرا گفت   . طعامي مي آمد    
بدانكه سه شبانروز بود كـه اطفـال مـن هـيچ            : همسايه گريستن گرفت و گفت      . حال خبر دادم    

پاره اي از وي جدا كردم و طعام سـاختم ، بـر شـما حـالل              . امروز خري مرده ديدم     . نخورده اند   
. آن سيصد و پنجـاه درم برداشـتم و بـدو دادم     . من افتاد   نباشد ، چون اين بشنيدم آتش در جان         

 .نفقه اطفال كن كه حج ما اين است : گفتم 
 . صدق الملك في الرويا و صدق اليك في الحكم و القضا : عبداهللا گفت 

اين غالم نباشي مـي كنـد و        : يكي عبداهللا را گفت     . نقل است كه عبداهللا مكاتب غالمي داشت        
  . سيم به تو مي دهد
شبي بر عقب او مي رفت تا به گورستاني شد ، و سر گوري بـاز كـرد ، و در              . عبداهللا غمگين شد    

. عبداهللا از دور آن را مي ديد تا آهسته به نزديك غـالم شـد                . در نماز ايستاد    . آنجا محرابي بود    
.  كـرد    غالم را ديد پالسي پوشيده و غلي بر گردن نهاده و روي در خاك مي ماليـد و زاري مـي                    

عبداهللا چون آن بديد آهسته باز پس آمد و گريـان شـد و در گوشـه اي بنشسـت و نمـاز بامـداد                        
بـده از   . مايه مفلسان تـويي     . روز آمد و خداوند مجازي از من درم خواهد          ! الهي  : بگزارد و گفت    

 . آنجا كه تو داني 
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. بـداهللا را طاقـت نمانـد    ع. در حال نوري از هوا پديد آمد و يك درم سيم بردست غالم نشسـت          
برخاست و سر غالم را در كنار گرفت و مي بوسيد و مي گفت كه هزار جان فـداي چنـين غـالم      

 . خواجه تو بوده اي نه من . باد 
چون پرده من دريده شد و راز من آشكارا گشـت ، دردنيـا   ! الهي : غالم چون آن حال بديد گفت    

 . نه نگرداني و جان من برداري به عزت خود كه مرا فت. مرا راحت نماند 
عبداهللا اسباب تجهيز و تكفين او را راست كرد ، و           . هنوزش سر در كنار عبداهللا بود كه جان بداد          
همان شب سيد عالم را بـه خـواب ديـد و ابـراهيم              . او را با همان پالس در همان گور دفن كرد           

يا عبداهللا چرا آن دوست مـا       : گفتند  . ه  خليل را ، عليها السالم ، كه آمدند هر يكي بربراقي نشست           
 را با پالس دفن كردي ؟ 

علوي بچه اي   . نقل است كه عبداهللا روزي به كوكبه تمام از مجلس بيرون آمده بود و مي رفت                 
اي هندو زاده اين چه كار و بار است كه تو را از دست برمي آيد كه من كه فرزنـد محمـد              : گفت  

 فش مي زنم تا قوتي به دست آرم و تو با چندين كوكبه مي روي ؟ رسول اهللا ام روزي چندين در
از بهر آنكه من آن مي كنم كه جد تو كرده است و فرموده است ، و تـو آن نمـي                      : عبداهللا گفت   

 . كني 
تو را پدري بود و مرا پدري ، و پدر تـو مصـطفي              ! آري اي سيدزاده    : و نيز گويند كه چنين گفت       

از وي  . علي آله و سلم از وي علم ميراث ماند ، و پدر من از اهل دنيـا بـود                    بود صلي اهللا عليه و      
من ميراث پدر تو گرفتم و به بركت آن عزيز شدم و تو ميراث پدر من گرفتي و                  . دنيا ميراث ماند    
 . بدان خوار شدي 

سـبب  !   يا رسـول اهللا   : متغير شده گفت    . آن شب عبداهللا پيغمبر را ، عليه السالم ، به خواب ديد             
 تغير چيست ؟ 

 . آري ، نكته اي برفرزند ما مي نشاني : گفت 
علـوي بچـه    . عبداهللا بيدار شد و عزم آن كرد كه آن علوي زاده طلب كنـد ، و عـذر او بخواهـد                      

اگر تو چنان بودتي كه بايستي ، او تو را آن نتوانستي            : همان شب پيغمبر را بخواب ديد كه گفت         
 .گفت 

در راه به هم رسـيدند و مـاجرا در          . شد عزم خدمت عبداهللا كرد كه عذر خواهد         علوي چون بيدار    
 . ميان نهادند و توبه كردند 
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روزي بيـرون آمـد و   . نقل است كه سهل بن عبداهللا مروزي همه روز به درس عبداهللا مـي آمـد           
: ند و گفتند    ديگر به درس تو نخواهم آمد كه كنيزكان تو بر بام آمدند و مرا به خود خواند                : گفت  

 چرا ايشان را ادب نكني ؟ ! سهل من ، سهل من 
 . حاضر باشيد تا نماز بر سهل بكنيد : عبداهللا با اصحاب خود گفت 

 تو را چون معلوم شد ؟ ! يا شيخ : پس گفتند . بر وي نماز كردند . در حال سهل وفات كرد 
 . نيزك ندارم آن حوران خلد بودند كه او را مي خواندند و من هيچ ك: گفت 

راهبي ديدم از مجاهده ضعيف شده      : از عجايب چه ديد ي؟ گفت       : نقل است كه از وي پرسيدند       
اگر او را بداني راه بدو هم بداني      : ، و از خوف دوتا شده ، پرسيدم كه راه به خداي چيست ؟ گفت                

ردي رد آنكه من بت پرستم و مي ترسم آن را كه وي را نمي شناسم وتو عاصي مي گ       : ، و گفت    
يعني معرفت خوف اقتضا كند و تو را خوف نمي بينم و كفر جهل اقتضا كند و                 . او را مي شناسي     

 . سخن او مرا بند شد و از بسيار ناكردني باز داشت . خود را از خوف گداخته مي بينم 
ر ديـدم   در آنجـا خلقـي بسـيا      . يكبار به غزا بودم ، در گوشه اي از بالد روم            : نقل است كه گفت     

. جمع شده و يكي را بر عقابين كشيده و گفتند اگر يك ذره تقصير كني خصمت بت بزرگ بـادا                     
پرسيدم كـه كـاري بـدين       . و آن بيچاره در رنجي تمام بود و آه نمي كرد            . سخت زن و گرم زن      

جرمي عظيم سنگين از مـن در وجـود         : سبب چيست ؟ گفت     . سختي مي خوري و آه نمي كني        
 درملت ما سنتي است كه تاكسي از هرچه هست پاك نشود ، نام بت مهين بر زبـان                   آمده است و  

اين . بدانكه من در ميان دو پله ترازو نام بت مهين برده ام             . اكنون تو مسلمان مي نمايي      . نيارد  
 . جزاي آن است 

د كه من عرف باري در ملت ما اين است كه هر كه او را بشناسد او را ياد نتواند كر              : عبداهللا گفت   
 . اهللا كل لسانه 

وقت نماز درآمـد ، از كـافر مهلـت    . با كافري جنگ مي كد  . نقل است كه يكبار به غزا رفته بود         
چون روي به بست . چون وقت نماز كافر درآمد ، مهلت خواست تا نماز كند      . خواست و نماز كرد     
 . اين ساعت بر وي ظفر يافتم : آورد عبداهللا گفت 

اوفوبالعهد ان العهد كـان  ! يا عبداهللا : آوازي شنيد كه . يده به سر او رفت تا او را بكشد        با تيغ كش  
 . از وفاي عهد خواهند پرسيد . مسووال 

تـو را چـه     : گفـت   . عبداهللا را ديد با تيغي كشيده و گريـان          . كافر سربرداشت   . عبداهللا بگريست   
 افتاد؟ 
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 . تابي چنين رفت عبداهللا حال بگفت كه از براي تو با من ع
ناجوانمردي بود كه در چنين خداي عاصي و طاغي بود كـه بـا دوسـت از                 : گفت  . كافر نعره بزد    

 . براي دشمن عتاب كند 
 . درحال مسلمان شد و عزيزي گشت در راه دين 

ناگـاه  . در مكه جواني ديدم صاحب جمـال ، كـه قصـد كـرد در كعبـه رود                   : نقل است كه گفت     
تو را چه حال افتاد ؟      ! اي جوان   : گفتم  . جوان شهادت آورد    . پيش او رفتم    . تاد  بيهوش شد و بيف   

هـاتفي  . خواستم تا به تلبيس خود را در كعبه اندازم ، تا جمال كعبه را بينم                . گفت من ترسا بودم     
روا داري كه در خانه دوست آيـي و دل          . تدلخ بيت الحبيب وفي قلبك معادات الحبيب        : آواز داد   

 . از دشمني دوست پر 
در راه غالمي ديد پيراهن تنهـا كـه از سـرما            . نقل است كه زمستاني بود در بازار نيشابور سخت          

 . چرا با خواجه نگويي كه از براي تو جبه اي سازد . مي لرزيد 
 . چه گويم ؟ او خود مي داند و مي بيند : گفت 

طريقت از اين غالم آموزيد     : پس گفت   . نعره اي بزدو بيهوش بيفتاد      . عبداهللا را وقت خوش شد      
  . 

 . نقل است كه عبداهللا را وقتي مصيبتي رسيد خلقي به تعزيت او رفتند 
خردمند آن بود كه چون مصيبتي به وي رسـد ، روز نخسـت              : گبري نيز برفت و با عبداهللا گفت        

 . آن كند كه پس از سه روز خواهد كرد 
 . كمت است اين سخن بنويسيد كه ح:عبداهللا گفت 

 كدام خصلت در آدمي نافعتر ؟ : نقل است كه از او پرسيدند 
 . عقلي وافر : گفت 
 اگر نبود ؟ : گفتند 
 . حسن ادب : گفت 
 . اگر نبود : گفتند 
 . برادري مشفق كه با او مشورتي كند : گفت 
 اگر نبود ؟: گفتند 
 . خاموشي دايم : گفت 
 اگر نبود ؟ : گفتند 
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 . حال مرگ در : گفت 
هركه راه ادب آسان گيرد خلل در سنتها پديد آيد و هركه سنتها آسان گيرد               : نقل است كه گفت     

او را از فرايض محروم گردانند ، و هركه فرايض آسان گيرد از معرفتش محروم گردانند ، و هركه                   
 . از معرفت محروم بود داني كه ، كه بود 

 . لت درويشان حق چگونه باشد چون درويشان دنيا اين باشند منز: و گفت 
يعني دايما طالب بود كه هركه بايستاد مقـام خـود           . دل دوستان حق هرگز ساكن نشود       : و گفت   

 .پديد كرد 
 . ما به اندكي ادب نيازمندتريم از بسياري علم : و گفت 
 . ادب اكنون مي طلبيم كه مردمان اديب رفتند : و گفت 
 . اند در ادب ، و نزديك من ادب شناختن نفس است مردمان سخن بسيار گفته : و گفت 
سخاوت كردن از آنچه در دست مردمان است فاضلتر از بذل كـردن از آنچـه در دسـت                   : و گفت   
 . توست 
هركه يك درم به خداوند باز دهد دوست تر دارم از آنكه صـدهزار درم صـدقه كنـد ، و                     : و گفت   

 . هركه پشيزي از حرام بگيرد متوكل نبود 
توكـل آن اسـت كـه خـداي از تـو            . توكل آن نيست كه تو از نفس خويش توكل بيني           :  گفت   و

 . توكل داند 
 . كسب كردن مانع نبود از تفويض و توكل ، اگر اين هردو عادت نبود در كسب : و گفت 
اگر كسي با قوتي كسبي كند شايد تا اگر بيمار شود نفقه كند ، و اگر بميرد هـم از مـال                      : و گفت   

 . ي كفن بودش و
 . هيچ چيز نيست در آدمي كه ذل كسب نكشيده است : و گفت 
 . مروت خرسندي به از مروت دادن : و گفت 
 . زهدايمني بود بر خداي يا دوستي درويشي : و گفت 
 . هركه طعم بندگي كردن نچشيد او را هرگز ذوق نبود: و گفت 
در صلح بدارد و به شب از خـواب بيـدار شـود       كسي كه او را عيال و فرزندان بود ايشان          : و گفت   

 . كودكان را برهنه بيند ، جامه بر ايشان افگند ، آن عمل او از غزو فاضلتر بود 
 . هركه قدر او به نزد خلق بزرگتر بود او خود رابايد كه در نفس خويش حقيرتر بيند : و گفت 
 داروي دل چيست ؟ : گفتند 
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 . از مردمان دور بودن : گفت 
 . بر توانگران تكبر كردن و درويشان متواضع بودن از تواضع بود : گفت و 

تواضع آن بود كه هركه در دنيا باالي توست بر وي تكبر كني و بـا آنكـه فروتـر اسـت           : و گفت   
 . تواضع كني 

رجاء اصلي آن است كه از خوف پديد آيد ، و خوف اصلي آن است كه از صـدق اعمـال                     : و گفت   
 اعمال از تصديق پديد آيد و هررجا كه در مقدمه آن خوف نباشـد زود بـود كـه                    پديد آيد و صدق   

 . آنكس ايمن گردد و ساكن شود 
 . آنچه خوف انگيزد تا در دل قرار گيرد دوام مراقبت بود در نهان وآشكارا : و گفت 

 اگر من غيبت كنم مادر وپدر خود را غيبـت : گفت . نقل است كه پيش او حديث غيبت مي رفت        
 . كنم كه ايشان به احسان من اوليترند 

و گفت گناهي كـرده     . نقل است كه روزي جواني بيامد و در پاي عبداهللا افتاد و زار زار بگريست                
 : از شرم نمي توانم گفت . ام 

 بگوي تا چه كرده اي ؟ : عبداهللا گفت 
 . زنا كرده ام :گفت 
 . ترسيدم كه مگر غيبت كرده اي : گفت 

 . خداي را نگاه دار :  كه او مرا وصيت كرد و گفت و مردي گفت
 تفسير اين چيست ؟ : گفتم 
 . هميشه چنان باش كه گويي خداي را مي بيني : گفت 

وقتي اورا مهماني آمدهرچه داشت خـرج       . نقل است كه در حال حيات همه مال به درويشان داد            
زني كـه   : گفت  . خصومت بيرون آمد    زن با وي به     . مهمانان فرستادگان خداي اند     : كرد و گفت    

 . در اين معني با من خصومت كند نشايد 
خداوندتعالي چنان حكم كرد تا دختري مهترزاده به مجلـس وي           . كاوين وي بداد و طالقش داد       

پـدر  . از پدر خواست كه مرا به زني بـه وي ده            . به خانه رفت    . درآمد و سخن وي خوش آمدش       
به خواب نمودندش كه زني را از بهـر         .  داد و دختري به زني به وي داد          پنجاه هزار دينار به دختر    

 . اينكه عوض تا بداني كه كسي بر ما زيان نكند . ما طالق دادي 
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. مريـدي بربـالين او بـود    . چون هنگام وفاتش نزديك رسيد ، همه مال خود را به درويشـان داد        
تدبير چـه   . ايشان را چيزي بگذار   . مي كني   سه دخترك داري و ديه از دنيا فراز         ! اي شيخ   : گفت

 كرده اي ؟ 
كسـي كـه    . كارساز اهل صالح اوسـت      . من حديث ايشان گفته ام و هو بتولي الصالحين          : گفت  

 . سازنده كارش اوب ود به زا آنكه عبداهللا مبارك بود 
سـفيان  . لمثل هذا فليعمل العاملون : پس در وقت مرگ چشمها باز كرد و مي خنديد و مي گفت   

 خداي با تو چه كرد ؟ : گفتند . ثوري را به خواب ديدند 
 . رحمت كرد : گفت 

 گفتند حال عبداهللا مبارك چيست ؟ 
 . رحمةاهللا عليه . او از آن جمله است كه روي دوبار به حضرت مي رود : گفت 
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 ذكر سفيان ثوري قدس اهللا روحه   

 
نت ، آن شمع زهد و هدايت ، آن علما را شـيخ و پادشـاه ، آن قـدما را حاجـب                       آن تاج دين و ديا    

او . درگاه ، آن قطب حركت دوري ، امام عالم سفيان ثوري ، رحمةاهللا عليه ، از بزرگان دين بـود   
را اميرالمومنين گفتندي ، هرگز خالفت ناكرده ، و مقتداي به حق بود و صاحب قبـول و در علـم      

ير نداشت و از مجتهدان پنج گانه بود و در ورع و تقوي به نهايت رسـيده بـود و                    ظاهر و باطن نظ   
ادب و تواضع به غايت داشت و بسيار مشايخ و كبار ديده بود و از اول كار تا به آخر از آنچـه بـود      

 . ذره اي برنگشت 
ابـراهيم  . امـد   در حال بي  . بيا تا سماع حديث كنيم      : چنانكه نقل است كه ابراهيم او را بخواند كه          

 . و از مادر در ورع پديد آمده بود . مرا مي بايست كه تا خلق او بيازماييم : گفت 
چنانكه نقل است كه يك روز مادرش بر بام رفته بود و از بام همسايه انگشتي ترشـي در دهـان                     

 . چندان سر برشكم مادر زد كه مادر را در خاطر آمد تا برفت و حاللي خواست . كرد 
 .تداي حال او آن بود كه يك روز به غفلت پاي چپ در مسجد نهاد و اب

 ! آوازي شنيد كه يا ثور 
ثوري از آن سبب گفتند چون آن آواز شنيد هوش از وي برفت ، چون بهوش بازآمد محاسن خود                   

چون پاي به ادب در مسجد ننهـادي نامـت از           : بگرفت و تپانچه بر روي خود مي زد و مي گفت            
 ! هوش دار تا قدم چگونه مي نهي .  محو كردند جريده انسان

بنگر تا چه عنايت بود در حـق كسـي          ! يا ثور   : آواز آمد كه    . نقل است كه پاي در كشتزاري نهاد        
چون به ظاهر بدين قدر بگيرندش سخن بـاطن او كـه            . كه گامي بر خالف سنت برنتواند داشت        

 . و بيست سال بردوام به شب هيچ نخفت : تواند گفت 
هرگز از حديث پيغمبر صلي اهللا عليه و سلم نشنيدم كه نه آن را به كار بستم        :نقل است كه گفت     

 . حديث بدهيد . حديث زكوة ! ، و گفتي اي اصحاب 
 حديث را زكوة چيست ؟ : گفتند 

 . گفت آنكه از دويست حديث به پنج حديث كار كنيد 
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سـفيان  . د نماز با محاسن حركتي مـي كـرد          نقل است كه خلفيفه عهد پيش او نماز مي كرد و ر           
اين چنين نمازي نماز نبود و اين نماز را فردا در عرصات چون رگويي پليد به رويت باززنند                  :گفت  

 . 
 . آهسته تر گوي : خليفه گفت 

 . اگر من از چنين مهمي دست بدارم در حال بولم خون شود : گفت 
ورند واو را بردار كنند ، تا دگر هيچ كسي پيش من            فرمود كه داري فر   . خليفه ازوي در دل گرفت      

 . دليري نكند 
آن روز كه دار مي زدند سفيان بر كنار بزرگي سر نهاده بود و پاي در كنار سفيان بن عيينيه نهاده 

 . اين دو بزرگ را اين حال معلوم شد . بود و در خواب شد ه
 . او را خبر نكنيم از اين حال : بايكديگر گفتند 

 چيست حال ؟ : گفت .  خود بيدار بوداو
مرا در چن خويشس چنـدين آويـزش        : سفيان گفت   . ايشان حال بازگفتند ودلتنگي بسيار نمودند       

 . ولكن حق كارهاي دنيا ببايد گزارد. نيست 
 . بگير ايشان را گرفتني عظيم ! بارخدايا : گفت . پس آب در چشم آورد 

. ر تخت بود و اركان دولـت بـر حواشـي نشسـته بـودن                همين كه اين دعا گفت در حال خليف ب        
عراقي در آن سراي افتاد و خليفه با اركان دولت به يكبار بر زمين فروشدند و آن دو بزرگ گفتند                    

 دعايي بدين مستجابي و بدين تعجيلي ؟ : 
 . ما آب روي خود بدين درگاه نبرده ايم ! آري : سفيان گفت 

. پيش سفيان فرستاد تا معالجت كنـد        . ، سخت استاد و حاذق      نقل است كه خليفه ديگر بنشست       
اين مردياست كه از خوف خداي چگر او خون شده است و پاره پاره از : چون قاروره او بديد گفت    

 . مثانه بيرون مي آيد 
پنداشتم كه  .در ديني كه چنين مردي بود آن دين باطل نبود           : خليفه گفت   . در حال مسلمان شد     

 . بالين طبيب  مي فرستم ، خود بيما را پيش طبيب فرستادم بيمار به 
تـو را   ! اي امـام مسـلمانان      : گفتنـد   . نقل است كه سفيان را در حال جواني پشت كوژ شده بود             

 . هنوز وقت اين نيست 
مـرا  : گفـت   . او پاسخ نداد ، از آنكه او را از ذكر حق پرواي خلق نبودي ، تا روزي الحاح كردنـد                     

چون عمرش به آخر رسـيد      . بود و مردي سخت بزرگ بود و من از وي علم مي آموختم              استادي  
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ناگـاه چشـم بـاز    . و كشتي عمرش به گرداب اجل فروخواست شد ، من بر بالين او نشسته بود م       
مي بيني كه با ما چه مي كنند ؟ پنجاه سال است كه تا خلق را راه                 ! اي سفيان   : كرد و مرا گفت     
اكنون مرا مي رانند و ميگويند برو كـه مـارا نمـي             .  و به درگاه حق مي خوانيم        راست مي نماييم  

سه استاد را خدمت كردم و علم آموختم چون كار يكي بـه آخـر رسـيد                 : شايي و گويند كه گفت      
ديگر تمجس ثالث تنصر از آن ترس طراقي از پشت مـن بيامـد و   . جهود شد و در آن وفات كرد    

 . پشتم شكسته شد 
بستان كه پدرم دوست تو بود واو مريد تو         : ست كه يكي دو بدره زر پيش او فرستاد و گفت            نقل ا 

 . بود و اين وجهي حالل است و از ميراث او پيش تو آوردم 
 . بگوي كه دوستي من با پدرت از بهر خداي بود : به دست پسر داد و باز فرستاد و گفت 

دل تو مگر از سنگ است ؟ مي بيني كه عيـال            ! اي پدر   : چون بازآمدم گفتم    : پس سفيان گفت    
 دارم و هيچ ندارم ؟ بر من رحم نمي كني ؟ 

تو را مي بايد كه بخوري و من دوستي خداي به دوستي دنيا نفروشم كه               ! اي پسر   : سفيان گفت   
 . به قيامت درمانم 

.  نشـنيده ام     من از تو هرگز حـديث     : گفت  . نقل استكه هديه اي پيش سفيان آوردند و قبولنكرد          
ترسم كه به سبب مال تو دل من بر او مشـفقتر از ديگـران ،                . برادرت شنيده است    :سفيان گفت   

 . واين ميل بود 
 . گفتي اگر دانمي كه در نمي مانم بگيرمي . و هرگز از كسي چيزي نگرفتي 

كرد  ، او را نهي . آنكس بر آن ايوان نگرست     . وروزي با يكي به در سراي محتشمي مي گذشت          
پس چون شما نظـر  . اگر شما در آنجا نگه نمي كردتي ايشان چندين اسراف نكردندي   :بدو گفت   

 . مي كنيد شريك باشيد در مظلمت اين اسراف 
او : بعد از آن شنيد كه مردمـان مـي گفتنـد            . به نماز جناره او شد      . واو را همسايه اي وفات كرد       

مي كه خلـق از او خشـنود بگردنـد بـه نمـاز جنـازه او                 اگر دانست : سفيان گفت   . مردي نيكو بود    
 . نرفتمي ، زيرا كه تا مرد منافق نشود خلق از او خشنود نگردند 

چون از مال سلطان مجمره اي پر عود ساختند         . وسفيان را عادت بود كه در مقصوره اي نشستي          
 . از آنجا بگريخت تا آن بوي نشنود ، و ديگر انجا ننشست 

: خواست كه راست كند ، نكرد و گفـت     : با او گفتند    . وز جامه باژگونه پوشيده بود      نقل است كه ر   
 . همچنان بگذشت . نخواهم كه از براي خلق بگردانم . اين پيراهن از بهر خداي پوشيده بودم 
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چهل حـج كـرده ام بـه تـو          : سفيان گفت   . آهي كرد   . نقل است كه جواني را حج فوت شده بود          
 ه به من دادي ؟ تو اين آ. دادم 
 . دادم : گفت 

سودي كردي كه اگر به همه اهل عرفـات قسـمت كنـي             : آن شب به خواب ديد كه او را گفتند          
 . توانگر شدند 

بيرون كنيد او را كه با هـر زنـي          : گفت  . غالمي امرد درآمد    . نقل است كه روزي در گرمابه آمد        
 . و را مي آرايند در چشمهاي مردان يك ديو است ، و با هر امردي هژده ديو است ، كه ا

 : گفتند . سگي آنجا بود و بدو مي داد . نقل است كه روزي نان مي خوردي 
 چرا با زن و فرزند نخوردي ؟ 

اگر نان به سگ دهم تا روز پاس من دارد تا من نماز كنم ، واگر به زن و فرزنـد دهـم از                        : گفت  
 . طاعتم باز مي دارند 

اين .خوش  و ناخوش طعام بيش از آن نيست كه از لب به حلق رسيد                : ت  و روزي اصحاب را گف    
كـه  . قدر اگر خوشاست و اگر ناخوش صبر كنيد تا خوش و ناخوش به نزديك شـما يكـي شـود                     

 . چيزي كه بدين زودي بگذرد ، بي آن صبر توان كرد 
 . اميران بودندي و از بزرگداشت او درويشان را چنان نقل كنند كه در مجلس او درويشان چون 

او همه راه مي گريسـت    . رفيقي با او بود     . نقل است كه يكبار در محملي بود و به مكه مي رفت             
 از بيم گناه مي گريي ؟ : رفيق گفت . 

گناه بسيار است وليكن گناهان من به اندازه : سفيان دست دراز كرد وكاه برگي برداشت ، و گفت 
 .  مي ترسم كه ايمان كه آورده ام با خود ايمان هست يا نه از آن. اين كاه برگ قيمت ندارد 

 . ديگران به عبادت مشغول شدند حكمتشان بارآورد : و گفت 
اگـر از آن يـك   . نه جزو از آن رياست و يكي از بهر خـداي اسـت              . گريه ده جزو است     : و گفت   

 . جزو كه از بهر خداي است در سالي يك قطره از چشم بيايد بسيار بود
اگر خلق بسيار جايي نشسته باشند و كسي منادي كند كسي كه مي داند امـروز تـا بـه                    : و گفت   

شب خواهد زيست برخيزد يك تن برنخيزد ، و عجب آنكه اگر همه خلق را گويند با چنان كاري                   
 . كه در پيش است هركه مرگ را ساخته ايد برخيزيد ، يك تن برنخيزد 

رتر است از عمل وبسي بود كه مرد عملي نيـك مـي كنـد تـا     پرهيز كردن برعمل دشوا   : و گفت   
پس بعد از آن چندان بدان فخر كند و چندانب از گويـد             . وقتي كه آن را در ديوان عالنيه نويسند         
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چون در ويش گرد توانگر گردد بدانكـه مرائـي اسـت و             : و گفت   . كه آن را در ديوان ريا نويسند        
  . چون گرد سلطان گردد بدانكه دزد است

زاهد آن است كه در دنيا زهد خود به فعل آورد و متزهد آن است كه زهد او به زبان بود         : و گفت   
 . 

زهد در دنيا نه پالس پوشيدن است ونه نـان جـوين خـوردن اسـت ، ولـيكن دل دنيـا                      : و گفت   
 . نابستن است و امل كوتاه كردن است 

ي كه ميان تـو و خـداي بـود ، آسـانتر از         اگر نزديك خداي شوي با بسياري گناه ، گناه        : و گفت   
 . آنكه يك گناه ميان تو و بندگان او 

 . زمان السكوت و لزوم البيوت . اين روزگاري است كه خاموش باشي و گوشه اي گيري: و گفت 
 در گوشه اي نشينم در كسب كردن چه گويي ؟ : يكي گفت 

 .  محتاج شد از خداي بترس كه هيچ ترسگار را نديدم كه به كسب: گفت 
آدمي را هيچ نيكوتر از سوراخي نمي دانم كه در آنجا گريزد و خود را ناپديد كند ، سلف                   : و گفت   

كراهيت داشته اند كه جامه انگشت نماي پوشند يا در كهنه يا در نو ، بل كه چنان مي بايـد كـه                       
 . اين است . حديث آن نكنند ، نهي عن الشهرتين 

 . ل اين روزگار را با سالمت تر از خواب هيچ نمي دانم اه: و گفت 
بهترين سلطانان آن است كه با اهل علم نشيند و از ايشان علم آمـوزد و بـدترين علمـا                    : و گفت   

 . آنكه با سلطان ها نشيند 
آنگاه طلب كردن علم ، آنگاه بدان عمـل كـردن ، آنگـاه              . نخست عبادتي خلوت است     : و گفت   

 . نشر آن علم كردن 
 .  هرگز تواضع نكردم كسي را بيش از آنكه كسي را يك حرف از حكمت ديدم :و گفت 
 ...و آخرت را بگير از براي دل ...دنيا را بگير از براي تن: و گفت 
اگر گناه را كيد بودي هيچ كس از كيد آن نرستي ، و هر كه خود را بر غير خـود فضـل                       : و گفت   

 . نهد او متكبر است 
عـالمي زاهـد ؛ و فقيهـي صـوفي ، و تـوانگري متواضـع و                 . ن پنج انـد     عزيزترين خلقا : و گفت   

 . درويشي شاكر ، و شريفي سني 
 . هركه در نماز خاشع نبود ، نماز او درست نبود : و گفت 
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هركه از حرام صدقه دهد و خيري كند ، چون كسي بود كه جامه پليد به خـون بشـويد                    : و گفت   
 . آن جامه پليدتر شود . يا به بول 

 . رضا قبول مقدور است به شكر : و گفت 
 . خلق حسن آدمي خشم خداي بنشاند : و گفت 
 . يقين آن است كه متهم نداري خوداي را در هرچه به تو رسد : و گفت 
 . سبحان آن خداي را كه مي كشد مارا و مال مي ستاند و ما او را دوستتر مي داريم : و گفت 
 .  به دشمني نگيرد هركه را به دوستي گرفت: و گفت 
نفس زدن در مشاهده حرام است ، و در مكاشفه حرام است ، و در معاينه حرام است ، و                    : و گفت   

 . در خطرات حالل 
بـس الرجـل   :اين تو را خوشتر آيد از آنكه گويند  . نعم الرجل انت    : اگر كسي تو را گويد      : و گفت   

 . بدانكه تو هنوز مردي بدي . انت 
هرگاه كه معرفت سست شد يقين ثابت گشت ، و          . فعلي است در دل     : گفت  . يقين  و پرسيدند از    

يقين آن است كه هرچه به تو رسد داني كه از حق به تو مي رسد تا چنان باشي كه وعـده تـو را                         
 . چون عيان بود ، بل كه بيشتر از عيان ، يعني حاضر بود ، بل كه از اين زيادت بود 

خداي دشمن دارد اهل خانه اي كه در وي گوشت          :  عليه و سلم گفت      پرسيدند كه سيد صلي اهللا    
 . بسيار خورند 

 . اهل غيبت را گفته است كه گوشت مسلمانان خوردند : گفت 
يكي مالمت كـردن    . تو را چهار سخن گويم كه از جهل است          : نقل است كه حاتم اصم را گفت        
سوم مال حرام و شـبهت      .  ا زكافري است     و ناديدن قضا كافري   . مردمان را از ناديدن قضا است       

جمع كردن از ناديدن شمارقيامت است و نادين شمار قيامت از كافري است ، چهارم ايمن بـودن                  
 . از وعيد حق و اميد ناداشتن به وعده حق ، و ناديدن اين همه كافري است 

بينيد براي من   اگر جايي مرگ ب   : نقل است كه چون يكي از شاگردان سفيان به سفر شدي گفتي             
 . بخريد 

. مرگ به آرزو خواستم ، اكنون مـرگ سـخت اسـت             : چون اجلش نزديك آمد بگريست و گفت        
ولكـن القـدوم علـي اهللا       . كاشكي همه سفر جنان بودي كهب ه بعصايي و ركوه اي راست شدي            

 . شديد 
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زاز به نزديك خداي شدن آسان نيست و هرگاه كه سخن مـرگ و اسـتيالي او شـنيدي چنـد رو                    
ساخته بـاش مـرگ را بـيش از         . استعدللموت قبل نزوله    : خود برفتي و به هركه رسيدي ، گفتي         

از مرگ چنين مي ترسيدو به آرزوي مي خواست و در آن وقـت يـارانش                . آنكه ناگاه تور ابرگيرد     
 . خوشت باد در بهشت : مي گفتند 

 . د يا به چون من كسي دهند چه مي گوييد ؟ بهشت هرگز به من نرس:و او سرمي جنبابند كه 
سـدر  . اورا طلـب كردنـد      . پس بيمار او در بصره بود و امير بصره خواست تا جامگي بـه ويدهـد                 

. ستورگاهي بود كه رنج شكم داشت و از عبادت يـك دمنـيم آسـود و آن شـب حسـاب كردنـد                        
. د  شصت بارآب دست كرده بود و وضو مي ساخت و در نماز مي رفت  ،بـازش حاجـت مـي آمـ                      

 . آخر وضو مساز : گفتند 
مي خواهم تا چون عزرائيل درآيد ، طاهر باشم نه نجس ، كه پليد به جناب حضـرت روي                 : گفت  

 . نتوان نهاد 
 . سفيان گفت روي من بر زمين نه ، كه اجل من  نزديك آمد : عبداهللا مهدي گفت 

آمدم اصحاب همه حاضر بودند     چون باز . رويش بر زمين نهادم و بيرون آمدم تا جمع را خبر كنم             
 شما را كه خبر داد ؟ : گفتم . 

 . ما در خواب ديديم كه به جنازه سفيان حاضر شويد : گفتند 
دست در زير كشيد و همياني هزار دينار بيـرون آورد و            . دند و حال بر وي تنگ شد        »مردمان درآ 

 . صدقه كنيد : گفت 
 . نيا را نبايد گرفت و چندين زر داشت سفيان پيوسته گفتي د. سبحان اهللا : گفتند 

اين پاسبان دين من بود ودين خود را به دين توانستم داشتكه ابليس بـه ديـن بـر                   : سفيان گفت   
: وا گـر گفتـي      ! اينـك زر    :من دست نبرد ، كه اگر گفتي امروز چه خوري و چه پوشي ؟ گفتمي                

 .دمي ، هرچند مرا بدين حاجت نبودو وسواس او را از خود دفع كر! گفتمي اينك زر! كفن نداري
علمـاي  . و گويند وارثي بود او را ، در بخارا ، بمـرد             . پس كلمه شهادت بگفت و جان تسليم كرد         

اهل بخارا تا لـب آب اسـتقبال        . عزم بخارا كرد    . سفيان را خبر شد     . بخارا آن مار را نگاه داشتند       
 هزده ساله بود و آن زر بـدو دادنـد و آن را نگـاه                كردند و به اعزاز تمام در بخارا بردند ، و سفيان          

و . مي داشت ، تا از كسي چيزي نبايد خواست ، تا يقين شد كه وفات خواهد كردبـه صـدقه داد                      
گفتند . پس او را به خواب ديدند       . آن شب كه وفات كرد آوازي شنيدند كه مات الورع مات الورع             

 چون صبر كردي با وحشت و تاريكي گور؟ : 
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 . گور من مرغزاري است از مرغزارهاي بهشت : ت گف
 خداي با تو چه كرد ؟ : گفت . ديگري به خواب ديد 

 . يك قدم بر صراط نهادم ، و ديگر در بهشت : گفت 
 پرسيد اين به چه يافتي؟. ديگري به خواب ديد كه در بهشت از درختي به درختي  مي پريد 

 . به ورع : گفت 
روزي در بازار مرغكي ديد در قفس كه فرياد         .  او را بود بر خلق خداي        نقل است كه از شفقت كه     

 اگر ي هر شـب بـه خانـه سـفيان            ":مپرست گفت   . او را بخريد و آزاد كرد       . مي كرد و مي تپيد      
سفيان همه شب نماز كردي و آن مرغك نظاره مـي كـرد ي ، و گـاه گـاه بـر وي مـي                         . آمدي  

د ، آن مرغك خود را بر جنازه او مي زد و فرياد مي كـرد و  چون سفيان را به خاك بردن   . نشستي  
چون شيخ را دفن كردن ، مرغك خود را بر خاك مي زد تـا از                . خلق به هاي هاي مي گريستند       

گور آواز آمد كه حق تعالي سفيان را به شفقتي كه بر خلق داشت بيامرزيـده ، و آن مرغـك نيـز                       
 .هرحمةاهللا علي. بمرد ، و به سفيان رسيد 
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 ذكر شقيق بخلي رحمةاهللا عليه   

 
آن ركن محترم ، آن قبله محتشم ، آن دالور اهل طريـق ،              . آن متوكل ابرار ، آن متصرف اسرار        

ابوعلي شقيق رحمةاهللا عليه ، يگانه عهد بود ، و شيخ وقت بود و در زهد و عبادت قـدمي راسـخ                      
 و در انواع علوم كامل بود ، و تصانيف بسيار دارد ، در فنـون                داشت ، و همه عمر در توكل رفت ،        

علم ، و استاد حاتم اصم بود ، و طريقت از ابراهيم ادهم گرفته بود و با بسيار مشـايخ او صـحبت                       
 . داشته بود 

 . هزار و هفتصد استاد را شاگردي كردم و چند اشتروار كتاب حاصل كردم: و گفت 
يكـي امـن در روزي ، و دوم اخـالص در كـار ، و سـوم                  : چيز اسـت    راه خداي در چهار   : و گفت   

 . عداوت با شيطان ، و چهارم ساختن مرگ 
بـت  . و سبب توبه او آن بود كه به تركستان شد به تجارت و به نظاره و به نظـاره بتخانـه رفـت      

ست زنده  تورا آفريدگاري ه  : سفيان گفت   . پرستي  را ديد كه بتي را مي پرستيد و زاري مي كرد              
 . و قادر و عالم او را پرست و شرم دار و بت مپرست كه از او هيچ خير و شر نيايد 

اگر چنين است كه تو مي گويي قادر نيست كه تو را در شهرتو روزي دهد كه تو را بـدين                     : گفت  
قيق با ش . گبري همراه او افتاد     . شقيق از اين سخن بيدار شد و روي به بلخ نهاد            . جانب بايد آمد    

 در چه كاري ؟: گفت 
 . دربازرگاني : گفت 
اگر در پي روزي مي روي كه تو را تقدير نكرده اند ، تا قيامت اگر روزي بـدان نرسـي ، و               : گفت  

 . اگر از پس روزي مي روي كه تو را تقدير كرده اند ، مرو كه خود به تو رسد 
جمـاعتي  .  پـس بـه بلـخ آمـد          .شقيق چون اين سخن بشنيد بيدار شد و دنيا بر دلش سرد شـد               

دوستان بر وي جمع شدند كه او به غايت جوانمرد بود و علي بن عيسي بن ماهان مير بلخ بود و                     
بنزد همسايه شقيق اسـت و آنكـس را         : گفتنتد  . او را سگي گم شده بود       . سگان شكاري داشتي    

 . بگرفتند كه تو گرفته اي 
تـا سـه    : شقيق پيش امير شد و گفـت        . به شقيق كرد    او التجا   . پس آن همسايه را مي رنجاندند       

 .او را خالص بده . روز ديگر سگ به تو رسانم 
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انديشه كرد  . بعد از سه روز ديگر مگر شخصي آن سگ را يافته بود ، و گرفته                . او را خالص داد     
ش كه اين سگ را پيش شقيق بايد برد كه او جوانمرد است ، تا مرا چيزي دهـد  ، پـس او را پـي                         

اينجا عزم كرد و به كلي از دنيا اعراض         . شقيق پيش امير برد و از ضمان بيرون آمد          . شقيق آورد   
 . كرد 

نقل است كه در بلخ قحطي عظيم بود ، چنانكـه يكـديگر مـي خوردنـد ، غالمـي ديـد در بـازار                        
ند اي غالم ، چه جاي خرمي است ؟ نبيني كه خلق از گرسنگي چون ا              : گفت  . شادمان و خندان    

 ؟ 
. مرا چه باك كه من بنده كسي ام كه وي را دهي است خاصه و چنـدين غلـه دارد                     : غالم گفت   

 . مرا گرسنه نگذارد 
الهي اين غالم به خواجه اي كه انبار داشته باشد چنـين            : گفت  . شقيق آن جايگاه از دست برفت     

 ما چرا اندوه خوريم ؟. تومالك الملوكي و روي پذيرفته اي. شاد باشد 
درحال از شغل دنيا رجوع كرد و توبه نصوح كرد و روي به راه حق نهاد و در توكل به حد كمـال                       

 . من شاگرد غالمي ام : پيوسته گفتي . رسيد 
. مصـاف مـي كردنـد       . با شقيق به غزا رفـتم روزي صـعب بـود            : نقل است كه حاتم اصم گفت       

خود را  ! يا حاتم   : شقيق مرا گفت    . ي آمد   چنانكه به جز سرنيزه نمي توانست ديد ، و تير از هوا م            
 چون مي يابي ؟ مگر پنداري كه دوش است كه با زن خود در جامه خواب خفته بودي؟

 . نه : گفتم 
 . به خداي كه من تن خود را همچنان مي يابم كه تو دوش در جامه خواب بودي : گفت 

عتمـادي كـه برخـداي داشـت در     بخفت و خرقه بالين كرد و در خواب شد واز ا. پس شب درآمد   
 . ميان دشمنان چنان در خواب شد 

شقيق بيـرون آمـد   . آوازه اي در شهر افتاد كه كافر آمد . نقل است كه روزي مجلس مي داشت      
. آن را مـي بوئيـد       . مريدي گلي چند نزد سجاده شيخ نهـاد         . وو كافران را هزيمت كرد و بازآمد        

  شهر ، و امام مسلمانان پيش خود گل نهاده و مي بويد ؟لشكر بر در: جاهلي آن بدي ، گفت 
 . منافق همه گل بوييدن بيند هيچ لشكر شكستن نبيند : شيخ گفت 

شرم نداري كـه دعـوي      ! اي شقيق   : گفت  . بيگانه اي او را بديد      . نقل است كه روزي مي رفت       
 پرستد وايمان دارد    خاصگي داري و چنين سخن گويي ؟ اين سخن بدان ماند كه هركه او را مي               

 . از بهر روزي دادن او نعمت پرست است 
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چـون تـو مـردي سـخن        : اين سخن بنويسيد كه او مي گويد بيگانه گفت          : شقيق ياران را گفت     
 چون مني نويسد ؟ 

 . ما چون جوهر يابيم ، اگر چه در نجاست افتاده باشد ، برگيريم و باك نداريم ! آري : گفت 
 . عرضه كن كه دين تواضع است و حق پذيرفتن اسالم :بيگانه گفت 

الحكمة ضاله المـومن فاطلبهـا و لـو كـان عنـد             : رسول عليه السالم فرموده است      ! آري  : گتف  
 . الكافر 

اگر مرده  ! اي قوم   : روي به قوم كرد و گفت       . نقل است كه شقيق در سمرقند مجلس مي گفت          
، و اگـر ديوانـه ايـد بـه بيمارسـتان و اگـر كافريـد              ايد به گورستان ، اگر كودك ايد به دبيرستان          

 . كافرستان  ،و اگر بنده ايد داد مسلماني از خود بستانيد اي مخلوق پرستان 
از دسـترنج مردمـان نـان مـي         :مردمان مالمت مي كنند تو را و مي گويند          : يكي شقيق را گفت     

 . بيا تا من تو را اجرا كنم . خورد 
يكي آنكه خزانه تو كم شود ، دوم آنكه دزد ببرد .  نبودي چنين كردمي     اگر تو را پنج عيب    : گفت  

، سوم آنكه پشيمان شوي ، چهارم آنكه دور نبود اگر از من عيبي بيني وا جرا از مـن بـازگيري ،                       
اما مرا خداوندي هست از همه عيبها پاك ومنـزه     . پنجم روا بود كه اجل در رسد و بي برگ مانم            

 . است 
 . مي خواهم كه به حج روم :يكي پيش او آمد و گفت نقل است كه 

 توشه راه چيست ؟ : گفت 
 .چهارچيز:گفت 
 . كدامست :گفت 
يكي آنكه هيچ كس به روزي خويش نزديكتر از خود نمي بينم و هـيچ كـس را از روزي                    : گفت  

شـم و   هرجـا كـه با    . خود دورتر از غير خود نمي بينم و قضاي خداي مي بينم كه با من مي آيد                  
 . چنان دانم كه در هر حال كه باشم مي دانم خداي داناتر است به حال من از من 

 . مباركت باد . نيكوزادي است ! احسنت : شقيق گفت 
چـون شـقيق بـه      . نقل است كه چون شقيق قصد كرد و به بغداد رسيد هارون الرشيد را بخوانـد                 

 تويي شقيق زاهد ؟ : نزديك هارون رفت و هارون گفت 
 . شقيق منم ، اما زاهد نيم : گفت 

 . مرا پندي ده: هارون گفت 
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از تو صدق خواهد چنانكه از وي ؛ . هشدار كه حق تعالي تو را به جاي صديق نشانده است     :گفت  
و به جاي فاروق نشاند هاست ، از تو فرق خواهد ، ميان حق و باطل ، چنانكه از وي ؛ و به جاي                        

 تو حيا و كرم خواهد چنانكه از وي ، به جاي مرتضي نشـانده اسـت ،                  ذوالنورين نشانده است ، از    
 . ازتو علم و عدل خواهد چنانكه از وي 

 . زيادت كن :گفت 
خداي را سرايي است كه اآن را دوزخ خوانند تو را دربان آن ساخته و سه چيز به تو داده ،                     : گفت  

 چيز از دوزخ بازدار ، هر حاجتمند كـه          مال و شمشير و تازيانه ، و گفته است كه خلق را بدين سه             
پيش تو آيد مال از وي دريغ مدار ، و هركه فرمان حق را خالف كند بدين تازيانه او را ادب كن ،               
و هركه يكي را بكشد بدين شمشير قصاص خواه به دستوري ، و اگر اين نكني پيشرو دوزخيـان                   

 . تو باشي 
 . زيادت كن : گفت 
اگـر  . اگر چشمه روشن بود ، به تيگري جويها زيان نرساند           . ال جويها   تو چشمه اي و عم    : گفت  

 . چشمه تاريك بود به روشني جوي ها هيچ اميد نباشد 
 . زيادت كن :گفت 
اگر در بيابان تشنه شوي ، چنانكه به هالكت نزديك باشي ، اگـر آن سـاعت شـربتي آب                   : گفت  

 يابي به چند بخري ؟ 
 .به هرچه خواهند : گفت 

 اگر نفروشد اال به نيمه ملك تو ؟ :ت گف
 . بدهم : گفت 
اگر آن آب بخوري از تو بيرون نيايد چنانكه بيم هالكت بود ، يكي گويد من تو را عـالج                    : گفت  

 كنم اما نيمه اي از ملك تو بستانم چه كني ؟ 
 . بدهم : گفت 
و از تو بيرون آيـد      پس به چه نازي ؟ به ملكي كه قيمتش يك شربت آب بود كه بخوري                : گفت  

 ؟
 . هارون بگريست و او را به اعزازي تمام بازگردانيد 

اينجا جستن روزي جهل است     : پس شقيق به مكه شد و آنجا مردمان بر وي جمع شدند و گفت               
 . و كار كردن از بهر روزي حرام 
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 ؟ چون مي كني در كار معاش ! اي ابراهيم : شقيق گتف . و ابراهيم ادهم به وي افتاد 
 . اگر چيزي رسد شكر كنم و اگر نرسد صبر كنم : گفت 

سگان بلخ همين كنند كه چون چيزي باشد مراعات كنند و دم جنبانند واگر نباشـد                : شقيق گفت   
 . صبركنند 

 شما چگونه كنيد ؟ : ابراهيم گفت 
 . اگر ما را چيزي رسد ايثار كنيم وا گر نرسد شكر كنيم :گفت 

 . او د ركنار گرفت و ببوسيد ابراهيم برخاست و سر 
 . وقال انت االستاد و اهللا 

در :چون از مكه به بغداد آمد مجلس گفت و سخن او بيشتر در توكل بود و در اثناي سخن گفت                     
 . باديه فرو شدم ، چهار دانگ سيم داشتم در جيب و همچنان دارم 

خداي تعالي حاضـر نبـود و       آنجا كه آن چهار دانگ در جيب مي نهادي          : جواني برخاست و گفت     
 . آن ساعت اعتماد بر خداي نبوده است 

 .و از منبر فرود آمد . راست مي گويي : شقيق متغير شد و بدان اقرار كرد و گفت 
 . گناه كردم بسيار و مي خواهم كه توبه كنم : نقل است كه پيري پيش او آمد و گفت 

 . دير آمدي : گفت 
 . زود آمدم : پير گفت 

  چون ؟ :گفت 
 . هركه پيش از مرگ آمده زود آمده باشد :گفت 

 . نيك آمدي و نيك گفتي : شقيق گفت 
هركه به خداي اعتماد كند به روزي خـويش خـوي نيـك او              : به خواب ديدم كه گفتند      : و گفت   

 . زيادت شود ، و او سخي گردد و در طاعتش وسواس نبود 
 كه نيزه اي برگرغته است و با خـداي جنـگ            هركه در مصيبت جزع كرد همچنان است      : و گفت   
 . مي كند 
 . اصل طاعت خوف است و رجا و محبت : و گفت 
عالمت خوف ترك محارم است ، و عالمت رجا طاعت دايم اسـت ، و عالمـت محبـت                  : و گفت   

 . شوق و انابت الزم است 
 . ر امن و خوف و اضطرا. هركه با او سه چيز نبود از دوزخ نجات يابد : و گفت 
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بنده خائف آن است كه او را خوفي است در آنچه گذشت از حيـات تـا چـون گذشـت و                      : و گفت   
 خوفي است كه نمي داند تا بعداز اين چه خواهد بود ؟ 

 . نه جزو گريختن از خلق است ، و يك جزو خاموشي . عبادت ده جزو است : و گفت 
يد توبه ، و توبه نكند به اميد زندگاني ،          گناه مي كند به ام    . هالك مرد در سه چيز است       : و گفت   

