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ع(ذکر امام صادق    ) 

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

رالصادق رضی اهللا عنهجعف:جگرگوشه انبياء، آن ناقد علی ، آن وارث نبی ، آن عارف عاشق  . 
گفته بوديم که اگر ذکر انبياء و صحابه و اهل بيت کنيم کتابی جداگانه بايد ساخت اين کتاب شرح اولياست که پس 

و چون از اهل بيت بود . از ايشان بوده اند اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنيم که او نيز پس از ايشان بوده است 
ه است و روايت از وی بيشتر آمده است کلمه ای چند از آن او بياوريم که ايشان همه و سخن طريقت او بيشتر گفت

  . يکی اند
يعنی يکی . نه بينيکه قومی که مذهب او دارند ، مذهب دوازده امام دارند . چون ذکر او کرده شود از آن همه بود 

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

هم الهيآن را شيخ بود ، و هم . کمال بود ، و قدوه جمله مشايخ بود ، و اعتماد هه بر وی بود ، و مقتدای مطلق بود 
هم .  را مکرم هم عباد را مقدم ، هم زهاد.محمديان را امام ، و هم اهل ذوق را پيشرو ، و هم اهل عشق را پيشوا 

صاحب تصنيف حقايق ، هم در لطايف تفسير و اسرار تنزيل بی نظير بود ، و از باقر رضی اهللا عنه بسيار سخن 
نقل کرده است و عجب دارم از آن قوم که ايشان خيال بندند که اهل سنت و جماعت را با اهل بيت چيزی در راه 

ومن آن نمی دانم که هر که به محمد ايمان دارد و به .  حقيقت است که اهل سنت و جماعت اهل بيت را بايد گفت به
تا به حدی که شافعی در دوستی اهل بيت تا به حدی بوده است که به . فرزندانش ندارد به محمد ايمان ندارد 

 : رفضش نسبت کرده اند و محبوس کردند و او در آن معنی شعری سروده است و يک بيت اين است
   محمدلو کان رفضا حب آل

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

اگر اين نيز بدانی زيان . اصحاب رسول دانستن از اصول ايمان نيست ، بسی فضولی که به کار نمی آيد ، می دانی 
که چون پادشاه دنيا و آخرت محمد ا می دانی وزرا او را به جای خود می بايد ندارد ، بلکه انصاف آن است 

شناخت ، و صحابه را به جای خود ، و فرزندان او را به جای خود می بايد شناهخت  تا سنی پاک باشی و با هيچ 
ان پيغامبر صلی اهللا از پيوستگ: چنانگه از ابو حنيفه رضی اهللا عنه پرسيدند . کس از پيوستگان پادشاهت کار نبود

 عليه که کدام فاضلتر ؟
از پيران صديق و فاروق و از جوانان عثمان و علی و اززنان عايشه  از دختران فاطمه رضی اهللا عنهم :گفت 

  . اجمعين
او در گوشه ای نشسته :وزير گفت . برو صادق را بيار تا بکشم :نقفل است که منصور خليفه شبی وزير را گفت 

از .ت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از ملک کوتاه کرده و ميرالمومنين را از وی رنج نه است و عزل
 کشتن وی چه فايده بود ؟

وزير برفت بطلب صادق. هرچند گف سودی نداشت   .  
چون صادق درآيد و من کاله از سر بردارم شما او را بکشيد:منصور غالمان را گفت   .  

ور در حال برجست و پيش صادق باز دويد و در صدرش بنشانيد و خود نيز به دوزانو منص. وزير صادق را آورد 
چه حاجت داری؟:پس منصور گفت . غالمان را عجب آمد .پيش اوو بنشست   

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



ر افتاد و دواج بر سر در کشيد و بيهوش شددرحال لرزه بر منصو.پس دستوری داد و به اعزازی تمام روانه کرد   
.  

که آنچه حال بود ؟:چون باز هوش آمد وزير پرسيد . گويند سه نماز از وی فوت شد   
چون صادق از در درآمد اژدهايی ديدم که با او بود که لبی به زير صفه نهاد ولبی به زير صفه ؛ و مرا گفت :گفت 

از وی عذر . و من آن اژدها ندانستم که چه می گويم .  را با اين صفه فروبرم به زبان حال اگر تو او را بيازاری تو
  . خواستم و چنين بيهوش شدم

مرا پندی ده که دلم سياه شده است!ای پسر رسول خدای:نقل است که يکبار داود طايی پيش صادق آمد و گفت   .  
اجت استتو را به بند من چه ح. تو زاهد زمانه ای ! يا باسليمان :گفت   .  
شما را بر همه خاليق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب است! ای فرزند پيغمبر :گفت   .  
من از آن می ترسم که به قيامت جد من در من زند که حق متابعت من نگذاردی ؟ اين کار به ! يا ابا سليمان :گفت 

رت حق بوداين کار به معاملت شايسته حض. نسبت صحيح و به نسبت قوی نيست   .  
آنکه معجون طينت او از آب نبوت است و ترکيب طبيعت او از اصل برهان و ! بار خدايا :داوود بگريست و گفت 

داوود که باشد که به معامله خود معجب .حجت ، جدش رسول است و مادرش بتول است  ،او بدين حيرانی است 
  . شود

بياييد تا بيعت کنيم و عهد بنديم که هر که از مطان ما :ن را گفت ايشا.نقل است که با موالی خود روزی نشسته بود 
  . در قيامت رستگاری يابد همه را شفاعت کند

يا ابن رسول اهللا تو را به شفاعت ما چه حاجت که جدتو شفيع جمله خاليق است ؟:ايشان گفتند   
ممن بدين افعال خود شرم دارم که به قيامت در روی جد خود نگر:صادق گفت   .  

تمردمان از :سفيان ثوری به درخانه وی آمد و گفت .نقل است که جعفر صادق مدتی خلوت گرفت و بطرون نيامد 
 فوايد انفاس تو محروم اند چرا عزلت گرفته ای؟

فسد الزمان و تغيراالخوان:اکنون چنين روی داد :صادق پاسخ داد   . 
 : و اين دو بيت را بخواند
اهبذهب الوفاء ذهاب امس الد   
 والناس بين مخايل و مآرب
 يفشون بينهم المودة والوفا
 و قلوبهم محشوة بعقارب

يا ابن رسول اهللا هذا من زی اهل بيتک:گفتند . نقل است که صادق را ديدند که خزی گرانمايه پوشيده بود  . 
هذا للحق و هذا :گفت . پالسی پوشيده بود که دست را خليده می کرد . دست آن کس بگرفت و در آستين کشيد 

 .للخلق
زهد و کرم باطن و قرةالعين خاندانی ؛ ولکن پس متکبری.همه هنرها داری :نقل است که صادق را گفتند   .  

من متکبر نيم ، ليکن کبر کبريايی است ، که من چون از سر کبر خود برخاستم کبريای او بيامد و به جای :گفت 
د کرد اما به کبريای او کبر شايد کردبه کبر خود کبريايی نشاي. کبر من بنشست   .  

عاقل کيست ؟:نقل است که صادق از ابو حنينفه پرسيد که   
آنکه تمييز کند ميان خير و شر:گفت   .  

بهايم نيز توانند کرد ، ميان آنکه او را بزنند و آنکه او را علف دهند:صادق گفت   .  
نزديک تو عاقل کيست:ابوحنيفه گفت  . 

ز کند ميان دو خير و شر تا از دو خير خير الخيرين اختيار کند و از دو شر خير الشرين برگزيندآنکه تميي:گفت   .  
و او را نشناخت. تو بردی :آنکس در صادق آويخت که . نقل است که هميانی زر از يکی برده بودند   .  

چند بود:صادق گفت   .  
هزار دينار:گفت  .  

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

ماهرچه داديم باز نگيريم:صادق گفت   .  
او کيست ؟:پس از آن مرد از يکی پرسيد   

جعفر صادق:گفتند   .  



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

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

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

خدای را به من بنمای:نقل است که يکی پيش صادق آمد و گفت   .  
اما اين ملت محمد است که يکی فرياد می کند رای ! آری :گفت .آخر نشنيده ای که موسی را گفتند لن ترانی :گفت 

 .قلبی ربی ، ديگری نعره می زند که لم اعبد ربا لم ارة
. باز برانداخت . 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  . 
فرو برش! ای آب :صادق گفت  . 

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

الغياث ، ! ياابن رسول اهللا :چون برمی آورد می گفت . ت آب را می گفت که فرو بر ، فرو می برد همچنين چند کر
چون از همه نوميد شد و وجودش همه غرق شد و اميد از خاليق منقطع کرد اين نوبت که آب او را برآورد .الغياث
الهی الغياث ، الغياث:گفت  . 

او را برآريد:صادق گفت   .  
حق را بديدی:پس گفت . تی بگذشت تا باز قرار آمد برآوردند و ساع  .  

چون به کلی پناه بدو بردم و مضطر شدم روزنه ای در . تا دست در غيری می زدم در حجاب می بودم :گفت 
آنچه ديدم می جستم بديدم و تا اضطرار نبود آن نبود که امن يجيب .درون دلم گشوده شد ؛ آنجا فرونگريستم 

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

هر که گويد خدای بر چيزست يا در چيزست و يا از چيزست او کافر بود:و گفت   .  
هرآن معصيت بنده را به حق نزديک گرداند که اول آن ترس بود و آخر آن عذر:و گفت  . 
ر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب آن طاعت بنده را ا زخدای دور گرداند زيرا که از اين ه:و گفت 

  . معنی بنده را به حق نزديک گرداند مطيع با عجب عاصی است و عاصی با عذر مطيع
ود و درويش صابر که توانگر را دل به کيسه ب:گفت . درويش صابر فاضلتر يا توانگر شاکر:از وی پرسيدند 

  . درويش را با خدای
  . و گفت عبادت جز به توبه راست نيايد که حق تعالی توبه مقدم گردانيد برعبادت

  . کما قال اهللا تعالی التائبون العابدون
و خدای را ياد کردن به حقيقت آن بود که فراموش . ذکر توبه در وقت ذکر خدای غافل ماندن است از ذکر :و گفت 

 . جمله اشيا را به جهت آنکه خدای او را عوض بود از جمله اشياءکند در جنب خدای
خاص گردانم به رحمت خويش هرکه را خواهم واسطه و علل .يختص برحمته من يشاء:در معنی اين آيت :و گفت 

  . واسباب از ميان برداشته است تا بدانند که عطاء محض است
  .  و عارف آن است که ايستاده است با خداوند خويشمومن آن است که ايستاده است با نفس خويش: و گفت 

هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هرکه مجاهده کند با نفس برای خداوند برسد به : و گفت 
  . خداوند
الهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساختن که بی الهام بود از عالمت راندگان است: و گفت   .  
  .  مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سياه به شب تاريک:و گفت 
عشق جنون الهی است نه مذموم است نه محمود: و گفت   .  
از نيکبختی مرد است که خصم او خردمند است: و گفت   .  

يل که بهترين وقتی با وی در غرور باشی ؛ دوم احمق که آن وقت که سود تو خواهد زيان تو بود و نداند ؛ سوم بخ
از تو ببرد ؛ چهارم بددل که در وقت حاجت تو را ضايع گذارد ؛ پنجم فاسق که تو را به يک لقمه بفروشد و به 

  . کمتر از يک لقمه
آن چيست کمتر از يک لقمه ؟:گفتند   



طمع در آن:گفت  . 
عافيت آن است که .  بالست بهشت عافيت است و دوزخ. حق تعالی را در دنيا بهشت است و دوزخ است :و گفت 

  . کارخود را خدای گذاری و دوزخ آن است که کار خدای با نفس خويش گذاری
اگر صحبت اعدا مضر بودی اوليا را به آسيه ضرر رسيدی از فرعون ، و . من لم يکن له سر فهو مضر: و گفت 

و . ولکن بيش از قبضی و بسطی نبود اگر صحبت اوليا نافع بودی اعدا را منفعتی رسيدی از زن نوح و لوط را ، 
  . سخن او بسيار است ، تاسيس چند کلمه گفتيم و ختم کرديم
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 ذکراويس القرنی رضی اهللا عنه   

اويس قرنی رضی اهللا عنه :آن قبله تابعين ، آن قدوه اربعين ، آن آفتاب پنهان ، آن هم نفس رحمان ، آن سهيل يمنی 
ستايش کسی را که ستاينده او رحمه . اويس القرنی خير التابعين باحسان و عطف : عليه و سلم ، قال النبی صلی اهللا

به زبان من کجا راست آيد ؟ گاه گاه خواجه انبيا عليهم السالم روی . و نفس او نفس رب العالمين بود. للعالمين بود 
م رحمت از جانب يمن می يابم و باز يعنی نسي. سوی يمن کردی و گفتی انی الجد نفس الحرمن من قبل اليمن 

فردای قيامت حق تعالی هفتاد هزار فرشته بيافريند در صورت اويس تا اويس :عليهم السالم که .خواجه انبيا گفت 
را در ميان ايشان به عرصات برآورند و به بهشت رود تا هيچ آفريده ، اال ماشاء اهللا واقف نگردد که در آن ميان 

 چون در سرای دنيا حق را در زير قبه تواری عبادت می کرد و خويش را از خلق دور می که.اويس کدام است 
و در اخبار غريب آمده . داشت تا در آخرت نيز از چشم اغيار محفوظ ماند که اوليائی تحت قبايی اليعرفونم غيری 

کسی مر کسی را طلب کند فردا خواجه انبيا عليهم السالم در بهشت از حجره خود بيرون آيد چنانکه :است که 
اويس را:که را طلب می کنی ؟ گويد :خطاب آيد که   .  

رنج مبر که چنانکه در دار دنيا وی را نديدی اينجا نيز هم نبينی:آواز آيد که   .  
فی مقعد صدق:الهی کجاست ؟ فرمان رسد که :گويد   .  
مرا نبيند:گويد   .  

ا چرا ببيند ؟کسی که ما را می بيند ، تو ر:فرمان رسد که   
در امت من مردی است که به عدد موی گوسفندان ربيعه و مضر او را در :باز خواجه انبيا گفت عليهم السالم که 

  . قيامت شفاعت خواهد بود
  . و چنين گويند که در عرب هيچ قبيله را چندان گوسفند نبود که اين دو قبيله را

اين که باشد ؟:صحابه گفتند   
بنده ای از بندگان خدای. يد اهللا عبد من عب:گفت   .  
نامش چيست ؟. ما همه بندگانيم :گفتند   
اويس:گفت  . 
او کجا بود ؟:گفتند   

به قرن:گفت   .  
او تو را ديده است ؟:گفتند   

به ديده ظاهر نديده است:گفت   .  
چنين عاشق تو ، و او به خدمت تو نشتافته است ؟! عجب :گفتند   
که پيرمادری دارد عاجزه ای است ايمان آورده . ز غلبه حال ؛ دوم از تعظيم شريعت من از دو سبب، يکی ا:گفت 

به روز اويس اشتروانی کند و مزد آن بر نفقات خود و مادر خود خرج . به چشم به خلل و دست و پای سست شده 
 . کند

ما او را ببينيم ؟:گفتند   
و . ق و مرتضی را گفت رضی اهللا عنهم که شما او را ببينيد اما فارو. صديق را گفت تو او را در عهد خود نبينی 

وی مردی شعرانی است و بر پهلوی چپ وی و برکف دست وی چندانکه يک درم سفيد است و آن نه سفيدی برص 
چون او را دريابيد از من سالمش رسانيد و بگوييد تا امت مرا دعا گويد. است   .  



احب العباد الی اهللا االخفياء:باز خواجه انبيا گفت عليهم السالم  . 
ما اين در خويشتن می يابيم! يا رسول اهللا :بعضی گفتند   .  

قدم بر قدم او نهيد. او را اويس گويند . شتر وانی است به يمن :سيد عليه السالم گفت   .  
تو به که دهيم ؟مرقع ! يا رسول اهللا :نقل است که چون خواجه انبيا را عليهم السالم وفاة نزديک رسيد گفتند   

به اويس قرنی:گفت   .  
يا اهل نجد :چون فاروق و مرتضی از بعد وفاة مصطفی عليه السالم به کوفه آمدند فاروق در ميان خطبه گفت 

ای اهل نجد ، برخيزيد.قوموا  .  
از قرن کسی در ميان شما هست ؟:گفت . برخاستند   

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

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

هو احقر شانا من ايطلبه اميرالمومنين:يکی گفت   .  
  .  از خلق وحشی باشدديوانه ای احمق است و. او از آن حقيرتر است که اميرالمومنين او را طلب کند :گفت 

کجاست ؟. گفت او را طلب می کنيم   
در آبادانيها . شوريده ای است . در آن وادی اشتر نگاه می دارد تا شبانگاه نانش دهيم . در وادی يحمی االبل:گفتند 

او چون مردمان بخندند .نيايد ، و با کسی صحبت ندارد ، و آنچه مردمان خورند او نخورد ، غم و شادی ندارد
 .بگريد ، و چون بگريند او بخندد

او را می طلبيم:گفت  .  
پس فاروق و مرتضی رضی اهللا عنهما ، آنجا شدند ، او را بديدند در نماز و حق تعالی ملکی را بدو گماشته تا 

چون سالم باز داد فاروق . چون بانگ حرکت آدمی بيافت ، نماز کوتاه کرد . اشتران او را نگاه می داشت 
چيست نام تو ؟»مااسمک«:فاروق گفت . او جواب داد . ت و سالم کرد برخاس  
بنده خدای:گفت . عبداهللا :قال   .  
تو را نام خاص چيست ؟.همه بندگان خداييم :گفت   

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

گفته است که امتان مرا دعا کن. تو را سالم رسانيده است   .  
من خود اين :فاروق گفت .تو اوليتری به دعا گفتن مسلمانان که بر روی زمين از تو عزيزتر کسی نيست :گفت 

تو وصيت رسول عليه السالم به جای آور. کاری می کنم   .  
ری بودبنگر نبايد که آن ديگ:گفت   .  
پيغمبر تو را نشان کرده است:گفت   .  

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

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

. و رسول فاروق و مرتضی است . پيغمبرت حواله اينجا کرده است . نپوشم تا همه امت محمد را به من نبخشی 
 . اهلی همه کار خويش کردند ، کنون کار تو مانده است

همه را خواهم! نه :می گفت . چندينی به تو بخشيدم ، مرقع درپوش :خطاب آمد که   .  
نه همه خواهم:می گفت . مرقع بپوش . دين هزار ديگر به تو بخشم باز خطاب آمد که چن  .  

چندين هزار هزار ديگر به تو بخشم مرقع بپوش:باز خطاب می آمد که   .  
برفتند تا او را در چه . همچنان در مناجات می گفت و می شنود تا صحابه را صبر نبود . می گفت همه را خواهم 

آه، چرا آمديد ؟ اگر اين آمدن شما نبودی مرقع در نپوشيدمی تا :ايشان را بديد گفت کار است بدو رسيدند تا اويس 
صبر بايست کرد. همه امت محمد را بنخواستمی   .  

گليمی اشتری خود را فراگرفته و سر و پای برهنه توانگری هژده هزار عالم در تحت آن گليم . فاروق او را ديد 
کيست که اين خالفت از ما بخرد به گرده ای؟:گفت .  خود دلش بگرفتفاروق از خويشتن و از خالفت. ديد   



خريد و فروخت در ميان چه . چه می فروشی ؟ بينداز تا هرکه را بيابد برگيرد . کسی که عقل ندارد:اويس گفت 
 کار دارد ؟

 نتوان گذاشت ؛ کار چندين هزار مسلمان ضايع. چيزی که از صديق قبول کرده ای:تا صحابه فرياد برآوردند که 
  . که يک روز عدل تو بر هزار ساله عبادت شرف درد

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

اما خاصيت اويس تجريد بود .ست اينجا تواند بود که کسی گمان برد که اويس از فاروق در پيش بود و نه چنين ا
محمد را :چنانکه خواجه انبيا عليه السالم در پيرزنان می زد که . فاروق آن همه داشت ، تجريد نيز می خواست .

  . به دعا ياد داريد
يا اويس چرا نيامدی تا مهتر را بديدی؟:فاروق گفت .پس مرتضا خاموش بنشست   

آنگاه شما ديديت؟:گفت   
بلی:گفتند   ! 

مگر جبه او را ديديد؟ اگر شما او را ديديد بگوييد تا ابروی او پيوسته بود يا گشاده ؟:گفت   
شما دوست محمد هستيد :گفت . چندان او را ديده بودند ، اما از هيبت که او را بود نشان بازنتوانستند داد! ای عجب 

 ؟
هستيم:گفتند   .  

ن مبارک او شکستند به حکم موافقت دندان خود نشکستيد ، که اگر دوستی درست بوديت چرا آن روز که دندا:گفت 
  . شرط دوستی موافقت است

من او را به صورت ناديده موافقت کردم که موافقت ! گفت . يک دندان در دهان نداشت . و پس دندان خود بنمود 
  . از دين است

يگر است که رسول را نديده بود و از بدانستند که مصب موافقت و ادب منصبی د. پس هر دو را رقت جوش آورد 
 . وی می بايست آموخت

يا اويس مرا دعايی بکن:پس فاروق گفت   .  
اگر شما . اللهم اغفرللمومنين و المومنات . در ايمان ميل نبود ، دعا کرده ام و در هر نماز تشهد می گويم :گفت 

مرا وصيتی :پس فاروق گفت . من دعا ضايع نکنم ايمان به سالمت به گور بريد خود شما را دعا دريابد و اگر نه 
. اگر به جز از خدای هيچ کس ديگر نشناسی تو را به :گفت .شناسم :خدای را شناسی ؟ گفت ! يا عمر:گفت .کن 

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

من اين را :گفت . اويس دست در گريبان کرد و دو درم برآورد . باش تا چيزی بياورم برای تو :پس فاروق گفت 
اگر تو ضمان می کنی که من چندان بزيم که اين بخورم ، آنگاه ديگر بستانم زمانی بود. از اشتربانی کسب کرده ام   

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

  . اکنون به ساختن زاد راه قيامت مشغولم
سر آن نمی داشت ، از آنجا . چون اهل قرن از کوفه بازگشتند اويس را حرمتی و جاهی پديد آمد در ميان ايشان 

چون آن حديث :هرم گفت .ی اهللا عنه بگريخت و به کوفه شد و بعد از آن کسی او را نديد اال هرم بن حيان رض
به کوفه رفتم و او را طلب کردم تا . بشنودم که درجه شفاعت اويس تا چه حد است آرزوی وی بر من غالب شد 

سالم کردم .برکنار فرات وضو می کرد و جامه می شست وی را بشناختم که صفت او شنيده بودم . وی را بازيافتم 
رحمک اهللا يا اويس و غفرلک ، :گفتم . خواستم تا دستش فراگيرم ، دست نداد . و جواب داد و در من نگريست 

 چگونه ای ؟
گفت . از دوستی من و از رحمت که مرا بر وی آمد از ضعيفی حال وی اويس نيز بگريست . گريستن بر من افتاد 

ن ؟چگونه ای ای برادر من و تو را که راه نمود به م. و حياک اهللا يا هرم بن حيان :  
نام من و پدر من چون دانستی؟ و مرا به چه شناختی هرگز ناديده ؟:گفتم   
آنکه هيچ چيز از علم و خبر وی بيرون نيست مرا خبر داد و روح من روح تو را . نبانی العليم الخبير :گفت 

  . بشناخت که روح مومنان با يکديگر آشنا باشد ، اگر چه يکديگر را نديده باشند



اخبار وی از ديگران شنيده ام ، و . من وی را درنيافته ام :گفت . زی روايت کن از رسول عليه السالم مرا چي:گفتم 
نخواهم که راه حديث بر خويش گشاده کنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم که مرا خود شغل هست که 

  . بدين نمی پردازم
آيتی بر من خوان تا از تو بشنوم:گفتم   . 

 :  بگرفت و گفتپس دست من
چنين می گويد خدا جل جالله و ما خلقت الجن و االنس :پس گفت . و زار بگريست .اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

تا اينجا که .اال ليعبدون وما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اال بالحق ولکن اکثرهم اليعلمون
پنداشتم که عقل ازو زايل شد. آنگاه يک بانگ بکرد .برخواند .انه هوالعزيز الرحيم  .  

چه آورد ترا اينجا؟!ای پسر حيان:پس گفت   
من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هيچ چيز ديگر انس :گفت. گفتم تا با توانس گيرم و به تو بياسايم 
مرگ را زير بالين دار ، چون که :فت اويس گ.مرا وصيتی کن:هرم گفت . تواند گرفت و به کسی ديگر بياسود 

بخفتی و پيش چشم دار ، که برخيزی و در خردی گناه منگر در بزرگی آن نگر که در وی عاصی شوی که اگر 
  . گناه خرد داری ، خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته باشی

کجا فرمايی که مقام کنم: هرم گفت . 
مبه شا:گفت   .  
آنجا معيشت چگونه بود:گفتم   .  

اف از اين دلها که شک برو غالب شده است پند نپذيرد:اويس گفت   .  
مرا وصيتی ديگر کن:گفتم   .  
پدرت بمرد ، آدم و حوا بمررد ، نوح و ابراهيم خليل بمرد ، موسی عمران بمرد ، داود خليل ! يا پسر حيان :گفت 

رد ، ابوبکر خليفه وی بمرد ، و دوستم بمرد وا عمراه واعمراهخدای بمرد ، محمد رسول اهللا بم . 
رحمک اهللا عمر ، نمرده است:گفتم   .  
حق تعالی مرا خبر داد از مرگ وی:گفت   .  

من و تو از جمله مردگانيم:پس گفت   .  
ی ، يک وصيت اين است که کتاب خدای و راه اهل صالح فراپيش گير:و صلوات داد و دعايی سبک بگفت و گفت 

ساعت از ياد مرگ غافل نباشی ، و چون با نزديک قوم خويش رسی ايشان را پند ده و نصيحت از خلق خدای باز 
  .مگير ، يک قدم پای از موافقت جماعت کشيده مدار که آنگاه بی دين شوی و ندانی و در دوزخ افتی

 نه من تو را و مرا به دعا ياد دار که من نيز نيز تو مرا بينی و. رفتی يا هرم بن حيان:و دعايی چند بگفت و گفت 
  . تو را ياد دارم و تو از اين جانب برو تا من از آن جانب بروم

من از قفای . خواستم تا يک ساعتی با وی بروم ، نگذاشت و بگذشت و می گريست و مرا به گريستن آورد :گفت 
تم و گفت بيشتر سخن که با من گفت ، از اميرين بودنيزش از آن پس خبری نياف.او می نگريستم تا به کوی فروشد   

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

درنگی کردم ، همچنان از جای برنخاست تا نماز پيشيشن بگزارد و نماز . گفتم صبر کنم تا از تسبيح بازپردازد 
. شب چهارم او را گوش می داشتم . و هيچ نخورد و نخفت . حاصل سه شبانه روز از نماز برنخاست . يگر بکرد د

به تو پناه می گيرم از چشم بسيار خواب و ! خداوندا :گفت . در حال با حق به مناجات آمد . خواب در چشمش آمد 
  . از شکم بسيار خوار

مرا اين بسنده است:گفتم   .  
هذه :يک شبی گفتی . اويس را می آرند که در همه عمر خويش هرگز شب نخفت . ويش ندادم و بازگرديدم او را تش

و ديگر شب گفتی هذه ليلة السجود. ليلة الرکوع   .  
  . يک شب به قيامی بسر بردی ، و يک شب به رکوعی ، و يک شب به سجودی

ما خود هنوز يکبار سبحن ربی االعلی :گفت . حالگفتند يا اويس چون طاقت می داری شبی بدين درازی بر يک 
اين از آن می کنم که می خواهم که مثل . خود سه بار تسبيح گفتن سنت است . نگفته باشيم در سجودی که روز آيد 

  . عبادت آسمانيان کنم
خشوع در نماز چيست ؟:از وی پرسيدند   

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



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

آه از بی زادی و درازی راه:گفت   .  
چگونه :گفتند . اگر تو خدايرا تعالی پرستش کنی به عبادة آسمانها و زمينها از تو بنپذيرد تا باورش نداری:گفت

ايمن نباشی بدانچه تو را فراپذيرفته است و فارغ نبينی خويش را تا در پرستش او به چيزی :گفت . داريم باورش 
  . ديگرت مشغول نبايد بود

طعام خوش ، لباس نيکو پوشيدن ، و :هر که سه چيز را دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزديکتر بود :گفت
  . با توانگران نشستن

سی سال است که گوری فرو کرده است و کفنی . ی اهللا عنه که دراين نزديکی تو مردی است رض: اويس را گفتند 
  .درآويخته و بر سر آن نشسته است و می گريد و نه به شب قرار گيرد و نه به روز

مرا آنجا بريد تا او را ببينم: اويسی گفت   .  
ای مرد سی :بدو گفت .شم از گريه در مغاک افتاده او را ديد زد گشته و نحيف شده و چ. اويس را نزديک او بردند 

سال است تا گور و کفن تو را از خدای مشغول کرده است و بديد هر دو باز مانده ای و اين هر دو بت راه تو آمد ه 
آن مرد به نور او آن آفت در خويش بديد ، حال بر او کشف شد ، نعره ای بزد و در آن گور افتاد و جان بداد . است 

اگر گور و کفن حجاب خواهد بود حجاب ديگران بنگر که چيست و چندست.  .  
بر راه يک دينار زر . روز چهارم بامداد بيرون آمد . نقل است که اويس يکبار سه شبانه روز هيچ نخورده بود

ه کرد ، گوسفندی نگا. روی بگردانيد تا گياه از زمين برچيند و بخورد . از آن کسی افتاده باشد : گفت . افگنده بود 
گوسفند به .روی بگردانيد . مگر از کسی ربوده باشد :گفت . گرده گرم در دهان گرفته پيش وی بنهاد .می آمد 

بستان روزی خدای از بنده خدای. من بنده آن کسم که تو بنده اويی :گفت. سخن آمد   .  
د ناپديد شدگفت دست دراز کردم تا گرده برگيرم ، گرده در دست خويش ديدم گوسفن  .  

. در ابتدا شيخ ابوالقاسم گرگانی را رضی اهللا عنه ذکر آن بوده ست . محامد او بسيار است و فضايل وی بی شمار
من عرف اهللا اليخفی :وسخن اوست که گفت. ايشان دانند قدر ايشان !مدتی که می گفته است اويس ، اويس ، اويس

و پوشيده نيستهرکه خدای را شناخت هيچ چيز بر ا.عليه شیء  . 
  . دگر معنی آن است که هر که بشناخت تا شناسنده کيست

  . ديگر معنی آن است که هر که اصل بدانست فروع دانست آسان بودش که به چشم اصل در فرع نگرد
ديگر معنی آنست که خدايرا به خدای بتوان شناخت که عرفت ربی بربی پس هرکه خدايرا به خدای داند همه چيز 

اندمی د  .  
سالمت در تنهايی است و تنها آن بود که فرد بود در وحده آن بود که خيال » السالمة فی الوحدة«و سخن اوست که 

حديث است.اگر تنها به صورت گيری درست نبود که الشيطان ابعد من االثنين . غير درنگنجد تا سالمت بود   .  
 يعنی برتو باد که دايم دل حاضر داری تا غير در او راه .بر تو باد به دل تو . عليک بقلبک :و سخن اوست که 

 . نيابد
طلبت الرفعة فوجدته فی التواضع و طلبت الرياسة فوجدته فی نصيحة و طلبت المروة فوجدته فی :و سخن اوست که 

 و طلبت الصدق وطلبت الفخر فوجدته فی الفقر و طلبت النسبة فوجدته فی التقوی و طلبت الشرف فوجدته فی الفناعة
معانی اين سخنها معلوم است و مستهود. الراحة فوجدته فی الزهد  .  

آخر از وی درخواست کرديم تا او را خانه ای . و نقل است که همسايگان او گفتند ما او را از ديوانگان شمرديمی 
طعام . گشادی و يک سال و دو سال بسرآمدی که او را وجهی نبودی که بدان روزه . ساختيم بر در سرای خويش

او آن بودی که گاه گاه استه خرما برچيدی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت صرف کردی و بدان افطار کردی و 
اگر خرما خشک يافتی نگاه داشتی تا روزه بدان گشادی و اگر خرما خشک بيشتر يافتی استه خرما بفروختی و به 

. بلها برچيدی و پاک بشستی و برهم دوختی و با آن می ساختی و جامه وی خرقه کهنه بود که از مز. صدقه بدادی 
کار نفس خدايی از ميان چنين جای برآيد وقت نماز اول بيرون شدی و پس از نماز خفتن بازآمدی و به هر ! عجبا 

خردتر برداريد تا پای من شکسته .ساقهای من باريکست :گفتی . محلتی که فروشدی کودکان وی را سنگ زدندی 
ون آلوده نشود تا از نماز بازنمانم که مرا غم نماز است ، نه غم پایو خ  .  

در آخر عمر چنين گفتند که سفيدی برو پديد آمد و آن وقت برموافقت اميرالمومنين علی رضی اهللا عنه در صفين 
اويسان گويند عاش وحيدا ومات شهيدا رضی اهللا عنه بدانکه قومی باشند که ايشان را . حرب می کرد تا کشته شد 

. ايشان را به پير حاجت نبود که ايشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد بی واسطه غيری چنانکه اويس را داد 
و اين . اگرچه به ظاهرا خواجه انبيا را نديد اما پرورش ازو می يافت ، نبوت می پرورد و حقيقت هم نفس می بود 



ذلک فضل اهللا يوتيه من يشاءاهللا . واين دولت روی به که نمايد عظيم عالی مقامی است تا که را آنجا رسانند 
  . ذوالفضل العظيم
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  ذکر حسن بصری رحمة اهللا عليه   

آن پروده نبوت ، آن خو کرده فتوت ، آن کعبه عمل و علم ، آن خالصه ورع و حلم ، آن سبق برده به صاحب 
صاحب . مناقب او بسيار است و محامد او بی شمار است صدری ، صدر سنت ، حسن بصری رضی اهللا عنه ، 

چون مادرش به . علم و معامله بود ، و دايم خوب و حزن حق او را فراگرفته بود و مادر او از موالی ام سلمه بود 
قطره ای . ام سلمه رضی اهللا عنها پستان در دهانش نهادی تا او بمکيدی . کاری مشغول شدی حسن در گريه آمدی

چندان هزار برکات که حق ازو پديد آورد ، همه از اثر شير ام سلمه بود. شير پديد آمدی چند   .  
پيغامبر گفت .نقل است که حسن طفل بود ، يک روز از کوزه پيغامبر عليه السالم آب خورد ، در خانه ام سلمه 

اين آب که خورد ؟:  
  .  سرايت کندچندان که از اين آب خورد علم من به او:گفت . حسن :گفتند 

پيغامبر عليه السالم . نقل است که روزی پيغامبر عليه السالم به خانه ام سلمه درآمد ، حسن را در کنار وی نهادند 
هرچه يافت از برکات دعای او يافت. بدو دعا کرد   .  

حسن «و را نام ا. سموه حسنا فانه حسن الوجه:گفت . نقل است که چون حسن در وجود آمد او را پيش عمر آوردند 
کنيد که نيکوروی است»  .  

ام سلمه رضی اهللا عنها پرورش و تعهد او قبول کرد ، به حکم شفقتی که بر وی شيرش پديد آمد تا پيوسته می گفتی 
تا چنان شد که صد و سی تن را از صحابه . او را مقتدای خلق گردان ! خداوندا . اللهم اجعله اماما يقتدی به :

 هفتاد بدری را يافته ، و ارادات او به علی بوده است رضی اهللا عنهما ، و در علوم رجوع باز او دريافته بود و
او را الحسن اللولوئی گفتندی ، . کرده است و طريقت ازو گرفت ، و ابتدای توبه او آن بود که او گوهر فروش بود 

وقتی به روم شد و نزديک . اهللا عنه تجارت روم کردی ، و با اميران و وزيران قيصد ستد و داد کردی رضی 
ما به جايی خواهيم شد اگر موافقت کنی:وزير رفت و ساعتی سخن گفت وزير گفت   .  

حکم تراست ، موافقت می کنم:گفت   .  
چون به صحرا رسيدند حسن خيمه ای ديد از . بفرمود تا اسبی برای حسن بياوردند تا با وزير بنشست وبرفتند 

حسن به يکسو بايستاد و آنگاه سپاهی چند . ا طناب ابريشم و ميخهای زرين در زمين محکم کرده ديبای رومی زده ب
آنگاه فيلسوفان و . همه آلت حرب پوشيده ، گرد آن خيمه درگشتند و چيزی بگفتند و برفتند . گران بيرون آمدند 

بعد از آن سيصد از پيران . و برفتند گرد آن خيمه درگشتند و چيزی بگفتند .  در رسيدند - قرب چهارصد -دبيران 
پس از آن . نورانی با محاسنهای سفيد روی به خيمه نهادند و گرد آن خيمه درگشتند و چيزی بگفتند و برفتند 

 هر يکی طبقی از زر و سيم و جواهر برگرفته گرد خيمه بگشتند و چيزی - زيادت از دويست -کنيزکان ماهروی 
قيصر و وزير جنگ در خيمه شدند و بيرون آمدند و برفتندآنگاه . بگفتند  و برفتند   .  

گفت قيصر . با خود اين چه حالست ، چون فرود آمديم من از او پرسيدم . من متحير و عجب بماندم :حسن گفت 
و پدر . روم را پسری بود که ممکن نبود به جمال او آدميی ، و در انواع علوم کامل و در ميدان مردانگی بی نظير 

. عاقبت وفات کرد . عاشق او ، به صدهزار دل ، ناگاه بيمار شد  و جمله اطبای حاذق در معالجه او عاجز آمدند 
اول سپاهی بی قياس گرد خيمه در گردند و . هر سال يکبار به زيارت او بيرون شوند . درآن خيمه به گور کردند 

 اگر به جنگ راست شدی ما همه جانها فدا کرديمی تا ما از اين حال که تو را پيش آمدست! ای ملک زاده :گويند 
اما اين حال که تو را پيش آمدست از دست کسی است که با او به هيچ روی کارزار نمی توانيم . تورا باز ستدمانی 

  . کرد ، و مبارزت نتوان کرد
کرده است که به دانش و اين حال کسی :آنگاه فيلسوفان و دبيران پيش روند و گويند . اين گويند و بازگردند 

فيلسوفی و علم و خلده شناسی بااو هيچ نتوان کرد که همه حکمای عالم در پيش او عاجزاند و همه عالمان در جنب 
  . علم او جاهل ، و اگر نه تدبيرها کرديمی و سخنها گفتيمی که در آفرينش همه عاجز از آن شدندی



اين حال که تو را پيش آمده ! ای پادشاه : به شکوه پيش روند و گويند آنگاه پيران به حرمت. اين گويند و بازگردند 
اما اين حال تو را . است اگر به شفات پيران راست آمدی ما همه شفاعت و زاری کرديمی وتو را آنجا نگذاشتيمی 

  . از کسی پيش آمده است که شفاعت هيچ بنده سود ندارد
اهروی با طبقهای زر و جواهر پيش روند و گرد خيمه بگردند و گويند آنگاه آن کنيزکان م. اين بگويند و بروند 

ما اين حال که تو را پيش آمده است اگر به مال و جمال راست آمدی ما همه خود را فدا کرديمی ! ای قيصر زاده :
جمال را اثری و مالهای عظيم بداديمی و تو را نگذاشتيمی اما اين حال تو را از کسی پيش آمده است که آنجا مال و 

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

بدان ای چشم و چراغ پدر ، و ای ميوه دل پدر ، و ای جگرگوشه پدر به دست پدر چيست ؟ پد برای تو لشکر گران 
.  نعمتهای الوان آورد و خود بيامد آورد و فيلسوفان و پيران و شفيعان و رای زنان آورد و صاحب جماالن و مال و

اگر بدين همه کاری برآمدی پدر هر چه بتوانستی کرد بجای آوردی اما اين حال از کسی پيش آمده است که پدر با 
سالم بر تو باد تا سال ديگر. اين همه کار و بار و لشکر و حشم و نعمت و مال و خزينه در پيش او عاجز است  .  