 . و توبه ناكرده مي ماند به اميد رحمت ، پس چنين كس هرگز توبه نكند 
حق تعالي اهل طاعت خود را در حال مرگ زنده مي گرداند و اهل معصـيت را در حـال            : و گفت   

 . زندگاني مرده گرداند 
و سه چيز الزم    .   حساب ، و راحت نفس       فراغت دل ، و سبكي    . سه چيز قرين فقراست     : و گفت   

 . رنج تن ، و شغل دل ، و سختي حساب . توانگران است 
 . مرگ را ساخته بايد بود كه چون مرگ بيايد بازنگردد: و گفت 
هركه را چيز دهي ، اگر او را دوست تر داري از آنكه او تورا چيـزي دهـد ، تـو دوسـت                        : و گفت   

  .آخرتي و اگر نه دوست دنيايي 
از بهر آنكه روزي و مونت او بر خداي اسـت و            . من هيچ چيز دوست تر از مهمان ندارم         : و گفت   

 . من در ميان هيچ نيم ، و مزد و ثواب مرا 
هركه از ميان نعمت در تنگدستي افتد ، و تنگدستي نزديك او بزرگتـر از نعمـت بسـيار                   : و گفت   

ا ، و يك غم در آخرت ، و هركه از ميان نعمـت              يك غم دني  : نبود او در دو غم بزرگ افتاده است         
يكي دردنيا ، و يكي     :در تنگي افتد ، و آن تنگي نزديك او بزرگتر از نعمت بود در دو شادي افتاد                  

 . در آخرت 
اگر مي خواهي كه مرد را بشناسي در نگر تا به وعده خداي ايمنتر اسـت يـا بـه وعـده                      : و گفت   
 . مردمان 
فرستادن . به فرستادن ، ومنع كردن ، و سخن گفتن          . ه چيز توان دانست     تقوي را به س   : و گفت   

و منع كردن دنيا بود ، يعني مـالي كـه بـه تـو دهنـد           . دين بود ، يعني آنچه فرستادي دين است         
و سخن گفتن در دين و دنيا بود ، يعني از هر دو سراي سخن توان گفـت                  . نستاني هك دنيا بود     

يعنـي  . و ديگر معني آن است كه آنچه فرستادي ديـن اسـت   . ي بود كه سخن ديني بود و دنياو    
و سخن گفتن به هـر دو       . يعني از نواهي دور بودن      . اوامر به جاي آوردن و منع كردن دنيا است          

 . محيط است كه به سخن معلوم توان كرد كه مرد در دين است يا در دنيا 
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 كه خردمند كيست و توانگر كيست و زيـرك  -هفتصد مردم عالم را پرسيدم از پنج چيز : و گفت   
خردمنـد آن   : همه گفتند   . كيست و درويش كيست و بخيل كيست ؟ هر هفصد يك پاسخ دادند              

است كه دنيا را دوست ندارد ؛ و زيرك آن است كه دنيا او را نفريبـد و تـوانگر آن اسـت كـه بـه           
 نباشد ، و بخيل آن اسـت   قسمت خداي راضي بود ، و درويش ان است كه در دلش طلب زيادتي             

 . كه حق مال خداي از خداي بازدارد 
اگر وصيت عـام خـواهي      : گفت  . از وي وصيت خواستم به چيزي كه نافع بود          : حاتم اصم گفت    

زبان نگاه دار و هرگز سخن مگوي تا ثواب آن گفتار در ترازوي خود بيني ، وا گر وصيت خـاص                     
 . واهللا اعلم .ان بيني كه اگر نگويي بسوزي خواهي نگر تا سخن نگويي مگر خود را چن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 201



   18 
 ذكر امام ابوحنيفه رضي اهللا عنه   

 
آن چراغ شرع و ملت ، آن شمع دين و دولت ، آن نعمـان حقـايق ، آن عمـان جـواهر معـاني و                          

ه بـه   صـفت كسـي كـ     . دقايق ، آن عارف عالم صوفي ، اما جهان ابوحنيفه كوفي رضي اهللا عنه               
همه زيانها ستوده باشد و به همه ملتها مقبول ، كه تواند گفت ؟ رياضت و مجاهده وي و خلـوت                

و در اصول طريقت و فروع شـريعت درجـه رفيـع و نظـري نافـذ                 . ، و مشاهده او نهايت نداشت       
هـم  . داشت و در فراست و سياست و كياست يگانه بود ، و در مروت و فتـوت اعجوبـه اي بـود                       

و هـو كـان فـي الدرجـه         . ان بود و هم جواد زمان ، هم افضل عهد و هم اعلـم وقـت                 كريم جه 
وانس روايت كرد از رسول صلي اهللا عليه و آله و سلم كه مردي باشـد در                 . القصوي والرثيه العليا    

صفت ابوحنيف در تورات بود     . يقال له نعمان بن ثابت و كنيته ابوحنيف هو سراج امتي            . امت من   
نوزده سال در خدمت وي بودم ، در اين نوزده سال نماز بامداد به طهارت نماز                :  گفت   و ابويوسف 

 . خفتن گزارد 
ابوحنيفه را چنان ديدم كه اگر دعوي كردي كه اين ستون زريـن اسـت دليـل    : مالك انس گفت    

 .توانستي گفت 
 . جمله علماي عالم عيال ابوحنيفه اند در فقه :شافعي گفت 

يقـول  . ي طالب رضي اهللا عنه سمعت النبي صلي اهللا عليـه و علـي آلـه وسـلم               و قال علي بن اب    
 . طوبي لمن راني او راي من راني 

عبداهللا بن جزءالزبيـدي و انـس بـن مالـك و جـابر بـن                . و وي چند كس از صحابه دريافته بود         
 داليـل   عبداهللا بن ابي اوفي و ائله بن االسقع و عايشه بنت عجرد پس وي متقدم اسـت ، بـدين                   

كه ياد كرديم ، و بسيار مشايخ را ديده بود و با صادق رضي اهللا عنه صحبت داشته بـود و اسـتاد                       
آنگاه كه بـه سـر      . علم فضيل و ابراهيم ادهم و بشر حافي و داود طائي و عبداهللا بن مبارك بود                 

پاسـخ  ! ين السالم عليك يا سـيد المرسـل  :روضه سيد المرسلين رسيد ، صلوات اهللا عليه ، و گفت     
 . و در اول كار عزيمت عزلت كرد . السالم يا امام المسلمين : و علي: آمد 

نقل است كه توجه به قبله حقيقسي داشت و روي از خلق بگردانيد و صوف پوشيد تـا شـبي بـه                      
خواب ديأ كه استخوانهاي پطغامبر عليه السالم از لحد گرد مي كرد و بعضي را از بعضـي اختيـار                    

تـو در علـم   : گفـت  . ي را از اصحاب ابـن سـيرين پرسـيد    :ز هيبت آن بيدار شد و ي    ا. مي كرد   
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پيغامبر عليه السالم و حفظ سنت او به درجه بزرگ رسي ، چنان كه در آن منتضصـرف شـوي ،                     
 . صحيح از سقيم جدا كني 

نـده  تـو را سـبب ز  ! يـا ابـا حنيفـه    : يكبار ديگر پيغامبر را عليه السالم به خواب ديـد كـه گفـت             
 . قصد عزلت مكن . گردانيدن سنت من گردانيده اند 

و از بركات احتياط او بود كه شعبي ، كه استاد او بود و پير شده بود ، خليفـه مجمعـي سـاخت و                         
شعبي را بخواند و علماي بغداد را حاضر كرد و شرطي بفرمود تا به نام هر خادمي ضياعي بنويسد                   

پس خادم آن خط را پيش شعبي آورد كه         . ، و بعضي به وقف      بعضي به اقرار ، و بعضي به ملك         . 
 : قاضي بود و گفت 

 . اميرالمومنين مي فرمايد كه بر اين خطها گواهي بنويس 
اميرالمومنين مـي فرمايـد   : گفتند . پس به خدمت ابوحنيفه آوردند    . بنوشت و جمله فقها بنوشتند      

 . كه گواهي بنويس 
 كجاست ؟ : گفت 
 . راي در س: گفتند 
 اميرالمومنين اينجا آيد يا من آنجا روم تا شهادت درست آيد ؟ : گفت 

 تو از جواني فضولي مي كني ؟. قاضي و فقا و پيران نوشتند : خادم با وي درشتي كرد كه 
 . لها ما كسبت : پس ابوحنيفه گفت 

 ست يا هست ؟ در شهادت ديدار شرط ني: شعبي را حاضر كرد و گفت . اين به سمع خليفه رسيد 
 . بلي هست : گفت 
 . پس تو مرا كي ديدي كه گواهي نوشتي : گفت 

 . دانستم كه به عرفان توست ، لكن ديدار تو نتوانستم خواست : شعبي گفت 
 . اين سخن از حق دور است و اين جوان فضا را اوليتر : خليفه گفت 

كي دهد و مشاورت كرد بـر يكـي از          پس بعد از آن منصور كه خليفه بود انديشه كرد تا قضا به ي             
يكي ابوحنيفه ، دوم سـفيان ، سـوم شـريك ، و             . چهاركس كه فحول علما بودند و اتفاق كردند         

 . چهارم مسعربن كدام 
 . من در هريكي از شما فراستي گويم : هرچهار را طلب كردن در راه كه مي آمدند ابوحنيفه گفت 

 از خود دفع كـنم و سـفيان بگريـزد ، و مسـعر خـود را                  من به حيلتي  : گفت  . صواب آيد   : گفتند  
 . ديوانه سازد ؛ و شريك قاضي شود 
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مرا پنهان داريـد كـه سـرم بخواهنـد     : گفت . پس سفيان در راه بگريخت و در كشتي پنهان شد       
. به تاويل آن خبر كه رسول عليه السالم فرموده است من جعل قضيا فقد ذبح بغير سكين                  . بريد  

 . اضي گردانيدند بي كارش بكشتند هركه را ق
تو را قضا مي    : اول ابوحنيفه را گفت     . پس مالح او را پنهان كرد و اين هرسه پيش منصور شدند             

 . بايد كرد 
 . و سادات عرب به حكم من راضي نباشد . من مردي ام نه از عرب ! ايهااالمير : گفت 

 . علم بايد اين را . اين كار به نسبت تعلق ندارد : جعفر گفت 
من اين كار را نشايم و دراين قول كه گفتم نشايم ، اگر راست مي گويم نشايم و                  : ابوحنيفه گفت   

اگر دروغ مي گويم ، نشايم واگر دروغ مي گويم دروغ زن قضاي مسلمانان را نشايد و تو خليفـه                     
 . نان بر وي كني روا مدار كه دروغ گويي را خليفه خود كني و اعتماد خون و مال مسلما. خدايي 

چگونـه  : پس مسعر پيش خليفه رفت و دست خليفه بگرفـت و گفـت            . اين بگفت و نجات يافت      
 اي ومستورات چگونه و فرزندانت چگونه اند ؟ 

 . او را بيرون كنيد كه ديوانه است : منصور گتف 
 . تو را قضا بايد كرد : پس شريك را گفتند

  .من سودايي ام دماغم ضعيف است :گفت 
 . معالجت كن تا عقل كامل شود : منصور گفت 

 . پس قضا به شريك دادند و ابوحنيفه او را مهجور كرد و هرگز با وي سخن نگفت 
هـيچ  . گوي ايشان به ميان جمع ابو حنيفـه افتـاد           . نقل است كه جمعي كودكان گوي مي زدند         

 . من بروم و بيارم : كودكي گفت . كودكي نمي رفت تا بيرون آرد 
 . اين كودك حاللزاده نيست : پس گستاخ وار دررفت و بيرون آورد ، و ابوحنيفه گفت 

 از چه دانستي ؟ ! اي امام مسلمانان : تفحص كردند ، چنان بود ، گفتند 
 . اگر حاللزاده بودي حيا مانع آمدي : گفت 

امـا  . ات كرد   نقل است كه او را بر كسي مالي بود و در محلت آن شخص شاگردي از آن امام وف                  
آفتابي عظيم بود و در آن جا هيچ سايه نبود اال ديواري كه از آن آن مـرد بـود                    . مبه نماز او رفت     

 . در اين سايه ساعتي بنشين :مردمان گفتند . كه مال به امام مي بايست داد 
 : گفت
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ه پيغمبـر   كـ . روا نباشد كه از ديوار او تمتعـي بـه مـن رسـد               . مرا برصاحب اين ديوار مالي است       
 . اگر منفعتي قلمي بتراش . فرموده است كل قرض جر منفعه فهو ريوا 

 . نتراشم : گفت 
 .ترسم كه از آن قوم باشم كه حق تعالي فرموده است احشرو الذين ظلموا و ازواجهم االية: گفت 

اين اين مرد هر شـب      :روزي مي گذشت ، زني با زني گفت         . و هرشب سيصد ركعت نماز كرد ي      
نيت كرد كه بعد از آن پانصد ركعت نمـاز كنـد ، در              . امام آن بشنيد    . صد رعكت نماز مي كند      پان

 . هرشبي تا ظن ايشان راست شود 
 . اين مرد كه مي رود هر شب هزار ركعت نماز مي كند : روز ديگر مي گذشت كودكان گفتند 

 . نيت كردم كه هر شب هزار ركعت نماز كنم : ابوحنيفه گفت 
 . مردمان گويند ابوحنيفه شب نمي خسبد : اگردي با امام گفت روزي ش

 . نيت كردم كه دگر به شب نخفتم : گفت 
 چرا ؟: گفت 
 .خداي تعالي مي فرمايد و تحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا: گفت 

اكنون من پهلـوي زمـين   . بندگاني اند كه دوست دارند ايشان را به چيزي كه نكرده اند ياد كنند               
 . م تا از آن قوم نباشم ننه

 .و از آن پس سي سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن كردي
 . نقل است كه سر زانوي او چون سر زانوي شتر شده بود ، از بسياري كه در سجده بود 

هزار ختم كرده ام كفـارت آن را    : نقل است كه توانگري را تواضع كرده بود از بهر ايمان او گفت              
 . 

گاه بودي كه چهل بار ختم قرآن كردي تا مساله يي كه او را مشكل بودي كشف شدي                  :و گفتند   
 . 

چون يكبار او را بديد بعد      . نقل است كه محمدبن حسن رحمةاهللا عليه ، عظيم صاحب جمال بود             
از آن ديگر او را نديد و چون درس او گفتي او را در پس ستوني نشاند ، كه نبايد كه چشمش بـر                        

  .وي افتد 
بيست سال پيش امام ابوحنيفه بـودم و در ايـن مـدت او را نگـاه         : نقل است كه داود طائي گفت       

اي امام  : او را گفتم    . در خال و مال سربرهنه ننشست و از براي استراحت پاي دراز نكرد              . داشتم  
 در حال خلوت اگر پاي دراز كني چه باشد ؟ ! دين 
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 .  اوليتر با خداي ادب گوش داشتن در خلوت: گفت 
 . كودكي را ديد كه در گل مانده بود . نقل است كه روزي مي گذشت 

 . گوش دار تا نيفتي : گفت 
اما تو گوش دار كه اگر پاي تو بلغزد         . اگر بيفتم تنها باشم     . افتادن من سهل است     : كودك گفت   

 . همه مسلمانان كه از پس تو درآيند بلغزند و برخاستن همه دشوار بود 
زينهار اگر شما را در     :  از حذاقت آن كودك عجب آمد و در حال بگريست و با اصحاب گفت                امام

وا ين نشان كمال    . مسئله اي چيزي ظاهر شود و دليلي روشنتر نمايد ، در آن متابعت من مكنيد                
با آنكـه   . انصاف است تا الجرم ابويوسف و محمد رحمها اهللا بسي اقوال دارند در مسايل مختلف                

 گفته اند كه تير اجتهاد او برنشانه جنان راست آمد كه ميل نكرد و اجتهاد ديگران گـرد بـر                     چنين
 . گرد نشانه بود 

نقل است كه مردي مال دار بود و اميرالمومنين عثمان رضي اهللا عنه دشمن داشتي ، تا حدي كه             
تر تو به فالن جهـود      دخ: گفت  . او را جهود خواندي ، اين سخن به ابوحنيفه رسيد ، او را بخواند               

 . خواهم داد 
روا داري كه دختر مسلمان را به جهودي دهي ؟ و مـن خـود               . تو امام مسلمانان باشي     : او گفت   

 . هرگز ندهم 
چون روان نمي داري كه دختر خود را به جهودي دهي ، چـون روا               . سبحان اهللا   : ابوحنيفه گفت   

  دهد ؟ باشد كه محمد رسول اهللا دو دختر خود به جهودي
از بركـات امـام     . از آن اعتقاد برگشت وتوبه كرد       . آن مرد در حال بدانست كه سخن از كجاست          

 . ابوحنيفه 
بعيضي گفتند او فاسقي اسـت ، و بعضـي          . يكي را بديد بي ايزار      . نقل است روزي در گرمابه بود       

 روشنايي چشـم از تـو       !اي امام   : آن مرد گفت    . ابوحنيفه چشم برهم نهاد     . گتند او دهري است     
 كي باز گرفتند ؟ 

 . از آنگه باز كه ستر از تو برداشتند : گفت 
او را . يا كافر شود يا از مذهب خود برگـردد  . چون با قدري مناظره كني دو سخن است  : و گفت   

اگ گويـد  . بگوي كه خداي خواست كه علم او در ايشان راست شود و معلوم او با علم برابر آيـد                    
ر باشد از آنكه چون گويد كه نخواست كه علم او راست شود و علم با معلوم برابر آيد ايـن                     نه كاف 

مـن بخيـل را     : كفر بود و اگر گويد كه خواست تسليم كرد و از مذهب خويش بيزار شد و گفـت                   
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تعديل نكنم و گواهي او نشنوم كه بخل او را بردارد كه استقصـا كنـد و زيـادت از حـق خـويش                        
 . ستاند 
 . از ابوحنيفه چيزي بخواستند .  است كه مسجدي عمارت مي كردند از بهر تبرك نقل

 . آنچه خواهد بدهد . ما را غرض به تبرك است : مردمان گفتند . بر امام گران آمد 
تو كريمي و عالمي و در سخا همتـا         ! اي امام   : شاگردان گفتند   . درستي زر بداد به كراهيتي تمام       

  دادن چرا بر تو گران آمد ؟ اين قدر زر. نداري 
نه از جهت مال بود و لكن من يقين مي دانم كه مال حالل هرگز به آب و گل خرج نرود                     : گفت  

چون از من چيزي خواستند كراهيت آن بود كه در مال حالل            . و من مال خود را حالل مي دانم         
 . من شبهتي پديد آمد و از آن سبب عظيم مي رنجيدم 

 . پشيز است : رآمد آن درست بازآوردند و گفتند چون روزي چند ب
 . امام عظيم شاد شد 

به لب دجلـه رفـت و مـي    . مقدار ناخني گل بر جامه او چكيد . نقل است كه در بازار مي گذشت    
تو مقدار معين نجاست برجامه رخصت مي دهي و اين قدر گل را مـي               ! اي امام   : گفتند  . شست  

 شويي ؟ 
چنانكه رسول عليه السالم نيم گـرده بـالل را          . ي است ، و اين تقوي است        آن فتو . آري  : گفت  

 . اجازت نداد كه مدخر كند و يك ساله زنان را قوت نهاد 
 اكنون چه كنيم ؟ : و گويند كه كه چون داود طايي مقتداشد ، ابوحنيفه را گفت 

 . ن جسدي بود بي روح بر تو باد بر كار بستن علم كه هر علمي كه آن را كار نبندي چو: گفت 
 عمر من چند ماه است ؟ : از او پرسيد . خليفه  عهد به خواب ديد ملك الموت را : و گويند 

. تعبير اين خـواب از بسـيار كـس پرسـيد            . ملك الموت پنج انگشت برداشت و بدان اشارت كرد          
يعني آن پـنج    . ت  اشارت پنج انگشت به پنج علم اس      : گفت  . ابوحنيفه را پرسيد    . معلوم نمي شد    

ان اهللا عنـده علـم      : علم كس نداند و اين پنج علم در اين آيه است كه حق تعـالي مـي فرمايـد                    
الساعة  و ينزل الغيث و يعلم ما في االرحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و مـا تـدري نفـس                        

 . باي ارض تموت 
بالل موذن رضي اهللا عنه خفتـه       بر سر خاك    . به شام بودم    : شيخ ابوعلي بن عثمان الجال گويد       

در خواب خود را در مكه ديدم كه پيغامبر عليه السالم از باب بني شيبه درآمـدي و پيـري                    . بود م 
به شفقتي تمام من پيش او دويدم و بر پايش بوسـه            . چنانكه اطفال را در بر گيرند       . در بر گرفته    
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كم معجزه اي بر باطن من مشرف شد        پيغمبر به ح  . دادم و در تعجب آن بودم كه اين پير كيست           
 . ابوحنيفه رحمةاهللا عليه . اين امام اهل ديار توست : و گفت 

چون ابوحنيفه وفات كرد قيامت به خـواب ديـدم كـه جملـه              : نقل است كه نوفل بن حيان گفت        
خاليق در حساب گاه ايستاده اند و پيغمبر را ديدم عليه السالم بر لب حوض ايستاده و بر جانـب                    

روي به روي   . او از راست و چپ مشايخ ديدم ايستاده و پيري ديدم نيكوروي و سر و روي سفيد                  
 . مرا آب ده : گفتم . سالم كردم . پيغمبر نهاده و امام ابوحنيفه را ديدم در برابر پيغامبر ايستاده 

 . تا پيغمبر اجازه دهد : گفت 
 . پس پيغامبر فرمود كه او را آب ده

: با ابوحنيفه گفـتم     . من وا صحاب از آن جام آب خورديم كه هيچ كم نشد             .  داد جامي آب به من   
 بر راست پيغمبر آن پير كيست ؟ 

 . ابراهيم خليل ، و بر چپ ابوبكر صديق :گفت 
همچنين پرسيدم و به انگشت عقد مي گرفتم ، تا هفده كس پرسيدم ، چـون بيـدار شـدم هفـده         

 . عقد گرفته بودم 
اين اطلبك قال عند علـم      : گفتم  . پيغمبر را عليه السالم به خواب ديدم        :  گفت   يحيي معاد رازي  

 . و مناقب او بسيار است و محامد او بي شمار و پوشيده نيست ، بر اين ختم كرديم . ابي حنيفه 
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 ذكر امام شافعي رضي اهللا عنه   

 
قت ، آن مفتي اسـرار الهـي ، آن مهـدي            آن سلطان شريعت و طريقت ، آن برهان محبت و حقي          

اطوار نامتناهي ، آن وارث و ابن عم نبي ، وتد عالم شافعي مطلبي رضي اهللا عنه ، شـرح او دادن                      
فضايل و مناقب او و شمايل او بسـيار         . حاجت نيست ، كه همه عالم بر نور از شرح صدر او است              

 ميـوه شـجره مصـطفوي اسـت و در           وصف او اين تمام است كه شعبه اوحه نبوي است و          . است  
هم كـريم جهـان بـود و        . فراست و سياست و كياست يگانه بود و در مروت و فتوت اعجوبه بود               

هم جواد زمان ، و هم افضل عهد و هم اعلم وقت و هم حجة االيمـة مـن قـريش ، هـم مقـدم           
در . رد  رياضت وكرامت او نه چندان است كـه ايـن كتـاب حمـل آن توانـد كـ                  . قدموا آل قريش    

 . سلو ني ماشئتم ، و در پانزده سالگي فتوي مي داد : سيزده سالگي در حرم گفت 
احمد حنبل كه امام جهان بود و سيصد هزار حديث حفظ داشت ، به شاگردي او آمد و در غاشـيه          

مردي بدين درچه ، در پيش بيست و پـنج          :قومي بر وي اعتراض كردند كه       . داري سربرهنه كرد    
 ي نشيند و صحبت مشايخ و استادان عالي را ترك مي كند ؟ ساله يي م

هرچه ما ياد داريم معاني آن مي داند كـه اگـر او بـه مـا نيفتـادي مـا بـر در                        : احمد حنبل گفت    
امـا  . خواستيم ماند ، كه از حقايق واخبار و آيات آنچه فهم كرده است ، ما حديث بيش ندانستيم                   

 :  عافيتي است خلق را او چون آفتابي است جهان را و چون
 . حق تعالي آن در به سبب او گشاده كرد . در فقه بر خلق بسته بود : و هم احمد گفت 
نمي دانم كسي را كه منت او بزرگتر است بر اسالم در عهد شافعي اال شافعي                : و هم احمد گفت     

 . را 
 الناس ، و علم فقـه ،        شافعي فيلسوف است در چهار علم ، در لغت ؛ و اختالف           : و هم احمد گفت     

 . و علم معاني 
در معني اين حديث كه مصطفي عليه السـالم فرمـود كـه برسـرهر صدسـال                 : وهم احمد گفت    

 . مردي را برانگيزانند تا دين من در خلق آموزاند ، و آن شافعي است 
 . اگر عقل شافعي را وزن كردندي با عقل يك نيمه خلق عقل او را جمع آمدي: و ثوري گفت 

 . از اوتاد است : از خضر پرسيدم در حق شافعي چه گويي ؟ گفت : و بالل خواص گويد 
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و در ابتدا در هيچ عروسي و دعوت نرفتي و پيوسته گريان و سوزان بودي هنوز طفل بـودي كـه                     
پس به سليم راعي افتـاد ، و در صـحبت او بسـي بـود تـا در                   . خلعت هزارسال در سر او افگندند       

مـن مـذهب او نـدارم امـام شـافعي را            : چنانكه عبداهللا انصاري گويد     . ابق شد   تصرف بر همه س   
 . از آنكه در هر مقامي كه مي نگرم او را در پيش مي بينم . دوست مي دارم 

يـا  : اي پسر تو كيستي ؟ گفتم       : مرا گفت   . رسول را عليه السالم ، به خواب ديدم         : شافعي گويد   
آب دهن خود بگرفت تا به دهـن        . نزديك شدم   ! نزديك آي   : ت  گف. رسول اهللا يكي از گروه تو       

اكنون برو كه   : من دهن بازكردم ، چنانكه به لب و دهان و زبان من رسيد ، پس گفت                 . من كند   
و هم در آن ساعت علي مرتضي را به خواب ديدم كه انگشـتري خـود بيـرون                  . خداي يار تو باد     

 .  و من سرايت كند كرد و در انگشت من كرد ، تا علم و نبي
چنانكه شافعي شش ساله بود كه به دبيرستان مي رفت و مادرش زاده اي بـود از بنـي هاشـم و                      

روزي دو كس بيامدند و جامه داني بدو سپردند بعد از آن يكي             . مردم از امانت بدو مي سپردندي       
ن ديگـر بيامـد و      پس از چنـدي ، آ     . به خوي خوش بدو داد      . از آن دو بيامد و جامه دان خواست         

 . به يار تو دادم : گفت . جامه دان طلبيد 
 مگر نه قرار كرديم كه تا هر دو حاضر نباشيم بازندهي ؟ : گفت 
 ! بلي : گفت 
 اكنون چرا دادي ؟ : گفت 

 چرا ملول شده اي ؟ ! اي مادر : و گفت . شافعي درآمد . مادر شافعي ملول شد 
 . مدعي كجاست تا جواب گويم . ك نيستهيچ با: شافعي گفت : حال باز گفت 
 !منم : مدعي گفت 
 . برو و يار خود بياور و دبستان . جامه دان تو برجاست : شافعي گفت 

بعد از آن به . آن مرد را عجب آمد وموكل قاضي ، كه آورده بود ، متحير شد از سخن او و برفتند     
 در سراي مالك بنشست و هـر فتـوي كـه            بر. شاگردي مالك افتاد و مالك هفتاد و اند ساله بود           

 . باز گرد وبگوي كه بهتر از اين احتياط كن : بيرون آمدي بديدي و مستفتي را گفتي 
چون بديدي حق به دست شافعي بودي و مالك بدو مي نازيـدي و در آن وقـت خليفـه هـارون                      

 . الرشيد بود 
 ! اي دوزخي : ون را گفت زبيده هار. نقل است كه هارون شبي با زبيده مناظره مي كرد 

 . اگر من دوزخي ام فانت طالق : هارون گفت 
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منـادي  . نفير از جان او برآمـد  . و هارون زبيده را عظيم دوست مي داشت . از يكديگر جدا شدند    
 . هيچ كس جواب ننوشت . فرمود و علماي بغداد را حاضر كرد و اين مساله را فتوي كردند 

 رون دوزخي است يا بهشتي است ؟خداي داند كه ها: گفتند 
 ! من جواب دهم : كودكي از ميان جمع برخاست و گفت 

مگر ديوانه است ؟ جايي كه چندين علماي فحول عاجزنـد او را چـه               : گتفند  . خلق تعجب كردند    
 مجال سخن بود ؟ 

 ! جواب گوي : هارون او را بخواند و گفت 
 حاجت توراست به من يا مرا به تو ؟ : گفت 

 . مرا به تو : فت گ
 . پس از تخت فرود آي كه جاي علما بلند است : شافعي گفت 

اول تو مساله مرا جواب ده تا آنگاه من مساله تو را            : پس شافعي گفت    . خليفه او را برتخت نشاند      
 . پاسخ دهم 

 سوال چيست ؟ : هارون گفت 
 زايستاده اي؟آنگه هرگز بر هيچ معصيتي قادر شده اي و از بيم خداي با:گفت 
 . به خداي كه چنين است ! بلي : گفت 
 . من حكم كردم كه تو اهل بهشتي : گفت 

 . علما آواز برآوردند ، به چه دليل و حجت 
و هركه او قصد معصيت كند و بـيم خـداي او را از آن   : به قرآن كه حق تعالي مي فرمايد    : گفت  

 . بازداشت ، بهشت جاي اوست 
 در حال طفوليت چنين بود ، در شباب چون بود ؟ : و گفتند همه فرياد برآوردند

 چه حال است ؟ : گفتند . نقل است كه يكبار در ميان درس ده بار برخاست و بنشست 
هربار كه در برابر من آيد ، بـه حرمـت او را بـر مـي                 . علوي زاده اي بر در بازي مي كند         : گفت  

 . نخيزي خيزم كه روا نبود فرزند رسول فراز آيد و بر
بعضي . نقل است كه وقتي كسي مالي فرستاد تا بر مجاوران مكه صرف كنند و شافعي آنجا بود                  

 . از آن مال نزديك او بردند 
 خداوند مال چه گفته است ؟ : گفت 

 . گفت او وصيت كرده است كه اين مال بر درويشان متقي دهيد 
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 . ي ام من نه متق. مرا از اين مال نشايد گرفت :شافعي گفت 
 . و نگرفت 

ضـياعي بايـد خريـد يـا     :نقل است كه وقتي از صنعا به مكه آمد و ده هزار دينار بـا وي ، گفتنـد     
 . گوسفند

هنگام نماز . هركه مي آمد مشتي به وي مي داد . از بيرون مكه خيمه اي بزد و آن زر فروريخت        
 . پيشين هيچ نماند 

 مي فرستادند ، به هارون الرشيد يـك سـال رهبـاني             نقل است كه از بالد روم هرسال مال بسيار        
چهـار  . اگر ايشان بدانند و اال از ما دگر مال مطلبيـد            . چند بفرستادند تا با دانشمندان بحث كنند        

 . صد مرد ترسا بيامدند 
پس هارون شـافعي    . خليفه فرمود تا منادي كردند و جمله علماي بغداد بر لب دجله حاضر شدند               

 . جواب ايشان تو را مي بايد كرد : فت را طلبيد و گ
چون همه بردجله حاضر شدند شافعي سجاده بر دوش انداخت و برفت ، و بر سـر آب انـداخت و                     

 . هركه باما بحث مي كند اينجا آيد : گفت 
ترسايان چون بديدند جمله مسلمان شدند و خبر به قيصر روم رسيد كه ايشان مسلمان شدند ، بر                  

الحمدهللا كي آن مرد اينجا نيامد كه اگر اينجـا آمـدي در همـه روم                : صر گفت   دست شافعي ، قي   
 . زنار داري نماندي 

شافعي قرآن حفظ ندارد ، و چنان بود ، ليكن قوت حافظه            : نقل است كه جماعتي با هارون گفت        
او چنان بود كه هارون خواست كه امتحان كند ماه رمضان بود ليكن قوت حافظـه او چنـان بـود                     

شـافعي هـر روز جـزوه ي     . ماه رمضان اماميش فرمـود      . ه هارون مي خواست كه امتحان كند        ك
 . قرآن مطالعه مي كرد و هر شب در تراويح بر مي خواند تا در ماه رمضان همه قرآن حفظ كرد 

به صد دينار او را عقد كرد و        . شافعي خواست كه او را بيند       . و در عهد او زني بود كه دوروي بود          
 . پس طالق داد . يد بد

و به مذهب احمد حنبل هركه يك نماز عمدا رها كند كافر شود و به مذهب شافعي نشـود ، او را                      
چون يكي ترك نماز كند و كافر شود چـه          : شاعفي احمد را گفت     . عذابي كنند كه كفار را نكنند       
 . نماز كند : كند تا مسلمان شود ؟ گفت 

 درست بود از كافر ؟ نماز چون : شافعي احمد را گفت 
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از اين سخن كه اسرار فقه است و سوال و جواب بسيار اسـت امـااين كتـاب                  . احمد خاموش شد    
 . جاي اين سخن نيست 

 . اگر عالمي را بيني كه به  رخص و تاويالت مشغول گردد بدانكه از او هيچ نبايد : و گفت 
 . رده است من بنده كسي ام كه مرا يك حرف از آداب تعليم ك: و گفت 
هركه علم در جهال آموزد حق علم ضايع كرده باشد ، و هركه علم از كسي كه شايسته                  : و گفت   

 . باشد بازدارد ظلم كرده است 
 . اگر دنيا را به گرده نان به من فروشند نخرم : و گفت 
ون هركه را همت آن بود كه چيزي در شكم او شود قيمت او آن بود كه از شكم او بيـر                    : و گفت   

 . آيد 
. چندان قبطت بر ، بر زندگاني كه برمردگان مي بـري            : وقتي يكي او را گفت مرا پندي ده گفت          

. يعني هرگز نگويي دريغا كه من نيز چندان سيم جمع نكردم كه او كرد و بگذاشت بـه حسـرت                     
ديگر هيچ كس بر مرده     . بل كه غبطت برآن بري كه چندان طاعت كه او كرد باري من كردمي               

 . حسد نبرد ، بر زنده بايد كه نبرد كه اين زنده نيز رود ، خواهد مرد 
به همه مقامها بگرديد و به خرابـات برگذشـت و           . نقل است كه شافعي روزي وقت خود گم كرد          

جمعي صـوفيان ديـد كـه       . و به خانقاهي برگذشت     . به مسجد و مدرسه و بازار بگذشت ، نيافت          
: شافعي روي به خادم كرد و گفت   .  را عزيز داريد كه وقت بيايد        وقت: يكي گفت   . نشسته بودند   

 . بشنو چه مي گويند . اينك وقت بازيافتم 
علم همه عالم در علم من نرسيد ، و علم          : ابوسعيد رحمةاهللا عليه ، نقل مي كند كه شافعي گفت           

الوقـت  : گفـت   من در علم صوفيان نرسد ، و علم ايشان در علم يك سخن پير ايشان نرسيد كه                  
 . سيف قاطع 

در خواب ديدم پيش از مرگ شافعي كه آدمي عليه السـالم وفـات كـرده بـودي و                   : و ربيع گفت    
كسـي كـه    : گفـت   . چون بيدار شدم از معبري پرسـيد م       .خلق مي خواستند كه جنازه بيرون آرند        

 . ها عالمترين زمانه بود وفات كند كه علم خاصيت آدم است كه وعلم آدم االسماء كل
 . پس در آن نزديكي شافعي وفات كرد 

نقل است كه وقت وفات وصيت كرد كه فالن شخص را بگوييد تا مرا بشويد ، و آن شخص بـه                     
. شافعي چنين وصيتي كرد كه فالن بگوييد تا مـرا بشـويد             : چون بازآمد با وي گفتند      . مصر بود   

 . تذكره او بياريد : گفت 
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بعـد از آن مـرد در تـذكره         .  شخص كه شافعي وصيت كرده بود        پس تذكره بياوردند به پيش آن     
پس آن مرد وام او بگزارد و گفت شستن او          . نگاه كرد و در آنجا نوشته بود كه هزار درم وام دارم             

 . را اين بود 
 خداي با تو چه كرد ؟ : گفتم . شافعي را به خواب ديدم : و ربيع بن سليمان گفت 

. ،زر و مرواريد بر من نثار كرد و هفتصد بـار چنـد دينـار بـه مـن داد                     مرا بر كرسي نشاند     : گفت  
 . رحمةاهللا عليه 
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 ذكر امام احمد حنبل قدص اهللا روحه  

 
آن امام دين و سنت ، آن مقتداي مذهب و ملت ، آن جهان درايت و عمل ، آن مكان كفايت بي                      

ب ورع يگانه ، آن سني آخر و اول ، امام به حق احمد حنبل               دل ، آن صاحب تبع زمانه ، آن صاح        
رضي اهللا عنه ، شيخ سنت و جماعت بود و امام دين و دولت و هيچ كس را در علم احاديـث آن                       
حق نيست كه او را ؛ و در ورع و تقوي و رياضت وكرامت شاني عظيم داشت و صاحب فراست و                     

 داشته اند از غايت انصاف ، و از آنچـه بـر او اقـرار                مستجاب الدعوه بود و جمله فرق او را مبارك        
كردند مقدس و مبراست ، تا حدي كه پسرش يك روز معني اين حديث مي گفت كه خمر طيبه                   

چون سخن يـداهللا    :احمد گفت   . و در اين معني گفتن دست از آستين بيرون كرده بود            . آدم بيده   
 . گويي به دست اشارت مكن 

ه بود چون ذوالنون و بشر حافي و سري سقطي و معروف كرخي و ماننـد                و بسي مشايخ كبار ديد    
حـالل طلـب كـردن    . احمد حنبل را سه خصلت است كه مرا نيست      : و بشر حافي گفت     . ايشان  

 ...هم براي خود و هم براي عيال و من براي خود طلب كنم 
 در حال وفـات در      او پيوسته مضطر بود در حال حيات از طعن معتزله و          : پس سري سقطي گفت     

 . خيال مشبهه و او ا زهمه بري 
او را تكليف باطد كـرد تـا قـرآن مخلـوق            : نقل است كه چون در بغداد معتزله غلبه كردند گفتند           

 . گويد 
زينهـار تـا   ! اي امـام  : گفـت  . سرهنگي بر در سراي خليفه بود . پس او را به سراي خليفه بردند   

من بـر   . هزار چوبم بزدند ، مقر نشدم ، تا عاقبت رهايي يافتم            مردانه باشي كه وقتي دزدي كردم       
 . باطل چنين صبر كردم تو كه بر حقي اوليتر باشي 

 . آن سخن او ياري بود مرا : احمد گفت 
بر عقابين كشيدند و هزار تازيانـه بزدنـد كـه قـرآن را       . پس او را مي بردند و او پير و ضعيف بود            

دو . ر آن ميانه بند ايزارش گشاده شـد و دسـتهاي او بسـته بودنـد                 مخلوق گوي ، و نگفت ، و د       
چون اين برهان بديدند ، رها كردند و هم در آن وفات كرد ، و               . دست ازغيب پديد آمدند وببست      

 در اين قوم كه تو را رنجانيدند چه گويي ؟ : در آخر كار قومي پيش او آمدن و گفتند 
 . پنداشتند كه بر باطل ام از براي خدا مرا مي زدند ، : گفت 
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 . به مجرد زخم چوب با ايشان به قيامت هيچ خصومت ندارم 
اگر خشنودي من ! اي فرزند : روزي گفت  . نقل است كه جواني مادري بيمار داشت و زمين شده           

مگر حق تعالي صحت دهـد كـه مـرا    . مي خواهي پيش امام احمد رو و بگو تا دعا كند براي من  
 . اري بگرفت دل از اين بيم

 كيست ؟ :گفتند . جواني به در خانه امام احمد شد وآواز داد 
 . محتاجي : گفت 

 . مادري بيمار دارم و از تو دعايي مي طلبد :حال باز گفت كه 
پس امام برخاسـت و غسـل   . امام عظيم كراهيت داشت  از آن معني كه مرا خود چرا مي شناسد      

تو بازگرد كه امام به كـار تـو مشـغول           ! اي جوان   : امام گفت   خامدم  . كرد و به نماز مشغول شد       
 . است 

چون به در خانه رسيد مادرش برخاست و در بگاشد و صحت كلـي يافـت و بـه                   . جوان بازگشت   
 . فرمالن خداي تعالي

حرمـت امـام را     . ديگري باالي او وضو مـي سـاخت         . نقل است كه بر لب آبي وضو مي ساخت          
: گفتنـد   . چون آن مرد وفات كرد او را به خواب ديد نـد             . د و وضو ساخت     برخاست و زير امام ش    
 خداي با تو چه كرد ؟ 

 .بر من رحمت كرد ، بدان حرمت داشت كه آن را امام را كردم در وضو ساختن : گفت 
اعرابـي را ديـدم بـه       .به باديه فرو شدم ،  به تنها راه گم كـردم             : نقل است كه احمد حنبل گفت       

مـرا گرسـنه    : گفـت   . رفتم و پرسـيدم     . بروم و از وي راه پرسم       : گفتم  . نشسته تازه   . گوشه اي   
 . است 

تو كه اي كه به خانه خـداي        ! اي احمد   : گفت  . او در شوريد    . پاره اي نان داشتم و بدو مي دادم         
 . روي ، به روزي رسانيدن از خداي راضي نباشي ، الجرم راه گم كني 

 .  در من افتاد آتش غيرت: احمد گفت 
 . الهي تو را در گوشه ها چندين بندگانند وپوشيده : گفتم 

چه مي انديشي ؟ او را بندگاننـد كـه اگـر بـه خـداي      ! چه مي انديشي ، اي احمد : آن مرد گفت    
 . تعالي سوگند دهند جمله زمين و كوهها زر گردد براي ايشان 
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چرا : هاتفي آواز داد    . از خود بشدم    . ه بودند   جمله آن زمين و كوه زر شد      . نگه كردم   :احمد گفت   
دل نگاه نداري اي احمد كه او بنده اي است ما را كه اگر خواهد از براي آسمان بر زمين زنيم بر                      

 . آسمان و او را به تو نموديم اما نيزش مي بيني 
ن را  ايـن زمـي   : نقل است كه احمد در بغداد نشستي ، امـا هرگـز نـان بغـداد نخـوردي و گفتـي                      

و زر به موصل فرستادي تا از آنجـا         . اميرالمومنين عمر رضي اهللا عنه وقف كرده است بر غازيان           
پسرش صالح بن احمد يك سال در اصفهان قاضي بود و صـايم    . آرد آوردند و از آن نان خوردي        

الدهر و قايم الليل بود و در شب دو ساعت بيشتر نخفتي و بـر در سـراي خـود خانـه اي بـي در                          
ساخته بود و شب آنجا دو ساعت بيشتر نخفتي و بر در سراي خود خانه اي بي در سـاخته بـود و                       

اين چنين قاضي بود    . شب آنجا نشستي كه نبايد كه در شب كسي را مهمي باشد و در بسته يابد                 
چون نان پـيش احمـد      .خمير مايه از آن صالح بستندند     . يك روز براي امام احمد نان مي پخت         . 

 اين نان را چه بوده است ؟: گفت آوردند
 . خميرمايه از آن صالح است : گفتند 
 . خلق ما را نشايد . آخر او يكسال قضاي اصفهان كرده است : گفت 
 پس اين را چه كنيم ؟ : گفتند 
 . بنهيد ، چون سايلي بيابيد و بگوييد كه خمير از آن صالح است اگر مي خواهيد بستانيد : گفت 

احمـد  . آن نان بوي گرفت و در دجله انداختند         . انه بود كه سايلي نيامد كه بستاند        چهل روز در خ   
 چه كرديد آن نان ؟ : گفت 
 . به دجله انداختيم : گفتند 

در جمعـي اگـر همـه       : احمد بعد از آن هرگز ماهي دجله نخورد و در تقوي تا حدي بود كه گفت                 
 . سرمه داني سيمين بود نبايد نشستن 

. يـك روز نرفـت      . پيش سفيان عيينه تا اخبار سماع كنـد         . ه يكبار به مكه رفته بود       نقل است ك  
كس فرستاد تا بداند كه چرا نيامده است ؟ چرا برفت ، احمـد جامـه بـه گـازر داده بـود و برهنـه                          

من چندين دينار بـدهم تـا در        : مردي بر ايشان آمد و گفت       . نشسته بود و نتوانست بيرون آمدن       
 . نه : گفت . ي وجه خود نه

 . بازگردم تا تدبير نكني : گفت . نه : گفت . جامه خود عاريت دهم : گفت 
 كتان بخرم ؟ : گفت . كتابي مي نويسم ، از مزد آن كرباس بخر براي من : گفت 
 .نه ، آستر بستان ، تا پنج گز به پيراهن كنم و پنج گز به جهت ايزار پاي: گفت 
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آن شب كوزه آب پيش او برد ، بامداد همچنـان پـر             . ي مهمان آمد    نقل است كه احمد را شاگرد     
 چرا كوزه آب همچنان پر است ؟؟ : احمد گفت . بود 

 چند كردمي ؟ : طالب علم گفت 
 طهارت و نماز شب و اال اين علم به چه مي آموزي ؟ : گفت 

چيزي بوي دهـد  نماز شام شاگردي را گفت تا زيادت از مزد        . نقل است كه احمد مزدوري داشت       
 . برعقب او ببر كه بستاند :امام احمد فرمود . چون برفت . مزدور نگرفت . 

 چگونه ؟ : شاگرد گفت 
 . اين ساعت چون بيند بستاند . آن وقت در باطن خود طمع آن نديده باشد : گفت 

. ه بـود  وقتي شاگردي ديرينه را مهجور كرد ، به سبب آنكه بيرون در خانه را به كاه گـل بينـدود       
 . يك ناخن از شاهراه مسلمانان گرفته اي تو را نشايد علم آموختن : گفت 

آن خـود بـردار    : گفـت   . چون باز گرفت بقال دو سطل آورد        . امام وقتي سطلي به گرو نهاده بود        
 . كه من نمي شناسم از آن تو كدام است 
 . امام احمد سطل به وي رها كرد و برفت 

: پس احمد گفت    .  را آروزي عبداهللا مبارك مي كرد تا عبداهللا آنجا آمد            نقل است كه مدتي احمد    
 . كه به ديدن تو آمده است . عبداهللا مبارك به درخانه است ! اي پدر 

در اين چه حكمت است كـه سالهاسـت تـا در آرزوي او مـي                : پسرش گفت   . امام احمد راه نداد     
 ده است ، راه نمي دهي ؟ اكنون كه دولتي چنين به در خانه تو آم. سوختي 

چنين است كه تو مي گويي اما مي ترسي كه اگر او را ببينم خو كرده لطف او شـوم                    : احمد گفت   
همچنين بر بوي او عمر مي گذارم تا  آنجا بينم كه فراق در پي  . بعد از آن طاقت فراق او ندارم        . 