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

رياضت به جايی رسيد که تا . مجاهده و عبادت افگند که در عهد او کس را ممکن باالی آن رياضت کشيدن نبود
گفتند هفتاد سال طهارت او در طهارت جای باطل می شد و در عزلت چنان شد که اميد از جمله خلق بريده کرد تا 

 : الجرم از جمله از جمله با سرآمد چنانکه يک روز يکی در جمعی برپای خاست و گفت
 حسن مهتر وبهتر ما چراست ؟

ه امروز جمله خاليق را به علم او حاجت است و او به يک جوبه خلق از جهت آنک:گفت . بزرگی حاضر بود 
مهتری و بهتری اينجا بود. همه در دين بدو حاجتمندند و او در دنيا از همه فارغ است . محتاج نيست   .  

درهفته يکبار مجلس وعظ گفتی و هرباری که به منبر برآمدی چو رابعه را نديدی مجلس به ترک گرفتی و فرو 
چندين محتشمان و خواجگان و بزرگان آمدند اگر پيرزنی مقنعه داری نيايد چه باشد ؟! ای خواجه :گفتند . ی آمد  

آری شربتی که ما از برای حوصله پيران ساخته باشيم در سينه موران نتوانيم ريخت:او گفتی   .  
اين همه . من حمرات قلبک يا سيده هذا . و هر گاه که مجلس گرم شدی روی به رابعه کردی که ای در گليم پوشيده 

جمعی بدين انبوهی که در پای منبر تو می نشينند دانيم که :او را سوال کردند که . گرمی از يک اخگر دل توست 
  . شاد شوی

ما به کثرت جمع شاد نشويم ولکين اگر يک درويش حاضر بود دل ما شاد شود: گفت   .  
مسلمانی در کتابهاست و مسلمانان در زير خاک اند:يست ؟ گفت مسلمانی چيست و مسلمان ک:باز پرسيدند  .  

اصل دين چيست ؟:از او پرسيدند   
  . فقال الورع

آن چيست که ورع را تباه کند ؟:گفتند   
  . فقال الطمع

 و پرسيدند جنات عدن چيست ؟
ادلدر او نيايد اال پيغامبری يا صديقی يا شهيدی يا سلطانی ع. کوشکی است از زر :گفت   .  

طبيبی که بيمار بود ديگران را معالجه چون کند ؟:و پرسيدند   
تو نخست خود را عالج کن ، آنگاه ديگران را:گفت   .  
سخن من بشنويد که علم من شما را سود دارد ، و عمل من شما را زيان ندارد:گفت   .  

چه کنيم ؟. ی کند دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نم! يا شيخ :و پرسيدند   
دلهای شما مرده است که هرچند می جنبانی بيدار نمی . کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی بيدار گردد :گفت 
 . گردد

اين روا بود ؟. قومی اند که در سخن ما را چندان می ترسانند که دل ما از خوف پاره شود :پرسيدند   
ا بترسانند و فردا ايمن باشيد بهتر که صحبت با قومی داريد که شما را امروز با قومی صحبت داريد که شما ر:گفت 

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

عالی می کند و هرگز طمع سالمت از مردمان من خويشتن را ديده ام که طمع فردوس اعلی و مجاورة حق ت:گفت 
  . نکند که آفريدگار ايشان از زبان ايشان سالمت نمی يابد



کسی می گويد که خلق را دعوت مکنيد تا پيش خود را پاک نکنيد:گفتند   .  
ر شيطان در آرزوی هيچ نيست مگر در آنکه اين کلمه در دل ما آراسته کند تا در امر معروف و نهی منک:گفت 

  . بسته آيد
مومن حسد کند:گفتند   .  
برادران يوسف را عليه السالم فراموش کرديد ، ولکن چو رنجی از سينه بيرون نيفگنيد زيان ندارد:گفت   .  

ای :يکبار بدو گفت . حسن مريدی داشت که هرگاه آيتی که هرگاه آيتی از قرآن بشنودی خويشتن را بر زمين زدی 
و اگر نتوانی که نکنی ما را .وانی که نکنی ، پی اتش نيستی درمعامله جمله عمر خود زدیمرد اگر اينچه می کنی ت

  . به ده منزل از پس پشت بگذاشتی
هر که بانگی از او برآيد آن نيست اال از شيطان و اينجا حاکم غالب کرده است که . الصعقه من الشيطان :پس گفت 

يعنی تواند که آن باطل کند و آن صعقه از او پديد آيد از . ته استنه همه جايی چنين بود و شرح اين خود او گف
  . شيطان است

امروز :بزرگی حاضر بود گفت . حجاج درآمد با لشکريان بسيار و تيغهای کشيده .يک روز مجلس می داشت 
  . حسن را بيازماييم که هنگام آزمايش است

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

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

طلبی ؟چه می :حجاج را به خواب ديدند ، در عرصات قيامت افتاده و گفتند   
آن می طلبم که موحدان طلبند:گفت   .  

و اين از آن بود که در حالت نزع می گفته بود خداوندا بدين مشتی تنگ حوصله نمی که غفارم و اکرم االکرمين ام 
که همه يک دل و يک زبان اند که مرا فروخواهی برد ، مرا به ستيزه ايشان برآور و بديشان نمای که فعال لما . 

 . يريد منم
بدان ماند که اين خبيث به طراری ، آخرت نيز بخواهد برد:گفت . اين سخن حسن را برگفتند   .  

.  و سه روز بيش درنگ نکرد - مهار اشتر بر ميان بسته -نقل است که مرتضی رضی اهللا عنه به بصره درآمد 
تو :پرسيد .حسن سخن می گفت .به مجلس حسن درآمد . جمله منبرها بفرمود تا بشکستند و مذکران را منع کردند 

  . عالمی يا متعلم
مرتضی رضوان اهللا عليه او را منع نکرد و . باز می گويم . سخنی از پيغامبر به من رسيده است .هيچ کدام :گفت 

اين جوان شايسته سخن است:گفت   .  
دامنش . د تا در او رسيد از پی او دوان ش. از منبر فرود آمد . حسن به فراست بدانست که او کيست . پس برفت 
ا زبهر اهللا وضو ساختن در من آموز:گفت . بگرفت  .  

طشت آوردند تا وضو در حسن آموخت و برفت. جايی است که آن را باب الطشت گويند   .  
دويست هزار خلق برفتند و منبری بنهادند و حسن را بر منبر فرستادند تا دعايی . يکبار در بصره خشکسالی افتاد 

می خواهيد تا باران بارد:حسن گفت  . گويد  .  
برای اين آمده ايم! بلی :گفتند   .  
حسن را از بصره بيرون کنيد:گفت   .  

و چندان خوف بر او غالب بوده است که چنان نقل کرده آمد که چون نشسته بودی ، گفتی در پيش جالد نشسته است 
دردی عظيم داشته است. و هرگز کس لب او خندان نديدی   .  

چرا می گريی ؟ مومنان که به شومی گناهان چندين سال در :گفت . نقل است که روزی يکی را ديد که می گريست 
ای کاش که حسن از آنها بودی که پس از چندين سال از دوزخ بيرون آوردندی:گفت . دوزخ بماند   .  

آخر کسی که از دوزخ . ل له هناد آخر من يخرج من النار رجل يقا:نقل است که يک روز اين حديث می خواند 
  . بيرون آيد مردی بود نام او هناد

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

 و قصد حسن کاری رفته باشد يا قدمی به خطا از آن می نالم و می گريم که نبايد بی علم:بدين آراستگی ؟ گفت 
پس از اين هيچ چيز از تو . برداشته يا سخنی به زبان آمده باشد برو که اکنون تو را بر درگاه ما قدری نماند 

  .نخواهيم پذيرفت



در سجده چندان . حسن بر بام صومعه نماز می کرد . نقل است که روزی بر در صومعه او کسی نشسته بود 
اين آب پاک هست يآ :گفت . آن مرد در بزد . ست که آب از ناودان فروچکيدن گرفت وبر جامه اين مرد افتاد بگري

 نه تا بشويم ؟
بشوی که با آن نماز روا نبود که آب چشم عاصيان است:حسن گفت   . 

سن بر سر آن چون مرده را در گور نهادند و خاک فرو کرده بودند ، ح. نقل است که يکبار به جنازه ای رفت 
. اول و آخر لحد است ! ای مردمان : پس گفت . خاک بنشست و چندانی بدان خاک فرو پريست که خاک گل شد 

چه می نازيد به عالمی که .آخر دنيا گور است و اول آخرت نگری گور است که القبر اول منزل من منازل االخرة
اول و آخر شما اين ! که اولش اين است يعنی گور و چون نمی ترسيد از عالمی ! يعنی گور . اخرش اين است 

تا جماعتی که حاضر بودند چندان بگريستند که همه يک رنگ شدند. کار اول و آخر بسازيد ! است اهل غفلت   .  
در اين گورستان مردان اند که : بديشان گفت - با جماعتی درويشان -نقل است که روزی به گورستان می گذشت 

 بهشت فرو نمی آمده است ، لکن چندان حسرت با خاک ايشان تعبيه است که اگر ذره ای از آن سر همت ايشان به
  . حسرت بر اهل آسمان و زمين عرضه کنند همه از بيم فرو ريزند

نقل است که در حال کودکی معصيتی بر حسن رفته بود هرگاه پيراهنی نو بدوختی آن گناه بر گريبان پيراهن 
گريستی که هوش از وی برفتیپس چندان ب. نوشتی   .  

مرا نصيحتی حن کوتاه :وقتی عمر عبدالعزيز رضی اهللا عنه به نزديک حسن نامه ای نوشت و در آن نامه گفت 
  . چنانکه ياد دارم و اين امام خويش سازم

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

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

روزی آمده گير که دنيا و آخرت هرگز خود نبود: او پاسخ داد   .  
می خواهم که در . واهی رفت می شنوم به حج خ:وقتی ثابت بنانی رحمةاهللا عليه ، به حسن نامه ای نوشت که 

  . صحبت تو باشم
بگذار تا در ستر خدای زندگانی کنيم که با يکديگر بودن عيب يگديگر را ظاهر کند و يکديگر را دشمن :پاسخ گفت 

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

 خلق  ؛ و دوم با هيچ سر پوشيده در خلوت منشين ، و اگر چه رابعه بود و تو او را کتاب خدای شفقت بود بر
آموزی ؛ و سوم هرگز گوش خود عاريت مده امير را اگر چه در جه مردان مرد داری که از آفت خالی نبود و آخر 

  . االمر زخم خويش بزند
  باشد ؟که عقوبت عالم چه:از حسن پرسيدم :مالک دينار گفت 

مردن دل:گفت   .  
مرگ دل چيست ؟:گفتم   

حب دنيا:گفت   .  
رد مسجد بسته بود و حسن درو ن مسجد دعا می کرد . به نماز . سحرگاهی به در مسجد حسن رفتم :بزرگی گفت 

 -ها  تن-در شدم ، حسن را ديدم . دست بر در نهادم ، گشاده شد .صبر کردم تا روشنتر شد . و قومی آمين می گفتند 
خدايرا مرا از اين کار آگاه کن:چون  نماز بگزارديم ، قصه با وی بگفتم و گفتم . متحير شدم   .  

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

اجابت می بينم:تی و گفتی نقل است که چون حسن دعا کردی حبيب عجمی دامن برداش .  
به سر چاهی رسيديم ، دلو و . در باديه تشنه شديم . با حسن و جماعتی به حج می رفتم :نقل است که بزرگی گفت 

آب . پس در نماز شد تا به سر آب شديم . چون من در شروع نماز شوم ، شما آب خوريد :حسن گفت . رسن نديد م 
آب به چاه فروشد. يکی از اصحاب رکوه ای آب برداشت . باز خورديم . سر چاه آمده بود   .  

خدايرا استوار نداشتيد تا آب به چاه فرورفت:چون حسن از نماز فارغ شد گفت   .  
به مدينه برديم و از .دانه ای زرين داشت. حسن در راه خرمايی بيافت ، به ما داد ، بخورديم . پس از آنجا برفتيم 

قه داديمآن طعام خريديم و به صد  .  



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

چنين کار ! ای خواجه :گفت . ت و حال با زگفت و زار بگريست افتاد و بی قرار شد و به نزديک حسن بصری رف
 . پيش آمد ، و همه قرآن فراموش کردم

چون فارغ شوی به مسجد خيف رو . اکنون وقت حج است ، برو و حج بگذار:حسن از آن کار اندوهگين شدو گفت 
پس با او بگوی تا دعا کند. وقت بر وی تباه مکن ، بگذار تا خالی شود .که پيری بينی در محراب نشسته   .  

پيری با هيبت ديد خلقی بگرد او نشسته چون زمانی برآمد . بو عمرو همچنان کرد و در گوشه مسجد بنشست 
چون وقت . خلق پيش او باز شدند ، و سالم کردند ، و سخن گفتند با يکديگر . مردی درآمد با جامه سفيد پاکيزه 

. من پيش او رفتم و سالم کردم :ابو عمرو گفت . آن پير خالی ماند .  برفتند نماز شد آن مرد برفت و خلقی با وی
هنوز سر در . پير غمناک شد و به دنبال چشم در آسمان نگاه کرد . و حال بازگفتم ! اهللا اهللا ، مرا فرياد رس:گفتم 

تو را :پس گفت . ش افتادم من از شادی در پيش در پاي:بوعمرو گفت . پيش نياورده بود که قرآن بر من گشاده شد 
او پرده ما . حسن مارا رسوا کرد ، ما نيز او را رسوا کنيم :پس گفت . حسن حاجت باشد :گفتم . به من که نشان داد 

آن پير که ديدی با جامه سفيد که پس از نماز پيشين آمد و پيش از همه :پس گفت . بدريد ، ما نيزپرده او بدريم 
هر روز نماز پيشين به بصره کند ، و اينجا آيد ، و با ما سخن گويد ، .  کردند آن حسن بود برفت و همه او را تعظيم

هر که چون حسن امامی دارد دعا از ما چرا خواهد کرد ؟:آنگاه گفت . ونماز ديگر به بصره رود   
حسن آن اسب . ت حال خود با حسن بگف. نقل است که در عهد حسن مردی را اسبی به زيان آمد و آن مرد فروماند 

شبانه آن مرد مرغزاری در بهشت بخواب ديد و اسبی . را از بهر جهاد به چهارصد درم از وی بخريد و سيم بداد 
پرسيد اين اسبان از آن کيست ؟: در آن مرغزار و چهارصد کره ، همه خنگ   

به نام تو بود ، اکنون به نام حسن کردند:گفتند   .  
بيع اقالت پديد کن که پشيمانم! ای امام :و گفت چون بيدار شد پيش حسن آمد   .  

برو که آن خواب که تو ديده ای من پيش از تو ديدم:حسن گفت   .  
از آن کيست ؟:پرسيد . شب ديگر حسن کوشکها ديد و منظرها به خواب . آن مرد ، غمگين بازگشت   

آن کسی را که بيع اقالت کند:گفت   .  
د و بيع اقالت کردحسن بامداد آن مرد را طلب کر  .  

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

بترس از خدای که همه عمر در ميان آتش و دود :حسن به بالين او شد ، او را بديد ، از آتش و دود سياه شده گفت 
م آر ، تا باشد که خدای بر تو رحمت کنداسال. بسر برده ای   .  

يکی آنکه شما دنيا می نکوهيد وشب و روز دنيا می طلبيد ، دوم :مرا سه چيز از اسالم باز می دارد :شمعون گفت 
آنکه می گوييد مرگ حق است و هيچ ساختگی مرگ نمی کنيد ؛ سوم آنکه می گوييد ديدار حق ديدنی است ، و 

يد که خالف رضای اوستامروز همه آن می کن  .  
پس اگر مومنان چنين می کنند تو چه می گويی ؟ ايشان به يگانگی مقرند وتو . اين نشان آشنايان است :حسن گفت 

عمر خود در آتش پرستی صرف کردی تو که هفتاد سال آتش پرستيده ای و من که نپرستيده ام ، هر دو را به 
اما خداوند من اگر خواهد آتش را زهره نبود که مويی . حق تو نگاه ندارد تو را و مرا بسوزند و . دوزخ درآورند 

اکنون تو هفتاد سال او را پرستيده ای . بر تن من بسوزد ، زيرا که آتش مخلوق خدای است و مخلوق ، مامور باشد 
  . بيا تا هر دو دست بر آتش نهيم تا ضعف آتش و قدرت خدای تعالی مشاهده کنی

شمعون چون چنين . ت در آتش نهاد و می داشت که يک ذره از وجود وی متغير نشد و نسوخت اين بگفت و دس
اکنون . مدت هفتاد سال است تا آتش را پرستيده ام :حسن را گفت . ديد متحير شد ، صبح آشنايی دميدن گرفت 

تدبير من چيست ؟. نفسی چند مانده است   
آنکه مسلمان شوی:گفت   .  

ی بدهی که حق تعالی مرا عقوبت نکند ايمان آورم ، وليکن تا خط ندهی ايمان نياورماگر خط:شمعون گفت   .  
پس شمعون بسيار . بفرمای تا عدول بصره گواهی نويسند بعد از آن بنوشتند :شمعون گفت . حسن خطی بنوشت 

ه دست خود در خاک که چون وفات کنم بفرمای تا بشويند ، و مرا ب:بگريست و اسالم آورد و حسن را وصيت کرد 
  . نه و اين خط در دست من نه که حجت من اين خط خواهد کرد

او را بشستند و نماز کردند و دفن کردند و آن خط در دست من . اين وصيت کرد و کلمه شهادت بگفت و وفات کرد 
  . نه که حجت من اين خط خواهد بود



ستند و نماز کردند ودفن کردند و آن خط در دست او او را بش. اين وصيت کرد و کلمه شهادت بگفت و وفات کرد
  . نهادند

من خود غرقه ام ، غرقه ای ديگر را چون دستگيرم . حسن آن شب از انديشه درخواب که اين چه بود که من کردم 
 ؟ مرا خود بر ملک خود هيچ دستی نيست ، بر ملک خدای چرا سجل کردم ؟

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

ای شمعون چگونه ای ؟:حسن گفت   
حق تعالی مرا در جوار خود فرود آورد به فضل خود وديدا خود نمود به . چه می پرسی ؟ چنين که می بينی : گفت 

اکنون تو باری از ضمان خود برون آمدی . صف و عبارت نيايد کرم خود و آنچه از لطف در حق من فرمود ، در 
معلوم است که کار تو به علت نيست جز به ! خداوندا : گفت . بستان اين خط خود که مرا پيش بدين حاجت نماند . 

را بر در تو که زيان کند ؟ گبر هفتاد ساله را به يک کلمه به قرب خود راه دهی ، مومن هفتاد ساله . محض فضل 
 کی محروم کنی ؟

روزی به کنار دجله می . نقل است که چنان شکستگی داشت که در هر که نگريستی او را از خود بهتر داسنتی 
به خاطر حسن بگذشت که اين . سايهی ديد با قرابه ای ، و زنی پيش او نشسته و از آن فرابه می آشاميد . گذشت 

آخر از من بهتر نبود که بازنی نامحرم نشسته و از قرابه می آشامد با زشرع حمله آورد که .مرد از من بهترا ست 
آن . ؟ او در اين خاطر بود که ناگاه کشتی يی گرانبار برسيد و هفت مرد در آن بودند ، و ناگاه درگشت و غرقه شد 

ن را من شش ت.برخيز اگر از من بهتری :پس روی به حسن کرد و گفت . سياه در رفت و شش تن را خالص داد 
. در آن قرابه آب است و آن زن مادر من است ! تو اين يک تن را خالص ده ، ای امام مسلمانان . نجات دادم 

اکنون معلوم شد که به چشم ظاهر ديد ی. خواستم تا تو را بيازمايم تا تو به چشم ظاهر می بينی يا به چشم باطن  . 
چنانکه ايشان را از ! ای سياه :اشته حق است پس گفت حسن در پای او افتاد و عذر خواست و دانست که آن گم

  . دريا خالص کردی مرا از دريای پندار خالص ده
چشمت روشن باد:سياه گفت   !  

الهی مرا بدين سگ :بعد از آن چنان شد که البته خود را به از کسی ديگر ندانستی ، تا وقتی سگی ديد و گفت 
  . برگير

تو بهتری يا سگ ؟:پرسيدند   
اگر از عذاب خدا خالص يابم من بهتر باشم واال به عزت و جالل خدای که او از صد چون من به:فت گ  .  

چگونه ؟:گفتند . کودکی و مستی و زنی :از سخن چهار کس عجب داشتم :نقل است که حسن گفت   
تو جامه از .  است خواجه حال ما هنوز پيدا نشده:گفت . روزی جامه از مخنثی که برو می گذشتم درکشيدم :گفت 

من برمدار که کارها در ثانی الحال خدای داند که چون شود ؛ و مستی را ديدم که در ميان وحل می رفت ، افتان و 
تو قدم ثابت کرده ای با اين :گفت . گفتم قدم ثابت دار تا نيفتی . فقلت له ثبت قدمک يا مسکين حتی التزل .خيزان 

. اما از افتادن خود بترس . اين سهل باشد . باشم به گل آلوده ؛ برخيزم و بشويم همه دعوی ؟ اگر من بيفتم مستی 
از کجا آورده ای اين روشنايی ؟ بادی در :اين سخن در دلم عظيم اثر کرد و کودکی وقتی چراغی می برد و گفت 

ورتی روی برهنه و هر بگوی تا به کجا رفت اين روشنايی تا من بگويم از کجا آورده ام ؟ و ع:چراغ دميد و گفت 
من : گفت .تاول روی پوش :گفتم .دو دست گشاده و چشم آلوده با جمالی عظيم از شوهر خود با من شکايت می کرد

تو . از دوستی مخلوق چنانم که عقل از من زايل شده است و اگر مرا خبر نمی کردی همچنين به بازار خواستم شد 
  .  تو ناپوشيدگی من نديدی ؟ مرا از اين عجب آمدبااين همه دعوی دردوستياو چه بودی اگر

بيايد تا نور . نقل است که چون از منبر فرو آمدی تنی چند را از اين طايفه باز گرفتی و گفت يهاتو ا بنشر النور 
تا تو بازگردی:حسن او را گفت .روزی يکی نه از اهل اين حديث با ايشان همراه شد . نش رکنيم   .  

شما ماننده ايد به اصحاب رسول عليه السالم:زی ياران خود را گفت نقل است که رو  .  
به روی و به ريش ، نه به چيزی ديگر که اگر شما را بر آ ن قوم چشم افتادی همه در :حسن گفت . ايشان شاد شدند 

ندی ، که ايشان چشم شما ديوانه نمودندی واگر ايشان را بر سراير شما اطالع افتادی يکی را از شما مسلمان نگفت
بر اسبان رهوار رفتند چون مرغ پرنده و باد وزنده ، و ما بر خران پشت ريش مانده ايم. مقدمان بودند   .  

يکی بر بال و مصيبت و . صبر بر دو گونه است :گفت . نقل است که اعرابی پيش حسن آمد و از صبر سوال کرد 
اعرابی گفت . و چنانکه حق صبر بود اعرابی را بيان کرد  . يکی چيزها که حق تعالی ما را از آن نهی کرده است

ما رايت ازهدمنک:  .  
  . من زاهدتر از تو نديدم و صابرتر از تو نشنيدم



زهد من به جمله از جهت ميل است و صبر من از جهت جزع! ای اعرابی :حسن گفت  . 
معنی اين سخن بگوی که اعتقاد من مشوش کردی:اعرابی گفت   .  

بر من در باليا در طاعت ناطق است بر ترس من از آتش دوزخ و اين عين جزع بود و زهد من در دنيا ص:گفت 
  . رغبت است در آخرت و اين عين نصيبه طلبی است

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

چون اين هر . مرد را علمی بايد نافع و عملی کامل و اخالصی با وی و قناعتی بايد مشبع و صبری با وی :و گفت 
  . سه آمد از آن پس ندانم تا با وی چه کنند

از دارد و آدمی را سخن خدای از گوسفند از آدمی آگاهتر است از آنکه بانگ شبان او را از چرا کردن ب:و گفت 
  . مراد خويش باز نمی دارد

اگر کسی مرا به خمر خوردن خواند دوستر از آن دارم که به طلب دنيا خواند:و گفت   . 
معرفت آن است که در خود يک ذره خصومت نيابی:و گفت   .  
به نيت نيکو است. بهشت جاودانی بدين عمل روزی چند اندک نيست :و گفت   .  

از بهر آنکه حق تعالی بر ايشان تجلی . اول که اهل بهشت به بهشت نگرند هفتصد هزار سال بيخود شوند : گفت و
اگر در جاللش نگرند مست هيبت شوند و اگر در جمالش نگرند غرق وحدت شوند. کند   .  

فکر آينه ای است که حسنات و سيئات تو بدو به تو نمايند:و گفت   .  
و هر که را خاموشی نه از سرفکرت است آن . ن نه از سر حکمت است عين آفت است هرکه را سخ:و گفت 

  . برشهوت و غفلت است ، و هر نظر که نه از سر عبرت است آن همه لهو و زلت است
در تورات است که هر آدمی که قناعت کرد بی نياز شد ، و چون از خلق عزلت گرفت سالمت يافت ، و :و گفت 

 پای آورد آزاد گشت ، و چون از حسد دست بداشت مودت ظاهر شد ، و چون روزی چند چون شهوت را زير
  . صبرکرد بر خورداری جاويد يافت

پيوسته اهل دل به خاموشی معاوت می کنند تا وقت يکه دلهای ايشان در نطق آيد پس از آن بر زبان :و گفت 
  . سرايت کند

نگويد مگر به حق  ، خواه در خشم باش خواه راضی ، دوم آنکه ورع سه مقام است يکی آنکه بنده سخن :و گفت 
  . اعضای خود را نگاه دارد از هر خشم خدای ، سوم آنکه قصد او در چيزی بود که خدای تعالی بدان راضی باشد

مثال ذره ای از ورع بهتر از هزار مثقال نماز و روزه:و گفت   . 
فاضلترين همه اعمال فکرت است و ورع:و گفت   .  
اگر بدانمی که در من نفاقی نيست از هرچه در روی زمين است دوست تر داشتمی:و گفت   .  
اختالف ظاهر و باطن و دل و زبان از جمله نفاق است:و گفت   .  
هيچ مومن نبوده است از گذشتگان و نخواهد بود از آيندگان اال که برخود می لرزند که نبايد منافق باشيم:و گفت   .  
ر که گويد مومنم حقا که مومن نيست به يقين ، والتزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقیه:و گفت   .  
مومن آن است که آهسته بود و چون حاجب الليل نبود ، يعنی چون کسی نبود که هرچه تواند کرد بکند ، :و گفت 

  . هر چه به زبان آيد بگويد
و امام ظالم راصاحب هوا را ، فاسق را ، :سه کس را غيبت نيست :و گفت   .  
در کفارت غيبت استغفار بسنده است ، اگرچه بحلی نخواهی:و گفت   .  
راضی شده به سزايی که حالل آن را حساب است و حرام آن را عذاب. مسکين ، فرزند آدم :و گفت   .  
ده بود ، دوم آنکه يکی آنکه سير نشد از آنکه جمع کر: جان فرزند آدم ازدنيا مفارقت نکند اال به سه حسرت:و گفت 

  . در نيافته بود آکه اميد داشته بود  ؛ سوم آنکه زادی نيکو نساخت برای چنان راهی که پيش او آمد
فالن کس جان می کند: يکی گفت   .  

چنين مگوی که او فتاد سال بود جان می کند اکنون از جان کند ن بازخواهد رست تا به کجا خواهد رسيد:گفت   .  
يافتند سبکباران ، هالک شدند گرانباراننجات :و گفت   .  
بيامرزاد خدای عزوجل قومی را که دنيا ايشان را وديعت بود ، وديعت را بازدادند و سبکبار برفتند:و گفت   .  
به نزديک من زيرک و دانا آن است که خراب کند دنيا را ، و بدان خرابی دنيا آخرت را بنياد کند ، و :و گفت 

  .  را ، بدان خرابی آخرت دنيا را بنياد نهدخراب نکند آخرت
هر که خدايرا شناخت او را دوست دارد ، و هرکه دنيا را شناخت او را دشمن دارد:و گفت   .  
هيچ ستوری به لگام سخت اوليتر از نفس تو نيست در دنيا:و گفت   .  



از مرگ ديگران چونستاگر خواهی دنيا را بينی که پس از تو چون خواهد بود بنگر که پس :و گفت   .  
به خدای که نپرستيدند بتان رااال به دوستی دنيا:و گفت   .  
به شب تامل کردندی ، و . کسانی که بيش از شما بوده اند قدر آن نامه دانسته اند که از حق به ايشان رسيد :و گفت 

روف درست کرديد و بدان اعراب و ح. و شما درس کرديد و بدان عمل نکرديت . به روز کار بدان کردند ی 
  . بارنامه دنيا می سازيت

به خدای که زر و سيم را هيچ کس عزيز ندارد که نه خدای او را خوار گرداند:و گفت   .  
هر احمقی که قومی را بيند که از پس او روان شوند ، به هيچ حال دل بر جای نماند:و گفت   .  
فرمانبردار باشیهرچه کسی را خواهی فرمود بايد که اول :و گفت  .  
هر که سخن مردمان پيش تو آرد سخن تو پيش ديگرن برد ، او را نه اليق صحبت باشد:و گفت   .  
برادران پيش ما عزيزاند که ايشان يار دين اند واهل و فرزند ، يار دنيا و خصم دين:و گفت   .  
طعامی که پيش دوستان و مهمانان نهدهرچه بنده بر خود و مادر و پدر نفقه کند آن را حساب بود مگر :و گفت   .  
هر نمازی که دل در وی حاضر نبود به عقوبت نزديکتر بود:و گفت   .  
خشوع چيست ؟:و گفتند   
بيمی که در دل ايستاده بود و دل آن را مالزم گرفته:گفت   .  
و در گوشه ای نشسته مردی بيست سال است تا به نماز جماعت نيامده است ، و با کسی اختالط نکرده ، :گفتند 
 . است

چرا به نماز جماعت نيايی و اختالط نکنی:حسن پيش او رفت و گفت   .  
مرا معذور دارد که مشغولم:گفت   .  
هيچ نفس از من برنمی آيد که نه نعمتيی از حق به من رسد و نه معصيتی از من بدو : به چه مشغولی ؟ گفت :گفت 

  .  مشغولمبه شکر آن نعمت و به عذر آن معصيت. 
همچنين باشد که تو بهترا زمنی:حسن گفت   .  

تو را هرگز وقت خوش بوده است ؟: پرسيدند   
اگر بود و اگر . زن همسايه با شوهر می گفت که قرب پنجاه سال است که در خانه توام . روزی بر بام بودم :گفت 
اما . تو نگاه داشتم و از تو به کس گله نکردم در سرما و گرما و زيادتی نطلبيدم و نام و ننگ . صبر کردم . نبود 

اين همه برای آن کردم تاتو مرا ببينی همه ، نه آن که تو . بدين يک چيز تن در ندهم که بر سر من ديگری گزينی 
اينک به تشنيع دامن امام مسلمانان گيرم. امروز به ديگری التفات می کنی . ديگری ببينی   .  

اين آيت . طلب کردم تا آن را در قرآن نظير يابم . ت و آب از چشمم روانه گشت مرا وقت خوش گش:حسن گفت 
همه گناهت عفو گردانم اما اگر به گوشه خاطر به .ان اهللا اليغفر ان يشرک به و يغفرما دو ن ذلک لمن يشاء :يافتم 

  . ديگری ميلی کنی و با خدای شريک کنی هرگزت نيامرزم
چگونه بود حال قومی که در دريا باشند و کشتی بشکند و :چگونه ای ؟ گفت  :نقل است که يکی از او پرسيد
  . هرکسی به تخته ای بمانند

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

عجب از کسانی دارم که :گفت . نقل است که روز عيد بر جماعتی بگذشت که می خنديدند و بازی می کردند 
  .  ايشان را خبر نهبخندند واز حقيقت حال خود

او منافق است:گفت . نقل است که يکی را ديد که در گورستان نان می خورد   .  
چرا:گفتند   .  
اين نشان منافق بود.کسی را که در پيش اين مردگان شهوت بجنبد گويی که به آخرت و مرگ ايمان ندارد :گفت   .  

بال بر من گماشتی، . ر نکردم ،نعمت از من بازنگرفتی الهی مرا نعمت دادی ، شک:نقل است که در مناجات گفتی 
از تو چه آيد جز کرم ؟! الهی . صبر نکردم ، بال دايم نگردانيدی   

کدام گناه ؟ کدام گناه ؟ و : و چون وقت وفاتش نزديک آمد بخنديد و هرگز کس او را خندان نديده بود ؛ و می گفت 
در حال حيات هرگز نخنديدی ، در نزع آن چه حال بود ؟:پيری او را به خواب ديد و گفت . جان بداد   

. مرا از آن شادی خنده آمد . سخت بگيرش که هنوزش يک گناه مانده است !آوازی شنيدم که يا ملک الموت :گفت 
کدام گناه ؟ و جان بدادم:گفتم   .  

می کردند که حسن بصری به بزرگی آن شب که او وفات کرد به خواب ديد که درهای آسمان گشاده بودی و منادی 
 .خدای رسيد و خدای از او خوشنود است ، روح اهللا روحه
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 ذکر مالک دينار رحمة اله عليه   

آن متمکن هدايت ، آن متوکل واليت ، آن پيشوای راستين ، آن مقتدای راه دين ،  آن سالک طيار ، مالک دينار 
وی را کرامات مشهور بود و رياضات . و از بزرگان اين طايفه بود رحمة اهللا عليه ، صاحب حسن بصری بود 

اگر چه بنده زاده بود از هر دو کون آزاده .مذکور ، و دينار نام پدرش بود ، و مولود او در حال عبوديت پدر بود 
له کشتی بيارغ:و بعضی گويند مالک دينار در کشتی نشسته بود ، چون به ميان دريا رسيد ، اهل کشتی گفتند . بود   

.  
ندارم:گفت   .  

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

غله بيار:چون بهوش بازآمد ديگر گفتند . چندانش بزدند که بيهوش شد   . 
ندارم:گفت   .  
هر يکی دو دينار زر در دهان -د همه سربرآوردند هرچه در آب ماهی بو. پايش گيريم و در دريا اندازيم : گفتند 

چون کشتی بانان چنين ديدند در پای او .  مالک دست فرا کرد و از يک ماهی دو دينار بستد و بديشان داد -گرفته 
ی و سبب توبه او آن بود که او مرد. از اين سبب نام او مالک دينار آمد . او بر روی آب برفت تا ناپيدا شد . افتادند 

سخت با جمال بود و دنادوست و مال بسيار داشت و او به دمش ساکن بود و مسجد جامع دمشق که معاويه بنا کرده 
پس برفت و در گوشه مسجد . مالک را طمع آن بود که توليت آن مسجد بدو دهند . بود و آن را وقف بسيار بود 

و با خود می گفت .ر که او بديدی در نمازش يافتی سجاده بيفگند و يک سال پيوسته عبادت می کرد به اميد آنکه ه
يک شب به طربش مشغول بود ، . تا يکسال برين برآمد و شب از آنجا بيرون آمدی و به تماشا شدی ! اينت منافق :

يا مالک تو را چه بود . يا مالک مالک ان التئوب :چون يارانش بخفتند آن عودی که می زد از آنجا آوازی آمد که 
يک :گفت . پس به مسجد رفت ، متحير با خود انديشه کرد . ه نمی کنی ؟ چون آن شنيد دست از آن بداشت که توب

سال است تا خدايرا می پرستم به نفاق ، به از آن نبود که خدايرا باخالص عبادت کنم و شرمی بدارم از اين چه می 
  . کنم ، و اگر توليت به من دهند نستانم

روز ديگر مردمان باز .  خدای تعالی راست گردانيد ، آن شب با دلی صادع عبادت کرد اين نيت بکرد و سر به
متولی بايستی تعهد کردی. در اين مسجد خللها می بينيم :گفتند. پيش مسجد آمدند   .  

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

به شفاعت آمده ايم تا تو اين توليت قبول کنی:گفتند   .  
اکنون که دل به تو دادم و يقين . الهی تا يکسال تو را عبادت کردم به ريا ، هيچکس در من ننگريست :مالک گفت 

.  نخواهم به عزت تو که. درست کردم که نخواهم بيست کس به نزديک من فرستادی تا اين کار در گردن من کنند 
آنگه از مسجد بيرون آمد و روی در کار آورد و مجاهده و رياضت پيش گرفت تا چنان معتبر شد و نيکو روزگار 

دختر به نزديک ثابت . دختری داشت صاحب جمال . که در بصره مردی بود توانگربمرد و مال بسيار بگذاشت 
ا مرا در کار طاعت ياری دهدمی خواهم که زن مالک باشم ت! ای خواجه :بنانی آمد و گفت   .  

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

 . او را باد می کرد
آنروز که حرب خواست بود . چندين سال در آرزوی غزا بودم ، چون اتفاق افتاد که بروم رفتم :نقل است که گفت 

اگر تو را ! ای تن :آنگه با خود می گفتم . در خيمه رفتم و بخفتم ، د رغم .مرا تب گرفت چنانکه عاجز گشتم 
هاتفی آواز داد که تو اگر . پس در خواب شدم  . نزديک حق تعالی منزلتی بودی ، امروز تو را اين تب نگرفتی

چون گوشت خوک بخوردتی کافرت . امروز حرب کردتی اسير شدی و چون اسير شدی گوشت خوک بدادندی 
اين تب تو را تحفه ای عظيم بود. کردندی   .  

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



اتفاق کردند . هر يک می گفتند من بر حقم . کار بر ايشان دراز شد . افتاد نقل است که مالک را با دهرئيی مناظره 
که دست مالک و دست دهری هر دو برهم بندند و بر آتش نهند ، هرکدام که بسوزد او بر باطل بود و در آتش 

هر دو برحق اند:گفتند . آوردند ، دست هيچ کدام نسوخت و آتش بگريخت   .  
آمد و روی بر زمين نهاد و مناجات کرد که هفتاد سال در ايمان نهاده ام تا با دهريی برابر مالک دلتنگ به خانه باز

دست او تنها در آتش نهدندی تا بديدی. آوازی شنود که تو ندانستی که دست تو دست دهری را حمايت کرد . گردم   
.  

آخر چون پاره . دل از خود برگرفتم وقتی بيمار شدم و بيماری بر من سخت شد ، چنانکه :نقل است که مالک گفت 
چاکران .امير شهر در رسيد . ای بهتر شدم به چيزی حاجت آمدم ، به هزار حيله به بازار آمدم که کسی نداشتم 

. يکی درآمد و تازيانه بر کتف من زد . و من طاقت نداشتم و آهسته می رفتم . دور تر برو :بانگ بر من زدند که 
  .  روز ديگر مرد را ديدم دست بريده و برچهارسو افگنده.قطع اهللا يدک :گفتم 

. در همسايگی مالک و مالک پيوسته ازو می رنجيد ، از سبب فساد -نقل است که جوانی بود عظيم مفسد و نابکار 
مالک برخاست و بر او آمد تا امر . القصه ديگران به شکايت بيرون آمدند . اما صبر می کرد تا ديگری گويد 

هيچ کس را زهره آن نبود که مرا . من کس سلطانم : مالک را گفت . جوان سخت جبار و مسلط بود .  کند معروف
  . دفع کند يا از اينم بازدارد

ما با سلطان بگوييم:مالک گفت   .  
هرچه من کنم بدان راضی بود. سلطان هرگز رضای من فروننهد :جوان گفت   .  
رحمان بگويماگر سلطان نمی تواند با :مالک گفت   .  