 . نباشد 
مساله پرسيدي ، اگر معـاملتي بـودي جـواب    و او را كلماتي عالي است در معامالت و هركه از او           

 . دادي ، و اگر از حقايق بودي حوالت به بشر حافي كردي 
از خداي تعالي در خواست كردم تا دري از خوف بر من بگشاد تا چنان شدم كه بـيم آن                  : و گفت   

 الهي تقرب به چه چيز فاضلتر ؟ : گفتم . دعا كردم . بود كه خرد از من زايل شود 
 . به كالم من ، قرآن : گفت 

 . آنكه ا زآفات عمل خالص يابي : اخالص چيست ؟ گفت : پرسيدند 
 . رضا چيست ؟  گفت آنكه كارهاي خود به خداي سپاري : گفتند 
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 محبت چيست ؟ : گفتند 
 . اين از بشر پرسيد كه تا او زنده باشد ، من اين جواب نگويم :اگفت 
 زهد چيست ؟ : گفتند 
است ترك حرام ، و اين زهد عوام است ، و ترك افزونـي از حـالل و ايـن زهـد                      زهد سه   : گفت  

 . خواص است ، و ترك هرچه تو را از حق مشغول كند ، و اين زهد عارفان است 
 اين صوفيان كه در مسجد آدينه نشسته اند بر توكل بي علم ؟ : گفتند 
 . غلط مي كنيد كه ايشان را علم نشانده است : گفت 
 .  همه هميت ايشان درناني شكسته بسته است :گفتند 
من نمي دنم قومي را بر روي زمين بزرگ همت تر از آن قوم كه همـت ايشـان پـاره اي                      : گفت  

 . نان بيش نبود 
و چون وفاتش نزديك آمد ، از آن زخم كه گفتم كه در درجه شهدا بود ، در آن حالت بـه دسـت                        

 ! وز نه هن: اشارت مي كرد و به زبان مي گفت 
 اين چه حال است ؟ !اي پدر : پسرش گفت 

چه وقت جواب است ؟ به دعا مددي كن از جملـه آن حاضـران كـه                 . وقتي با خطر است     : گفت  
يكي ابليس است در برابر ايستاده و خاك ادبار بر سـر   . بربالين اند عن اليمين و عن الشمال قعيد         

تـا  ! نه هنوز ، نه هنـوز       : من مي گويم    . ن  جان بردي از دست م    ! مي ريزد و مي گويد اي احمد        
 . يك نفس مانده است جاي خطر است ، نه جاي امن 

تا چهل و   . و چون وفات كرد و جنازه او برداشتند مرغان مي آمدند و خود را بر جنازه او مي زدند                    
اال اهللا مي دوهزار گبر و جهود و ترسا مسلمان شدند و زنارها مي انداختند و نعره مي زدند و الاله          

امـا از بزرگـي   . گفتند و سبب آن بود كه حق برجهودان ؛ و ديگر برترسايان و ديگر برمسـلمانان             
 نظر او در حيات بيش بود يا در ممات ؟ : پرسيدند 

يكي آنكه گفتي بار خدايا هركه را ايمان نداده اي بده و هركـه              . او را دو دعا مستجاب بود       :گفت  
از اين دو دعا يكـي در حـال اجابـت افتـاد تـا هركـه را ايمـان داده بـود          . را ايمانداده باز مستان 

 . بازنگرفت و ديگر در حال مرگ تا ايشان را اسالم روزي كرد 
ايـن  : گفـتم   . احمد را به خواب ديدم ، بعد از وفات ، كه مي لنگيدي              : و محمد بن خزيمه گفت      

 .  دارالسالم رفتن من به:رفتن  است ؟ گفت : چه رفتار است ؟ گفت 
 خداي با تو چه كرد ؟: گفتم
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يا احمد ايـن از بـراي آن        : بيامرزيد و تاج بر سر من نهاد و نعلين در پاي من كرد و گفت                : گفت  
. پس فرمود كه مرا بخوان بدان دعاهـا كـه بـه تـو رسـيد               .قرآن مخلوق نيست    : است كه گفتي    
 . رحمةاهللا عليه 
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 ذكر داود طائي قدس اهللا روحه   

 
آن شمع دانش و بينش ، آن چراغ آفـرينش ، آن عامـل طريقـت ، آن عـالم حقيقـت ، آن مـرد                          
خدايي ، داود طائي رحمةاهللا عليه ، از اكابر طايفه بود ، و سيد القوم ، و در ورع به حد كمال بود ،                        

آمده بود ، و متعين گشته و بيست سال و در انواع علوم بهره تمام داشت ، خاصه درفقه كه بر سر          
ابوحنيفه را شاگردي كرده بود ، و فضيل و ابراهيم ادهم را ديده ، و پير طريقـت او حبيـب راعـي       
بود ، و از اول كار در اندرون او حزني غالب بود و پيوسته از خلق رميده بود و سبب توبـه او ايـن                         

 : بود كه نوحه گري اين بيت مي گفت 
 بدي البلي باي خديك ت

 واي عينيك اذا ساال
 كدام موي و روي بود كه در خاك ريخته نشد ؟ و كدام چشم است كه در زمين ريخته نگشت ؟ 

متحير گشت و همچنـين بـه   . دردي عظيم ابز اين معني به وي فرود آمد و قرار ي از وي برفت            
 چه بوده است ؟ تو را : گفت . امام او را بر اين حال ديد . درس امام ابوحنيف رفت 
دلم از دنيا سردشده است و چيزي در من پديد آمده است كه راه بدان               : او واقعه بازگفت ، و گفت       

 نمي دانم و در هيچ كتاب معني آن نمي يابم و به هيچ 
 . فتوي در نمي آيد 

 . از خلق اعراض كن : امام گفت 
امام ابوحنيفـه پـيش او   . دتي برآمد   چون م . داود روي از خلق بگردانيد و در خانه اي معتكف شد            

كـار آن باشـد كـه در        . اين كاري نباشد كه در خانه متواري شوي و سخن نگويي            : رفت و گفت    
و بر آن صبر كني و هـيچ نگـويي و آنگـاه آن              . ميان ائمه نشيني و سخن نامعلوم ايشان بشنوي         

 . مسائل به از ايشان داني 
ويد ، يك سال به درس آمد و ميان ائمه بنشست و هـيچ              داود دانست كه چنان است كه او مي گ        

چون يـك   . نگفت و هرچه مي گفتند صبر مي كرد و جواب نمي داد و بر استماع بسنده مي كرد                   
 . اين صبر يك ساله من كار سي ساله بود كه كرده شد : سال تمام شد گفت 

نه پاي در اين راه نهاد و كتب را         پس به حبيب راعي افتاد و گشايش او در اين راه از او بود و مردا               
 . به آب فرو داد و عزلت گرفت و اميد از خلق منقطع گردانيد 
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نقل است كه بيست دينار به ميراث يافته بود ، در بيست سال مي خورد ، تا مشايخ بعضي گفتنـد                     
 . طريقت ايثار است ، نه نگاه داشتن : 

 . من است تا به اين مي سازم تا بميرم من اينقدر از آن مي دارم كه سبب فراغت : او گفت
 . و هيچ از كار كردن نياسود تا حدي كه نان در آب مي نهادي و بياشامديدي 

 روزگار چرا ضايع كنم ؟ . ميان اين و خوردن ، پنجاه آيت از قرآن بر مي توان خواند : گفتي 
شك در دست داشـت  و مـي     او را ديدم ، پاره اي نان خ       . ابوبكر عياش گويد به حجره داود رفتم        

مي خواهم كه اين پـاره نـان بخـورم و نـم             : يĤ داود چه بوده است تورا ؟ گفت         : گفتم  . گريست  
 يدانم كه حالل است يا حرام ؟

چـرا در سـايه ننهـي ؟      : گفتم  . سبويي آب ديدم در آفتاب نهاده       . پيش اورفتم   : يكي ديگر گفت    
 .  از خداي شرم دارم كه از بهر نفس تنعم كنم اكنون. چون آنجا بنهادم سايه بود : گفت 

نقل است كه سرايي داشت عظيم ، و در آنجا خانه بسيار بود ، و تا آن ساعت در خانـه اي مقـيم                        
 چرا عمارت خانه نكني؟ : گفتند . پس در خانه ديگر شدي . بودي كه خراب شدي 

 . مرا با خداي عهدي است كه دنيا را آبادان نكنم : گفت 
 . آن شب كه وفات كرد دهليز نيز فروافتاد .  است كه همه سراي فروافتاد ، جز دهليز نماند نقل

 . سقف خانه شكسته است ، بخواهد افتاد : يكي ديگر پيش او رفت و گفت 
 . بيست سال است تا اين سقف را نديده ام : گفت 

 چرا با خلق ننشيني ؟ : نقل است كه گفتند 
گر با  باخردتر از خود نشينم مرا به كار دين امر نمي كنند ، و اگر با بزرگتر                   با كه نشينم ؟ ا    : گفت  

 پس صحبت خلق را چه كنم ؟ . نشينم عيب من بر من نمي گويند و مرا در چشم من مي آرايند 
 چرا زن نخواهي ؟ : گفتند 
 . مومنه اي را نتوانم فريفت : گفت 
 چگونه ؟ : گفتند 
ر گردن خود كرده باشم ، كه من بر كارهاي او قيام نمـايم ، دينـي و                  چون او را بخواهم د    : گفت  

 . دنيايي چون نتوانم كرد ، پس او را فريفته باشم 
 . آخر محاسن را شانه كن : گفتند 
 . پس فارغ مانده باشم كه اين كار كنم : گفت 
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ر مـي كـرد و      نقل است كه شبي مهتاب بود ، بربام آمد و در آسمان نگريست ، و در ملكوت تفك                 
بـا تيغـي   . همسايه پنداشت كه دزد بر بام است       . مي گريست تا بيخود شدو بر بام  همسايه افتاد           

 تو را كه انداخت ؟ : دست او گرفت و گفت . بر بام آمد داود را بديد 
 . مرا خبر نيست . من بيخود بودم . نمي دانم : گفتم

 چه اشتاب است ؟ : گفتند . نقل است كه او را ديدند كه به نماز مي دويد 
 . مردگان گورستان : كدام لشكر؟ گفت: گفتند 

و چون سالم نماز بازدادي چنان رفتي كه گويي از كسي مي گريزد تـا در خانـه رفتـي و عظـيم                       
 . كراهيت داشتي به نماز شدن ، از سبب وحشت خلق تا ، حق تعالي آن مونت از وي كفايت كرد 

: گفت . وزي او را ديد و در آفتاب نشسته و عرق از وي روان شده     چنانكه نقل است كه مادرش ر     
 گرمايي عظيم و تو صايم الدهري ، چه باشد اگر باسايه نشيني ؟ ! جان مادر 

ا ز خداي شرم دارم كه قدم براي موافقت نفس و خوش آمد بردارم ، و من خود                  ! اي مادر   : گفت  
 . روايي ندارم 
 ؟ اين چه سخن است : مادر گفت 

چون درباغداد حالها و ناشايستها بديدم دعا كردم تا حـق تعـالي روايـي از مـن                  ! اي مادر   : گفت  
اكنـون شـانزده سـال اسـت تـا          . بازگرفت تا معذور باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نبايد ديد            

 . روايي ندارم و با تو نگفتم 
الهي اندوه توام بر همـه انـدوهها        : چون شب درآمدي گفتي     . نقل است كه دايم اندوهگن بودي       

 . غلبه كرد ، و خواب از من برد 
 . از اندوه كي بيرون آيد آنكه مصايب بر وي متواتر گردد: و گفت 

يـا  : گفـتم   . عجب داشـتم    . به پيش داود رفتم ، او را خندان يافتم          : و ديگر وقتي درويشي گفت      
 شـرابي دادن كـه آن را شـراب انـس            سحرگاه مـرا  : باسليمان اين خوش دلي از چيست ؟ گفت         

 . امروز عيد كردم وشادي پيش گرفتم . گويند 
آن شـب آن    . پاره اي بـدو داد تـا بخـورد          . ترسايي بر وي بگذشت     . نقل است كه نان مي خورد     

 . معروف كرخي در وجود آمد . ترسا با حالل خود سحبت كرد 
 . ابوربيع واسطي گويد 

از دنيا روزه گير و مرگ را       . صم عن الدنيا وافطر في االخرة     :  گفت   .داود را گفتم مرا وصيتي كن       
 . عيد ساز و از مردمان بگريز ، چنانكه از شير درنده گريزند 
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 : يكي گفت مرا وصيت كن 
 . زبان نگه دار : گفت 
 . زيادت كن : گفت 
 . تنها باش از خلق و اگر تواني دل از ايشان ببر : گفت 
 . زيادت كن : گفت 

از اين جهان بايد كه بسنده كني بسالمت دين ، چنانكه اهل جهان بسنده كردند بسالمت            : فت  گ
 .دنيا 

 . ديگري وصيت خواست 
جهدي كه كني در دنيا به قدر آن كن كه تو را در دنيا مقام خواهد بود و در دنيـا بـه كـار                         : گفت  

خرت مقام خواهد بود ، به قـدر  خواهد ، آمد و جهدي كه كني براي آختر چندان كن كه تو را در آ             
 . آنكه تو را در آخرت به كار خواهد آمد 

 . ديگران وصيت خواست 
 . مردگان منتظر تو اند : گفت 

راست بدان ماند كه شكار مي كند تا منفعت آن          . آدمي توبه و طاعت باز پس مي افگند         : و گفت   
 . ديگري را رسد 
ر دنيا كن به وداع ، و اگر كرامت خواهي تكبيـري            اگر سالمت خواهي سالمي ب    : مريدي را گفت    

 . يعني از هردو بگذر تا به حق تواني رسيد . بر آخرت گوي به ترك 
 . نقل است كه فضيل در همه عمر دوبار داود را ديد ، و بدان فخر كردي

برخيز كه اين سـقف شكسـته اسـت و فروخواهـد      : گفت  . يكبار بدر زير سقفي رفته بود شكسته        
كـانوا يكرهـون فصـول النظـر كمـا          . تا من در اين صفه ام اين سقف را نديـده ام             : گفت  . د  افتا

 . از خلق بگريز : گفت . مرا پندي ده : دوم بار آن بود كه گفت . يكرهون فصول الكالم 
هيچ كس نديده ام كه دنيا را خوارتر داشت از داود كه جملـه دنيـا و اهـل     : و مروف كرخي گويد     

اگر يكي را از ايشان بديدي از ظلمت آن شـكايت كـردي ،              .  چشم او ذره مقدار نبودي       دنيا را در  
امـا  . هرگاه كه من پيراهن بشويم دل را متغير يابم          : تا الجرم از راه رسم چنان دور بود كه گفت           

 . فقرا را عظيم معتقد اسراف كردي 
 . الدين لمن المروة له . هركه را مورت نبود عبادت نباشد: گفت 
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نداني كـه چنانكـه بسـيار گفـتن         : گفت  . نقل است كه يكي بيش او بود و در وي مي نگريست             
 . كراهيت است بسيار نگريستن هم كراهيت است تا داني 

چون پيش او آمدنـدي     . نقل است كه چون محمد و ابويوسف را اختالف افتادي ، حكم او بودي               
ا محمد اختالط كردي ، با ابويوسف سـخني       پشت بر ابويوسف كردي و روي به محمد آوردي و ب          

اگر قول قلو محمد بودي گفتي اين است كه محمد مي گويد و اگر قول قول ابو يسـوف        . نگفتي  
چرا يكي را عزيز مي داري و يكي        . هردو در علم بزرگ اند      : گفتند  . بودي گفتي و نام او نبردي       
 را در پيش خود نگذاري ؟ 

ن از سرنعمت بسيار و رفعت دنيا برخاسته اسـت و بـه سـر علـم             به جهت آنكه محمد حس    : گفت  
آمده است ، و علم سبب عز دين است و ذل دنيا ، و ابويوسف از سر ذل وفاقه به علم آمده است                        

پس هرگز محمد چون او نبود كه استاد ما را ابوحنيفه بـه             . و علم راسبب عز و جاه خود گردانيده         
هركه طريق استاد خـالف كنـد مـن بـا او            . و ابويوسف قبول كرد     تازيانه بزردند قضا قبول نكرد      

 . سخن نگويم 
. نقل است كه هارون الرشيد از ابويوسف درخواست كـه مـرا در پـيش داود بـر تـا زيـارت كـنم                         

. از مادر او درخواست تا شفاعت كرد كـه او را راه دهـد  . بار نيافت   . ابويوسف به در خانه داود آمد       
 مرا با اهل دنيا و ظالمان چه كار؟ : فت قبول نمي كرد و گ

 . به حق شير من كه راه دهي : مادر گفت 
الهي تو فرموده اي كه حق مادر نگاه دار كه رضاي من در رضاي او ست ، و اگر نـه                     : داود گفت   

 مرا با ايشان چه كار ؟ 
چـون بازگشـت    . هارون بسيار بگريسـت . داود وعظ آغاز كرد . درآمدند و بنشستند . پس بار داد   

 . مهري زر بنهاد و گفت حالل است 
من خانه اي فروخته ام از ميراث حالل وآن را نفقه    . بردار كه مرا بدين حاجت نيست       : داود گفت   

مي كنم از حق تعالي درخواسته ام چون آن نفقه تمام شود جانم بستاند تا مرا بـه كسـي حاجـت                      
  . اميد دارم كه دعا اجابت كرده باشد. نبود 

 نفقات داود چند مانده است ؟ : ابويوسف از وكيل خرج او پرسيد . پس هردو بازگشتند 
 . دو درم : گفت 

حساب كرد تا روز آخر ابويوسف پشت به محراب باز داده بود            . و هر روز دانگي سيم خرج كردي        
 .امروز داود وفات كرده است : گفت . 
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 نستي؟چه دا: گفتند . نگاه كردند ، همچنان بود 
 . از نفقه او حساب كردم كه امروز هيچ نمانده است ، دانستم كه دعاي او مستجاب باشد :گفت 

آخر شب سر به سجده نهـاد  . همه شب نماز مي كرد : گفت . و از مادرش حال وفات او پرسيدند     
 چون نگـاه كـردم وفـات      . وقت نماز است    ! اي پسر   : گفتم  . و برنداشت ، تا مرا دل مشغول شد         

 . كرده بود 
درحالت بيماري در آن دهليز خراب خفته بود و گرمايي عظيم و خشـتي زيـر سـر                  : بزرگي گفت   

 خواهي تا بر اين صحرات بيرون برم ؟ : گفتم . نهاده و در نزع بود و قرآن مي خواند 
شرم دارم براي نفس درخواستي كنم كه هرگز نفس را بر من دسـت نبـود، در ايـن حـال                 : گفت  
 . ر كه نباشد اوليت

داود وصيت كرده بود كه مرا در پس ديواري دفـن كنيـد تـا كسـي                 . پس همان شب وفات كرد      
و آن شـب كـه از دنيـا برفـت ا ز             . چنان كردند و امروز همچنـان اسـت         . پيش روي من نگذرد     

داود طائي به حق رسيد و حق سبحانه و تعالي از وي راضي             ! اي اهل زمين    : آسمان آواز آمد كه     
 . است 

ايـن سـاعت از زنـدان خـالص     : بعد از آن به خوابش ديدند كه داود در هوا مي پريد و مي گفت          
 . يافتم 

: آن شخص بيامد تا خواب او بگويد ، وفات كرده بود و از پس مرگ او از آسمان آوازي آمد كـه                       
 . داود به مقصود رسيد ، رحمةاهللا عليه 
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   22 
 دس اهللا روحه ذكر حارث محاسبي ق  

 
آن سيد اوليا ، آن عمده اتقيا ، آن محتشم معتبر ، آن محترم مفتخر ، آن ختم كرده ذوالمنـاقبي ،          
شيخ عالم ، حارث محاسبي رحمةاهللا عليه ، از علماي مشايخ بود و به علوم ظاهر و بـاطن ، و در                      

، و او را تصـانيف     معاملت و اشارات مقبول النفس و رجوع اوليـاي وقـت در همـه فـن بـدو بـود                     
بسياراست در انواع علوم ، و سخت عالي همت بود ، و بزرگوار بود ، و سخاوتي و مروتـي عجـب                      
داشت و در فراست و حذاقت نظير نداشت ، و در وقت خود شيخ المشايخ بغداد بود ، و به تجريـد                      

و . قت مجتهد   و توحيد مخصوص بود ، و در مجاهده و مشاهده به اقصي الغايه بودب ، و در طري                 
بصري بود و وفـات     . و شرح اين سخن طولي دارد       . نزديك او رضا از احوال است ، نه از مقامات           

او در بغداد بود ، و عبداهللا خفيف گفت برپنج كسي از پيران ما اقتدا كنيد و به حال ايشان متابعت                     
ي ، سوم رويم ، چهـارم       نماييدو ديگران را تسليم بايد شد ، اول حارث محاسبي ، دوم جنيد بغداد             

زيرا كه ايشـان جمـع كردنـد ميـان علـم و             . ابن عطا ، پنجم عمرو بن عثمان مكي رحمهم اهللا           
 حقيقت و ميان طريقت و شريعت ، وهر كه جز اين پنج اند اعتقاد را شايند اما 

 . اين پنج را هم اعتقاد شايد و هم اقتدا شايد 
ف ششم ايشان بود كه هم اعتقاد را شايد و هـم اقتـدا را               عبداهللا خفي : و بزرگان طريقت گفته اند      

 . شايد اما خويشتن ستودن نه كار ايشان است 
به بيت المال بريد تا سـلطان       : گفت  . نقل است كه حارث را سي هزار دينار از پدران ميراث ماند             

 چرا ؟ : گفتند ! را باشد 
قـدري مـذهب گيـر      .س هذي االمة  پيغمبر فرموده است ، و صحيح استك ه القدري مجو         : گفت  

اين امت است و پدر من قدري بود و پيغعمبر عليه السالم فرمود ميراث نبرد مسـلمان از مـغ ، و                      
 . پدر من مغ و من مسلمان 

و عنايت حق تعالي در حفظ او چندان بود كه چون درست بـه طعـامي بـردي كـه شـبهت در او                        
انگشت فرمان او نبردي ، او بدانستي كه آن         بودي رگي در پشت انگشت او كشيده شدي چنانكه          

گفـتم  . در وي اثر گرسنگي ديدم      . روزي حارث پيش من آمد      : جنيد گفت   . لقمه به وجه نيست     
شبانه از عروسي چيـزي     . چيزي طلب كردم    . در خانه شدم    . نيك آيد   : طعام آرم ؟ گفت     ! يا عم   

 لقمه در دهان نهاد و هرچنـد كـه جهـد            .انگشت او مطاوعت نكرد     .پيش اوب ردم    . آورده بودند   
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بعـد از   . دردهان نمي گردانيد تا ديگر برخاست ودر پايان سراي افگند و بيرون شد              . كرد فرونشد   
گرسنه بودم ، خواستمكه دل تو نگاه دارم لكـن مـرا            :حارث گفت   . از آن حال پرسيدم     : آن گفت   

 به حلق من فرونرود و انگشـت مـن          با خدداوند نشاني است كه هرطعامي كه در وي شبهتي بود          
از خانه اي كه خويشاوند     : آن طعام از كجا بود؟ گفتم       . هرچند كوشيدم فرو نرفت   . مطاوعت نكند   

 امروز در خانه من آيي ؟ :پس گفتم . من بود 
جيـزي كـه پـيش      : گفـت   . پـس بخـورديم     . درآمديم و پاره اينان خشـك بـĤرودم         . آيم  : گفت  

 . ايد درويشان آري ، چنين ب
سي سال است تا گوش من به چز از سر من هيچ نشنيده است پس سـي سـال ديپگـر                     : و گفت   

 . حال بر من بگرديد كه سر من به جز از خداي هيچ نشنيد 
كسي را كه در نماز مي بينند و او بدان شاد شود ، متوقف بودم بدان تانماز او باطل شود                    : و گفت   

 .  كمه باطل شود يا نه ؟ اكنون غالب ظن من آن است
اهـل  :و گفـت    . چنانكه او را محاسبي بدين جهـت گفتنـدي          . و در محاسبه مبالغتي تمام دشات       

محاسبه را چند خصلت است كه بيازموده اند در سخن گفن كه چون قيام ننموده انـد بـه توفيـق                     
دن هـوا   حق تعالي به منازل شريف پيوسته اند و همه چيزها به قوت عزم دست دهد و به قهر كر                  

پس عزم قوي دار و بر ايـن        . و نفس كه هركه را عزم قوي باشد مخالفت هوا بر وي آسان باشد               
اول خصلت ان است كه به خداي سوگند ياد نكني          . خصلتها مواظبت نماي كه اين مجرب است        

ده ، نه به راست و نه به دروغ ، ونه به سهو و نه به عمد ، و دوم ا زدروغ پرهيز كني ، و سوم وعـ                         
خالف نكني و چون وفا تواني كرد و تا تواني كس را وعده ندهي كه اين به صواب نزديك است                    
و چهارم آنكه هيچ كس را لعنت نكني ، اگرچه ظلم كرده باشـد ، و پـنجم دعـاي بـد نكنـي ، و                          
ششم بر هيچ كس گواهي ندهي نه بكفر و نه به شرك و نه به نفاق كه اين به رحمت بـر خلـق                        

ست و از مقت خداي تعالي دورت راست ، و هفتم آنكه قصد معصـيت نكـين ، نـه در     نزديك تر ا  
و هشـتم آنكـه رنـج خـود بـرهيچ كـس             . ظاهر و نه در باطن و جوارح خود را از همه بـازداري              

نيفنگني و بار خود اندك و بسيار از همه كس برداري در آنجه بدان محتـاج باشـي ، و در آنچـه                       
 آنكه طمع از خاليق بريده گرداني و از همه ناميد شوي از آنچه دانرد               بدان مستغني باشي ، ونهم    

، و دهم آنكه بلندي درجه و استكمال عزت نزديك خداي و نزديك خلق برآنچه خواهد در دنيا و             
مگـر  . كه هيچ كس را نبيني از فرزندان آدم عليه السـالم            . آخرت بدان سبب به دست توان كرد        

 . ني كه او را از خود بهتر دا
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 . مراقبت علم دل است در قرب حق تعالي : و گفت 
 . رضا آرام گرفتن است در تحت مجاري احكام : و گفت 
 . صبر نشانه تيرهاي بال شدن است : و گفت 
 . تفكر اسباب را به حق قايم ديدن است : و گفت 
 . تسليم ثابت بودن است در وقت نزول بال بي تغيري در ظاهر و باطن : و گفت 
 . حيا بازبودن است از جمله خوهاي بد كه خداوند بدان راضي نبود : و گفت 
محبت ميل بود به همگي به چيزي ، پس آن را ايثار كردن است  ،برخويشتن ، به تن و                    : و گفت   

 . پس بدانستن كه از توهمه تقصير است. جان و مال ، و موافقت كردن در نهان و آشكارا 
لبته يك حركت نتواند كرد كه نه گمان او چنان بود كـه مـن بـدين      خوف آن است كه ا    : و گفت   

 . حركت ماخود خواهم بود در آخرت 
عالمت انس به حق وحشت است از خلق و گريـز اسـت و هرچـه خلـق در آن اسـت و      : و گفت  

منفرد دشن به حالوت ذكر حق تعالي برقدر آنكه انس حق در دل جـاي مـي گيـرد ، بعـد از آن                        
 . ات از دل رخت برمي گيرد انس به مخلوق

خلق هيچ مقدر نماند ، و جهت صـالح         : صادق آن باشد كه او را پاك نبود اگرش نزدي         : و گفت   
 . دل خويش داند و دوست ندارد كه مردمان ذره اي اعمال او ببينند 

در همه كارها از سستي عزم حذر كن كه دشمن در اين وقت بر تو ظفر يابد ، و هرگـاه                     : و گفت   
 .  فتور عزم ديدي از خود هيچ آرام مگير به خداي پناه جوي كه

خداي را باش و اگر نه خود مباش ، ايـن نيكـو             : گفت  . كن هللا و اال التكن      : و درويشي را گفت     
 . سخن است 

سزاوار است كسي را كه نفس خود را به رياضـت مهـذب گردانيـده اسـت كـه او را راه                      : و گفت   
 بنمايد به مقامات و 

 . هركه خواهدك ه لذت اهل بهشت يابد ، گو در صحبت درويشان صالح قانع باش:گفت  و 
هركه باطن خود را درست كند به مراقبت و اخالص خداي تعالي ظاهر او آراسته گرداند                : و گفت   

 . به مجاهده و اتباع سنت 
 .  عالم بود آنكه به حركات دل در محل غيب عالم بود بهتر از آنكه به حركات جوارح: و گفت 
پيوسته عارفان فرو مي برند خندق رضا و غواصي مي كنند در بحر صـفا و بيـرون مـي                    : و گفت   

 . آرند جواهر وفا ، تا الجرم به خداي مي رسند در سر و خفا 
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دوستي نيكو با صيانت ، و : سه چيز است كه اگر آن را بيابند از آن بهره دارند و ما نيافتيم             : گفت  
 . اشفقت با وفا ، و ب

معرفت ، حق حق است بربرنده يا حق        :درويشي از وي پرسيد     :  و نقل است كه تصنيفي مي كرد        
يعني اگر گويي معرفت بنده به خود مي شناسـد          .بنده بر حق ؟ او بدين سخن ترك تصنيف كرد             

حق و اگر معرفت    . و به جهد خود حاصل مي كند ، پس بنده را حقي بود بر حق ، و اين روا نبود                     
. اينجا متحير شـد و تـرك تصـنيف كـرد            . حق بود ، بربنده روا نبود كه حق را حقي ببياد گزارد             

كتـاب  . ديگر معني آن است كه چون معرفت حق حق است تا از جهت كـرم ايـن حـق بگـزارم                  
اگر كسي  . كردن در معرفت به چه كار آيد ؟ حق خود آنچه حق بنده بود بدو دهد كه اذبني ربي                    

. الحرم ترك تصنيف كرد . ق آن حق خواهد گزارد در معنيانك التهدي من اجببت بود     بود كه ح  
است كه معرفت حق حق است بر بنده بدان معني كه چون حـق بنـده را معرفـت                   « ديگر معني آ  

چون هر حق كه بنده به عبادت خواهد گـزارد هـم            . داد بنده را واجب است حق آن حق گزاردن          
پس بنده را حقي كه بود كه بـا حـق حـق ، حـق                . وفيق او خواهد بود     حق حق خواهد بود و به ت      

 . گزارد ، پس كتاب تصنيف كرد واهللا اعلم بالصواب 
حارث آن وقت كه وفات كرد به درمي محتاج بود ، و از پدرش ضـياع بسـيار                  : ابن مسروق گفت    

 عليـه   رحمـةاهللا . مانده بود ، وهيچ نگرفت و هـم در آن سـاعت كـه دسـت تنـگ بـود فروشـد                       
 .رحمةواسعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 230



   23  
 ذكر ابوسليمان دارائي قدس اهللا روحه   

 
آن مجرد باطن و ظاهر ، آن مسافر غايب و حاضر  ،آن در ورع و معرفت عامل ، آن درصد گونـه                       
صفت كامل ، آن در درياي دانايي ، ابوسليمان دارائي رحمةاهللا عليه ، يگانه وقت بود و از غايـت                    

و در رياضت صعب  و جوع مفرط شاني نيكو داشـت چنانكـه    . ا ريحان القلوب گفته اند      لطف او ر  
او را بندار الجايعين گفتندي كه هيچ كس از اين امت بر جوع آن صبر نتوانست كرد كـه وي ، و                      

احمـد  . در كلماتي است عالي واشارتي  لطيف و ديگر دارا ، ديهي است در دمشق ، او از آنجا بود         
. شبي در خلوت نماز مي كردم و در آن ميانه راحتـي عظـيم يـافتم    : مريد او بود گفت   حواري كه 

ضعيف مردي اي كه تو را هنو زخلق در پيش است تا در خـال     : گفت  . ديگر روز با سليمان گفتم      
ديگرگونه اي و در مال ديگرگونه ، و در دو جهان هيچ چيز را آن خطر نيست كه بنـده را از حـق                        

 . اشت تواند باز د
دست پنهان  : در وقت دعا دعا ي    . شبي در مسجد بودم و از سرما آرامم نبود          : و ابوسليمان گفت    

يا باسليمان آنچـه روزي آن      : هاتفي آواز داد    . راحتي عظيم از راه اين دست به من رسيد          . كردم  
 . دست بود ، كه بيرون كرده بودي ، داديم 

سوگند خوردم كه هرگز دعا نكنيم به سـرما         . دادماني  اگر دست ديگر بيرون بودي ، نصيب وي ب        
 . و گرما مگر هردو دست بيرون كرده باشم 

 . سبحان آن خدايي كه لطف خود در بي كامي و بي مرادي تعبيه كرده است : پس گفت 
. حوري ديدم كه مـرا گفـت خـوش مـي خسـبي              . وقتي خفته ماندم ورد من فوت شد        : و گفت   

 . ا مي آرايند در پرده از براي تو پانصد سال است كه مر
شبي حوري ديدم كه از گوشه اي در من خنديد ، و روشني او به حدي بـود كـه وصـف    : و گفت  

ايـن روشـني و جمـال از        : گفتم  . وصف زيبايي او به جايي كه در عبارت نمي گنجد           . نتوان كرد   
 كجا آوردي ؟

اين همه از آن است كه آب     . وي من شستند    از آن ، ر   . شبي قطره اي چند از ديده باريدي      : گفت  
 . چشم شما گلگونه رويهاي حوران است ، هرچند بيشتر از خوبتر 
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شبي درر آن نمك يك كنجد      . مرا عادت بود به وقت نان خوردن نان و نمك خوردمي            : و گفت   
جايي كه كنجدي نمي گنجد صد هزار شـهوت         . يكسال وقت خود گم كردم      . بود كه خورده آمد     

 . ا دل تو ندانم چه خواهد كرد ب
چند خـواهي   : يكبار چيزي خواستم ، گفت      . بدادي  . دوستي داشتم كه هرچه خواستمي      : و گفت   

 . ؟ حالوت دوستي از دلم برفت 
دانستم كه سخن من شنود و از آن نه انديشـيدم ، لكـن مردمـان                . برخليفه انكار كردم    : و گفت   

آنگـاه بـي    . ند و صالبت به نظر خلق در دل مـن شـيرين شـود               ترسيدم كه مرا بين   . بسيار بودند   
 . اخالص گشته شوم 

اگر اين آب خشك شود چـه       : گفتم  . مريدي ديدم به مكه ، هيچ نخوردي اال آب زمزم           : و گفت   
مرا راه نمودي كه چنـدين سـال زمـزم پسـت            . جزاءك اهللا خيرا    : خوري؟ پس برخاست و گفت      

 . اين بگفت و برفت . بودم 
حق تعالي بـه موسـي عليـه        : گفت  . ابوسليمان در وقت احرام لبيك نگفتي       : احمد حواري گفت    

السالم وحي كرد كه ظالمان امت خود را بگوي تا مرا ياد نكنند كههركه ظالم بود و مرا ياد كنـد                     
 . من او را به لعنت ياد كنم 

ـ              : پس گفت    : او را گوينـد     ! د لبيـك    شنيده ام كه هركه نفقه حج از مال شبهت كنـد آنگـاه گوي
 .اللبيك و السعيدك حتي ترد ما في يديك 

پسر تو به درجه    : از فضيل پرسيدند    . نقل است كه پسر فضيل طاقت شنيدن آيت عذاب نداشتي           
 . به اندك گناه : خوف به چه رسيد ؟ گفت 

 . ندكي گناه كسي را خوف بيش بود از بسياري گناه بود ، نه از ا:گفت : اين با سليمان گفتند 
 . رجا و خوف در دل دو نور است: نقل است كه صالح عبدالكريم گفت 

 .رجا: از اين هر دو كدام روشنتر ؟ گفت : با او گفتند 
چگونه سخني است كه مـا ديـده        « اي! سبحان اهللا   : گفت  . اين سخن را به بوسليمان رسانيدند       

پـس چگونـه    . مي خيزد و از رجـا نخيـزد         ايم ، كه از خوف تقوي و صوم و صلوة و اعمال ديگر              
 روشنتر بود ؟ 

من مي ترسم از آتشي كه آن عقوبت خدا است ، يĤ مي ترسم از خدايي كـه عقوبـت او                     : و گفت   
 . آتش است 
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از حق تعالي بود هر گاه كه رجا بـر خـوف            .اصل همه چيزها در دنيا واخرت خوف است         : و گفت   
 خوف در دل دايم بود خشوع بر دل ظاهر گردد،وهـر دايـم              غالب آيد دل فساد يابد ، وهر گاه كه        

 .نگرددوگاه گاه بر دل خوفي مي گذرد ،هرگز دل راخشوع حاصل نيايد
 .هرگزاز دلي خوف جدا نشود كه نه آن دل خراب گردد:وگفت

چون مردمان را بيني كه بر جا عمل مي كنند ،اگر تواني كـه تـو                :ويك روز احمد حواري را گفت       
لقمان پسر خود را گفت بترس ازخداي ترسيدني كه در او نااميد نشـوي        .ل كني بكن    بر خوف عم  

 . از رحمت او ، و اميد دار به خداي اميد داشتي كه در او ايمن نباشي از مكر او 
چون دل خود را در شوق اندازي بعد ز آن در خوف انـداز ، تـا آن شـوق را خـوف از راه                  : و گفت   
 . اين ساعت به خوف محتاجتري از آنكه به شوق يعني تو اين تو . برگير 

عالمت خذالن  . فاضلترين كارها خالف رضاي نفس است و هرچيزي را عالمتي است            : و گفت   
 . دست داشتن از گريه است و هرچيزي را زنگاري است و زنگار نور دل سير خوردن است 

  . از آن جهت مي گويد عالمت سيري است. احتالم عقوبت است: و گفت 
عبـادت را حـالوت نيابـد ، و حفـظ وي در             . هركه سير خورد شش چيز بـه وي درآيـد           : و گفت   

يادداشت حكمت كم شود ، و از شفقت برخلق محروم ماند كه پندارد كه همه جهانيان سيراند ، و                   
عبادت بر وي گران شود ، و شهوات بر وي زيادت گردند ، و همه مومنان گرد مساجد گردند و او                     

 . مزابل گرددگرد 
جوع نزديك خداي از خزانه ي است مدخر كه ندهد به كسي اال بدان كـه او را دوسـت                    : و گفت   

 . دارد 
چون آدمي سير خورد جمله اعضاي او به شهوات گرسـنه شـد ، و چـون گرسـنه باشـد                     : و گفت   

  . يعني تا شكم سير نبود هيچ شهوت ديگر آرزو نكند. جمله اعضاي او از شهوات سير گردد
 . گرسنه كليد آخرت است ، و سيري كليد دنيا : و گفت 
 .گرسنگي كليأ آخرت است  ،و سيري كليد دنيا: و گفت 
هرگاه كه تو را حاجتي بود از حوايج دنيĤ و آخرت ، هيچ مخور تا آن وقت كه آن حاجت                    : و گفت   

پـس  . تغير ، متغير بـود      روا بود از بهر آنكه خوردن عقل را متغعير گرداند ، و حاجت خواستن زا م               
بر تو باد كه بر جوع حرص كني كه جوع نفس را ذليل كند و دل را رقيق كند و علم سماوي بـر                        

 . تو ريزد 
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زيـرا  . اگر يك لقمه از حالل شبي كمتر خوردم دوست تر دارم از آنكه تا روز نماز كـنم                   : و گفت   
آن وقت آيد كه معده از طعام پـر         و شب دل مومنان     . كه شب آن وقت درآيد كه آفتاب فرو شود          

 . شود 
صبر نكند از شهوات دنيا ، مگر نفسي كه در دل او نوري بود كه به آخرتش مشغول مي                   : و گفت   

 . دارد 
 . چون بنده صبر نكند بر آنكه دوست تر دارد چگونه صبر كند بر آنكه دوست ندارد : و گفت 
 . اگر برسيدي بازنگشتي ابدابازنگشت آنكه بازگشت اال از راه ، كه : و گفت 
 . خنك آنكه در همه عمر خويش يك خطوه اي به اخالص دست دادش: و گفت 
 . هرگاه كه بنده خالص شود از بسياري وسواس و ريا نجات يابد : و گفت 
 . اعمال خالص اندكي است : و گفت 
 . اگر صادقي خواهد كه صفت كند آنچه در او بود زبانش كار نكند : و گفت 
 . صدق با زبان صادقان به هم برفت و باقي ماند بر زبان كاذبان : و گفت 
 . هرچيزي را كه بيني زيوري است ، و زيور صدق خشوع است : و گفت 
صدق را مظنه خويش ساز و حق را هميشه شمشير خويش ساز ،  خداي را غايت طلـب            : و گفت   

 . خويش دان 
 . اين اول رضا است و آن اول زهد . از زهد قناعت از رضا به جاي ورع است : و گفت 
خداي را بندگان اند كه شرم مي دارند كه با او معاملت كنند به صبر پس معاملـت مـي                    : و گفت   

يعني در صبر كردن معني آن بود كه من خود صبورم ، امـا در رضـا هـيچ نبـود و                      . كنند به رضا    
 . ا بدو صبر به تو تعلق دارد و رض. چنانكه دارد چنان باشد 

 . راضي بودن و رضا آن است كه از خدا بهشت نخواهي و از دوزخ پناه نطلبي : و گفت 
من نمي شناسم زهد را حدي ، و ورع را حدي ، و رضا را حدي و غايتي ، ولكن راهي از       : و گفت   

 . او مي دانم
من نرسيد بـا ايـن      از هر مقامي حالي به من رسيد ، مگر از رضا كه به جز بويي از او به                   : و گفت   

همه اگر خلق همه عالم را به دوزخ برند و همه به كره روند من به رضا روم زيرا كه اگـر رضـاي           
 . من نيست درآمدن به دوزخ رضاي او هست 

ما در رضا به جايي رسيديم كه اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست ما نهنـد در خـاطر                    : و گفت   
  .مانگذرد كه چرا در چشم چپ ننهادند 
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 . تواضع آن است كه در عمل خويشت هيچ عجب پديد نيايد : و گفت 
هرگز بنده تواضع نكند تا وقتي كه نفس خويش را نداند ، و هرگز زهد نكند تا نشناسـد                   : و گفت   

 . كه دنيا هيچ نيست و زهد آن است كه هرچه تو را از حق تعالي باز دارد ترك آن كني 
ر كسي صوفي در تو پوشد كه قيمت آن سـه درم بـود ، در                عالمت زهد آن است كه اگ     : و گفت   

 . دلت رغبت صوفي نبود كه قيمتش پنج درم بود 
بر هيچ كس به زهد گواهي مده ، به جهت آن كه او در دل غايب است از تـو و در ورع                       : و گفت   

 . حاضر است 
 . ورع در زبان سخت تر از آن است كه سيم و زر در دل : و گفت 
 حصين نگاه داشت زبان است و مغز عبادت گرسنگي است ، و دوسـتي دنيـا سـر        حصن: و گفت   

 . همه خطا هاست 
تصوف آن است كه بر وي افعال مي رود كه جز خداي نداند و پيوسـته بـا خـداي بـود                      : و گفت   

 . چنانكه جز خداي نداند 
 . هاست تفكر در دنيا حجاب آخرت است و تفكر در آختر ثمره حكمت و زندگي دل: و گفت 
 . از غيرت ، علم زيادت شود و از تفكر خوف : و گفت 

به خداي كه در طاعـت چنـدان        : او زار بگريست ، وگفت      . و در پيش او كسي ذكر معصيتي كرد         
 . آفت مي بينم كه به آن معصيت حاجت نيست 

 . عادت كنيد چشم را به گريه و دل را به فكرت : و گفت 
ريد مگر برآنكه ضايع كرده است از روزگار خويش تا اين غايـت ، او               اگر بنده به هيچ نك    : و گفت   

 .را اين اندوه تمام است تا به وقت مرگ 
هركه خداي را شناخت دل را فارغ دارد و به ذكر او مشغول شود و به خدمت او ، و مـي               : و گفت   

 . گريد بر خطاهاي خويش 
شود ، درختان مي كارند به نام او تـا          چون بنده به ذكر مشغول      . در بهشت صحراهاست    : و گفت   

 . آن فريشته را گويند چرا بس كرديد ؟ گويند وي بس كرد . آنگاه كه بس كند 
 . هركه پند دهنده اي مي خواهد گو در اختالف روز و شب نگر: و گفت 
هركه در روز نيكي كند در شب مكافات يابد و هركه در شب نيكي كند در روز مكافـات    : و گفت   

  . يابد
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هركه به صدق از شهوت بازايستد حق تعالي از آن كمتر است كه او را عذاب كنـد و آن                    : و گفت   
 . شهوات را از دل او ببرد 

هركه به نكاح و سفر و حديث نوشتن مشغول شود روي به دنيا آورد ، مگـر زنـي نيـك                : و گفت   
 به كار آخرت پردازي امـا هركـه         يعني تو را فارغ دارد تا     . كه او از دنيا نيست بلكه از آخرت است          

 . تو را از حق بازدارد از مال و اهل و فرزند شوم بود 
. هر عمل كه آن را در دنيا به نقد ثواب نيابي بدانكـه آن را در آخـرت نخـواهي يافـت                       : و گفت   

 . يعني راحت قبول آن طاعت بايد كه اينجا به تو رسد 
آيد به وقت آروزويي كه از يافت آن عـاجز بـود            آن يك نفس سرد كه از دل درويشي بر        : و گفت   

 . فاضلتر از هزار ساله طاعت و عبادت توانگر
 . بهترين سخاوت آن است كه موافق حاجت بود : و گفت 
 . آخر اقدام زاهدان اول اقدام متوكالن است : و گفت 
نـد جملـه بـه      اگر غافالن بدانند كه از ايشان چه فوت مي شود از آنچـه ايشـان در آن ا                 : و گفت   

 . مفاجات سختي بميرند 
حق تعالي عارف را بر بستر خفته باشد كه بر وي سر بگشايد و روشن كند آنچـه هرگـز                   : و گفت   

 . نگشايد ايستاده را در نماز
عارف را چون چشم دل گشاده شد چشم سرشان بسته شود ، جز ا و هيچ نبينند چنانكه                  : و گفت   

دان قربت جويند به خداي تعالي آن اسـت كـه بـداني كـه               هم او گفت نزديك ترين چيزي كه ب       
 . ا ز دل تو داند كه از دنيا و آخرت نمي خواهي اال او را . خداي تعالي بر دل تو مطلع است 

اگر معرفت را صورت كنند برجايي هيچ كس ننگرد در وي اال كـي بميـرد از زيبـايي و                    : و گفت   
 . گردد همه روشنيها در جنب نور او جمال او و از نيكويي و از لطف او و تيره 

معرفت به خاموشي نزديك تر است كه به سخن گفتن و دل مومن روشن است به ذكر                 : و گفت   
و انس راحت او ، و حسن معاملـت او تجـارت او ، و شـب بـازار او ، و     . او وذكر او غذاي او است  

زار او و قيامت خرمنگاه او ، و        مسجد دكان او و عبادت كسب او ، و قرآن بضاعت او ، و دنيا كشت               
 . ثواب حق تعالي ثمره رنج او 

صبري است بر آنچه كاره آني در       . بهترين روزگار ما صبر است و صبر بر دو قسم است            : و گفت   
هرچه اوامر حق است والزم است گزاردن و صبري است از آنچه طالب آني در هرچه تـو را هـوا                     

 . نهي كرده است بر آن دعوت كند و حق تو را از آن 
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 . خيري كه در او شر نبود شكر است در نعمت و صبر است در بال : و گفت 
 . هركه نفس خود را قيمتي داند هرگز حالوت خدمت نيابد : و گفت 
اگر مردم گرد آيند تا مرا خوار كنند چنانكه من خود را خـوار گردانيـدم نتواننـد ، و اگـر                      : و گفت   

يعني خواري من در معصيت است و عـز         . ند چنانكه من خود را نتوانند       خواهند كه مرا عزيز گردان    
 . من در طاعت است 

 . هرچيزي را كاويني است و كاوطن بهشت ترك دنيا كردن است و هرچه در دنيا است : و گفت 
 . در هر دلي كه دوستي دنيا قرار گرفت دوستي آخرت از آن دل رخت برداشت : و گفت 
 . رك دنيا كرد دنيا را به نور حكمت منوركرد چون حكيم ت: و گفت 
قيمت آن چه بود تـا كسـي در وي زاهـد            . دنيا نزديك خداي كمتر است از پر پشه اي          : و گفت   

 . شود 
هركه وسيلت جويد به خداي به تلف كردن نفس خويش خداي نفس او را بر وي نگـاه                  : و گفت   

 . دارد و او را از اهل جنت گرداند 
 تعالي مي فرمايد كه بنده من اگر از من شرم داري عيبهاي تو را برمردم پوشـيده                  خداي: و گفت   

 . گردانم و زلتهاي تو را از لوح محفوظ محو گردانم و روز قيامت در شمار با تو استقصا نكنم 
چون از دوستي خيانتي بيني عتاب مكن ، كه باشد در عتاب سخني شـنوي ،                : و مريدي را گفت     
 .چون بيازمودم چنان بود : مرطد گفت . ر كه از آن سخت ت

كاشكي دل من در ميان دلهـا       : يك روز شيخ جامه سفيد پوشيده بود ، گفت          : احمد حواري گفت    
 . ، چون پيراهن من بودي در ميان جامها

 .احتياط وي چنان بود كه گفت ) : رحمةاهللا عليه (و شيخ جنيد گويد
 اين قوم به چند روز آن را نپذيرم اال به دو گـواه عـدل از                 بسيار بود كه چيزي بر دلم آيد از نكته        

 . كتاب وسنت 
الهي چگونه شايسته خدمت تو بود آنكه شايسته خدمتگار تو نتواند بـود ، يـا                :و در مناجات گفتي     

 . چگونه اميد دارد به رحمت تو آنكه شرم نمي دارد كه نجات يابد از عذاب تو 
چـون وفـاتش نزديـك آمـد        . ود و علم از وي گرفتـه بـود          نقل است كه وي صاحب معاذ جيل ب       

 . ما را بشارت ده كه به حضرتي مي روي كه خداوند غفور و رحمان است : اصحاب گفتند 
چرا نمي گوييد كه به حضرت خداوند ي مي روي كه او به صغيره اي حسـاب كنـد و بـه               : گفت  

 . كبيره اي عذاب سخت 
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 خداي با تو چه كرد ؟: گفت .  او به خوابش ديد ديگري بعد از وفات. پس جان بداد 
. رحمت كرده ، و عنايت نمود در حق من ولكن اشارت اين قوم مرا عظـيم زيانمنـد بـو د                    : گفت  

 . رحمةاهللا عليه . يعني انگشت نماي بودم ميان اهل دين 
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   24 
 ذكر محمد بن سماك قدس اهللا روحه   

 
ان ، آن حافظ اخـوان ، آن زاهـد مـتمكن ، آن عابـد متـدين ، آن قطـب افـالك ،                         آن واعظ اقر  

كالمـي عـالي و بيـاني       . محمدبن سماك رحمةاهللا عليه ، درهمه وقت امام بود و مقبول انام بود              
و هـارون  . شافي داشت ، و در موعظت آيتي بود و معروف كرخـي را گشـايش از سـخن او بـود              

تواضـع تـو در شـرف    ! اي اميرالمومنين : اشت و تواضع كرد كه گفت     الرشيد او را چنان محترم د     
 . بسياري از شرف تو . شريفتر است 

 . شريفترين تواضع آن است كه خويشتن رابرهيچ كس فضل نبيني : و گفت 
پيش از اين مردمان دوايي بودند كه از ايشان شفا مي يافتند ، اكنون همـه دردي شـده                   : و گفت   

پس طريق آن است كه خداي را مونس خود سازي و كتاب او را همـراز                . ا نيست   اند كه آن را دو    
 . خود گرداني 

 . رسن و بند را بينداز تا برهي . طمع رسني است در گردن و بندي برپاي : و گفت 
تا اكنون موعظت بر واعظان گران آمدي چنان عمل برعامالن واعظان انـدك بودنـدي               : و گفت   

 .  اندك اند چنانكه امروز عامالن
اين سماك بيمار شد ، تا آب او حاصل كرديم تا زند طبيب بـريم ، نصـراني                  : احمد حواري گفت    
در راه كه مي رفتيم مردي را ديديم نيكوروي و خوش بوي و پاكيزه و جامـه                 . كه دروقت او بود     

 كجا مي رويد ؟ : پيش ما بازآمد و گفت . پاك پوشيده 
خواهيم كه سماك را تجربت كند و آب مي بريم تـا بـر وي عرضـه                 به فالن طبيب ترسا     : گفتم  
 . كنيم 
دوست خداي از دشمن خداي استعانت مي جويد ؟ و به نزديك وي مي رود               ! سبحان اهللا   : گفت  

؟ بازگرديد و به نزديك ابن سماك رويد و بگوييد تا دست بر آنعلت نهد و برخواند اعوذبـاهللا مـن                     
 .نزلناه نزل اآليةالشيطان الرجيم و بالحق ا

بدانيـد  : او چنان كرد كه فرموده بود در حال شفا يافت ، و گفت              . مابازگشتيم و حال بدو نموديم      
 . كه او خضر بود ، عليه السالم 

داني كه درآن وقت كـه معصـيت مـي          ! بارخدايا  : نقل است كه چون وقت وفاتش آمد مي گفت          
 . ن كفارت آن گردان اي. كردم اهل طاعت ، تور ا دوست مي داشتم 
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 چرا ؟ : گفتند . ني : كدخدايي خواهي ؟ گفت : او را گفتند . نقل است كه او عزب بود 
يكي ديگر درآيد و مرا طاقت آن نباشد كـه دو شـيطان             . از بهر آنكه با من شيطاني است        : گفت  

 . در يكي خانه چگونه بود 
 خداي با تو چه كرد ؟ : د گفتن. او را به خواب ديدند . بعد از آن وفات كرد 

همه نواخت و خلعت و كرامت و اكرام بود ، ولكن آنجـا هـيچ كـس را آبـروي نيسـت اال      : گفت  
 . كساني را كه ايشان بار عيال كشيده اند و تن در رنج دبه و زنبيل داده اند رحمةاهللا عليه 
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   25 
 ذكر محمد اسلم الطوسي قدس اهللا روحه   

 
آن قطب دين و دولت ، آن شمع جمع سنت ، آن زمين كرده به تن مطهر ، آن فلـك كـرده بـه                         
جان منور ، آن متمكن بساط قدسي محمد بن اسلم الطوسي رحمةاهللا عليه ، يگانه جهـان بـود و      
مقتداي مطلق بود ،و او  را لسان رسول گفته اند ، و شـحنه خراسـان نوشـته انـد ، و كـس را در         

ت آن قدم نبوده است ، كه او را جمله عمر سكنات و حركات او برجاده سنت يافته اند                   متابعت سن 
هردو به هم در كجابه اي بودند بر يـك  . با علي بن موسي الرضي رضي اهللا عنه به نشابور آمد     . 

. به ميان شهر برآمـد      . به نشابور رسيدند    . اشتر ، اسحاق بن راهويه الحنظلي مهار شتر مي كشيأ           
مردمان چون  . هي نمدين بر سر و پيراهني از پشم در بر و خريطه اي پر كتاب بركتف نهاده                  كال

ما تو را با اين پيةراهن و با اين كـاله  :گفتند . او نيز بگريست . اورا بديدند بدان سيرت بگريستند   
 . نمي توانيم ديد 

ي ، و با ايـن همـه از         نقل است كه او مجلس داشتي و به مجلس اوتني چند معدود بيش نيامدند             
بركات نفس او قرب پنجاه هزار آمدي بـه راه راسـت بازآمدنـد و توبـه كردنـد و دسـت از فسـاد         

 . پس مدت دو سال محبوس بود . بداشتند 
 . نگويم :گفت . بگوي كه قرآن مخلوق است . از جهت ظالمي كه او را مي گفت 

ي آوردي ، و سجاده برگرفتي و مي آمدي         هر آدينه غسل كردي و سنتها به جا       . در زندان كردند    
بار خدايا ، آنچـه     : چون منعش كردندي بازگشتي و روي بر خاك نهادي و گفتي            . تا به در زندان     

 . اكنون تو داني . بر من بود كردم 
مردي صاحب جمال بود به غايـت و نيكـو          . چون اطالقش كردند عبداهللا طاهر امير خراسان بود         

روز دوم . اعيان شهر همه بـه اسـتقبال و سـالم او آمدنـد     . به نشابور . و بود سيرت و با علما نيك   
هيچ كـس مانـده     : عبداهللا گفت   . همچنان به سالم شدند و روزهاي سيم و چهارم پنجم وششم            

 است در اين شهر كه به سالم مانيامده است ؟ 
 ايشان كيانند؟: گفت . همه آمده اند مگر دو تن : گفتند 
 . مد حزب و محمد اسلم الطوسي رحمهما اهللا اح: گفتند 
 چرا به نزد ما نيامدند ؟ : گفت 
 . به سالم سلطانان نروند . ايشان علماي رباني اند : گفتند 
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 .ما به سالم ايشان رويم , اگر ايشان به سالم ما نيايند : گفت 
 . نيست چاره اي: گفت .عبد اهللا طاهر مي آيد :يكي گفت .به نزديك احمد حرب رفت 

ساعتي تمام پس سـربرآورد و در وي        . احمد برپاي خاست و سر در پيش افگنده مي بود           . درآمد  
. شنوده بـودم كـه مـردي نيكـو روي ، ولكـين منظـر بـيش از آن اسـت                      : گفت  . مي نگريست   

اكنون اين روي نيكو را به معصيت و مخالفت امر خـداي زشـت              . نيكورويتر از آني كه خبر دادند       
 . ن مگردا

و روز  . هرچند جهد كرد سود نداشـت       . او را بار نداد     . به نزد محمد اسلم شد      . از آنجا بيرون آمد     
از . عاقبـت طـاقتش برسـيد       . صبر كرد تا به نماز آدينه بيرون آمد ، و در او نگريست              . آدينه بود   

او براي تو را كه     ! اي خداوند عزيز    : ستور فرود آمد و روي بر خاك قده محمد اسلم نهاد و گفت              
بنده بدم مرا دشمن مي دارد ، و من براي تو كه بنده نيك است او را دوست مـي دارم ، و غـالم                         

 . بد را در كار اين نيك كن « اويم چون هر دو براي توست اي
و او را آنجـا     . پس محمد اسلم بعد از آن به طوس رفت و آنجا ساكن شد              . اين بگفت و بازگشت     
. ركه نابينا نبود چون آنجا رسد بيند كه آن چه جايگاه است و او عربي بود                 مسجدي است هك ه   

و مدتي مديد در طوس بـود و بـر در           . چون آنجا نشست كرد به محمد اسلم الطوسي مشهور شد         
روا نبـود   .اين آب از آن مردمان است     : گفت  . هرگز كوزه از آنجا برنگرفت      . خانه او آب روان بود      

 . كه برگيرند 
چون عاقبت ميل او از حد بگذشت يـك روز كـوزه   . سود نداشت . تي بر آب روانش ميل بود    و مد 

پـس بـه نشـابور      . در آن جوي ريخت و از آن جـوي آب روان برداشـت              . اي آب از چاه بركشيد      
 . بازآمد 

ناگاه ابليس را ديـدم كـه از        . در روم بودم ، در جمعيتي       :نقل است كه از اكابر طريقت يكي گفت         
 .  درافتاد هوا

 اين چه حالت است و تو را چه رسيد ه است ؟ ! اي لعين : گفتم 
 اين چه حالت است و تو را چه رسيده است ؟ : گفت 
جـا افتـادم و   «مـن از بـيم بانـگ او اي   . اين ساعت محمد اسلم در متوضا تنحنحني كرد     : گفت  

 . نزديك بود كه از پاي درآيم 
زري : و به درويشان داد ي، تا وقتي جهـودي بيامـد و گفـت               نقل است كه او پيوسته وام كردي        

 . چند به تو داده ام ، باز ده 
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: آن ساعت قلم تراشيده بود و تراشه قلم پيش نهاده ، جهـود را گفـت              . محمد اسلم هيچ نداشت     
 ! برخيز و آن تراشه قلم را برگير 

 . بماند به تعجب . مي بينيد كه تراشه قلم زر شده بود . جهود برخاست 
 . ايمان آورد و دو قبيله ايمان آوردند 

نقل است كه يك روز شيخ علي فارمذي در نشابور مجلس مي گفت و امام الحرمين حاضـر بـود    
 . العلما ورثه االنبيا كدام اند : يكي پرسيد 

 ايـن   امـا . يعني امام الحـرمين     . نه همانا كه اين گويند بود و نه همانا كه اين شنونده بود              : گفت  
 . مرد بود كه بر دروازه خفته است و اشارت كرد به خاك محمد اسلم 

الحمداهللا : يكي از همسايگان او را به خواب ديد كه مي گويد            . نقل است كه در نشابور بيمار شد        
 . كه خالص يافتم و از بيماري بجستم 

 حال خواجه چيست ؟ چون به در خانه وي رسيد پرسيد كه . آن مرد برخاست تا او را خبر دهد 
 . خدايت مزد دهاد كه او دوش درگذشت : گفتند 

پاره اي نمد كهنه داشت كه برآنجا       . چون جنازه او برداشتند خرقه اي كه او را بودي براو افگندند             
محمد اسلم بمـرد    : با يكديگر مي گفتند     . دو پيرزن بر بام بودند      . در زير جنازه افگندند     . نشستي  

 . ا خود برد و هرگز دنيا او را نتوانست فريفت ، رحمةاهللا عليه و آنچه داشت ب
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   26 
 ذكر احمد حرب قدس اهللا روحه   

 
آن متين مقام مكنت ، آن امين و امام سنت ، آن زاهد زهاد ، ان قبلـه عبـاد ، آن قـدوه شـرق و                           

ت و در ورع همتا نداشت ، و        غرب ، پير خراسان ، احمد حرب رحمةاهللا عليه ، فضيلت او بسيار اس             
در عبادت بي مثل بود بود و معتقد فيه بود تا به حدي كه يحيي معاذ رازي رحمةاهللا عليه وصيت                    

و در تقوي تا به حدي بود كه در ابتدا مادرش مرغي بريـان              . كرده بود كه سر من برپاي او نهيد         
 .  هيچ شبهت نيست بخور كه در خانه خود پرورده ام ، و در او: گفت . كرده بود 

روزي به بام همسايه برشد و از آن بام دانه اي چند بخورد و آن همسايه لشكري بود                  :احمد گفت   
 . ، حلق مرا نشايد 

يكي را احمـد  . يكي همه در دين و يكي همه در دنيا  . و گفته اند كه دو احمد بوده اند در نشابور           
احمد به صفتي بوده است كه چندان ذكـر بـر وي            اين  . حرب گفته اند ، و يكي را احمد بازرگان          

چندان : گفتش  . غالب بود كه مزين مي خواست كه موي لب او را ست كند ، او لب مي جنبانيد                   
 . توقف كن كه اين مويت راست كنم 

 . تا هر باري چند جاي از لب او بريده شدي . تو به شغل خويش مشغول باش: گفتي 
مدتي دراز مي خواست كه جواب نامه بـاز نويسـد ، وقـت نمـي                 . وقتي كي نامه اي نوشت به او      

جـواب نامـه دوسـت      : در ميان قامت يكي را گفت       . يافت تا يك روز موذن بانگ نماز مي گفت          
بنـويس كـه بـه خـداي     . بازنويس و بگوي تا پيش نامه ننويسد كه ما را فراغـت جـواب نيسـت        

 . مشغول باش والسالم 
كنيـزك  . ب دنيا بر وي غالب بود كه از كنيزك خود طعـامي خواسـت               و احمد بازرگان چندان ح    

تا به حدي رسيد كـه شـبانگاه        . طعامي ساخت و به نزديك وي آورد و بنهاد واو حسابي مي كرد              
 آن طعام نساختي؟! اي كنيزك :پرسيد . شد و خوابش ببرد ، تا بامداد بيدار شد 

 . توبه حساب مشغول بودي . ساختم :گفت 
 . باز هم فراغت نيافت كه بخوردي . يگر بساخت و به نزديك او آورد بار د

پاره اي طعـام بـر لـب    . كنيزك برفت وي را خفته يافت  . بار سوم بساخت و باز هم اتفاق نيافت         
 . پنداشت كه طعام خورده است . طشت بيار : گفت . بيدار شد . وي ماليد 
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هرگاه كه طعامـت بايـد يـا        : گفت  .  مي كرد    نقل است كه احمد حرب فرزندي را برتوكل راست        
 . مرا نان مي بايد ! چيزي ديگر بدين روزن رو و بگوي بار خدايا 

پس هرگاه كه كودك بدان موضع يافتي چنان ساخته بودنـد كـه آنچـه او خواسـتي در آن روزن                   
 به زيـر    بر عادت خود  . كودك را گرسنگي غالب شد      . روز همه از خانه غايب بودند       : ي. افگندي  

 . نانم مي بايد و فالن چيز ! اي بار خداي : روزن آمد و گفت 
. اهل خانه بيامدند ، وي را ديدند نشسته و چيزي مي خورد             . در حال در آن روزن به او رسانيدند         

 اين از كجا آوردي ؟: گفتند 
 . از آنكس كه هرروز مي داد : گفت 

 . دانستند كه اين طريق او را مسلم شد 
به مجلس احمد حرب بگذشتم ، مساله اي برزبان وي رفـت       : است كه يكي از بزرگان گفت       نقل  

تا در آن ذوق مانـده ام و از دل مـن محـو    . و دل من روشن شد ، چون آفتاب ، چهل سال است   
 . نمي شود 

: احمـد گفـت     . يك روز اندكي انگور بخـورد       . و احمد مريد يحيي بن يحيي بود واو باغي داشت           
 . اين باغ ملك منست : ي خوري؟  گفت چرا م
 . در ين ديه يك شبانه روز آب وقف است و مردمان اين را گوش نمي دارند : گفت 

 . يحيي بن يحيي توبه كرد كه بيش از آن از باغ انگور نخورم 
نقل است كه صومعه اي داشت كه هروقت در آنجا رفتي به عبادت ، تا خاليتر بودي ، شـبي بـه                      

مگر اندكي دلش بخانه رفت كه نبايد كه آب در خانه           . ا رفته بود كه باراني عظيم آمد        عبادت آنج 
خيز به خانه رو كه آنچه از توبه كار مي آيـد       ! اي احمد   : آوازي شنود كه    . راه برد و كتب تر شود       

 تو اينجا چه مي كني ؟ . به خانه فرستادي 
 . و همان دم به دل توبه كرد 

. پسري داشت ميخواره ، ورباب مي زد        . دات نيشابور به سالم آمده بودند       نقل است كه روزي سا    
احمـد آن حـال     . به اين جماعت بينديشد ، جمله متغير شدند         ...از در درآمد و بر ايشان بگذشت و       

بخورديم ، شـب    . معذور داريد كه ما را شبي از خانه همسايه چيزي آوردند            : ايشان را گفت    .بديد  
تفحص كردم ، و مادرش به عروسي رفته بود ، به خانه سلطان             .  در وجود آمد     ما را صحبت ، وي    

 . ، و از آنجا چيزي آورد 
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در . مگر شريكي به تجارت فرستاده بـود        . نقل است كه احمد همسايه اي گبر داشت ، بهرام نام            
مسايه مـا را  برخيزيد كه ه: خبر چون به شيخ رسيد مريدان را گفت        . راه آن مال را دزدان ببردند       

 . چنين چيزي افتاده است ، تا غمخوارگي كنيم ، اگر چه گبر است ، همسايه است 
پيشباز ، دويد ، آستين او را بوسه داد         . چون به در سراي او رسيدند بهرام آتش گبري مي سوخت            

طر خـا : شيخ گفت   . بهرام را در خاطر آمد كه مگر گرسنه اند و نان تنگ است ، تا سفره بنهيم                  . 
 . نگاه دار كه ما بدان آمده ايم تا غمخوارگي كنيم كه شنيده ام مال شما دزد برده است 

 
يكـي آنكـه از مـن       . اما سه شكر واجب است كه خداي را بكـنم           . چنان است   ! آري  : گبر گفت   

بردند ، نه من از ديگري ، دوم آنكه نيمه اي بردند و نيمه اي نه ، سوم آنكه دين با مـن اسـت ،                          
 . يا خود آيد و رود دن

 . اين را بنويسيد كه از اين سه سخن بوي مسلماني مي آيد : گفت . احمد را اين سخن خوش آمد
 اين آتش را چرا مي پرستي ؟ : گفت . پس شيخ روي به بهرام كرد 

تا مرا نسوزد ، ديگر آنكه امروز چندين هيزم بدو دادم ، فردا بي وفـايي نكنـد تـا مـرا بـه                        : گفت  
 .  رساند خداي

هـر حسـاب كـه از او        . عظيم غلطي كرده اي آتش ضعيف است و جاهل و بـي وفـا             : شيخ گفت   
كسي كه چنين ضعيف بود تو      . برگرفته اي باطل است كه اگر طفلي پاره اي آب بدو ريزد بميرد              

را به چنان قوي كي تواند رسانيد ؟ كسي كه قوت آن ندارد كه پاره اي خاك از خود دفع كند تـو           
اگـر مشـك و نجاسـت در وي انـدازي           . ديگر آنكه جاهل اسـت      . ا به حق چگونه تواند رسانيد       ر

ديگـر تـو    . جاست كه از نجاست و عود فـرق نكنـد           «بسوزد و نداند كه يكي بهتر است ، و از اي          
بيا تا هر دو دست در آتش كنيم تـا  . هفتاد سال است تا او را مي پرستي و هرگز من نپرستيده ام  

 . كني كه هر دو را بسوزد و وفاي تونگاه ندارد مشاهده 
بگوي كه حـق    . اگر جواب دهي ايمان آورم      . چهار مسئله بپرسم    . گبر را اين سخن در دل افتاد        

 تعالي چرا خلق آفريد ؟ و چون آفريد چرا رزق داد و چرا ميرانيد ؟ و چون ميرانيد چرا برانگيزد ؟ 
 و رزق داد تا او را به رزاقـي بشناسـند ، و بميرانيـد تـا او را بـه                      بيافريد تا او را بنده باشد ،      : گفت  

 . قهاري بشناسند ، و زنده گردانيد تا او را به قادري و عالمي بشناسند 
 . اشهد ان ال اله اال اهللا و الشهد ان محمد ا رسول اهللا : بهرام چون اين بشنيد گفت 
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يـا  : گفتنـد   . ساعتي بود بهـوش بازآمـد        . چون وي مسلمان گشت شيخ نعره بزد و بيهوش شود         
 سبب اين چه بود ؟ ! شيخ 
در اين ساعت كه انگشت شهادت بگشادي در سرم ندا كردند كه احمد بهرام هفتاد سـال                 : گفت  

 ايمان آورد تو هفتاد سال در مسلماني گذاشته اي تا عاقبت چه خواهي آورد ؟ . در گبري بود 
 . آخر لحظه اي بياساي : گفتند . بي نخفته بود نقل است كه احمد در عمر خود ش

كسي را كه بهشت از باال مي آرايند و دوزخ در نشيب او مي تابـد و او ندانـد كـه از اهـل                         : گفت  
 . كدام است ، اين جايگاه ، چگونه خواب آيدش 

كاشكي بدانمي ،  كه مرا دشمن مي دارد ، و كه غيبت مي كنـد ، و كـه بـد                      : و سخن اوست كه     
به آخر كار كه چون كار من مي كند از مال من خـرج              . ي گويد تا من اورا سيم و زر فرستادمي          م

 . كند 
چندانكه بتوانيد و گـوش داريـد تـا     . چندانكه بتوانيد و طاعتش بداريد      . از خداي بترسيد    : و گفت   

 . دنيĤ شما را فريفته نكند ، تا چنانكه گذشتگان به بال مبتال شدند ، شما نشويد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 247



   27 
 ذكر حاتم اصم قدس اهللا روحه   

 
آن معرض دنيا ، آن مقبل عقبي ، آن حاكم كـرم ، شـيخ حـاتم                 , آن زاهد زمانه ، آن عابد يگانه        

مريد شـقيق بلخـي     .اصم رحمه اهللا عليه ؛ از بزرگان مشايخ بلخ بود و در خراسان بر سر آمده بود                
 زهد و رياضت و ورع و ادب و صدق و احتياط بـي بـدل بـود                  بود و نيز خضرويه را ديده بود و در        

توان گفت كه بعد از بلوغ يك نفس بي مراقبت و بي محاسبت از وي بر نيامده بود و يـك قـدم    .
 .صديق زماننا حاتم االصم :بي صدق و اخالص برنگرفته بود تابه حدي كه جنيد گفت 

ت رعونات نفس كلماتي عجيب اسـت و        و او را در سخت گرفتن نفس و دقايق مكر نفس و معرف            
 .تصانيفي معتبر و نكت و حكومت او نظير ندارد 

اگر مردمان شما را پرسند كه از حاتم چه آموزيد چه مي گوييد ؟ گفتند               :چنانكه يكي روز را گفت      
 .گوييم علم : 

 .بگوييم حكمت: اگر گويند حاتم را علم نيست ؟ گفتند :گفت 
 ت چه گوييد ؟اگر گويند حكمت نيس: گفت 
يكي خرسندي بدانچه در دست اسـت ؛ دوم نوميـدي از آنچـه در دسـت                 .بگوييم دو چيز    :گفتند  

 .مردمان است 
باري ،هيچ كس چنانكـه مـي      .عمري است تامن رنج شما مي كشم        : يكي روز اصحاب را پرسيد      

 بايد نشده ايد ؟
 .فالن كس چندين غزا كرده است :يكي گفت 

 .، مرا شايسته اي مي بايد مردي غازي بود :گفت 
 .فالن كسي بسي مال بذ ل كرده است :گفتند 
 .مردي سخي بود ،مرا شايسته اي مي بايد :گفت

 .فالن كس بسي حج كرده است :گفتند 
 .مردي حاجي بود ، مرا شايسته اي مي بايد:گفت

 تو بيان كن كه شايسته كيست ؟.ما ندانيم :گفتند 
 .ز به خداي اميد ندارد آنكه از خداي نترسد و ج:گفت
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مگر بادي از او رهـا شـد        .و كرم او را تا به حدي كه روزي  زني به نزد او آمد و مساله اي پرسيد                    
 .آواز بلند تر كن كه مرا گوش گران است :حاتم گفت.

بعد از آن تا آن پيرزن      . پيرزن آواز بلند كرد تا او آن مساله را جواب داد            .تا پيرزن را خجالت نيايد      
چون پيـرزن وفـات     .زنده بود خويشتن كر ساخت تا كسي با آن پيرزن نگويد كه او آنچنان است                

كرد آنگاه سخن آهسته را جواب داد كه پيش از آن هر كه با او سخن گفتي ، گفتي بلند ترگـوي                    
 .بدين سبب اصمش نام نهادند.

ين مجلس گناهكـار    الهي هر كه امروز در ا     :مي گفت   .نقل است روزي در بلخ مجلس مي داشت         
 .تر است و ديوان سياه تر است و بر گناه دليرتر است تو او را بيامرز 

در آن مجلـس    -مردي بود كه نباشي كردي ،و بسيار گورها را باز كـرده بـود ، و كفـن برداشـته                     
چون خاك از سر گور برداشـت از        .چون شب در آمد به عادت خويش به نباشي رفت           -حاضر بود   

د كه شرم نداري كه در مجلس اصم دي روز آمرزيده گشتي ، ديگر امشب به كار                 لحد آوازي شنو  
 خود مشغول شوي ؟

 .نباش از خاك برآمد و برحاتم رفت و قصه باز گفت و توبه كرد 
هر گز نديدم كه او در خشم شـد ،    .چند سال حاتم را شاگردي كردم       :سعد بن محمد الرازي گويد      

يكي را ديد را كه شاگردي را از آن او گرفت بود و بانگ مـي كـرد                  مگر وقتي به بازار آمده بود ،        
اي :شـيخ گفـت     .كه چندين گاه است كه كاالي من گرفته است و خورده و بهاي آن نمي دهـد                  

در خشم  .سود نداشت   :هر چند گفت    .سيم خواهم   .مواسا ندارم   :مرد گفت   .مواساتي بكن   !جوانمرد  
 .در ميان بازار پر زر شد همه .شد و ردا از كتف برگرفت و برزمين زد

مـرد زر برچيـدن     .هال برگير حق خويش را و زيارت برمگير كه دستت خشك شود             :درست گفت   
گرفت تا حق خويش برگرفت ،نيزصبر نتوانست كرد ، دست دراز كرد تا ديگر بـردارد دسـتش در                   

 .ساعت خشك شد 
 .ست به مهماني رفتن مرا عادت ني:گفت .نقل است كه حاتم يكي را به دعوت خواند 

 .بكنم :گفت .سه كار تو را بايد كرد .اگر البد است اجابت كردم :گفت .مرد الحال كرد 
گفـت  .آنجا نشينم كه من خواهم ،و آن كني كه من خواهم ، و آن خورم كه مـن خـواهم                     :گفت  

 .نيك آيد:
يـا شـيخ از   :ت گفـ .چون سفره بنهادند حاتم قرصي جوين از آستين بيرون كرد و خوردن گرفـت               

 .طعام ما چيزي بخور 
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 .شرط كرده ام كه آن خورم كه من خواهم :گفت 
 .آن سه پايه را در آتش بنه تا سرخ شود :چون فارغ شدند گفت 

 .اكنون بدين راه گذر بنه :گفت .مرد چنان كرد 
 .و بگذشت .قرصي خوردم :برخاست و پاي بر سه پايه نهاد و گفت .مرد چنان كرد 

اگر شما مي دانيد صراط حق است و دوزخ حق است و از هر چـه  كـرده باشـيد بـر آن                   : و گفت   
صراط پرسند انگاريد كه اين سه پايه آن صراط است ، پاي بر آنجا نهيد و هر چه امـروز در ايـن                       

 .دعوت بخورديت حساب به من بدهيد
 .ما را طاقت آن نباشد !يا حاتم :گفتند 

اهيد داشتن كه از هر چه كـرده باشـيد در دنيـا و خـورده از                 پس فردا چون طاقت خو    :حاتم گفت   
 .آن دعوت بر همه ماتم شد .همه باز پرسند قال اهللا تعالي و لتسئلن يومئذ عن النعيم 

مال بسيار دارم و مي خواهم كه از اين مال تـو را و              :گفت  .نقل است كه يك روز كسي بر او آمد          
 مي گيري ؟.ياران تو را بدهم 

مرا بايد گفت كه روزي دهنده آسمان ، روزي دهنـده زمـين             .ن مي ترسم كه تو ميري       از آ :گفت  
 .بمرد

 از كجا مي خوري؟:مردي حاتم را گفت 
 .از خرمنگاه خداي كه آن نه زيادت و نه نقصان پذيرد :گفت 

از مال تو هيچ مـي خـورم ؟گفـت          :حاتم گفت   .مال مردمان به فسوس مي خوري       :آن مرد گفت    
خداي تعالي روز قيامت    :حجت مي گويي ؟گفت     :گفت  .اشكي تو از مسلمانان بودتي      ك:گفت  .ني  :

 .اين همه سخن است :گفت .از بنده حجت خواهد 
روزي :گفـت   .خداي تعالي سخن فرستاده است ومادر بر پدر تو به سخن حالل شده است               : گفت  

 شما از آسمان آيد ؟
مگـر از روزن خانـه شـما    :گفت .و ما توعدون روزي همه از آسمان آيد وفي السماء رزقكم    :گفت  

 فرو مي آيد؟
 در شكم مادر بودم ،آن روز نه روزي مي آمد ؟:گفت 
 .بستان بخسب تا روزي به دهان تو آيد :گفت 

 .دو سال در گهواره استان خفته بودم و روزي به دهان من در مي آمد :حاتم گفت
 هيچ كس را ديدي كه مي درود ناكشته ؟: گفت
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 .وي سرت كه مي دروي ناكشته است م:گفت
 .درهوا رو تا به تو روزي رسد :گفت
 .چون مرغ شوم تا برسد :گفت 
 .به زمين فرو رو تا برسد :گفت 
 .زيرآب شو و روزي بطلب :گفت .اگر مور شوم برسد :گفت 
 .ماهي را روزي در زير آب مي دهد اگر به من نيز رسد ،عجب نبود :گفت 

 .مرا پندي ده :گفت .توبه كرد آن مرد خاموش گشت و 
طمع از خلق ببر تا ايشان بخيلي از ببرند ،و نهاني ميان خويش با خداي نيكو كن تا خداي                   :گفت  

آشكاراي تو را نيز نيكو گرداند ،و هركجا باشي خالق را خدمت كن تا خلق تو را خدمت كننـد ، و                      
 .هم او را 

 . السموات و االرض وهللا خزائن:از كجا مي خوري ؟گفت :مرد ي گفت 
 روزي را مي جويي؟:نقل است كه حاتم پرسيد ، مرا احمد حنبل را كه 

 .جوييم :گفت 
 پيش از وقت مي جويي ، يا پس از وقت ، يا در وقت مي جويي ؟:گفت

اگر گويم پيش از وقت ، گويد چرا روزگار خود ضايع مي كني ؟و اگر گويم پس از                  :احمد انديشيد   
 .غول شوي به چيزي كه حاضر خواهد بود ؟فروماند در اين مساله وقت ،گويد چرا مش

جواب چنين مي بايست نبشت كه جستن بر ما نه فريضـه اسـت و نـه واجـب و نـه           :بزرگي گفت 
چه جويم چيزي را كه از اين هر سه نيست و طلب كردن چيزي كه وي خـود تـو را مـي                       .سنت  
علينـا ان نعبـده كمـا       :و جواب حاتم اين اسـت      .به قول رسول عليه السالم او خود برتو آيد        .جويد  

 .امرنا و عليه ان يرزقنا كما وعدنا 
هر روزي بامداد ابليس وسوسه كند كه امـروز چـه          :نقل است كه حامد لفاف گفت كه حاتم گفت          

ناخوش :گويد  .در گور   :كجا باشي؟گويم   :گويد  .كفن  :چه پوشي ؟گويم    :گويد  .خوري ؟گويم مرگ    
 . رفت مرا ماند و.مردي 

تو را چندي نفقه مانم     :زن را گفت    .من به غزو مي روم      :نقل است كه زن وي چنان بود كه گفت          
روزي همـه بـه     :گفت  .زندگاني به دست من نيست      :گفت  .چندانكه زندگاني بخواهي ماند     :گفت  .

 .دست تو نيست 
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حـاتم روزي   :حاتم روزي تو چه مانده است ؟گفـت         :چون حاتم رفت پيرزني مر زن حاتم را گفت          
 .خواره بود ، روزي ده اينجاست نرفته است 

دلم هيچ مشغول   .چون به غزا بودم تركي مرا بگرفت و بيفگند تا بكشد            :نقل است كه حاتم گفت      
ناگاه تيري بر وي آمـد و از مـن   .كاردي مي جست   .منتظر بودم تا چه خواهد كرد       .نشد و نترسيد    

  .تو مرا كشتي يا من تو را:گفتم.بيفتاد 
اگر يارخواهي تو را    :گفت  .مرا وصيتي كن    :حاتم را گفت    .نقل است كه كسي سفري خواست رفت      

خداي بس ، و اگر همراه خواهي كرام الكاتبين بس ،  اگر عبرت خواهي تو را دنيـا بـس ،و اگـر                        
مونس خواهي قران بس ،و اگر كار خواهي عبادت خداي تو را بس ،و اگر وعظ خواهي تو را مـر                     

 . و اگر اين كه ياد كردم تو را بسنده نيست دوزخ تو را بس گ بس ،
 .به سالمت و عافيت :نقل است كه حاتم روزي حامد لفاف را گفت چگونه اي ؟گفت 

 .سالمت بعداز گذشتن  صراط است و عافيت آن است كه در بهشت باشي:او گفت 
 تو را چه آرزو كند ؟:گفتند 
 .عافيت:گفت 
 يت نه يي ؟همه روز در عاف:گفتند 
 .عافيت من آن روز است كه آن روز عاصي نباشم :گفت 

 .فالن مال بسيار جمع كرده است :نقل است كه حاتم را گفتند 
 .نه:زندگاني به آن جمع كرده است ؟گفتند :گفت 
 مرده را مال به چه كار آيد ؟:گفت 

 .بخواه :گفت .هست:حاجتي هست ؟گفت :يكي حاتم را گفت 
 .است كه نه تو مرا بيني و نه من تو را حاجتم آن :گفت 

 نماز چگونه كني ؟:و يكي از مشايخ حاتم را پرسيد 
ظاهر را به آب پاك كنم و       :گفت  .چون وقت در آيد وضوي ظاهر كنم و وضوي باطن كنم            :گفت  

باطن را به توبه ، و آنگاه به مسجد درآيم و مسجد حـرام را مشـاهده كـنم ، و مقـام ابـراهيم را                           
ن دو ابروي خود بنهم ،و بهشت را بر راست خود و دوزخ را بر چپ خود ، و صراط زير قـدم                       درميا

آنگاه تكبير گويم بـا     .خود دارم ،و ملك الموت را پس پشت خود انگارم ،و دل را به خداي سپارم                 
تعظيم و قيامي به حرمت و قرائتي با هيبت و سجودي با تضرع و ركوعي با تواضع و جلوسي بـه                     

 .نماز من اين چنين بود .سالمي به شكر گويم حلم و 
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اگر سـه چيزدرشماسـت و اگـر نـه          :نقل است كه يك روز به جمعي از اهل علم بگذشت و گفت              
 آن سه چيز چيست ؟:گفتند .دوزخ را واجب است 

حسرت دينه كـه از شـما گذشـت نتوانيـد در آن طاعـت زيـادت كـردن و نـه گناهـان را                         :گفت  
روز به عذردينه مشغول شوي حق امروز كي گزاري ؟ديگر امروز را غنيمت             عذرخواستن ، و اگر ام    

شمردن و در صالح كار خويش كوشيدن به طاعت و خشنود كردن خصمان ؛سـوم تـرس و بـيم                    
 نجات بود يا هالك ؟.آنكه فردا به تو چه خواهد رسيد 

مونت نهاده است فراغت عبادت پس از امن .خداي تعالي سه چيز در سه چيز نهاده است        :و گفت   
و اخالص دركار در نوميدي از خلق نهاده است و نجات از عذاب به آوردن طاعت نهاده است تـا                    

 .اميد نجات است .مطيع اويي 
امـا متكبـر را   .حذر كن از مرگ به سه حال كه تو را بگيرد ؛ كبـر و حـرص و خراميـدن           :و گفت   

و امـا حـريص را      .مترين كس از اهـل وي       خداي از اين جهان بيرون نبرد تا نچشاند خواريي از ك          
امـا  .بيرون نبرد از اين جهان مگر گرسنه و تشنه ، گلويش را بگيرد و گذر ندهد تا چيزي بخـورد                    

 .خرامنده را بيرون نبرد تا او را نغلتاند در بول و حديث
ز كبر امـرا    اگر وزن كنيد كبر زاهدان روزگار ما را وعلما و قراء ايشان را بسي زيادت آيد ا                :و گفت   

 .و ملوك 
آدم ديـد آنچـه ديـد    .به خانه و باغ آراسته غره مشو كه هيچ جاي بهتر از بهشت نيسـت   :و گفت   

ديگر به بسياري كرامت و عبادت غره مشو كه بلعم با چندان كرامت و با نام بزرگ خداي كـه او                     
بسـياري عمـل غـره     ديگـر بـه     .فمثله كمثل الكلب    :ديد آنچه ديد خداي تعالي گفت       .را داده بود    

آنچه ديد ديگر به ديدن پارسايان و عالمان غره مشـو كـه             .مشو،كه ابليس با آن همه طاعت ديد        
هيچ كس بزرگتر از مصطفي نبود صـلي اهللا و علـي آلـه و سـلم ، ثعلبـه در خـدمت وي بـود و                           

 .خويشانش وي را مي ديدند و خدمت مي كردند و هيچ سود نداشت 
موت االبيض و آن گرسنگي اسـت ؛و        :هب آيد سه مرگش ببايد چشيد       هر كه در اين مذ    :و گفت   

 .مودت االسود و آن احتمال است ؛و موت االحمر ؛و آن مرقع داشت است
هركه به مقدار يك سبع از قرآن حكايات پارسايان در شـبانه روزي برخـود غرضـه نكنـد          :وگفت  

 .دين خويش به سالمت نتواند نگاه داشت
دلي است مرده ؛ودلي است بيمار ؛و دلي است غافل؛ودلي است منتبه            :ست  دل پنج نوع ا   :و گفت   

 دل مرده.،و دلي است صحيح 
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دل منتبـه ،دل    .دل غافـل ،دل برخـوردار اسـت       .دل بيمار ،دل گناهكاران است      .دل كافران است    
ودل صحيح ، دل هوشيار است كه در كار اسـت و بـا طاعـت                .جهود بدكار است،قالوا قلوبنا علف      

 .ر است وبا خوف از ملك ذوالجالل است بسيا
چون عمل كني ياد دار كه خداي ناظر است به تو ؛ و چـون               :در سه وقت تعهد نفس كن       :و گفت   

گويي ياد دار كه خداي مي شنود آنچه مي گويي ؛ و چون خاموش باشي ياد دار كه خـداي مـي                      
 .داند كه چگونه خاموشي

ن ؛شهوتي است در گفـتن ؛ و شـهوتي اسـت در    شهوتي در خورد :شهوت سه قسم است     :و گفت   
درخوردن اعتماد بر خداي نگاه دار ؛و در گفتن راستي نگاه دار ؛و در نگريسـتن عبـرت          .نگريستن  
 .نگاه دار 
در عمل صالح بي ريا ؛ و در گرفتن بـي طمـع ؛ و       :در چهار موضع نفس خود را باز جوي         :و گفت   

  .در دادن بي منت ؛ و درنگاه داشتن بي بخل
منافق آن است كه آنچه در دنيا بگيرد به حرص گيرد و اگر منع كند به شك منع كنـد و         :و گفت   

اگر نفقه كند در معصيت نفقه كند و مومن آنچه گيرد به كم رغبتي و خوف گيرد و اگر نگاه دارد                     
لوجـه  يعني سخت بود بر ا و نگاه داشتن و اگر نفقه كند در طاعت بود خالصا                 .به سختي نگاه دارد   

 .اهللا تعالي 
جهاد سه است ؛ جهادي درسر با شيطان تا وقتي كه شكسته شود ؛ و جهـادي اسـت در                    :و گفت   

چنانكه فرموده اند نماز فرض به جماعت آشـكار         .عالنيه در اداي فرايض تا وقتي كه گزارده شود          
 .و زكوه آشكارا و جهادي است با اعداء دين در غزوه اسالم تا كشته شود يا بكشد 

 .مردم را از همه احتمال بايد كرد ،مگر از نفس خويش :و گفت
 .اول زهد اعتماد است برخداي ،وميانه آن صبراست ؛ و آخر آن اخالص است:و گفت 
زينت عبادت خوف است و عالمت خوف كوتاهي امل اسـت ؛ و       .هر چيزي را زينتي است    :و گفت   

 .اين آيت خواند اال تخافوا وال تحزنوا
 خواهي كه دوست خدا باشي ، راضي باش به هر چه خداي كند ، و اگر خواهي كه تو    اگر:و گفت   

 .را در آسمانها بشناسند بر توباد به صدق وعده 
طعام پيش مهمان نهادن ؛ و تجهيزمردگان :شتابزدگي از شيطان است ، مگر در پنج چيز       :و گفت   

 .؛و نكاح دختران بالغه ؛و گزاردن وام ؛ و توبه گناهان 
 چرا نمي گيري ؟:گفتند .قل است كه حاتم را چيزي فرستادندي ؛ قبول نكردي ن
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 .اندر پذيرفتن ذل خويش ديدم و اندر نا گرفتن عز خويش ديدم :گفت
عز او بر عز خويش اختيار كردم ، و ذل خويش           :چه حكمت است ؟ گفت      :گفتند  .يكبار قبول كرد    
 .برذل او پذيرفتم 

او را طلب كـرد     . آمد خليفه را خبر دادند كه زاهد خراسان آمده است          نقل است چون حاتم به بغداد     
 !يا زاهد :چون حاتم از در آمد خليفه را گفت .

نـي ، كـه تـو       :حاتم گفـت    .زاهدتويي  .من زاهد نيم كه همه دنيا زيرفرمان من است        :خليفه گفت   
اعت كرده اي زاهد تـو      و تو به اندكي قن    .زاهدي ،كه خداي تعالي مي فرمايد قل متاع الدنيا قليل           

 باشي نه من ، كه به دنيا و عقبي سر فرود نمي آورم ، چگونه زاهد باشم ؟ 
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   28 
 ذكر سهل بن التستري قدس اهللا روحه العزيز  

 
آن سياح بيداء طريقت ، آن غواص درياي حقيقت ، آن شرف اكابر آن مشرف خاطر ، آن مهـدي                    

ن عبداهللا التستري ، رحمة اهللا عليه از محتشمان اهل تصوف بود و از كبار               راه و رهبري ، سهل ب     
اين طايفه بود و درين شيوه مجتهد بود و در وقت خود سلطان طريقت بود و برهان حقيقت بـود                    
و براهين حقيقت بود و براهين او بسيار است و در رجوع و سهر شـاني عـالي داشـت و از علمـاء                        

و معتبر جمله بود و در رياضات و كرامات بي نظيـر بـود و در معـامالت و                   مشايخ بود و امام عهد      
اشارات بي بدل بود و در حقايق و دقايق بي همتا بود و علما ظاهر چنان گويند كه ميان شـريعت     
و حقيقت او جمع كرده است و اين عجب خود هر دو يكي است كه حقيقت روغن شريعت اسـت                    

ون مصري بود در آن سال كه به حج رفته بود او را دريافت و هيچ                و شريعت مغز آن ، پير او ذوالن       
شيخي را از طفلي باز ، اين واقعه ظاهر نبوده است چنانكه او را پيش از طفلـي ، بـاز چنانكـه ازو                        
نقل كنند كه گفته است كه ياد دارم كه حق تعالي مي گفت السـت بـربكم و مـن گفـتم بلـي و                         

ن را ياد دارم و گفت سه ساله بودم كه مرا قيام شـب بـودي و                 جواب دادم و در شكم مادر خويشت      
گفتي يا سهل بخسب كه دلـم  . اندر نماز خالم محمد بين سوار همي گريستي كه او را قيام است  

مشغول همي داري و من پنهان و آشكار نظاره او مي كردم تا چنان شد كـه خـالم را گفـتم مـرا                        
 .  سر من بسجود است پيش عرش حالتي مي باشد صعب چنانكه مي بينم كه

 .يĤ كودك نهان دار اين حالت و با كس مگوي : گفت 
بدل ياد كن آنگه كه در جامه خواب ازين پهلو به آن پهلو مي گردي و زبانـت بجنبـد           :پس گفت   

 :اين را مي گفتم او را خبر دادم گفت : شاهي گفت .بگوي ، اهللا معي اهللا ناظري اهللا
 . هر شب هفت بار بگوي 

 .پس او را خبر دادم : گفت 
 .گفتم . پانزده بار بگوي : گفت 

 . پس از اين حالوتي در دلم پديد آمد 
چون يك سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دايم بر آن باش تا در گور شوي كـه                      

 : در دنيا و آخرت ترا ثمره آن خواهد بود پس گفت 
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پس خالم گفت يا سـهل هـر        . حالوت آن در سر من پديد آمد        سالها بگذشت همان مي گفتم تا       
. بر تو باد كه معصيت نكنـي        . كه را خداي با او بود و ويرا مي بيند چگونه معصيت كند خداي را                

گفتم من مي ترسم كه همت من پراكنده        . پس من در خلوت شدم آنگاه مرا بدبيرستان فرستادند          
 . شود 

زنديك وي باشم و چيزي بياموزم و بكـار خـود بـازگردم ، بـدين                با معلم شرط كنيد كه ساعتي ب      
 . شرط بدبيرستان شدم و قرآن بياموختم 

بدوزاده سالگي مرا مسئله    . پيوسته قوت من نان جوين بودي       . هفت ساله بودم كه روزه داشتمي       
ا بپرسم  درخواستم تا مرا ببصره فرستادند تا آن مسئله ر        . اي افتاد كه كس حل نمي توانست كرد         

هيچ كس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزديك مـردي كـه    . بيامدم و از علماي بصره بپرسيدم       
بنزديك وي يك چندي ببودم و مـرا از         . او را حبيب بن حمزه گفتندي ويرا پرسيدم ، جواب دادم            

و پس بتستر آمدم و قوت خود بĤن آوردم كه مرا بيـك درم جـو خريدنـدي                  . وي بسي فوايد بود     
 . آس كردند و نان پختندي 

هر  شبي بوقت سحر بيك وقيه روزه گشادمي بي نان ، خورش و بي نمـك ايـن درم مـرا يـك                        
پـس بـه پـنج روز       . پس عزم كردم كه هر سه شبانروزي يكبار روزه گشـايم            . سال بسنده بودي    

وز رسـانيده   نقلست كه گفت بهفتاد ر    . پس بهفت روز بردم پس به بيست روز رسانيدم          . رسانيدم  
بودم و گفت گاه بودبي كه در چهل شبانروز مغزي بادام خوردمي و گفت چندين سال بيازمودم و                  
در سيري و گرسنگي در ابتدا ء ضعف من از گرسنگي بود و قوت مـن از سـيري ، چـون روزگـار      

 برآمد قوت من از گرسنگي بود و ضعف من از سيري ،
ز هر دو بردوز تا سيري در گرسنگي و گرسنگي در سيري از خداوندا ، سهل را ديده ا: آنگاه گفتم   

تو بيند و بيشتر روزه در شعبان داشته است كه بيشـتر اخبـار در شـعبان اسـت و چـون رمضـان                        
روزي گفت توبه فريضه اسـت بربنـده        . درآمدي يكبار چيزي خوردي و شب و روز در قيام بودي            

 . ي ، خواه عاصي بهر نفسي خواه خاص، خواه عام ، خواه مطيع باش
مردي بود در تستر كه نسبت بزهد و علم كردي بر وي خروج كرد بدين سخن كه وي مي گويد                    
كه از معصيت عاصي را توبه كرد بايد ، و مطيع را از صاعت توبه بايد كرد و روزگـار او در چشـم                        

م و بزرگـان    عامه بد گردانيد و احوالش را بمخالفت منسوب كردند و تكفير كردندش بنزديك عوا             
تفرقه مي دادندش ، سـوز ديـن دامـنش بگرفـت و             . و او سرآن نداشت كه با ايشان مناظره كند          

هرچه داشت از ضياع و عقار و اسباب و فرش و اواني و زر و سيم بركاغذ نوشت و خلـق را گـرد                        
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اغـذ  هر كس كاغذ پاره اي برداشت هرچـه در آن ك  . كرد و آن كاغذ پاره ها بر سر ايشان افشاند           
نوشته بود بايشان مي داد شكر آنرا كه دنيا ازو قبول كردند چون همـه بـداد سـفر حجـاز پـيش                       

با او  . گرفت و با نفس گفت اي نفس ، مفلس گشتم بيش از من هيچ آرزو مخواه كه نيابي نفس                    
چون به كوفه رسيد نفسش گفت تا اينجا از تو نخواستم اكنـون پـاره اي                . شرط كرد كه نخواهم     

نفس گفت اين مقدار مرا ده تا بخورم و ترا بيش تا به مكه نرنجـانم بـه                  . و ماهي آرزو كردم     نان  
اين اشتر را روزي چند كرا دهيد ؟ گفتنـد     : خراسي ديد كه اشتر را بسته بودند گفت         . كوفه درآمد   

 را  اشتر را بگشائيد و مرا در بنديد و تـا نمـاز شـام يكـي درم دهيـد اشـتر                    : شيخ گفت   . دو درم   : 
بگشادند و شيخ را در خراس بستند شبانگاه يك درم بدادند نان وماهي خريد و در پـيش نهـاد و                     

هرگاه كه ازين آرزوئي خواهي با خود قرار ده كه بامداد تا شبانگاه كار سـتوران             ! اي نفس   : گفت  
 و ذوالنون   پس بكعبه رفت و آنجا بسيار مشايخ را دريافت آنگاه به تستر آمد            . كني تا بĤرزو برسي     
هرگز پشت بديوار بازننهاد و پاي گرد نكرد و هيچ سوال را جواب نـداد و بـر       . را آنجا دريافته بود     

درويشي از وي پرسيد كـه انگشـت تـرا چـه            . منبر نيامد و چهارماه انگشتان پاي را بسته داشت          
لنـون ، او را     آنگاه آن درويش به مصر رفت بنزديك ذوا       . هيچ نرسيده است    : رسيده است ؟ گفت     

 . ديد انگشت پاي بسته 
 چه افتاده است ؟ : گفت 
 . درد خاسته است : گفت 
 از كي ؟ : گفت 
 . از چهار ماه : گفت 
حساب كردم دانستم كه سهل موافقت شيخ ذوالنون كرده است يعني موافقت شرط اسـت               : گفت  

اهي است و موافقت ما مي كنـد        كسي است كه او را از درد ما آگ        : ذوالنون گفت   . واقعه بازگفتم   . 
 . 