  . و اشارت به آسمان کرد
او از آن کريمتر است که مرا بگيرد:جوان گفت   .  
. مردمان ديگر باره به شکايت آمدند . فساد از حد درگذشت . روزی چند برآمد . باز بيرون آمد . مالک درماند 

ست ما بداردست از دو:مالک برخاست تا او را ادب کند در راه که می رفت آوازی شنيد که  ! 
چه بودست که بار ديگر آمدی ؟:جوان که او را بديد گفت . مالک تعجب کرد، به بر جوان درآمد   

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

  .  در راه او نهادم و از هرچه دارم بيزار شدماکنون چون چنين است سرای خويش:جوان که آن بشنود گفت 
  . اين بگفت و همه برانداخت و روی به عالم درنهاد

 و چون خاللی شده ، و جان به لب رسيده می گفت که او گفته - افتاده -بعد از مدتی او را ديدم در مکه :مالک گفت 
رفتم بر دوست. است دوست ماست   .  
  . اين بگفت و جان بداد

جهودی برابر سرای او سرايی داشت و محراب آن خانه مالک به .  است که وقتی مالک خانه به مزد گرفته بود نقل
چاهی فروبرد و منفذی ساخت ، آن چاه . خواست که به قصد او را برنجاند. جهود بدانست . در سرای جهود داشت 

ر چه جمله بود ؛ که روزی آن جهود دلتنگ و مدتی بر آن چاه می نشست و پوشيده نماند که ب.را نزديک محراب 
از ميان ديوار محراب نجاست به خانه تو !ای جوان :بيرون آمد گفت .  هيچ نمی گفت - البته -شد از آنکه مالک 

 نمی رسد ؟
رسد ، ولکن طغاری و جاروبی ساخته ام ، چون چيزی بدين جانب آيد آن را بردارم و بشويم:گفت   .  

د ؟تو را خشم نبو:گفت   
بود ، ولکن فروخورم که فرمان چنين است والکاظمين الغيظ:گفت  . 

 .  مرد جهود در حال مسلمان شد
هرشبی به دکان طباخ شدی و دو گرده خريدی .نقل است که سالها بگذشتی که مالک هيچ ترشی و شيرينی نخوردی

 يافتی ، و نان خورش او آن بودی ، بدان تسلی. گاه گاه چنان افتادی که نانش گرم بودی . و بدان روزه گشادی 
ده روز صبر کرد ، چون کار از دست بشد به دکان رواسی رفت و . وقتی بيمار شد آرزوی گوشت در دل او افتاد 

بنگر تا :در عقب او فرستاد و گفت . رواس شاگردی داشت . دو سه پاچه گوسفند بخريد و در آستين نهاد و برفت 
 . چه می کند
آن پاچه از آستين بيرون کرد و دو سه . از اينجا برفت جايی که خالی بود :گريان گفت . گر بازآمد شا.زمانی بود 
ای تن ضعيف من اين :پس آن نان و پاچه به درويشی داد و گفت .بيش از اينت نرسد !ای نفس :پس گفت .بار ببوييد



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

و من بيست . آن سخن را که هرکه چهل روز گوشت نخورد عقل او نقصان گيرد .ندانم که آن چه معنی است :گفت 
  . سال است که نخورده ام و عقل من هر روز زيادت است

اينک شکم !اهل بصره :آنگه که رطب برسيدی گفتی . ت که چهل سال در بصره بود که رطب نخورده بود نقل اس
  . من از وی هيچ کاسته نشده است و شکم شما که هر روز رطب می خوريد هيچ افزون نشده است

عاقبت . رد هر چند کوشيد صبر نتوانست ک.چون چهل سال برآمد بی قراری در وی پديد آمد ، از آرزوی رطب 
گفت . چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زيادت می شد و او نفس را منع می کرد ، در دست نفس عاجز شد 

البته رطب نخواهم خورد ، مرا خواه بکش خواه بمير:  .  
رطب می بايد خورد ، نفس را از بند بيرون آور:تا شب هاتفی آواز داد که  ! 

اگر رطب خواهی يک هفته به روزه :مالک گفت .فرصتی يافت فرياد درگرفت چون اين پاسخ دادند و نفس وی 
  . باشی ، چنانکه هيچ افطار نکنی و شب در نماز تا به روز آوری تا رطب دهمت

پس به بازار رفت و رطب خريد و رفته . يک هفته در قيام شب و صيام روز به آخر آورد . نفس بدان راضی شد 
جهودی رطب خريده است و در مسجدی می رود تا !ای پدر:کی از بام آوازی داد که کود. به مسجد تا بخورد 

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

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

. نمی داند و در محلت ما جهودان است و ما به روزه باشيم .  معذور دار که او طفل است !خواجه :مرد گفت 
پندارند که هر که به روز چيزی خورد جهود . پيوسته کودک ما جهودان را می بيند که به روز چيزی می خورند 

از وی عفو کن. اين از سر جهل گفت . است   .  
رطب !خداوندا :گفت . د ، و دانست که آن کودک را زفان غيب بوده است مالک آن بشنود ، آتشی در جان وی افتا

به عزت تو اگر . ناخورده نامم به جهودی بدادی ، به زفان بی گناهی اگر رطب خورم نامم به کفر بيرون دهی 
  . هرگز رطب خورم

.  شد و نظاره می کرد مالک عصا و نعلين برداشت و بر سر بااليی. نقل است که يک بار آتشی در بصره افتاد 
گروهی رخخت می کشيأند . مردمان در رنج و تعب در قماشه افتاده ، گروهی می سوختند ، و گروهی می جستند 

چنين خواهد بود روز قيامت. نجا المخفون و هلک المثقلون :و مالک می گفت   .  
يک آمده بود ، شهادت بر وی نگاه کردم ، اجلش نزد:گفت . نقل است که روزی مالک به عيادت بيماری شد 

پيش من کوهی !ای شيخ :آنگاه گفت !ده ، يازده :هرچند جهد کردم که بگوی ، می گفت .نگفت . عرضه کردم 
مال به سلف دادی و :گفتند . از پيشه وی پرسيدم . هرگاه که شهادت آرم ، آتش آهنگ من می کند .آتشين است 

  . پيمانه کم داشتی
با . چون لبيک اللهم لبيک گفتن گرفت ، بيفتاد و هوش از وی برفت .  مالک به مکه بودم با:جعفر سليمان گفت 

گفتم سبب افتادن چه بود ؟. خود آمد   
ترسيدم که نبايد جواب آيد که اللبيک اهللا اللبيک:چون لبيک گفتم :گفت   . 

اگر اين آيت از کتاب خدای :پس گفتی . گفتی زار زار بگريستی .نقل است که چون اياک نقبد و اياک نستعين 
يعنی می گويم تو را می پرستم و خود نفس می پرستم و می گويم از تو ياری . نبودی و بدين امر نبودی نخواندمی 

  . می خواهم و و به درسلطان می روم واز هرکسی شکر و شکايت می نمايم
آخر يک لحظه بخفت! ای پدر :يک شب گفت . نقل است که جمله شب بيدار بودی و دختری داشت   . 

از شبيخون قهر می ترسم ، يا از آن می ترسم که نبايد دولتی روی به من نهد و مرا خفته بايأ!ای جان پدر :گفت   .  
چونی:گفتند   . 

اگر کسی در مسجد منادی کند که کی بدترين شماست بيرون . نان خدای می خورم و فرمان شيطان می برم :گفت 
 . در پيش من ميفکنيد مگر به قهرآيد ، هيچ کس خويشتن

و صدق اين سخن را گفته است که وقتی زنی . بزرگی مالک از اين بود :گفت . اين مبارک رضی اهللا عنه بشنود 
ای مرائی:مالک را گفت  ! 

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



از جهه آنکه نديده ام و . را بشناختم هيچ باک ندارم از آنکه کسی مرا حمد گويد يا آنکه مرا ذم گويد تا خلق :و گفت 
يعنی هرکه غلو کند در هرچه خواهی گير ، آن از حساب نبود که . نشناخته ستاينده اال مفروط و نکوهنده اال مفرط

  . خيراالمور اوسطها
تو را از وی فايده ای دينی نباشد ، صحبت او را از پس پشت اندازهر برادری و ياری و همنشينی که : و گفت  . 
دوستی اهل اين زمانه را چون خوردنی بازار يافتم ، به بوی خوش ، به طعم ناخوش: و گفت   .  
پرهيز از اين سخاره ، يعنی دنيا ، که دلهای علما مسخر خويش گردانيده است: و گفت   .  
از جديث مخلوقان ، علم وی اندک . ناجات با خدای عز و جل دوست تر ندارد هر که حديث کردن به م: و گفت 

  . است ، و دلش نابينا ، و عمرش ضايع است
دوست ترين اعمال به نزديک من اخالص است در اعمال: و گفت  . 
 بر خدای عزوجل وحی کرد به موسی عليه السالم که جفتی نعلين ساز از آهن ، و عصايی از آهن ، و: و گفت 

روی زمين همواره می رو ، و آثار و عبرتها می طلب ، و می بين و نظاره حکمتها و نعمتهای ما می کن ، تا وقتی 
که آن نعلين دريده گردد ، و آن عصا شکسته ، و معنی اين سخن آن است که صبور می بايد بود که ان هذالدين 

نده ام که حق تعالی می گويد شوقناکم فلم تشتاقوا در تورات است و من خوا:و گفت . متين فاوغل فيه بالرفق 
شوق آوردم ، شما مشتاق نگشتيد ، سماع کردم شما را ، رقص نکرديد.زمرناکم فلم ترقصوا  .  

خوانده ام در بعضی از کتب منزل که حق تعالی امت محمد را دو چيز داده است که نه جبرئيل را داده : و گفت 
چون مرا ياد کنند شما را ياد کنم و ديگر ادعونی استجب . است که فاذکرونی اذکرکميکی آن:است و نه ميکاييل را 

چون مرا بخوانيد اجابت کنم:لکم   .  
در تورات خوانده ام که حق تعالی می گويد ای صديقان تنعم کنيد در دنيا به ذکر من که ذکر من در دنيا : و گفت 

  . نعمتی عظيم است و در آخرت جزايی جزيل
در بعضی کتب منزل است که حق تعالی می فرمايد که با عالمی که دنيا دوست دارد کمترين چيزی که با : ت و گف

  . او بکنم آن بود که حالوت ذکر خويش از دل او ببرم
هر که بر شهوات دنيا غلبه کند ديو از طلب کردن او فارغ بود: و گفت   .  

 باش در همه اوقات به کارسازی که کارسازی تو می کند راضی: و گفت . و کسی در آخر عمر وصيتی خواست 
  . تا برهی

خدای با تو چه کرد ؟. چون وفات يافت از بزرگان يکی به خوابش ديد   
اما به سبب حسن ظنی که بدو داشتم همه محو کرد.خدايرا ديدم جل جالله با گناه بسيار خود :گفت   .  

گفت . درآمدی که مالک دينار و محمد واسع را در بهشت فروآوريد و بزرگی ديگر قيامت به خواب ديد که ندايی 
ای عجب محمد واسع فاضلتر و :گفتيم . بنگرستم تا از اين کدام بيشتر در بهشت رود ؛ مالک از پيش درشد :

ه اين تفاوت از آنجاست ک. اما محمد واسع را در دنيا دو پيراهن بود و مالک را يک پيراهن.آری:گفتند . عالمتر 
  . اينجا هرگز پيراهنی با دو پيراهن برابر نخواهد بود

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

سع ، رحمة اهللا عليه آن مقدم زهاد ، آن معظم عباد ، آن عالم عامل ، آن عارف کامل ، آن توانگر قانع ، محمد وا
رحمة واسعة ؛ در وقت خود در شيوه بی نظير بود و بسيار کس از تابعين را خدمت کرده بود و مشايخ مقدم را 

در رياضت چنان بود که نان خشک در آب می زد و می . يافته بود و در طريقت و شريعت حظی وافر داشت 
الهی مرا برهنه و گرسنه :ی نياز گردد ؛ و در مناجات گفتی هرکه بدين قناعت کند از همه خلق ب:خورد و می گفت 

آخر من اين مقام به چه يافتم که حال من چون حال دوستان تو بود. می دار ، همچنانکه دوستان خود را   .  
چون حسن بيامدی . و گاه بودی که از غايت گرسنگی با اصحاب به خانه حسن بصری شدی و آنچه يافتی بخوردی 

فرخ آنکس که بامداد گرسنه خيزد و شبانگاه گرسنه خفتد و بدين حالت از : شدی و سخن اوست که گفتی بدان شاد
  . خدای راضی باشد



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

. ون در دنيا زاهد باشی به هيچ کس طمع نبود و همه خلق را محتاج بينی يعنی چ. چنانکه در دنيا زاهد باشی :گفت 
هر که چنين باشد پادشاه دنيا باشد و پادشاه آخرت! الجرم توغنی و پادشاهی   .  

نگاه داشتن زفان بر خلق سخت تر است از نگاه داشتن درم و دينار:يک روز ماکل دينار را گفت   .  
صوف چرا پوشيده ای ؟:گفت .م شد ، با جامه صوف و يک روز در بر قتيبه بن مسل  

 . خاموش بود
چرا پاسخ ندهی؟: گفت   
خواهم که بگويم از زهد ، نه که بر خويشتن ثنا گفته باشم ، يا از درويشی نه که از حق تعالی گله کرده باشم: گفت   

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

اين خراميدن تواز کجاست ؟. دينار خريده ام ، و پدرت چنانست که در ميان مسلمانان از او کمتر کس نيست   
چگونه ای؟:و کسی از وی پرسيد   

چگونه باشد کسی که عمرش می کاهد و گناهش می افزايد ؟: گفت   
هيچ چيز نديدم ، اال که خدايرا در آن . ئا اال و رايت اهللا فيه ما رايت شي:و در معرفت چنان بود که سخن اوست که 

خدايرا می شناسی ؟:چيز ديدم و از و پرسيدند   
هرکه او را بشناخت سخنش اندک شد و تحيرش دايم گشت:پس گفت .ساعتی خاموش سرفروافگند   .  

هرگز هز مشاهده او به غير او سزاوار است کسی را که خدای به معرفت خودش عزيز گردانيده است که : و گفت 
  . باز ننگرد و هيجچ کس را بر او اختيار نکند

صادق هرگز نبود تا بدانکه اميد می دارد بيمناک نبود: و گفت   .  
بدانکه خيراالمور اوسطها ، رحمة اهللا عليه. يعنی بايد که خوف و رجاش برابر بود تا صادق و مومن حقيقی بود   .  
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حبيب عجمی رحمة اهللا عليهذکر       

آن ولی قبه غيرت ، آن صفی پرده وحدت ، آن صاحب يقين بی گمان ، آن خلوت نشين بی نشان ، آن فقير عدمی ، 
حبيب عجمی رحمة اهللا عليه ، صاحب صدق و صاحب همت بود ، و کرامات و رياضات کامل داشت ، و در ابتدا 

اگر سيمی نيافتی پايمزد .  و هر روز به تقاضای معامالن خود شدی مال دار بود و ربا دادی و به بصره نشستی
روزی به طلب و مداری رفته بود ، آن وامدار در خانه نبود ، . طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن ساختی 

. شوهرم حاضر نيست و من چيزی ندارم که تو را دهم :زن وامدار گفت . چون او را نديد پايمزد طلب کرد 
اگر خواهی تو را دهم. ند کشته بوديم ، جز گردن او نمانده است گوسف  .  
ديگی بر نه.اين سودست :زن را گفت . شايد آن گردن گوسفند از وی بستد و به خانه برد :گفت   .  

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

سايلی فرا . د و بياورد ، و زن ديگ برنهاد ، و چون ديگ پخته شد زن خواست که در کاسه کند برفت و همه بست
آنچه ما داريم اگر شما را دهيم توانگر نشويد وما درويش شويم:حبيب بانگ بروی زد که . درآمد و چيزی خواست   

.  
. زن بازگشت . اه گشته بود همه خون سي. سر ديگ بگرفت . زن خواست که در کاسه کند . سائل نوميد شد 

نگاه کن که از شومی ربای تو و از بانگ که بر :زردروی شده ، دست حبيب گرفت و سوی ديگ آورد و گفت 
بدين جهان خود چه باشد ، بدان جهان تا چه خواهد بود. درويش زدی به ما چه رسيد   .  

هر چه بود توبه کردم! ای زن :گفت  . آتش به دلش فروآمد که هرگز ديگر آن آتش بننشست. حبيب آن بديد   .  
چون حبيب را بديدند بانگ . کودکان بازی می کردند . روز آدينه بود . روز ديگر بيرون آمد ، به طلب معامالن 

دور شويد تا گرد او بر ما ننشيند که چون او بدبخت شويم. حبيب رباخوار آمد :درگرفتند که   .  



ی به مجلس نهاد و بر زفان حسن بصری چيزی برفت که به يکبارگی دل حبيب رو. اين سخن بر حبيب سخت آمد 
چون از آن . پس توبه کرد و حسن بصری دريافت و دست در فتراک او زد . هوش از او زايل شد . را غارة کرد 

ز من تا کنون تو را ا! مگريز :حبيب گفت . خواست که از حبيب بگريزد . مجلس بازگشت وام داری او را بديد 
  . می بايست گريخت ، اکنو مرا از تو می بايد گريخت

دور باشيد تا حبيب تائب بگذرد تاگرد او بر :چون حبيب بديدند گفتند . کودکان بازی می کردند . و از آنجا بازگشت 
  . ما ننشيند که در خدای عاصی شويم

دلها بر من زدی و نام من به نيکويی بيرون بدين يک روز که با تو آشتی کردم اين طبل !الهی و سيد ی:حبيب گفت 
خلق گرد آمدند و آن مال . هر که را از حبيب چيزی می بايست ستد بياييد و بستانيد :پس منادی کرد که . داد ی

پيراهن خود . چادر زن بداد ؛ و ديگری دعوی کرد . کسی ديگر بيامد و دعوی کرد . خويش جمله بداد تا مفلس شد 
همه شب وروز از . ه بماند و برلب فرات در صومعه ای شد و آنجابه عبادت خدای مشغول شده برهن. بدو داد 

چون بروزگاری برآمد بی برگ و . عجمی از اين سببش گفتند . حسن علم می آموخت و قرآن نمی توانست آموخت 
کرد تا عبادت پيش حبيب بدر بيرون آمد و قصد صومعه . زن از وی نفقات و دربايست طلب می کرد . نوا شد 

کجا کار کردی که چيزی نياوردی ؟:زن او را پرسيد که . گيرد و چون شب درآمد بر زن بازآمد   
آنکس که من از جهت او کار می کردم پس کريم است و از کرم او شرم دارم که از وی چيزی بخواهم :حبيب گفت 

پس هر روز بدان صومعه می رفتو عبادت می  . او خود چون وقت آيد بدهد که می گويد هر ده روز مزد می دهم. 
روز دهم چون نماز پيشين رسيد انديشه کرد که امشب به خانه چه برم و با زن چه گويم و بدان . کرد تا ده روز 

در حال خداوند تعالی مسلوخ ، و يک حمال ديگر با روغن و انگبين و توابل و حويج حماالن آن . تفکر فروشد 
زن . و جوانمردی ماهروی با ايشان اندر صره ای سيصد درم سيم به در خانه حبيب آمد و در بزد برداشته بودند ، 

چه کار تست ؟:گتف . درآمد   
حبيب را بگوی که تو در کار افزای تا ما در . اين جمله را خداوندگار فرستاده است :آن جوانمرد نيکوروی گفت 

 .مزد بيفزاييم
چون به در خانه رسيد ، بوی . مد حبيب خجل زده و غمگين روی به خانه نهاد چون شب در آ. اين بگفت و برفت 

گفت . چنانکه هرگز نکرده بود . زن حبيب پيش او بازرفت و رويش پاک کرد و لطف کرد . نان و ديگ می آمد 
ين اينک چنين و چن. اين کار از بهر آنکه می کنی آنکس پس نيکومهتری است با کرامت و شفقت ! ای مرد :

حبيب چون بيايد او را بگوی تکه تو در کار افزای تا ما در مزد :فرستاده به دست جوانمردی نيکوروی و گفت 
 .بيفزاييم

اگر بيشتر کنم دانی که چه کند. ده روز کار کردم ، با من اين نيکويی کرد ! ای عجب :حبيب متحير شد و گفت   .  
چنانکه دعای او مجرب . د تا از بزرگان مستجاب الدعوة گشت به کليت روی از دنيا بگردانيد و عبادت می کر

بلکه روزی پيرزنی بيامد و در دست و پای او فتاد و بسی بگريست که پسری دارم که از من غايب . همگنان شد 
از بهر خدای دعايی بگوی تا بود که حق تعالی به برکت دعای تو او . ديرگاهست و مرا طاقت فراق نماند . است 
به من بازرساندرا   .  
هيچ سيم داری ؟:گفت   

دو درم دارم:گفت   . 
بيار به درويشان ده:گفت    . 

برو که به تو رسيد:و دعايی بگفت ؛ و گفت   .  
اينک پسر من و او را ببر:گفت .فرياد برآورد . زن هنوز به در سرای نرسيده بود که پسر را ديد   .  

حال چگونه بود ؟:گفت . حبيب آورد   
گوشت بستدم و به خانه باز می رفتم ، بادم در ربود . استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود . به  کرمان بودم :گفت 

به برکت دعای حبيب و به برکت دو درم صدقه اگر کسی گويد . آوازی شنيدم که ای باد او را به خانه خود رسان . 
عليه السالم می آورد ، و عرش بلقيس در هوا می باد چگونه آورد گويم چنانکه چهل فرسنگ شادروان سليمان 

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

چون به تقاضا آمدندی ، کيسه . طعام بسيار به نسيه بخريد و به صدقه داد و کيسه ای بردوخت و در زير بالين کرد 
و در بصره خانه ای داشت بر سر چارسوی راه ، و پوستينی داشت . وامها بدادی . پر از درم بودی . ون کردی بير

خواجه حسن بصری . وقتی به طهارت حاجتش آمد برخاست و پوستين بگذاشت . که تابستان و زمستان آن پوشيدی 



نتواند که اين پوستين اينجا رها نبايد کرد که اين عجمی اين قدر :گفت . پوستين ديد در راه انداخته . فراز رسيد 
  . ضايع شود

چرا ايستاده ای ؟! ای امام مسلمانان :پس گفت :سالم گفت . بايستاد و نگاه می داشت تا حبيب بازرسيد   
و بگو تا به اعتماد که بگذاشته ای ؟. ندانی که اين پوستين اينجا رها نبايد کرد که ضايع شود ! ای حبيب :گفت   
به اعتماد آنکه تو را برگماشت تانگاه داری:فت گ . 

حسن . حبيب دو قرص جوين و پاره ای نمک پيش حسن نهاد . نقل است که روزی حسن برحبيب آمد به زيارت 
تو ! ای حبيب :گفت . حسن همچنان بماند . حبيب آن دو قرص و نمک بدو داد . سائلی به درآمد . خوردن گرفت 

پاره ای .  پاره ای علم داشتی به بودی که نان از پيش مهمان برگرفتی و همه به سائل دادی اگر. مردی شايسته ای 
 . به سائل بايست داد و پاره ای به مهمان

ساعتی بود غالمی می آمد و خوانی بر سرنهاده بود و بره ای بريان و حلوا و نان پاکيزه و .حبيب هيچ نگفت  
چون حسن پاره ای بريان . بيب سيم به درويشان داد و خوان پيش حسن نهاد پانصد درم سيم در پيش حبيب نهاد و ح

اگر تو پاره ای يقين داشتی به بودی با علم يقين بايد. تو نيک مردی ! ای استاد :بخورد ، حبيب گفت   .  
 حبيب .حسن درآمد . وقتی نماز شام حسن به در صومعه بگذشت و قامت نماز شام گفته بود و در نماز ايستاده 

نماز در پی او درست نيست:گفت . الحمد را الهمد می خواند  . 
ای :گفت . حق را تبارک و تعالی بخواب ديد . چون شب درآمد بخفت . بدو اقتدا نکرد و خود بانگ نماز بگزارد 

رضای تو در چه چيز است. بارخدای   . 
رضای من دريافته بودی قدرش ندانستی! يا حسن :گفت   .  
آن چه بود ؟! دايابارخ:گفت   
. اگر تو نماز کردی از پس حبيب رضای ما دريافته بودی و اين نماز بهتراز جمله نماز عمرتو خواست بود :گفت 

بسی تفاوت است از زبان راست کردن تا دل.اما تو را سقم عبارت از صحت نيت بازداشت  .  
امروز حسن را :حبيب را گفت . پنهان شد حبيب . يک روز کسان حجاج حسن را طلب می کردند ، در صومعه ای 

 ديدی ؟
ديدم:گفت  . 
کجا شد ؟:گفتند   

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

  . نديدند
اشتی و مرا نشان دادیحق استاد نگاه ند! ای حبيب :حسن از صومعه بيرون آمد و گفت   .  

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

تو حسن را به ! گفت ده بار آيت الکرسی برخواندم و ده بار آمن الرسول و ده بار قل هو اهللا احد و باز گفتم الهی 
نگاهش دار.سپردم   .  

يا :گفت . بر لب دجله آمد وبا خود چيزی می انديشيد که حبيب در رسيد . نقل است که حسن به جايی خواست رفت 
به چه ايستاده ای ؟! امام   

کشتی دير می آيد. به جايی خواهم رفت :گفت  .  
ان از دل بيرون کن و دنيا را بر دل سرد کن حسد مردم.من علم از تو آموختم. تو را چه بود ! يا استاد :حبيب گفت 

 . و بال را غنيمت دان و کارها از خدای بين ، آنگاه پای بر آب نه و برو
تو را چه بود ؟! ای امام مسلمانان :چون با خود آمد گفتند . حسن بيهوش شد . حبيب پای بر آب نهاد وبرفت   

اگر فردا آواز آيد که . بر آب نهادو برفت و من بمانده ام حبيب شاگرد من اين ساعت مرا مالمت کرد و پای :گفت 
 بر صراط آتشين بگذريد ، اگر من همچنين فرومانم ، چه توانم کرد ؟

اين به چه يافتی ؟!ای حبيب :پس حسن گفت   
بدان که من دل سفيد می کنم و تو کاغذ سياه:گفت   . 

 منفعت است و مرا نيست و بود که از اينجا کسی را علم من ديگران را. علمی نفع غيری و لم ينفعنی:حسن گفت 
گمان افتد که درجه حبيب باالی مقام حسن بود ، نه چنان است که هيچ مقام در راه خدای باالی علم نيست و از بهر 

چنانکه در سخن مشايخ است که کرامات درجه . اين بود که فرمان به زيادت خواستن هيچ صفت نيامد اال علم 
از جهت آنکه کرامات از عبادت بسيار خيزد و اسرار او . طريقت است و اسرار و علم در درجه هشتادم چهاردهم  



ديو و پری ، وحوش و . تفکر بسيار ، و مثل اين حال سليمان است که اين کار که او داشت در عالم کس نداشت 
 همه عظمت زفان مرغان و لغت بساطی چهل فرسنگ در هوا روان با آن. طيور مسخر باد و آب و آتش ، مطيع 

الجرم او باز آن همه کار . با ازين همه کتاب که از عالم اسرار است موسی را بود عليه السالم . موران مفهوم 
  . متابع او بود

من سوالی :احمد گفت. حبيب از گوشه ای درآمد . نقل است که احمد حنبل و شافعی رضی اهللا عنهما ، نشسته بود 
  . خواهم کرد

چاره نيست:شافعی گفت   .  
چه گويی در حق کسی که از اين پنج نماز يکی از وی فوت شود ، نمی داند :چون حبيب فراز رسيد احمد گفت 

 کدامست ، چه بايد کرد ؟
او را ادب بايد کرد و هر پنج . اين دل کسی بود که از خداوند غافل باشد .هذا قلب عقل عن اهللا فليودب:حبيب گفت 
  .  قضا بايد کردنماز را

نقل است که حبيب را خانه ای . ايشانرا سوال نتوان کرد :نگفتم :شافعی گفت . احمد در جواب او متحير بماند 
گفت . حبيب دست بر چشم نهاد . در حال خانه روشن گشت . سوزنی در دست داشت ، بيفتاد و گم شد . تاريک بود 

جز به چراغ باز ندانم جست! نی ، نی :  . 
روزی کنيزک خود را گفت . روی او تمام نديده بود . ل است که سی سال بود که حبيب عجمی کنيزکی داشت نق
من کنيزک توام! نه :گفت . کنيزک ما را آواز دهد ! ای مستوره : . 

تو را چگونه توانستمی ديد ؟. ما را در اين سی سال زهره نبوده است که به غير وی به هيچ چيز نگاه کنم :گفت   
هرگزش چشم روشن مباد که جز تو بيند ؛ و هرکه تو را به تو انس :نقل است که در گوشه ای خالی نشستی گفتی 

  . نيست به هيچ کس انسش مباد
رضا در چيست ؟:يکی پرسيد که . بايزدان ثقة است :گفتی . و در گوشه ای نشستی و دست از تجارت بداشتی   

در دلی که غبار نفاق درو نبود:گفت   .  
. تو عجمی و قرآن عربی:بدو گفتند .نقل است که هرگاه در پيش او قرآن خواندندی سخت بگريستی و به زاری 

اين گريه از چيست ؟. نمی دانی که چه می گويد   
زبانم عجمی است اما دلم عربی است:گفت   .  

مرتبه چيست ؟آخر او عجمی است اين همه :گفتم . حبيب را ديدم در مرتبه ای عظيم :درويشی گفت   
  . آوازی شنيدم که اگر چه عجمی است اما حبيب است

نقل است که خونی يی را بردار کردند ، هم در آن شب او را به خواب ديدند ، در مرغزار بهشت طواف می کرد با 
تو مرد قتال اين از کجا يافتی ؟! يا فالن :گفتند .حله سبز پوشيده   

اين همه . به گوشه ای چشم به من بازنگرست . ند ، حبيب عجمی برگذشت در آن ساعت که مرا بردار کرد:گفت 
  . از برکات آن نظر است ، رحمة اهللا عليه
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  ذکر ابوحازم مکی رحمة اهللا عليه   

آن مخلص متقی ، آن مقتدای مهتدی ، آن شمع سابقان ، آن صبح صادقان ، آن فقير غنی ، ابوحازم مکی رحمة اهللا 
 در مجاهده و مشاهده بی نظير بود ، و پيشوای بسی مشايخ بود ، و عمری دراز يافته بود ، و بوعمرو ثمان عليه ،

مکی در شان او مبالغتی تمام دارد ،  و سخن او مقبول همه دلهاست ، و کليد همه مشکلها ؛ و کالم او در کتب 
مه ای چند نقل می کنيم و بر حد اختصار رويم هر که زياده خواهد می طلبد اما از جهت تبرک را کل. بسيار است 

که اگر زيادت شرح او دهيم کلمه ای چند نقل می کنيم و بر حد اختصار رويم که اگر زيادت شرح او دهيم سخن 
دراز گردد ، و اين تمام است که بدانی که از بزرگان تابعين بوده است ، و بسيار کس و از صحابه ديده است ، 

آن چيست که بدان :هشام بن عبدالملک از ابوحازم پرسيد که . و بوهريره رضی اهللا عهما چون انس بن مالک 
 نجات يابيم در اين کار ؟

هر درمی که بستانی از جايی ستانی که حالل بود و به جايی صرف کنی که به حق بود:گفت   .  
اين که تواند کرد ؟:گفت   



بود و طالب رضای رحمان بود و سخن اوست که بر شما باد آنکه از دوزخ گريزان بود و بهشت را جويان :گفت 
که از دنيا احتراز کنيد که به من درست چنين رسيده است که روز قيامت بنده ای را که دنيا را عظيم داشته بود به 

ست و پای کنند بر سر جمع ، پس منادی کنند  که بنگريد که اين بنده ای است که آنچه حق تعالی آن را حقير داشته ا
  . آنچه خدای دشمن داشته او دوست و عزيز داشته است و انچه خدای انداخته است او برگرفته

در دنيا هيچ چيز نيست که بدان شاد شوی که نه در زير وی چيزی است که بدان اندوهگين شوی اما شادی :وگفت 
  . صافی خود نيافريده است

سياری آخرتاندکی از دنيا تو را مشغول گرداند از ب:و گفت   .  
آنکه مراست اگر بسيار از آن بگريزم هم سوی من آيد . همه چيز اندر دو چيز يافتم يکی مرا و يکی نه مرا :و گفت 

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

  . ميان بترين مردمان و بترين روزگار مانده ای
مال تو چيست ؟:کسی از وی پرسيد   

اضی بود از خلق مستغنی مال من رضای خدای تعالی است و بی نيازی است خلق و المحاله هر که به حق ر:گفت 
  . بود

از اين گوشت بستان:گفت . و فراغت او از خلق تا حدی بود که به قصابی بگذشت که گوشت فربه داشت   .  
سيم ندارم:گفت   .  
تو را زمان دهم:گفت   .  
من خويشتن را زمان دهم نکوتر از آن که تو مرا زمان دهی ، و من خود آراسته گردانم:گفت   .  

الجرم استخوانهای پهلوت پديد آمده است:ت قصاب گف  .  
کرمان گور را اين بس بود ؟:گفت   

گفت . زمانی صبر کردم تا بيدار شد . وی را يافتم خفته . بزرگی گفته است از مشايخ که به نزديک بوحازم درآمدم
حق مادر نگاه داشتن تو : گفت در اين ساعت پيغامبر را بخواب ديدم صلی اهللا عليه و سلم که مرا به تو پيغام داد و:

بازگرد و رضای او طلب کن.را بسی بهتر از حج کردن   .  
رحمة اهللا عليه. من از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم   . 
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  ذکر عتبة بن الغالم رحمة اهللا عليه   

 ايام ، آن عتبة الغالم رحمة اهللا عليه ، آن سوخته جمال ، آن گم شده وصال ، آن بحر وفا ، آن کان صفا ، آن خواجه
وقتی به کنار دريا می . ستوده به همه زفانها و شاگرد حسن بصری بود . مقبول اهل دل بود و روشی عجب داشت 

آيا اين درجه به چه يافتی ؟:به تعجب گفت . حسن بر ساحل عجب بماند . گذشت عتبه بر سر آب روان شد   
 است تا آن می کنی که او می فرمايد ، و ما سی سال است تا آن می کنيم که او می تو سی سال:عتبه آواز داد 

  . خواهد
ظلمتی در دل وی پديد . و اين اشارت به تسليم رضاست و سبب توبه او آن بود که در ابتدا به کسی بيرون نگرست 

از ما کجا ديدی ؟:کسی فرستاد که . آمد ، آن سرپوشيده را خبر کردند   
شمچ:گفت   .  

آنچه ديدی می بينی:سرپوشيده چشم برکند و بر طبقی نهاد و پيش وی فرستاد و گفت   .  
عتبه بيدار شد و توبه کرد وبه خدمت حسن رفت تا چنان شد که قوت را کشت جو به دست خود کردی ، و آن جو 

 از آن بخوردی و به عبادت آرد کردی، و به آب نم دادی ، و به آفتاب نهادی تا خشک شدی ، و به هفته ای يکبار
از کرام الکاتبين شرم دارم که به هفته يکبار با خبث خانه بايد شد:گفتی . مشغول بودی ، و بيش از آن نخوردی   .  

حال چيست ؟:گفتند . نقل است که عتبه را ديدند جايی ايستاده و عرق از وی می ريخت   



. از اين ديوار همسايه پاره ای کلوخ بازم کردم تا دست بشويند ايشان را . در ابتدا جماعتی به مهمان آمدند :گفت 
  . هر وقت که آنجا رسم از آن خجالت و ندامت چندين عرق از من بچکد ، اگر چه بحلی خواسته ام

هيچ کس را دانی که وی از خلق مشغول شد به حال خويش ؟:عبدالواحد بن زيد را گفتند   
يديکی را دانم که اين ساعت درآ:گفت   .  

در راه که ديدی ؟:گفت . عتبه الغالم درآمد   
هيچ کس را:گفت   . 

  . و راه گذر وی بر بازار بود
با خويشتن رفق کن:مادر وی گفت . نقل است که هرگز عتبه هيچ طعام و شراب خوش نخوردی   .  

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

  .دوست دارم
بر تو عاشقم! يا عتبه :گفت . شبی حوری را بخواب ديدم :و عتبه گفت   .  

  . نگر چيزی نکنی که به سبب آن ميان من و تو جدايی افتد
طالقی که هرگز رجوع نکنم ، تا آنگاه که تو را بينم. دم دنيا را طالق دا:عتبه گفت   .  

. مردمان حال تو از من می پرسند !ای عتبه :گفت . نقل است که روزی يکی براو آمد  واو در سردابه ای بود 
  . چيزی به من نمای تا ببينم

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

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

محمد . عتبه درآمد و پيراهنی نوپوشيد و می خراميد . نقل است که محمد سماک و ذوالنون به نزديک رابعه بودند 
اين چه رفتن است ؟:سماک گفت   

چگونه بنخرامم ، و نام من غالم جبار است:گفت   .  
. پس از وفات او را به خواب ديدند ، نيمه ای روی سياه شده . جان داده بود . بنگرستند . تاد اين کلمه بگفت و بيف

چه بوده است ؟:گفتند   
دوزخ . در وی نظر کردم بار خدای بفرمود تا مرا به بهشت بردند . وقتی بر استاد می شدم آمردی را ديدم :گفت 

اگر بيش کردتی . نيمه ای از رويم بگزيد ، گفت نفخه بنظرة . ماری از دوزخ خويشتن به من انداخت . بر راه بود 
رحمة اهللا عليه. بيش گزيدمی  . 
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  ذکر رابعه عدويه رحمة اهللا عليها   

آن مخدره خدر خاص ، آن مستوره اخالص ، آن سوخته عشق و اشتياق ، آن شيفته قرب و احتراق ، آن گمشده 
اگر کسی گويد ذکراو در صف رجال . مريم صفيه ، رابعه العدويه رحمةاهللا عليهماوصال ، آن مقبول الرجال ثانيه 

کار به صورت . ان اهللا الينظر الی صورکم الحديث :چرا کرده ای گويم که خواجه انبيا عليهم السالم می فرمايد 
ن از عايشه صديقی اگر رواست دو ثلث دي. کما قال عليه السالم يحشر الناس علی نياتهم . نيست به نيت است 

چون زن در راه خدای مرد بود . رضی اهللا عنها فراگرفتن هم روا بود از کنيزکی از کنيزکان او فايده دنيی گرفتن 
نخست ! چون فردا در عرصات قيامت آواز دهند که يا رجال :چنانکه عباسه طوسی گفت . او را زن نتوان گفت 

يها السالمکسی که پای در صف رجال نهد ، مريم بود عل  .  
بل معنی . کسی که اگر در مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس کرد ی ،وصف او در ميان رجال توان کرد 

در توحيد ، وجود من و تو که ماند تا به مرد و . حقيقت آن است که اطنجا که اين قوم هستند همه نيست توحيد اند 
مهتری و کهتری . عنه نبوت عين عزت و رفعت است چنانکه بوعلی فارمذی می گويد رضی اهللا . زن چه رسد 



خاصه رابعه که در معاملت و معرفت مثل نداشت و معتبر جمله بزرگان . پس واليت همچنين بود . در وی نبود 
نقل است که آن شب که رابعه به زمين آمد درهمه خانه پدرش . عهد خويش بود و بر اهل روزگار حجتی قاطع بود 

 سخت مقل حال بود و يک قطره روغن نداشت که نافش چرب کند ؛ و چراغی نبود ، ورگويی هيچ نبود که پدرش
به :پس عيالش آواز داد . رابعه از آن گفتندش . رابعه چهارم ايشان آمد . نبود که دورپيچد ، و او را سه دختر بود 

  . فالن همسايه شو ، قطره ای روغن خواه تا چراغ درگيرم
برون آمد و دست به در همسايه بازنهاد و باز آمد و گفت . رگز از هيچ مخلوق هيچ نخواهد و او عهد داشت که ه

در باز نمی کند:  .  
. پيغمبر را عليه السالم به خواب ديد .مرد در آن اندوه سر به زانو نهاد ، بخواب شد. آن سرپوشيده بسی بگريست 

  .  که هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بودغمگين مباش که اين دختر که به زمين آمد سيده است:گفت 
 بر کاغذی نويس که بدان نشان که هر شب بر من صدبار - امير بصره -فردا به بر عيسی زادان شو : پس گفت 

کفارت . صلوات فرستی و شب آدينه چهار صد بار صلوات فرستی ، اين شب آدينه که گذشت مرا فراموش کردی 
ينار حالل بدين مرد دهآن را چهار صد د  .  

امير که آن خط بديد گفت . برخاست و آن خط بنوشت و به دست حاجبی به امير فرستاد.پدر رابعه چون بيدار شد 
دو هزار دينار به درويشان دهيد به شکرانه آن را که مهتر را عليه السالم ا زما ياد آمد و چهار صد دينار بدان :

من آيم . اما روا نمی دارم که چون تو کسی پيش من آيد. در بر من آيی تا تو را ببينم شيخ دهيد و بگوييد می خواهم 
اماخدای برتو که هر حاجت که بود عرضه داری. و ريش در آستانت بمالم  .  

پس چون رابعه پاره مهتر شد و مادر و پدرش بمرد در بصره قحطی افتاد و . مرد زر بستد و هرچه بايست بخريد 
پس به شش درم بفروخت و خريدار او را . ظالمی او را بديد و بگرفت . رابعه بيرون رفت . فرق شدند خواهران مت

رابعه بگريخت و در راه بيفتاد و دستش از . يک روز می گذشت نامحرمی در پيش آمد . کار می فرمود به مشقت 
يم و اسير مانده و به بندگی افتاده ، و غريبم و بی مادر و پدر ، يت! خدايا :روی بر خاک نهاد و گفت . جای بشد 

می بايدم که تو راضی هستييا نه. دست گسسته ، و مرا از اين غمی نيست اال رضای تو   .  
  . اوازی شنود که غم مخور که فردا جاهيت خواهد بود که مقربان آسمان به تو بنازند

و خدمت می کرد و درخدمت خدای تا روز پس رابعه به خانه خواجه بازآمد و پيوسته به روز روزه می داشت 
رابعه ديد سر به . در روزن خانه فرونگريست . يک شب خواجه او از خواب بيدار شد . برپای ايستاده می بود 

الهی تودانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنايی چشم من در خدمت :سجده نهاده بود و می گفت 
ت منستی يک ساعت از خدمت نياسايمی ولکن هم تو مرا زير دست مخلوق کرده ایاگر کار به دس. درگاه توست   

.  
. اين مناجات می کرد و قنديلی ديد از باالی سر او آويخته معلق بی سلسله و همه خانه از فروغ آن نور گرفته 

 چون روز شد رابعه .برخاست و به جای خود بازآمد و به تفکر بنشست تا روز شد . خواچه چون آن بديد  بترسيد 
  . را بخواند و بنواخت و آزاد کرد

مرا دستوری ده تا بروم:رابعه گفت   .  
پس ، از آن ويرانه برفت و صومعه ای گرفت و مدتی آجا . از آنجا بيرون آمد و در ويرانه ای رفت . دستوری داد 
 رخت بر وی نهاد ، در ميان باديه خر خری داشت ،. روی به باديه نهاد . بعد از آن عزم حجش افتاد. عبادت کرد 

اين بار تو برداريم:مردمان گفتند . بمرد   . 
شما برويد که من بر توکل شما نيامده ام:  گفت   .  

با عورتی غريب عاجز مرا به . الهی پادشاهان چنين کنند : سر برکرد ، گفت . رابعه تنها ماند . مردمان برفتند 
 .  راه خر مرا مرگ دادی و مرا به بيابان تنها گذاشتیپس در ميان. خانه خود خواندی 

رابعه بار بر وی نهاد و برفت. هنوز اين مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبيد و برخاست   .  
پس روزی چند به باديه . به مدتی پس از آن خرک را ديدم که در بازار می فروختند : راوی اين حکايت گفت 

کجا می روم من کلوخی و آن خانه سنگی مرا تو هم اينجا می يابی.بگرفت الهی دلم :گفت . فرورفت   .  
نديدی که موسی ديدار . در خون هژده هزار عالم می شوی ! ای رابعه :تا حق تعالی بی واسطه به دلش گفت که 

به چهل پاره به طريق ، اين جا به اسمی قناعت کن. چند ذره ای تجلی به کوه افگنديم . خواست   .  
مرا :رابعه گفت . در ميان راه کعبه را ديد که به استقبال او آمده بود . نقل است که وقتی ديگر به مکه می رفت 

. کعبه را چه بينم . رب البيت می بايد بيت چه کنم ؟ استقبال مرا از من تقرب الی شبرا تقربت اليه ذرعا می بايد 
نمايم ؟مرا استطاعت کعبه نيست ، به جمال کعبه چه شادی   



از آنکه در هر مصال جايی . نقل است که ابراهيم ادهم رضی اهللا عنه چهار ده سال تمام سلوک کرد تا به کعبه شد 
چه حادثه است ، مگر چشم مرا خللی رسيده است ! آه :گفت . دو رکعت می گزارد تا آخر بدانجا رسيد ، خانه نديد 

 ؟
  .  اما کعبه به استقبال ضعيفه ای شده است که روی بدينجا داردچشم تو را هيچ خلل نيست ،: هاتفی آواز داد 

آيا اين کيست ؟:گفت . ابراهيم را غيرت بشوريد   
اين چه شور ! ای رابعه :چون ابراهيم آن بديد گفت . رابعه را ديد که می آمد و کعبه با جای خويش شد . بدويد 

  است که در جهان افگنده ای ؟
تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده سال درنگ کرده ای تا به خانه رسيده . يفگنده ام شور من در جهان ن:گفت 
  . ای

 
چهارده سال در نماز باديه قطع کرده ام! آری :گفت   .  
تو در نماز قطع کرده ای و من در نياز:گفت   .  

نيکو داده ای و هم بر مصيبت تو ، هم بر حج وعده ای ! ای بار خدای :گفت . رفت و حج بگزارد و زار بگريست 
اگر نپذيرفته ای اين بزرگ مصيبتی است ، ثواب مصيبتم گو. اکنون اگر حج پذيرفته ای ثواب حجم گو .   .  

اگر پارسال کعبه استقبال من کرد :پس گفت . پس بازگشت و به بصره بازآمد و به عبادت مشغول شد تا ديگر سال 
  . من امسال استقبال کعبه کنم

وقت آمد شيخ ابوعلی فارمذی نقل می کند که روی به باديه نهاد و هفت سال به پهلو گرديد تا به عرفات رسيد چون 
چه طلب است که دامن تو گرفته است ؟ اگر ما را خواهی تا يک ! ای مدعی :چون آنجا رسيد هاتفی آواز داد . 

  . تجلی کنم که در وقت بگدازی
ن درجه سرمايه نيست ، اما نقطه فقر می خواهمرابعه را بدي! يا رب العزة:گفت   .  

چون سر يک  موی بيش نمانده باشد که . يا رابعه فقر خشک سال قهر ماست که در راه مردان نهاده ايم :ندا آمد که 
به حضرت وصال ما خواهند رسيد ، کار برگردد ، وصال فراق شود و تو هنوز در هفتاد حجابی از روزگار 

.  اين حجب بيرون نيايی ، و قدم در راه ماننهی و هفتاد مقام بنگدازی حديث فقر با تو نتوان گفت خويش تا از تحت
 .ولکن برنگر

اين همه ، آب ديده عاشقان ماست که به طلب :هاتفی آواز داد .در هوا ايستاده . دريايی خون بديد. رابعه برنگريست 
نام و نشان ايشان در دو عالم از هيچ مقام برنيامدوصال ما آمدند که همه در منزلگاه اول فروشدند که   .  

يکی از دولت ايشان به من نمای! يا رب العزة :رابعه گفت   .  
مقام اول ايشان آن است که هفت سال به پهلو می روند تا در راه ما :هاتفی آواز داد . در وقت عذر زنانش پديد آمد 

ند ، هم به علت ايشان را ه به کليت بر ايشان فروبندندچون نزديک آن کلوخ رس. کلوخی را زيارت کنند   .  
يا مرا در خانه . مرا در خانه خود می نگذاری و نه در خانه خويشم می گذاری ! خداوندا :گفت . رابعه تافته شد 

انه اکنون شايستگی خ. تو را می خواستم . سر به خانه فرو نمی آوردم . خويش بگذار يا در مکه به خانه خود آر 
  . تو ندارم

  . اين بگفت و بازگشت
از غايت استغراق حصير . ماندگی در او اثر کرد در خواب شد . نقل است که يک شب در صومعه نماز می کرد 

خواست که . دزدی درآمد چادری داشت ، برگرفت . و خون روان شد و او را خبر نبود . در چشم او شکست 
از . برفت و باز چادر برگرفت ، بيامد راه نيافت. راه بازديد . ر بنهاد و برفت چاد. بيرون شود راه در باز نيافت 

خود را رنجه مدار که او ! ای مرد :همچنطن چند کرت تا هفت بار از گوشه صومه آواز آمد که . چادر بنهاد 
 که زهره آن بود که دزدی را! ابليس زهره ندارد ، که گرد او گردد . چندين سال است تا خود را به ماسپرده است 

اگر يک دوست خفته است يک دوست بيدار است و نگاه دارد! ای طرار . گرد چادراو گردد برورنجه مباش   .  
بو که طعامی به ما دهد :با يکديگر گفتند . هر دو گرسنه بودند . نقل است که دو بزرگ دين به زيارت او درآمدند 

  . که طعام او از جايگاه حالل بود
ايشان .سائلی فرادرآمد رابعه هر دو گرده بدو داد . ايشان شاد شدند .نشستند ايزاری بود ، دو گرده برو نها د چون ب

اين ، کدبانو فرستاده :زمانی بود کنيزکی درآمد و دسته ای نان گرم آورد و گفت . هردو متغير شدند وهيچ نگفتند 
  . است

که اين به نزديک من نفرستاده استمگر :گفت . هژده گرده بود . رابعه شمار کرد   .  



از کدبانو .مگر دو گرده از آنجا برگرفته بود از بهر خودش .کنيزک بستد وببرد. کنيزک هرچند گفت سود نداشت 
بيست گرده بود برگرفت و گفت اين مرا فرستاده . رابعه بشمرد . آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد :پرسيد 
  . است

اين چه سر بود که اما را نان تو آرزو کرد :پس بدو گفند . می خوردند و تعجب می کردند . ان بنهاد و در پيش ايش
، از پيش ما برگرفتی و به درويش دادی ، آنگاه نان گفتی که هژده گرده است از آن من نيست ، چون بيست گرده 

 شد بستدی ؟
رده در پيش دو بزرگ چون نهم ؟ چون سائل به درآمد گفتم دو گ. چون شما در آمديت دانستم که گرسنه ايد :گفت 

اکنون دو گرده برای . ورا دادم و حق تعالی را گفتم الهی تو گفته ای که يکی را ده باز دهم ، و در اين به يقين بودم 
آن چون گرده هژده آوردند بدانستم که از تصرفی خالی نيست يا از . رضای تو بدادم تا بيست بازدهی برای ايشان 

  . من نيست
خادمه . به پياز حاجت بود . نقل است که وقتی خادمه رابعه پيازی می کرد که روزها بود تا طعام نساخته بودند 

از همسايه بخواهم:گفت   .  
گو پياز مباش. چهل سال است تا من با حق تعالی عهد دارم که از غير او هيچ نخواهم :رابعه گفت  .  

از مکر ايمن نيم:گفت .  ، پيازی پوست کنده در تابه انداخت در حال مرغی از هوا درآمد  .  
  . ترک پياز کرد و نان تهی بخورد

خيلی از آهوان و نخجيران و بزان و گوران گرد او درآمده بودند و . نقل است که يک روز رابعه به کوه رفته بود 
آن . چون رابعه را بديد روی بدو نها د.  آمد ناگاه حسن بصری پديد. درو نظاره می کردند و بدو تقرب می نمودند 

حسن که آن حال بديد متغير گشت و دليل پرسيد. حيوانات که حسن را بديدند همه به يکبار برفتند   : 
تو امروز چه خورده ای؟:رابعه گفت   

پيه پياز:گفت   .  
تو پيه ايشان خوری چگونه از تو نگريزند:گفت   .  

آب چشم . ر خانه حسن گذرافتاد ، حسن سر به دريچه برون کرده بود و می گريست نقل است که وقتی رابعه را ب
آب چشم خويش نگه دار تا در . اين گريستن از رعونات نفس است ! ای استاد :گفت . حسن بر جامه رابعه افتاد
چندانکه در آن دريا دل را بجويی بازنيابی اال عند ملک مقتدر.اندرون تو دريايی شود  .  

بيا تا ! را اين سخن سخت آمد اما تن نزد تا يک روز که به رابعه رسيد سجاده بر آب افگند و گفت ای رابعه حسن 
  . اينجا دو رکعت نماز کنيم

چنان بايد که ابناءجنس تو از آن عاجز .تو خود را در بازار دنيا آخرتيان را عرضه بدار! ای حسن :رابعه گفت 
  . باشند

بدانجا آی تا مردمان ما را نبينند! ای حسن :ا انداخت و بر آنجا پريد و گفت پس رابعه سجاده در هو  .  
آنچه تو کردی جمله ماهيان بکنند و ! ای حسن :رابعه خواست تا دل او بدست آورد گفت . حسن را آن مقام نبود 

بايد که از اين دوحالت به کار مشغول شد. آنچه من کردم  مگسی بکند   .  
يک شبانه روز با رابعه بود م و سخن طريقت و حقيقت گفتم که نه در خاطرمن : ن بصری گفت نقل است که حس

آخراالمر برخاستم نگاه کردم ، خويشتن را مفلسی ديدم ، و . گذشت که مردی ام و نه بر خاطر او که زنی است 
 . رابعه را مخلصی

. ايشان را دل روشنايی خواست . اغ نداشت رابعه چر. نقل است که شبی حسن و ياری دو سه بر رابعه گذشتند 
در سر انگشت خويش ، و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ می افروخت ، و تا صبح . رابعه به دهن پف کرد 

اگر گويد پيغمبری . اگر کسی گويد اين چون بود ، گويم چنانکه دست موسی عليه السالم . بنشستند در آن روشنايی 
هرکه يک :ابعت نبی کند او رااز نبوت ذره ای نصيب تواند بود ، چنانکه پيغمبر می فرمايد هرکه مت:بود ، گويم 

خواب راست يک جزو است از چهل جزو نبوت:گفت . دانگ از حرام با خصم دهد درجه ای از نبوت بيابد    . 
چون موم باش ،  :پس گفت. پاره ای موم و سوزنی و مويی : نقل است که وقتی رابعه حسن را سه چيز فرستاد 

چون اين هردو کرده باشی به مويی . و چون سوزن باش برهنه ، پيوسته کاری کن.عالم را منور دار و تو می سوز 
  . هزار سالت کار بود

رغبت کنی تا نکاحی کنيم و عقد بنديم:نقل است که حسن رابعه را گفت   .  
و هست شده بدو ، و همه . ست که نيست خود گشته ام اينجا وجود برخاسته ا. عقد نکاح بر وجودی فروآيد :گفت 

درسايه حکم اوام ، خطبه از او بايد خواست نه از من. از آن او ام   .  
اين چه يافتی ؟! ای رابعه :گفت   



به آنکه همه يافتها گم کردم درو:گفت  .  
او را چه دانی ؟:گفت   

چون تو دانی ، ما بيچون دانيم! يا حسن :گفت   .  
از آن علمها که نه به تعليم بوده فرود آمد ه بود مرا حرفی : که يک روز حسن به صومعه او رفت و گفت نقل است
  . بگوی

يکی در اين . بفروختم و دو درست سيم بستدم . کالبه ای ريسمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم :گفت 
فتوحم .  دست گيرم جفت گردد و مرااز راه بردترسيدم که اگر هردو در يک. دست گرفتم و يکی در آن دست 

  . امروز اين بود
اگر يک نفس در بهشت از ديدار حق محروم مانم چنان بنالم و بگريم که جلمه اهل بهشت را :گفتند حسن می گويد 

 اين نيکوست اما اگر چنان است که در دنيا يک نفس از حق تعالی غافل می ماند:رابعه گفت . بر من رحمت آيد
  . همين ماتم و گريه و ناله پديد آيد ، نشان آنست که در آخرت چنان است که گفت و اگرنه آن چنان است

چرا شوهر نکنی ؟:گفتند   
اول آنکه در وقت مرگ ايمان به سالمت . سه چيز از شما می پرسم مرا جواب دهيد تا فرمان شما کنم :گفت 

 بخواهم برد يا نه ؟
ما نمی دانيم:گفتند   .  

 دوم آنکه در آن وقت که نامه ها به دست بندگان دهند نامه ای به دست راست خواهند داد يا نه ؟
 : گفتند

سوم آنکه در آن ساعت که جماعتی ازدست راست می برند و جماعتی از دست چپ مرا از کدام سوی خواهند برد 
 ؟

نمی دانيم:گفتند   .  
دارد چگونه مرا پروای عروسی بوداکنون اين چنين کسی که اين ماتم در پيش :گفت   .  

از کجا می آيی؟:وی را گفتند   
از آن جهان:گفت   . 
کجا خواهی رفت ؟:گفتند   

بدان جهان:گفت   . 
بدين جهان چه می کنی ؟:گفتند   

افسوس می دارم:گفت   .  
چگونه ؟:گفتند   

نان اين جهان می خورم و کار آن جهان می کنم:گفت   .  
ری ، رباط بانی را شايیشيرين زبانی دا:گفند   .  
اگر کسی . و هرچه بيرون من است در اندرون نگذارم . هرچه اندرون من است برنيارم . من خود رباط بانم :گفت 

من دل نگاه دارم ، نه گل. درآيدو برود با من کار ندارد  .  
حضرت عزت را دوست می داری:گفتند   .  
دارم:گفت   .  
شيطان را دشمن داری؟:گفتند   

نه:گفت   .  
چرا:گفتند   .  

يا رابعه :ا زمحبت رحمان پروای عداوت شيطان ندارم ، که رسول عليه السالم به خواب ديدم که مرا گفت :گفت 
ولکن محبت حق مرا چنان فروگرفته است که . يا رسول اهللا کی بود که تو را دوست ندارد:مرا دوست داری ؟ گفتم 

  . دوستی و دشمنی غير را جای نماند
محبت چيست ؟:گفتند   
محبت از ازل درآمده است و برابد گذشته و در هژده هزار عالم کسی را نيافته که يک شربت از او درکشد تا :گفت 

  . آخر واحق شد و ازو اين عبارت در وجود آمد که يحبهم و يحبونه
تو او را که می پرستی می بينی ؟:گفتند   

اگر نديدمی نپرستيدمی:گفت   .  



از قطعيت می ترسم که با او خو کرده :اين چندين چرا می گريی؟ گفت :گفتند .  است که رابعه دايم گريان بودی نقل
نبايد که به وقت مرگ ندا آيد که ما را نمی شايی. ام   .  

بنده راضی کی بود ؟:گفتند   
چنانکه از نعمت. آنگاه که از محنت شاد شود :گفت   .  
دارد اگر توبه کند درگذردکسی که گناه بسيار :گفتند  . 
. مگر خدايش توبه دهد و درگذارد ، و سخن اوست که با بنی آدم از ديده به حق منزل نيست .چگونه توبه کند :گفت 

کار با دل افتاد . از زفانها بدو راه نيست ، و سمع شاهراه زحمت گويندگان است ، ودست و پای ساکنان حيرت اند 
يعنی دل بيدار آن است که گم شده . که چون دل بيدار شد او را به يار حاجت نيست . ريد بکوشيد تا دل را بيدار دا

الفناء فی اهللا آنجا. است در حق و هر که گم شد يا رچه کند  . 
استغفار به زبا ن ، کار دروغ زنان است:و گفت   .  
اگر ما به خود توبه کنيم به توبه ديگر محتاج باشيم:و گفت   .  
صبر مردی بودی ، کريم بودیاگر :و گفت   .  
ثمره معرفت روی به خدای آوردن است:و گفت   .  
چون خدای دلی دهدش ، در حال دل به خدای بازدهد تا در قبضه . عارف آن بود که دلی خواهد از خدای :و گفت 

  . او محفوظ بماند و در ستر او از خلق محجوب بود
ود باز شودصالح مری بسی گفتی که هر که دری می زند ز  .  

هرگز کی بسهت بود تا باز . با که گويی که اين در بسته است وباز خواهند گشاد :و گفت . رابعه يکبار حاضر بود 
  . گشايند

مردی جاهل و زنی ضعيف دانا! عجبا :صالح گفت   .  
وا اندوها:يک روز رابعه را ديد که می گفت   ! 

اگر اندوهگين بودی زهرت نبودی که نفس زدتیچنين گوی که وای از بی اندوهيا ، که :گفت   .  
  . نقل است که وقتی يکی را ديد که عصابه ای بر سر بسته بود

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

تو را چند سال است ؟:گفت   
سی سال است:گفت   .  
بيشتر عمر در درد و غم بوده ای ؟:گفت   

نه:گفت   .  
به يک شب که درد سرت داد عصابه شکايت .  درست داشت ، هرگز عصابه شکر برنبستی سی سال تنت:گفت 

  . درمی بندی
يا سيده :گفت . آن مرد برفت و باز گرديد . نقل است که چهار درم سيم به يکی داد که مرا گليمی بخر که برهنه ام 

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

يعنی که هنوز گليم ناپوشيده تفرقه پديد آمد. يم بستد و در  دجله انداخت آن س  .  
بيرون آی تا صنع بينی! يا سيده :خادمه گفت . وقتی در فصل بهار در خانه شد وسر فرو برد  .  

شغلتنی مشاهدة الصانع عن مطالعة المصنوع. تو باری درآی تا صانع بينی :رابعه گفت   .  
کارد نداری تا گوشت :گفتند . او را ديدند که اندکی گوشت به دندان پاره می کرد . بر او رفتند نقل است که جمعی 

 پاره می کنی؟
من از بيم قطعيت هرگز کارد چه در خانه نداشتم و ندارم:گفت   .  

نماز همه شب به . نقل است که يکبار هفت شبانه روز به روزه بود و هيچ نخورده بود و به شب هيچ نخفته بود 
رابعه بستد و برفت . کسی به درخانه اندر آمد و کاسه ای خوردنی بياورد . گرسنگی از حد بگذشت . مشغول بود 

بروم و کوزه ای بياورم و روزه بگشايم:گفت . چون باز آمد گربه آن کاسه بريخته بود. تا چراغ بياورد   .  
. کوزه از دستش بيفتاد و بشکست . ب باز خورد قصد کرد تادر تاريکی آ. چون کوزه بياورد چراغ مرده بود 

  .رابعه بناليد و آهی برآورد که بيم بود که نيمه خانه بسوزد
الهی اين چيست که با من بيچاره می کنی ؟:گفت   



که اندوه و . اگر می خواهی تا نعمت جمله دنيا وقف تو کنم ، اما اندوه خويش از دلت وابرم ! هان :آوازی شنود که 
ما و مراد تو هردو در يک . تو را مرادی است و ما را مرادی ! ای رابعه . دنيا هر دو در يک دل جمع نيايد نعمت 

  . دل جمع نياييم
چون اين خطاب بشنودم چنان دل از دنيا منقطع گردانيدم و امل کوتاه کردم که سی سال است چنان نماز کردم :گفت 

واپسين نمازهای من خواهد بود و چنان از خلق سربريده گشتم که چون که هر نمازی گزاردم چنان دانستم که اين 
به خودم مشغول گردان تا مرا از ! خداوندا :گفتم . روز بود از بيم آنکه نبايد که کسی مرا از او به خود مشغول کند 

  . تو مشغول نکنند
می بينم و تو پيوسته با درد و ناله می هيچ علتی ظاهر ن! ای عزيزه عالم :گفتند . نقل است که پيوسته می ناليدی 

 باشی ؟
و مرهم جراحت وصال . علتی داريم ، از درون سينه ، که همه طبيبان عالم از درمان آن عاجزاند ! آری :گفت 

تعللی کنيم تا فردا بود که به مقصود برسيم که چون دردزده نه ايم خود را به دردزدگان می نماييم که . دوست است 
  .  نمی بايدکم از اين

تو خدايرا از بهر چرا پرستی ؟:رابعه از کيی پرسيد . نقل است که جماعتی از بزرگان بر رابعه رفتند   
هفت طبقه دوزخ عظمتی دارد و همه را بدو گذر می بايد کرد ، ناکام از بيم هراس:گفت   .  

درجات بهشت منزلی شگرف دارد ، پس آسايش موعود است:ديگری گفت   .  
بد ، بنده ای بود که خداوند خويش را از بيم و خوف عبادت کند يا به طمع مزد: گفت رابعه  .  

تو چرا می پرستی خدايرا ؟ طمع بهشت نيست ؟:پس ايشان گفتند   
اگر بهشت و دوزخ نبودی .گفت ما را نه خود تمام است که دستوری داده اند تا او را پرستيم . الجار ثم الدار :گفت 

استحقاق آن نداشت که بی واسطه تعبد او کنند.نبايستی داشت او را اطاعت   . 
بسيار کسانند که اگر اشارت کنی در حق تو نظر :گفت .جامه او سخت با خلل ديد .نقل است که بزرگی بر او رفت 

 . کنند
نيا ازکسی پس چگونه  توانم خواستن د.من شرم دارم که دنيا خواهم از کسی که دنيا جمله ملک اوست :رابعه گفت 

 . که در دست او عاريت است
اينت بلند همتی پيرزنی بنگر که او را چگونه بدين باال برکشيده اند که دريغ می آيدش که وقت خويش :مرد گفت 

 . مشغول کند به سوالی از او
 بر سر پس گفتند همه فضيلتها.نقل است که جماعتی به امتحان بر او در شدند و خواستند که بر او سخنی بگيرند

هرگز پيغمبری به .مردان نثار کرده اند و تاج نبوت بر سر مردان نهاده اند و کمر کرامت بر ميان مردان بسته اند 
 . هيچ زن نيامده است

از گريبان هيچ زن بر نيامده است و هيچ , اين همه هست ولکن منی و خود پرستی و انا ربکم االعلی : رابعه گفت 
اينها در مردان واديد آمده است .زن هرگز مخنث نبوده است  . 

سبب اين چه بود ؟:پرسيدند .نقل است کی وقتی بيمار شد و بيماری سخت بود   
اين ,دوست با ما عتاب کرد .در سحرگاه دل ما به سوی بهشت نظر کرد ,نظرت الی الجنه فادبنی ربی :گفت 

 .بيماری از عتاب اوست
بردر صومعه رابعه کيسه زر پيش .ه ای  ديدم از خواجگان بصره خواج:گفت .پس حسن بصری به عيادت او آمد 

چرا می گريی ؟!ای خواجه :گفتم .نهاده می گريست  
از برای اين زاهده زمان که اگربرکات او از ميانه خلق برود خلق هالک شود:گفت   . 

تو شفاعت کن تا قبول کند.چيزی آورده ام برای تعهد او و ترسم که بنستاند :و گفت   . 
کسی که .هو يرزق من يسبه فال يرزق من يحبه :گفت .رابعه به گوشه چشم بدو نگريست .حسن در رفت و بگفت 

کسی که جانش جوش محبت او می زند رزق از او چگونه باز .او را ناسزا می گويد روزی از او باز نمی گيرد 
چون بستانم که به .انم که حالل است يانیگيرد که تامن او را شناخته ام پشت در خلق آورده ام و مال کسی نمی د

آنجا که .تا يادم آمد پيراهن بدريدم .روزگاری دلم بسته شد .روشنی چراغ سلطانی به پيراهنی بدوختم که دريده بودم 
آن خواجه را عذر خواه تا دلم دربند ندارد.دوخته بودم تا دلم گشاده شد   . 

از هيبت او سخن ابتدا نتوانستيم کرد .ه بيمار پرسی رابعه درشديم من و سفيان سوری ب:عبدالواحد عامر می گويد 
چيزی بگو:سفيان را گفتم .  . 

اگر دعايی بگويی اين رنج بر تو سهل کند: گفت   . 
يا سفيان تو ندانی که اين رنج به من که خواسته است نه خداوند خواسته است:روی بدو کرد و گفت   . 



بلی: گفت   ! 
س مرا می فرمايی که از او درخواست کنم به خالف خواست او ؟دوست او را خالف کردن چون می دانی پ:گفت 

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

چرا چنين سخن می گويی که چه آرزو می کندت ؟به عزت اهللا که ,تو مردی از اهل علم باشی !يا سفيان : گفت 
من هنوز .تو می دانی که در بصره خرما را خطری نيست ,آرزو می کند دوازده سال است که مرا خرمای تو 

آن بايد خواست که او .اين کفر بود ,نخوردم که بنده ام و بنده را با آرزو چه کار ؟اگر من خواهم و خداوند نخواهد 
اگر او خود دهد آن کاری دگر بود.خواهد تا بنده ای به حقيقت او باشی  . 

 .  و هيچ نگفتمخاموش شدم:سفيان گفت 
در کار من سخنی بگوی,در کار تو چون سخن نمی توان گفت :پس سفيان گفت  . 

يعنی اين جاهی .و گفت روايت حديث دوست داری .اگر نه آن است که دنيا را دوست داری .تو نيک مردی :گفت 
 . است

از من خوشنود باش!خداوندا:گفتم .مرا رقت آورد :سفيان گفت  . 
نداری که رضای کسی جويی که تو از او راضی نيیشرم :رابعه گفت  . 

دربر رابعه شدم و او را ديدم با کوزه ای شکسته که از آنجا آب خوردی و وضو :نقل است که مالک دينار گفت 
مرا دوستان سيم دار :گفتم .دلم درد گرفت :و گفت .و بوريايی کهنه وحشتی که وقتی سر بر آنجا نهادی ,ساختی 
 .  خواهی تا از برای تو چيزی از ايشان بستانماگر می.هستند 

روزی دهنده من و از آن ايشان يکی نيست ؟.غلطی عظيم کردی!ای مالک :گفت   
هست:گفتم   . 
روزی دهنده درويشان را فراموش کرده است به سبب درويشی و توانگران را ياد می کند به سبب توانگری :گفت 

 ؟
نه:گفتم   . 

ما نيز چنان خواهيم که او خواهد,د چه با يادش دهم ؟او چنين خواهد چون حال می دان:پس گفت   . 
حسن گفت .نقل است که يک روز حسن بصری و مالک دينار و شقيق بلخی دربر رابعه رفتند و او رنجور بود 

صادق نيست در دعوی خويش هر که صبر نکند بر زخم .ليس بصادق فی دعواه من لم يصبر علی ضرب مواله:
ويشموالی خ  . 

از اين سخن بوی منی می آيد: رابعه گفت   . 
صادق نيست در دعوی خويش هر که لذت نيابد .ليس بصادق فی دعواه من لم يشکر علی ضرب مواله:شقيق گفت 

 . از زخم دوست خويش
به از اين می بايد:رابعه گفت   . 

تو بگوی:گفتند   . 
صادق نيست در دعوی خويش هرکه فراموش .موالهليس بصادق فی دعواه من لم ينس الضرب فی مشاهده :گفت 

اين عجب نبود که زنان مصر در مشاهده مخلوق الم زخم نيافتند اگر کسی .نکند الم زخم در مشاهده مطلوب خويش 
 . درمشاهده خالق بدين صفت بود بديع نبود

تو سخت :رابعه گفت.سخت نقل است که از بزرگان بصره يکی در آمد و بر بالين او نشست و دنيا را می نکوهيد 
اگر از دنيا فارغ .اگر دوستش نمی داری چندينش ياد نکرديی که شکننده کاال خريدار بود .دنيا دوست می داری 

هر که چيزی دوست دارد , اما از آن ياد می کنی که من احب شيا اکثر ذکره ,بودی به دنيا به نيک و بد او نکردتی 
 .ذکر آن بسی کند

آب در کرده ,گوشت در ديگ افگنده بود .او چيزی بخواست پخت .وز نماز ديگر بررابعه رفتم يک ر: حسن گفت 
اين سخن خوشتر از ديگ پختن:چون با من در سخن آمد گفت .  . 

رابعه رفت تا .پاره نانی خشک بياورد و کوزه آب تا روزه بگشاييم.همچنان حديث می کرد تا نماز شام گزارديم 
بياورد و با آن .به قدرت حق تعالی ,ديگ پخته شده بود و می جوشيد ,نگاه کرديم .بسوخت دست او .ديگ برگيرد 

بيمار برخاسته ديگ چنين :رابعه گفت .گوشت بخورديم و خوردنی بود که بدان خوش طعامی هرگز نخورده بوديم 
 .سازد

تا ,وشه ديگر نماز می کردمدرمحراب شد و تا روز نماز می کرد و من در گ,در نزديک رابعه شدم :سفيان گفت 
به چه شکر کنيم آن را که ما را توفيق داد تا همه شب وی را نماز کرديم:پس گفتم .وقت سحر  . 



بدانکه فردا روزه داريم:گفت   . 
اگر مرا فردای قيامت به دوزخ فرستی سری آشکارا کنم که دوزخ از من به هزارساله راه !بار خدايا : گفت 

 . بگريزد
هی ما را از دنيا هر چه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسمت کرده ايی به ال:و گفتی 

 .دوستان خود ده که مرا تو بسی
بر من ,و اگر به اميد بهشت می پرستيم , اگر تو را از بيم دوزخ می پرستيم  در دوزخ بسوز !خداوندا :و گفتی 

جمال باقی دريغ مدار,م و اگر برای تو تو را می پرستي.حرام گردان  . 
با .اگر مرا فردا در دوزخ کنی من فرياد بر آورم که وی را دوست داشتم !بار خدايا :و د ر مناجات می گفت 

 دوست اين کنند ؟
به ما گمان بد مبر که ما تو را در جوار دوستان خود فرود آريم تا با .يا رابعه ال تظنی بنا ظن السوء:هاتفی آوازداد 
ا می گويیما سخن م  . 

و در آخرت از جمله آخرت , کار من و آرزوی من در دنيا از جمله دنيا ياد تو است !الهی :و در مناجات می گفت 
تو هر چه خواهی کن.از من اين است که گفتم.لقای تواست   . 

يا نماز بی دل بپذير,دلم حاضر کن !يا رب:و در مناجات يک شب می گفت  . 
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعی :آوازی شنيدند که .مان بيرون شدند و در فراز کردند چون وقت مرگش در آمد مرد

بزرگان چنين گفتند که رابعه به .جان بداده بود ,در باز کردند .زمانی بود هيچ آواز نيامد .الی ربک راضيه االيه 
که مرا چنين دار و چنين کن تا دنيا در آمد و به آخرت رفت و هرگز با حق گستاخی نکرد و هيچ نخواست و نگفت 

 . بدان چه رسد که از خلق چيزی خواستی
حال گوی تا از منکر و نکير چون رستی ؟:گفتند .بعد از مرگ اورا به خواب ديدند   

گفتند که من ربک ؟,آن جوانمردان در آمدند :گفت   
موش نکردی ؟من که در همه جهان تو باز گرديد و خدايرا گوييد که با چندين هزار هزار خلق پيرزنی را فرا:گفتم 

تا کسی را فرستی که خدای تو کيست؟.هرگزت فراموش نکنم ,را دارم   
آن .محمد بن اسلم الطوسی و نعمی طرطوسی که در باديه سی هزار مرد را آب دادند هر دو به خاک رابعه آمدند 

حال به کجا رسيد ؟,الف که می زدی که سر به هر دو سرای فرو نيارم   
رحمه اهللا عليها.رسيدم بدانچه ديدم :واز آمد که آ  . 

 
 
 
 
 
 

       10      
 ذکر فضيل عياض   

پير ,آن از کون کرده اعراض ,آن دريای ورع و عرفان ,آن آفتاب کرم و احسان ,آن معظم نايبان ,آن مقدم تايبان 
و در ,و مرجع قوم بود , ستوده اقران و,از کبار مشايخ بود و عيار طريقت بود ,فضل عياض رحمه اهللا عليه :وقت 

و در ورع و معرفت بی همتا بود,رياضات و کرامات شانی رفيع داشت   . 
اول حال او آن بود که در ميان بيابان مرو و باورد خيمه زده بود و پالسی پوشيده بود و کالهی پشمين بر سر نهاده 

و کاال به ,و شب وروز راه زدندی ,ن و راهزن بودند همه دزدا.و تسبيحی درگردن افکنده و ياران بسيار داشتی 
و هر ,و هرگز از جماعت دست نداشتی ,نزديک فضيل آوردندی که مهتر ايشان بود و او ميان ايشان تقسيم کردی 

  چاکری به جماعت نيامدی او را دور کردی
 کاروان بود و آواز دزدان مردی در ميان.يک روز کاروانی شگرف می آمد و ياران او کاروان گوش می داشتند 

بروم و اين بدره :با خويش گفت .تدبير می کرد که اين را پنهان کند .بدره ای زر داشت .دزدان را بديد .شنوده بود 
 . را پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند اين بضاعت سازم

شاد شد و آن بدره به .ن به نزديک خيمه او را ديد بر صورت و جامه زاهدا.چون از راه يکسو خيمه فضل بديد 
برو و درآن کنج خيمه بنه:فضيل گفت .امانت بدو سپرد  . 



همه ,و مردمان بسته و افگنده ,همه کاالها برده .کاروان زده بودند .به کاروان گاه رسيد .مرد چنان کرد و بازگشت 
او را ديد با .آمد تا بدره بستاند و آن مرد نزد فضيل ,را دست بگشاد و چيزی که باقی مانده بود جمع کردند و برفتند 

بدره زر خويش به دزد دادم:مرد چون چنان بديد گفت .دزدان نشسته و کاالها قسمت می کردند   . 
گفت چه حاجت است ؟,مرد چون بيامد .بانگ کرد ,فضيل از دور او را بديد   

هم آنجا که نهاده ای برگير و برو:گفت  . 
توده هزار .آخر ما در همه کاروان يک درم نقد نيافتيم :ياران گفتند . و برفت مرد به خيمه در رفت و بدره برداشت

 درم باز می دهی ؟
گمان او را سبب .من نيزبه خدای گمان نيکو برده ام که مرا توبه دهد ,اين مرد به من گمان نيکو برد :فضيل گفت 

 . گردانيدم تا حق گمان من راست گرداند
مهتر شما :يکی از اهل کاروان پرسيد .ند وکاال ببردند و بنشستند و طعام می خوردندروزی کاروان بزد,بعد از آن 
 کدامست ؟

آنجا نماز می کند,از آن سوی درختی است بر لب آبی .با ما نيست :گفتند  . 
وقت نماز نيست:گفت   . 
تطوع کند:گفت   . 

با شما نان نخورد ؟:گفت   
به روزه است:گفت  . 
رمضان نيست:گفت   . 
تطوع دارد:گفت  . 

الضدان ال يجمعان :گفت .صبر کرد تا فارغ شد .با خشوعی نماز می کرد .به نزديک او شد .اين مرد را عجب آمد 
و نماز و مسلمان کشتن با هم چه کار؟,روز و دزدی چگونه بود .  

قران  دانی ؟:فضيل گفت   
دانم:گفت   . 
م خلطوا عمال صالحا و آخر سيئانه آخر حق تعالی می فرمايد و اخرون اعترفوا بذنوبه:گفت . 