سـلوني عمـا    : نقلست كه روزي سهل در تستر پاي گرد كرد و پشت بـديوار بـاز نهـاد  و گفـت                      
 .بدالكم 
 . پيش ازين ازينها نكردي: گفتند
. تاريخ نوشتند همان وقت ذوانون در گذشته بود       . تا استاد زنده بود شاگرد را بادب بايد بود          : گفت  

ايـن كـار    : گفتنـد   . يث بيمار شد چنانكه همه اطبا ، از معالجت او عاجز شدند             نقلست كه عمرو ل   
 . كسي است كه دعا كند 
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چون . او را طلب كردند و بحكم فرمان اولواالمر اجابت كرد         . سهل مستجاب الدعوه است     :گفتند  
مان در پيش او بنشست ، گفت دعا در حق كسي مستجاب شود كه توبه كند و ترا در زندان مظلو                   

چنانكه ذل معصـيت او بـاو نمـودي عـز           ! خداوندا  : سهل گفت   . باشند همه رها كرد و توبه كرد        
. طاعت من بدو نماي چنانكه باطنش را لباس انابت پوشاندي ظاهرش را لباس عافيـت پوشـان                  

چون اين مناجات كرد عمرو ليث بنشست و صحت يافت ، مال بسيار برو عرضه كرد هيچ قبـول                   
همـه دشـت و   . آن مريـد بنگريـد   .آنجا بيرون آمد مريدي گفت ترا زر مي بايد ؟ بنگـر          نكرد و از    

گفت كسي را كه با خداي چنين حالي بود از مخلوق چـرا             . صحرا ديد جمله زر گشته و لعل شده         
چيزي بگيرد ؟ نقلست كه چون سهل سماعي شنيدي او را وجدي پديد آمدي بيسـت و پـنج روز            

م نخوردي و اگر زمستان بودي عرق مي كردي كه پيراهنش تـر شـدي               در آن وجد ماندي و طعا     
چون در آن حالت ، علما ، ازو سئوال كردندي گفتي از من مپرسيد كه شـما را از مـن و از كـالم                       

يكـي گفـت    . نقلست كه بر آب برفتي كه قدمش تر نشـدي           . من درين وقت هيچ منفعت نباشد       
 ! قومي گويند تو بر سر آب مي روي 

 . موذن اين مسجد را بپرس كه او مردي راست گوي است :گفت 
پرسيدم ، موذن گفت من آن نديدم لكن درين روزها در حوضي درآمد تا غسـل سـازد در                   : گفت  

او را  : شيخ بوعلي دقاق چون اين بشنيد ، گفت         . حوض افتاد كه اگر من نبودمي در آنجا بمردي          
نقلسـت كـه يـك روز در مسـجد          . را بپوشـاند    كرامات بسيارست ليكن خواست تا كرامات خـود         

چـون نگـاه كردنـد      . شاه كرمـاني بمـرد      : سهل گفت   . نشسته بود كبوتري بيفتاد از گرما و رنج         
كه روز آدينه پيش از نماز نزديـك سـهل شـدم            : نقلست كه يكي از بزرگان گفت       . همچنان بود   

 . من ترسيدم . ماري ديدم در آن خانه 
كسي بحقيقت ايمان نرسد تا از چيزي ديگر جـز خـداي            : گفت  . مي ترسم   : گفتم  . درآي: گفت  

در نماز آدينه چگونه اي؟ گفتم ميان ما و مسجد يك شبانروز است دست من               : مرا گفت   . بترسد  
نماز كرديم و بيرون آمديم من در آن        . بگرفت پس من نگاه كردم و خود را در مسجد آدينه ديأم             

نقلست كه شيران و    . اهل ال اله اال اهللا بسيارند و مخلصان اندكي          : گفت  . مردمان مي نگريستم    
سباع بسيار نزديك او آمدندي و مرا ايشانرا غذا دادي و مراعات كـردي و امـروز در تسـتر خانـه                      
سهل را بيت السباع گويند و از بس كه قيام كرده و در رياضت درد كشيده برجاي خـود نمانـد و                      

 ساعتي چند بار حاجت آمدي و پيوسته جامي با خـود داشـتي از بهـر                 حرقت بول آورد چنانكه در    
آنكه نتوانستي نگاه داشت اما چون وقت نماز درآمدي انقطاع پذيرفتي و طهـارت كـردي و نمـاز                   
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اما يك ذره از    . كردي آنگاه باز برجاي بماندي و چون بر منبر برآمدي باز علتش پديد مي آمدي                
آن . ت كه مريدي را گفت جهد كن تا همه روز گـوئي اهللا اهللا               نقلس. شريعت بر وي فوت نشدي      

مرد مي گفت تا بر آن خوي كرد گفت اكنون شبها بر آن پيوند كن چنان كرد ، تا چنان شد كـه                       
اگر خود را در خواب ديدي همان اهللا مي گفتي در خواب تا او را گفتند ازين بازگرد و بياد داشـت                      

وقتي در خانه اي بود چوبي از بـاال         . وزگارش مستغرق آن شد     مشغول شو تا چنان شد كه همه ر       
بيفتاد و بر سر او آمد و بشكست و قطرات خون از سرش بر زمين آمد و همه نقش اهللا اهللا پديـد                       

سهل روي باصـحاب    . نتوانم از بيم زبان مردمان      : نقلست كه مريدي را كاري فرمود گفت        . آمد  
ا از دو صفت يكي بحاصل نكند يا خلق از چشـم وي بيفتـد               كرد و گفت بحقيقت اين كار نرسد ت       

كه جز خالق نبيند و يا نفس وي از چشم وي بيفتد و بهر صفت كه خلق او را بيننـد بـاك نـدارد                         
نقلست كه در پيش مريدي حكايت مي كرد كه در بصره نان پزي است كـه                .يعني همه حق بيند     

 آن نان پز را ديد خريطه اي در محاسـن خـرد             مريد برخاست و به بصره رفت     . درجه واليت دارد    
كرده چنانكه عادت نانوايان باشد چون چشم مريد بر وي افتاد بر خـاطر او بگذشـت كـه اگـر او                      

چون بابتدا : نانوا گفت   . درجه واليت بودي از آتش احتراز نكردي پس سالم گفت و سئوالي كرد              
 نقلست كه شيخ گفـت وقتـي در باديـه           .بچشم حقارت در من نگريستي ترا سخن من فايده نبود         

مي رفتم مجرد پيرزني ديدم كه مي آمد عصابه اي بر سر شيخ بسته و عصايي در دست گرفته ،                    
دست به جيب بردم و چيزي بوي دادم كه ساختگي كن تـا از              ! گفتم مگر از قافله باز مانده است        

هوا كرد و مشتي زر بگرفـت       مقصود بازنماني ، پيرزن انگشت تعجب در دندان گرفت و دست در             
و گفت تو از جيب مي گيري من از غيب مي گيرم اين بگفت و ناپديد شد من در حيرت آن مـي                       

آنجـا  . چون بطواف گاه شدم ، كعبه را ديدم گرد يكي طواف مـي كـرد                . رفتم تا بعرفات رسيد م    
 . رفتم آن پيرزن را ديدم 

 را بيند البد او را طواف بايد كـرد ، امـا هركـه               هر كه قدم برگيرد تا جمال كعبه      ! يا سهل   : گفت  
مـردي از   :و گفـت    . قدم از خودي خود برگيرد تا جمال حق بيند ، كعبه گرد او طواف بايـد كـرد                   

ابدال بر من رسيد و با او صحبت كردم و از من مسائل مي پرسيد از حقيقـت و مـن جـواب مـي                  
رو شدي و بزير آب نشستي تا وقت زوال چون          گفتم تا وقتي كه نماز بامداد بگزاردي و بزير آب ف          

اخي ابراهيم بانگ نماز كردي او از زير آب بيرون آمدي يك سر موي بر وي تر نشـده بـودي و                      
نماز پيشين گزاردي ، پس بزير آب در شدي و از آن آب جز بوقت نماز بيرون نيامدي مـدتي بـا                      

: نشست تا وقت يكه برفت و گفت      من بود هم بدين صفت كه البته هيچ نخوردم و با هيچ كس ن             
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شبي در خواب قيامت را ديدم كه در ميان موقف ايستاده بودم ناگاه مرغي سپيد ديدم كه از ميان                   
آيا اين چه مرغيسـت كـه حـق         : گفتم  . موقف از هر جانبي يكي مي گرفت و در بهشت مي برد             

باز كردم برآنجا نوشته بود كه      تعالي بربندگان خود منت نهاده است ناگاه كاغذي از هوا پديد آمد             
اين مرغيست كه او را ورع گويند هركه در دنيا با ورع بود حال وي در قيامت چنين بـود و گفـت                       

 . بخواب ديدم كه مرا در بهشت بردند سيصد تن را ديدم 
 . السالم عليكم : گفتم 

خوف خاتمـت    : خوفناكترين چيزي كه خوف شما از آن بيشتر شد چه بود ؟ گفتند            : پس پرسيدم   
 .حق تعالي خواست كه روح در آدم دهد و روح را بنام محمد درو دميد : و گفت 
كنيت او ابومحمد كرد و در جمله بهشت يك برگ نيست كه نام محمد بـر وي نوشـته                   : و گفت   

نيست و درختي نيست در جمله بهشت اال بنام او كشته اند و ابتداء جمله اشياء و بنام او كرده اند                     
ابليس را ديـدم در ميـان       :ختم جمله انبياء بدو خواهد بود الجرم نام او خاتم النبيين آمد و گفت               و  

 . قومي 
گفت . رها نكنم بيا در توحيد سخن بگوي        : گفتم  . بهمتش بند كردم چون آن قوم برفتند        : گفت  

مه انگشـت   كه اگر عارفان وقت حاضر بودندي ه      . ابليس در ميان آمد و فصلي بگفت توحيد را          : 
من كسي را ديدم در شبي كه عظيم گرسنه بود لقمه پـيش او آوردنـد                : بدندان گرفتندي و گفت     

مگر شبهت آلود بود ترك كرد و نخورد و آن شب از گرسنگي طاعت نتوانست كرد و سـه سـال                     
آن شب مزد آن يك گرسنگي و دست از طعام شبهت كشـيدن را بـا               . بود تا بشب در طاعت بود       

له عبادت برابر كردند اين زيادت آمد و گفت شكم من پرخمر شود دوستتر دارم كه پـر                  آن سه سا  
 چرا ؟ : گفتند . از طعام حالم 

از آنكه چون شكم من پر خمر شود عقل بيارامد و آتش شهوت بميرد و خلـق از دسـت و                     : گفت  
قـوي گـردد و     زبان من ايمن شوند و اما چون از طعام حالل پر شود فضولي آرزو كند و شـهوت                   

نفس بطلب آرزوهاي خود سربرآورد و گفت خلوت درست نيايـد مگـر بحـالل خـوردن و حـالل                    
در شبانروزي هركه يكبار خورد اين خـورد صـديقان          : درست نيايد مگر بحق خداي دادن و گفت         

درست نبود عبادت هيچ كس را و خالص نبود عملي كه مي كند تـا مـرد گرسـنه                   : است و گفت    
 .نبود 
هركه گرسنگي كشيد شيطان گرد او نگردد بفرمان خداي چون سير بخورديد ، طلـب از       : ت  و گف 

 .حد در گذريد و طاغي شويد 
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 . سرهمه آفتها سير خوردن است : و گفت 
هركه حرام خرود هفت اندام وي در معصيت افتد اگر خواهد وگرنه ناچار معصيت كند و                : و گفت   

 . طاعت افتد و توفيق خير بدو پيوسته بود هركه حالل خورد ، هفت اندام وي در
 . حالل صافي آن بود كه اندر وي خداي را فراموش نكند : و گفت 

 . نقلست كه شاگري را گرسنگي بغايت رسيد و چند روز برآمد 
 .يا استاد ما القوت قالي ذكر الحي الذي اليموت : گفت 

اي تعالي و گروهي با خلق بجنـگ        خلق برسه قسمند و گروهي با خود بجنگ براي خد         : و گفت   
 كه چرا قضاي تو برضاي ما نيست ؟ . براي خداي و گروهي با حق بجنگ براي خود 

 چرا مشيت تو بمشاورت ما نيست ؟ 
 .هر كه خواهد كه تقواي وي درست آيد ؛ گو از همه گناهان دست بدار : و گفت 
 .اب نفس خود دانيد هر عملي كه كنيد نه باقتداي مقتدا كنيد جمله عذ: و گفت 
بنده را تعبد درست نيايد تا آنگاه كه در عدم خويشتن اثر دوستي نبيند و در فنا اثر وجود                   : و گفت   

. 
بيرون رفتند علما ، و عباد و زهاد از دنيا و دلهاي ايشان هنوز در غالف بـود و عمـل او                      : و گفت   

از هرچه دون   . الص تبرا كردن بود     بورع نبود و ورع او باخالص نبود و اخالص او بمشاهده و اخ            
 .خداي بود 

بهترين خايفان مخلصان اند و بهترين مخلصان آن قومند كه اخالص ايشـان تـابمرگ               : و گفت   
 .برساند 
 .جز مخلص واقف ريا نبود: و گفت 
آن قوم كه بدين مقام پديد آمدند ايشانرا ببال حركت دادند اگر بجنبند جدا ماننـد و اگـر                   : و گفت   

 . رامند پيوستند بيا
 . هركه خداي را نپرستد باختيار خلقش بايد پرستيدن باضطرار : و گفت 
 . حرامست بر دلي كه بغير خداي آرام تواند گرفت كه هرگز بوي يقين بوي رسد : و گفت 
حرامست بر دلي كه درو چيزي بود كه خداي بدان راضي نباشد كه در آن دل نوري راه                  : و گفت   

 . يابد 
 . هر وجدي كه كتاب و سنت گواه آن نبود باطل بود : ت و گف

 . فاضلترين اعمال آن بود كه بنده پاك گردد از خبث پاكي خويش : و گفت 
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 .هركه نقل كند از نفسي بنفسي بي ذكر خالق خود ضايع كرد : و گفت 
 . همت آنست كه زيادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد يامنقطع گردد : و گفت 

 . اگر بال نبودي بحق راه نبودي : گفت و 
هركه چهل روز باخالص بود در دنيا زاهد گردد و او را كرامت پديد آيد و اگر پديد نيايد                   : و گفت   

 . خلل از وي افتاده باشد اندر زهد 
 چگونه پديد آيد او را كرامت ؟ : گفتند 
 .بگيرد آنچه خواهد چنانكه خواهد: گفت 

علم سخت گردد از همه دلها سخت تر گردد و عالمت آن دل كه با علـم                 هر دل كه با     : و گفت   
سخت گردد آن بود كه دل وي بتدبيرها و حيلتها بسته شود و تدبير خويش بخداوند تسليم نتواند                  

 . كرد و هركه را حق تعالي بتدبير او باز گذارد هم بدين جهان و هم بĤن جهان او را بدوزخ اندازد 
ومند ، عالم است بعلم ظاهر علم خويش را با اهل ظـاهر مـي گويـد و عـالم                    علما سه ق  : و گفت   

است بعلم باطن كه علم خويش را با اهل او مي گويد و عالمي است كه علم او ميـان او و ميـان                        
 .خداي است آنرا با هيچ كس نتواند گفت 

د برتن و مال و دنيا      آفتاب برنيامد و فرو نشد برهيچ كس نيكوتر از آنكه خداي را برگزين            : و گفت   
 .و جان و آخرت 

 . هيچ معصيت عظيم تر از جهل نيست : و گفت 
 . بدين مجنونها بچشم حقارت منگريد كه ايشانرا خليفتان انبياء گفتند : و گفت 

اين علم ما بتصرف نيايـد ولـيكن آن علـم را بتكلـف رهـا                : علم شما چيست گفت     : كسي گفت   
 . يد خود آن همه از تو بستاند چون اين حديث بيا. نتوان كرد 

اصول ما شش چيز است ، تمسك به كتاب خداي و اقتدا بسنت رسول اهللا عليه و علـي                   : و گفت   
باز داشتن دست از رنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بـودن از                . آله و سلم و حلل خوردن     

 .مناهي و تعجيل كردن بگزارد حقوق 
اقتدا به رسـول در اخـالق و اقـوال و افعـال و خـوردن                :چيز است   اصول مذهب ما سه     : و گفت   

 . حالل و اخالص در جمله اعمال
اول چيزي كه مبتـدي را الزم آيـد ، توبـه اسـت و آن نـدامت اسـت و شـهوات از دل                         : و گفت   

بركندن و از حركات مذمومه به حركات محمـوده نقـل كـردن و دسـت ندهـد بنـده را توبـه تـا                         
نگرداند و خاموشي الزم او نگردد تا خلوت نگيـرد و خلـوت الزم او نشـود تـا        خاموشي الزم خود    
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حالل نخورد و حالل دست ندهد تا حق خداي نگزارد و حق خداي نگزارد مرگ بحفـظ جـوارح                   
 .ازين همه كه برشمرديم هيچ ميسر نشود تا ياري نخواهد از خداي برين جمله 

:  است و بيزار شدن از حول و قوت خويش و گفت             اول مقام عبوديت برخاستن از اختيار     : و گفت   
 . بزرگترين مقامات آنست كه خوي بد خويش بخوي نيك بدل كند 

 . طلب عز و خوف درويشي . آدميانرا دو چيز هالك گرداند : و گفت 
 . هركه دل وي خاشع تر بود ديو گرد وي نگردد : و گفت 
ونگري نمايد و گرسنگي كـه سـير نمايـد و      درويشي كه ت  . پنج چيز از گوهر نفس است       : و گفت   

اندوهگيني كه شادي نمايد و مردي كه ويرا با كسي دشمني باشد و دوستي نمايد و مردي كه به                   
 .شب نماز كند و بروز ، روزه دارد و قوت نمايد از خود 

ميان خداي و بنده هيچ حجاب غليظتر از حجاب دعوي نيست و هيچ راه نيست بخداي                : و گفت   
 . ك تر از افتقار بخداينزدي

هركه مدعي بود خايف نبود و هركه خايف بود امين نبود و هركـه امـين نبـود او را بـر                      : و گفت   
 . خزاين پادشاه اطالع نبود 

 . بوي صدق نيايد هركه مداهنت كند غير خود را و مداهنت با خود ريا بود : و گفت 
ازو ببرد و هركه در روي مبتـدعي بخنـدد          هركه با مبتدع مداهنت كند حق تعالي سنت         : و گفت   

 . حق تعالي نور ايمان ازو ببرد 
 . هر حالل كه از اهل معاصي خواهند كه برگيرند آن بر ايشان حرام شود : و گفت 
مثل سنت در دنيا چون بهشتست در عقبي هركه در بهشت شد ايمن شد از خوف و بال                  : و گفت   

 .  شد ايمن شد از بدعت و هوا همچنين نيز هر كه بر جاده سنت در عمل
هركه طعن كند در كسب در سنت طعن كرده است و هركه توكل طعن كند در ايمـان                  :  و گفت   

طعن كرده است و درست نيايد كسب اهل توكل را مگر بر جاده سنت و هركـه نـه اهـل توكـل                       
 .رغ بود است درست نيست كسب او مگر بر نيت تعاون يعني معاونت كند تا دل خلق از وي فا

 . اگر تواني كه بر صبر نشيني چنان كن و از آن قوم مباش كه صبر برتو نشيند : و گفت 
اصل جمله آفتها اندكي صبر است برچيزها و غايت شكر عارف آنست كه بداند كه عاجز                : و گفت   

 . است از آنكه شكر او تواند گزارد يا بحد شكر تواند رسيد 
 هر ساعتي و هر شبي عطاهاست و بزرگترين عطـا آنسـت كـه               خداي را در هر روزي و     : و گفت   

 . ذكر خويش ترا الهام كند 
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 . هيچ معصيت نيست بتر از فراموشي حق : و گفت 
هركه بخواباند چشم خويش از حرام كرده خداي يك چشم زخم هرگـز در جملـه عمـر                  : و گفت   

 . بدو راه نيابد 
ومن عزيزتر از بهر آنكه هيچ عطايي نداد خلـق را  حق تعالي هيچ مكاني نيافريد از دل م       : و گفت   

از معرفت عزيزتر و عزيزترين عطاها بعزيزترين مكانها بنهند و اگر در عالم مكـاني بـودي از دل                   
 .مومن عزيزتر معرفت خود را آنجا نهادي 

 .عارف آنست كه هرگز طعم وي نگردد هر دم خوش بوي تر بود : و گفت 
 ، اال خداي و هيچ دليل نيست ، اال رسول خداي و هيچ زاد نيسـت               هيچ ياري ده نيست   : و گفت   

 .اال تقوي و  هيچ عمل نيست مگر صبر برين پنج چيز كه گفتيم
هيچ روز نگذرد كه نه حق تعالي ندا كند كه بنده من انصاف نمي دهي ترا ياد مي كـنم                    : و گفت   

 ديگر يم روي و من بالهـا را از          و تو مرا فراموش مي كني ترا بخود مي خوانم و تو بدرگاه كسي             
تو باز مي دارم و تو بر گناه معتكف مي باشي يا فرزند آدم فردا كه بقيامت حاضر آئـي چـه عـذر                        

 خواهي گفت ؟ 
خداي تعالي خلق را بيافريد ، گفت با من راز گوييد اگر راز نگوييد بمن نگريد و اگر اين                   : و گفت   

 .نكنيد حاجت خواهيد 
 . زنده نشود تا نفس نميرد دل هرگز : و گفت 
هركه بر نفس خويش مالك شد عزيز شد و بر ديگران نيز مالك شد ، چنانكه گفته انـد                   : و گفت   

پادشاه تن خود پادشاه هر تني خصم تو با تو بر نيايد چو تو با خود برآمدي و هركه را نفس او برو   
 . س خويشمالك شد ذليل شد و اول جنايت صديقان ساختن ايشان بود با نف

 .فاضلتر از مخالفت هوا و نفس . خداي را هيچ عبادت نكند : و گفت 
هركه نفس خود را نشاسد براي خداوند خويش ، خداوند خويش را نشناسد بـراي نفـس                 : و گفت   
 . خويش 
 . هركه خداي را شناخت غرقه گشت در درياي اندوه و شادي : و گفت 
  .غايت معرفت حيرت است و دهشت : و گفت 
اول مقام معرفت آنست كه بنده را يقين دهد در سر وي و جمله جوارح وي بوان يقـين                   : و گفت   

 .آرام گيرد ، يعني خاطره هاي بد از ضعف يقين بود 
 . اهل معرفت خداي اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند : و گفت 
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ن وقت نمـاز درآيـد بنـده     صادق آن بود كه خداي تعالي فرشته اي بر وي گمارد كه چو            : و گفت   
 . اي برگمارد تا نماز كند و اگر خفته باشد بيدار كند 

 .از توبه قرا نوميدي بيش از آن بود كه از توبه كفار و اهل معاصي: و گفت 
الاله االاهللا الزم است خلق را اعتقاد بدان ، بدل و اعتراف بدان ، بزبان و وفا بدان بفعل                   : و گفت   

. 
 .  اجابت بفعل بود و انابت بدل و توبه به نيت و استغفار از تقصير اول توبه: و گفت 
صوفي آن بود كه صافي شود از كرد و پر شود از فكر و در قرب خداي منقطـع شـود از                      : و گفت   

 .بشر و يكسان شود در چشم او خاك و زر 
 . تصوف اندك خوردن است و با خداي آرام گرفتن و از خلق گريختن : و گفت 
 . توكل حال پيغمبرانست هر كه در توكل حال پيغمبر دارد ؛ گو سنت او فرومگذارد  : و گفت

اول مقامي در توكل آنست كه پيش قدرت چنان باشي كه مرده پـيش مـرده شـوي تـا                 : و گفت   
 . چنانكه خواهد او را مي گرداند و او را هيچ ارادت نبود و حركت نباشد 

 .  روح و بدل روح نتواند كرد اال بترك تدبير توكل درست نيايد اال به دل: و گفت 
يكي آنكه سوال نكنـد و چـون پديـد آيـد بپـذيرد و چـون                 : نشان توكل سه چيز است      : و گفت   

 .نپذيرفت بگذارد 
اهل توكل را سه چيز دهند ؛ حقيقت ، يقين و مكاشفه غيبي و مشاهده قرب حق تعالي                  : و گفت   

. 
 .م نداري يعني آنچه گفته است بتو رساند توكل آنست كه خداي را مته: و گفت 
 . توكل آنست كه اگر چيزي بود و اگر نبود ؛ در هر دو حال يكسان بود : و گفت 
 . توكل دل را بود كه با خداي زندگاني كند بي عالقتي : و گفت 
 . جمله احوال را روئي است و قفايي مگر توكل را كه همه روي است بي قفا : و گفت 

 كه زهد و تقوي اجتناب دنيا بود مجاهده در مخالفت نفس و هوا بود علم و معرفـت                   معني آنست 
. در ديد و دانش اشيا بود ، خوف و رجاء از لطف و كبريا بود تفويض و تسليم در رنج و غنـا بـود                          

رضا بقضا بود و شكر بر نعما بود و صبر بر بال بود و توكل بر خدا بود الجرم توكل همه روي بي                       
د اگر كسي گويد دوستي نيز همچين است كه توكل بر خداي اسـت گـوييم ، دوسـتي بـر                     قفا بو 

 . خداي نبود با خداي بود 
 . دوستي دست بگردن طاعت كردن بود و از مخالفت دور بودن: و گفت 
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 . هركه خداي را دوست دارد عيش او دارد : و گفت 
 . وف علما را حيا بلندرت است از خوف كه حيا خاصگيانرا بود خ: و گفت 
 . عبوديت رضا دادن است به فعل خداي : و گفت 
 . دوستي دست بگردن طاعت كردن بود و از مخالفت دور بودن : و گفت 
 . مراقبت آنست كه كه از فوت دنيا نترسي و از فوت آخرت تري : و گفت 
 . خوف نر است و رجا ماده ، و فرزند هردو ايمانست : و گفت 
 . خوف و رجا در آن قرار نگيرد .  كه كبر بود در هر دل: و گفت 
خوف دور بودن است از نواهي و رجا شتافتن است باداي اوامر وعلم رجا درست نيايد اال                 : و گفت   

 . خايف را 
بلندترين مثقام خوف آنست كه بنده خايف بود تا در علم خداي تقـدير او بـر چـه رفتـه                     : و گفت   

در سر تو بيرون از خوف قطعيت هيچ خـوف هسـت ؟    : گفت. است مردي دعوي خوف مي كرد  
 .تو خداي را نشناخته اي و از قطعيت او نترسيده اي : گفت . هست : گفت 

 . صبر انتظار فرج است و از خداي تعالي : و گفت 
 .مكاشفه آنست كه گفته اند لو كشف الغطا ما از ددت يقينا : و گفت 
 .فتوت متابعت سنت است : و گفت 
زهد در سه چيز است ؛ يكي در ملبوس كه آخر آن در مزبلهـا خواهـد رسـيد و زهـد در                        : و گفت 

 .ر آن فراق خواهد بود و زهد د ر دنيا كه آخر آن فنا خواهد شد ]برادران كه آ
ورع ترك دنيا است و دنيا نفس است هركه نفس خود را گرفت دشـمن خـداي گرفتـه                   : و گفت   

 . است 
 . بخداي صعب است سفر كردن از نفس: و گفت 
 .نفس از سه صفت خالي نيست يا كافر است يا منافق يا مرائي : و گفت 
نفس را شرهاي بسيار است يكي از آن شرها آنست كه بـر فرعـون آشـكار كـرد و جـز        : و گفت   

 . بفرعوني آشكارا نكند و آن دعوي خدائيست 
 . انس بكسي گير كه بنزديك اوست هرچه ترا مي بايد : و گفت 
 . حق تعالي قرب نداد ابرار را بخيرات و قرب داد بيقين : و گفت 
روغن نگاه داريد تا عقلتان زيادت شود كه هرگز خداي را هيچ دلي ناقص عقل درنيافته                : و گفت   

 . است 
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تجلي بر سه حال است ؛ تجلي حكـم ذات و آن مكاشـفه اسـت و تجلـي صـفات و آن        : و گفت   
 .  و آن آخرت است و ما فيها موضع نور است و تجلي حكم ذات

انس آن است كه اندامها انس گيرد به عقل و عقل انس گيرد به علم و                : گفت  . پرسيدند از انس    
 .علم انس گيرد به بنده و بنده انس گيرد به خداي 

ورع اول زهد است و زهد اول توكل وتوكـل اول           : و پرسيدند از ابتداء احوال  و نهايت آن ، گفت            
 و معرف اول قناعت است و قناعت ترك شـهوات و تـرك شـهوات اول رضاسـت و                    درجه عارف 

 . رضا اول موافقت است 
اخـالص ، زيـرا كـه نفـس را در اخـالص هـيچ               : پرسيدند چه چيز سخت تر بود بر نفس؟ گفت          

 .نصيبي نيست 
 . اخالص اجابت نيست اخالص به هيچ كس ديگر ندهي جز بخداوند : و گفت 
 .ف صادقان كنما را وص: گفتند 
 . شما اسرار صادقان بياريد تا من شما را خبر دهم از وصف صادقان : گفت 
 مشاهدت چيست ؟ : گفتند 
 . عبوديت : گفت 
 . عاصيانرا انس بود : گفتند 
 . نه و نه هركه انديشه معصيت كند : گفت 
 به چه چيز بدان ثواب رسد ؟ : گفتند 
 . ايت نكند كه نماز شب كند بدانكه روز جن: گفت 
 . مردي مي گويد كه من همچون درم حركت نكنم تا وقت كه مرا حركت ندهند : گفتند 
 . اين سخن نگويد مگر دو تن يا صديقي يا زنديقي : گفت 
 در شبانروزي يكبار طعام خوردن چگويي ؟ : گفتند 
 . خوردن صديقان بود : گفت 
 دوبار؟ : گفتند 
 . خوردن مومنان بود : گفت 
 سه بار ؟ : ند گفت

 .گفت بگو تا آخري بكنند تا چون ستور مي خوري 
 . پرسيدند از خوي نيك 
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كمترين حالش باركشي و مكافات بدي ناكردن واو را آمرزش خواستن و بر و بخشـودن و                 : گفت  
 . روي آوردن بندگان به خداي زهد است :گفت 

 به چه چيز اثر لطف خود ببنده آرد ؟  : پرسيدند 
 .ون در گرسنگي و بيماري و بال صبر كند اال ماشااهللاچ: گفت 

 از كسي كه روزهاي بسيار هيچ نمي خورد كجا مي شود آن آتش گرسنگي او ؟ : پرسيدند 
گرسنگي را سه منزل است يكي جـوع طبـع و ايـن موضـع               : آن نار را نور بنشاند و گفت        : گفت  

هوت است و اين موضـع اسـراف        عقل است و جوع موت است و اين موضع فساد است و جوع ش             
 . است 

 كه تو به چيست ؟ : پرسيدند 
 .آنكه گناه فراموش كني: گفت 

 . مرد گفت توبه آنست كه گناه فراموش نكني 
مـرا  : يكـي گفـت     . چنين نيست كه تو دانسته اي كه ذكر جفا در ايام وفا جفا بـود                : سهل گفت   
 . وصيتي كن

 . خوراني و بي خوابي و تنهايي و خاموشي نا.رستگاري تو در چهارچيز است :گفت 
 . خواهم كه با تو صحبت دارم :گفت 
 چون از ما يكي ميرد با كه صحبت داري؟:گفت 

 . اگر تو از سباع مي ترسي با من صحبت مدار :و گفت . اكنون خود با او دار
 . مي گويند شير بزيارت تو مي آيد : گفتند 
 . آري سگ بر سگ آيد : گفت 
 درويش كي برآسايد ؟ : گفتند 
 . آنگاه كه خود را جز آن وقت نبيند كه در وي بود : گفت 
 از جمله خاليق با كدام قوم صحبت داريم ؟ : گفتند 
با عارفان از جهت آنكه ايشان هيچ چيز را بسيار نشمرند و هر فعلي كـه رود آن بنزديـك                    : گفت  

مناجات اوست كه گفت الهـي مـرا يـاد          . دارند  الجرم ترا در كل احوال معذور       . ايشان تاويلي بود    
كردي و من كس نه و اگر من ترا ياد كنم چون من كس نه مرا ايـن شـادي بـس نـه و از مـن                            
ناكس تر نه و سهل بن عبداهللا واعظي حقيقي وبد و خلقي بسبب او براه بازآمدنـد و آن روز كـه                      

 . ر سر بالين او بودند وفات او نزديك رسيد چهارصد مرد مريد داشت آن مردان مرد ب
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 بر جاي تو ، كه نشيند و بر منبر تو كي سخن گويد ؟ : گفتند 
گبري بود كه او را شاددل گبر گفتند ي ، پير ، چشم باز كگرد و گفت بر جاي من شاددل نشـيند     

 . 
مگر اين پير را عقل تفاوت كرده است ، كسي را كـه چهارصـد مـرد عـالم ديـن دار                      :خلق گفتند   

 ارد او گبري را بر جاي خود نصب كند ؟ شاگرد د
 . شور در باقي كنيد برويد و آن شاددل را بنزد من آريد : او گفت 

چون روز سوم از وفات من بگذرد بعد از نماز ديگر           : بياوردند چون نظر شيخ بر شاددل افتاد گفت         
 . بر منبر رو و بجاي من بنشين و خلق را سخن بگوي و وعظ كن 

 .  و درگذشت شيخ اين بگفت
روز سوم بعد از نماز ديگر چندان مردم جمع شدند ، شاددل بيامد و بر منبر شد و خلق نظاره مـي                      

مهتر شما ،   :گفت  . كردند تا خود اين چيست ؟ گبري و كاله گبري بر سر و زناري بر ميان بسته                  
 ي؟ مرا بشما رسول كرده است و مرا گفت با شاددل گاه آن نيامد كه زنار گبر ببر

اكنون بريدم و كارد بر نهاد و زنار را ببريد و گفته است كه گاه آن نيامد كه كاله گبري از                     : گفت  
 سر بنهي ؟ 

پس گفت شيخ گفته    . اشهد ان ال االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا           : گفت اينك نهادم و گفت      
ت استاد خود پذيرفتن    است كه بگوي كه اين پير شما بود و استاد شما بود نصيحت كرد و نصيح               

اينك شاددل زنار ظاهر ببريد اگر خواهنيد كه ما را بقيامت ببينيـد بجـوانمردي بـر                 . شرط هست   
اين بگفت قيامتي از آن قوم برآمد و حاالتي عجـب ظـاهر             . شما كه همه زنارهاي باطن راببريد       

جهـودي بـود    . نقلست كه آن روز كه جنازه شيخ برداشتند خلق بسيار زحمـت مـي كردنـد                 . شد  
هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود ، بيرون آمد تا چيست ؟ چون جنازه برسيد ، آواز بـرآورد كـه                      

فرشتگان از آسمان فرو مـي آينـد و خويشـتن بـر             . اي مردمان آنچه من مي بينم شما مي بينيد          
ه سـهل  ابوطلحه بن مالك گفت ك. جنازه او مي مالند در حال كلمه شهادت گفت و مسلمان شد            

آن روز كه در وجود آمد روزه دار بود و آن روز كه برفـت هـم روزه دار بـود و بحـق رسـيد روزه                           
نقلست كه سهل روزي نشسته بود با ياران مردي آنجا بگذشت سهل گفت ايـن مـرد                 . ناگشوده  

 . سري دارد تا بنگريستند مرد رفته بود 
خواجـه  :  مرد بگذشت مريـد گفـت        آن. چون سهل وفات كرد مريدي برسر گور وي نشسته بود           

آن خداوند كه تـرا ايـن سـر داده          . اين پير كه درين خاكست گفته است كه تو سري داري بحق             
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سـهل در   . آن مرد بگورستان سهل اشارت كرد كه اي سهل بگـوي            . است كه چيزي بما نمايي      
 كـه هركـه اهـل الالـه         مي گويند : گفت  . الاله اال اهللا وحده ال شريك له        : گور بĤواز بلند بگفت     

 االاهللا بود او را تاريك گور نبود ، راست است يا نه ؟
 . رحمةاهللا عليه . سهل از گور آواز داد و گفت راست است 
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 ذكر معروف كرخي رحمةاهللا عليه  

 
ي راه  آن همدم نسيم وصال ، آن محرم حريم جمـال ، آن مقتـداي صـدر طريقـت ، آن رهنمـا                     

حقيقت ، آن عارف اسرار شيخي ، قطب وقت ، معروف كرخي رحمةاهللا عليه ، مقدم طريقت بـود                   
و مقدم طوايف بود و مخصوص بانواع لطايف بود و سيد محبان وقت بود و خالصه عارفان عهـد                   
بود بلكه اگر عارف نبودي معروف نگشتي كرامت و رياضت او بسيار و در فتوت و تقوي آيتي بود                  

ظيم لطفي و قربي تمام داشته است و در مقام انس و شوق بغايت بوده است و مادر و پـدرش            و ع 
بگوي خدا ثالث و ثالثه گفت ني ، بـل هـو اهللا             :ترسا بودند و برابر معلم فرستادند استادش گفت         

الواحد هرچند كه مي گفت كه بگوي خداي سه است او مي گفت يكي هرچند اسـتادش بـزدش                   
ر سخت زدش ، معروف بگريخت و بـيش نيافتنـدش مـادر و پـدرش گفتنـدي                  سود نداشت يكبا  

وي برفت و بردست علي بـن       . كاشكي بيامدي و هرديني كه او بخواستي ما موافقت او كردماني            
در خانـه بكوفـت گفتنـد       . بعد از چند گاه ، روزي بدر خانه پدر رفـت            . موسي الرضا مسلمان شد     

مادر و پدرش در    . ام ديني ؟ گفت بر دين محمد رسول اهللا          گفتند بر كد  . معروف  :كيست ؟ گفت    
حال مسلمان شدند آنگاه بداود طائي افتاد و بسيار رياضت كشيد و بسي عبادت و مجاهده بجاي                 

محمد بن منصـور الطوسـي گويـد بنزديـك          . آورد و چندان در صدق قدم زد كه مشاراليه گشت           
گفتم دي بنزديك تو بـودم ايـن نشـان نبـود ، ايـن               . معروف بودم در بغداد اثري بر وي او ديدم          

 چيست ؟ 
 چيزي كه ترا چاره است مپرس و پرس از چيزي كه ترا بكار آيد ؟ : گفت 
 . بحق معبود كه بگوي : گفتم 
دوش نماز مي كردم و خواستم كه به مكه روم و طوافي كنم بسـوي زمـزم رفـتن تـا آب        : گفت  

نقلست كه بدجله رفته بود بطهـارت       . اين نشان آنست    . مد  خورم پاي من بلغزيد و روي بدان درآ       
و مصحف و مصال در مسجد بنهاد پيرزني درآمد و برگرفت و مي رفت معروف از پي او مي رفت                    
تا بدو رسيد با وي سخن گفت سر در پيش افكند تا چشم بر وي نيفتد ، گفت هيچ پسرك قـرآن     

آن زن از حلم او بشـگفت مانـد و          . ي ترا   خوان داري ت گفت ني ، گفت مصحف بمن ده ، مصل           
آن زن از شرم و خجالت آن بشتافت برفت . معروف گفت مصلي ترا حالل بگير       .هردو آنجا بنهاد    

. 
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 نقلست كه يك روز با جمعي مي رفت جماعتي جوانان مي آمدند و فساد مي كردند تا بلب دجله                   
مله را غرق كند تا شومي ايشـان از خلـق        بسيدند ياران گفتند يا شيخ دعا كن تا حق تعالي اين ج           

 . منقطع شود 
 . دستها برداريد : معروف گفت 

. پس گفت الهي چنانكه درين جهان عيش شان خوش دادي در آن جهان شان عيش خـوش ده                 
آنكـس كـه بـا او مـي         : گفت  ! خواجه ما سر اين دعا نيم دانيم        :گفتند  . اصحاب بتعجب بماندند    

نيد كه هم اكنون سر اين پيدا آيـد آن جمـع چـون شـيخ بديدنـد ربـاب                    توقف ك . گويم مي داند    
 . شكستند و خمر بريختند و لرزه بر ايشان افتاد و در دست و پاي شيخ افتادند و توبه كردند 

 . شسيخ گفت ديديد كه مراد جمله حاصل شد ، بي غرق و بي آنكه رنجي بكسي رسيد 
 .را ديدم كه مي گريست روز عيد معروف : نقلست كه سري سقطي گفت 

 چرا مي گريي؟ : گفتم 
من يتيمم نه پدر دارم و نه مادر ، كودكان ديگر را جامه هاست و من ندارم و ايشان جـوز                     : گفت  

اين دانه ها از بهر آن مي چينم تا بفروشم و ويرا جوز خرم تا برود و بازي كند                   . دارند و من ندارم     
 . 

 دل ترا فارغ كنم كودك را بردم و جامه درو پوشيدم و جور              سري گفت اين كار من كفايت كنم و       
 . خريدم و دل وي شاد كردم در حال نوري ديدم كه در دلم پديد آمد و حالم لوني ديگر شد 

نقلست كه روزي معروف را مسافري رسيد در خانقاه و قبله را نمي دانست روي بسوئي ديگر كرد           
حاب روي سوي قبلـه كردنـد و نمـاز كردنـد آن مسـافر               چون وقت نماز درآمد ، اص     . و نماز كرد    
ما درويشيم و درويش را با تصـرف چـه   :آخر مرا چرا خبر نكرديد ؟ شيخ گفت : گفت . خجل شد  

 كار؟ 
 . آن مسافر را چندان مراعات كرد كه صفت نتوان كرد 

وف را  معـر . روزي بجايي خراب مـي گذشـت        . نقلست كه معروف را خالي بود كه والي شهر بود           
ديد آنجا نشسته و نان مي خورد و سگي در پيش وي ، و او يك لقمه در دهان خود مـي نهـاد و                         

 . يك لقمه در دهان سگ 
 شرم نمي داري كه با سگ نان مي خوري ؟ : خال گفت 

 .از شرم نان مي دهم بدرويش : گفت 
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 وبه پر خـود سـر و        پس سر برآورد و مرغي را از هوا بخواند مرغ فرود آمد و بر دست وي نشست                
هركه از خداش شرم دارد همه چيز ازو شرم دارد در حـال،             : معروف گفت   . چشم او را مي پوشيد      

 . خال خجل شد 
 نقلست كه يكي روز طهارت بشكست در حال تيمم كرد گفتند اينك دجله ، تيمم چرا مي كني ؟ 

ر شوق بر وي غالب شـد سـتوني         نقلست كه يكبا  . تواند بود كه تا آنجا برسم نمانده باشم         : گفت  
. گفت عالمت جوانمرد سه چيز است يكي وفـا بـي خـالف              . پاره شود و او را كلماتي است عالي       

 .سوم عطائي بي سوال . دوم ستايش بي خود 
عالمت دوستي خداي آن بود كه او را مشغول دارد به كاري كه سـعادت وي در آن بـودو                    : گفت  

عالمت گرفت خداي در حق كسي آن بود كه او : بكار نيايد و گفت نگاه دارد از مشغولئي كه او را   
را مشغول كند بكار نفس خويش بچيزي كه او را بكار نيايد و گفت عالمـت اوليـاي خـداي سـه         

 .چيز است ، انديشه ايشان از خداي بود و قرار ايشان با خداي بود و شغل ايشان در خداي بود 
يري خواهد داد در عمل و خير بر وي گشايد و در سخن بر              چون حق تعالي به بنده اي خ      :و گفت   

وي ببندد و سخن گفتن مرد در چيزي كه بكار نيايد عالمت خذالن است و چون بكسـي شـري                    
 .خواهد برعكس اين بود

حقيقت وفا بهوش آمدن سر است و از خواب غفلت و فارغ شدن انديشه است از فضـول                  :و گفت   
 .آفت 

بكسي خيري خواهد داد بـرو بگشـايد در عمـل و در بنـدد بـر وي در                 چون خداي تعالي    :و گفت   
 . كسل 

طلب بهشت بي عمل گناه است و انتظار شفاعت بي نگاه داشـت سـنت نـوعي اسـت از        :و گفت   
 تصوف چيست ؟ : غرور و اميد داشتن رحمت در نافرمان برداري جهلست و حماقت و گفتند 

د شدن ا زآنچه هست در دست خاليق و گفت هركه           گرفتن حقايق و گفتن بدقايق و نومي      : گفت  
 .عاشق رياست است هرگز فالح نيابد 

من راهم مي دانم به خداي آنكه از كسي چيزي نخواهي و هيچت نبود كه كسـي از تـو                 :و گفت   
 . چيزي خواهد 

 .اگر همه از نري بود و ماده اي . چشم فرو خوابانيد :و گفت 
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چنانكه از ذم نگاه داريد و سوال كردند كه به چه چيز دست يابيم              زبان از مدح نگاه داريد      :و گفت   
بدانكه از دنيا از دل خود بيرون كنيد كه اگر اندك چيزي از دنيـا در دل شـما                   : بر طاعت ؟ گفت     

 . آيد هر سجده كه كنيد آن چيز را كنيد و سوال كردند از محبت 
عارف :  است و از فضل او و گفت         محبت نه از تعليم خلق است كه محبت از موهبت حق          : گفت  

 . را اگر هيچ نعمتي نبود او خود در همه نعمتي بود 
من مهمان آنچه   : نقلست كه يك روز طعامي خوش مي خورد او را گفتند چه مي خوري ؟ گفت                 

مرا دهند آن خورم با اين همه يك روز نفس را مي گفت اي نفس خالصـي ده مـرا تـا تـو نيـز                          
 . م يكبار او را وصيتي خواست خالصي يابي و ابراهي

توكل كن تا خداي با تو بهم برد و انيس تو بود و بازگشت بود كـه از همـه بـرو شـكايت               : گفت  
 : كني كه جمله خلق نه ترا منفعت تواند رسانيدو نه مضرت دفع توانند كرد و گفت 

و فرومـي آيـد   التماسي كه كني از آنجا كن كه جمله درمانها نزديك اوسـت و بدانكـه هرچـه بتـ       
زنجي يا بالئي يا قافله اي ، يقين مي دان كه فرج يافتن از آن در نهـان داشـتن اسـت و كسـي                         

 . ديگر گفت مرا وصيتي كن 
 . حذر كن از آنكه خداي ترا مي بيند و تو در شيوه مساكين نباشي : گفت 

ب بحـق   چون ترا بخداي حاجتي بود سوگندش بـده بگـوي يـار           : معروف مرا گفت    : سري گفت   
 . معروف كرخي كه حاجت من روا كني تا حالي اجابت افتد 

نقلست كه شيعه يك روز بر در رضا رضي اهللا عنه مزاحمت كردند و پهلـوي معـروف كرخـي را                     
 . مرا وصيتي كن : بشكستند بيمار شد ، سري سقطي گفت 

برهنـه باشـم   چون من بميرم پيراهن مرا بصدقه ده كه من مـي خـواهم كـه از دنيـا روم            : گفت  
چنانكه از مادر برهنه آمده ام الجرم در تجريد همتا نداشت و از قوت تجريـد او بـود كـه بعـد از                        
. وفات او خاك او را ترياك مجرب مي گويند بهر حاجت كه بخاك او روند حق تعالي روا گرداند                    

جهودان و  پس چون وفات كرد از غايت خلق و تواضع او بود كه همه اديان در وي دعوي كردند                   
 : ترسايان و مومنان هر يك گروه گفتند كه وي از ما است خادم گفت 

ترسـايان نتوانسـتند ،     . كه او گفته است كه هركه جنازه مرا از زمين تواند داشت من از آن قـومم                
جهودان نتوانستند برداشت ، اهل اسالم بيامدند برداشتند و نماز كردند و باز هم آنجا او را بخـاك         

  .كردند 
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نقلست كه يك روز روزه دار بود و روز بنماز ديگر رسيده بود در بازار مي رفت سقائي مـي گفـت                      
 . خداي بر آنكس رحمت كند كه ازين آب بگرفت و بخورد . كه رحم اهللا من شرب

 گفتند نه كه روزه دار بودي؟ 
ي بـا تـو چـه    چون وفات كرد او را بخواب ديدند گفتند خـدا         . آري لكن بدعا رغبت كردم      : گفت  
 كرد ؟
معـروف را   : مرا در كار دعا ، سقا كرد و بيامرزيد محمد بن الحسين رحمةاهللا عليـه گفـت                  : گفت  

 بخواب ديدم گفتم خداي با تو چه كرد ؟ 
 . بيامرزيد : گفت 
بزهد و ورع؟ گفت ني ، بقبول يك سخن برحمت بدو باز گردد و همـه خلـق را بـدو بـاز                       : گفتم  

دل من افتاد بخداي بازگشتم و ازجمله شغلها دست بداشتم مگر خدمت علـي              گرداند سخن او در     
 : بن موسي الرضا و اين سخن او را گفتم گفت 

 : سري گفت . اگر پند پذيري اين ترا كفايت است 
معروف را بخواب ديدم در زير عرش ايستاده چشم فراخ و پهن باز كرده چون والهي مـدهوش و                   

  به فرشتگان كه اين كيست ؟ از حق تعالي ندا مي رسيد
 گفتند بارخدايا تو داناتري ؟ 

فرمان آمد كه معروفست كه زا دوستي ما مست و واله گشته است و جز بديدار ما بهوش بازنيايـد      
 . و جز بلقاء ما از خود خبر نيابد

 . رحمةاهللا عليه 
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 ذكر سري سقطي قدس اهللا روحه  

 
 آن دل زنده مشاهده ، آن سالك حضـرت ملكـوت ، آن شـاهد عـزت                  آن نفس كشته مجاهده ،    

جبروت ، آن نقطه دايره النقطي ، شيخ وقت ، سري سقطي رحمةاهللا عليه ، امام اهل تصوف بود                   
و در اصناف علم بكمال بود  و درياي اندوه و درد بود و كوه حلم و ثبات بـود و خزانـه مـروت و                          

ه بود و اول كسي كه در بغداد سخن حقايق و توحيد گفـت              شفقت بود و در رموز و شارات اعجوب       
او بود و بيشتر از مشايخ عراق مريد وي بودند و خال جنيد بود و مريد معروف كرخي بود و حبيب            
راعي را ديده بود و در ابتدا در بغداد نشستي دكاني داشت و پرده اي از در دكان درآويخته بـود و                      

ي از كـوه لكـام بيامـد بـه زيـارت وي و پـرده از آن در                   : ي .نماز كردي هر روز چندين ركعـت        
 . برداشت و سالم گفت و سري را گفت فالن پير از كوه لكام ترا سالم گفت 

وي در كوه ساكن شده است پس كاري نباشد مرد بايـد كـه در ميـان بـازار بحـق                     : سري گفت   
 . مشغول تواند بود چنانكه يك لحظه از حق تعالي غايب نبود 

 . ت كه در خريد و فروخت جز ده نيم سود نخواستي ، يكبار بشصت دينار بادام خريد نقلس
 . بفروش : بادام گران شد دالل بيامد و گفت 

 به چند دينار ؟ : گفت 
 . به شصت و سه دينار : گفت 
 . بهاء بادام امروز نود دينار است : گفت 
 . نستانم من عزم خود نقض نكنم قرار من اينست كه هر ده دينار نيم دينار بيش : گفت 

من نيز روا ندارم كه كاالي توبكم بفروشم نه دالل فروخت و نه سري روا داشت در                 : دالل گفت   
 . اول سقط فروشي كردي 

بعد از آن نگاه    . من نيز فارغ گشتم     : گفت  . اورا گفتند بازار بسوخت     . يك روز بازار بغدد بسوخت      
ون آن چنان بديد آنچـه فـارغ داشـت بدرويشـان بـداد و طريـق               كردند و دكان او نسوخته بود چ      

 . تصوف پيش گرفت 
 كه ابتداء حال تو چگونه بود ؟ : ازو پرسيدند 

 . روزي حبيب راعي بدكان من برگذشت من چيزي بدو دادم كه بدرويشان بده : گفت 
 . خيرك اهللا : گفت 
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ف كرخي مي آمد كودكي يتيم با او همرا         تا روز ديگر كه معرو    . از آن روز دنيا بر دل من سرد شد        
 . ه ، گفت اين كودك را جامه كن من جامه كردم 

مـن  .خداي تعاليدنيا را بر دل اين دشمن گرداند و تـرا ازيـن شـغل راحـت دهـاد                    : معروف گفت   
بيكبارگي از دنيا فارغ آمدم از بركات دعاي معروف و كس در رياضت آن مبالغت نكرد كـه او تـا                     

يد گفت هيچكس را نديدم در عبادت كاملتر از سري كه نود و هشـت سـال بـر او                    بحدي كه جن  
بگذشت كه پهلو بر زمين ننهاد ، مگر در بيماري مرگ و گفت چهل سالست تا نفس از من گـرز                     

 .در انگبين مي خواهد و من ندادمش 
يم سـياه شـده     هر روزي چند كرت در آينه بنگرم از بيم آنكه نبايد كه از شومي گناه رو               : و گفت   

 .باشد 
خواهم كه آنچه بر دل مردمان است بر دل منستي از اندوه تا ايشـان فـارغ بودنـدي از                    : و گفت   

 .اندوه 
اگر برادري بنزديك من آيد و من دست بمحاسن فرود آرم ترسم كه نامم را در جريـده                  : و گفت   

از سري كه زهـد او را       من از هيچ كس سوال نكردمي مگر        : منافقان ثبت كنند و بشر حافي گفت      
 . دانسته بودم كه شاد شود كه چيزي از دست وي بيرون شود 

 . يك روز بر سري رفتم مي گريست : جنيد گفت 
 چه بوده است ؟ : گفتم 
 .در خاطرم آمد كه امشب كوزه اي را بر آويزم تا آب سرد شود : گفت 

 تو از آن كيستي ؟ : در خواب شدم حوري را ديدم گفتم 
اينـك  .  از آن كسي كه كوزه برنياويزد تا آب خنك شود و آن حور كوزه مرا بـر زمـين زد                      :گفت  

 . سفالهاي شكسته ديدم تا ديرگاه آن سفالها آنجا افتاده بود : بنگر جنيد گفت 
نيزيه رو پـس بـرفتم   . شبي خفته بودم بيدار شدم سر من تقاضا كرد كه بمسجد شو : جنيد گفت  