 . مرد هيچ نگفت و از کار او متحير شد
و کسی که ,چنانکه اگر در قافله زنی بود کاالی وی نبردی .نقل است ک پيوسته مروتی و همتی در طبع او بود 

و , داشتی و همه ميل به صالح,و باهرکسی به مقدار سرمايه چيزی بگذاشتی ,سرمايه او اندک بودی مال او نستدی 
هرچه از راه زدن به دست آوردی بر او آوردی و گاه و بيگاه بر ديوارها می شدی در .ابتدا بر زنی عاشق بود

اين آيت به .درميان کاروان يکی قرآن می خواند .يک شب کاروانی می گذشت .هوس عشق آن زن می گريست 
 : گوش فضيل رسيد

خفته شما بيدار گردد, آيا وقت نيامد که اين دل لم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اهللا  . 
تاکی تو راهزنی ؟گاه آن !ای فضيل :چنان آيت به مبارزت فضل بيرون آمد و گفت .تيری بود که بر جان او آمد 
 . آمد که مانيز راه تو بزنيم

گاه گاه آمد از وقت نيز برگشت:فضيل از ديوار فرو افتاد و گفت   . 
برويم:می گفتند .جماعتی کاروانيان بودند . خجل و بی قرار روی به ويرانه ای نهادسراسيمه و کاليو و  . 

نتوان رفت که فضيل بر راهست:يکی گفت  . 
بشارت شما را که او توبه کرد:فضيل گفت   . 

از او بحلی می خواست .پس همه روز می رفت و می گريست و خصم خشنود می کرد تا درباورد جهودی بماند
امروز روزی است که بر محمديان استخفاف کنيم:آن جهود با جمع خود گفت .کرد بحل نمی . . 

اگر می خواهی که بحلت کنم تلی ريگ بود که برداشتن آن در وسع آدمی دشوار بودی مگر به روزگار :پس گفت 
گفت اين از پيش برگير. . 

چون درماند سحرگاهی بادی درآمد و فضيل از سر عجز پاره پاره می انداخت وکار کجا بدان راست می شد ؟همی 
. من سوگند دارم که تا تو مرا ما لندهی متن تو را بحل نکنم:گفت . جهود چو نان ديد متحير شد . آن را ناپديد کگرد 

سوگند من راست شود و تو را بحل کنم. اکنون دست بدين زيرنهالی کن و آنجا زرمشتی برگير و مرا ده   .  
 و جهود در زير نهالی کرده ، پس دست به زيرنهالی درکرد ، و مشتی دينار برداشت ، و فضيل به خانه جهود آمد

اسالم عرضه کن:جهود گفت . او را داد   .  



دانی که چرا مسلمان گشتم ؟ از آنکه تا امروز درستم نبود که :پس گفت . اسالم عرضه کرد تا جهود مسلمان شد 
از بهر آنکه در تورات خوانده ام که هر که توبه . حق اسالم است امروز درست شد که دين. دين حق کدام است 

من خاک در زير نهالی کرده بودم ، آزمايش تو را چون دست به خاک . راست کند دست که برخاک نهد زر شود 
دانستم که توبه تو حقيقت است و دين تو حق است. بردی زر گشت   .  

 پای من ببند و مرا به نزديک سلطان بر که برمن حد بسيار واجب از بهر خدای دست و:القصه فضيل يکی را گفت 
  . است تا بر من حد براند

تا او را به .من اين نتوانم بفرمود:گفت . چون سلطان او را بديد ، در او سيمای اهل صالح ديد . مرد همچنان کرد 
آواز او بگشته است ، مگر :نه گفتند که اهل خا. چون فضيل به در خانه رسيد آواز داد . اعزاز به خانه بازبردند 
  . زخمی خورده است

بلی ، زخمی عظيم خورده ام:فضيل گفت   .  
برکجا؟:گفتند   

برجان:گفت   . 
اگر خواهی تا پای تو گشاده کنم. من قصد خانه خدای را دارم ! ای زن :پس درآمد زن را گفت   .  

  .  تو باشممن هرگز از تو جدا نروم و هرجا که باشی با:زن گفت 
حق تعالی راه برايشان آسان گردانيد و آنجا مجاور گشت و بعضی اوليا را دريافت و . پس برفتند تا به مکه رسيدند 

با امام ابوحنيفه مدتی هم صحبت بود ، و روايات عالی دارد و رياضات شگرف ، و در مکه سخن بروگشاده شد ، 
فتی ، تا حال او چنان گشت که خويشان واقربای او از باورد و مکيان بر وی جمع شدند ی ، و همه را سخن گ

و ايشان بازنگشتند. برخاستند ، و به ديدار او آمدند ، و در بزدند ، و در نگشاد   .  
اينت بی کار مردمانی که شما هستيد ، خدای کارتان بدهاد:فضيل بربام خانه آمد و گفت   .  

ند و از دست بيفتادند و عاقبت همه نااميد از صحبت او بازگشتند و او و مثل اين سخن بسی بگفت تا همه گريان شد
  . همچنان بربام می بود و در نگشاد

امشب مرا برمردی بر که : گفت -که يکی از مقربان بود _ نقل است که يک شب هارون الرشيد ، فضل برمکی را 
  . مرا به من نمايد که دلم از طاق و طنب تنگ درآمده است

کيست ؟:گفت . در بزدند .  را به در خانه سفيان عيينه برد فضل او  
اميرالمومنين:گفت   .  
چرا رنجه می شد ، مرا خبر می بايست کرد تا من خود بيامدی:گفت  .  

اين همان طال بقايی می زند که ما در آنيم. اين مرد آن نيست که من می طلبم :هارون فضل را گفت   .  
آنجا بايد رفت. چنانکه شما می طلبيد فضيل عياض است :گفت . کردند سفيان را از آن واقعه خبر .  

آنجا رفتند و اين آيت برمی خواند که ام حيب الذين اجترحوا السيئات ان يجعلهم کالذين آمنوا و عملواالصالحات 
  .االية

 بدکرداری کردند که ما معنی آيت آين است که پنداشتند کسانی که. اگر پند می طلبم اين کفايت است :هارون گفت 
  . ايشان را برابر داريم با کسانی که نيکوکاری کردند ، و ايمان آوردند

کيست ؟:فضيل گفت . پس دربزدند   
اميرالمومنين است:گفت   .  
به نزديک من چه کار دارد و من با او چه کار دارم ؟:گفت   

چه طاعت داشتن اولواالمر واجب است:گفت   .  
دهيدمرا تشويش م:گفت   .  
به دستوری درآيم يا به حکم ؟:گفت   

دستوری نيست ، اگر به اکراه درآييد ، شما دانيد:گفت   .  
هارون دست پيش برد . چون نزديک فضيل رسيد ، فضيل چراغ را پف کرد تا روی او نبايد ديد . هارون دررفت 

ه نرم دستی است ، اگر ازآتش خالص يابدچ. ما اليس هذالکف لونجا من النار :گفت . فضيل را دست بدو بازآمد .   
! 

آخر سخنی بگو:گفت . هارون نيک متغير شد و گريه بدو افتاد . اين بگفت و برخاست و در نماز ايستاد   .  
درخواست که مرا بر قومی امير گردان. پدرت عم مصطفی بود عليه السالم :فضيل سالم بازداد و گفت   .  

  .  تو امير کردميک نفس تو را بر! يا عم :گفت 



هارون . ان االمارة يوم القيامة الندامة. يعنی يک نفس تو در طاعت خدای بهتر از هزار سال اطاعت خلقت تو را 
زيادت کن: گفت   .  
چون عمربن عبدالعزيز را به خالفت نصب کردند ، سالم بن عبداهللا و رجاء بن حيوة و محمد بن کعب را :گفت 

 شدم بدين بليات ، تدبير من چه چيز است که اين را بال می شناسم ، اگر چه مردمان نعمت من مبتال:بخواند و گفت 
  . می دانند
اگر می خواهی که فردا از عدذاب خدای نجات بود ، پيران مسلمانان را چون پدر خوطش دان ، و :يکی گفت 

چنان کن که با پدر و برادر و فرزند کنندبا ايشان معاملت . جوانان را برادر ، و کودکان را چون فرزندان نگاه کن   
.  

زياده کن:گفت   .  
زيارت کن . زاباک و اکرم اخاک و احسن علی ولدک . ديار اسالم چون خانه تو است و اهل آن عياالن تو :گفت 

  .پدر راه و کرامت کن برادر را و نيکويی کن به جای فرزند
از خدای تعالی بترس و جواب خدای را ساخته .  مبتال شود می ترسم از روی خوب تو که به آتش دوزخ:پس گفت 

و بيدار و هوشيار باش که روز قيامت حق تعالی تو را از آن يک يک مسلمان بازخواهد پرسيد و انصاف هريک . 
  . از تو طلب خواهد کرد ، اگر شبی پيرزنی درخانه يی بی برگ خفته باشد دامن تو گيرد و بر تو خصمی کند

که اميرالمومنين را بکشتی! بس :فضل وزير گفت . چنانکه هوش از او زايل خواست شد . ی بگريست هارون بس  
.  

کشتن . که تو و قوم تو او را هالک می کنيد وآنگاه مرا می گويی او را بکشتی ! ای هامان ! خاموش باش :گفت 
  . اين است

تو را هامان از آن می گويد که مرا به : ، گفت آنگاه روی به فضل کرد. هارون بدين سخن گريستن زيادت کرد 
تو را وام هست ؟:پس هارون گفت . جای فرعون نهاد   

اگر مرا بدين گيرد وای بر من. وام خداوند است بر من به طاعت ! بلی :گفت   !  
ای فضيل وام خلق می گويم:گفت   .  
يراث ندارم تا بابندگانش بگويماز م.سپاس خدايرا عزوجل که مرا از وی نعمت اين حاللی است :گفت   .  

از ميراث مادر من است. پس هارون صره دينار پيش او نهاد که اين حاللی است   .  
اين پندهای من تورا هيچ سود نداشت ، و هم اينجا ظلم آغاز نهاد ی ،و بيدادگری ! يا اميرالمومنين : فضيل گفت
  . پيش گرفتی

چه ظلم است ؟:گفت   
من تو را می گويم آنچه داری به . ات می خوانم ، تو مرا در بال می اندازی ؟ اين ظلم بود من تو را نج:گفت 

تو به ديگری که نمی بايد داد می دهی ؟ سخن مرا فايده يی نيست. خداوند آن بازده   .  
 او خود .ای رجل هو ! آوه :هارون برون آمد و گفت . اين بگفت واز پيش او برخاست و زر به در بيرون انداخت 

ملک بر حقيقت فضيل است ، و صولت او عظيم است ، و حقارت دنيا در چشم او بسيار. چه مردی است   .  
آن . مگر دهان بر وی نهاد چنانکه عادت پدران بود . نقل است که يک روز کودکی چهارساله در کنار داشت 

دارم:مرا دوست داری ؟ گفت !ای پدر :کودک گفت   .  
ت داری ؟خدايرا دوس:گفت   

دارم:گفت   .  
دل چند داری ؟:گفت   

يکی:گفت   ! 
به يک دل دو دوست توان داشت درحال؟:گفت   

و . دست بر سرزدن گرفت . بدانست که آن نه آن کودک می گويد ، بل آن تعريفی است به حقيقت از غيرت حق 
  . توبه کرد ، ودل از طفل ببريد و دل به حق داد

با چندان تضرع و زاری گريستن و . آن همه خلق می گريستند . ات ايستاده بود نقل است که يک روز به عرف
اگر چندين مردم به يکبار به نزديک مردی شوند ، و از وی يک دانگ سيم ! ای سبحان اهللا :گفت . خواهش کردن 

آنهمه مردم را نوميد کند. خواهند چه گويد  .  
همه آسانتر است از آنکه آن مرد دانگی سيم که بدهد که او اکرم برخداوند تعالی آمرزش :گفت . نه :آن مرد گفت 

اميد آن است که همه را آمرزيده گرداند. االکرمين است   .  
 در عرفات شبانگاه از او پرسيدند که حال اين مردمان چون می بينی ؟



همه آمرزيده اند اگر من در ميان ايشان نه امی:گفت   .  
ده نمی بينيمچونست که ما هيچ ترسن:گفتند   .  

اگر شما ترسنده بودی ترسگاران از شما پوشيده نبودندی که ترسنده را نبيند مگر ترسنده ، و ماتم زدگانرا :گفت 
  . تواند ديد

مرد در کدام وقت در دوستی حق به غايت رسد ؟:گفتند   
چون منع و عطا هر دو بر او يکسان شوند به غايت محبت رسيده است:گفت   .  
چه گويی در کسی که خواهد که لبيک گويد و زهره ندارد گفتن  از بيم آنکه نبايد که گويند ال لبيک:گفتند   .  
اميد چنان دارم که در آن موقف هر که خود را چنين بيند هيچ لبيک گوی ورای او نبود:گفت   .  
اصل دين چيست ؟:گفتند   

عقل:گفت   .  
اصل عقل چيست ؟:گفتند   
حلم:گفت    
  حلم چيست ؟اصل:گفتند 

صبر احمد حنبل:گفت   .  
رضی اهللا عنه که از فضيل شنودم که هرکه ريسات طلب کرد خوار شد:گفت   .  
که مرا وصيتی کن:گفتم   .  
تو را اين بسنده است. دم باش ، سرمباش:گفت   .  

رضی اهللا عنه ، از او پرسيدم که زهد فاضلتر يا رضا ؟:بشر حافی گفت   
آنکه راضی هيچ منزل طلب نکند باالی منزل خويشرضا فاضلتر از :گفت  . 

چون برخاستم . که يک شب بر او رفتم جمله شب آيات و اخبار و آثار می گفتم . رضی اهللا عنه :سفيان ثوری گفت 
همانا که اين نشست بهتر از وحدت. اينت مبارک شبی که دوش بود ، و اينت ستوده نشستی که اين شب بود : گفتم   

.  
اينت شوم شبی که دوش بود ، و اينت نکوهيد ه نشستی که نشست دوش بود:فت فضيل گ  .  

چرا چنين گويی ؟:گفتم   
جمله شب تو دربند آن بودی تا سخنی نيکو از کجا گويی که مرا خوش آيد و من بسته آن بودم تا جوابی :گفت 

تنهايی را دان .  از خدا بازمانده بوديم هردو بيکديگر و به سخن يکديگر و به سخن يکديگر. نيکواز کجا پسند آيد 
  . بهتر و مناجات با خدای

می آيی . آنجا که رسيده ای بازگرد يا نه من بازگردم :گفت . يک روز عبداهللا مبارک را ديد که روی بدو نهاده بود 
  . تا تن مشتی سخن برمن پيمايی و من مشتی نيز برتو پيمايم

به چه آمده ای ؟:گفت . ردنقل است که يک روز يکی قصد او ک  
برای آسايش ، و مرا به ديدار تو راحت است:گفت   .  
به خدای که اين وحشت نزديک تر است ، و نيامدی اال بدانکه نو مرا فريبی کنی به دروغ و من تورا دروغی :گفت 

د تا خلقم را نبايد ديدبرپيمايم و هم از انجا بازرگد و گفتی می خواهم تا بيمار شوم تا به نماز جماعت نبايد ش  . 
چنين کنيد. اگر توانيد که در جايگاهی ساکن شويد که نه کس شما را داند و نه شما کس را ، عظيم نيکوبود :وگفت    

.  
منتی عظيم فراپذيرم از کسی که برمن بگذرد و مرا سالم نکند و چون بيمار شوم به عيادت من نيايد:وگفت    . 

وم که مرا خلوتی بود بی تفرقه با حق ، و چون صبح برآيد اندوهگن شوم از کراهيت چون شب درآيد شا ش:وگفت  
  . ديدار خلق که نبايد که درآيند ، و مرا از اين خلوت تشويش دهند

هرکه را از تنها بودن وحشت بود و به خلق انس دارد از سالمت دور است:وگفت    .  
گر در آنکه او را به کار آيدهرکه سخن از عمل شمرد سخنش اندک بود م:وگفت    .  

هرکه از خدای ترسد زفان او گنگ بود:وگفت    .  
چون حق تعالی بنده را دوست دارد اندوهش بسيار دهد ، و چون دشمنش دارد دنيا بروی فراخ گرداند:وگفت    .  

اگر اندوهگينی در ميآن امتی بگريد جمله امت را در کار آن اندوهگين کنند:وگفت    .  
هرچيزی را زکوتی است و زکوة عقل اندوه طويل است ، چنانکه عجب است که کسی در بهشت بود و می :فت وگ 

  . گريد و ازاين است که کان رسول اهللا صلی اهللا عليه و سلم متواصل االحزان
دعجبتر از آن بود حال کسی که در دنيا بود و می خندد و نمی داند که عاقبت  کار چون خواهد بو:وگفت    .  



قساوت دل ؛ و نابودن اشک ؛ و بی شرمی ، و رغبت در دنيا ، و :پنج چيز است از عالمات بدبختی :وگفت  
  . درازی امل

چون خوف در دل ساکن شود چيزی که به کار نيايد برزفان آنکس نگذرد ، و بسوزد از آن خوف منازل :وگفت  
  . شهوات و حب دنيا ، و رغبت در دنيا از دل دور کند

هرکه از خدای بترسد جمله چيزها از او بترسد ، و هرکه از خدای نترسد از جمله چيزها بترسد:وگفت    .  
خوف و هيبت از خدای برقدر علم بنده بود ، و زهد بنده در دنيا برقدر رغبت بنده بود در آخرت:وگفت    .  

ه تر از خدای اال ابن سيرين رضی اهللا عنهما هيچ آدمی را نديده ام دراين امت اميدوارتر به خدای و ترسند:وگفت  
اگرهمه دنيا به من دهند حالل و بی حساب ننگ دارم ، چنانکه شما از مردار ننگ داريد:وگفت .    .  

جمله بديها را در يک خانه جمع کرده اند و کليد آن دنيا دوستی است ، و جمله نيکييها را در يک خانه جمع :وگفت  
  .  دشمن دنياستکرده اند و کليد آن

و جمله نيکيها را در يک خانه جمع کرده اند و کليد آن . در دنيا شروع کرده اند و کليد آن دشمنی دنياست :وگفت  
  . دشمنی دنياست

در دنيا شروع کردن آسان است اما از ميان باز بيرون آمدن و خالص يافتن دشوار است:وگفت    .  
ر او چون ديوانگان و ديوانگان را در بيمارستان غل و قيد باشددنيا بيمارستان است و خلق د:وگفت   .  
به خدای اگر آخرت از سفالی بودی باقی و دنيا از زر فانی سزا بودی که رغبت خلق به سفال باقی بودی :وگفت 

  . فکيف که دنيا نيست اال سفال فانی ، و آخرت زرباقی
تش صد چندان کم نکردند از بهر آنکه تورا به نزديک خدای آن هيچ کس را هيچ ندادند از دنيا تا از آخر:وگفت 

اکنون خواه بسيار کن خواه اندک کن. خواهد بود که کسب کرده ای و می کنی   .  
به جامه نرم و طعام خوش لذت مگيريد که فردا لذت آن جامه و آن طعام نباشد:وگفت   .  
هرگاه که تکلف از ميان برخزيد گستاخ يکديگر را . اند مردمان که از يکديگر بريده شدند به تکلف شده :وگفت 

  . بتوانند ديد
خدای عز وجل وحی فرستاد به کوهها که من بريکی از شما با پيغمبری سخن خواهم گفت همه کوهها تکبر :وگفت 

  . کردند ، مگر طور سينا برو سخن گفت با موسی تواضع او را
ن بردن و هرچه گويد فراپذيرفتناز تواضع فروتنی کردن است و فرما:وگفت   .  
هرکه خويشتن را قيمتی داند او را اندر تواضع نصيبی نيست:وگفت   .  
عالمی که علم که علم او به ميزان عمل راست بود مجويد که نيامد و بی علم :سه چيز مجوييد که نيابيد :وگفت 

يد و بی عمل بمانيد ؛ و برادری بی عيب مطلبيد بمانيد ، و عاملی که اخالص او با عمل موافق بود مجوييد که نياب
  . که نيابيد و بی برادر بمانيد

هرکه با برادر خود دوستی ظاهر کند به زفان و در دل دشمنی او دارد خدای لعنتش کند و کور و کرش :وگفت 
  . گرداند به دل

ی کنندوقتی بدانکه می کردند ريا می کردند ، اکنون بدانچه نمی کنند ريا م:وگفت   .  
دست بداشتن عمل برای خلق ريا بود و عمل کردن برای خلق شرک بود و اخالص آن بود که حق تعالی او :وگفت 

  . را از اين دو خصلت نگاه دارد
اگر سوگند خورم که من مرائی ام دوست تر دارم از آنکه سوگند خورم که من مرائی نيم:وگفت   .  
ق تعالی به هرچه کند و سزاوارترين خلق به رضای خدای تعالی اهل اصل زهد راضی بودن است از ح:وگفت 

  . معرفت اند
هرکه خدايرا بشناسد به حق معرفت پرستش او کند به حق طاقت:وگفت   .  
فتوت در گذاشتن بود از برادران:وگفت   .  
حقيقت توکل آن است که به غيراهللا اميد ندارد و از غير اهللا نترسد:وگفت   .  
يعنی .وکل آن بود که واثق بود به خدای عزوجل که نه خدايرا در هرچه کند متهم دارد و نه شکايت کند مت:وگفت 

  . ظاهر و باطن يک رنگ بود در تسليم
چون تو را گويند خدايرا دوستداری خاموش باش که اگر گويی نه کافر باشی ، و اگر گويی دارم فعل تو به :وگفت 

 . فعل دوستان نماند
مم گرفت از خدای از بس که در مبرز رفتم و در هر سه روزش يکبار حاجت بودیشر:وگفت   .  
بسا مردا که به مبرز رود و پاک بيرون آيد و بسا مردا که در کعبه رودو پليد بيرون آيد:وگفت   .  
جنگ کردن با خردمندان آسانتر است که حلوا خوردن با  بی خردان:وگفت   .  



  .  بخندد خوش در ويران کردن مسلمانی سعی می کندهر که در روی فاسقی:وگفت 
از من و تو هرکه به خدای عاصيتر است لعنت بر او باد! هرکه ستوری را لعنت کند ستور گويد آمين :وگفت   .  
اگر مرا خبر آيد که تو را يک دعا مستجاب است ، هرچه خواهی بخواه ، من آن دعا در حق سلطان صرف :وگفت 

ه اگر در صالح خويش دعا کنم صالح من بود تنها و در صالح سلطان صالح همه خلق بودکنم از بهر آنک  .  
بسيار خفتن و بسيار خوردن:دو خصلت است که دل را فاسد کند :وگفت  .  
يکی آنکه می خنديد و عجمی نديده ايد و نصيحت می کنيد :در شما دو خصلت است که هر دو از جهل است :وگفت 

ه ايدو شب بيدار نبود  .  
خدای عزوجل می گويد ای فرزند آدم اگر تو مرا ياد کنی من تو را ياد کنم و اگر تو مرا فراموش کنم و آن :وگفت 

اکنون می نگر تا چون می کنی. ساعت که تو مرا ياد نخواهی کرد آن برتوست نه از توست  .  
ان را ، که اگر توبه کنيد بپذيرم و بترسان خدای گفته است يکی از پيغامبران را ، که بشارت ده گناه گار:وگفت 

  . صديقان را که اگر به عدل باايشان کار کنم همه را عقوبت کنم
مرا پندی ده:گفت . يک روز کسی بر او درآمد   .  

يک روز پسر خود را ديد که يک دينار زر می سخت تا بکسی . اارباب متفرقون خير ام اهللا الواحد القهار :گفت 
يا پسر اين تو را از ده حج و ده عمره فاضلتر: گفت . وخ که در نقش درست زر بود پاک می کرد آن ش. دهد   .  

به دوستی من تو را که از اين رنجش ! يا رب :گفت . فضيل دست برداشت . و يکبار پسر او را بول بسته آمد 
  . برهان

رحمتی بکن که برتوبه من عالمی و ! خداوندا :پس در مناجات گفتی . هنوز برنخاسته بود که شفا پديد آمده بود 
  . عذابم مکن تو که بر من قادری

الهی مرا گرسنه می داری ، و عيال مرا گرسنه می داری ، و مرا و عيال مرا برهنه می داری ، و :و پس گفتی 
ت از تو؟مرا به شب چراغ نمی دهی ، و تو اين با اوليای خويش کنی ، به کدام منزلت فضيل اين دولت ياف  

! خواجه :گفتند . نقل است که سی سال هيچ کس لب او خندان نديده بود مگر آن روز که پسرش بمرد ، تبسمی کرد 
 اين چه وقت اين است ؟

از پيغمبرانم :من موافقت رضای و در آخر کار می گفت . دانستم که خدای راضی بود به مرگ اين پسر :گفت 
و جمله با کوتاه دستی نفسی نفسی خواهند . راط هم قيامت در پيش است رشک نيست که ايشان هم لحد ، هم ص

واز فرشتگان رشک نيست که خوف ايشان زيادت از خوف بنی آدم است ، و ايشان را درد بنی آدم نيست ، و :گفت 
لکن از آن کس رشک است که هرگز از مادر نزاد و نخواهد زاد. هرکه را اين درد نبود من آن نخواهم   .  

او را پيش پسر من بريد تا برخواند وگفت :گفت . نقل است که روزی مقربی خوشخوان پيش او آمد و آيتی بخواند 
اتفاقا مقری سورة القارعه برخواند . زينهار تا آيتی برنخوانی که صفت دوزخ و قيامت بود که او را طاقت آن نبود :
عيال را وصيت کرد که چون من . مد دو دختر داشت چون اجلش نزديک آ. در حال نعره ای بزد و جان بداد . 

  . بميرم اين دختران را برگير و برکوه بوقبيس بر رو ، و من زنده بودم اين زنهاريان را بازدادم
بر سر کوه شد ، و دخترکان را آنجا برد ، و . چون فضيل را دفن کردند ، عيالش همچنين کرد که او گفته بود 

ايشان را . همان ساعت امير يمن با دو پسر خود آنجا بگذشت . يست ، و نوحه آغاز کرد مناجات کرد ، وبسی بگر
شما از کجاييد ؟:با گريستن و زاری گفت . ديد   

. اين دختران را به اين پسران خويش دادم ، هريکی را ده هزار دينار کاوين کردم :امير گفت .آن زن حال برگفت 
 تو بدين بسنده کردی؟

کردم:گفت   .  
عبداهللا مبارک گفت . من کان اهللا کان اهللا له . در حال عماريها و فرشها و دبياها بساخت ، و ايشان را به يمن برد 

چون فضيل بمرد اندوه همه برخاست:  .  
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  ذکر ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه   

ن خزينه سرای دولت ، آن شاه اقليم اعظم ، آن آن سلطان دنيا ودين ، آن سيمرغ قاف يقين ، آن گنج عالم عزلت ، آ
پرورده لطف و کرم ، پيروقت ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه ، منفی وقت بود ، و صديق دولت بود ، و حجت و 



برهان روزگار بود ، و در انواع معامالت ملت و اصناف حقايق حظی تمام داشت ، و مقبول همه بود و بسی 
کليد . رضی اهللا عنه مفاتيح العلوم ابراهيم : با امام ابوحنيفه صحبت داشته بود ، و جنيد گفت مشايخ را ديده بود و

  . علمهای اين طريقت ابراهيم است
اصحاب ابوحنيفه وی را به چشم تقصير نگرستند ، بوحنيفه گفت . و يک روز پيش ابوحنيفه رضی اهللا عنه درآمد 

سيدنا ابراهيم:  ! 
ادت به چه يافت ؟اين سي:اصحاب گفتند   

بدانکه دايم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن های خود مشغول:گفت   .  
و ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی زير فرمان داشت ، و چهل شمشير زرين ، و چهل گرز 

خانه بجنبيد  ، چنانکه کسی بر بام نيم شب سقف . يک شب بر تخت خفته بود . زرين در پيش و پس او می بردند 
کيست ؟:آواز داد که . می رود   

اشتری گم کرده ام بر اين بام طلب می کنم. آشناست : گفت   .  
اشتر بر بام می جويی ؟! ای جاهل : گفت   
تو خدايرا در جامه اطلس خفته بر تخته زرين می طلبی ؟! ای غافل : گفت    

ارکان دولت هريکی برجايگاه خويش . اندوهگن .  در دلش افتاد تا روز نيارست از اين هيبتی به دل او آمد و آتش
چنانکه هيچ کس را از حشم و . ناگاه مردی با هيبت از در درآمد . غالمان صف کشيدند ، و بارعام دادند . ايستادند 

چه :گفت . يش تخت ابراهيم خدم زهره نبود که گويد تو کيستی ؟ جمله را زفانها به گلو فروشد همچنان می آمد تا پ
 می خواهی ؟

در اين رباط فرو می آيم: گفت   .  
اين رباط فرو می آيم: گفت   .  
تو ديوانه ای!سرای من است .اين رباط نيست : گفت   .  
اين سرای پيش از اين از آن که بود ؟: گفت   

از آن پدرم: گفت   .  
پيش از آن ؟: گفت   
از آن پدر پدرم: گفت  . 
ش از آن ؟پي: گفت   
از آن فالن کس: گفت  .  
پيش از آن ؟: گفت   

از آن پدر فالن کس: گفت   . 
همه کجا شدند ؟: گفت   

برفتند و بمردند: گفت   .  
پس نه رباط اين بود که يکی می آيد و يکی می گذرد ؟: گفت   

 و دردش بر درد بيفزود تا سوز و آتش جان ابراهيم زياده شد. اين بگفت و ناپديد شد ، واو خضر بود عليه السالم 
اين چه حال است و آن حال يکی صد شد که ديد روز با شنيد شب جمع شد ، و ندانست که از چه شنيد ، و نشناخت 

اسب زين : گفت . اسب زين کنيد که به شکار می روم که مرا نشناخت که امروز چه ديد :گفت . که امروز چه ديد 
اين حال به کجا خواهد ! خداوندا . نمی دانم چيست . روز چيزی رسيده است کنيد که به شکار می روم که مرا ام

 رسيد ؟
در آن . چنانکه نمی دانست که چه می کند . سراسيمه در صحرا می گشت . روی به شکار نهاد . اسب زين کردند

انتبه بيدار گرد:در راه اوازی شنيد که . سرگشتگی از لشکر از لشکر جدا افتاد   .  
خويشتن را از آن دور . سوم بار همان شنود . هم به گوش درنياورد . دوم بار همين آواز آمد .  کرد و برفت ناشنيده
انتبه قبل ان تنبه بيدار گرد ، پيش از آن کت بيدار کنند:چهارم بار آواز شنود که . افگند   .  

آهو بدو به سخن آمد که مرا به .  کردخويشتن را مشغول بدو. ناگاه آهويی پديد آمد . اينجا يکبارگی از دست شد 
الهذا خلقت او بهذا امرت تو را از برای اين کار آفريده اند که می . تو مرا صيد نتوانی کرد . صيد تو فرستاده اند 

هيچ کار ديگری ندارم. کنی   .  
آيا چه حالی است ؟: ابراهيم گفت   

فزعی و خوفی درو پديد آمد و . ز قربوس زين و آواز آمد همان سخن که از آهو شنيده بود ا. روی از آهو بگردانيد 
آن کشف . چون حق تعالی خواست کار تمام کند ، سديگر بار از گوی گريبان همان آواز آمد . کشف زيادت گشت 



فروآمد ، و يقين حاصل شد ، و جمله جامه و اسب از آب چشمش . اينجا به اتمام رسيد ، و ملکوت برو گشاده گشت 
شبانی را ديدنمدی پوشيده ، و کالهی از نمد بر . توبه ای کرد نصوح ، و روی از راه يکسو نهاد . گشت آغشته 

قبای زر کشيده و کاله معرق بدو داد ، و گوسفندان . غالم وی بود . بنگريست . سرنهاده ، گوسفندان در پيش کرده 
نهاد و جمله ملکوت به نظاره اوو بايستادند که زهی بدو بخشيد ، و نمد از او بستد و درپوشيد ، و کاله نمد بر سر 

پس همچنان پياده در کوهها و .جامه نجس دنيا بينداخت و خلعت فقر درپوشيد .سلطنت ، که روی نمد پسر ادهم نهاد 
مردی را ديد . آنجا پلی است . بيابانهای بی سر و بن می گشت و بر گناهان خود توجه می کرد تا به مرورود رسيد 

مرد معلق در هوا . اللهم احفظه :از دور بانگ کرد .  از آن پل درافتاد ، و اگر آبش ببردی در حال هالک شدی که
پس از آنجا به نيشابور . بماند ، تا برسيدند و او را برکشيدند ، و در ابراهيم خيره بماندند تا اين چه مردی است 

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

روز پنج شنبه به باالی غار بررفتی و پشته . سرمايه ای شگرف می بايد تا کسی به شب تنها در آنجا بتواند بود 
 کردی و صبحگاه روی به نشابور کردی ، و آن را بفروختی ، و نماز جمعه بگزاردی ، بدان سيم نان هيزم گرد

  . خريدی ، و نيمه ای به درويش دادی و نيمه ای به کار بردی و بدان روزه گشادی ، و تا دگر هفته باز ساختی
چون . يخ فروشکسته بود و غسلی کرده نقل است که در زمستان شبی در آن خانه بود ، و به غايت سرد بود ، و او

وقت سحر بيم بود که از سرما هالک گردد ، مگر خاطرش آتشی . همه شب سرما بود ، و تا سحرگاه در نماز بود 
چون از خواب درآمد روز روشن شده بود ، و او گرم .پوستينی ديد ، در پشت اوفتاده ، و در خواب شد . طلب کرد 

  .  پوستين اژدهايی بود با دو چشمآن. گشته بود ، بنگريست 
تو اين را در صورت لطف به من فرستادی ، !خداوندا:گفت . عظيم هراسی د راو پديد آمد . چون دو سکره خون 

طاقت نمی دارم. کنون در صورت قهرش می بينم   .  
  . در حال اژدها برفت و دو سه بار پيش او روی در زمين ماليد و ناپديد گشت

ه چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگريخت و روی به مکه نهاد و آن وقت که شيخ بوسعيد نقل است  ک
اگر اين غار پرمشک بودی چندين بوی ندادی که !سبحان اهللا:رحمة اهللا عليه به زيارت آن غار رفته بود گفت 

  . جوانمردی به صدق روزی چند اينجا بوده است ، اين همه روح و راحت گشته است
نام مهين خداوند بدو آموخت و .يکی از اکابر دين در باديه بدو رسيد . پس ابراهيم از بيم شهرت روی در باديه نهاد 

آن برادر من بود ! ای ابراهيم :گفت . در حال حضر را ديد عليه السالم .او بدان نام مهين خدايرا بخواند .برفت 
 و او بسی سخن برفت  ، و پير او خضر بود عليه السالم که اولش پس ميان خضر. داود که نام مهين در تو آموخت 

هفتاد مرقع پوش را ديدم جان . به ذات العرق رسيدم :او درکشيده بود به اذن اهللا تعالی و در باديه که می رفت گفت 
پرسيدم که  . يکی را رمقی هنوز مانده بود. بداده ، و خون از بينی و گوش ايشان روان شده ، گرد آن قوم برآمد 

اين چه حالت است ؟!ای جوانمرد :  
دور دور مرو که مهجور گردی ، و نزديک نزديک ميا که رنجور ! ای پسر ادهم عليک بالماء و المحراب :گفت 

بترس از دوستی که حاجيان را چون کافران روم می کشد و . کس مبادا که بر بساط سالطين گستاخی کند . گردی 
. ند بدانکه ما قومی بوديم صوفی ، قدم به توکل در باديه نهاديم ، و عزم کرديم که سخن نگوييم با حاجيان غزا می ک

و جز از خداوند انديشه نکنيم ، و حرکت و سکون از بهر او کنيم ، و به غيری التفات ننماييم ، چون باديه گذاره 
. شاد شديم .  کرديم و او سالم را جواب داد سالم. کرديم و به احرام گاه رسيديم ، خضر عليه السالم به ما رسيد 

حالی به . الحمدهللا که سفر برومند آمد و طالب به مطلوب پيوست ، که چنين شخصی به استقبال ما آمد :گفتيم 
قولتان و عهدتان اين بود ؟ مرا فراموش کرديد و به غير من ! ای کذابان و مدعيان :جانهای ما ندا کردند که 

رويد که تا من به غرامت ، جان شما به غارت نبرم و به تيغ غيرت خون شما نريزم ، با شما مشغول گشتيد ؟ ب
تو نيز سر اين ! هال ، ای ابراهيم .اين جوانمردان را که می بينی همه سوختگان اين بازخواست اند . صلح نکنم 

 . داری پای در نه ، واال دور شو
گفتند ايشان پخته اند ، تو هنوز : گفت.گفتم تو را چرا رها کردند :گفت . ابراهيم حيران و سرگردان آن سخن شد 

ساعتی جان کن تا تو نيز پخته شوی ، چون پخته شوی ، چون پخته شدی تو نيز از پی درآيی.خامی   .  
 . اين بگفت و او نيز جان بداد

  خونريز بود هميشه در کشور ما
  جان عود بود هميشه در مجمر ما

نه دور از بر ماداری سر ما و گر   
  ما دوست کشيم و تو نداری سر ما



پيران حرم . نقل است که چهار ده سال در قطع باديه کرد که همه راه در نماز و تضرع بودتا به نزديک مکه رسيد 
يش خادمان از پ. او خويش در پيش قافله انداخت تا کسی او را نشناسد . همه به استقبال او بيرون آمدند . خبر يافتند 

ابراهيم ادهم :چون بدو رسيدند گفتند .او را نديده بودند ، ندانستند . ابراهيم را بديدند ، در پيش قافله می آمد . برفتند 
 نزديک رسيده است که مشايخ حرم به استقبال او بيرون آمده اند ؟

چه می خواهيد از آن زنديق ؟:ابراهيم گفت   
مشايخ مکه به استقبال او می شوند ، تو او را زنديق می گويی؟ :گفتند. ايشان در حال سيلی در او بستند   

من می گويم زنديق اوست:گفت   .  
می خواستی که مشايخ به استقبال تو آيند باری سيلی ! هان :چون از او درگذشتند ، ابراهيم روی به خود کرد و گفت

الحمداهللا که به کام خودت بديدم. چند بخوردی   .  
نقل است که . درودگری کردی. شد ، رفيقانش پديد آمدند و او از کسب و دست خود خوردی پس در مکه ساکن 

مادر حال بگفت . چون بزرگ شد ، پدر خويش را از مادر طلب کرد . چون از بلخ برفت او را پسری ماند به شير 
همه را نفقه . ر کس بيامدند چهار هزا. به بلخ منادی فرمود که هرکه را آرزوی حج است بياييد . که پدر تو گم شد 

  . داد و اشتر خويش داد و به حج برد ، به اميد آنکه خدای ديدار پدرش روزی کند
ابراهيم ادهم را شناسيد ؟:پرسيد ايشان را که . چون به مکه درآمدند ، به در مسجد حرام مرقع داران بودند   

رفتهما را ميزبانی کرده است وبه طلب طعام . يار ماست :گفتند   .  
پدر را  ديد پای برهنه و با پشته ای هيزم . به بطحاء مکه بيرون آمدند . بر اثر وی برفت . نشان وی بخواست 

پس پی او گرفت وبه بازار و بانگ می کرد من يشتری الطيب . گريه براو افتاد ، و خود را نگاه داشت . همی آمد 
حاللی به حاللی که خرد.بالطيب   .  

پس ترسيد که اگر . نان به سوی اصحاب خود برد و پيش ايشان نهاد . دش و هيزم بستد و نانش بداد نانوايی خوان
برفت تا با مادر تدبير کند تا طريق چيست ؟ او را با دست آوردن مادرش به صبر . گويم من کيم از او بگريزد 

صبر کن تا حج بگزاريم:گفت . فرمود   .  
وصيت کرد ياران را که امروز در اين حج زنان باشند و کودکان . شسته بود چون پسر رفت ابراهيم با ياران ن

چشم نگه داريد.  .  
چون حاجيان در مکه آمدند و خانه را طواف کردند.همه قبول کردند   . 

از . ياران آن بديدند . ابراهيم تيز بدو نگريست . پسری صاحب جمال در پيش آمد . ابراهيم با ياران در طواف بود 
ما را فرمودی که به هيچ زن و کودک نگاه ! رحمک اهللا :چون از طواف فارغ شدند ، گفتند .  عجب داشتند او

  .مکنيد و تو خود به غالمی نيکوروی نگاه کردی
شما ديديدت ؟:گفت   

ديديم:گفتند  . 
چنين دانم که اين غالم آن پسر است. چون از بلخ بيامدم پسری شيرخواره رها کردم :گفت   .  

به ميان ، خيمه ای . وز ديگر ياری از پيش ابراهيم بيرون شد ، و قافله بلخ را طلب کرد ، و به ميان قافله درآمد ر
آن . ديد از ديبا زده ، و کرسی در ميان خيمه نهاده ، و آن پسر بر کرسی نشسته ، و قرآن می خواند و می گريست 

تو از کجايی؟:يار ابراهيم را بار خواست و گفت   
من از بلخم:ت گف  .  

پسر کيستی ؟:گفت   
نمی . من پدر را ناديده ام مگر ديروز :گفت . پسر دست بر روی نهاد  ،و گريه بر او فتاد و مصحف از دست بنهاد 

. پدر من ابراهيم ادهم است . بگريزم که او از ما گريخته است . دانم که او هست يا نه و می ترسم که اگر گويم 
  . ملک بلخ

مادرش با او به هم برخاست و آمد تا نزديک ابراهيم ؛ و ابراهيم با . د او را برگرفت تا سوی ابراهيم اورد آن مر
چون آن زن . آن يار خود را ديد ، با آن کودک  و مادر ش. از دور نگاه کرد . ياران پيش رکن يمانی نشسته بودن 

جمله خلق و . تخيزی پديد آمد که صفت نتوان کرد اينک پدرت رس:گفت . او را بديد ، بخروشيد و صبرش نماند 
. جمله خلق و ياران يکبار در گريه آمدند . چون پسر به خود بازآمد بر پدر سالم کرد . ياران يکبار در گريه آمدند 

برکدام دينی ؟:ابراهيم جواب داد و در کنارش گرفت و گفت . چون پسر به خود بازآمد بر پدر سالم کرد   
ن اسالمبر دي:گفت   .  
الحمدهللا:گفت   .  
قرآن می دانی ؟:گفت   



دانم:گفت   .  
الحمداهللا:گفت   .  
علم آموخته ای ؟:گفت   

آموخته ام:گفت   .  
الحمدهللا:گفت   .  

ابراهيم روی سوی . پسر البته دست از او رها نمی کرد و مادرش فرياد دربسته بود.پس ابراهيم خواست تا برود 
يا ابراهيم چه افتاد ؟:ياران گفتند.پس اندر کنار او جان بداد.ثنی الهی اغ:گفت.آسمان کرد  

. تدعی محبتنا و تحب معنا غيرنا ! ندا آمد که ای ابراهيم . چون او را کنار گرفتم ، مهر او در دلم بجنبيد :گفت
نبازی کنی ، دعوی دوستی ما کنی ، و با ما به هم ديگری دوست داری ، و به ديگری مشغول شوی ، و دوستی به ا

و ياران را وصيت کنی که به هيچ زن بيگانه و کودک نگاه مکنيد ؟ و تو بدان زن و کودک دل آويزيدی؟ چون اين 
اگر محبتاو مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد ، يا جان .مرا فرياد رس ! ندا بشنيدم دعا کرد من که يا رب العزة

فتاددعا در حق او اجابت ا. او بردار يا جان من   .  
عجب نيست. گويم که ابراهيم ، پسر قربان کرد . اگر کسی را از اين حال عجب آيد   .  

هيچ فرصت . شبها فرصت می جستم تا کعبه را خالی يابم از طواف ، و حاجتی خواهم :نقل است که ابراهيم گفت 
.  چنان شد که کعبه ماند و من برفتم و فرصت را غنيمت شمردم ، تا. نمی يافتم ، تا شبی بارانی عظيم می آمد 

! عصمت می خواهی از تو گناه :طوافی کردم ، و دست در حلقه زدم ، و عصمت خواستم از گناه ندايی شنيدم که 
اگر همه را عصمت دهم درياهای غفاری و غفوری و رحمانی و رحيمی من .همه خلق از من همين می خواهند 

آن !از همه جهان با ما سخن گويی و سخن خود  گويی:ندايی شنودم که  . اللهم اغفرلی ذنوبی:پس گفتم . کجا شود 
  . به سخن تو ديگران گويند

الهی تو می دانی که هشت بهشت در جنب اکرامی که با من کرده ای اندک است ، و در :در مناجات گفته است 
را داده ای ، در وقت تفکر جنب محبت خويش و در جنب انس دادن مرا به ذکر خويش ، و در جنب فراغتی که م

  . کردن من در عظمت تو
آه ، من عرفک فلم ! الهی :می گفتی . مرا از ذل معصيت به عز طاعت آور !يا رب: و ديگر مناجات او اين بود 

آنکه تو را می داند نمی داند ، پس چگونه باشد حال کسی که تو را نداند! آه .يعرفک فکيف حال من لم يعرفک  .  
برو بنده باش ، و در . پانزده سال سختی و مشقت کشيدم تا ندايی شنيدم که کن عبدا فاسترحت :که گفت نقل است 

يعنی فاستقم کما امرت. راحت افتادی   .  
تو را چه رسيد که آن مملکت را بماندی ؟:نقل است که از او پرسيدند   

منزل خود گور ديدم ، و . آن آيينه نگاه کردم در . روزی بر تخت نشسته بودم ، آيينه ای در پيش من داشتند :گفت 
در آن مونسی نه ؛ سفری دراز ديدم در پيش و مرا زادی نه ؛ قاضی يی عادل ديدم ، و مرا حجت نه ؛ ملک بر دلم 

  . سرد شد
آنجا بسی می شنيدم که دوست چون بود و چگونه ؟:چرا از خراسان بگريختی ؟ گفت:گفتند   
ی ؟چرا زنی نمی خواه:گفتند   
هيچ زن شويی کند تا شوهر گرسنه و برهنه داردش ؟:گفت   

نه:گفتند   .  
! اگر توانمی خود را طالق دهمی . من از آن زن نمی کنم که هر زنی که من کنم گرسنه و برهنه ماند :گفت 

زن داری ؟:ديگری بر فتراک با خويشتن غره چون کنم ؟ پس از درويشی که حاضر بود پرسيد    
نی:گفت   .  
نيک نيک است:گفت   .  

چگونه ؟:درويش گفت   
آن درويش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد ؟:گفت   

پنداريم که درويشی را رايگان خريده ای:گفت . نقل است که يک روز درويشی را ديد که می ناليد   .  
درويشی را خرند ؟:گفت   

رزدباری من به ملک بلخ خريدم ، هنوز به ا:گفت   .  
بگير:نقل است که کسی ابراهيم را هزار دينار آورد که  ! 

من از درويشان نستانم:گفت   .  
من توانگرم:گفت   .  



از آنکه داری زيادت بايدت ؟:گفت   
بايد:گفت   .  
گدايی بود. خود اين درويشی نمی بود . برگير که سر همه درويشان تويی :گفت   .  

ی که مرا پيش آيد آن بود که جايی برسم که مرا بشناسند ؛ که درآمدندنی خلق سخت ترين حال: سخن اوست که گفت 
به وقت :ندانم که کدام صعبتر است . آنگاه مرا از آنجا بايد گريخت . ، و مرا بشناختندی ، و مرا مشغول کردندی

 ناشناختن ذل کشيدن ، يا به وقت شناختن از عز گريختن ؟
 

ی پيش آمد ، مردمان ديگر توانگری جستند ايشان را درويشی جستيم توانگری ما درويشی جستيم توانگر:و گفت 
  . پيش آمد ، مردمان ديگر توانگری جستند ايشان را درويشی پيش آمد

می خواهی که نام من از ميان درويشان پاک کنی به اين قدر :گفت . مردی ده هزار درم پيش او برد ، نپذيرفت 
 سيم؟

کجا اند ملوک دنيا تا ببينند که اين چه کار و بارست تا از :از غيب برو فروآمدی ، گفتی نقل است که چون واردی 
  . ملک خودشان ننگ آيد

صادق نيست هر که شهوت طلب کند:و گفت   .  
اخالص ، صدق نيت است با خدای تعالی:و گفت   .  
يکی در وقت خواندن :او بسته اند هر که دل خود را حاضر نيابد در سه موضع ، نشان آن است که در بر :و گفت 

  . قرآن ؛ دوم در وقت ذکر گفتن ؛ سوم در وقت نماز کردن
عالمت عارف آن بود که بيشتر خاطر او در تفکر بود و درعبرت ، و بيشتر سخن او ثنا بود و مدحت حق :و گفت 

  . ، و بيشتر عمل او طاعت ، و بيشتر نظر او در لطايف صنع بود  ، و قدرت
برگردان و برخوان. سنگی ديدم در راهی افگنده و بر وی نبشته که ، اقلب و اقرأ :و گفت  .  

چون تو عمل نکنی بدانچه می دانی چگونه می طلبی آنچه نمی : بدان سنگ نوشته بود . برگردانيدم و برخواندم 
 دانی ؟

مطالعه نکن. د در اين طريق هيچ چيز بر من سخت تر از مفارقت کتاب نبود ؛ که فرمودن:و گفت   .  
گرانترين اعمال در ترازو آن خواهد بود فردا که امروز بر تو گرانتر است:و گفت   .  
يکی آنکه اگر مملکت هر دو . سه حجاب بايد که از پيش دل سالک برخيزد تا در دولت برو گشاده گردد:و گفت 

اد گردد ، و هنوز مردی حريص است و عالم به عطای ابدی  بدو دهند ، شاد نگردد از برای آنکه به موجود ش
الحريص محروم ؛ دوم حجاب آن است که اگر مملکت هر دو عالم او را بود و از او بستانند به افالس اندوهگن 

نگردد ، از برای آنکه اين نشان سخط بود و الساخط معذب ؛ سوم آنکه به هيچ مدح و نواخت فريفته نگردد که هر 
عالی همت بايد که بود. حقير همت گردد ، و حقير همت محجوب بود که بنواخت فريفته گردد ،   .  

خواهی که از اوليا باشی ؟:نقل است که يکی را گفت   
بلی:گفت   .  
به يک ذره دنيا و آخرت رغبت مکن ، و روی به خدای آر به کليت ، و خويشتن از ماسوی اهللا فارغ گردان ، :گفت 

ز است و نه قيام شبو طعام حالل خور بر تو نه صيام رو  .  
هيچکس در نيافت پايگاه مردان ، به نماز و روزه و غزو و حج مگر بدانکه بدانست که در حلق خويش چه :و گفت 
  . می آرد

جوانی است صاحب وجد ، و حالتی دارد ، و رياضتی شگرف می کند:گفتند   .  
مرا آنجا بريت تا او را ببينم:ابراهيم گفت  . 

مهمان من باش:فت جوان گ. ببردند   .  
سه روز آنجا باشيد و مراقبت حال آن جوان کرد ، زيادت از آن بود که گفته بودند ، جمله شب بی خواب و بی قرار 

ما چنين فسرده و وی جمله شب بی خواب و :گفت . ابراهيم را غيرتی آمد . يک لحظه نمی آسود و نمی خفت . بود 
 بی قرار ؟

کنيم تا هيچ از شيطان در اين حالت راه يافته است يا همه خالص است چنانکه می بايدبيا تا بحث حال او :گفت   .  
آنچه اساس کار است تفحص بايد کرد:پس با خود گفت   .  

شيطانی است! اهللا اکبر :گفت . بحث لقمه او کرد نه ته بروجه حالل بود . پس اساس کار و اصل کار لقمه است   .  
روز مهمان تو بودم ، باز تو بيا و چهل روز مهمان من باشمن سه :پس جوان را گفت   .  

چنان کنم:جوان گفت   .  



جوان را حالتش گم شد و شوقش . پس جوان را بياورد و لقمه خويش می داد . ابراهيم از مزدوری لقمه خوردی 
آخر تو :اهيم را گفت ابر. آن گرمی و بی قراری و بی خوابی و گريه وی پاک برفت . نماند و عشقش ناپديد گشت 

 با من چه کردی ؟
چون لقمه حالل به باطن تو فروشد . شيطان با آن همه در تو می رفت و می آمد . آری لقمه تو به وجه نبود :گفت 

به لقمه حالل که اصل کار است پديد آمد تا بدانی که اساس اين . آنچه تو را می نمود ، چون همه نمود شيطانی بود 
ل بودحديث لقمه حال  .  

هر که شناسد آنچه می طلبد خوار گردد در چشم او ، آنچه بدل بايد کرد:نقل است که سفيان را گفت   .  
تو محتاجی به اندک يقين ، اگر چه علم بسيار داری: سفيان را گفت   .  

چرا از خلق می گريزی ؟:شقيق گفت . نقل است که يک روز ابراهيم و شقيق هر دو به هم بودند   
هر که مرا . دين خويش در کنار گرفته ام و از اين شهر بدان شهر و از اين سر کوه بدان سر کوه می گريزم :گفت 

بيند پندارد که حمالی ام يا وسواس دارم ، تا مگر دين از دست ابليس نگاه دارم ، و به سالمت ايمان از دروازه 
  . مرگ بيرون برم

و آنچه بدادندی به درويشان دادی و همه شب نماز کردی و هيچ نقل است که در رمضان به روز گياه درودی 
چرا خواب با ديده تو آشنا نشود:گفتند . نخفتی   .  

زيرا که يک ساعت از گريستن نمی آسايم ، چون بدين صفت باشم خواب مرا چگونه جايز بود؟:گفت   
  .  که به رويم باز زنندمی ترسم که نبايد:گفتی . چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز نهادی 

الهی اگرم هيچ ندهی به شکرانه چهارصد رکعت نماز زيادت کنم:گفت . نقل است که يک روز هيچ نيافت   .  
. ضعفی در وی پديد آمد . همچنين چهارصد رکعت نماز کرد ، تا شب هفتمين رسيد . سه شب ديگر هيچ نيافت 

اگرم بدهی شايد! الهی :گفت   .  
گفتش به قوتی حاجت هست ؟. بيامد در حال جوانی   

هست:گفت   . 
چون در روی او نگريست نعره بزد. او را به خانه برد   .  

چه بود ؟:گفتند   
  . من غالم توام و هرچه دارم از آن توست

مرا دستوری ده تا بروم. آزادت کردم و هرچه در دست تو است به تو بخشيدم :گفت   .  
لهی به جز از تو هيچ نخواهم که از کسی نان خواستم ، دنيا را پيش من آوردیعهد کردم ا:و بعد از اين گفت   .  

چون بخفتند وی بر در ايستاد . يک شب در مسجدی خراب عبادت می کردند . نقل است که سه تن همراه او شدند 
چرا چنين کردی ؟:او را گفتند . تا صبح   

جای درکردم تا شما را رنج کمتر بودخويشتن را به . هوا عظيم سرد بود و باد سرد :گفت  .  
چهل روز . نقل است که عطاء سلمی آورده است به اسناد عبداهللا مبارک که ابراهيم در سفری بود و زادش نماند 

  . صبر کرد و گل خورد و با کس نگفت تا رنجی از وی به برادران وی نرسد
من بيمار شدم آنچه داشت بفروخت و بر من نفقه . ردم با ابراهيم ادهم سفر ک:نقل است که سهل بن ابراهيم گويد 

خر کجاست ؟:چون بهتر شدم گفتم . خری داشت ، بفروخت و بر من نفقه کرد . آرزويی از وی خواستم . کرد   
بفروختم:گفت   .  
بر کجانشينم:گفتم   .  
يا برادر بر گردن من نشين: گفت   .  

  . سه منزل را بر گردن نهاد و ببرد
از ميوه مکه چهل سال :گفت . پانزده روز ريگ خورد . يکبار ابراهيم را نفقه نماند : که عطاء سلمی گفت نقل است

  . است تا نخورده ام و اگر نه در حال نزع بودمی خبر نکردمی
  . و از بهر آن نخورد که لشکريان بعضی از آن زمينهای مکه خريده بودند

ه زمزم آب برنکشيدنقل است که چندين حج پياده بکرد از چا  .  
زيرا که دلو و رسن آن از مال سلطان خريده بودند:گفت   .  

اما تا . نقل است که هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار کردی و هر چه بستدی در وجه ياران خرج کردی 
 او دير می آيد :يک شب ياران گفتند . نماز شام بگزاردی و چيزی بخريدی و بر ياران آمدی شب در شکسته بودی 

بياييد تا مان بخوريم و بخسبيم تا او . بياييد تا ما نان بخوريم و بخسبيم تا او بعد از اين پگاهتر آيد ، او دير می آيد . 
پنداشت که هيچ . چون ابراهيم بيامد ايشان را ديد ، خفته . چنان کردند . بعد از اين پگاهتر آيد و ما را دربند ندارد 



خمير کرد تا ايشان را چيزی . در حال آتش درگيرانيد و پاره ای آرد آورده بود . و گرسنه خفته اند نخورده بودند 
او را ديدند ، محاسن بر . ياران از خواب درآمدند .سازد تا چون بيدار شوند بخورند تا روز روزه توانند داشت 

چه می :دود گرد بر گرد او گرفته ، گفتند خاک نهاده ، و در آتش پف پف می کرد ، و آب از چشم او می رفت ، و 
 کنی ؟
از جهت شما چيزی می سازم تا چون . مگر چيزی نيافته ايد و گرسنه بخفته ايد :گفتم . شما را خفته ديدم :گفت 

  . بيدار شويد تناول کنيد
بنگريد که او با ما در چه انديشه است و ما با او در چه انديشه بوديم:ايشان گفتند   .  

اول من خدمت کنم و بانگ نماز بگويم و هر :گفتی .  است که هر که با او صحبت خواستی کرد ، شرط بکردی نقل
  . فتوحی که باشد دنيايی هر دو برابر باشيم

من طاقت اين ندارم:وقتی مردی گفت   .  
من در عجبم از صدق تو:ابراهيم گفت   .  

عيبی که در من ديده ای ! يا خواجه :گفت . رقت خواست کرد مفا. نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهيم بود 
  . مرا خبر کن

الجرم هرچه از تو ديده ام مرا خوش . در تو هيچ عيبی نديده ام زيرا که در تو به چشم دوستی نگرسته ام : گفت 
  . آمده است

نه بود ، و دلتنگ که به اطفال نماز شام می رفت و هيچ چيز نداشت از طعام ، و گرس. نقل است که عيال داری بود 
! يا ابراهيم :گفت . ابراهيم را ديد ساکن نشسته . در دردی عظيم می رفت . و عيال چه گويم که دست تهی می روم 

  . مرا از تو غيرت می آيد که تو چنين ساکن و فارغ نشسته ای و من چنين سرگردان و عاجز
تو يک . بادتهای مقبول و خيرات مبرور اين جمله را به تو داديم هرچه ما کرده ايم از حجتها و ع:ابراهيم گفت 

 .ساعت اندوه خود را به ما دادی
 نقل است که معتصم پرسيد از ابراهيم که چه پيشه داری ؟

در جهان ذکر خدای و در . دينار را به طالبان دنيا مانده ام و عقبی را به طالبان عقبی رها کرده ام و بگزيدم :گفت 
ن لقای خدایآن جها  .  

پيشه تو چيست ؟:ديگری از او پرسيد   
تو ندانسته ای که کارکنان خدای را به پيشه حاجت نيست:گفت   .  

ای بخيل:نقل است که يکی ابراهيم را گفت   ! 
من در والدت بلخ مانده ام و ترک ملکی گرفتم ، من بخيل باشم ؟:گفت   

چيزی داری؟:گفت .  آن او آنجا بگذشت مريدی از. تا روزی مزيتی موی او راست می کرد   
برگير:مزين گفت .سايلی پرسيد ، از مزين چيزی بخواست . وی به مزين داد . هميانی زر آنجا بنهاد   ! 

در هميان زر است:ابراهيم گفت   .  
الغنا غنی القلب ال غنا المال! می دانم ای بخيل :گفت   .  
زر است:گفت   .  
  .  دهم که می داند که چيستبه آنکس می! ای بطال :گفت 

هرگز آن شرم را با هيچ مقابله نتوانم کرد ، و نفس را به مراد خويش آنجا ديدم:ابراهيم گفت   .  
هرگز آن شرم را با هيچ مقابله نتوانم کرد ، و نفس را به مراد خويش آنجا ديدم:ابراهيم گفت   .  

رسيده است ؟تا در اين راه آمدی ، هيچ شادی به تو :وی را گفتند   
جامه خلق داشتم و مويی دراز ، و بر حالی بودم . به کشتی در بودم و مرا کشتی بان نمی شناخت ! چند بار :گفت 

. که از آن اهل کشتی جمله غافل بودند ، و بر من می خنديدند ، و افسوس می کردند ، و در کشتی مسخره ای بود 
من خود را به مراد خود يافتمی . دی ، و سيلی بر گردن من زدی هر ساعتی بيامدی ، موی سر من بگرفتی و برکن

مالح گفت .  که ناگاه موجی عظيم برخاست ، و بيم هالک پديد آمد -، و بدان خواری نفس خود شاد می شدمی 
و موج بنشست . يکی از اينها را در دريا می بايد انداخت تا کشتی سبک شود ، مرا گرفتند تا در دريا بيندازند «:

يکبار ديگر . آن وقت که گوشم گرفته بودند تا در آب اندازند نفسی را به مراد ديدم و شاد شدم . کشتی آرام گرفت 
سرم بر هر پايه ای که بيامدی . پايم گرفتند و می کشيدند و مسجد را سه پايگاه بود . به مسجدی رفتم تا بخسبم 

ويش ديدم و چون مرا بر اين سه پايگاه برانداختندی بر نفس خود را به مراد خ. بشکستی ، و خون روان شدی 
يکبار . کاشکی پايه مسجد زيادت بودی تا سبب دولت زيادت بودی : گفتم . هرپايگاهی سر اقليمی بر من کشف شد 

 يکبار ديگر پوستينی داشتم. ديگر آن بود که در حالی گرفتار آمدم ، مسخره ای بر من بول کرد ؛ آنجا نيز شاد شدم 



، جنبنده ای بسيار در آن افتاده بود ، و مرا می خوردند ، ناگاه از آن جامه ها که در خزينه نهاده بودم يادم آمد ، 
  .نفس فرياد برآورد که آخر اين چه رنج است ؟ آنجا نيز نفس به مراد ديدم

اگر بر وی روم توکلم باطل :فتم گ.دوستی داشتم . چند روز چيزی نيافتم . نقل است که يکبار در باديه بر توکل بودم 
هاتفی آواز داد که سبحان آن . شود در مسجد شدم و بر زبان براندم که توکلت علی الحی الذی اليموت ال اله اال هو 

  . خدايی که پاک گردانيده است روی زمين را ، از متوکالن
چرا ؟:گفتم   
ه وی دهد راهی دراز در پيش گيرد و آنگاه گويد متوکل که بود ؟ آنکه برای لقمه ای که دوستی مجازی ب:گفت 

  . توکلت علی الحی الذی اليموت ، دروغی را توکل نام کرده ای
وقتی زاهدی متوکل را ديدم پرسيدم که تو از کجا خوری ؟:و گفت   

از روزی دهنده پرس مرا با اين چه کار ؟. اين علم به نزديک من نيست :گفت   
چه نامی ؟: گفتم .وقتی غالمی خريدم :و گفت   

تا چه خوانی ؟:گفت   
چه خوری ؟:گفتم   
نه چه دهی ؟:گفت   
چه پوشی؟:گفتم   
تا چه پوشانی ؟:گفت   
چه می کنی ؟: گفتم   

تا چه فرمايی:گفت   .  
چه خواهی ؟: گفتم   

بنده را با خواست چه کار:گفت   .  
چندانی . وده ای ؟ بندگی باری بياموز تو در همه عمر خدای را همچنين بنده ب! ای مسکين :پس با خود گفتم 

  . بگريستم که هوش از من زايل شد
چرا هرگز مربع ننشينی ؟: او را پرسيدند - مربع نشسته -و هرگز او را کسی نديد   

بندگان در پيش خداوند چنين نشينند ؟ راست !ای پسر ادهم :يک روز چنين نشسته ، آوازی شنيدم از هوا که :گفت 
ه کردمبنشستم و توب  .  

آنگاه برخاست . نقل است که وقتی از او پرسيدند که بنده کيستی ؟ بر خود بلرزيد و بيفتاد و در خاک گشتن گرفت 
ان کل من فی السموات و االرض اال انی الرحمن عبدا:و اين بر آيت برخواند  .  

چرا اول جواب ندادی ؟:او را گفتند   
گويد حق بندگی ما چون بگزاری ؟ نه ، نتوانم .  بندگی از من طلب کند ترسيدم که گويم بنده اويم ، او حق:گفت 

 . هرگز اين خود کسی گفت
روزگار چون می گذاری ؟:نقل است که از او پرسيدند   

چون نعمتی آيد بر مرکب شکر نشينم و پيش او باز روم ؛ و چون معصيتی پديد . چهار مرکب دارم بازداشته :گفت 
نم و پيش وی باز روم ؛ و چون محنتی پديد آيد بر مرکب صبر نشينم و پيش وی باز روم ، و آيد بر مرکب توبه نشي

  . چون طاعتی پديد آيد بر مرکب اخالص نشينم و پيش وی باز روم
تا عيال خود را چون بيوگان نکنی ، و فرزندان خود را چون يتيمان نکنی ، و در شب در خاکدان سگان :و گفت 

و در اين حرف که گفت آن محتشم درست آمد که پادشاهی . که در صف مردان را ه دهندت نخسبی ، طمع مدار 
  . بگذاشت تا بدين جای رسيد

برو که هنوز از تو :گفتند . ابراهيم قصد صحبت ايشان کرد . نقل است که روزی جماعتی از مشايخ نشسته بودند 
  . گنبد پادشاهی می آيد

  .  تا ديگران را چه گويندبا آن کردار او را اين گويند ،
چرا دلها از حق محجوب است ؟:نقل است که از او پرسيدند   

زيرا که دوست داری ، آنچه حق دشمن داشته است به دوستی اين گلخن فانی ، که سرای لعب و لهو است ، :گفت 
ن را نه نقصانی بود و مشغول شده ای و ترک سرای جنات نعيم مقيم گفته ای ، ملکی و حياتی و لذتی و لذتی که آ

  . نه انقطاع
مرا وصيتی بکن:نقل است که يکی گفت   .  

خداوندا را ياد دار و خلق را بگذار:گفت  .  



بسته بگشای و گشاده ببند:گفت . ديگری را وصيت کرد   .  
مرا اين معلوم نمی شود:گفت   .  
کيسه بسته بگشای و زبان گشاده ببند:گفت   .  

يکی آنکه . درجه صالحان نيابی تا از شش عقبه نگذری :براهيم مردی را در طواف گفت ا:و احمد خضرويه گفت 
در نعمت بر خود ببندی و در محنت بر خود بگشايی ؛ و در عز بربندی و در ذل بگشايی ، و در خواب بربندی و 

ل و در آراسته بودن و در بيداری بگشايی ، و در توانگری ببندی و در درويشی بگشايی ، و در امل ببندی و در اج
  . در ساختگی کردن مرگ بگشايی

مرا سخنی . من بر خود بسی ظلم کرده ام ! ای شيخ :مردی نزديک او آمد ، گفت . نقل است که ابراهيم نشسته بود 
  . بگوی تا آن را امام خود سازم

اول آن است که . زيان ندارد اگر قبول کنی از من ، شش خصلت نگاه داری ، بعد از آن هرچه کنی :ابراهيم گفت 
  . چون معصيتی خواهی که بکنی روزی وی مخور

هرچه در عالم است رزق اوست ، من از کجا خورم:گفت   .  
نيکو بود که رزق او خوری و در وی عاصی شوی ؛ دوم چون خواهی که معصيتی کنی ، جايی کن :ابراهيم گفت 

  . که ملک او نبود
من کجا روم ؟.  که از مشرق تا به مغرب بالد اهللا است اين سخن مشکلتر بود ،:گفت   
نيکو نبود که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی شوی ؛ سوم چون خواهی که معصيتی کنی ، جايی کن :گفت 

  . که او تو را نبيند
اين چگونه تواند بود ؟ او عالم االسرار است و داننده ضماير است:گفت   .  

در جايی که تو . که رزق او خوری ، و ساکن بالد او باشی ، و در نظر او معصيتی کنی نيک باشد :ابراهيم گفت 
  . را بيند

چون ملک الموت به نزديک تو آيد بگوی مهلتم ده تا توبه کنم:چهارم گفت   .  
او اين سخن از من قبول نکند:گفت   .  

د بود که پيش از آنکه بيايد توبه کنی ، و آن پس قادر نيی که ملک الموت را از خود دفع کنی ، توان:ابراهيم گفت 
پنجم چون منکر و نکير بر تو آيند هر دو را از خويشتن دفع کن. اين ساعت را دان و توبه کن  .  

نتوانم:گفت   .  
پس کار جواب ايشان آماده کن ، ششم آن است که فردای قيامت گناه کاران را فرمايند که به دوزخ بريت ، تو :گفت 

من نمی رومبگو که   .  
آن را تمام است:گفت   .  

  . و در حال توبه کرد و بر توبه بود شش سال تا از دنيا رحلت کرد
از بهر آنکه خدای :سبب چيست که خداوند را می خوانيم و اجابت نمی آيد ؟ گفت :نقل است که از ابراهيم پرسيدند 

اعتش نمی داريد ، و متابعت سنت وی نمی کنيد و را می دانيد و طاعتش نمی داريد ، و رسول را می دانيد و ط
قرآن می خوانيد و بدان عمل نمی کنيد ، و نعمت خدای می خوريد و شکر نمی کنيد و می دانيد که بهشت آراسته 

است برای مطيعان و طلب نمی کنيد ، و می شناسيد که دوزخ ساخته است با اغالل آتشين برای عاصيان ، و از آن 
می دانيد که مرگ هست و ساز مرگ نمی سازيد ، و مادر و پدر و فرزندان را در خاک می کنيد و نمی گريزيد و 

از آن عبرت نمی گيريد ، و می دانيد که شيطان دشمن است با او عداوت نمی کنيد ، بل که با او می سازيد ، و از 
بود دعای او چگونه مستجاب کسی که چنين . عيب خود دست نمی داريد ، و به عيب ديگران مشغول می شويد 

  باشد ؟
مرد را چون گرسنه شود و چيزی ندارد چه کند ؟:نقل است که پرسيدند   

صبر کنيد ، يک روز و دو روز و سه روز:گفت   .  
تا ده روز صبر کرد چه کند ؟: گفتند   

ماهی برآيد:گفت   .  
آخر هيچ نخواهد:گفتند   .  
صبر کند:گفت   .  
تا کی ؟:گفتند   

ا بميرد ، که ديت برکشنده بودت:گفت   .  
  . نقل است که گفتند گوشت گران است



ما ارزان کنيم:گفت   .  
چگونه ؟: گفتند   

نخريم و نخوريم:گفت   .  
دير می آمد. مگر منتظر کسی بودند . نقل است که يک روزش به دعوتی خوانده بودند   .  

او مردی تيزرو بود:يکی از جمع گفت   .  
شما نخست گوشت . نزديک ما گوشت پس از نان خورند :ا مرا از تو چه می بايد ديد ؟ پس گفت ای شکم ت:گفت 

  . خوريد
  . در حال برخاست که غيبت کردن گوشت مردمان خودن است
حلتی بر او پديد آمد. نقل است که قصد حمامی کرد و جامه خلق داشت ، راه ندادش  .  

دهند ، بی طاعت در خانه رحمان چون راه دهند ؟با دست تهی به خانه ديو راه نيم :گفت   
پادشاهی و آن چندان :ابليس بيامد و گفت . وقتی در باديه متوکل می رفتم ، سه روز چيزی نيافتم :نقل استکه گفت 

  . نعمت بگذاشتی تا گرسنه به حج می روی ؟ با تجمل به حجم هم توان شد که چندين رنج به تو نرسد
دشمن را بر دوست گماری تا مرا بسوزاند ؟ ! الهی :گفتم . ز وی بشنودم به سربااليی برفتم چون اين سخن ا:گفت 

  . مرا فرياد رس که من اين باديه را به مدد تو قطع توانم کرد
آنچه در جيب داری بيرون انداز تا آنچه در غيب است ما بيرون آوريم! يا ابراهيم :آواز آمد که   .  

ر دانگ نقره بود که فراموش مانده بود چون بينداختم ابليس از من برميد و قوتی از غيب چها. دست در جيب کردم 
  . پديد آمد

هر باری که دامن پر از خوشه کردم ، مرا . وقتی چند روز گرسنه بودم ، به خوشه چينی رفتم :نقل است که گفت 
آوازی شنيدم که اين چهل . م و هيچ نگفتند چهل و يکم چنين کرد. تا چهل بار چنين کردند . بزدندی و بستاندندی 

  . بار در مقابله آن چهل سبر زرين است که در پيش تو می بردند
بياوردم ، ترش ! انار شيرين بيار :خداوند باغ آمد و گفت . وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم :نقل است که گفت 

چندين گاه در باغی ! ای سبحان اهللا :گفت . ز هم ترش بود طبقی ديگر بياوردم ، با! نار شيرين بيار :گفت . بود 
 باشی ، نار شيرين ندانی ؟

من باغ تو را نگاه دارم  طعم انار ندانم که نچشيده ام:گفت   .  
بدين زاهدی که تويی گمان برم که ابراهيم ادهمی:مرد گفت   .  

  . چون اين بشنيدم از آنجا برفتم
ل به خواب ديدم که از آسمان به زمين آمد ، صحيفه ای در دست ، پرسيدم ، تو يک شب جبريي: نقل است که گفت 
  چه می خواهی ؟

نام دوستان حق می نويسم:گفت   .  
نام من بنويس: گفتم   .  
از ايشان نيی:گفت   .  
دوست دوستان حقم: گفتم   .  

د در اين راه از نوميدی پديد آيدفرمان رسيدکه اول نام ابراهيم ثبت کن که امي:پس گفت . ساعتی انديشه کرد   .  
شبی در مسجد بيت المقدس خويش را در ميان بوريايی پنهان کردم که خادمان می گذاشتند تا :نقل است که گفت 

پيری درآمد ، پالسی پوشيده بود چهل تن . چون پاره ای از شب بگذشت در مسجد گشاده شد . کسی در مسجد باشد 
آن پير در محراب شد ، و دو رکعت نماز گزارد ، و پشت به محراب .  پوشيده در قفای او ف هر يک پالسی

امشب يکی در اين مسجد است که نه از ماست:يکی از ايشان گفت . بازنهاد   .  
چون اين بشنودم بيرون . چهل روز است تا حالوت عبادت نمی يارد . پسر ادهم است :آن پير تبسم کرد و گفت 

  .  می دهی به خدای بر تو که بگوی که به چه سبب استچون نشان:آمدم و گفت 
برداشتی و در خرمای . پنداشتی که از آن توست . خرمايی افتاده بود . فالن روز در بصره خرما خريد ی:گفت 

  . خود بنهادی
کار چون :خرما فروش او را بحل کرد و گفت . چون اين بشنودم ، به بر خرما فروش رفتم و از او بحلی خواست 

  . بدين باريکی است ، من ترک خرما فروختن گفتم از آن کار توبه کرد و دکان برانداخت و از جمله ابدال گشت
تو چه کسی ؟:گفت . لشکری پيش آمد .نقل است که ابراهيم روزی به صحرا رفته بود  

بنده ای:گفت   . 
آبادانی از کدام طرف است ؟:گفت   



بر من استخفاف می کنی ؟:ت آن مرد گف. اشارت به گورستان کرد   
 . و تازيانه ای چند بر سر او زد ، و سر او بشکست ، و خون روان شد ، و رسنی در گردن او کرد و می آورد

ولی خدای آن مرد در پای او افتاد . اين ابراهيم ادهم است ! ای نادان :چون چنان ديدند گفتند .مردم شهر پيش آمدند 
مرا گفتی من بنده ام ؟:حلی می خواست ، و گفت ، و از او عذر خواست ، و ب  

کيست که او بنده نيست ؟:گفت   
من سر تو بشکستم ، تو مرا دعايی کردی:گفت   .  
. نصيب من از اين معاملت که تو کردی بهشت بود .آن معاملت تو با من کردی تو را دعای نيک می کردمی:گفت 

  . نخواستم که نصيب تو دوزخ بود
رت به گورستان کردی و من آبادانی خواستم ؟چرا اشا:گفت   

از آنکه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابتر:گفت   .  
اين چه حالت است:گفتم . يکی از اوليای حق گفت بهشتيان را به خواب ديدم ، هر يکی دامنی پر کرده   . 

رند فرمايد که تا گوهرها سر او نثار کنند ، او را چون در بهشت آ. ابراهيم ادهم را نادانی سر بشکسته است :گفتند 
  . اين دامنها و آستينها پر از آن است

دهنی که :آب آورد ، و دهان آن مست بشست ، و می گفت . نقل است که وقتی به مستی درگذشت دهانش آلوده بود 
  .ذکر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده بگذاری بی حرمتی بود

زاهد خراسان دهانت را بشست:گفتند چون مرد بيدار شد او را   .  
من نيز توبه کردم:آن مرد گفت   .  

تو از برای ما دهنی شستی ما دل تو را بشستيم:پس از آن ابراهيم به خواب ديد که گفتند   .  
و . در وقت قيلوله در زير درخت اناری فروآمد . در بيت المقدس با ابراهيم بودم :نقل است که صنوبری گويد 

ما را گرامی گردان و از اين انارها چيزی ! يا ابا اسحاق :آوازی شنودم از آن درخت که .. ی چند نماز کرديم رکعت
  . بخور

شفاعت کن تا از انار ما ! يا با محمد :پس درخت گفت .ابراهيم سر در پيش افگنده سه بار درخت همان می گفت 
  . بخورد

يا با اسحاق می شنوی ؟:گفتم   
چنين کنم! آری :گفت   .  

چون بازگشتم ، . ترش بود ، و آن درخت کوتاه بود .يکی بخورد و يکی به من داد:برخاست و دو انار باز کرد 
وقتی باز به آن درخت انار رسيدم ، درخت ديدم بزرگ شده ، و انار شيرين گشته ، و در سالی دوبار انار کرده ، و 

به برکت ابراهيم و عابدان در سايه او نشستند. مردمان آن درخت را رمان العابدين نام کردند   .  
نشان آن مرد که به :اين بزرگ از او پرسيد .نقل است که با بزرگی بر سر کوهی نشسته بود ، و سخن می گفت 

 کمال رسيده بود چيست ؟
تو را نمی گويم ای کوه من :ابراهيم گفت . در حال کوه در رفتن آمد . در رفتن آيد » برو«اگر کوه را گويد :گفت 

  . که برو وليکن بر تو مثل می زنم
آه ، کشتی غرق شد:گفتم . باد برخاست و جهان تاريک شد . نقل است که رجا گويد با ابراهيم در کشتی بودم   !  

  . آوازی از هوادرآمد که از غرقه شدن کشتی مترسيد که ابراهيم ادهم با شماست
  . در ساعت باد بنشست و جهان روشن شد

.  چنانکه کشتی غرق خواست شدن - عظيم -بادی برخاست . نقل است که ابراهيم وقتی در کشتی نشسته بود 
الهی ما را غرق کنی کتاب تو :گفت . کراسه ای ديد آويخته ، کراسه برداشت و در هوا بداشت . ابراهيم نگاه کرد 
  . در ميان ما باشد

فعلالا:آواز آمد که . در ساعت باد بياراميد   .  
هر کسی را ديناری ببايد داد:گفتند . نقل است که وی در کشتی خواست نشستن ، و سيم نداشت   .  