 يا جنيد از من مي ترسي ؟ : مرا گفت . دم شخصي ديدم هايل بترسي
 . آري : گفتم
 . اگر خدايرا بسزا بشناخته اي جز از وي نترسيدي: گفت 
 تو كييستي؟ : گفتم 
 . ابليس: گفت 
 . مي بايستي كه ترا ديدمي : گفتم 
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آن ساعت كه از من انديشيدي از خداي غافل شدي و ترا خبر ني ، مراد از ديدن من چـه                     : گفت  
 د ؟بو

 خواستم تا پرسم كه ترا بر فقرا هيچ دست باشد ؟ : گفتم 
 ني ، : گفت 
 چرا ؟: گفتم 
چون خواهم كه بدنيا بگيرمشان بعقبي گريزند و چون خواهم كه بعقبي بگيرمشان بمـولي  : گفت  

 . گريزند و مرا آنجا راه نيست 
 اگر بر ايشان دست نيابي ايشانرا هيچ بيني ؟ : گفتم 
آنگاه كه در سماع و وجد افتند بيمشان كه از كجا مي نالند اين بگفت و ناپديد شـد                   . بينم  : گفت  

 . 
دروغ مـي گويـد آن      : چون بمسجد درآمدم سري را دديدم سر بر زانو نهاده سر بـرآورد و گفـت                 

 . دشمن خداي كه ايشان از آن عزيزترند كه ايشان بابليس نمايد 
برگذشتم بدل من درآمد كه حال ايشـان چـون خواهـد            با سري بجماعت از مخنثان      : جنيد گفت   

 بود ؟ 
 . هرگز بدل من نگذشته است كه مرا بر هيچ آفريده فضل است در كل عالم : سري گفت 

 . يا شيخ نه بر مخنثان خود را فضل نهاده اي: گفتم 
 . هرگز ني : گفت 

 بنزديك سري درشدم ويرا ديدم متغير ، : جنيد گفت 
 ست ؟چه بوده ا: گفتم 
و سوال كرد كه حطا چه باشد ؟ جواب دادم آن پري آب گشت              . پري از پريان بر من آمد       : گفت  

 . چنين كه مي بيني . 
 . دستوري نداد . نقلست كه سري خواهري داشت دستوري خواست كه اين خانه ترا بروبم 

 . وي مي رفت زندگاني من كرامي اين نكند تا يك روز درآمد پيرزني را ديد كه خانه : گفت 
 . اكنون نامحرمي آورده اي. اي برادر مرا دستوري ندادي تا خدمت تو كنم : گفت 
و از مـا    . اي خواهر دل مشغول مدار ، كه اين دنيا است كه در عشـق مـا سـوخته اسـت                     : گفت  

محروم بود ، اكنون از حق تعالي دستوري خواست تا از روزگار ما نصيبي بود او را جاروب حجـره                    
 . بدو دادند ما 
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يكي از بزرگان مي گويد چندين مشايخ را ديدم هيچ كس را بر خلق خداي چنان مشـفق نيـافتم                  
 . كه سري را 

 . نقلست كه هركه سالمش كردي روي ترش كردي و جواب گفتي از سر اين پرسيدند 
ماني صد  پيغامبر صلي اهللا عليه و علي آله و سلم ، گفته است كه هركه سالم كند بر مسل                 : گفت  

نود آنكس را بود كه روي تازه دارد من روي ترش كرده ام تا نود رحمـت او را                   . رحمت فرود آيد    
 . بود 

پس چگونه او را به از خود . اگر كسي گويد اين ايثار بود و درجه ايثار از آنچه او كرد زيادت است             
ـ           . خواسته باشد    وانيم كـردن امـا بـر       گويم نحن نحكم بالظاهر روي ترش كردن را بظاهر حكم ت

ايثار حكم نمي توان كردن يا از سر صدق بود يĤ نبود از سر اخالص بـود يـا نبـود الجـرم آنچـه                         
 . بظاهر بدست او بود بجاي آورد 

اي پيغامبر خداي اين چه شور اسـت        : گفت  . نقلست كه يكبار يعقوب عليه السالم را بخواب ديد          
 كه از بهر يوسف در جهان انداخته اي ؟ 

نداي بسر او رسيد كه يا سري دل نگاه         . ون ترا بر حضرت بار هست حديث يوسف را بباد برده            چ
چون . دار و يوسف را بوي نمودند نعره اي بزد و بيهوش شد و سيزده شبانروز بي عقل افتاده بود                    

 . اين جزاي آنكس است كه عاشقان درگاه ما را مالمت كند : گفتند . بعقل باز آمد 
 چند روز است تا نخورده اي ؟ : كسي پيش سري طعامي آورد و گفت نقلست كه 

 .پنج روز : گفت 
 . گرسنگي تو گرسنگي بخل بوده است گرسنگي فقر نبوده است : گفت 

پس باتفاق يكي را بر سر كـوهي بديـد چـون            . نقلست كه سري خواست كه يكي از اوليا را بيند           
  السالم عليك تو كيستي ؟: بوي رسيد ، گفت 

 . او : گفت 
 تو چه مي كني ؟: گفت 
 .او: گفت 
 تو چه مي خوري؟ : گفت 
 . او : گفت 
اين كه مي گويي او ، ازين خداي را مي خواهي ؟ اين سخن بشنيد نعره اي بـزد و جـان                      : گفت  
 . بداد 
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 . سري مرا روزي از محبت پرسيد :نقلست جنيد گفت 
. ند اشارت است و چيزهاي ديگـر گفتـه اسـت            گروهي گفتند موافقت است و گروهي گفت      : گفتم  

بعزت او كه اگـر گـويم   : گفت . سري پوست دست خويش بگرفت و بكشيد از دستش برنخاست     
اين پوست از دوستي او خشك شده است راست گويم و از هوش بشد و روي او چون ماه گشـت                     

 . 
 بـر وي زنـي خبـر        نقلست كه سري گفت بنده بجايي برسد رد محبت كه اگر تيري يا شمشيري             

 . ندارد و از آن خبر بود اندر دل من تا آنگاه كه آشكارا شد كه چنين است 
چون خبر مي يابم كه مردمان بر من مي آيند تا از من علم آموزند دعا گويم ، يارب                   : سري گفت   

تو ايشانرا علمي عطا كن كه مشغول گرداند تا من ايشانرا بكار نيايم كه مـن دوسـت نـدارم كـه                      
 . يشان سوي من آيند ا

 .نقلست كه مردي سي سال بود تا در مجاهده ايستاده بود 
 اين بچه يافتي ؟ : گفتند 
 . بدعاء سري : گفت 
 چگونه ؟ : گفتند 
 آواز داد كه كيست ؟ . او در خلوتي بود . روزي بدر سراي او شدم و در بكوفتم : گفت 
 . آشنا: گفتم 
خداوندا بخودش مشـغول    : پس گفت   . ودي و پرواي ما نبود ي     اگر آشنا بودي مشغول او ب     : گفت  

 . كن چنانكه پرواي هيچ كسش نبود 
 . چيزي بر سينه من فرود آمد و كار من بدينجا رسيد : همين كه اين دعا گفت 

نـام او احمـد يزيـد       . يكي از نديمان خليفه مـي گذشـت         . نقلست كه يك روز مجلس مي گفت        
باش تا بمجلس ايـن  : گفت .  جمعي خادمان و غالمان گرد او درآمده     كاتب بود با تجملي تمام و     

پس به مجلـس سـري رفـت و         . مرد رويم چند جائي رويم كه نبايد رفت ، پس دلم آنجا بگرفت              
بنشست و بر زبان سري رفت كه در هجده هزار عالم هيچ كس نيست از آدمي ضعيف تر و هيچ                    

ان عاصي نشود كه آدمي كه اگر نيكـو شـود چنـان             كس از انواع خلق خداي در فرمان خداي چن        
نيكو شود كه فرشته رشك برد از حالت او و اگر بد شود چنان بد شـود كـه ديـو را ننـگ آيـد از                           
صحبت او ، عجب از آدمي بدين ضعيفي كه عاصي شود در خداي بدين بزرگي اين تيري بود كه                   

 . از كمان سري جدا شد بر جان احمد آمد 
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پس گريان برخاست و بخانه رفت و آن شب هـيچ نخـورد و              . كه از هوش بشد     چندان بگريست   
ديگر روز پياده به مجلس آمد اندوهگين و زرد روي چـون مجلـس بـĤخر رسـيد ،                   . سخن نگفت   
اي استاد : چون مجلس تمام شد پيش سري آمد و گفت  . روز سوم پياده تنها بيامد      . برفت بخانه   

مي خواهم كـه از خلـق عزلـت    . يا بر دل من سرد گردانيده اي      آن سخن تو مرا گرفته است و دن       
 . مرا بيان كن راه سالكان . گيرم و دنيا را فرو گذارم 

 راه طريقت خواهي يا راه شريعت ؟ : گفت 
 راه عام خواهي يا راه خاص ؟

 . گفت هر دو را بيان كن 
اگـر مـال باشـد از بيسـت          . راه عام آنست كه پنج نماز پس امام نگاه داري و زكوة بدهي            : گفت  

دينار نيم دينار و راه خاصل آنست كه همه دنيا را پشت پاي زني و به هيچ از آرايش وي مشغول                     
نشوي اگر بدهند قبول نكني و تو داني اينسـت ايـن دو را پـس از آنجـا بـرون آمـد و روي بـه                           

يامد نزديك سـري ،     چون روزي چند برآمد ، پيرزني موي كنده و روي خراشيده ب           . صحرائي نهاد   
اي امام مسلمانان فرزندكي داشتم جوان و تازه روي به مجلس تو آمـد خنـدان و خرامـان                   :گفت  

 ! اكنون چند روزيست تا غايب شده است و نمي دانم كه كجاست . بازگشت گريان و گدازان 
: ، گفـت  تدبير اين كار من بكن از بس زاري كه كرد سري را رحم آمد              . دلم در فراق او بسوخت      

چون بيايد من ترا خبر دهم كه وي ترك دنيا گفته است و اهل              . دل تنگي مكن كه جز خير نبود        
 . دنيا را مانده ، تايب حقيقي شده است 

پس سـري احـد   . برو و پيرزن را خبر ده : چون مدتي برآمد شبي احمد بيامد سري خادم را گفت       
 . دوتا گشته را ديد زردروي شده و نزار گشته و باالي سروش 

اي استاد مشفق چنانكه مرا درراحت افكندي و از ظلمات برهانيدي ، خداي ترا راحت دهد ،         :گفت
ايشان درين سخن بودند كه مارد احمد و عيـال او بيامدنـد تـو    . و راحت دو جهاني ترا ارزاني داد        

، كه نديـده بـود ،       پسركي خرد داشت و بياوردند چون مادر را چشم بر احمد افتاد و آن حال بديد                 
خروش از همـه    . خويشتن در كنار او افكند و عيال نيز بيكسوي زاري كرد و پسرك مي گريست                

هرچند كوشيدند تا او را بخانه برند       . بچه خويشتن را در پاي او انداخت        . سري گريان شد    . برآمد  
 . البته سود نداشت 

 ! ار مرا بزيان خواهند آورد اي امام مسلمانان چرا ايشان را خبر كردي كه ك: گفت 
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زن . پس احمد خواست كـه بـازگردد        . مادرت بسيار زاري كرده بود من از وي پذيرفته ام           : گفت  
 آن وقت كه ترا خواهد من چكنم ؟ . مرا بزندگي بيوه كردي و فرزندان يتيم كردي : گفت 

 . الجرم پسر را با خود بربايد گرفت 
 . چنين كنم فرزند را : گفت 

 جامه نيكو از وي بيرون كرد و پاره گليم بر وي انداخت و زنبيل در دست او نهاد و گفت روان               آن
 . شو 

 . فرزند را درربود . من طاقت اين كار ندارم : مادر چون آن حال بديد گفت 
پس احمد بازگشت و . ترا نيز وكيل خود كردم اگر خواهي پاي ترا گشاده كنم         : احمد زن را گفت     

مرا احمد فرستاده است مي گويد كه كار من تنـگ درآمـده             : حرا نهاد و درآمد و گفت       روي به ص  
 . است مرا درياب

گوش . شيخ برفت احمد را ديد در گورخانه اي برخاك خفته و نفس بلب آمده و زبان مي جنبانيد           
سري سر وي برداشت و از خاك پـاك كـرد و بـر              . لمثل هذا فليعمل العالمون     : داشت مي گفت    

اي استاد بوقت آمدي كه كار مـن تنـگ   : گفت . شيخ را ديد   . كنار خود نهاد احمد چشم باز كرد        
سري گريان روي بشهر نهاد تا كار او بسازد خلقـي را ديـد              . پس نفس منقطع شد     . درآمده است   

 كجا مي رويد ؟: كه از شهر بيرون مي آمدند ، گفت 
مد كه هركه خواهد كه بر ولي خاص خـداي نمـاز            خبر نداري كه دوش از آسمان ندائي آ       : گفتند  

كند گو بگورستان شو نيزيه رويد و نفس وي چنين بود كه مريدان چنان مي خاستند و اگر خـود                    
از وي جنيد خاست تمام بود و سخن اوست كه اي جوانان كار بجـواني كنيـد پـيش از آنكـه بـه            

ن مانده ام و اين وقت كه اين سخن پيري رسيد كه ضعيف شويد و در تقصير بمانيد ، چنين كه م        
سي سالست كه استغفار مي كنم از يك شكر : گفت ، هيچ جوان طاقت عبادت او نداشت و گفت           

 چگونه ؟ : گفتند . گفتن 
الحمـدهللا از شـرم آنكـه       : گفـتم . اما دكان من نسوخت مرا خبر كردند        . گفت بازار بغداد بسوخت     

دنيا را حمد گفتم از آن استغفار مي كنم و گفـت اگـر يـك                خود را به از برادر مسلمان خواستم و         
حرف از وردي كه مراست فروت شود هرگز آنرا قضـا نيسـت و گفـت دور باشـيد از همسـايگان                      

 . توانگر و قرايان بازار و عالمان اميران 
هركه خواهد كه به سالمت بماند دين او و براحت رساند دل او و تـن او و انـدك شـود                      : و گفت   

 . و ، گو از خلق عزلت كن كه اكنون زمان عزلت است و روزگار تنهايي غم ا
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جمله دنيا فضولست مگر پنج چيز ؛ ناني كه سد رمق بود ، آبي كه تشنگي ببرد ، جامـه                    : و گفت   
 . اي كه عورت بپوشد ، خانه اي كه در آنجا تواند و علمي كه بدان كار مي كني 

د اميد توان داشت به آمرزش آن و هر معصيت كه آن            هر معصيت كه از سبب شهوت بو      : و گفت   
بسبب كبر بود اميد نتوان داشت به آمرزش آن زيرا كه معصيت ابليس از كبر بـود و زلـت آدم از                      

 .شهوت 
اگر كسي در بستاني بود كه درختان بسيار بود بر هـر بـرگ درختـي مرغـي نشسـته و                     : و گفت   

آنكس كه نترسد كه آن مكر است و اسـتدراج          .  اهللا   بزباني فصيح مي گويند السالم عليك يا ولي       
 . بر وي بيابد ترسيد 

 .عالمت استدراج كوريست از عيوب نفس : و گفت 
 . مكر قولي است بي عمل : و گفت 
 . ادب ترجمان دلست : و گفت 
قوي ترين قوتي آنست كه بر نفس خود غالب آيـي و هركـه عـاجز آيـد از ادب نفـس                      : و گفت   

 .  غيري عاجز تر بود هزار بار خويش از ادب
بسيارند جمعي كه گفت ايشان موافق فعل نيست ، اما اندك است آنكه فعـل او موافـق                  : و گفت   

 . گفت اوست 
 . هركه قدر نعمت نشناسد زوال آيدش از آنجا كه نداند : و گفت 
 . هركه مطيع شود ، آنرا كه فوق اوست ، مطيع شود آنكه دون اوست : و گفت 

زبان ترجمان دل توست و روي تو آيينه دل تست بر روي تو پيدا شـود هرآنچـه در دل                    : ت  و گف 
 . پنهان داري 

دلي اسـت   . دلها سه قسم است ؛ دلي است مثل كوه كه آنرا هيچ از جاي نتواند جنبانيد                 : و گفت   
ـ    ري كـه  مثل درخت كه بيخ او ثابت است ، اما باد او را گاه گاهي حركتي دهد و دلي است مثل ب

 .با باد مي رود و بهر سوي مي گردد 
معني آنست كه . دلهاي ابرار معلق به خاتمت است و دلهاي مقربان معلق بسابقت است           : و گفت   

حسنات ابرار سيئات مقربان است و حسنه سيئه از آن مي شود كه برو فرو مي آيد بهر چـه فـرو                      
ند كه ان االبرار لفي نعيم ، بر نعمت فرو آيند           آيي كار بر تو ختم شود و ابرار آن قوميند كه فرو آي            

الجرم هرگز  . الجرم دلهاي ايشان معلق خاتمت است اما سابقان راكه مقربانند چشم در ازل بود               
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فرونيايند كه هرگز بازل نتوان رسيد ، ازين جهت چون بر هـيچ فـرو نيابنـد ايشـانرا بزنجيـر بـه                       
 . بهشت بايد كشيد 

 .ر دل آيند اگر در دلي زهد و ورع باشد فرود آيند و اگر نه باز گردند حيا و انس به د: و گفت 
پنج چيز است كه قرار نگيرد در دل اگر در آن دل چيزي ديگـر بـود خـوف از خـداي و                       : و گفت   

 . يا از خداي و انس بخداي \رجاء بخداي و دوستي خداي و 
 . بود بخداي مقدار هر مردي در فهم خويش بر مقدار نزديكي دل او: و گفت 
 . فهم كننده ترين خلق آن بود كه فهم كند اسرار قرآن و تدبر كند در آن اسرار : و گفت 
 .صابرترين خلق كسي است كه بر خلق صبر تواند كرد : و گفت 
 .فردا امتان را بانبيا خوانند وليكن دوستانرا بخداي باز خوانند : و گفت 
 . شوق برترين مقام عارفست : و گفت 

عارف آنست كه خوردن وي خوردن بيماران بود و خفتن وي خفتن مارگزيـدگان بـود و                 : گفت  و  
 . عيش وي عيش غرقه شدگان بود 

در بعضي كتب منزل نوشته است كه خداوند فرمود كه اي بنده من ، چون ذكر مـن بـر                    : و گفت   
 . تو غالب شود من عاشق تو شوم و عشق اينجا بمعني محبت بود 

ف آفتاب صفت است كه بر همـه عـالم بتابـد و زمـين شـكل اسـت كـه بـار همـه           عار: و گفت   
موجودات بكشد و آب نهادست كه زندگاني دلهاي همه بدو بودو آتـش رنگسـت كـه عـالم بـدو                     

 .روشن گردد 
تصوف ناميست سه معني را ، يكي آنكه معرفتش نور ورع فرونگيـرد و در عـالم بـاطن                   : و گفت   

 . ود و كرامات او را بدان دارد كه مردم باز دارد از محارم هيچ نگويد كه نقص كتاب ب
عالمت زاهد آرام گرفتن نفس است از طلب و قناعت كردن است بدانچه گرسنگي برود               : و گفت   

بر وي و راضي بودن است بدانچه عورت پوشي بود و نفور بودن نفس اسـت از فضـول و بـرون                      
ت در دنيا و سرمايه فتوت رغبت است در آخرت          كردن خلق از دل و گفت سرمايه عبادت زهد اس         

 . 
عيش زاهد خوش نبود كه وي بخود مشغول خوش نبود كه وي بخود مشـغول اسـت و                  : و گفت   

 . عيش عارف خوش بود چون از خويشتن مشغول بود 
 .كارهاي زهد همه بر دست گرفتم هر چه خواستم ازو يافتم مگر زهد : و گفت 
 . چشم خلق آنچه درو نبود بيفتد از ذكر حق هركه بيارايد در : و گفت 
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 . هركه بسيار آميخت با خلق از اندكي صدق است : و گفت 
 .حسن خلق آنست كه خلق را نرنجاني و رنج خلق بكشي بي كينه و مكافات : و گفت 
 .از هيچ برادر بريده مشو در گمان و شك و دست از صحبت او باز مدار بي عتاب : و گفت 
 . ي ترين خلق آنست كه با خشم خويشتن برآيد قو: و گفت 
ترك گناه گفتن سه وجه است ؛ يكي از خوف دوزخ و يكي از رغبت بهشـت و يكـي از                     : و گفت   

 .شرم خداي 
 . بنده كامل نشود تا آنگاه كه دين خود را بر شهوات اختيار نكند : و گفت 

آخر گفتنـد چـرا او را   .  زخم زد   نقلست كه يكي روز در صبر سخن مي گفت كژدمي چند بار او را             
دفع نكردي ؟ گفت شرم داشتم چون در صبر سخن مي گفـتم و در مناجـات گفتـه اسـت الهـي                  

 . عظمت تو مرا باز بريد از مناجات تو و شناخت من بتو مرا انس داد با تو 
 تـو در    اگر نه آنستي كه تو فرموده اي كه مرا يĤد كن بزبان و اگر نه ياد نكردمي يعنـي                  : و گفت   

كـه  : زبان نگنجي و زباني كه به لهو آلوده است بذكر تو ، چگونه گشاده گـردانم ؟ جنيـد گفـت                      
سري گفت نمي خواهم كه در بغداد بميرم از آنكه ترسم كه مـرا زمـين نپـذيرد و رسـوا شـوم و                        

بـود  مردمان بمن گمان نيكو برده اند ايشانرا بد افتد چون بيمار شد بعيادت او درشـدم بـادبيزني                   
 حال چيست ؟ : جنيد گفت . برگرفتم و باشد مي كردم گفت اي جنيد بنه كه آتش تيز تر شود 

 .عبدا مملوكا اليقدر علي شيئي : گفت 
 . وصيتي بكن : گفتم 
 . مشغول مشو بسبب صحبت خلق از صحبت حق تعالي : گفت 

و نفس سـري سـپري      اگر اين سخن را بيش ازين گفتني با تو نيز صحبت نداشتمي             : جنيد گفت   
 .شد رحمةاهللا عليه رحمةواسعة
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   31 
 ذكر فتح موصلي قدس اهللا روحه العزيز  

 
آن عالم فرع و اصل ، آن حاكم وصل و فصل ، آن ستوده رجال ، آن ربوده حالل ، آن بحقيقـت                       

ي ولي شيخ وقت ، فتح موصلي رحمةاهللا عليه ، از بزرگان مشايخ بود و صاحب همت بـود و عـال                    
قدر و در ورع و مجاهده بغايت بود و حزني و خوفي غالب داشت و انقطاع از خلق و خود را پنهان             
مي داشت از خلق تا حدي كه دسته كليد برهم بسته بود بر شـكل بازرگانـان هركجـا رفتـي در                      
پيش سجاده بنهادي تا كسي ندانستي كه او كيست وقتي دوستي از دوستان حق تعالي بدو رسيد                 

از بزرگي سوال كردند كه فـتح را        ! را گفت بدين كليدها چه مي گشايي كه بر خود بسته اي             ، او   
ابو عبداهللا بن جال    . هيچ علم هست ؟ گفت او را بسنده است علم كه ترك دنيا كرده است بكلي                 

گويد كه در خانه سري بودم چون پاره اي از شب بگذشـت جامـه هـاي پـاكيزه در پوشـيد و ردا               
 درين وقت كجا مي روي ؟: گفتم . برافكند 

 .به عيادت فتح موصلي : گفت 
. چون روز شد فرمودند كه محبوسانرا چوب زنـد          . چون بيرون آمد عسس بگرفتش و بزندان برد         

جـالد را گفتنـد     . نتوانست جنبانيدن   . دستش خشك شد    . چون جالد دست برداشت تا او را بزند         
 چرا نمي زني؟

ستاده است و مي گويد تا براو نزني ، دست من بي فرمان شد بنگريستند               پيري برابر من اي   : گفت  
نقلست كـه روزي فـتح را سـوال كردنـد از     . فتح موصلي بود ، سري را نزد او بردند و رها كردند           

 . صدق ، دست د ركوره آهنگري كرد پاره اي آهن تافته بيرون آورد و بر دست نهاد
 . گفتم مرا وصيتي كن . مومنين علي را بخواب ديدم اميرال:فتح گفت . صدق اينست : گفت 
 . نديدم چيزي نيكوتر از تواضع كه توانگر كند مرد درويش را بر اميد ثواب حق :گفت 
نيكوتر ازين كبر درويش است بر توانگران از غايت اعتماد كـه او دارد بـر                : بيفزاي ، گفت    : گفتم  

ا ياران ، جواني در آمد با پيراهني خلق و سالم           حق ، نقلست كه فتح گفت وقتي در مسجد بودم ب          
 . كرد 

غريبانرا خداي باشد و بس ، فردا به فالن محلت بياي و خانه مـن نشـان خـواه و مـن                      : و گفت   
بـرفتم چنـان بـود او را        . خفته باشم ، مرا بشوي و اين پيراهن را كفن كن و بخـاك دفـن كـن                   

مي خواستم كه بازگردم ، دامنم بگرفت و گفـت          بشستم و آن پيراهن را كفن كردم و دفن كردم           
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پس گفت مرد   . اگر مرا اي فتح برحضرت خداي منزلتي بود ترا مكافات كنم برين رنج كه ديدي                
 . اين بگفت و خاموش شد. بر آن بميرد كه بر آن زيسته باشد 

 چـرا   نقلست كه يك روز مي گريست ، اشكهاي خون آلود از ديدگان مي باريد ، گفتنـد يـا فـتح                    
چون از گناه خود ياد مي كنم خون روان مي شود از ديده من كـه نبايـد                  : پيوسته گرياني ؟ گفت     

 . كه گريستن من به ريا ، بود نه باخالص 
گفت در خبر است كه هركه را بي سوال چيزي دهنـد و             .نقلست كه كسي فتح را پنجاه درم آورد         

و باقي باز داد و گفت با سـي پيـر صـحبت             يك درم بگرفت    . رد كند برحق تعالي رد كرده است        
داشتم كه ايشان از جمله ابدال بودند همه گفتند كه به پرهيز از صـحبت خلـق و همـه بـه كـم                        

گفتنـد  . اي مردمان نه هركه طعام و شراب از بيمار باز گيرد بميـرد              : خوردن ، فرمودند ، و گفت       
از گيرد بميرد و گفت وقتي سوال       بلي ، گفت همچنين دل كه از علم و حكمت و سخن مشايخ ب             :

 كردم از راهبي كه راه بخداي چگونه است ؟
گفت چون روي براه وي آوردي آنجاست و گفت اهل معرفت آن قومند كه چون سخن گويند از                  
خداي گويند و چون عمل كنند براي خداي كنند و چون طلب كنند از خداي طلب كنند و گفـت                    

جا شادي محبوب پديد آيد و هركه خدايرا برگزينـد بـر هـواي              هركه مداومت كند بر ذكر دل ، آن       
خويش از آنجا دوستي خداي تعالي پديد آيد و هركه را آرزومندي بود به خـداي روي بگردانـد از                    

 . هرچه جز اوست 
 نقلست كه چون فتح وفات كرد او را بخواب ديدند ، گفتند خداي با تو چه كرد ؟ 

فرمـود يـا فـتح    . را چندين گريستي؟ گفتم الهي از شرم گناهان خداوند تعالي فرمود كه چ   : گفت  
رحمةاهللا . فرشته گناه ترا فرموده بودم كه تا چهل سال هيچ گناه بر تو ننويسد از بهر گريستن تو                   

 . عليه 
 
 
 
 
 
 
 

 288



   32 
 ذكر احمد حواري قدس اهللا روحه  

 
ن ولي قبه تواري قطـب وقـت ،         آن شيخ كبير ، آن امام خطير آن زين زمان ، آن ركن جهان ، آ               

احمد حواري ، رحمةاهللا عليه يگانه وقت بود و در جمله فنون علوم عالم بود و در طريقـت بيـاني                     
عالي داشت و در حقايق معتبر بود و در روايات و احاديث مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعيات                    

احمـد  : د تـا بحـدي كـه جنيـد گفـت            بدو بود و از اكابر مشايخ شام بود و بهمه زبانها محمود بو            
حواري ريحان شام است و از مريدان ابوسليمان دارائي بود و با سفيان عيينه صحبت داشته بود و                  
سخن او را در دلها اثري عجب بود و در ابتدا بتحصيل علم مشغول بود تا در علم بدرجـه كمـال                      

 راه بري بودي مـا را ، امـا از پـس             رسيد ، آنگاه كتب را برداشت و بدريا برد و گفت نيكو دليل و             
رسيدن مقصود ، مشغول بودن بدليل محال بود كه دليل ، تا آنگاه بايد كه مريد در راه بود چـون                     
به پيشگاه پديد آمد درگاه و راه را چه قيمت ؟ پس كتب را بدريا رها كرد و بسـبب آن رنجهـاي                       

 . عظيم كشيد و مشايخ گفتند آن د رحال سكر بود 
ه ميان سليمان دارائي و احمد حواري عهد بود كه به هيچ چيز ويرا مخالفت نداد سه بار                  نقلست ك 

بوسليمان بگفت برو و در آنجا بنشين ، چون برين حال ساعتي بر آمد ياد آمدش ، گفـت                   . بگفت  
 . احمد را طلب كنيد طلب كردند نيافتند 

چون بنگريستند در   . را مخالفت نكند    در تنور بنگريد كه با من عهد دارد كه به هيچ چيز م            : گفت  
نقلست كه گفت حوري را به خواب ديدم ، نوري داشـت كـه              . تنور بود موئي بر وي نسوخته بود        

 . گفتم اي حوري ، روئي نيكو داري . مي درفشيد 
آري يا احمد ، آن شب كه بگريستي من آن آب ديده تـو در روي خـود ماليـدم روي مـن      : گفت  

ده تايب نبود تا پشيمان نبود بدل و اسـتغفار نكنـد بزبـان و از عهـده مظـالم                   چنين شد و گفت بن    
 . بيرون نيايد تا جهد نكند در عبادت 

چون چنين بود كه گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق برخيزدو از صدق توكل برخيزد و از توكـل         
زا انس حيا بـود بعـد از        استقامت برخيزد و از استقامت معرف برخيزد بعد از آن لذت انس بود بعد               

حيا خوف بود از مكر و استدراج و در جمله اين احوال ا زدل او مفارقت نكند از خوف آنكـه نبايـد                       
كه اين احوال برو زوال آيد و از لقاي حق بازماند و گفت هركه بشناسد آنچه ازو بايد ترسيد آسان     

گفت هركه عاقل تر بـود بـه خـداي          شود بر وي دور بودن ا زهرچه او را نهي كرده اند از آن ، و                 
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عارف تر بود و هركه به خداي عارف تر بود زود بمنزل رسد و گفت رجا ، قوت خايفـان اسـت و                       
گفت فاضلترين گريستن ، گريستن بنده بود در فوت شدن اوقاتي كه نه بـر وجـه بـوده باشـد و                      

و زهد از دل او بيرون برد       گفت هركه بدنيا نظر كند بنظر ارادت و دوست حق تعالي او را نور فقر                
و گفت دنيا چون مزبله اي است و چايگاه جمع آمدن سگان است و كمتر از سگ باشد آنكـه بـر                      

 . سر معلوم دنيا نشيند از آنكه سگ از مزبله ، چون حاجت خود روا كند سير شود بازگردد 
 . هركه نفس خويش را نشناسد او در دين خويش در غرور بود : و گفت 
 .مبتال نگرداند حق تعالي هيچ بنده اي را به چيزي سخت تر از غفلت و سخت دلي : و گفت 
 . انبيا مرگ را كراهيت داشته اند كه از ذكر حق بازمانده اند : و گفت 
 . دوستي خداي دوستي طاعت خداي بود : و گفت 
 . دوستي خداي را نشاني هست و آن دوستي طاعت اوست : و گفت 
 .  نيست بر شناختن خديا جز خداي اما دليل طلب كردن براي آداب خدمتست هيچ دليل: و گفت 
هركه دوست دارد كه او را بخير بشناسد با نيكويي او را ياد كنند او مشركست در عبادت  : و گفت   

خداي تعالي بنزديك اين طايفه از بهر آنكه هر كه خداي را بدوسـتي پرسـتد دوسـت نـدارد كـه               
 . والسالم . ند جز مخدوم او خدمت او را هيچ كس بي
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 ذكر احمد خضرويه قدس اهللا روحه العزيز  

 
آن جوانمرد راه ، آن پاكباز درگاه آن متصرف طريقت ، آن متوكل بحقيقـت ، آن صـاحب فتـوت             
شيخي احمد خضرويه بلخي ، رحمـةاهللا عليـه ، از معتبـران مشـايخ خراسـان بـود و از كـامالن                       

د و از مشهوران فتوت بود و از سلطانان واليت و از مقبـوالن جملـه فرقـت بـود و در                      طريقت بو 
رياضت مشهور بود و در كلمات عالي مذكور بود و صاحب تصنيف بود وهزار مريد داشت كه هـر                   
هزار بر آب مي رفتند و بر هوا مي پريدند و در ابتدا مريد حاتم اصم بود و بـا ابـو تـراب صـحبت          

 .رحفص را ديده بود داشته بود و ب
 بو حفص را پرسيدند كه ازين طايفه كه را ديدي ؟ 

هيچ كس را نديدم ، بلند همت تر و صادق احوال تـر كـه احمـد جامـه برسـم لشـكريان                       : گفت  
پوشيدي و فاطمه كه عيال او بود اندر طريقت آيتي وبد و از دختران امير بلخ بود توبت كرد و بـر                      

 پرد بخواه ، احمد اجابت نكرد ديگر بار كس فرستاد كه اي احمد من               احمد كس فرستاد كه مرا از     
پدر بحكم  . ترا مردانه تر ازين دانستم راه بر باش نه راه بر ، احمد كس فرستاد و از پدر بخواست                    

فاطمه بترك شغل دنيا بگفت و بحكم عزلت با حمد بياراميد تـا احمـد را                . تبرك او را باحمد داد      
فاطمه باوي برفت  چون پيش بايزيد اندر آمدند ، فاطمـه نقـاب از روي   .  افتاد   قصد زيارت بايزيد  

گفـت اي   . برداشت و با ابو يزيد سخن مي گفت احمد از آن متغير شد و غيرتـي بـر دلـش شـد                       
 فاطمه اين چه گستاختي بود كه با بايزيد كردي ؟ 

از تو بهوا برسم و از وي        . از آنكه تو محرم طبيعت من يو بايزيد محرم طريقت من          :فاطمه گفت   
بخداي رسم و دليل سخن ايسنت كه او از صحبت من بي نياز است و تو بمن محتاجي و پيوسته                    

 . بايزيد با فاطمه گستاخ مي بودي تا روزي بايزيد را چشم بر دست فاطمه افتاد كه حنا بسته بود 
 . يا فاطمه از براي چه حنا بسته اي : گفت 
 . ا اين غايت تو دست و حناي من نديده بودي مرا بر تو انبساط بود يا بايزيد ت: گفت 

اكنون كه چشم تو بر اينها افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر كسي را اينجا خيـالي رود پـيش                       
بايزيد گفت از خداوند درخناست كرده ام تا زنانرا بر چشم من چو ديـوار گردانـد و                  . ازين گفته ام    

پس احمد و فاطمـه از  . ردانيده است چون كسي چنين بود او كجا زند بيند بر چشم من يكسان گ    
آنجا بنشابور آمدند و اهل نيشابور را با احمد خوش بود و چون يحيي معـاذ رازي رحمـةاهللا عليـه                     
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با فاطمـه مشـورت كـرد كـه         . بنشابور آمد و قصد بلخ داشت احمد خواست كه او را دعوتي كند              
فاطمه گفت چندين گاو و گوسفند و حوائج و چندين شمع و عطـر              ! رد  دعوت يحيي را چه بايد ك     

احمد گفت باري كشتن خر چرا ؟ گفت چون كريمي بمهمان آيد            . و با اين همه چند حر نيز ببايد         
بايد كه سكگان محلت را از آن نصيبي بود اين فاطمه در فتوت جنان بـود الجـرم بايزيـد گفـت                      

 . هان در لباس زنان گو در فاظطمه نگر هركه خواهد كه تا مردي بيند پن
. نقلست كه احمد گفت مدتي مديد نفس خويش را قهر كردم ، روزي جماعتي بغـزا مـي رفتنـد                     

رغبتي عظيم در من پديد آمد و نفس نشاط نيايد اين مگر آنست كـه او را پيوسـته در روزه مـي                       
 . دارم از گرسنگي طاقتش نمانده است مي خواهد تا روزه گشايد 

 . گفتم به سفر روزه نگشايم 
 . روا دارم :گفت 

 . عجب داشتم 
خواهد كـه بسـفر رود تـا بشـب          . مگر از بهر آن مي گويد كه من او را بنماز شب فرمايم              : گفتم  

روا دارم عجب داشتم و تفكر كردم كه مگر از آن مي            : گفت  . بخسبد و گفتم تا روز بيدار دارمت        
گفـتم هركهجـا تـرا      . لول گشته است در تنهايي تا بخلق انسي يابد          گويد تا با خلق بياميزد كه م      

 . برم ترا بكرانه فرود آرم و با خلق ننشينم 
 . روا دارم :گفت 

تا از مكر وي مرا آگاه كند يا او را مقر آورد تـا چنـين گفـت    . عاجز آمدم و بتضرع بحق بازگشتم       
خلق آگـاه نـي آنجـا ، بـاري د رغـزو             كه تو مرا بخالفهاي مراد هر روزي صد بار همي كشي و             

بيكبار كشته شوم و باز رهم و همه جهان آواره شود كه زهي احمد خضرويه كـه او را بكشـتند و                      
شهادت يافت گفت سبحان آن خدائي كه نفسي آفريد بزندگاني منافق و از پس مرگ هم منافق                 

ت مي چويي ندانسـتم كـه       جهان اسالم خواهد آورد و نه بدان جهان ، پنداشتم كه طاع           « نه بدي 
 .زنار مي بندي و خالف او كه مي كردم زيادت كردم 

پـاره اي بفـتم ، خـار مغـيالن در پـايم        . نقلست كه گفت يكبار بباديه بر توكل براه حج درآمـدم            
بيرون نكردم گفتم توكل باطل شود همچنان لنگان لنگان بمكه رسيدم و حج بگزاردم              . شكست  

. ه راه از وي چيزي بيرون مـي آمـد و مـن برنجـي تمـام مـي رفـتم                      و همچنان بازگشتم و جمل    
 . پايم مجروح شد . مردمان بديدندو آن خار از پايم بيرون كردند 
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تبسمي بكـرد و گفـت آن   . روي ببسطام نهادم بنزديك بايزيد در آمدم بايزيد را چشم برمن افتاد         
ختيـار او بگذاشـتم شـيخ گفـت اي          اشكيل كه بر پايت نهادند چه كردي ؟ گفتم اختيار خويش با           

نقلست كـه   ! مشرك اختيار من مي گويي يعني ترا نيز وجودي و اختياري هست اين شرك نبود                
پس گفت درويشي در ماه رمضان يكي توانگري بخانـه          . گفت عز درويش يخويش را پنهان دار        

 . برد و در خانه وي بجز ناني خشك نبود 
درويش آن زر را باز فرستاد و گفت اين سزاي آنكس اسـت              . توانگر بازگشت صره زر بدو فرستاد     

نقلسـت كـه    . كه سر خويش با چون تويي آشكارا كند ما اين درويشي بهـر دوجهـان نفروشـيم                  
دزدي در خانه او آمد بسيار بگشت هيچ نيافت خواست كه نوميد بازگردد احمد گفت اي برنا دلـو                   

ز مشغول شو تا چون چيزي برسد بتو دهم تا تهي           برگير و آب بركش از چاه و طهارت كن و بنما          
 . دست از خانه ما بازنگردي 

 . چون روز شد خواجه صدر دينار بياورد و به شيخ داد . برنا همچنين كرد 
. بگير اين جزاء يك شبه نماز تست دزد را حالتي پديد آمـد لـرزه بـر انـدام او افتـاد                       : شيخ گفت   

. شب از براي خداي كار كردم مرا چنـين اكـرام كـرد              : م ي گريان شد و گفت راه غلط كرده بود       
نقلسـت كـه يكـي از       . توبه كرد و به خداي بازگشت و زر را قبول نكرد و از مريـدان شـيخ شـد                    

 :بزرگان گفت 
احمد خضرويه را ديدم در گردوني نشسته بـه زنجيرهـاي زريـن ، آن گـردون را فرشـتگان مـي                   

زلت بكجا مي بري ؟ گفت بزيارت دوسـتي ، گفـتم تـرا بـا                گفتم شيخا بدين من   . كشيدند در هوا    
چنين مقامي بزيارت كسي مي بايد رفت ؟ گفت اگر من نروم او بيايد درجه زايـران او را بـود نـه                     

بوظايف حقيقت  . نقلست كه يكبار در خانقاهي مي آمد با جامه خلق و از رسم صوفيان فارغ                . مرا  
او انكار كردند و با شيخ خود مي گفتند كه او اهل خانقاه             مشغول شد اصحاب آن خانقاه بباطن با        

احمـد بـر شـيخ آمـد و         . او را برنجانيدنـد     . تا روزي احمد سرچاه آمد دلوش در چاه افتاد          . نيست  
 . فاتحه اي بخوان تا دلو از چاه برآيد : گفت 

 شيخ متوقف شد كه اين چه التماس است؟
 . ه تا من برخوانم اگر تو برنمي خواني اجازت د:احمد گفت 

شيخ چـون آن بديـد ، كـاله بنهـاد و            . دلو به سرچاه آمد     . احمد فاتحه برخواند    . شيخ اجازت داد    
 تو كيستي كه خرمن جاه من در برابر دانه تو كاه شد ؟! اي جوان: گفت
 . ياران را بگوي تا به چشم كمي در مسافران نگاه نكنند كه من خود رفتم : گفت 
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مرا طريقـي بيـاموز تـااز ايـن         . رنجورم و درويش    : گفت  . ردي به نزديك او آمد      نقل است كه م   
 . محنت برهم 

 . نام هر پيشه اي كه هست بر كاغذ بنويس و در توبره اي كن تا نزديك من آر: شيخ گفت 
نـام  . يكي كاغذ بيرون كشيد     . شيخ دست بر توبره كرد      . آن مرد جمله پيشه ها بنوشت و بياورد         

 . تو را دزدي بايد كرد : گفت . رآنجا نوشته بود دزدي ب
. به نزديك جماعتي رفت كه بر سر راهي دزدي مي كردند            . پس برخاست   . مرد در تعجب بماند     

 مرا بدين كار رغبت است ، چون كنم ؟ :گفت 
چنـين كـنم    :گفت  . اين كار را يك شرط است ، كه هر چه ما به تو فرماييم بكني                : ايشان گفتند   

 .  شما مي گوييد كه
يكي را از اين كاروانيان     .آن كاروان را بزدند     . چند روز با ايشان مي بود تا روزي كارواني برسيدند           

 : اين نوپيشه را گفتند . كه مال بسيار بود او را بياوردند 
 . اين را گردن بزن 

ن او را بكشم بهتر     م. اين مير دزدان چندين خلق كشته باشد        :با خود  گفت     . اين مرد توقفي كرد   
 . كه اين مرد بازرگان را 

 .اگر به كاري آمده اي آن بايد كرد كه مافرماييم ؛ و اگر نه پس كاري ديگر رو :آن مرد را گفت 
 .چون فرمان مي بايد برد فرمان حق برم ، نه فرمان دزد : گفت 

دزدان چـون آن    . كرد  شمشير بگرفت و آن بازرگان را بگذاشت و آن مير دزدان را سر از تن جدا                 
بارها به سالمت بماند و آن بازرگان خالص يافت و او را زر و سيم بسـيار                 « بديدند بگريختند و آ   

 . داد چنانكه مستغني شد 
مـرا ايـن    : گتف  . شيخ هفتاد شمع برافروخت     . نقل است كه وقتي درويشي به مهماني احمد آمد          

  . هيچ خوش نمي آيد كه تكلف با تصوف نسبت ندارد
 . برو و هرچه نه از بهر خداي برافروخته ام تو آن را بازنشان :احمد  گفت 

آن شب آن درويش تا بامداد آب و خاك مي ريخت كه از آن هفتاد شمع يكي را نتوانست كشت                    
 . اين همه تعجب چيست ؟ برخيز تا عجايب بيني : ديگر روز آن درويش را گفت . 

 و اصـحاب او     -چون احمد را بديدند     . ن ترسايان نشسته بودند     مي رفتند تا به دركليسايي موكال     
 .درآييد:  مهتر گفت -را 

 !بخور: پس احمد را گفت . خواني بنهاد . ايشان دررفتند 
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 . دوستان با دشمنان نخورند : گفت 
 . اسالم عرضه كن : گفت 

واب ديـد كـه حـق       به خـ  . آن شب بخفت    . پس اسالم آورد و از خيل او هفتاد تن اسالم آوردند            
از براي ما هفتاد شمع برافروختي ، ما از براي تو هفتاد دل به نـور شـعاع                  !اي احمد   :تعالي  گفت    

 . ايمان برافروختيم 
 . جمله خلق را ديدم كه چون گاو و خر از يكي آخور علف مي خوردند :نقل است كه احمد  گفت 

 پس تو كجا بودي؟! خواجه :يكي  گفت 
اما فرق آن بود كه ايشان مي خوردند و مي خنديدند و بر هم مـي             .  ايشان بودم    من نيز با  : گفت  

 . جستند و مي ندانستند و من مي خورم و مي گريستم و سر بر زانو نهاده بودم و مي دانستم 
 . هر كه خدمت درويشان كند به سه چيز مكرم شود ؛ تواضع ، و حسن ادب ، و سخاوت :و  گفت 
د خداي تعالي با او بود گو صدق را مالزم باش كه مـي فرمايـد ان اهللا مـع                    هركه خواه :و  گفت    

 . الصادقين 
 . هر كه صبر كند بر صبر خويش ، او صابر بود نه آنكه صبر كند و شكايت كند : و  گفت 
 . صبر زاد مضطران است و رضا درجه عارفان است : و  گفت 
را بـه دل ، و يـاد كنـي او را ، بـه زبـان و      حقيقت معرفت آن است كه دوست داري او       : و  گفت    

 . همت بريده گرداني از هرچه غير اوست 
 . نزديكترين كس به خداي آن است كه خلق او بيشتر است : و  گفت 
نيست كسي كه حق او را مطالبت كند به آالي خويش جز كسي كه او را مطالبت كنـد       : و  گفت    

 .به نعماي خويش
 بت چيست ؟ عالمت مح: و ازو پرسيدند 

آنكه عظيم نبود هيچ چيز از دو كون در دل او از بهر آنكه دل پر بـود از ذكـر خـداي ؛ و                         : گفت  
آنكه هيچ آرزويي نبود او را مگر خدمت او از جهت آنكه نبيند عز دنيا و آخرت ، مگـر در خـدمت                       

كـه هـيچ    او ؛ و آنكه نفس خويش را غريب بيند و اگر چه در ميان اهل خويش بـود از جهـت آن                     
 . كس به آنچه او در آن است موافق او نبود در خدمت دوست او 

 . دلها رونده است تا گرد عرش گردد يا گرد پاكي : و  گفت 
هرگاه از حق پر شود پديد آورد زيادتي انوار آن بر جوارح ؛ و هرگاه   . دلها جايگاههاست   : و  گفت    

 .  جوارح كه از باطل پر شود پديد آورد زيادتي ظلمات آن بر
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هيچ خواب نيست گرانتر از خواب غفلت و هيچ مالك نيست به قـوت تـر از شـهوت و                    : و  گفت    
 . اگر گراني غفلت از نبود هرگز شهوت ظفر نيابد 

 . تمامي بندگي در آزادي است و در تحقيق بندگي آزادي تمام شود : و  گفت 
 . ني بايد كرد شما را در دنيا و دين در ميان دو متضاد زندگا: و  گفت 
طريق هويدا است و حق روشن است و داعي شنونده است ، پس بعـد از ايـن تحيـري                    : و  گفت    

 . نيست اال از كوري
 كدام عمل فاضلتر است ؟: پرسيدند 

 . نگاه داشتن سر است از التفات كردن به چيزي غير اهللا :  گفت 
 . و يك روز در پيش او بر خواندند ففروا الي اهللا 

 . تعليم مي دهند بدانكه بهترين مفري ، درگاه خداي است : گفت 
 . مرا وصيتي كن : و كسي  گفت 

 . بميران نفس را تا زنده گردانندش : گفت 
. همه به مساكين و به مسافران داده بود         . چون او را وفات نزديك آمد ، هفتصد دينار وام داشت            

: گفـت   .  احمد در آن حال در مناجـات آمـد          . آمدند  غريمانش به يكبار بر بالين او       . در نزع افتاد    
چـون وثيقـت    . الهي مرا مي بري و گرو ايشان جاي من است ، و من در گروم به نزديك ايشان                   

 . ايشان مي ستاني كسي را برگمار تا به حق ايشان قيام نمايد ، آنگاه جان من بستان 
 . بيرون آيند غريمان شيخ : در اين سخن بود كه كسي در بكوفت و گفت 

چون وام گزارده شد جان از احمد جدا شـد ، رحمـة   . همه بيرون آمدند و زر خويش تمام بگرفتند  
 . اهللا عليه 
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   34 
 ذكر ابوتراب نخشبي قدس اهللا روحه  

 
آن مبارز بال ، آن عارف صدق و صفا ، آن مرد ميدان معني ، آن فرد ايـوان تقـوي ، آن محقـق                         

طب وقت ابوتراب نخشبي رحمـةاهللا عليـه ، از عيـار پيشـگان طريقـت بـود ، و از                     حق و نبي ، ق    
مجردان راه بال بود و از سياحان باديه فقر بود ، و از سيدان اين طايفـه بـود ، و از اكـابر مشـايخ                          
خراسان بود ، و درمجاهده و تقوي قدمي راسخ داشت ، و در اشارات و كلمات نفسي عالي داشت                   

 . ستاده بود و در چندين سال هرگز سر بر بالين ننهاده بود ، مگر در حرم چهل موقف اي. 
شـيخ  . قومي از حوران خواستند كه خويشتن بر او عرضه كننـد            . يكبار در سحرگاه به خواب شد       

هرچند ! اي بزرگ : حوران گفتند . ما را چندان پروايي هست به غفور كه پرواي حور ندارم          :گفت  
 . ن ما را شماتت كنند كه بشنوند ما را پيش تو قبولي نبودچنين است اما يارا

برويد تا فردا كـه در بهشـت   . ممكن نيست اين عزيزان پرواي شما بود        : تا رضوان جواب داد كي    
قرار گيرد و بر سرير ممكلت نشيند آنگاه بياييد و تقصيري كه در خدمت رفته است به جاي آريـد                 

 . 
 . خود به بهشت فرو آيم گو خدمت كنيد اگر ! اي رضوان : بوتراب گفت 

 طعام كجا خورده اي ؟: گفتم . تازه روي بود . بوتراب در مكه آمد : ابن جال گويد 
 . به بصره ، و ديگر به بغداد ، و ديگر اينجا: گفت 

اول . در ميان ايشان هيچ كـس بزرگتـر از چهـارتن نبـود              . سيصد پير را ديدم     : و ابن جال گويد     
 . راب بود ايشان بوت

نقل است كه چون از اصحاب خويش چيزي ديدي كه كراهيت داشـتي خـود توبـه كـردي و در                     
 . اين بيچاره به شومي من در اين بال افتادست : مجاهده بيفزودي و گفتي 

هركه از شما مرقعي پوشيد سوال كرد ، وهركه انـدر خانقـاه نشسـت سـوال                 : و اصحاب را گفتي     
 . رآن خواند سوال كردكرد ، و هركه از مصحف ق

يك روز يكي از اصحاب وي دست به پوست خربزه اي دراز كرد و سه روز بود تا چيزي نخـورده                   
 . تو را به بازار بايد شد . تو برو كه تصوف را نشايي : گفت . بود 

 . ميان من و خداي عهدي است كه چون دست به حرام دراز كنم مرا از آن بازدارد : و گفت 
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آرزوي نان گرم و . يچ آرزو بر دل من دست نبرده است ، مگر وقتي در باديه مي آمدم              ه: و گفت   
جمعـي ايسـتاده   . بـه قبيلـه اي افتـادم    . اتفاق افتاد كه راه گم كردم       . خايه مرغ بر دلم گذر كرد       
 . كاالي ما برده اي : چون مرا بديدند در من آويختند و گفتند . بودند و مشغله مي كردند 

در ميان چوب   . شيخ را گرفتند و دويست چوب بزدند        . آمده بود و كاالي ايشان برده بود        و كسي   
بدانست كه او كيست    . به نزديك او شد     . ديد يكي را مي زدند      . زدن پيري از آن موضع بگذشت       

اين چه بـي حرمتـي اسـت ؟         . شيخ الشيوخ طريقت است     : مرقع بدريد و فرياد برداشت و گفت        . 
 دبي است كه با سيد همه صديقان طريقت كرديد ؟ اين چه بي ا

بـه حـق    ! اي بـرادران    : شيخ گفت   . آن مردمان فرياد كردند و پشيماني خوردند و عذر خواستند           
وفاي اسالم كه هرگز وقتي بر من گذر نكرد خوشتر از اين وقت ، سالها بود تا مي خواسـتم كـه                      

 . رسيدم بدان آرزو اكنون . اين نفس به كام خويش ببينم 
برفت و . پس پير صوفي دست او بگرفت و او را به خانقاه بردو دستوري خواست تا طعامي بياورد                 

هر آرزويـي كـه بـر دل تـو خواهـد گذشـت بـي               ! اي نفس   : گفت  . نان گرم و خايه مرغ بياورد       
 . دويست تازيانه نخواهد بود 

چند پسـرش  . م خوار پديد آمده بود نقل است كه بوتراب را چند پسر بود ؛ و در عهد او گرگ مرد  
. همچنـان بـود   . او را خبر كردنـد  . گرگ قصد او كرد . يك روز به سجاده نشسته بود . را بدريد  

 . گرگ چون او را بديد بازگشت 
. خواستند كه وضو سـازند      . اصحاب تشنه شدند    . نقل است كه يكبار با مريدان در باديه مي رفت         

 . يخ خطي بكشيد ، آب برجوشيد و وضو ساختند ش. به شيخ مراجعت كردند 
 .يكي از ياران گفت مرا تشنه است . با بوتراب در باديه بودم : ابوالعباس سيرمي گويد 

 . مرا چنان آرزوست كه به قدح بخورم : مرد گفت . چشمه اي آب پديد آمد . پاي بر زمين زد 
وي از آن آب بخـورد و       .  نيكـوتر نباشـد      دست بر زمين زد قدحي برآمد از آبگينه سپيد كه از آن           

 . ياران را آب داد و آن قدح تا به مكه با ما بود
اصحاب تو چه مي گويند در اين كارها كه حق تعالي با اولياي خويش       : بوتراب ابوالعباس را گفت     

 مي كند از كرامات ؟ 
 . هيچكس نديدم كه به دين ايمان آورد اال اندكي :گفت 
 . ن  نيارد به دين كافر بود هركه ايما: گفت 

 . گريز نيست از قوت شيخ : و يكابر مريدان گفتند 
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 . گريز نيست از آنكه از او گريز نيست : گفت 
. ناگـاه سـياهي پـيش آمـد         .  شبي تاريـك بـود       - تنها   -شبي در باديه مي رفتم      : بوتراب گفت   

 ستي يا آدمي؟تو پري ه: چون او را بديدم گفتم . چندانكه مناره اي ترسيدم 
 تو مسلماني يا كافري؟ : گفت 
 .مسلمان : گفتم 
 . مسلمان جز خداي از چيزي نترسد : گفت 

تسليم كردم و خـوف از مـن        . دانستم كه فرستاده غيب است      . دل من به من بازآمد      : شيخ گفت   
 . برفت 

پـس  . و هالك شـود     اگر يقين نيستي با ا    : گفتم  . غالمي ديدم در باديه بي زاد و راحله         : و گفت   
 يا غالم به چنين جاي مي روي بي زاد ؟ : گفتم 
 .سربردار تا جز خداي هيچ كس را بيني! اي پير: گفت 
 . اكنون هركجا خواهي برو : گفتم 

چگونـه ؟   : گفتند  . مدت بيست سال نه از كسي چيزي گرفتم و نه كسي را چيزي دادم               : و گفت   
 . اگر مي دادم بدو مي دادم اگر مي گرفتم از وي گرفتم و : گفت 

چهـارده روز گرسـنه مانـدم ، از شـومي           . روزي طعامي برمن عرضه كردند ، منع كردم         : و گفت   
 . آنكه منع كردم 

هيچ نمي دانم مريد را مضرتر از سفركردن بر متابعت نفس و هـيچ فسـاد بـه مريـد راه               : و گفت   
 . نيافت اال به سبب سفرهاي باطل 

 فرموده است كه دور باشيد از كباير ، و كباير نيست اال دعوي فاسد و اشـارت  حق تعالي: و گفت  
ثـم قـال قـال اهللا تعـالي و ان           . باطل و اطالق كردن عبارات و الفاظ ميـان تهـي بـي حقيقـت                

 . الشياطين ليوحون الي اولياءهم ليجادلوكم 
 . و مقدار بود هرگز هيچكس به رضاي خداي نرسد اگر يك ذره دنيا را در دل ا: و گفت 
چون بنده صادق بود در عمل حالوت يابد ، پيش از آنكه عمل كند و اگـر اخـالص بـه                     : و گفت   

 . جاي آورد در آن حالوت يابد ، در آن وقت كه آن عمل كند 
شما سه چيز دوست مي داريد و از آن شما نيست نفس را دوست مي داريـد و نفـس از                     : و گفت   

ست مي داريد و روح از آن خداي است ، و مال را دوست مي داريـد      آن خداي است ، و روح را دو       
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و اين هـردو در     . شادي و راحت  : و دو چيز طلب مي كنيد و نمي يابيد          . و مال از آن خداي است       
 . بهشت خواهد بود 

ادناي آن اجابت است و اعالي آن توكل كـردن  . سبب وصول به حق هفده درجه است : و گفت  
 . حقيقت به خداي تعالي به

. توكل آن است كه خويشتن را در درياي عبوديت افگنـي ، دل در خـداي بسـته داري                    : و گفت   
 . اگر دهد شكر گويي و اگر بازگيرد صبر كني 

 . هيچ چيز عارف را تيره نكند و همه تيرگيها با او روشن بود : گفت 
 . از دلها دلي است كه زنده به نور فهم خداي است : و گفت 
 . قناعت گرفتن قوت از خداي است : و گفت 
 . هيچ چيز نيست از عبادات نافعتر از اصالح خواطر : و گفت 
انديشه خويش را نگاه دار زيرا كه مقدمه همه چيزها است كه هركه را انديشـه درسـت                  : و گفت   

 . شد بعد از آن هرچه بر وي برود از افعال و احوال همه درست بود 
 . گرداند علما را در  هر روزگاري مناسب اعمال اهل روزگارحق تعالي گويا : و گفت 
حقيقت غناآن است كه مستغني باشي از هركه مثل توست ، و حقيقت فقر آن است كـه               : و گفت   

 .نيازمند باشي به هركه مثل توست 
 . تو را هيچ حاجت هست به من ؟ بردار:نقل است كه كسي گفتش 

يعنـي در مقـام     . حاجت بود كه مرا به خداي حاجت نيست         مرا چون به تو و مثل تو        : شيخ گفت   
 . رضايم ؛ راضي را با حاجت چه كار

فقير آن است كه قوت او آن بود كه بيابد و لباس او آن بود كه عورتي بپوشد و مسـكن                     : و گفت   
 . او آن بود كه در آنجا باشد 

 جمـاعتي بـدو رسـيدند او را         نقل است كه وفات او در باديه بصره بود و از پس او به چندين سال               
ديدند بر پاي ايستاده و روي به قبله كرده و خشك شده و ركوه اي پيش نهاده و عصا در دسـت                      

 .گرفته و هيچ سباعي گرد او نگشتي ؛ رحمةاهللا عليه
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   35 
 ذكر يحيي معاذ رازي قدس اهللا روحه العزيز  

 
قايق ، آن واعظ خاليـق ، آن مـرد مـراد            آن چشمه روضه رضا ، آن نقطه كعبه رجا ، آن ناطق ح            

؛يحيي معاذ رحمة اهللا عليه ، لطيف روزگار بود و خلقي عجب داشت و بسطي با قبض آميختـه و                    
كار خايفان پيش گرفته و زبان طريقت و محبـت بـود ، و همتـي عـالي داشـت و                     . رجائي غالب   

 و در علم و عمل   - گفتندي    چنانكه او را يحيي واعظ     -گستاخ درگاه بود ، و وعظي شافي داشت         
قدمي راسخ او را بود ، و به لطايف و حقايق مخصوص بود و به مجاهـده و مشـاهده موصـوف و                       
: صاحب تصنيف بود ، و سخني موزون و نفسي گيرا داشت تا بـه حـدي كـه مشـايخ گفتـه انـد                         

 عليهمـا طريـق     يحيـي زكريـا صـلوات اهللا      . خداوند را دو يحيي بود ، يكي از انبيا و يكي از اوليا              
خوف را چنان سپرد كه همه صديقان به خوف او از فالح خود نوميد شدند ؛ و يحيي معاذ طريـق                     

 .رجا را چنان سلوك كرد كه دست همه مدعيان رجا را در خاك ماليد
 حال يحيي زكريا معلوم است حال اين يحيي چگونه بود ؟ : گفتند 
عت ماللت نبوده است ، و بر وي كبيره اي نرفت ، چنين رسيده است كه هرگز او را در طا: گفت  

 . و در معاملت و ورزش از خداي خطري عظيم داشت كه كس طاقت آن نداشت 
 معاملت رجا و معاملت خايفان چيست ؟! اي شيخ : از اصحاب او گفتند 

ه محال باشد كه كسي ب. بدانكه ترك عبوديت ضاللت بود و خوف و رجا دو قايمه ايمانند  : گفت  
وراجي اميـد   - ترس قطيعت را     -خايف عبادت كند    . ورزش ركني از اركان ايمان به ضاللت افتد         

دارد وصلت را تا عبادت حاصل نباشد نه خوف درست آيد و نه رجا ، و چون عبادت حاصـل بـود                      
 . بي خوف و رجا نبود 

 . و نخست كس از مشايخ اين طايفه از پس خلفاي راشدين كه بر منبر شد او بود 
بنگريست نيكو ، و از منبر فـرود  . چهارهزار مرد حاضر بودند . نقل است كه يكي روز بر منبر آمد    

 . از براي آنكس كه بر منبر آمديم حاضر نيست : گفت . آمد 
به مكه رفت و به مجاوري بنشست و به يحيي نامه اي نوشت كـه               . نقل است كه برادري داشت      

. دعا كن تا خداوند آن يكي نيز كرامـت كنـد   . م ، يكي مانده است  دو يافت . مرا سه چيز آرزو بود      
مرا آرزو بود كه آخر عمر خويش به بقعه فاضلتر بگذارم ، به حرم آمدم ، كه فاضلتر بقاع است ؛ و                      
دوم آرزو بود كه مرا خادمي باشد تا مـرا خـدمت كنـد و آب وضـوي مـن آمـاده دارد ، كنيزكـي                          
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بـود كـه    . سوم آرزوي من آن است كه پيش از مـرگ تـو را ببيـنم                شايسته خداي مرا عطا داد ،       
 . خداوند اين روزي كند 

آنكه گفتي آرزوي بهترين بقعه بود تو را ، بهترين خلق باش و به هر بقعـه                 : يحيي جواب نوشت    
مرا خادمي  :  و اما آنكه گفتي      -كه خواهي باش ، كه بقعه به مردان عزيز است نه مردان به بقعه               

بود يافتم ، اگر تو را مروت بودي جوانمردي بودي ، خادم حق را خادم خويش نگردانيـدي و                  آرزو  
تـو را خـادمي مـي بايـد بـود ،            . از خدمت حق بازنداشتي و به خدمت خويش مشـغول نكـردي             

بنده را بنده بايد    . مخدومي آرزو مي كني ؟ مخدومي از صفات حق است و خادمي از صفات بنده                
و اما آنكه گفتي مرا آرزوي ديدار توست ، اگر          . را مقام حق آرزو كرد فرعوني بود        چون بنده   . بود  

با حق صحبت چنان كن كه تو را هيچ جا برادر . تو را از خداي خبر بودي زا من تو را ياد نيامدي             
چـه  اگر او رايافتي من تو را بـه         .  تا به برادر چه رسد       - كه آنجا فرزند قربان بايد كرد        -ياد نيايد   

 كار آيم ؟ و اگر نيافتي از من تو را چه سود ؟ 
. نقل است كه يكبار دوستي را نامه اي نوشت كه دنيا چون خراب است و آخـرت چـون بيـداري                    

هركه به خواب بيند كه مي گريد ، تعبيرش آن بود كه در بيداري بخندد و شـاد گـردد ، و تـو در                         
 .  باشي خواب دنيا بگري تا در بيداري آخرت بخندي و شاد

از : مـادر گفـت   . مرا فالن چيز مي بايد    : روزي مادر راگفت    . نقل است كه يحيي دختري داشت       
 . خداي خواه 

بيا تو بده كه آنچه بـدهي از        . شرم مي دارم كه بايست نفساني خواهم از خداي          ! اي مادر   : گفت  
 . آن او بود 

 . خوش دهي است :  گفت برادرش. نقل است كه يحيي با برادري به در دهي بگذشت 
اسـتغني بالملـك عـن      . خوشتر از اين ده ، دل آنكس است كه ازين ده فارغ است              : يحيي گفت   

 . الملك 
.  چيـزي نمـي خـورد        - او مردي بود كه كـم خـوردي          -نقل است كه يحيي را به دعوتي بردند         

نفـس مـا در     يك درم تازيانه رياضت از دسـت ننهـيم كـه ايـن هـواي                : گفت  . الحاح كردندش   
كمينگاه مكر خود  نشسته است كه اگر يك لحظه عنان به وي رها كنيم ما را در ورطـه هـالك       

 . اندازد 
: گفتند  . يحيي در گريستن آمد     . بادي درآمد و شمع را بنشاند       . شبي شمعي پيش او نهاده بودند       

 . چرا مي گريي ؟ هم اين ساعت بازگيريم 
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 مي گريم كه شمعهاي ايمان و چراغهاي توحيد در سينه هاي ما             از آن . از اين نمي گريم     : گفت  
 .  همچنين و آن همه را فرونشاند -مي ترسم كه از مهب بي نيازي بادي درآيد . افروخته اند 

 . دنيا با ملك الموت به حبه اي نيرزد :روزي به پيش او مي گفتند 
 چرا ؟: د گفتن. اگر ملك الموت نيست نيرزدي ! غلط كرده ايد : گفت 

گفت مرگ جسري است كه دوست را بـه دوسـت مـي            . الموت جسر يوصل الحبيب الي الحبيب       
 . رساند 

ايمان يك ساعته از محو كردن كفـر  : گفت . آمنا برب العالمين : و يك روز بدين آيت پرسيد كه      
 آيد ؟ ايمان هفتاد ساله از محو كردن گناه هفتاد ساله كي عاجز . دويست ساله عاجز نيامد 

آن خواهم كه مرا    ! خداوندا  : چه چيز خواهي ؟ گويم      : اگر خداي تعالي روز قيامت گويد       : و گفت   
به قعر دوزخ فرستي و فرمايي تا از بهر من سراپرده هاي آتشين بزننـد و در آن سـراپرده تختـي                      

فس بزنيم  آتشين بنهند تا چون ما در قعر دوزخ بر سرير مملكت نشينيم دستوري فرمايي تا يك ن                
از آن آتش كه در سر من وديعت نهاده اي ، تا مالك را و خزنه دوزخ را با دوزخ جمله را به يكبار                        
به كتم عدم برم و اگر اين حكايت را از نص مسندي خواهي خبر يا مومن فان نورك اطفا لهبـي                     

 . تمام است 
عشـق خـود او را صـدبار        اگر دوزخ مرا بخشند هرگز هيچ عاشق را نسوزم از بهر آنكـه              : و گفت   

 . سوخته است 
 اگر آن عاشق را جرم بسيار بود او را نسوزي ؟ : سايلي گفت 

 . نه ، كه آن جرم به اختيار نبوده است ، كه كار عاشقان اضطراري بود نه اختياري: گفت 
هركه شاد شود به خدمت خداي عزوجل جمله اشيا ، به خدمت او شاد شـود و هركـه را                    : و گفت   

 . روشن بود به خداي جمله اشيا به نظر كردن در او روشن شود چشم 
نيست كسي كه در خداي متحير شود همچون كسي كه متحير شود در عجايبي كه بـر                 : و گفت   

 . او مي گذرد 
خداي تعالي از آن كريمتر است كه عارفان را دعوت كند به طعام بهشـت ، كـه ايشـان                    : و گفت   

 . خداي سر فرو نيارد راهمتي است كه جز به ديدار 
بر قدر آنكه خداي را دوست داري خلق تو را دوست دارنـد ؛ و بـر قـدر آنكـه از خـداي                  : و گفت   

ترس داري خلق از تو ترس دارند ؛ و بر قدر آنكه به خداي مشغول باشي خلق به كار تو مشـغول             
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 دارد كـه او را  باشند و هركه شرم داشته باشد از خداي در حال طاعت خداي عزوجل ، شرم كـرم       
 . عذاب كند از بهر گناه 

 . حياي بنده حياي ندم بود و حياي خداي حياي كرم : و گفت 
گمان نيكوي بنده به خداي بر قدر معرفت بود به كرم خداي ، و نبود هرگز كسـي كـه                    : و گفت   

چون كسي كه تـرك گنـاه كنـد از          . ترك گناه كند براي نفس خويش كه بر نفس خويش ترسد            
پـس او از آن     . خداي كه مي داند كه خداي او را مي بيند در چيزي كه نهـي كـرده اسـت                    شرم  

 . جهت اعراض كند نه از جهت خود 
گمان نيكو به خداي نيكوترين گمانهاست چون به اعمال شايسته و مراقبت به هم بود ،            : و گفت   

  . و اما اگر با غفلت و معاصي بود آن آرزو بود كه او را در خطر اندازد
 . از عمل نيكو گمان نيكو خيزد و از عمل بد گمان بد : و گفت 
مغبون آنكس است كه مهمل گذارد روزگار خويش به بطالت ، و مسلط گردانـد جـوارح                 : و گفت   

 . خود را بر هالكت ؛ و بميرد پيش از آنكه به هوش آيد از جنايت 
 ...قالعبرت به خروار است و كسي كه به عبرت نگرد به مث: و گفت 
هركه اعتبار نگيرد به معاينه پند نپذيرد به نصيحت ، و هركـه اعتبـار گيـرد بـه معاينـه                     : و گفت   

 . مستغني گردد از نصيحت 
يكي علماي غافل ؛ دوم قـراي مـداهن ، سـوم متصـوف              . دورباش از صحبت سه قوم      : و گفت   
 . جاهل 

 .حشت ايشان است و انس گرفتن به خلق و. تنهايي آرزوي صديقان است : و گفت 
اعتماد كردن بر خداي در همه چيزها ؛ و بي نياز بـودن  . سه خصلت از صفت اوليا است   : و گفت   

 . بدو از همه چزها ؛ و رجوع كردن بدو در همه چيزها 
اگر مرگ را در بازار فروختندي و بر طبق نهادنـدي سـزاوار بـودي اهـل آخـرت را كـه                    : و گفت   

 . يدندي جز مرگ هيچشان آرزو نيامدي و نخر
اصحاب دنيا را خدمت پرستاران و بندگان كند و اصحاب آخرت را خدمت احرار و ابرار و                 : و گفت   

 . زهاد و بزرگواران كنند 
يكي آنكه به چشم نصـيحت در تـوانگر         . مرد حكيم نبود تا جمع نبود در او سه خصلت           : و گفت   

زنان نگرد ، نه به چشـم شـهوت ، سـوم            نگرد ، نه به چشم حسد ؛ دوم آنكه به چشم شفقت در              
 . آنكه به چشم تواضع در درويشان نگرد ، نه به چشم تكبر 
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 .هر كه خيانت كند خداري را در سر ، خداي پرده او را بدراند به آشكارا: و گفت 
 . چون بنده انصاف خدا بدهد از نفس خويش خداي او را بيامرزد : و گفت 
 . وييد و با خداي سخن بسيار گوييد با مردمان سخن اندك گ: و گفت 
 . چون عارف با خداي دست از ادب بدارد هالك شود با هالك شدگان : و گفت 
هركه را توانايي به خداي بود هميشه توانگر است و هركه را توانگري به كسب خـويش                 : و گفت   

نانكه گفت خـداي    به اول مجذوبان را مي خواهد و به آخر مجاهدان را ، چ            . بود هميشه فقير بود     
 . تو اگر بنده باشي در سرا باش. را در سرا نعمت فضل است و در ضرا نعمت تطهير 

عجب دارم از آن موحدان در دوزخ زبانه زن كه چگونه مي سوزد آتش از صدق توحيـد                  : و گفت   
 . او 

 . سبحان آن خدايي كه بنده گناه مي كند و حق شرم از او دارد : و گفت 
 .  كه تو را محتاج گرداند بدو ، دوست تر دارم از عملي كه بدو نازند گناهي: و گفت 
 . هركه خداي را دوست دارد نفس را دشمن دارد : و گفت 
 . ولي مرائي و منافقي نكند و چنين كس را دوست كم بود : و گفت 
ه دعـا يـاد     بد دوستي باشد كه تو را حاجت آيد چيزي از او پرسيدن ، يا او را گفتن مرا ب                  : و گفت   

دار يا در زندگاني كه با او كني حاجت آيد مدارا كردن ، يĤ حاجت آيد به عـذر خواسـتن از وي در                        
 . زلتي كه از تو ظاهر شود 

يكي آنكه اگر منفعتي نتواني رسـانيد مضـرتي         . نصيب مومن از تو سه چيز بايد كه بود          : و گفت   
 نكني ؛ و اگر مدحش نگويي باري نكوهش         نرساني ؛ و اگر شادش نتواني گردانيد باري اندوهگن        

 . نكني 
 . هيچ حماقت بيش از آن نيست كه تخم آتش مي اندازد و بهشت طمع مي دارد : و گفت 
 . يكي گناه بعد از توبه زشت تر بود از هفتاد گناه پيش از توبه : و گفت 
  . گناه مومن كه ميان بيم و اميد بود چون روباهي بود ميان دو شير: و گفت 
 . بسنده است شما را از داروها ترك گناه : و گفت 
پس چرا پرهيز نكند از گنـاه       . عجب دارم از كسي كه پرهيز كند از طعام از بيم بيماري             : و گفت   

 . از بيم عقوبت 
از بهر آنكه هرچند . كرم خداي در آفريدن دوزخ ظاهرتر است از آنكه در آفريدن بهشت   : و گفت   

 . ست اگر بيم دوزخ نبودي يك تن به طاعت نباشدي بهشت وعده كرده ا
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دنيا جايگاه اشغال است و پيوسته بنده ميان مشغولي و بيم است تا برچـه قـرار گيـرد ؟                    : و گفت   
 . اماء بهشت و اماء دوزخ

زنهار كه از دكان او چيزي ندزدي كه از پس درآيـد و از              . جمله دنيا دكان شيطان است      : و گفت   
 . تو بازستاند 

پس چگونه بـود جملـه عمـر در         . جمله دنيا از اول تا آخر در برابر يك ساعت غم نيرزد             : و گفت   
 . غم بودن از او با نصيب اندك از او 

در ميـان  -هركه از آن مست شد هرگز به هوش بازنيايـد مگـر   . دنيا خمر شيطان است : و گفت   
 .  روز قيامت ، در ندامت و خسران -لشگر خداي

يا چون عروسي است و جوينده او چون مشاطه او و زاهد در او كسي بود كه روي وي                   دن: و گفت   
 . سياه كند و موي او بكند و جامه او بدرد 

پس از او راحت كي خواهد بود       . در دنيا انديشه است و غم ؛ و در آخرت عذاب و عقاب              : و گفت   
 . 

شما را اين پوشيده نيست كـه هـردو         از غم دنيا    . خداوند مي گويد از من شكايت مكنيد        : و گفت   
 . جهان مراست و من شما را 

در كسب كردن دنيا ذل نفوس است و در كسب كـردن بهشـت عـز نفـوس اسـت اي                     : و گفت   
 . عجب از كسي كه اختيار كند خواري و مذلت در طلب چيزي كه جاويد و باقي نخواهد ماند 

 تو رااز خداي مشغول كند تا به يافت چـه           شومي ندارد تو را بدان درجه است كه آرزوي        : و گفت   
 رسد ؟ 
يكي آنكه ترك دنيا كند بيش از آنكه دنيا ترك وي كنـد ؛ و آنكـه      . عاقل سه تن است     : و گفت   

گور را عمارت كند پيش از آنكه در گور رود ؛ و آنكه خداي را راضي گردانـد پـيش از آنكـه بـدو                         
 . رسد

لين و آخرين سخت تر از آن نشـنوده انـد ، و آن وقـت                دو مصيبت است بنده را ، كه او       : و گفت   
يكي آنكه مالي جمـع كـرده اسـت از او بسـتانند ؛ دوم               : آن كدام بود ؟ گفت      : گفتند  . مرگ بود   

 . پرسند - از مال او -آنكه از يك يك چيز 
ا دست بدان مكن تا افسون آن نياموزي و اگر نه زهر آن تـو ر              . دينار و درم كژدم است      : و گفت   

 . آنكه دخل او از حالل بود و خرج او به حق بود : افسون او چيست ؟ گفت : گفتند . هالك كند 
 . طلب دنيا عاقل را نيكوتر از ترك آوردن دنيا جاهل وار : و گفت 
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قصرهاتان قيصري اسـت و خانـه هاتـان كسـروي اسـت و              !اي خداوندان علم و اعتقاد      : و گفت   
 . اين همه تان هيچ احمدي نيست . ان عادي است عمارتهاتان شدادي است و كبرت

جوينده اين جهان هميشه در ذل معصيت است ، و جوينده اين جهـان هميشـه در عـز                   : و گفت   
 . طاعت است ، و جوينده حق هميشه در روح و راحت است 

صوف پوشيدن دكاني است و سخن گفتن در زهد پيش او است ، و خداوند نافله عرضه                 : و گفت   
 . اين همه نشانه ها است . ه است كنند

 . هركه در توكل طعن كند در ايمان طعن كرده است : و گفت 
 . تكبر كردن بر آنكس كه بر تو به مال تكبر كند تواضع بود : و گفت 
 . از پايگاه افتادن مردان آن باشد كه در خويشتن به غلط افتند : و گفت 
خانه اي كه در آنجا متواري بود ؛ و كفـايتي كـه بـدان               . مريد را از سه چيز گريز نيست        : و گفت   

و خانه او خلـوت اسـت ، و كفايـت او توكـل              . توان زيستن ؛ و عملي كه بدان حرفتي تواند كرد           
 . است ، و حرفت او عبادت است 

و هركـه را بـه حـرص        . چون مريد مبتال گردد به بسيار خوردن ، ماليكه بر او بگرينـد              : و گفت   
 . ال كردند زود بود كه به آتش شهوت سوخته گرددبرخوردن مبت

چون . جمله از شر و آن همه در دست شيطان است           . در تن فرزند آدم هزار عضو است        : و گفت   
مريد را گرسنه بود ، نفس را رياضت دهد ، آن جمله اعضا خشك شود و به آتش گرسنگي جمله                    

 . سوخته گردد 
گي ناري اسـت و شـهوت هيـزم آن ، كـه از او آتـش      گرسنگي نوري است و سير خورد: و گفت  

 . آن آتش فروننشيند تا خداوند آن را نسوزد . بزايد 
هيچ بنده سير نخورد كه خداوند از او نبرد چيزي كه هرگز بعد از آن ، آن را نتواند يافت                    : و گفت   

. 
 . گرسنگي طعام خداي است در زمين ، كه تنهاي صادقان بان قوت يĤبد : و گفت 
گرسنگي مريدان را رياضت است ، تايبان را تجربت است ، و زاهدان را سياست اسـت ،                  : و گفت   

 . و عارفان را مكرمت است 
پناه مي گيرم به خداي تعالي از زاهدي كه فاسد گرداند معده خـود را از بسـيار خـوردن                    : و گفت   

 . طعامهاي لون به لون توانگران 
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زاهد معالجـه بـه صـبر كنـد ؛ و مشـتاق             .  و مشتاق ، و واصل       زاهد؛.ايشان سه قوم اند     : و گفت   
 . معالجه به شكر ، و واصل معالجه به واليدت كند 

چون بيني كه مرد اشارت به عمل كند بدانكه طريقت او ورع است ، و چـون بينـي كـه                  : و گفت   
كـر كنـد    اشارت به آال مي كند بدانكه طريق او طريق محبان است ، و چون بيني كه تعلق بـه ذ                   

 . بدانكه طريق او طريق عارفان است 
 . مادام كه تو شكر مي كني شاكر نيستي و غايت شكر تحير است : و گفت 
يا گوشه خانه اي ، يا مسجدي ،        . مريد آخرت در دل ساكن نشود ، مگر در چهار موضع            : و گفت   

 او ؟ مگر با كسي كه       پس با كي نشستن   . يا گورستاني ، يا موضعي كه هيچ كس او را نتواند ديد             
 . سير نگردد از ذكر خداي تعالي 

 . هم نشيني اضداد :بر مريد چه سخت تر ؟ گفت : گفتند 
اگر انس تو به خلوت بود چـون از        . بنگر انس خويش به خلوت و انس به حق در خلوت            : و گفت   

 دشت و   -ي بود   خلوت بيرون آيي انس تو برود و اگر انس تو به خداوند برود همه جهان تو را يك                 
 . كوه و بيابان 

 . تنهايي ، هم نشين صديقان است : و گفت 
در وقت نزول بال حقايق صبر آشكارا گردد و در وقت مكاشفه مقدور حقـايق رضـا روي     : و گفت   

 . نمايد 
هركه امروز دوست دارد آنچه دشمن دارد فردا از پس در آيدش ، و هركه امروز دشـمن                  : و گفت   

 . ت دارد فردا آن چيز بدو رسد دارد آنچه دوس
 . ضايع شدن دين از طمع است وباقي ماندن دين در ورع : و گفت 
 . با خوي نيك معصيت زيان ندارد : و گفت 
مقدار يك سپندان دانه از دوستي نزديك من دوست تـر از آن اسـت كـه هفتـاد سـاله                     : و گفت   

 . عبادت بي دوستي 
 . علم  ؛و نيت ، و اخالص:لت اعمال محتاج است به سه خص: و گفت 
به صدق توكل آزادي توان يافت از بندگي ، و به اخالص استخراج جزا توان كرد ، و به                   : و گفت   

 . رضا دادن به قضا عيش را خوش توان گردانيد 
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و در ضمن خـوف تـرك گنـاه تـا از آتـش              .خوف و رجا و محبت      : ايمان سه چيز است     : و گفت   
جا در طاعت خوض كردن است تا بهشت يـابي ، و در ضـمن محبـت                 نجات يابي ، و در ضمن ر      

 . احتمال مكروهات كردن است تا رضاي حق به حاصل آيد 
 . عارف آن بود كه هيچ چيز دوست تر از ذكر خداي ندارد : و گفت 
 . معرفت به دل تو راه نيابد تا معرفت را به نزديك تو حقي مانده است تا گزارده نگردد: و گفت 

چون دل خـايف گـردد جملـه        . خوف درختي است در دل و ثمره آن دعا و تضرع است             : ت  و گف 
 . جوارح به طاعت اجابت كند و از معاصي اجتناب نمايد 

 . بلندترين منزل طالبان خوف است ، و بلندترين منزل واصالن حياست : و گفت 
ف كوتاهي امل است    هرچيزي را زينتي است ، و زينت عبادت خوف است و عالمت خو            : و گفت   

 . 
 . عالمت فقر خوف فقر است : و گفت 
 . اخالص خداي را پاك كردن عمل است از عيوب : و گفت 
عالمت شوق آن است كه جوارح از شهوات نگاه داري و عالمت شوق به خداي دوستي                : و گفت   

 . دت شود يعني چون حيات بود و رنج نبود كه بسوزاند شوقش زيا. زندگي است با راحت به هم 
 . طاعت خزانه خداي است و كليد آن دعا : و گفت 
نور توحيد جمله سـيئات موحـدان را بسـوزاند و نـار             . توحيد نور است و شرك نار است        : و گفت   

 . شرك جمله حسنات مشركان را خاكستر گرداند 
نيـز  چون توحيد عاجز نيست از هرچه در پيش رفته است ، از كفـر و طغيـان همچنـين                    : و گفت   

 . عاجز نبود كه محو گرداند هرچه بعد از آن رفته است از گناه و عصيان 
ورعي بود در ظاهر كه نجنبد ، مگر به خداي ، و ورعي بود در باطن . ورع دو گونه باشد : و گفت 

 . ، و آن آن بود كه در دلت به جز خداي درنيايد 
تـرك  » ها«ترك زينت است و     » انز«اما  . » دال«و  » ها«و  » زا«زهد سه حرف است     : و گفت   

 . ترك دنيا »دال «هوا و 
 . از زهد سخاوت خيزد به ملك و از حب سخاوت به نفس و روح : و گفت 
 . زهد آن است كه به ترك دنيا حريصتر بود از حرص بر طلب دنيا : و گفت 
ـ                 : و گفت    ه ظـاهر   زاهد به ظاهر صافي است و به باطن آميخته و عارف به باطن صافي است و ب
 .آميخته  
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فوت سخت تر است از موت زيرا كه موت انقطاع است از خلق و فوت انقطـاع اسـت از                    : و گفت   
 . حق تعالي 

هركه سخن گويد پيش از آنكه بينديشد پشيمانيش بـار آرد و هركـه بينديشـد پـيش از                   : و گفت   
 . آنكه سخن گويد سالمت يابد 

م خوردن از بهر روزه ؛ و كم خفتن از بهر نمـاز ؛ و             ك. عالمت توبه نصوح سه چيز است       : و گفت   
 . كم گفتن از بهر ذكر خداي تعالي 

خود رضاي او چگونه بود ؟ و رضاي او غرقه گردانـد            . ذكر او جمله گناه را غرقه گرداند        : و گفت   
و خود ود او چگونه بود ؟       . خود حب او چگونه بود ؟ و حب او در دهشت اندازد عقول را               . آمال را   

 خود لطف چگونه بود ؟ . ود او فراموش گرداند هرچه دون اوست 
 پرسيدند كه به چه توان شناخت كه خداي تعالي از ما راضي است يا نه ؟ 

 آنگاه كسي بودكه از او راضي نبود و دعوي معرفت او كند ؟ : گفتند 
عمت و چه از محنت     هركه غافل ماند از انعام او و در خشم به سبب مقدوري چه از ن              ! آري: گفت  

 . و چه از مصيبت 
 كي بود كه به مقام توكل رسم و رداي آز برافگنم و با زاهدان بنشينم ؟ : و كسي گفت 

آنگاه كه نفس را در سر رياضت دهي تا آنگاه كـه اگـر سـه روز تـو را حـق روزي ندهـد                         : گفت  
 بسـاط زاهـدان      و اگر بدين درجه نرسيده باشـي نشسـت توبـه           - در نفس خود     -ضعيف نگردي   

 . جهل بود و از فضيحت شدن تو ايمن نباشم 
 فردا كه ايمنتر بود ؟ : گفتند 
 . آنكه امروز بيشتر ترسد : گفت 
 . آنگاه كه خداي تعالي را به وكيلي رضا دهد : مرد به توكل كي رسد ؟ گفت : گفتند 
 . ايمن بودن به خداي : توانگري چه باشد ؟ گفت : گفتند 
 . هست نيست بود : ف كي باشد ؟ گفت عار: گفتند 
آنكه به خداوند خويش از جمله كاينات توانگري شوي مگر كه           : درويشي چيست ؟ گفت     : گفتند  

گفت فردا نـه تـوانگري وزنـي خواهـد          . يك روز در پيش او سخن توانگري و درويشي مي رفت          
 . بر كني بايد كه شكر آري و ص. داشت و نه درويشي صبر و شكر وزن خواهد داشت 

 . آنكه يقين او بيشتر بود : ا زخلق در زهد كه ثابت قدمتر؟ گفت : گفتند 
 . آنكه به نكويي زيادت نشد و به جفا نقصان نگيرد : محبت را نشان چيست ؟ گفت : گفتند 
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چون نفس من از مـن نمـي پـذيرد ديگـري            ! سبحان اهللا   : گفت  . مرا وصيتي كن    :يكي گفتش   
 چون از من پذيرد ؟

اگر خداي مرا بخواهد آمرزيد هيچ      : گفت  . جماعتي را مي بينيم كه تو را غيبت مي كنند           : گفتند  
زيان ندارد مرا آنچه ايشان گويند ، و اگر نخواهد آمرزيد پس من سزاي آنم كه ايشان مي گوينـد         

 . 
 تو چرا همه از رجا سخن مي گويي و همه از كرم و لطف او شرح مي دهي ؟ : گفتند 
 . البد سخن چو مني با جوانمردي به جز از كرم و لطف نبود : گفت 

اميد من به توبه سيئات بيش از آن است كه اميد من به             ! خداوندا  : و گفت   . و او را مناجات است      
از بهر آنكه من خويشتن چنان مي يابم كه اعتماد كنم بـر طاعـت بـه اخـالص ،                     . توبه حسنات   

ولكن خـود را در گنـاه چنـان         . م كرد ، و من به آفات معروف         ومن چگونه طاعت به اخالص توان     
 . مي يابم كه اعتماد دارم بر عفو تو و تو چگونه گناه من عفو نكني و توبه جود موصوف

مر موسي كليم را هارون عزيز را به نزديـك فرعـون طـاغي بـاغي فرسـتادي و                   ! الهي  : و گفت   
خـود  . طف تو است با كسي كه دعوي خدايي كند          اين ل ! الهي  . گفتي سخن با او آهسته بگوييد       

 . لطف چگونه بود تو با كسي كه بندگي تو را از ميان جان مي كند 
لطف و كرم تو بـا كسـي        . لطف و حلم تو با كسي كه انا االعلي گويد اين است             ! الهي  : و گفت   

 كه سبحان ربي االعلي گويد چه كسي داند كه چونه خواهد بود ؟ 
با ايـن همـه اگـر كسـي از مـن            . در جمله مال و ملك من جز گليمي كهنه نيست           !الهي  : گفت  

تو را چندين هزار رحمت است و به ذره اي محتـاج            .  از او باز ندارم      - اگر چه محتاجم     -بخواهد  
 نيي و چندين درمانده رحمت از ايشان دريغ داشتن چون بود ؟ 

هركه نيكويي به ما آرد بهتر از       . فله خير منها    تو فرموده اي كه من جاء بالحسنة        ! الهي  : و گفت   
هيچ نكوتر از ايمان نيست كه به ما داده اي چه بهتر از آن به ما دهي جز لقاي                   . آن بدو باز دهم     

 !تو خداوندا
هركسي كه مر كسـي را      . چنانكه تو به كس نماني كارهاي توبه كار كس نماند           ! الهي  : و گفت   

 . تو چون مر كسي را دوست داري بال بر سر او باراني . يد دوست دارد همه راحت آنكس جو
هرچه از دنيا مراخواهي داد به كافران ده و هرچه از عقبي مرا خـواهي داد بـه                  ! خداوندا  : و گفت   

 . مومنان ده ، كه مرا بسنده است در دنيا ياد كرد تو و در عقبي ديدار تو 
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اه  از دعا كه نمي بينم تو را كه امتناع نمـايي بـه               چگونه امتناع نمايم به سبب گن     !الهي  : و گفت   
پس مـن نيـز اگـر چـه         . اگر چه گناه مي كنم تو همچنان عطا مي دهي           . سبب گناه از من عطا      

 . گناه مي كنم از دعا باز نتوانم ايستاد 
 . اگر من نتوانم كه از گناه باز ايستم تو مي تواني كه گناهم بيامرزي !الهي : و گفت 
يكي روي به لطف تـو دارد ؛ و         . هرگناه كه از من در وجود مي آيد دو روي دارد            !  الهي   :و گفت   

يا بدان روي گناهم عفو كن كه به لطف تو دارد ،يا بـدان روي بيـامرز                 . يكي روي به ضعف من      
 . كه به ضعف من دارد 

به تو اميد مي    به بدكرداري كه مراست از تو مي ترسم ، و به فضلي كه توراست               ! الهي  : و گفت   
 . پس از من باز مدار فضلي كه توراست به سبب بدكرداري كه مراست . دارم 

 . بر من بخشاي زيرا من ز آن توام ! الهي : و گفت 
و . و چگونـه نترسـم از تـو ؟ و تـو كريمـي               . چگونه ترسم از تو ؟ و تو كريمـي          ! الهي  : و گفت   

 . چگونه تنرسم از تو ؟ و تو عزيزي 
و چگونه نخواهم تـو را ؟ و تـو خداونـد            . چگونه خوانم تو را ؟ و من بنده عاصي          ! الهي  : و گفت   

 . كريم 
 . زهي خداوند پاك كه بنده گناه كند و تو را شرم كرم بود ! الهي : و گفت 
 . زيرا كه تو خداوندي . ترسم از تو زيرا بنده ام و اميد مي دارم به تو ! الهي : و گفت 
پس من  . تو دوست مي داري كه من تو را دوست دارم ، با آنكه بي نيازي از من                  ! الهي  : و گفت   

 چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري بااين همه احتياج كه به تو دارم ؟ 
من غريبم و ذكر تو غريب و من با ذكر تو الفت گرفته ام زيرا كه غريب با غريب         ! الهي  : و گفت   

 . الفت گيرد 
شيرينترين عطاها در دل من رجاي توست و خوشترين سخنان بر زبان من ثناي              ! الهي  : و گفت   

 . توست و دوست ترين هنگام بر من وقت لقاي توست 
 . اكنون كار با فضل تو افتاد . مرا عمل بهشت نيست و طاقت دوزخ ندارم ! الهي : و گفت 
دان موي باليده و جامه شـوخگن و        از زن ! خداوند ا : اگر فردا مرا گويد چه آوردي ؟ گويم         : و گفت   

 . عالمي از اندوه و خجلت برهم بسته چه توان آورد ؟ مرا بشوي و خلعتي فرست و مپرس
 بر غازيـان و حاجيـان و فقـرا و علمـا و صـوفيان                -نقل است كه يحيي صدهزار درم وام داشت         

نه پيغمبر را صـلي   شب آدي .  و غرما تقاضا مي كردند و دل او بدان مشغول بود             -صرف كرده بود    
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دلتنگ مشو كه از دلتنگي تو مـن        ! اي يحيي   : اهللا عليه و علي آله و سلم به خواب ديد كه گفت             
برخيز و به خراسان رو كه آن صدهزار درم كه تو وام داري ، آن جايگه زني از بهـر تـو                      . رنجورم  

 كـدام و آن شـخص       يا رسول اهللا آن شـهر     : گفت  . سيصد هزار درم كه تو وام داري نهاده است          
شهر به شهر مي رو ، و سخن مي گوي ، كه سخن تو شفاي دلهاست ، كه مـن         : كيست ؟ گفت    

 . خود چنانكه به خواب تو آمده ام به خواب آنكس روم 
من اينجـا   !اي مردمان نشابور    : گفت  . پس يحيي به نشابور آمد و او را در پيش طاق منبر نهادند              

و من صد هزار    . وام تو يك كس بگزارد      : م آمده ام كه فرموده است       به اشارت پيغامبر عليه السال    
 . درم نقره وام دارم و بدانيد كه سخن ما را به هروقت جمالي بود اكنون اين وام حجاب آمد 

يحيـي نگرفـت و     . چهل هزار درم بدهم     : ديگري گفت   . من پنجاه هزار درم بدهم      : يكي گفت   
 . س اشارت كرده است سيد عليه السالم به يك ك: گفت 

پس چون در نشابور وام گـزارده       . روز اول هفت جنازه از مجلس او برداشتند         . پس در سخن آمد     
چون آنجا رسيد مدتي بازداشتندش تا سخن گفت ؛ و توانگري را فضل نهـاد               . نشد عزم بلخ كرد     

وش نيامـد   مگـر ايـن سـخن خـ       . شيخي در آن ناحيت بود      . صدهزار درمش بدادند    . بر درويشي   
 . خداي بركت مكناد بر وي : گفت . توانگري را فضل نهادن 

پس عـزم هـرا     . اثر دعاي آن پير بود      : گفتند  . چون از بلخ بيرون آمد راهش بزدند و مال ببردند           
. دختر امير هرا در مجلـس بـود    . پس به هرا آمد و خواب بازگفت        . كرد و گويند كه به مرو رفت        

دل از وام فارغ دار كه آن شب كه سيد عالم عليه السالم در خواب به                ! ام  اي ام :كس فرستاد كه    
يا رسول اهللا من پيش او روم ؟ فرمود كـه او خـود آيـد و مـن     : گفتم . تو گفت ، با من نيز گفت      

چون پدر مرا به شوهر داد آنچه ديگران را روي و مس باشد مرا از نقره و زر                  . انتظار تو مي كردم     
جمله به تو ايثار كردم  ،ولكن يك حاجت دارم و . نقره است سيصد هزار درم است       آنچه  . ساخت  

 . آن آن است كه چهار روز ديگر مجلس بگويي 
روز اول ده جنـازه برگرفتنـد ، و روز دوم بيسـت و پـنج جنـازه                  . يحيي چهار روز مجلس بگفـت       

ر روز پنجم از هري برفـت بـا         برگرفتند ، و روز سيم چهل جنازه ، و روز چهارم هفتاد جنازه و پس              
نبايد كه چون بـه     : گفت  .چون به بلهم رسيد پسربا او بود و آن مال مي آورد             . هفت شتروار نقره    

سـر  . هنگام سحر مناجات مي كرد      . شهر رسد حالي به غرما و فقرا دهد و مرا بي نصيب بگذارد              
 . ا به غريمان دهيد مال ر: يحيي گفت . به سجده نهاد ، ناگهان سنگي بر سر او آمد 
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اهل طريقت او را بر گردن نهادند و به نيشابور آوردنـد و بـه گورسـتان معمـر دفـن                     . و جان بداد  
 . رحمةاهللا عليه . كردند 
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   36 
 ذكر شاه شجاع كرماني قدس اهللا روحه  

 
، آن مخلص بي صـفت ،       آن تيز چشم بصيرت ، آن شاه باز صورت و سيرت ، آن صديق معرفت                

آن نور چراغ روحاني ، شاه شجاع كرماني ، رحمةاهللا عليه ، بزرگ عهد بود و محتشم روزگار و از                    
و فراست او البته خطـا نيوفتـادي و از          . عياران طريقت و از صعلوكان سبيل حقيقت و تيزفراست          

كمـا و بسـيار مشـايخ را        او كتابي ساخته است نام او مـرآة الح        . ابناء ملوك بود و صاحب تصنيف       
چـون بـه نشـابور آمـد        . و او قبـا پوشـيدي       . ديده بود ، چون بوتراب و يحيي معاذ و غير ايشان            

وجدت فـي القبـاء   :  خاست و پيش او آمد و گفت - چون او را ديد -بوحفص حداد با عظمه خود    
 . يافتيم در قبا آنچه در گليم مي طلبيديم . ماطلبت في العباء

 چهل سال نخفت و نمك در چشم مي كرد تا چشمهاي او چون دو قدح خون شده                  نقل است كه  
من تو را بـه بيـداري   ! بارخدايا : گفت. بعد از چهل سال شبي بخفت خداي را به خواب ديد           . بود  

اگـر آن   . مـا را در خـواب از آن بيـداريها يـافتي             ! فرمود كه اي شاه     . مي جستم در خواب يافتم      
بعد از آن او را ديدندي كه هرجا كه رفتي بالشي مي نهادي             .  خوابي نديدي    بيداري نبودي چنين  
و . عاشـق خـواب خـود شـد ه بـود      . باشد كه يكبار ديگر چنان خواب بينم      : و مي خفتي و گفتي    

 . يك ذره از اين خواب خدو به بيداري همه عالم ندهم : گفت 
چون جواني بر وي غالب     .اهللا نبشته بود    به خطي سبز برسينه او      . نقل است كه شاه را پسري بود        

. شد به تماشا مشغول شد و رباب مي زد و آوازي خوش داشت و ربـاب مـي زد و مـي گريسـت                         
عروسـي از كنـار شـوهر       . رباب زنان و سرود گويان به محلتي فرو شـد           . شبي مست بيرون آمد     

آواز داد .  آن حال مشاهده كرد برخاست و. زن را نديد  . مرد بيدار شد    . برخاست و به نظار او آمد       
 . هنوز وقت توبه نيست !اي پسر : كه 

 . آمد ،آمد :اين سخن بر دل او آمد و گفت 
پس بيـرون آمـدو     . و جامه بدريد و رباب بشكست و در خانه اي نشست و چهل روز هيچ نخورد                 