مشتی . در وقت آن دريا همه زر شد . الهی از من چيزی می خواهند و ندارم :دو رکعت نماز گزارد و گفت 
  . برگرفت و بديشان داد

کسی از . سوزنش در دريا افتاد .  می دوخت-پاره -نده خود نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژ
ملکی چنان ، از دست بدادی چه يافتی ؟:او پرسيد   

سوزنم باز دهيت:اشارت کرد به دريا که   .  
سوزن خويش خواهم:ابراهيم گفت . هزار ماهی از دريا برآمد ، هر يکی سوزنی زرين به دهان گرفته   .  



! کمترين چيزی که يافتم به ماندن ملک بلخ اين است :گفت .  او به دهان گرفته ماهيکی ضعيف برآمد ، سوزن
  . ديگرها را تو ندانی

بازفروگذاشت ، . نگوسار کرد . دلو فروگذاشت ، پرز برآمد . نقل است که يک روز به سر چاهی رسيد 
 می کنی ، می دانم که تو الهی خزانه بر من عرضه:گفت . نگوسار کرد ، وقتش خوش شد . پرمرواريد برآمد 

آبم ده تا طهارت کنم. قادری و دانی که بدين فريفته نشوم   .  
از ما هيچکس زاد و راحله ندارد:نقل است که وقتی به حج می رفت ، ديگران با وی بودند ، گفتند   .  

خدايرا استوار داريد در رزق:ابراهيم گفت   .  
اريد زر گردددر درخت نگريد ، اگر زر طمع د:آنگاه گفت   ! 

به قدرت خدای تعالی-همه درختان مغيالن زر شده بودند   .  
گفتند . در پيش حصار هيزم بسيار بود . به حصاری رسيدند . نقل است که يک روز جماعتی با او می رفتند 

ر کسی نان ه. آتش برافروختند و به روشنايی آتش نشستند . امشب اينجا باشيم که هيزم بسيار است تا آتش کنيم :
کاشکی مرا گوشت حالل بودی تا بر اين آتش بريان :يکی گفت . تهی می خوردند ، و ابراهيم در نماز ايستاد 

  . کردمی
خداوند قادر است که شما را گوشت حالل دهد:ابراهيم نماز سالم داد و گفت   .  

 گوره خری در بينش گرفته ، بگرفتند و شيری ديدند که آمد. در حال غريدن شير آمد . اين بگفت و در نماز ايستاد 
  . کباب می کردند و می خوردند ، و شير آنجا نشسته بود ، در ايشان نظاره می کرد

خاک او بعضی گويند در بغداد است ، و . نقل است که چون آخر عمر او بود ناپيدا شد ، چنانکه به تعيين پيدا نيست 
جاست که خاک لوط پيغامبر صلی اهللا عليه وسلم که به زير زمين بعضی گويند در شام است ، و بعضی گويند آن

و هم آنجا وفات کرده است. فرو برده است با بسيار خلق ، وی در آنجا گريخته است ، از خلق   .  
آگاه باشيد که امان روی . اال ان امان االرض قد مات :نقل است که چون ابراهيم را وفاتت رسيد هاتفی آواز داد 

ات کرد ، همه خلق متحير شدند تا اين چه تواند ؟ تا خبر آمد که ابراهيم ادهم قدس اهللا روح العزيز وفات زمين وف
  . کرده است
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  ذکر بشر حافی رحمة اهللا عليه   

آن مبارز ميدان مجاهده ، آن مجاهز ايوان مشاهده ، آن عامل کارگاه هدايت ، آن کامل بارگاه عنايت ، آن صوفی 
فضيل . ی ، بشر حافی رحمة اهللا عليه ، مجاهده ای عظيم داشته است و شانی رفيع ، و مشار اليه قوم بود صاف

مولد او از مرو . عياض دريافته بود ، و مريد خال خود بود ، علی بن حشرم ، و در علم اصول و فروع عالم بود 
کاغذی يافت بر . يک روز مست می رفت . ار بود به بغداد نشستی و ابتدای توبه او آن بود که شورطده روزگ. بود 

. عطری خريد و آن کاغذ معطر کرد و به تعظيم آن کاغذ را در خانه نها د . آنجا نوشته بسم اهللا الرحم الرحيم 
بشر را بگوی طيبت اسمنا فطيبناک و تجلت اسمنافتجعلناک طهرت اسمنا :بزرگی آن شب به خواب ديد که گفتند 

مگر به غلط می بينم. مردی فاسق است :آن بزرگ گفت . الطيبن اسمک فی الدنيا و االخرةفطهرناک فبعزتی  .  
همچنين تا بار سوم بامداد برخاست ، وی را . طهارت کرد و نماز بگزارد وب ه خواب رفت ، همين خواب ديد 

گفتند به مجلس خمر است. طلب کرد   .  
ا می بود ؟بشر آنج:گفت . رفته خانه ای که در آنجا بود   

ولکن مست است و بی خبر. بود :گفتند   . 
بگوييت که به تو پيغامی دارم:گفت   .  
پيغام از که داری ؟:گفت   

پيغام از خدای:گفت   .  
عتاب دارد يا عقابی کند! آه :گفت . گريان شد   .  

باش تا ياران را بگويم:گفت   .  
ا بدرود کردم که پيش هرگز مرا در اين کار نبينيدرفتم و شما ر. مرا خواند ! ای ياران :با ياران گفت   .  

  . پس چنان شد که هيچ کس نام وی نشنودی ، اال که راحتی به دل وی برسيدی
با . و طريق زهد پيش گرفت ،  و از شدت غلبه مشاهدت حق تعالی هرگز کفش در پای نکردی ، حافی از آن گفتند 

چرا کفش در پای نکنی ؟:او گفتند   



و نيز حق تعالی می گويد . باز شرم دارم که کفش در پای کنم . ن روز که آشتی کردند ، پای برهنه بودم آ:گفت 
بر بساط پادشاهان ادب نبود با کفش راه رفتن. زمين را بساط شما گردانيدم :  .  

د کرد که جمله جمعی از اصحاب خلوت چنان شدند که به کلوخی استنجا نتوانند کرد ، آبی از دهن بر زمين نتوانن
 جز خدای خود را نبيند ، هر - بی يبصر -بل که نور اهللا چشم رونده گردد . بشر را نيز همين افتاد . نور اهللا بينند 

چنانکه خواجه انبيا عليهم السالم در پس جنازه ثعلبه به سر انگشت . که را خدای چشم او شد ، جز خدای نتواند ديد 
و آن ماليکه چيست ؟نور اهللا المومن ينظر به نور اهللا.  پای بر سر ماليک نهم ترسم که:فرمود . پای می رفت   .  

اين :تا به حدی که شاگردانش گفتند . نقل است که احمد حنبل بسيار بر او رفتی و در حق او اراسدت تمام داشت 
 پس شوريده ای می روی هر ساعت از. ساعت تو عالمی در احاديث و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظير نداری 

چه اليق بود.   .  
از اين همه علوم که بر شمرديت ، من اين همه به از او دانم ، اما او خداوند را به از من داند! آری :احمد گفت   .  

مرا از خدای من سخنی بگوی. حدثنی عن ربی :پس بر او رفتی و گفتی   .  
ی پای برون خانه نهاد ، و تا روز همچنان ايستاده بود و متحير يک.نقل است که بشر خواست که شبی به خانه درآيد 

در خانه برفت و آبی بزد و . و شوريده ؛ و گويند نيز که در دل خواهرش افتاد که امشب بشر مهمان تو خواهد بود 
بر بام می شوم! ای خواهرم :چون شوريده ای گفت . ناگاه بشر بيامد . منتظر آمدن بود   .  

بامداد . چون روز شد فرود آمد و به نماز جماعت شد . پايه ای چند برآمد و تا روز همچنان ايستاده بود قدم بنهاد و
ايستادن را سبب چه بود ؟:بازآمد ، خواهرش گفت   

يکی جهود ، و يکی ترسا ، و يکی . در خاطرم آمد که در بغداد چندين کس اند که نام ايشان بشر حافی است :گفت 
ايشان چه کردند که از بيرون نهادندشان ، و . و به چنين دولتی رسيده ، و اسالم يافته .  بشر است مغ ، و مرا نام

در حيرت اين مانده بودم. من چه کردم که به چنين دولتی رسيدم   .  
الهامی به دل من آمد که او . مردی با من می رفت. در تيه بنی اسرائيل می رفتم :نقل است که بالل خواص گفت 

به حق حق که بگوی که تو را نام چيست ؟:گفتم . ر است خض  
برادر تو ، خضر است:گفت   .  

در شافعی چه گويی ؟:گفتم   
اوتاد است:گفت   .  

در حنبل چه گويی؟:گفتم   
از صديقان است:گفت   .  

در بشر چه گويی ؟:گفتم   
از پس او چون او نبود:گفت   .  

ا ديدم ، او را عبادت بود ؛ و سهل را ديدم او را اشارت بود ؛ و بشر را ذوالنون ر:نقل است که عبداهللا جال گويد 
مرا گفتند تو به کدام مايلتری ؟. ديدم او را ورع بود   

  . گفتم به بشربن الحارث که استاد ماست
از آن روايت نمی :گفت . روايت نکرد . نقل است که هفت قمطره از کتب حديث داشت ، در زير خاک دفن کرد 

اگر شهوت دل خاموش بينم روايت کنم.  که در خود شهوت می بينم کنم  .  
تو چه می خوری ؟. بل که بيشتر حرام است . نقل است که بشر را گفتند بغداد مختلط شده است   

از اين می خورم که شما می خوريد ، و از اين می آشامم که شما می آشاميد:گفت   .  
؟پس به چه رسيدی بدين منزلت :گفتند   
به لقمه ای کم از لقمه ای و به دستی کوتاهتر از دستی و کسی که می خورد و می گريد با کسی که می خورد :گفت 

  . و می خندد برابر نبود
حالل اسراف نپذيرد:پس گفت   .  

چه چيز نان خورش کنم ؟:يکی از او پرسيد   
عافيت نان خورش کن:گفت   .  

آرزو می کرد و بهای آن او را به دست نيامده بود ، و گويند سالها بود تا نقل است که مدت چهل سال او را بريان 
  . دلش باقال می خواست و نخورده بود

  . نقل است که هرگز آب از جويی که سلطانيان کنده بودندی نخوردی
در !ا با نصر ي:گفتم . او را ديدم برهنه ، می لرزيد . به نزد بشر بودم ، سرمايی بود سخت :يکی از بزرگان گفت 

 چنين وقت جامه زيادت کنند ، تو بيرون کرده ای ؟



خواستم که به تن موافقت کنم. درويشان را ياد کردم و مال نداشتم که به ايشان مواسا کنم :گفت   .  
 از او پرسيدند بدين منزلت از چه رسيد ی؟

بدانکه حال خويش از غير خدای پنهان داشتم ، جمله عمر:گفت   .  
چرا سلطان را وعظ نکنی که ظلم بر ما می رود ؟:گفتند   

خدای را از آن بزرگتر دانم که من او را پيش کسی ياد کنم که او را نداند:گفت   .  
من پيغام . بشر مرا گفت که معروف را بگوی که چون نماز کنم به نزديک تو آيم :احمد بن ابراهيم المتطيب گفت 

نماز خفتن بگزارديم ، با . نماز ديگر بگزارديم ، نيامد . ن بکرديم ، نيامد منتظر می بوديم ، نماز پيشي. بدادم 
و چشم همی داشتم و بر در مسجد همی . خويشتن گفتم سبحان اهللا ، چون بشر مردی ، خالف کند ؟ اين عجب است 

، و حديث کردند چون به دجله رسيد بر آب رفت و بيامد . سجاده خويش برگرفت و روان شد . بوديم تا بشر بيامد 
من خويشتن از بام بينداختم و آمدم و دست و پای او را بوسه دادم ، گفتم . تا وقت سحر بازگشت ، و همچنان برفت 

با هيچ کس نگفتم. آشکارا مکن تا زنده بود :مرا دعايی بکن ، دعا کرد و گفت :  .  
هيچ چيز از خلق ! يا ابا نصر : ايشان گفت يکی از. نقل است که جماعتی بر او بودند و او در رضا سخن می گفت 

اگر محققی در زهد ، و روی از دنيا بگردانيدی از خلق چيزی می ستان تا جاهت . قبول نمی کنی بر ای جاه را 
می ستانی در خفيه به درويشان می ده و بر توکل می نشين و قوت خويش از . نماند در چشم خلق و آنچه از ايشان 

  . غيب می ستان
يک قسم آنند که :فقرا سه قسم اند :آنگه گفت . جواب بشنويد :گفت . ين سخن عظيم سخت می آمد بر اصحاب بشر ا

هرگز سوال نکنند و اگر بدهندشان نيز نگيرند ، اين قوم روحانيان اند که چون خداوند را سوال کنند هرچه خواهند 
يک قسم ديگر آنند که سوال نکنند و اگر .  روا شود خدا بدهد ، و اگر سوگند به خدای دهند در حال حاجت ايشان

بدهند قبول کنند و اين قوم از اوسط اند ، و ايشان بر توکل ساکن باشند برخدای تعالی ، و اين قوم آنها اند که بر 
  .  کنندو يک قسم آنند که به صبر نشينند و چندانکه توانند وقت نگاه دارند ، و دقع دواعی می. مائده ای خلد نشينند 

خداوند از تو راضی باد. راضی گشتم بدين سخن :آن صوفی چون جواب بشنود گفت   !  
آيا امروز چه گناه کردم که آدمی را :چون مرا بديد گفت . بر چشمه آبی بود . به علی جرجانی رسيدم :و بشر گفت 
 می بينم ؟

و هوا را دشمن . ر برگير ، و زيستن با صبر کن گفت فقرا را د. مرا وصيتی کن :از آن پس او بدويدم ، گفتم :گفت 
چنانکه خانه تو چنان بود که آن روز . گير ، و مخالفت شهوات کن ، و خانه خود ا امروز خالی تر از لحد گردان 

  . که در لحدت بخوانند تا مرفه و خوش به خدای تعالی توانی رسيد
رغبت کنی با ما ؟. ، به حج رويم نقل است که گروهی بر بشر آمدند که از شام آمده ايم   

يکی آنکه هيچ برنگيريم ، و هيچ نخواهيم ، و اگر چيزی مان دهند نپذيريم:به سه شرط :گفت   .  
ناخواستن و برنا گرفتن توانيم اما اگر فتوحی پديد آيد نتوانيم که نگيريم:گفتند   .  

 که در جواب آن صوفی گفته است که اگر در دل شما توکل برزاد حاجيان کرده ايد و اين بيان آن سخن است:گفت 
  . کرده بودی که هرگز از خلق چيزی قبول نخواهم کرد ، اين توکل بر خدای بودی

حالل می خواهم که به حج شوم. نقل است که يکی با بشر مشاورت کرد که دوهزار درم دارم   .  
م کسی بگزار ، يا بده به يتيم و يا به مردی اگر برای رضای خدای می روی برو وا. توبه تماشا می روی :گفت 

  . مقل حال ، که آن را حت که به دل مسلمانی رسد از صد حج اسالم پسنديده تر
رغبت حج بيشتر می بينم:گفت   .  
از آنکه اين مالها نه از وجه نيکو به دست آورده ای ، تا بناوجوه خرج نکنی قرار نگيری:گفت   .  

همه اهل گورستان را ديدم ، بر سر کوه آمد و شغبی در ايشان :گفت . تان گذر کرد نقل است که بشر بر گورس
  . افتاده و با يک دگر منازعه می کردند ، چنانکه يکی قسمت کند چيزی

يک : گفتند . رفتم و پرسيدم . مرا شناسا گردان تا اين چه حال است ؟ مرا گفتند آنجا برو و بپرس ! بار خدايا :گفتم 
يک . ت که مردی از مردان دين بر ما گذر کرد و به سه بار قل هو اهللا احد برخواند ، و ثواب به ما داد هفته اس

هنوز فارغ نگشته ايم. هفته است تا ما ثواب آن را قسمت می کنيم   .  
 چرا هيچ می دانی که! ای بشر :مرا گفت . مصطفی را صلی اهللا عليه و سلم به خواب ديدم :نقل است که بشر گفت 

  خدای تعالی برگزيد تو را از ميان اقران تو ؟ و بلند گردانيد درجه تو ؟
نی رسول اهللا:گفتم   ! 
به سبب آنکه متابعت سنت من کردی و صالحان را حرمت نگاه داشتی ، و برادران را نصيحت کرد و :گفت 

ام ابرار رسانيداصحاب مرا و اهل بيت مرا دوست داشتی ، خدای تعالی تو را از اين جهت به مق  .  



چه نيکوست شفقت :گفت ! مرا پندی ده :گفتم . يک شب مرتضی را به خواب ديدم :نقل است که بشر گفت 
توانگران بر درويشان برای طلب ثواب رحمان ، و از آن نيکوتر تکبر درويشان بر توانگران ، از اعتماد بر کرم 

  . آفريدگار جهان
ت کنيد که چون آب روان بود خوش گردد ، و چون ساکن شود متغير و زرد سياح:نقل است که اصحاب را گفت 

  . شود
از مخلوقات حاجت :و گفت هر که خواهد که در دنيا عزيز باشد ، و در آخرت شريف ، گواراتر سه چيز دور باش 

  . مخواه ؛ و کس را بدمگوی و به مهمانی کس مرو
مردمان وی را بدانندحالوت آخرت نيابد آنکه دوست دارد که :و گفت   .  
اگر در قناعت هيچ سود نيست جز به عزت زندگانی کردن کفايت است:و گفت   .  
اگر دوست داری که خلق تو را بدانند اين دوستی سر محبت دنيا بود:و گفت   .  
هرگز حالوت عبادت نيابی تا نگردانی ميان خود و ميان شهوات ديوار آهنين:و گفت   .  

به وقت دست تنگی سخاوت ، و ورع در خلوت و سخن گفتن پيش کسی که از : کارها سه است سخت ترين:و گفت 
  . او بترسی

و محاسبه نفس در هر طرفة العينی پيش گيری. ورع آن بود که از شبهات پاک بيرون آيی :و گفت   .  
زهد مکلی است که قرار نگيرد ، مگر در دلی خالی:و گفت   .  
که چون جايی قرار گرفت رضا ندهد که هيچ چيز با او قرار گيرداندوه ملکی است :و گفت   .  
و الصبر فی الفقر. فاضلترين چيزی که بنده ای را داده اند معرفت است :و گفت   .  
اگر خدای را خاصگان اند عارفان اند:و گفت   .  
صوفی آن است که دل صافی دارد با خدای:و گفت   .  
اسند ، مگر خدای ؛ و ايشان را گرامی ندارند مگر برای خدایعارفان قومی اند که نشن:و گفت   .  
هرکه خواهد که طعم آزادی بچشد گو سر را پاک گردان:و گفت   .  
هرکه عمل کند خدای را به صدق ، وحشتی عظيم با خلقش پيش آيد:و گفت   .  
سالمی بر ابنای دنيا کنيد ، به دست داشتن سالم بر ايشان:و گفت     

ريستن در بخيل دل را سخت گرداندنگ:و گفت   .  
ادب دست به داشتن ميان برادران ، ادب است:و گفت   .  
با هيچ کس ننشستم و هيچکس با من ننشست که چون از هم جدا شديم مرا يقين نشدکه اگر به هم ننشستيمی :و گفت 

  . هر دو را به بودی
  .  بودمن کاره مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در شک:و گفت 
کامل نباشی تا دشمن تو ايمن نبود:و گفت   .  
اگر خدای را اطاعت نمی داری ، باری معصيتش مکن:و گفت   .  

توکلت علی اهللا: يکی در پيش او گفت   .  
اگر بر او توکل کرده بودی ، بدانچه او کند راضی بود ی. بر خدای دروغ می گويی :بشر و گفت   .  

ب آيد از سخن گفتن خاموش باش و چون از خاموشی عجب آيد سخن گویاگر تو را چيزی عج:و گفت   .  
اگر همه عمر در دنيا به سجده شکر مشغول گردی ، شکر آن نگزارده باشی که او در ازل حديث دوستان :و گفت 
جهد کن تا از دوستان باشی. کرد   .  

مگر زندگانی را دوست می داری ؟:گفنتند . چون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظيم بود و در حالتی عجب  
وليکن به حضرت پادشاه پادشاهان صعب است!نی :و گفت   .  

پيراهن بدو داد و پيراهنی . نقل است که در مرض موت بودی ، يکی درآمد و از دست تنگی روزگار شکايت کرد 
  . به عاريت بستد و بدان پيرهن به دار آخرت خراميد

 حرمت او را که پای برهنه -هرگز در بغداد هيچ ستور روث نينداخته بود ، درراه نقل است که تا بشر زنده بود 
بشر حافی نماند:فرياد برآورد . ستور را ديد که در راه روث افگند .  يک شب مردی ستوری داشت -رفتی  .  

به چه دانستی ؟:گفند . نگرستند ، چنان بود   
اين برخالف عادت ديدم ، دانستم که . بغداد روث ستوری نبود بدانکه تا او را زنده بود در جمله راه :و گفت 

  . بشرنمانده است
خدای با تو چه کرد ؟:گفتند . بعد از مرگ او را به خواب ديدند   



ندانستی که . در دنيا ا زمن چرا چندين ترسيد ی؟ اما علمت ان الکرم صفتی :و گفت . با من عتاب کرد :و گفت 
 کرم صفت من است ؟

حق با تو چه کرد؟:به خواب ديد گفت ديگری   
بخور ای آنکه از برای ما . مرا آمرزيد و فرمود کل يا من لم ياکل و اشرب يا من لم يشرب الجلی :و گفت 

  . نخوردی و بياشام ای آنکه از برای ما نياشاميدی
خدای با تو چه کرد ؟:و گفت .ديگری به خوابش ديد   

تا بودی اگر مرا در آتش سجده ! ز بهشت مرا مباح گردانيد ، و مرا گفت يا بشر مرا بيامرزيد و يک نيمه ا:و گفت 
  . کردتی ، شکر آن نگزاردی که تو را در دل بندگان خود جای دادم

خدای با تو چه کرد ؟:و گفت . ديگری به خوابش ديد   
نبود در روی زمين از تو آن ساعتی که تو را جان بر می داشتند هيچ ! فرمان آمد که مرحبا ای بشر :و گفت 

  . دوست تر
بر بام ، دوک می ريسم و مشعله ای ظاهر گردد :نقل است که يک روز ضعيفه ای بر امام احمد حنبل آمد  و گفت 

روا بود يا نه ؟. به روشنايی آن مشعله ، گاه هست که چند پاره دوک می ريسم . از آن خليفه که می گذرد   
  اين دامنت گرفته است ، که اين عجب است ؟تو برای که يی که:احدم گفت 
من خواهر بشر حافی ام:و گفت   .  

تو را روا نبود ، :اين چنين تقوی جز از خاندان بشر حافی بيرون نيايد ، و و گفت :احمد زار بگريست و و گفت 
 چنان شوی که اگر  تا- برادر خويش -زينهار ، گوش دار تا آب صافی تيره نشود ، و اقتدا بدان مقتدای پاک کن 

 که دست به -برادرت چنان بود که هرگاه . خواهی تا در مشعله ايشان دوک ريسی دست تو ، تو را طاعت ندارد 
  .  دست او طاعت نداشتی-طعامی دراز کردی ، که شبهت بودی 

ر او سفر کنممن يارای آن ندارم که بی دستو. او را رغبت تقوی است . مرا سلطانی است که دل گويند :و گفت   .  
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  ذکر ذالنون مصری رحمة اهللا عليه   

آن پيشوای اهل مالمت ، آن شمع جمع قيامت ، آن برهان قاطع مرتبت و تجريد ، آن سلطان معرفت و توحيد ، آن 
بال و مالمت  ذوالنون مصری رحمة اهللا عليه ، از ملوک طريقت بود ، و سالک راه - قطب وقت -حجةالفقر فخری 

بيشتر اهل مصر او . در اسرار و توحيد نظر عظيم دقيق داشت ، و روشی کامل و رياضات و کرامات وافر .بود 
تازنده بود همه منکر او بودندی  و تا بمرد کس واقف . را زنديق خواندندی ، باز بعضی در کار او متحير بودندی 

و سبب توبه او آن بود که او را نشان دادند که به فالن جای . نشد بر حال او ، از بس که خود را پوِشيده نمود
! ای تن :او را ديدم ، خويشتن را از درختی آويخته و می گفت . قصد زيارت او کردم :گفت . زاهدی است 

  . مساعدت کن با من به طاعت ، و اگر نه همچنين بدارمت تا از گرسنگی بميری
کيست که رحم می کند بر کسی که شرمش اندک است و جرمش :گفت .  بشنيد عابد آواز گريه. گريه بر من افتاد 

 بسيار ؟
اين چه حالت است ؟:گفتم . به نزديک او رفتم سالم کردم :گفت   

اين تن با من قرار نمی کند در طاعت حق تعالی ، و با خلق آميختن می خواهد:گفت   .  
يا کبيره ای آورده استپنداشتم که خون مسلمانی ريخته است ، :ذوالنون گفت   .  

ندانسته ای که چون با خلق آميختی همه چيز از پس آن بيايد ؟:گفت   
هول زاهدی:گفت   . 
از من زاهدتر می خواهی که بينی ؟:گفت   

خواهم:گفت   .  
بدين کوه در شو تا ببينی:گفت   .  



بريده ، و انداخته و کرمان می چون برآمدم جوانی را ديدم که در صومعه ای نشسته ، و يک پای بيرون صومعه 
زنی بدينجا . روزی در اين صومعه نشسته بودم :گفت . نزديک او رفتم و سالم کردم و از حال او پرسيدم. خوردند 
يک پای از صومعه بيرون نهادم ، آوازی .  تا از پی او بروم -تنم تقاضای آن کرد -دلم مايل شد بدو . بگذشت 

 سی سال که خدای را عبادت کرده باشی ، و طاعت داشته  ، اکنون طاعت شيطان شرم نداری از پس:شنودم که 
کنی و قصد ، فاحشه ای کنی ؟ اين پای را که از صومعه بيرون نهاده بودم ؛ ببريدم و اينجا نشسته ام تا چه پديد آيد 

ی از مردان خدای را ببينی تو بر اين گناه گاران به چه کار آمدی ؟ اگر می خواهی مرد. و با من چه خواهند کرد 
  . بر سر اين کوه شو

ديرگاهست تا مردی در :گفتند . پس خبر او پرسيدم . از بلندی که آن کوه بود بر آنجا نتوانستم رفت :ذوالنون گفت 
  . آن صومعه عبادت می کند

ورم که در او او نذر کرد که من هيچ نخ. روزی به سبب کسب است :يک روز مردی با او مناظره می کرد که 
 او -حق تعالی زنبوران را فرستاد که گرد او می پريدند . چند روز برآمد ، هيچ نخورد . سبب کسب مخلوقات بود 

  . را انگبين می دادند
دانستم که هر که توکل بر خدای کند ، خدای کار . از اين کارها و سخنها دردی عظيم به دلم فروآمد :ذوالنون گفت 

 از درخت -پس در راه که می آمدم مرغکی نابينا را ديدم ، بردرختی نشسته .نج او ضايع نگذارد او را بسازد و ر
يکی :دو سکره پديد آمد . اين بيچاره علف و آب از کجا می خورد ؟ به منقار زمين را بکاويد :من گفتم . فرو آمد 

ت پريد ، و سکرها ناپديد شدآن مرغ سير بخورد و بر درخ. زرين ، پرکنجد ؛ و يکی سيمين ، پر گالب   .  
پس از آن چند منزل . ذوالنون اينجا به يکبارگی از دست برفت و اعتماد بر توکل پديد آمد ، و توبه او محقق شد 

چون شبانگاه درآمد در ويرانه ای درآمد ، و در آن ويرانه خمره ای زر و جواهر بديد ف و بر سر آن . برفت 
اين تخته که بر او نام دوست :ذوالنون گفت . ياران وی زر و جواهر قسمت کردند . ته خمره تخته ای نام اهللا نوش

  . من است مرا دهيد
آن تخته برگرفت ، و آن روز تا شب بر آن تخته بوسه می داد تا کارش به برکات آن بجايی رسيد که شبی به خواب 

 که آن عزيز است ، تو برتر از آن بسنده کردی و هر کس به زر و جواهر بسنده کردند! يا ذوالنون :ديد که گفتند 
الجرم در علم و حکمت برتو گشاده گردانيديم. آن نام ماست   .  

رفتم و طهارت . کوشکی را ديدم بر کناره آب . روزی می رفتم ، به کناره رودی رسيدم :گفت . پس به شهر بازآمد
 به غايت - برکنگره کوشک ايستاده -کنيزکی ديدم . چون فارغ شدم ناگاه چشم من بر بام کوشک افتاد . کردم  

چون از دور پديد !ای ذوالنون :گفت » که رايی ؟! ای کنيزک «:گفتم . خواستم تا وی را بيازمايم . صاحب جمال 
پس نگاه . چون نزديکتر آمدی ، پنداشتم عارفی . چون نزديک تر آمدی ، پنداشتم عالمی . آمدی ، پنداشتم ديوانه ای 

اگر ديوانه بودی طهارت نکردتی ، و :چگونه می گويی ؟ گفت : گفتم .دم نه ديوانه ای ، نه عالمی ، نه عارفی کر
. اين بگفت و ناپديد شد . اگر عالم بودی به نامحرم ننگرستی ، و اگر عارف بودی چشمت بدون حق نيفتادی 

جماعتی را ديدم که . خويش به سوی دريا انداختم  . آتشی در جان من افتاد! تنبيه مرا . معلومم شد که او آدمی نبود 
چون روزی چند برآمد ، مگر بازرگانی را گوهری در کشتی گم . من نيز در کشتی نشستم . در کشتی می نشستند 

پس مرا رنجانيدن . گوهر نزد توست :اتفاق کردند که . يک به يک را از اهل کشتی می گرفتند ، و می جستند . شد 
تو دانی ! آفريدگارا :چون کار از حد بگذشت گفتم . استخفاف بسيار کردند ، و من خموش می بودم گرفتند و 

. ذوالنون يکی را بگرفت و بدان بازرگان داد . هزاران ماهی از دريا سر برآوردند ، هر يکی گوهری در دهان .
د ، و چنان در چشم مردمان اعتبار شد ، اهل کشتی چون آن بديدند در دست و پای او افتاد ند ، و از او عذر خواستن

و از اين سبب نام او ذوالنون آمد ، و عبادت و رياضت او را نهايتی نبود ، تا به حدی که خواهری داشت در خدمت 
و ظللنا عليکم الغمام و انزلنا عليکم المن و السلوی:او چنان عارفه شده بود که روزی اين آيت می خواند   .  

به عزت تو که از پای ! الهی اسرائيل يان را من و سلوی فرستی و محمديان را نه :د و گفت روی به آسمان کر
  . ننشينم تا من و سلوی نبارانی

از خانه بيرون دويد ، روی به بيابان نهاد ، و گم شد ، و . در حال از روزن خانه من و سلوی باريدن گرفت 
  . هرگزش بازنيافتند

شما را چه :قتی در کوهها می گشتم قومی مبتاليان ديدم ، گرد آمده بودند ، پرسيدم و:نقل است که ذالنون گفت 
 رسيده است ؟

باز . هر سال يکبار بيرون آيد و دم خود در اين قوم دمد ، همه شفا يابند . عابدی است اينجا ، در صومعه ای :گفتند 
  . در صومعه شود ، تا سال ديگر بيرون نيايد



. از هيبت او لرزه بر من افتاد . مردی ديدم زردروی ، نحيف شده چشم در مغاک افتاده .  آمدصبر کردم تا بيرون
همه شفا . آنگاه سوی آسمان نگريست ، و دمی چند در آن مبتاليان افگند . پس به چشم شفقت در خلق نگاه کرد 

. علت ظاهر را عالج کردی از بهر خدای :گفتم . چون خواست که در صومعه شود ، من دامنش بگرفتم .يافتند 
  . علت باطن را عالج کن
چون تو را . ذوالنون دست از من باز دار که دوست از اوج عظمت و جالل نگاه می کند :به من نگاه کرد و گفت 

بيند که دست به جز او در کسی ديگر زده ای تو را به آنکس بازگذارد و آنکس را به تو و هريکی به يکی ديگر 
  .  اين بگفت و در صومعه رفت.هالک شويد 

سبب چيست گريه را ؟:گفتند . نقل است که يک روز يارانش درآمدند ، او را ديدند که می گريست   
خلق را بيافريدم ، بر ده جزو !يا ابا الفيض:گفت . دوش در سجده چشم من در خواب شد ، خداوند را ديدم :گفت 
يک جزو ماند آن يک جزو نيز . جزو آن ده جزو روی به دنيا نهادند دنيا را بر ايشان عرضه کردم ، و نه . شدند 

يک جزو بماند ، آن يک جزو . بهشت را بر ايشان عرضه کردم ، نه جزو روی به بهشت نهادند . بر ده جزو شدند 
ند که نه پس يک جزو ما. نيز ده جزو شدند ، دوزخ پيش ايشان نهادم ، همه برميدند ، و پراگنده شدند از بيم دوزخ 

 . به دنيا فريفته شدند و نه به بهشت ميل کردند ، و نه از دوزخ بترسيدند
چه می طلبيد ؟. دنيا نگاه نکرديت ، و به بهشت ميل نکرديت ، و از دوزخ نترسيديت ! بندگان من :گفتم   

يعنی تو می دانی که ما چه می خواهيم. انت تعلم مانريد :همه سر برآوردند و گفتند   . 
می خواهم که در . مرا صد هزار دينار است : است که يک روز کودکی به نزديک ذوالنون درآمد و گفت نقل

  . خدمت توصرف کنم و آن زر به درويشان تو به کار برم
بالغ هستی ؟:ذوالنون گفت   

نی:گفت   .  
صبر کن تا بالغ شوی. نفقه تو روا نبود :گفت  .  

. ت شيخ توبه کرد و آن زرها به درويشان داد تا آن صدهزار دينار نماند پس چون کودک بالغ گشت بيامد و بر دس
  . روزی کاری پيش آمد و درويشان را چيزی نماند که خرج کردندی

کجاست صدهزار ديگر تا نفقه کردمی بر اين جوانمردان! ای دريغ :کودک گفت   ! 
ذالنون آن کودک . که دنيا به نزد او خطير است دانست که وی حقيقت کار نرسيده است . اين سخن را ذالنون بشنود 

به دکان فالن عطار رو ، و بگوی از من تا سه درم فالن دارو بدهد:را بخواند و گفت   .  
آنگاه پاره ای روغن بر وی افگن تا خمير گردد ، و از وی . در هاون کن ، و خرد بسای :گفت . برفت و بياورد 

سوراخ کن وبه نزديک من آرسه مهره بکن و هر يک را به سوزن   .  
ذوالنون آن را در دست ماليد و در او دميد تا سه پاره ياقوت گشت ، که هرگز آن چنان . کودک چنان کرد و بياورد

اينها را به بازار بر و قيمت کن ، وليکن مفروش:گفت . نديده بود   .  
بيامد ، و با شيخ بگفت . هر يکی را به هزار دينار بخواستند. کودک به بازار برد و بنمود   .  

به هاون نه وبسای و به آب انداز:ذوالنون گفت   .  
اين درويشان از بی نانی گرسنه نيند ، ليکن اين اختيار ايشان است! ای کودک :گفت . چنان کرد و به آب انداخت   .  

سی سال خلق  را :که گفت نقل است . کودک توبه کرد و بيدار گشت ، و بيش اين جهان را بر دل وی قدر نماند 
و آن آن بود که روزی پادشاه زاده ای با کوکبه . يک کس به درگاه خدای آمد ، چنانکه می بايست . دعوت کردئم 

هيچ احمقتر از آن ضعيفی نبود که با قوی درهم شود:من اين سخن می گفتم که . ای از در مسجد بر من گذشت   .  
اين چه سخن است ؟:او درآمد و گفت   

آدمی ضعيف چيزی است ، با خدای قوی در هم می آيد:گفتم   .  
طريق به خدای چيست ؟:روز ديگر بازآمد و گفت .برخاست و برفت . آن جوان را لون متغير شد   

تو کدام می خواهی ؟ اگر طريق خرد می خواهی ترک دنيا و . طريقی است خرد و طريقی است بزرگتر :گفتم 
و اگر طريق بزرگ می خواهی هر چه دون حق است ترک وی بگوی و دل از همه شهوات و ترک گناه بگو ، 

قال واهللا الاختار اال الطريق االکبر. فارغ کن   .  
روز ديگر پشمينه ای در پوشيد و در کار آمد ، تا از ابدال گشت. به خدای که جز طريق بزرگتر نخواهم :گفت   .  

از طاعت جمادات حکايت می کردند و . اعتی ياران او حاضر بودند جم. نزديک ذالنون بودم :برجعفر اعور گفت 
طاعت جمادات اوليا را آن بود که اين ساعت اين تخت را بگويم که گرد اين خانه :ذالنون گفت . تختی آنجا نهاده بود

  . بگرد ، در حرکت آيد



آن . وانی آنجا حاضر بود ج. چون سخن بگفت در حال آن تخت گرد خانه گشتن گرفت و به جای خويش بازشد 
برهمان تختش بشستند و دفن کردند. گريستن بر وی افتاد ، تا جان بداد . حال بديد   .  

وامی دارم و هيچ ندارم که وام بگزارم:نقل است که وقتی يکی به نزديک او آمد و گفت   .  
به چهارصد درم بفروخت . شته بود زمرد گ. سنگی از زمين برداشت و به او داد آن مرد آن سنگ را به بازار برد 

  . و وام بازداد
اين را :يک روز ذالنون انگشتری خود به وی داد و گفت . نقل است که جوانی بود پيوسته بر صوفيان انکار کردی 

  . به بازار بر و به يک دينار گرو کن
به :او را گفت . بازآورد جوان خبر . به درمی بيش نمی گرفتند . آن جوان برفت و انگشتری به بازار برد 
  . جوهريان بر و بنگر تا چه می خواهند

علم تو به حال صوفيان همچنان است که علم آن :جوان را گفت . خبر بازآورد . به هزار دينار خواستند . ببرد 
  . بازاريان به اين انگشترين

  . جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست
نفس گفت . شب عيدی بود . النون را سکبايی آرزو می کرد و آن آرزو به نفس نمی داد نقل است که ده سال بود تا ذ

چه باشد که فردا به عيدی ما را لقمه ای سکبا دهی ؟:  
اگر خواهی که چنين کنم امشب با من موافقت کن تا همه قرآن را در دو رکعت نماز برخوانم! ای نفس :گفت   .  

چه :گفتند .  بساخت و پيش او بنها د ، و انگشت را پاک کرد و در نماز ايستاد روز ديگر سکبا. نفس موافقت کرد 
 بود ؟

در اين ساعت نفس با من گفت که آخر به آرزوی ده ساله رسيدم:گفت   .  
به خدای که نرسی بدان آرزو:گفتم   .  

 ديگی سکبا ، پيش او ذوالنون در اين سخن بود که مردی درآمد ، با:و آنکس که اين حکايت می کرد چنين گفت 
از مدتی باز سکبا . بدانکه من مردی حمالم و کودکان دارم . مرا فرستاده اند . من نيامده ام ! ای شيخ :گفت . بنهاد 

جمال جهان آرای رسول . امروز در خواب شدم . دوش به عيدی اين سکبا ساختم . می خواهند و سيم فراهم می آيد 
اگر خواهی که فردا مرا بينی اين را به نزد ذالنون بر و او  را : فرمود . واب ديدم را صلی اهللا عليه و سلم به خ

بگوی که محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب شفاعت می کند که يک نفس با نفس خود صلح کن و لقمه ای چند به کار 
  .بر

فرمان بردارم:گفت . ذالنون بگريست   .  
اهل مصر به زندقه بر وی گواهی دادند ، و . ا چشم بر کار او نمی رسيد نقل است که چون کار او بلند شد ، کس ر

متوکل کس فرستاد تا وی را بياوردند به بغداد ، . جمله بر اين متفق شدند و متوکل خليفه را از احوال او آگاه کردند 
ز پيرزنی ، و جوانمردی از اين ساعت مسلمانی بياموختم ا:چون به درگاه خليفه رسيد گفت . و بند برپای او بنهادند 

  . سقايی
چون ؟:گفتند   
چون به درگاه خليفه رسيدم و آن درگاه با عظمت و حاجبان و خادمان ديدم خواستم تا اندک تغيری در من :گفت 

يا تن که تو را پيش او می برند ، نترسی که او و تو :گفت . زنی با عصايی پيش آمد و در من نگريست . پديد آيد 
تا خدای نخواهد با بنده هيچ نتوانند کرد. ندگان يک خداوند جل جالله ايد هرد و ب  .  