 . آنچه ما را به چهل سال دادند او را به چهل روز دادند : شاه گفت . برفت 
سه روز مهلت خواست و در      . پادشاهان كرمان مي خواستندش     . نقل است كه شاه را دختري بود        

شاه صبر مي كرد تا از      . آن سه روز در مساجد مي گشت تا درويشي را ديد كه نماز نيكو مي كرد                 
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زني قـرآن خـوان خـواهي ؟        : گفت  . نه  : اهل داري ؟ گفت     ! اي درويش   : گفت  . نماز فارغ شد    
 مرا چنين زن كه دهد كه سه درم بيش ندارم ؟ : گفت 
اين سه درم كه داري يكي به نان ده ، و يكي به عطر ، و عقد                 . من دهم دختر خود به تو       : گفت  

 . نكاح بند 
دختر چون در خانـه درويـش آمـد         . پس چنان كردند و همان شب دختر به خانه درويش فرستاد            

 اين نان چيست ؟ : گفت ناني خشك ديد ؛ بر سر كوزه آب نهاده ، 
 . دوش بازمانده بود ، به جهت امشب گذاشتم : گفت 

دانستم كه دختر شاه با من نتواند بود و تن در بـي  : درويش گفت  . دختر قصد كرد كه بيرون آيد       
 . برگي من ندهد 

 من نه از بي نوايي تو مي روم ، كه از ضعف ايمان و يقين تـو مـي روم ،                    !اي جوان   : دختر گفت   
اعتماد بر رزق نداري ولكـن عجـب از پـدر خـود دارم كـه                . كه از دوش بازناني نهاده اي فردا را         

آنگـه بـه كسـي داد كـه       . بيست سال مرا در خانه داشت و گفت تو را به پرهيزگاري خواهـد داد                
 . آنكس به روزي خود اعتماد بر خداي ندارد 

 . اين گناه راعذري هست : درويش گفت 
 .  است كه در اين خانه يا من باشم يا نان خشك عذر آن: گفت 

نظر كردم در نفس خود و عمل خـود         :گفت  . نقل است كه وقتي ابوحفص به شاه نامه اي نوشت           
 . بس نااميد شدم ، و السالم . و تقصير خود 

اگر خالص بود مرا نااميـدي از نفـس   . نامه تو را آينه دل خويش گردانيدم        : شاه جواب نوشت كه     
ش اميدم به خداي صافي شود ، و اگر صافي شود اميد من به خداي صافي شود ، خوف مـن                     خوي

آنگه نااميد شوم از نفس خويش، و اگر نااميد شوم از نفس خويش آنگاه خـداي را يـاد                   . از خداي   
توانم كرد ، و اگر خداي را ياد كنم خدا مرا ياد كنـد ، و اگـر خـدا مـرا يـاد كنـد نجـات يـابم از                               

 . والسالم .  و پيوسته شوم به جمله محبوبات مخلوقات
در يك شهر جمـع شـدند و شـاه بـه مجلـس            . نقل است كه ميان شاه و يحيي معاذ دوستي بود           

 . صواب در آن است : چرا نيايي؟ گفت : گفتند . يحيي حاضر نشدي 
كسـي  : گفت  . سخن بر يحيي بسته شد      . الحاح كردند تا يك روز برفت و در گوشه اي بنشست            

 . حاضر است كه به سخن گفتن از من اوليتر است 
 . من گفتم كه آمدن من مصلحت نيست : شاه گفت 
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 . اهل فضل را فضل باشد برهمه تا آنگاه كه فضل خود نبينند : و گفت 
و اهل واليت را واليت است تا آنگاه كـه واليـت            . چون فضل خود ديدند ديگرشان فضل نباشد        

 . يدند ديگر واليت نباشد چون واليت د. نبينند 
چون فقر نهان دارد امين بودو چون ظاهر گرداند اسم          . فقر سر حق است ، نزديك بنده        : و گفت   

 . فقر از او برخاست 
اول آنكه قدر دنيا از دل تو برود ، چنانكه زر و سيم پـيش        . عالمت صدق سه چيز است      : و گفت   

ت تو افتد دست از وي چنان فشاني كه از خاك ؛            تو چون خاك بود تا هرگاه كه سيم و زر به دس           
دوم آنكه ديدن خلق از دل تو بيفتد ، چنانكه مدح و ذم پيش تو يكي بو دكه نه از مـدح زيـادت                        
شوي و نه از ذم ناقص گردي ؛ و سوم آنكه راندن شهوت از دل تو بيفتد تا چنان شوي از شادي                      

پس هرگاه كـه    . ير خوردن و راندن شهوت      گرسنگي و ترك شهوات كه اهل دنيا شاد شوند از س          
 چنين باشي مالزمت طريق مريدان كن ، و اگر چنين نيستي تو را با اين سخن چه كار؟ 

 . ترسگاري اندوه دايم است : و گفت 
 . خوف واجب آن است كه داني كه تقصير كرده اي در حقوق خداي تعالي : و گفت 
 . و رنج خلق كشيدن .برداشتن است عالمت خوش خويي رنج خود از خلق : و گفت 
 . عالمت تقوي ورع است و عالمت ورع از شبهات باز ايستادن : و گفت 
از آن بود كـه چـون بـه وصـالي رسـيدند از خيـالي بـه                  . عشاق به عشق مرده درآمدند      : و گفت   

 . خداوندي دعوي كردند 
 . عالمت رجا حسن ظاهر است : و گفت 
 .ترك شكايت ، و صدق رضا ، و قبول قضا به دلخوشي . است عالمت صبر سه چيز : و گفت 
هركه چشم نگاه دارد از حرام ، و تن از شهوات ، و باطن آبادان دارد به مراقبت دايم ، و                     : و گفت   

 . ظاهر آراسته دارد به متابعت سنت  ، و عادت كند به حالل خوردن ؛ فراست او خطا نشود 
.  از دروغ گفتن و خيانت كـردن و غيبـت كـردن دور باشـيد                 :نقل است كه روزي ياران را گفت        

 . باقي هرچه خواهيد كنيد 
 . دنيا بگذار و توبه كن ، و هواي نفس بگذار و به مراد رسيدي : و گفت 

 به شب چوني ؟ : ازو پرسيدند 
ي مرغي را كه بر بابزن زده باشند و به آتش مي گردانند حاجت نبود از او پرسيدن كه چون                  : گفت  

 !؟
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يك روز طعام در پيش نهـاد و        . نقل است كه خواجه علي سيرگاني بر سر تربت شاه نان مي داد              
 . مهمان فرست ! خداوندا : گفت 

 - از سر تربت شاه      -هاتفي آواز داد    . سگ برفت   . خواجه علي بانگ بر وي زد       . ناگاه سگي آمد    
 مهمان خواهي ، چون بفرستيم بازگرداني ؟ : كه 

او را ديـد  . سگ را نديد به صحرا رفت    . رخاست و بيرون دويد و گرد محلتها مي گشت          در حال ب  
خواجه علي خجـل    . سگ هيچ التفات نكرد     . ماحضري كه داشت پيش او نهاد       . گوشه اي خفته    

 . توبه كردم : شد و در مقام استغفار بايستاد و دستار برگرفت و گفت 
اگر نه  . چون بيايد براني ؟ تو را چشم بايد         . خواني  مهمان  ! احسنت اي خواجه علي     : سگ گفت   

 . رحمة اهللا عليه. سبب شاه بودي ، مي ديدي آنچه ديدي 
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   37 
 ذكر يوسف بن الحسين قدس اهللا روح العزيز  

 
آن معتكف حضرت دايم ، آن حجت واليت واليخافون لومـة اليـم ، آن آفتـاب نهـاني ، آن در                      

يوسف بن الحسين رحمةاهللا عليه ؛ از جمله        :ندگاني ، آن شاه باز كونين ، قطب وقت          ظلمت آب ز  
مشايخ بود ، و از مقدمان اولياء عالم بود ، و به انواع علوم ظاهر و باطن ، و زباني داشت در بيـان                        
 معارف و اسرار ، و پير ري بود و به انواع علوم ظاهر و باطن ، و زباني داشـت در بيـان معـارف و                         

اسرار و پير ري بود ، و بسيار مشايخ و شيوخ را ديده بود ، و باابو تراب صحبت داشته و از رفيقان                       
ابوسعيد خراز بود ، و مريد ذوالنون مصري بود ، و عمري دراز يافته بود و پيوسـته در كـار جـدي                       

تي داشـت ، و  و در ادب آيتي بوده است ، و او خود اديب بود و رياضاتي و كراما        . تمام كرده است    
 . در مالمت قدمي محكم داشت ، و همتي بلند 

دختـر اميـر عـرب چـون او را          . و ابتداي حال او آن بود كه در عرب با جمعي به قبيله اي برسيد                
او .  ناگاه فرصت جست و خود را پيش او انداخت         -بديد فتنه او شد ، كه عظيم صاحب جمال بود           

سر برزانو نهاده بـود ، در خـواب         . ورتر رفت و آن شب بخفت       بلرزيد و او را بگذاشت و به قبيله د        
و يكي بر تخت نشسـته پادشـاه        . موضعي كه مثل آن نديده بود بديد ، و جمعي سبزپوشان            . شد  

ايشـان او را راه  . خود را بـه نزديـك ايشـان افكنـد     . وار ، يوسف را آرزو كرد بداند ايشان كه اند           
  شما كيانيد ؟ :پس گفت . دادند و تعظيم كردند 

فرشتگانيم و اين كه بر تخت نشسته است يوسـف ، پيغـامبر عليـه السـالم ، بـه زيـارت                      : گفتند  
 . يوسف بن الحسين آمده است 

 . من كه باشم كه پيغامبر خداي به زيارت من آيد : گفتم . مرا گريه آمد : گفت 
را در كنـار گرفـت و برتخـت         در اين انديشه بودم كه يوسف عليه السالم از تخت فرود آمـد و مـ               

در آن سـاعت كـه آن       : من كه باشم كه با من اين لطف كني ؟ گفت            ! يا نبي اهللا    : گفتم  . نشاند  
دختر با غايت جمال خود را در پيش تو افگند و تو خود را به حق تعالي سپردي و پناه بدوجسـتي                      

تـو آن   ! بنگـر اي يوسـف      «: حق تعالي تو را بر من و ماليكه عرضه كرد و جلوه فرمود و گفـت                 
يوسفي كه قصد كردي به زليخا تا دفع كني او را و آن يوسف است كه قصد نكرد به دختـر شـاه                     

مرا با اين فريشتگان به زيارت تو فرستاد و بشارت داد كـه تـو از گزيـدگان                  » .عرب و بگريخت    
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 مصري اسـت ، و      در هر عهدي نشانه اي باشد ، و در اين عهد نشانه ذوالنون            : پس گفت   . حقي  
 . پيش او رو . نام اعظم او را دادند 

يوسف چون بيدار شد جمله نهادش درد گرفت و شوق بر او غالب شد و روي به مصـر نهـد و در                       
. چون به مسجد ذوالنـون رسـيد سـالم كـرد و بنشسـت      . آرزوي نام بزرگ خداي تعالي مي بود  

ي بنشسـت كـه زهـره نداشـت كـه از            يوسف يكسال در گوشه مسجد    . ذوالنون جواب سالم داد     
 اين جوانمرد از كجاست ؟ : ذوالنون چيزي پرسد و بعد از يك سال ذوالنون گفت 

 . از ري : گفت 
چون يك سال ديگـر بگذشـت       . يك سال ديگر هيچ نگفت و يوسف هم در آن گوشه مقيم شد              

 . به زيارت شما : اين جوان به چه كار آمده است ؟ گفت : ذوالنون گفت 
 هيچ حاجتي هست ؟ : پس از آن گفت . ك سال ديگر هيچ نگفت ي

 . بدان آمده ام كه تا اسم اعظم به من آموزي : گفت 
از رود نيل بگـذر     : بعد از آن كاسه چوبين سرپوشيده بدو داد و گفت           . يك سال ديگر هيچ نگفت      

 . ر اين كاسه بدو ده و هرچه با تو گويد ياد گي. ، در فالن جايگاه پيري است 
يوسف كاسه برداشت و روان شد چون پاره اي راه برفت وسوسه اي در وي پيدا شد كـه در ايـن                      

. يوسف متحير شد    . موشي برون جست و برفت      . سر كاشه بگشاد    . كاسه چه باشد كه مي جبند       
 . اكنون كجا روم ؟  پيش اين شيخ روم يا پيش ذوالنون : گفت 

نام بـزرگ   : شيخ چون او را بديد تبسمي بكرد و گفت           . عاقبت پيش آن شيخ رفت با كاسه تهي       
 . آري : خداي از او درخواسته اي ؟  گفت 

 موشي گوش نمي تـوان      - سبحان اهللا    -ذالنون بي صبري تو مي ديد ، موشي به تو داد            :  گفت  
 نام اعظم چون نگاه داري ؟ . داشت 

دوش هفـت بـار از حـق اجـازت          : ذوالنون  گفـت     . يوسف خجل شد و به مسجد ذوالنون بازآمد         
پس حق تعالي فرمـود     . يعني هنوز وقت نيست     . دستوري نداد   . خواستم تا نام اعظم به تو آموزم        

 . اكنون به شهر خود بازرو تا وقت آيد . چون بيازمودم چنان بود . كه او را به موشي بيازماي 
 . مرا وصيتي كن : يوسف  گفت 

وصـيت بـزرگ آن   . يكي بزرگ ؛ و يكي ميانه ؛ و يكي خـرد         . تو را سه وصيت مي كنم       :  گفت  
 . است كه هرچه خوانده اي فراموش كني ، و هرچه نبشته اي بشويي تا حجاب برخيزد 

 . اين نتوانم : يوسف  گفت 
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ميانه آن است كه مرا فراموش كني و نام من با كسي نگويي كه پير من چنين گفته                  : پس  گفت    
 . كه اين همه خويشتن ستايي است -موده است است و شيخ من چنان فر

 . اين هم نتوانم كردن :  گفت 
 . وصيت خرد آن است كه خلق را نصيحت كني و به خداي خواني : پس  گفت 

 . اين توانم ، ان شاء اهللا :  گفت 
 . اما به شرطي نصيحت كني كه خلق را در ميان نبيني:  گفت 
 . چنان كنم :  گفت 

چـون مجلـس آغـاز كـرد        .  اهل شهر استقبال كردنـد       - و او بزر زاده ري بود        -پس به ري آمد     
اهل ظاهر به خصمي برخاستند كه در آن وقت به جز علم صورت علمي    . سخن حقايق بيان كرد     

روزي درآمدكـه   . ديگر نبود و او نيز در مالمت رفتي ، تا چنان شد كه كس به مجلس او نيامدي                   
با ذوالنون عهـد كـرده      ! نه  : پيرزني آواز داد    . خواست كه بازگردد     . كسي را نديد  . مجلس بگويد   

 . بودي كه خلق را درميان نبيني در نصيحت گفتن و از براي خداي گويي 
اگر كسي بودي و اگر نه پنجاه سـال بـدين حـال             . چون اين بشنيد متحير شد و سخن آغاز كرد          

ابـراهيم از بركـت صـحبت او بـه          . وي گشـت    بگذرانيد و ابراهيم خواص مريد او شد و حال او ق          
شبي ندايي شـنيدم كـه      : تا ابراهيم  گفت     . جايي رسيد كه باديه را بي زاد و راحله قطع مي كرد             

مرا اين سخن چنان سـخت      : ابراهيم  گفت    » .برو و يوسف حسين را بگوي كه تو از راندگاني           «:
شـب ديگـر    . ه اين سخن با وي گويم       آمد كه اگر كوهي بر سر من زدندي آسانتر از آن بودي ك            

برخاسـتم و غسـلي كـردم و        » . به او بكگوي كه تـو از رانـدگاني          «:به تهديدتر از آن شنيدم كه       
بـا او بگـوي كـه تـو از          «:تا شب سوم همـان آواز شـنيدم كـه           . استغفار كردم و متفكر بنشستم      

 به اندوهي تمام در مسجد      برخاستم و » . چنانكه برنخيزي    -راندگاني و اگر نگويي زخمي خوري       
. دارم : هـيچ بيـت يـاد داري؟ گفـتم     : چون مرا بديد گفت    . او را ديدم در محراب نشسته       . شدم  

برخاسـت وديـري برپـاي بـود و آب از           . او را وقـت خـوش شـد         . بيتي تازي ياد داشتم ، بگفتم       
از بامداد تا اكنون    : پس روي به من كرد و  گفت         . چشمش روان شد ، چناكه با خون آميخته بود          

بدين يك بيت كه گفتـي چنـين        . پيش من قرآن مي خواندند ، يك قطره آب از چشم من نيامد              
 مردمان راست مي گويند ، كه او زنديق اسـت           - طوفان از چشم من روان شد        -حالتي ظاهر شد    

ز قـرآن   كسي از بيتي از چنين شود و ا       . و از حضرت خطاب راست مي آيد كه او از راندگان است             
 . برجاي بماند رانده بود 
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ترسيدم و برخاستم و روي     . من متحير شدم در كار او و اعتقاد من سستي گرفت            : ابراهيم  گفت    
يوسف حسين زخم خورده حق است ولكن جاي او         : فرمود  . اتفاقا با خضر افتادم     . در باديه نهادم    

گر دست رد به پيشاني تو بازنهند هنوز   كه در راه حق چندان قدم بايد زد كه ا          -اعلي عليين است    
 .  كه هركه در اين راه از پادشاهي بيفتد از وزارت نيفتد -اعلي عليين جاي تو باشد 

 -مادر و پدرش پيوسته از وي در زحمت بودنـدي           . نقل است كه عبدالواحد زيد مردي شطار بود         
دعاهم :  كلمه مي گفت    روزي به مجلس يوسف حسين بگذشت او اين        -كه به غايت ناخلف بود      

چنانكـه كسـي را   . حق تعالي بنده عاصي را مي خواند به لطف خويش        . بلطفه كانه محتاج اليهم     
 . به كسي حاجت بود 

اول شب يوسف   . سه شبانروز بماند    . عبدالواحد جامه بينداخت و نعره اي بزد و به گورستان رفت            
آن جوان تايب را دريـاب      . رك الشاب التايب    بن الحسين او را به خواب ديد كه خطابي شنيدي اد          

او چشـم بـاز كـرد و         . يوسف مي گرديد تا در آن گورستان به وي رسيد سر وي بر كنـار نهـاد                  . 
 سه شبانه روز است تا تو را فرستاده اند اكنون مي آيي ؟ : گفت 

 . اين بگفت و جان بداد 
 و غريمي داشت در - هزار دينار خريد  به-نقل است كه در نشابور بازرگاني كنيزكي ترك داشت  

در نشابور بـر كـس اعتمـاد        . خواست كه شتابان برود و مال خود از وي بستاند           . شهري ديگري   
بوعثمـان نمـي    . پيش بوعثمان حيري آمد و حـال بـازنمود          . نداشت كه كنيزك را به وي سپارد        

 .  راه ده كه هرچه زودتر بازآيم در حرم خود او را: بازرگان شفاعت بسيار كرد و  گفت . پذيرفت 
بوعثمان را بي اختيار نظر بر آن كنيزك افتاد و عاشـق او             . آن بازرگان برفت    . القصه ، قبول كرد     

برخاست و پيش شيخ خود ابوحفص حـداد        .  ندانست كه چه كند      -چنانكه بي طاقت گشت     . شد  
 . وسف بن الحسين تو را به ري مي بايد شد ، پيش ي: ابوحفص او را  گفت . رفت 

آن : گفتنـد   . چون به ري رسيد مقـام يوسـف حسـين پرسـيد             . بوعثمان در حال عزم عراق كرد       
 . تو را صحبت او زيان دارد . زنديق مباحي را چه كني ؟ تو اهل صالح مي نمايي 

چون به نشابور آمد بـوحفص      . بازگشت  . بوعثمان از آمدن پشيمان شد      . از اين نوع چندي گفتند      
 . چرا: گفت .  نه : يوسف حسين را ديدي؟  گفت : فت گ

 . نرفتم و بازآمدم . او مردي چنين و چنان است : حال بازگفت كه شنيدم 
 . بازگرد و او را ببين :بوحفص گفت 
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مرا مهمـي   : او  گفت    . صد چندان ديگر بگفتند     . بوعثمان بازگشت و به ري آمد و خانه او پرسيد           
چون به درخانه او رسيد پيري ديد نشسته ، پسري امرد در پـيش او               . دادند  است پيش او تا نشان      

صاحب جمال و صراحي و پياله اي پيش او نهاده ، و نور از روي او مي ريخت ، در آمد و سالم                       . 
. شيخ يوسف در سخن آمد و چندان كلمات عالي بگفت كه بوعثمان متحير شد               . كرد و بنشست    

 براي خداي با چنين كلماتي و چنين مشاهده اي اين چه حـال اسـت                از! اي خواجه   : پس  گفت    
 . كه تو داري ؟ خمر و امرد 

اين امرد پسر من است و كم كس داند كه او پسر من است ، و قرآنش مي آموزم                   : يوسف  گفت    
و در اين گلخن صراحي افتاده ، برداشتم و پاك بشستم و پر آب كردم كه هـر كـه آب خواهـد                       . 

 . ، كه كوزه نداشتيم بازخورد 
 از براي خداي چرا چنين مي كني تا مردمان مي گويند ، آنچه مي گويند ؟ : و عثمان گفت 
 . از براي آن مي كنم تا هيچ كس كنيزك ترك به معتمدي به خانه من نفرستد : يوسف  گفت 

 . بوعثمان چون اين بشنيد در پاي شيخ افتاد و دانست كه اين مرد درجه بلند دارد 
از . نقل است كه در چشم يوسف بن الحسين سرخي بود ظاهر ، و فتوري از غايـت بـي خـوابي                      

 عبادت او چگونه است ؟ :ابراهيم خواص پرسيدند 
 . نه ركوع كند و نه سجود . چون از نماز خفتن فارغ شودتا روز برپاي باشد :  گفت 

 تا روز ايستادن چه عبادت باشد ؟ :پس از يوسف پرسيدند 
همنين اطستاده باشم   . نماز فريضه به آساني مي گزارم اما مي خواهم كه نماز شب گزارم              : فت  گ

، امكان آن نبود كه تكبير توانم كرد ، از عظمت او ، ناگاه چيزي به من درآيد و مرا همچنان مي                      
 . چون صبح برآيد فريضه گزارم .دارد تا وقت صبح 

 كه خداي تو را طعم نفس تو مچشاناد كـه اگـر ايـن               نقل است كه وقتي به جنيد نامه اي نوشت        
 . طعم بچشاند ، پس از اين هيچ نبيني 

هر امتي را صفوت است كه ايشان را وديعت خداي اند كه را از خلق خويش پنهان مي                  : و  گفت    
 . اگر ايشان در اين امت هستند صوفيان اند . دارد 

 . معاشرت اضداد و در رفيقي زنان آفت صوفيان در صحبت كودكان است و در : و  گفت 
پس ايشان شرم دارند از نظر حق كـه  . قومي اند كه دانند كه خداي ايشان را مي بيند      :  و  گفت    

از مهابت چيزي كنند ، جز از آن وي ، و هركه به حقيقت ذكر خداي ياد كند ذكر غيـر فرامـوش                       
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حق همه چيز بدو نگـاه دارنـد از بهـر    كند در ياد كرد او ؛ و هركه فرموش كند ذكر اشياء در ذكر               
 . آنكه خداي او را عوض بود از همه چيز 

اشارت خلق بر قدر يافت خلق است و يافت خلق بر قدر شناخت خلق است و شـناخت                  : و  گفت    
خلق بر قد رمحبت خلق است وهيچ حال نيست به نزديك خداي تعالي دوست تر از محبت بنده                  

 . خداي را 
هركه خداي را دوست تر دارد خـواري وذل او سـخت تـر بـود و                 : گفت  .  حبت  از م : و پرسيدند   

 . شفقت او و نصيحت او خلق خداي را بيشتر بود 
 . عالمت شناخت انس آن است كه دور باشد از هرچه قاطع او آيد از ذكر دوست : و  گفت 
 . تنهايي دوست دارد و نهان داشتن طاعت . عالمت صادق دو چيز است : و  گفت 
توحيد خاص آن است كه در سر و دل در توحيـد چنـان پنـدارد كـه پـيش حضـرت او                 : و  گفت    

در احكام و قدرت او ؛ در درياهاي توحيد او ؛ و از خويشتن              . تدبير او بر او مي رود       . ايستاده است   
اكنون كه هست همچنان است كه پيش از اين بود ، در جريـان حكـم                . فاني شده و او را خبر نه        

 . و ا
زيرا كه تشـنگي    . هركه در بحر تجريد افتاد هر روز تشنه تر بود و هرگز سيراب نگردد               : و  گفت    

 . حقيقت دارد و آن جز به حق ساكن نگردد 
عزيزترين چيزي در دنيا اخالص است كه هرچند جهد كنم تا ريا از دل خويش بيـرون                 : و  گفت    

 . كنم به لوني ديگر از دل من برويد 
 .  اگر خداي را بينم با جمله معاصي دوست تر از آن دارم كه با ذره اي تصنع بينم :و  گفت 
از عالمت زهد آن است كه طلب مفقود نكند تا وقتي كه موجود خود را مفقود نگردانـد                : و  گفت    

 . 
 . غايت آن است كه بنده او باشي در همه چيزي : و  گفت 
 . دت كرد او را به دل هركه بشناخت او را به فكر ، عبا: و  گفت 
 . ذليلترين مردمان طماع است ، چنانكه شريفترين ايشان درويش صادق بود : و  گفت 

بارخدايا تو مي دانـي كـه نصـيحت كـردم خلـق را قـوال ؛ و                  :و چون وفاتش نزديك آمد ، گفت        
 . نصيحت كردم نفس را فعال و خيانت نفس من به نصيحت خلق خويش بخش

به چـه   : گفتند  . بيامرزيد  : خداي با تو چه كرد ؟  گفت         : گفتند  . ا بخواب ديدند    وبعد از وفات او ر    
 . رحمةاهللا عليه . به بركت آنكه هرگز هزل را با جد نياميختم : سبب؟  گفت 
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   38 
 ذكر ابوحفص حداد قدس اهللا روحه العزيز  

 
سلطان اوتاد ، قطب عالم      آن قدوه رجال ، آن نقطه كمال ، آن عابد صادق ، آن زاهد عاشق ، آن                  

ابوحفص حداد ، رحمةاهللا عليه ، پادشاه مشايخ بود علي االطالق ، خليفه حق بود به استحقاق ،                  : 
و از محتشمان اين طايف بود ، و كسي به بزرگي او نبود در وقت وي ، ور در رياضت و كرامت و                       

ن او بي واسـطه خـداي بـود ،          مروت و فتوت بي نظير بود و در كشف و بيان يگانه و معلم و ملق               
و پير بوعثمان حيري بود و شاه شجاع از كرمان به زيارت او آمدو در صحبت او به بغداد                   . عزوجل

به زيارت مشياخ ، و ابتداي او آن بود كه بر كنيزكي عاشق بود ، چنانكه قرار نداشت ، او را گفتند                      
 . او كند در شارستان نشابور جهودي جادوگر است ، تدبير كار تو : 

تو را چهل روز نماز نبايد كرد و هـيچ طاعـت و             : او  گفت    . ابوحفص پيش او رفت و حال بگفت        
عمل نيكو نبايد كرد و نام خداي بر زبان نشايد راند و نيت نيكو نبايد كرد ، تا من حيلـت كـنم و                        

 . تو را به سحر به مقصود رسانم 
: جهود گفـت    . طلسم بكرد و مراد حاصل نشد     بعد از آن جهود آن      . بوحفص چهل روز چنان كرد      

 . بي شك از تو خيري در وجود آمده است و اگر نه مرا يقين است كه اين مقصود حاصل شدي 
من هيچ چيزي نكردم اال در راه كه مي آمدم سـنگي از راه بـه پـاي بـاز كنـاره                      : بوحفص گفت   

 . افگندم تا كسي بر او نيفتد 
را كه تو چهل روز فرمان او ضايع كني و او از كرم اين مقدار رنـج                 ميازار خداوندي   : جهود  گفت    

 . تو ضايع نكرد 
آتشي از اين سخن در دل ابوحفص پديد آمد و چندان قوت كرد كه بو حفـص بـه دسـت جهـود                       
توبه كرد و همان آهنگري مي كرد و واقعه خود نهان مي داشت و هر روز يك دينار كسـب مـي              

 و نمـاز    - چنانكـه ندانسـتندي      -ي و در كليددان بيوه زنان زانداختي        كرد و شب به درويشان داد     
وقت بودي كه در حوضي كه تره شستندي بقاياي آن          . خفتن دريوزه كردي و روزه بدان گشادي        

بسـم اهللا الـرحمن     * اعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم        : اين آيت مي خواند     . در بازا ر مي گذشت      
دلش بدين آيت مشغول شد و چيزي بـر وي          * ا لم يكونوا يحتسبون   و بدالهم من اهللا م    * الرحيم  

به جاي انبر ، دست در كوره كرد و آهن تفسيده بيرون كرد و بر سندان                . در آمد و بيخود گذشت      
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اي : گفتنـد   .  كه مي گردانيد     -شاگردان پتك بزدند ، نگاه كردند ، آهن در دست او ديدند             . نهاد  
 اين چه حال است ؟ ! استاد 

 ! او بانگ بر شاگردان زد كه بزنيد 
 بركجا بزنيم ؟ چون آهن پاك شد ؟ ! اي استاد : گفتند 

چون پاك شد   :آهن تافته در دست خود ديد و اين سخن بشنيد كه            . پس بوحفص به خود بازآمد      
 بركجا زنيم ؟

تيم به تكلف   ما چندين گاه خواس   : نعره بزد و آهن از دست بيفگند و دكان را به غارت داد و گفت                
كه اين كار رها كنيم و نكرديم تا آنگاه كه اين حديث حمله آورد و ما را از ما بستد تـو اگـر چـه                          

 . من دست از كار مي داشتم تا كار دست از من نداشت فايده نبود 
 . پس روي به رياضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پيش گرفت 

آخر چرا نيايي تا سماع     : گفتند  . ماع مي كردند    چنانكه نقل است كه در همسايگي او احاديث است        
 احاديث كني ؟ 

سـماع ديگـر    . من سي سال است تا مي خواهم كه داد يك حديث بدهم ، نمي توانم داد                 : گفت  
 حديث چون كنم ؟ 

 آن حديث كدام است ؟ : گفتند 
كه ما ال يعنيه    رسول صلي اهللا عليه و آله وسلم من حسن اسالم المرء تر           :آنكه مي فرمايد    : گفت  

 . از نيكويي اسالم مرد آن است كه ترك كند چيزي كه به كارش نيايد . 
آهويي از كوه   . وقت ايشان خوش گشت     . نقل است كه با ياران به صحرا رفته بود و سخن گفت             

آهـو  . ابوحفص تپانچه بر روي خود مي زد و فريـاد مـي كـرد               . بيامد و سر بركنار ابوحفص نهاد       
 اين چه بود ؟ : اصحاب پرسيدند .  به حال خود بازآمد شيخ. برفت 
چون وقت ما خوش شد در خاطرم آمد كه كاشكي گوسفندي بودي تا بريـان كردمـاني و                  : گفت  

 . چون در خاطرم بگذشت آهويي بيامد . ياران امشب پراكنده نشدندي 
پانچه زدن چه معني دارد     كسي را با حق چنين حالي بود فرياد كردن و ت          ! يا شيخ   : مريدان گفتند   

 ؟ 
اگـر خـداي تعـالي بـه        . نمي دانيد كه مراد در كنار نهادن از در بيرون كردن اسـت              : شيخ گفت   

 . فرعون نيكي خواستي بر مراد او نيل را روان نكردي 
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نقل است كه هر وقت در خشم شدي سخن نيكو گفتي تا خشم او ساكن شدي ، آنگه به سختي                    
 . ديگر شدي 

 تو را چه بوده است ؟ : گفت . يكي را ديد متحير و گريان . كه يك روز مي گذشت نقل است 
 . خري داشتم ، گم شده است و جز آن هيچ نداشتم : گفت 

 . در حال خر پديد آمد . به عزت تو كه گام برندارم تا خر بدو باز نرسد : شيخ توقف كرد و گفت 
. ميوپزي چنـد ديـدم پـيش او نهـاده     .  رفتم روزي در پيش ابوحفص مي: ابوعثمان حيري گويد  

ميويز من بخـوردي از چـه       !اي خائن   : حلق مرا بگرفت و گفت      . يكي برداشتم و در دهان نهادم       
 وجه ؟
 . من از دل تو دانم و بر تو اعتماد دارم و نيز دانستم كه هرچه داري ايثار كني : گفتم 
به پاكي حق . و بر دل من چون اعتماد داري من بر دل خويش اعتماد ندارم ، ت      !اي جاهل   : گفت  

 كسـي درون    - كه عمري است تا برهراس او مي زيم و نمي دانم كه از من چـه خواهـد آمـد                      -
 . خويش نداند ، ديگري درون او چه داند 

و هم ابوعثمان گويد كه با ابوحفص به خانه ابوبكر حنيفه بودم و جمعي اصحاب آنجـا بودنـد ، از            
 . كاشكي حاضر بودي : گفتم .  كردند درويشي ياد مي

 . اگر كاغذي بودي رقعه اي نوشتمي تا بيامدي : شيخ گفت 
 . اينجا كاغذ هست : گفتم 
اگر مرده باشد و كاغذ وارث را شده باشد نشـايد بـر ايـن               . خداوند خانه به بازار رفته است       : گفت  

 . كاغذ چيزي نوشتن 
تو را  : گفت  . ان روشن شده است كه مجلس علم گويم         مرا چن : بوحفص را گفتم    : بوعثمان گفت 

تا بـدان حـد كـه حـق         : مشقت تو بر خلق تا چه حد است ؟ گفت           : چه بدين آورده است ؟ گفتم       
اگـر چنـين اسـت      : گفـت   . تعالي مرا به عوض همه عاصيان در دوزخ كند و عذاب كند روا دارم               

ه و تن خود را ؛ و ديگر آن كه جمع آمـدن  اما چون مجلس گويي اول دل خود را پند د  . بسم اهللا   
 . مردم تو را غره نكند كه ايشان ظاهر تو را مراقبت كنند و حق تعالي باطن تو را 

چون مجلس به آخر آمد سايلي      . بوحفص پنهان در گوشه اي بنشست       . پس من بر تخت برآمدم      
: ابوحفص گفـت    .  دادم   در حال پيراهن خود بيرون آوردم و به وي        . برخاست و پيراهني خواست     

دعـوي  : چه دروغ گفـتم؟ گفـت   :گفتم ! فرود آي اي دروغ زن از منبر      . يا كذاب انزل من المنبر      
كردي كه شفقت من بر خلق بيش از آن است كه برخود ؛ و به صـدقه دادن سـبقت كـردي  تـا                      
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درنگ كردي تا اگر دعوي تو راست بودي زماني . فضل سابقان تو را باشد ؛ خود را بهتر خواستي    
 . پس تو كذابي و منبر نه جاي كذابان است . فضل سابقان ديگري را باشد 

. او در حال بيفتـاد و بيهـوش شـد           . جهودي پيش آمد    . نقل است كه يك روز در بازار مي رفت          
مردي را ديدم لباس عدل پوشيده و خود را ديـدم لبـاس             : گفت  . چون بهوش آمد از او پرسيدند       

ترسيدم كه نبايد كه لباس فضل از سر من بركشـند و در آن جهـود پوشـند ، و                     . فصضل پوشيده 
 . لباس عدل از وي بركشند و در من پوشند 

سـبحان اهللا   . سي سال چنان بودم كه حق را خشمگين مي ديدم كه در من نگريسـت                : و گفت   
 . آن چه سوز و بيم بوده باشد او را در آن حال 

چون به بغداد رسـيد     .  حج افتاد و او عامي بود و تازي نمي دانست            نقل است كه ابوحفص را عزم     
شيني عظيم باشد كه شيخ الشيوخ خراسان راترجماني بايد تا زبان ايشان را             : مريدان با هم گفتند     

در . پس جنيد مريدان را به استقبال فرستاد و شيخ بدانست كه اصحابنا چه مـي انديشـند                  . بداند  
 جمـاعتي از اكـابر      - چنانكه اهل بغداد در فصاحت او عجب ماندنـد           -كرد  حال تازي گفتن آغاز     

 . شما گوييد . عبارت شما را است : بوحفص گفت . پيش او جمع آمدند و از فتوت پرسيدند 
فتوت نزديك من آن است كه فتوت از خود نبيني و آنچه كرده باشي آن را بـه خـود                    :جنيد گفت   

  .نسبت ندهي كه اين من كرده ام 
اما فتوت نزديك مـن انصـاف دادن و انصـاف ناطلبيـدن             . نيكوست آنچه گفتي    : بوحفص گفت   

 . است 
 . در عمل آريد اصحابنا : جنيد گفت 

 . اين به سخن راست نيايد : بوحفص گفت 
برخيزيد اي اصحابنا كه زيادت آورد بـوحفص بـرآدم و ذريـت او در               : جنيد چون اين بشنيد گفت      

خطي گرد اوالد آدم بكشيد در جوانمردي ، اگر جوانمردي اين است كه او مـي                يعني  . جوانمردي  
 . گويد 

و بوحفص اصحاب خويش را عظيم به هيبت و ادب داشتي و هيچ مريد را زهـره نبـودي كـه در                      
پيش او بنشستي و چشم بر روي او نيارستي انداخت و پيش او همه برپاي بودندي و بـي امـر او                      

 . طان وار نشسته بودي بوحفص سل. ننشستندي 
 . اصحاب را ادب سالطين آموخته اي : جنيد گفت 

 . تو عنوان نامه بيش نمي بيني اما از عنوان دليل توان ساخت كه در نامه چيست : بوحفص گفت 
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 . ديگي زيره با و حلوا فرماي تا بسازند : پس ابوحفص گفت 
. بر سر حمالي نهيد تا مي برد      : حفص گفت   چون بياورد ابو  . جنيد اشارت كرد به مريدي تا بسازد        

چندانكه خسته گردد آنجا بر در هر خانه اي كه رسيده باشد آواز دهد ، و هركه بيرون آيد به وي                     
 . دهد 

پيـري  . بنهاد بـر در خانـه اي و آواز داد           . حمال چنان كرد و مي رفت تا خسته شدو طاقت نماند            
 . لوا آورده اي ، تا دربگشاييم اگر زيره با ح: گفت . خداوند خانه بود 

 . درآر: دربگشاد و گفت . آري : گفت 
از پير پرسيدم كه اين چه حال است و تو چه دانستي كه ما زيره با و                 . عجب داشتم   : حمال گفت   

 حلوا آورده ايم ؟
دوش در مناجات اين بر خاطرم بگذشت كه مدتي است فرزندان من از من اين مي طلبند                 : گفت  

 .  كه بر زمين نيفتاده باشد دانم. 
از .  جنيد چند بار در وي نگرست        - سخت با ادب     -نقل است كه مريدي بود در خدمت بوحفص         

 چند سال است تا در خدمت شماست ؟ : آنكه او خوش آمدش پرسيد 
 . ده سال است : ابوحفص گفت 

 . ادبي تمام دارد و فري عجب و شايسته جواني است : گفت 
آري ، هفده هزار دينار در راه ما باخته است و هفده هزار ديگر وام كـرده ام و در            : ابوحفص گفت   

 . باخته ام ، هنوز زهره آن ندارد كه زا ما سخني پرسد 
ابوتراب را ديدم در باديه و من شانزده روز هيچ نخورده           : گفت  . پس ابوحفص روي به باديه نهاد       

تـو را چـه نشـانده       : ابوتراب گفـت    . به فكري فرورفتم    . بر كنار حوضي رفتم تا آب خورم        . بودم  
ميان علم و يقين انتظار مي كنم تا غلبه كدام را بود تا يار آن ديگر باشم كه                  : است اينجا ؟ گفتم     

 . يعني اگر غلبه علم را بود آب خورم و اگر يقين را بود بروم . غالب باشد 
 . كار تو بزرگ شود : بوتراب گفت 

خواست كـه در حـق ايشـان    .  رسيد جماعتي مسكين را ديد مضطر و فرومانده پس چون به مكه 
بـه  : حالتي بر وي ظاهر شد ، دست فرو كرد و سنگي برداشت و گفت               . گرم گشت   . انعامي كند   

 . عزت تو كه اگر چيزي به من ندهي جمله قناديل مسجد بشكنم 
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 بياورد و بدو داد تا بر درويشان خرج در حال يكي بيامد و صره اي زر     . اين بگفت و در طواف آمد       
! اي شـيخ   : جنيد گفت   . چون حج بگزارد و به بغداد آمد اصحاب جنيد از او استقبال كردند              . كرد  

 راه آورد ما چه آورده اي ؟ 
مگر يكي از اصحاب ما چنانكه مي بايست زندگاني نمـي توانسـت كـرد ؟ ايـنم                  : بوحفص گفت   

دري ترك ادبي بينيد آن را عذري از خود برانگيزيد و بي او آن عذر               فتوح بود كه گفتم ارگ از برا      
اگر بدان عذر غبار برنخيزد و حق به دست تو بود عذر بهتر انگيـزد و بـي او                   . را از خود بخواهيد     

اگر بعـد   . اگر بدين همه غبار برنخيزد عاذري ديگر انگيز تا چهل بار            . عذري ديگر از خود بخواه      
زد و حق به جانب تو باشد و آن چهل عذر در مقابله آن جرم نيفتد بنشـين و بـا                     از آن غبار برنخي   

زهي ناجوانمرد كـه    ! زهي خودراي بي ادب     : ! زهي گران و تاري   ! خود بگوي كه زهي گاو نفس       
برادري براي جرمي چهل عذر از تو خواست و تو يكي نپـذيرفتي و همچنـان بـر سـر كـار                      !تويي

 . چنانكه خواهي مي كن . تو داني . م من دستم از تو شست. خودي 
 . يعني از قوت كه را تواند بود . جنيد چون اين بشنيد تعجب كرد 

نقل است كه شبلي چهار ماه بوحفص را مهماني كرد و هرروز چند لون طعام و چنـد گونـه حلـوا            
و جـوانمردي  اگر وقتي به نشابور آيي ميزباني !يا شبلي : آخر چون به وداع او رفت گفت     . آوردي  

 . به تو آموزم 
 چه كردمي ؟ !يا اباحفص : گفت 
مهمان را چنان بايد داشـت كـه خـود را بـه آمـدن               . تكلف كردي و متكلف جوانمرد نبود       : گفت  

مهماني گراني نيايدت و به رفتن شادي نبودت و چون تكلف كني آمدن او بـر تـو گـران بـود و                       
 . د ناجوانمردي بودرفتن آسان و هركه را با مهمان حال اين بو

بو حفص شبانه چهـل     . پس چون شبلي به نشابور آمد پيش ابوحفص فرود آمد و چهل تن بودند               
 . نه ، گفته بودي كه تكلف نبايد كرد : شبلي گفت . و يك چراغ برگرفت 

 . برخيز و بنشان : بوحفص گفت 
اين چـه   !يا شيخ    : پس گفت . شبلي برخاست و هرچند جهد كرد يك چراغ بيش نتوانست نشاند            

 حال است ؟ 
 الجرم به نام هريكـي  - كه مهمان فرستاده حق بود    -شما چهل تن بوديت فرستاده حق       : گفت  

آن چهل كه براي خداي بود نتوانستي نشاند اما آن          . چراغي گرفتم براي خداي و يكي براي خود       
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ردي و من اينچـه كـردم       تو هرچه در بغداد كردي براي من ك       . يكي كه از براي من بود نشاندي        
 . الجرم آن تكلف باشد و اين نه . براي خداي كردم 
هركه افعال و احوال به هروقتي نسنجد بـه ميـزان كتـاب و              : بوحفص گفت   : بوعلي ثقفي گويد    

 . سنت و خواطر خود را متهم ندارد او را از جمله مردان مشمر 
 ولي را خاموش به يا سخن ؟ : پرسيدند 

و . گوي آفت سخن داند هرچند تواند خاموش باشد ، اگر چه به عمـر نـوح بـود                   اگر سخن : گفت  
 . خاموش اگر راحت خاموشي بداند از خداي در خواهد تا دو چند عمر دهدش تا سخن نگويد 

 چرا دنيا را دشمن داري ؟ : گفتند 
 . از آنكه سرايي است كه هر ساعت بنده را در گناهي ديگر مي اندازد : گفت 
 . اگر دنيا بد است تو به نيك است و توبه هم در دنيا حاصل شود  : گفتند
يقينم و در يقين تو نه به شـك و بـر   . اما به گناهي كه در دنيا كرده مي آيد . چنين است   : گفت  

 . خطريم 
 عبوديت چيست ؟ : گفتند 
 . وده اند آنكه ترك هرچه توراست بگويي ، و مالزم باشي چيزي را كه تو را بدان فرم: گفت 
 درويشي چيست ؟ : گفتند 
 . به حضرت خداي شكستگي عرضه كردن : گفت 
 نشان دوستان چيست ؟ : گفتند 
يعني چنان مجرد از دنيا بيـرون رود كـه از وي            . آنكه روزي كه بميرد دوستان شاد شوند        : گفت  

 . چيزي نماند كه آن خالف دعي او بود در تجريد 
 ولي كيست ؟ : گفتند 
 .  آنكه او را قوت كرامات داده باشند و او را ازآن غايب گردانيده :گفت 
 عاقل كيست ؟: گفتند 
 . آنكه نفس خويش اخالص طلبد : گفت 
 بخل چيست ؟ : گفتند 
 . آنكه ايثار ترك كند د روقت يكه بدان محتاج بود : گفت 

 . كارهاي دنيا و آخرت ايثار آن است كه مقدم داراي نصيبت برادران بر نصيب خود در : و گفت 
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كرم انداختن دنيا است براي كسي كه بدان محتاج است و روي آوردن است بـر خـداي                  : و گفت   
 . به سبب نيازي كه تو را است به حق 

نيكوترين وسيلتي كه بنده بدو تقرب كند به خداي دوام فقر است به همه حالها و مالزم                 : و گفت   
 .  حاللگرفتن سنت در همه فعلها و طلب قوت

هركه خد را متهم ندارد در همه وقتها و همه حالتها و مخالفت خود نكند مغـرور بـود و                    : و گفت   
 . هركه به عين رضا بخود نگرست هالك شد 

 . خوف چراغ دل بود و آنچه در دل بود از خير و شر بدان چراغ توان ديد : و گفت 
 . گرفتن ندارد كسي را فقر درست نيايد تا دادن دوست تر از : و گفت 
 . كسي را نرسد كه دعوي فرسات كند ولكن از فراست ديگران ببايد ترسيد : و گفت 
هركه بدهد و بستاند او مردي است ، و هركه بدهـد و نسـتاند او نـيم مـردي اسـت ؛ و             : و گفت   

 . هركه ندهد و بستاند او مگسي است ، نه كسي است در وي هيچ خير نيست 
هركه از خداي بستاند وبدهـد بـه        : گفت  . معني اين سخن از او پرسيدند       : بوعثمان حيري گفت    

خداي ، او مردي است ، زيرا كه او دراين حال خود را نمي بيند در آنچه كنـد ؛ و هركـه بدهـد و                          
نستاند او نيم مردي است زيرا كه خود را مي بيند در آنچه كند كه ناستدن فضلي است ؛ و هركه                     

 كسي است ، زيرا كه گمان او چنان است كه دهنده و سـتاننده اوسـت نـه                   ندهد و بستاند او هيچ    
 . خداي 

 . هركه در همه حال فضل خداي مي بيند بر خويشتن اميد مي دارم كه از هالكان نباشد : و گفت 
 . مبادا كه عبادت خداي تو را پشتي بود تا معبود معبود بود : و گفت 
 .  مراقبت خويش است با خداي فاضلترين چيزي اهل اعمال را: و گفت 
 . چه نيكوست استغنا به خداي و چه زشت است استغنا با نام : و گفت 
هركه جرعه اي از شراب ذوق چشيد بيهوش شد به صفتي كه بهوش نتواند آمد مگر در                 : و گفت   

 . وقت لقا و مشاهده
 . حال مفارقت نكند از عالم و مفارقت نكند با قبول : و گفت 
خلق خبر مي دهند از وصول و از قرب و از مقامات عالي و مرا همه آرزوي آن است كه                    : و گفت   

 . داللت كنند مرا به راهي كه آن ره حق بود و اگرهمه يك لحظه بود 
عبادات در ظاهر سرور است و در حقيقت غرور از آنكه مقدور سبقت گرفته است و اصل                 : و گفت   

 . گر مغروري آن است كه كس به فعل خود شاد نشود م
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 . معاصي بريد كفر است چنانكه زهر بر يد مرگ است : و گفت 
هركه داند كه او را برخواهند انگيخت و حسابش خواهند كرد و از معاصي اجتناب ننمايد                : و گفت   

و از مخالفات روي نگرداند يقين است كه از سر خود خبر مي دهد كه من ايمان ندارم به بعـث و                      
 .حساب 
ركه دوست دارد كه دل او متواضع شود گو در صحبت صالحان باش و خدمت ايشـان                 ه: و گفت   

 . را مالزم 
 . روشني  تنها به خدمت او است و روشني جانها به استقامت : و گفت 
 . تقوي در حالل محض است و بس : و گفت 
 . تصوف همه ادب است : و گفت 
 . به آن است كه بدو آيد نه آنكه از او آيد بنده در توبه بر هيچ كار نيست زيرا كه تو: و گفت 
 . هر عمل كه شايسته بود آن را برند و بر تو فراموش كنند : و گفت 
نابينا آن است كه خداي را به اشياء بيند و نبيند اشياء را به خـدا و بينـا آن اسـت كـه از                   : و گفت   

 . خداي بود نظر او به مكونات 
الزم يك در باش تـا همـه درهـا برتـو     ! يا اخي : گفت  . نقل است كه يكي از او وصيت خواست    

 . گشايند و الزم يك سيد باش تا همه سادات تو را گردن نهند 
نديدم كه هرگز با غفلـت و انبسـاط         . بيست و دو سال با ابوحفص صحبت داشتم       : محمش گفت   

كـردي و در    خداي را ياد كرد كه چون خداي را ياد كردي برسبيل حضور و تعظيم و حرمت يـاد                   
 . چنانكه حاضران آن را بديدندي . آن حال متغير شدي 

در وقت نزع كه شكسته دل بايـد بـود بـه همـه حـال در تقصـيرهاي                   : و سخن اوست كه گفت      
 . خويش 

 . بر چه روي به غني آرد به چه آرد اال به فقر و فروماندگي : از او پرسيدند 
 . رحمةاهللا عليه. پاي ابوحفص نهيد نم سر من بر و وصيت عبداهللا سلمي آن بود كه چون وفات ك
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