. يک دينار به وی داد . پاکيزه آبی به من داد ، وبه کسی که با من بود اشارت کردم . پس در راهی سقايی ديدم 
 .  ستدنجوانمردی نبود از چنين اسير و غريب و بندی چيزی. تو اسيری و دربند :قبول نکرد و گفت 

هر روز خواهر بشر حافی از دوک . چهل شبانه روز در حبس بماند . پس فرمان شد که او را به زندان بريد 
آن روز که از زندان بيرون می آمد ، آن چهل قرص همچنان نهاده بود ، که . خويش يک قرص بر او می بردی 

تو می دانی که آن قرصها حالل بود و : گفت .خواهر بشر حافی چون آن بشنود اندوهگين شد . يکی نخورده بود 
چرا نخوردی ؟. بی منت   

يعنی دست زندانيان گذر می کرد. زيرا که طبقش پاک نبود :گفت   .  
  . چون از زندان بيرون آمد بيفتاد و پيشانيش بشکست

 آنچه بر زمين افتاد اما يک قطره نه بر روی ونه بر موی و نه بر جامه او افتاد ، و. نقل است که بسی خون برفت 
او آن . پس او را پيش خليفه بردند و سخن او رااز او جواب خواستند . همه ناپديد شد ، به فرمان خدای عزوجل 

متوکل گريستن گرفت ، و جمله ارکان دولت در فصاحت و بالغت او متحير بماندند ، تا . سخن را شرحی بداد 
زگردانيدخليفه مريد او شد و او را عزيز و مکرم با  .  



طشتی زرين ديدم ، در پيش او نهاده ، و گرد بر گرد او . به نزديک ذوالنون شدم :نقل است که احمد سلمی گفت 
تويی که به نزديک ملوک شوی در حال بسط ؟:مرا گفت . بويهای خوش از مشک و عبير   

يک درم نفقه می کردمپس يک درم به من داد تا به بلخ از آن . من از آن بترسيدم و باز پس آمدم   .  
ذوالنون را چهل چهله بداشت ، و چهل متوقف بايستاد ، و چهل سال خواب شب درباقی . نقل است که مريدی بود 

با اين ! چنين کردم و چنين :گفت . روزی به نزديک ذالنون آمد . کرد ، و چهل سال به پاسبانی حجره دل نشست 
نظری به ما نمی کند ، و به هيچم برنمی گيرد ، و هيچ از عالم غيب . همه رنج دوست با ما هيچ سخن نمی گفت 

شرح حال می دهم ، که اين بيچارگی که در . مکشوف نمی شود ، ، و اين همه که می گويم خود را ستايش نمی کنم 
. دارم شرح حال می دهم ، که همه جان ودل در خدمت او . وسع من بود به جای آوردم ، واز حق شکايت نمی کنم 

و حکايت بدبختی خويش می کنم ، و نه از آن می گويم که دلم از طاعت کردن . اما غم بی دولتی خويش می گويم 
بگرفت ، لکن می ترسم که اگر عمری مانده است آن باقی همچنين خواهد بود ،و من عمری حلقه به اميدی می زدم 

بيچارگی مرا . نون تو طبيب غمگنانی و معالج نادانايانی اک. صبر برين بر من سخت می آيد . که آوازی نشنوده ام 
برو و امشب سير بخور ، و نماز خفتن مکن ، و همه شب بخسب ، تا باشد که دوست اگر :ذالنون گفت . تدبير کن 

اگر به رحمت در تو نظری نمی کند به عنف در تو نظری کند. به لطف ننمايد به عتاب بنمايد   .  
مصطفی را به . دلش نداد که نماز خفتن ترک کند ، و نماز خفتن بگزارد و بخفت . بخورد درويش برفت و سير 

مخنث و نامرد باشد آن که به درگاه ما آيد و زود سير شود : دوستت سالم می گويد و می فرمايد :گفت . خواب ديد 
ر کنارت نهادم و هرچه اميد حق تعالی می گويد مراد چهل ساله د.، که اصل در کار استقامت است و ترک مالمت 

 برسان و -ذالنون -می داری بدانت برسانم ، و هرچه مراد توست حاصل کنم ، و ليکن سالم ما بدان رهزن مدعی 
اگر رسوای شهرت نکنم نه خداوند تو ام تا بيش با عاشقان و فروماندگان درگاه مکر ! بگوی ای مدعی دروغ زن

  .  نکنیو ايشان را از درگاه مانفور. نکنی 
ذالنون اين سخن بشنود که خدا مرا سالم رسانيده .آمد تا بر ذوالنون ، و حال بگفت . گريه برو افتاد . مريد بيدار شد 

اگر کسی گويد .است ، و مدعی و دروغ زن گفته ، از شادی به پهلو می گرديد ، و به های وهوی می گريست 
طبيب گاه بود که به زهر . ايشان طبيبان اند :بخسب ؟ گويم چگونه روا بود که شيخی کسی را گويدنماز مکن و

چون می دانست که گشايش کار او در اين است  بدانش فرمود که خود را دانست که او محفوظ بود ، . عالج کند 
 .و دانست که نکند ! که پسر را قربان کن :چنانکه حق تعالی خليل را فرمود عليه السالم . نتواند که نماز نکند 

و نخواست ؛ و چنانکه . چنانکه به کشتن خليل را امر کرد . چيزها رود در طريقت که با ظاهر شرع راست نيايد 
غالم کشتن خضر که امر نبود ، و خواست و هرکه بدين مقام نارسيده قدم آنجا نهد زنديق و اياحی و کشتن بود ، 

  . مگر هرچه کند به فرمان شرع کند
تو محبی ؟:برو گفتم . اعرابی يی ديدم در طواف ، تنی نزار و زرد و استخوان بگداخته  :نقل است که ذالنون گفت  

بلی:گفت   .  
حبيب تو به تو نزديک است يا از تو دور؟:گفتم   

نزديک:گفت   .  
موافق است يا ناموافق؟:گفتم   

موافق:گفت   .  
زاری ؟محبوب تو به توقريب و تو بدين زاری ، وبدين ن. سبحان اهللا :گفتم   

ندانسته ای که عذاب . اما علمت ان عذاب القرب و الموافقة اشد من عذاب البعد و المخالفة! ای بطال :اعرابی گفت 
 قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت؟

ای :گفت . از او پرسيدم از غايت محبت . در بعضی از سفرهای خويش زنی را ديدم :نقل است که ذوالنون گفت 
محبت را غايت نيست! بطال   .  

چرا ؟:گفتم   
از بهر آنکه محبوب را نهايت نيست:گفت   .  

دوست :گفت .  او را به باليی مبتال ديد - از آن قوم که در محبت مذکور بودند -نقل است که نزديک برادری رفت 
  . ندارد حق را هر که از درد حق الم يابد

ی گويم که دوست ندارد او را هرکه خود را مشهور کند به دوستی اولکن من چنين م:ذوالنون گفت   .  
استغفراهللا و اتوب اليه:آن مرد گفت   .  

الم دوست خوش بود:پس گفت . کسی به عيادت او درآمد . نقل است که ذالنون بيمار بود   ! 
اگر او را می دانستی بدين آسانی نام او نبردی:پس گفت .ذوالنون عظيم متغير شد  .  



نقل است که وقتی نامه ای نوشت به بعضی از دوستان که حق تعالی بپوشاناد  مرا و تو را به پرده جهل ، و در 
  . زير آن پرده پديد آراد آنچه رضای اوست ، که بسا مستور که در زير ستر است که دشمن داشته اوست

  * * * 
ری را ديدم دامن در سرافگنده و از صحرای برف در سفری بودم ، صحرا پربرف بود ، و گب:نقل است که گفت 

چه دانه می پاشی ؟! ای دهقان :ذالنون گفت . می رفت و ازرن می پاشيد   
دانه می پاشم تا اين تخم به برآيد و خدای رحمت کند. مرغکان چينه نيابند :گفت  .  
  .  نپذيرد- از گبری-دانه ای که بيگانه پاشد :گفتم 
ند آنچه می کنماگر نپذيرد ، بي:گفت   .  
بيند: گفتم   .  
مرا اين بس باشد:گفت   .  

ديدی که ديد و ! يا اباالفيض : گفت - عاشق آسا در طواف-پس ذالنون گفت چون به حج رفتم آن گبر را ديدم 
 پذيرفت ، و آن تخم به برآمد ، و مرا آشنايی داد ، و آگاهی بخشيد ، وبه خانه خودم خواند ؟

بهشتی به مشت ارزن به گبری چهل ساله ارزان می فروشی! خداوندا :گفت . ن در شور شد ذوالنون از آن سخ  .  
! تو ای ذالنون . حق تعالی هرکه را خواند ، نه به علت خواند ، و هرکه را راند نه به علت راند : هاتفی آواز داد 

  . فارغ باش که کار الفعال لمايريد با قياس عقل تو راست نيوفتد
خدای با تو چه کرد ؟:گفتم . او را به خواب ديدم . دوستی داشتم فقير ، وفات کرد :ت که گفت نقل اس  
مرا بيامرزيد و فرمودکه تو را آمرزيدم که از اين سفلگان دنيا هيچ نستدی با همه نياز:گفت   .  

 معصيتی در من پديد هرگز نان و آب سير نخوردم تا نه معصيتی کردم خدای را ، يا باری قصد:نقل است که گفت 
  . نيامد

به کدام قدم آيم به درگاه تو ؛ و به کدام ديده نگرم به ! بار خدايا :نقل است که گاه که در نماز خواست ايستاد ، گفتی 
قبله تو ، وبه کدام زفان گويم راز تو ؛ وبه کدام لغت گويم نام تو ؟ از بی سرمايگی سرمايه ساختم ، به درگاه آمدم 

ار به ضرورت رسيد حيا را برگرفتمکه چون ک  .  
امروز که مرا اندوهی پيش آيد با او گويم اگر فردام از او اندوهی رسد ، :چون اين بگفتی تکبير پوستی و بسی گفتم 

 با که گويم ؟
مرا به ذل حجاب عذاب مکن! خداوندا . اللهم التعدبنی بذل الحجاب :و در مناجات گفتی   .  

يی که اهل معرفت را محجوب گردانيد از جمله خلق دنيا به حجب آخرت و از جمله خلق سبحان آن خدا:و گفت 
  . آخرت به حجب دنيا

سخت ترين حجابها نفس دينست:و گفت   .  
حکمت در معده ای قرار نگيرد که از طعام پرآمد:و گفت   .  
استغفار بی آنکه بازايستی توبه دروغ زنان بود:و گفت   .  
که شعار دل او ورع بود ، و دل او پاک از طمع بود ، و محاسب نفس خويش فيما صنعفرخ آنکس :و گفت   .  
صحت تن در اندک خوردن است ، و صحت روح در اندکی گناه:و گفت   .  

عجب از آن است که به باليی مبتال شود راضی . عجب نيست از آنکه به باليی مبتال شود ، پس صبر کند :و گفت 
  . بود

چون ترس از دل ايشان برفت گمراه گردند. ان ترسگار باشند ، بر راه باشند مردم:و گفت   .  
چون ترس برخاست از راه بيوفتاد. بر راه راست آن است که از خدای ترسان است :و گفت   .  
عالمت خشم خدای بربنده ترس بنده بود از درويشی:و گفت   .  
نيت به عمل آخرت ؛ دوم تنهای ايشان که رهين شهوات يکی ضعيف . فساد بر مرد از شش چيز درآيد :و گفت 

گشته بود ؛ سوم با قرب اجل درازی امل بر ايشان غالب گشته ؛ چهارم رضای مخلوقان بر رضای خالق گزيده 
باشند ؛ پنجم متابعت هوا را کرده باشند ؛ ششم آنکه زلتهای سلف حجت خويش کرده بانشد ، و هنرهای ايشان جمله 

  .  فساد برايشان پيدا گشته استدفن کرده تا
صاحب همت اگرچه کژ بود او به سالمت نزديک است ، و صاحب ارادت اگرچه صحيح است او منافق :و گفت 

يعنی آنکه صاحب همت بود او را ارادت آن نبود که هرگز به هيچ سر فرو آرد ، که صاحب همت را . است 
  .  به جايی فروآيدخواست نبود ، و صاحب ارادت زود راضی گردد ، و

زندگانی نيست مگر با مردمانی که دل ايشان آرزومند بود به به تقوی و ايشان را نشاط به ذکر خدای:و گفت   .  
دوستی با کس کن که به تغير نگردد:و گفت   .  



که در اگر خواهی که اهل صحبت باشی صحبت با ياران چنان کن که صديق کرد با نبی اهللا عليه السالم ، :و گفت 
الجرم حق تعالی صاحبش خواند. دين و دنيا به هيچ مخالف او نشد   .  

عالمت محبت خدای آن است که متابع حبيب خدای بود عليه السالم ، در اخالق و افعال و اوامر و سنن:و گفت   .  
، و با دشمن صحبت مدار با خدای جز به موافقت ، و با خلق جز به مناصحت ، و با نفس به جز مخالفت :و گفت 

  . جز به عداوت
يعنی سخن گفتن کسی را که او . هيچ طبيب نديدم جاهلتر از آنکه مستان را در وقت مستی معالجه کند :و گفت 

پس گفت مست را دوا نيس مگر هشيار شود ، آنگاه به توبه دوای او کنند.مست دنيا باشد بی فايده بود   .  
ی را به عزی عزيزتر از آنکه به وی نمايد خواری نفس خويش ، و ذليل خدای عز وجل عزيز نکند بنده ا:و گفت 

  . نکند بنده ای را به ذلی ذليلتر از آنکه محجوب کند او را تا ذل نفس نبيند
ياری نيکو بازدارنده از شهوات ، پاس چشم و گوش داشتن است:و گفت   .  
ای انس پديد آيداگر تو را به خلق انس است طمع مدار که هرگزت به خد:و گفت   . 
هيچ چيز نديدم رساننده تر به اخالص از خلوت ، که هر که خلوت گرفت جز خدای هيچ نبيند ، و هرکه :و گفت 

به عمود اخالص ، و دست زند بر رکنی از ارکان صدق. خلوت دوست دارد تعلق گيرد   .  
ست که هنوز در اين راه يک قدم ننهاده ای يعنی اگر هيچ می نيابی نشانی ا. به اول قدم هرچه جويی يابی :و گفت 

  . که تاذره ای از وجود می ماند ذره ای راه نداری
گناه مقربان حسنات ابرار است:و گفت   .  
چون بساط محمد بگسترانند گناه اولين و آخرين برحواشی آن بساط محو گردد  و ناچيز شود:و گفت   .  

روح پيغامبر ما عليه السالم ، از پيش همه روحها بشد تا به روضه . د ارواح انبيا در ميدان معرفت افگندن:و گفت 
  . وصال رسيد

  . و گفت محب خدای را کاس محبت ندهند ، مگر بعد از آنکه خوف دلش را بسوزد ، و به قطع انجامد
ن نمی شناس که خوف آتش در جنب فراق به منزلت يک قطره آب است که در دريای اعظم اندازند ، و م:و گفت 

  . دانم چيزی ديگر دل گيرنده تر از خوف فراق
هرچيز را عقوبت است ، و عقوبت محبت آن است که از ذکر حق تعالی غافل ماند:و گفت   .  
يعنی چيزی نگويد که او آن نباشد و چون . صوفی آن بود که چون نگويد نطقش حقايق حال وی بود :و گفت 

  .  و بقطع عاليق حال وی ناطق بودخاموش باشد معاملتش معبر حال وی بود
عارف که باشد ؟:گفتند   

مردی باشد از ايشان ، جدا از ايشان:و گفت   .  
عارف الزم يک حال نبود که از عالم غيب هر ساعتی حالتی ديگر بر او می آيد تا الجرم صاحب حاالت :و گفت 

  . بود نه صاحب حالت
به هر ساعتی نزديکتر بودعارف هر ساعتی خاشعتر بود زيرا که :و گفت   .  
خويش را به معرفت ؛ اما عارف نبود . يعنی وصف می کند . عارفی خايف می بايد ، نه عارفی واصف :و گفت 

  .که اگر عارف بودی ، خايف بودی که انما يخشی اهللا من عباده العلماء
ادب عاف زبر همه ادبها بود که او را معرفت مودب بود:و گفت   .  

يکی معرفت توحيد ، و اين عامه مومنان را است ، دوم معرفت حجت و بيان . عرفت بر سه وجه است م:و گفت 
آن . است ، و اين حکما و بلغا و علما راست ، سوم معرفت صفت وحدانيت است ، و اين اهل واليت اهللا راست 

آنچه بر هيچ کس از عالميان جماعتی که شاهد حق اند به دلهای خويش تا حق تعالی بر ايشان ظاهر می گرداند 
  . ظاهر نگرداند

يعنی هم به نور . حقيقت معرفت اطالع حق است ، بر اسرار برانچه لطايف انوار معرفت بدان نپيوندد :و گفت 
  . آفتاب آفتاب توان ديد

ن يعنی اگر مدعی باشی کذاب باشی ، ديگر معنی آن است که چو. زينهار که به معرفت مدعی نباشد :و گفت 
عارف و معروف در حقيقت يکی است ، تو در ميان چه پديد می آيی ؟ ديگر معنی آن است که اگر مدعی باشی يا 

اگر راست می گويی صديقان خويشتن را ستايش نکنند ، چنانکه صديق رضی اهللا عنه ، !راست می گويی يا دروغ 
و اگر دروغ گويی عارف .  دنبی معرفتی اياه که اکبر:و در اين معنی ذوالنون گفته است . لست بخيرکم :می گفت 

و ديگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم تا او گويد. دروغ زن نبود   .  
و بيشتر از جهت آنکه هر که به آفتاب . آنکه عارفتر است به خدای ، تحير او در خدای سخت تر است :و گفت 

گفت .  که او ، او نبود ، چنانکه از صفت عارف پرسيدند نزديک تر بود در آفتاب متحيرتر بود ، تا به جايی رسد



. عارف بيننده بود بی علم ، و بی عين ، و بی خبر ، و بی مشاهده ، و بی وصف ، و بی کشف ، و بی حجاب :
گردش ايشان به . ايشان ايشان نباشند ، و ايشان بديشان نباشند ، بل که ايشان که ايشان باشند حق ايشان باشند 

بر -بر زبانهای ايشان روان گشته ، و نظر ايشان نظر حق بود . يدن حق باشد و سخن ايشان سخن حق بود گردان
  . ديدهای ايشان راه يافته

چون بنده ای دوست گيرم :پيغمبر عليه السالم از اين صفت خبر داد و حکايت کرد از حق تعالی که گفت :پس گفت 
ن شنود ، و چشم او باشم تا به من بيند ، و زفان او باشم تا به من گويد ، و من که خداوندم ، گوش او باشم تا به م. 

  . دست اوباشم تا به من گيرد
زاهدان پادشاهان آخرت اند ، و عارفان پادشاهان زاهدانند:و گفت   .  
سعالمت محبت حق آن است که ترک کند هرچه او را از خدای شاغل است تا او ماند و شغل خدای و ب:و گفت   .  

يکی آن است که از طاعت حالوت نيابد ؛ دوم از خدای ترسناک نبود ، . عالمت دل بيما رچهار چيز است :و گفت 
  . سوم انکه در چيزها به چشم عبرت ننگرد ؛ چهارم آنکه فهم نکند از علم آنچه شنود

رک شهواتعالمت آنکه مرد به مقام عبوديت رسيده است آن است که مخالف هوا بد و تا:و گفت   .  
عبوديت آن است که بنده او باشی به همه حال ، چنانکه او خداوند توست به همه حال:و گفت   .  

علم موجود است و عمل به علم مفقود ، و در عمل موجود است و اخالص در عمل مفقود ، و حب موجود :و گفت 
  . است و صدق در حب مفقود

خواص از غفلتتوبه عوام از گناه است ، و توبه :و گفت   .  
توبه انابت آن است که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای . توبه انابت و توبه استجابت :توبه دو قسم است :و گفت 

  . ، و توبه استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدای
وخوابانيدن است توبه دل نيت کردن است بر ترک حرام ، و توبه چشم فر. بر هر عضوی توبه ای است :و گفت 

چشم را از محارم ، و توبه دست ترک گرفتن است در گرفتن مناهی ، و توبه پای ترک رفتن است به مالهی ، و 
توبه گوش نگاه داشتن است گوش را از شنودن اباطيل ، و توبه شکم خوردن حالل است ، و توبه فرج دور بودن 

  . از فواحش
محسنخوف رقيب عمل است و رجا شفيع :و گفت   .  
خوف چنان بايد که از رجاء به قوتتر بود که اگر رجا غالب آيد دل مشوش شود:و گفت   .  
طلب حاجت به زفان فقر کنند نه به زفان حکم:و گفت   . 
دوام درويشی با تخليط دوست تر دارم از آنکه دوام صفا با عجب:و گفت   .  
  .  جان من است ، و حيا از او لباس جان من استذکر خدای غذای جان من است ، و ثنا بر او شراب:و گفت 
شرم هيبت بود اندر دل با وحشت از آنچه بر تورفته است ، از ناکردنيها:و گفت   .  
دوستی تو را به سخن آرد  ، و شرم خاموش کند ، خوف بی آرام گرداند:و گفت   .  
ضول ، و با خدای عزوجل بر مقام ايستاده بودتقوی آن بود که ظاهر آلوده نکند به معاصيها ، و باطن به ف:و گفت   

.  
صادق آن بود که زبان او به صواب و به حق ناطق بود:و گفت   .  
صدق شمشير خدای است عزوجل ، هرگز آن شمشير بر هيچ گذر نکرد ، اال آن را پاره گرداند:و گفت   .  
وجد سری است در دل:و گفت   .  
و برانگيزد ، و بر طلب وی حريص کند که آن را به حق شنود  ،به حق راه سماع وارد حق است که دلها بد:و گفت 

  . يابد ، و هرکه به نفس شنود در زندقه افتد
يعنی آنچه بهتر ايثار نکنی و عظيم دانی آنچه . مراقبت آنست که که ايثار کنی آنچه حق برگزيده است :و گفت 

و .  وجود آيد به سبب ايثار به گوشه ای چشم بدان بازننگری چون از تو ذره ای در. خدای آن را عظيم داشته است 
آن را از فضل خدای بينی نه از خويش ، و دنيا و هرچه آن را خرده شمرده است بدان التفات نکنی ، و دست از 

  . اين نيز بيفشانی ، و خويشتن را در اين اعراض کردن در ميان نبينی
ون آمده است و به طاعت يک خدای مشغول بودن ، و از سببها بريدنتوکل از طاعت خدايان بسيار بير:و گفت   .  
توکل خود را در صفت بندگی داشتن است ، و از صفت خداوندی بيرون آمدن:و گفت   .  
توکل دست بداشتن تدبير بود ، و بيرون آمدن از قوت و حيلت خويش:و گفت   .  
 دنيا و از خلق ، مگر از اوليا ء حق از جهت آنکه انس انس آن است که صاحب او را وحشت پديد آيد از:و گفت 

  .گرفتن با اوليا ، انس گرفتن است به خدای



اوليا را چون در عيش انس اندازند گويی با ايشان خطاب می کنند در بهشت به زفان نور ، و چون در :و گفت 
 چون در عيش هيبت اندازند گويی عيش هيبت اندازند گويی با ايشان خطاب می کنند در بهشت به زفان نور ، و

  . باايشان خطاب می کنند در دوزخ به زفان نار
فروتر منزل انس گرفتگان به خدای آن بود که اگر ايشان را به آتش بسوزند يک ذره همت ايشان غايب :و گفت 

  . نماند از آنکه بدو انس دارند
نفس خويشت دهند تا با خلقت وحشت دهند ، پس با انس با . عالمت انس آن است که به خلقت انس ندهند :و گفت 

  . نفس خويشت انس دهند
هرکه . مفتاح عبادت فکرت است و نشان رسيدن مخالفت نفس و هواست ، و مخالفت آن ترک آرزوهاست :و گفت 

  . مداومت کند بر فکرت به دل ، عالم غيب ببيند به روح
رضا شادبودن دل است در تلخی قضا:و گفت   .  

رضا ترک اختيار است پيش از قضا ، و تلخی نيافتن است بعد از قضا ، و جوش زدن دوستی است در :فت و گ
  .عين بال

کيست داننده تر به نفس خويش ؟:گفتند    
آنکه راضی است بدانچه قسمت کرده اند:گفت   .  
 مگر اخالص بود در او اخالص تمام نشود مگر که صدق بود در او ، و صبر بر او ، و صدق تمام نگردد:و گفت 

  . ، و مداومت بر او
اخالص آن بود که طاعت از دشمن نگاه دارد تا تباه نکند:و گفت   .  
.  يکی آنکه مدح و ذم نزديک او يکی بود  ، و رويت اعمال فراموش کند . سه چيز عالمت اخالص است :و گفت 

  . هيچ ثواب واجب ندارد در آخرت بدان عمل
ديدم سخت تر از اخالص در خلوتهيچ چيز ن:و گفت   .  
هرچه از چشمها بينند نسبت آن با علم بود ، هرچه از دلها بدانند نسبت آن ، با يقين بود:و گفت   .  

سه چيز از نشان يقين است ، يکی نظر به حق کردن است ، در همه چيزی ، دوم رجوع کردن است با حق :و گفت 
ز او در همه حالیدر همه کاری ، سوم ياری خواستن است ا .  

سه چيز از نشان يقين است ، يکی نظر به حق کردن است در همه چيزی ، دوم رجوع کردن است با حق :و گفت 
  .در همه کاری ؛ سوم ياری خواستن است از او در همه حالی

کمت ، و يقين دعوت کند به کوتاهی امل  ، و کوتاهی امل دعوت کند به زهد  ، و زهد دعوت کند به ح:و گفت 
  . حکمت نگريستن اندر عواقب بار آرد

صبر ثمره يقين است:و گفت   .  
اندکی از يقين بيشتر است از دنيا ، از بهر آنکه اندکی يقين دل را پر از حب آخرت گرداند ، و به اندکی :و گفت 

  . يقين جمله ملکوت آخرت مطالعه کند
 را در زيستن و به ترک مدح خلق کند  ،و اگر نيز عطايی عالمت يقين آن است که بسی مخالفت کند خلق:و گفت 

  . دهند و فارغ گردد از نکوهيدن ايشان را اگر منعی کنند
هرکه به خلق انس گرفت بر بساط فرعون ساکن شد ، و هرکه غايب ماند از گوش با نفس داشتن از :و گفت 

س هيچ باک ندارد اگر همه چيزی او را فوت اخالص دور افتاد  ، و هرکه را از جمله چيزها نصيب حق آمد ، پ
چون حضور حق حاصل دارد.شود ، دون حق   .  

هر مدعی که هست به دعوی خويش محجوب است از شهود حق و از سخن حق ، و اگر کسی را حق :و گفت 
  . حاضر است او محتاج دعوی نيست اما اگر غايب است دعوی اينجاست که دعوی نشان محجوبان است

هرگز مريد نبود تا استاد خود را فرمان برنده تر نبود از خدای:و گفت   .  
هرکه مراقبت کند خدای را در خطرات دل خويش ، بزرگ گرداند خدای او را در حرکات ظاهر او ، و :و گفت 

  . هرکه بترسد با خدای گريزد و هرکه در خدای گريزد نجات يابد
يابد ، ومهتر همه گردد ، و هرکه توکل کند استوار گردد  ، و هرکه هرکه قناعت کند از اهل زمانه راحت :و گفت 

  . تکلف کند در آنچه به کارش نمی آيد ضايع کند ، آنچه به کارش می آيد
هرکه از خدای بترسد دلش بگدازد و دوستی خدای در دلش مستحکم شود ، و عقل او کامل گردد:و گفت  .  
کرده است عظيم ، و هرکه قدر آنچه طلب می کند بشناسد خوار گردد هرکه طلب عظيمی کند مخاطره ای :و گفت 

  . ، بر چشم او قدر آنچه به دل بايد کرد
آنکه تاسف اندک می خوری بر حق ، نشان آن است که قدر حق نزديک تو اندک است:و گفت   .  



هر که داللت نکند تو را ظاهر او بر باطن او ، با او همنشين مباش ، :و گفت   
اندوه مخور بر مفقود و ذکر معبود موجود:ت و گف  .  

هرکه به حقيقت خدای را ياد کند فراموش کند در جنب ياد او جمله چيزها ، و هرکه فراموش کند در جنب :و گفت 
 .ذکر خدای جمله چيزها ، خدای نگاه دارد بر او جمله چيزها ، و خدای عوض اوبود از همه چيزها

چه شناختی ؟خدای به :و از او پرسيدند   
خالق را . يعنی اهللا است و نور اهللا است که خدای خالق است . خدای را به خدا شناختم ، و خلق را به رسول :گفت 

پس خلق را به محمد . و نور خدای خلق است ، و اصل خلق نور محمد است عليه السالم . به خالق توان شناخت 
  . توان شناخت

در خلق چه گويی؟:و گفتند   
جمله خلق در وحشت اند و ذکر حق کردن در ميان اهل وحشت غيبت بود:گفت   .  

بنده مفوض که بود ؟:و پرسيدند   
چون مايوس بود از نفس و فعل خويش ، و پناه با خدای دهد در جمله احوال ، و او را هيچ پيوند نماند به جز :گفت 
  . حق
صحبت با که داريم ؟:گفتند   
ود و به هيچ حال تو را منکر نگردد ، و به تغير تو متغير نشود ، هرچند که آن تغير با آنکه او را ملک نب:گفت 

  . بزرگ بود از بهر آنکه تو هرچند متغيرتر باشی ، به دوست محتاجتر باشی
بنده را کی آسان گردد راه خوف؟:گفتند   

ی درازآنگاه که خويشتن بيمار شمرد ، و از همه چيزها پرهيزکند ، از بيم بيمار:گفت   .  
بنده به چه سبب مستحق بهشت شود ؟:گفتند   
و اجتهادی که در او به هم سهو نبود ؛ و مراقبتی خدايرا . استقامتی که در وی گشتن و بار نبود . به پنج چيز:گفت 

  . سرا و جهرا و انتظاری مرگ را به ساختن زاد راه و محاسبه خود کردن ، پيش از انکه حسابت کنند
المت خوف چيست ؟ع:پرسيدند   

آنکه خوف وی را ايمن گرداند از همه خوفهای ديگر:گفت   .  
از مردم که واصيانت تر است ؟:گفتند   

آنکه زبان خويشتن را نگاه دارتر است:گفت   .  
عالمت توکل چيست ؟:گفتند   

آنکه طمع از جمله خلق منقطع گرداند:گفت   .  
از عالمت توکل:بار ديگر پرسيدند   .  

لع ارباب و قطع اسبابخ:گفت   .  
زيادت کن:گفتند   .  
انداختن نفس در عبوديت و بيرون آوردن نفس از ربوبيت:گفت   .  

عزلت کی درست آيد ؟:پرسيدند   
آنگاه که از نفس خود عزلت گيری:گفت   .  

اندوه که را بيش تر بود ؟:و گفتند   
بدخويترين مردمان را:گفت   .  
دنيا چيست ؟:گفتند   

ه تو را از حق مشغول می کند دنيا آن استهرچ:گفت   .  
سفله کيست ؟:گفتند   

آنکه راه به خدای نداند:گفت   . 
با کی صحبت کنم ؟:يوسف حسين از او پرسيد   

با آنکه تو و من در ميان نبود:گفت   .  
مرا وصيتی کن:و يوسف حسين گفت   .  

اش در خصمی خدای ، و هيچ کس را حقير مدان ، با خدای يار باش د رخصمی نفس خويش ، نه با نفس يار ب:گفت 
  . اگر چه مشرک بود ، و در عاقبت او نگر که تواند که معرفت از تو سلب کنند و بدو دهند

باطن خويش با حق گذار، و ظاهر خويش به خلق ده ، و به خدای عزيز باش تا :گفت . و يکی ازو وصيت خواست 
  . خدای بی نيازت کند از خلق



شک را اختيار مکن بر يقين و راضی مشو از نفس خويش تا آرام نگيرد ، و :گفت . ر وصيتی خواست يکی ديگ
  . اگر باليی روی به تو آرد آن را به صبر تحمل کن و الزم درگاه خدای باش

همت خويش از پيش و پس مفرست:گفت . کسی ديگر وصيتی خواست   .  
اين سخن را شرحی ده:گفت   .  
ذشت و از هرچه هنوز نيامده است انديشه مکن و نقد وقت را باشاز هرچه گ:گفت   .  

صوفيان چه کس اند ؟:پرسيدند   
مردمانی که خدای را بر همه چيزی بگزينند و خدای ايشان را بر همه بگزيند:گفت   .  

داللت کن مرا بر حق:کسی بر او آمد و گفت   .  
 در شمار آيد ، و اگر قرب می خواهی در اول قدم است و اگر داللت می طلبی بر او بيشتر از آن است که:گفت 

  . شرح اين در پيش رفته است
تو را دوست می دارم:مردی بدو گفت   .  

اگر تو خدای را می شناسی تو را خدای بس ، و اگر نمی شناسی طلب کسی کن که او را شناسد تا تو را بر :گفت 
  . او داللت کند

از نهايت معرفت:پرسيدند   .  
هرکه به نهايت معرفت رسيد نشان او آن بود که چون بود ، چنانکه بود ، آنجا که بود همچنان بود که بيش از :گفت 

  . آنکه بود
اول درجه ای که عارف روی بدانجا نهد چيست ؟:پرسيدند   

بعد از آن افتقار ، بعد از آن اتصال ، بعد از آن حيرت! تحير :گفت   .  
  . پرسيدند از عمل عارف

آنکه ناظر حق بود در کل احوال:گفت   .  
  . پرسيدند از کمال معرفت نفس

کمال معرفت نفس گمان بد بردن است بدو ، و هرگز گمان نيکو نابردن:گفت  .  
حقايق قلوب ، فراموش کردن نصيبه نفوس است:و گفت   .  
  .  يعنی پنهان دارد.از خدای دورترين کسی است که در ظاهر اشارت او به خدای بيشتر است :و گفت 

هفتاد سال قدم زدم در توحيد و تفريد و تجريد و تاييد و تشديد برفتم ، از اين همه :چنانکه نقل است از او که گفت 
  . جز گمانی به چنگ نياوردم

چه آرزوت می کند ؟:نقل است که چون در بيماری مرگ افتاد گفتند   
پس اين بيت گفت. همه يک لحظه بود ، او را بدانم آرزو آنست که پيش از آنکه بميرم ، اگر :گفت   : 

  الخوف امرضنی و الشوق الحرفنی
  والحب اصدفنی و اهللا احيانی

در وقت وفات ، که مرا وصيتی کن:يوسف حسين گفت . و بعد از اين يک روز هوش از او زايل شد   .  
 او بر خير باعث بود ، و از خدای ياد صحبت با کسی دار که در ظاهر از او سالمت يابی و تو را صحبت:گفت 

  . دهنده بود ديدار او تو را
در وقت نزع که وصيتی کن:ذالنون را گفتند   .  

مرا مشغول مداريد که در تعجب مانده ام ، در نيکوييهای او:و گفت   .  
فت دوست خدای گ:گفتند . در آن شب که از دنيا برفت ، هفتاد کس پيغمبر را به خواب ديدند . پس وفات کرد 

  . خواست آمدن به استقبال او آمده ايم
. هذا حبيب اهللا مات فی حب اهللا هذا قتيل اهللا بسيف اهللا :چون وفات کرد ، بر پيشانی او ديدند نوشته به خطی سبز 

 داشتند و جنازه او در سايه.مرغان هوا بيامدند و پر در پر گذاشتند . چون جنازه اش برداشتند آفتاب عظيم گرم بود 
چون به کلمه شهادت رسيد انگشت از وطا .  و در راه می بردند موذنی بانگ می گفت -، از خانه او تا لب گور 

جنازه بنهادند ، و انگشت گشاده بود ، او مرده هرچند جهد کردند . فرياد از مردمان برآمد که زنده است . برآورد 
از جفاها که با وی . توبه کرديم :د جمله تشوير خوردند و گفتند اهل مصر که حالت بديدن. انگشت به جای خود نشد 

رحمة اهللا عليه. کرده بودند وکارها کردند بر سر خاک او که صفت نتوان کرد   .  
 
 
 



 
 

    14 
  ذکر ابويزيد بسطامی رحمة اهللا عليه   

معين ، آن پخته جهان ناکامی ، شيخ آن خليفه الهی ، آن دعامه نامتناهی ، آن سلطان العارفين ، آن حجةالخاليق اج
بايزيد بسطامی رحمةاهللا عليه ، اکبر مشايخ و اعظم اوليا بود ، و حجت خدای بود ، و خليفه بحق بود ، و قطب عالم 
بود ، و مرجع اوتاد ، و رياضات و کرامات و حاالت و کلمات او را اندازه نبود و در اسرار و حقايق نظری نافذ ، 

غرقه انس و محبت بود و پيوسته تن در مجاهده و دل در . شت ، و دايم در مقام قرب و هيبت بود و جدی بليغ دا
مشاهده داشت ، و روايات او در احاديث عالی بود ، و پيش از او کسی را در معانی طريقت چندان استنباط نبود که 

:  پوشيده نيست ، تا به حدی که جنيد گفت او را گفتند که در اين شيوه نخست او بود که علم به صحرا زد و کمال او
  . بايزيد در ميان ما چون جبرئيل است در ميان مالئکه

جمله مردان که به . نهايت ميدان جمله روندگان که به توحيد روانند ، بدايت ميدان اين خراسانی است :و هم او گفت 
دويست سال :اين سخن آن است که بايزيد می گويد دليل بر . بدايت قدم او رسند همه در گردند و فروشوند و نمانند 

  . به بوستان برگذرد تا چون ما گلی در رسد
. هژده هزار عالم از بايزيد پر می بينم و بايزيد در ميانه نبينم :و شيخ ابوسعيد ابوالخير رحمةاهللا عليه می گويد 

واقعه با او . ن بسطام يکی پدر وی بود جد وی گبر بود ، و از بزرگا. يعنی آنچه بايزيد است در حق محو است 
هرگاه که لقمه به شبهت در دهان نهادمی ، تو در شکم من :چنانکه مادرش نقل کند . همبر بوده است از شکم مادر 

  . در تپيدن آمدی ، و قرار نگرفتی تا بازانداختمی
ر ؟و مصداق اين سخن آن است که از شيخ پرسيدند که مرد را در اين طريق چه بهت  

دولت مادر زاد:گفت   .  
اگر نبود ؟:گفتند   

تنی توانا:گفت   .  
اگر نبود ؟:گفتند   
دلی دانا: گفت  .  
اگر نبود ؟:گفتند   

چشمی بينا:گفت   .  
اگر نبود ؟:گفتند   

مرگ مفاجا:گفت   .  
 اشکرلی و نقل است که چون مادرش به دبيرستان فرستاد ، چون به سوره لقمان رسيد ، و به اين آيت رسيد ان

استاد معنی اين . لوالديک خدای می گويد مرا خدمت کن و شکر گوی ، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی 
استاد مرا دستوری ده  تا به خانه روم و :لوح بنهاد و گفت . بايزيد که آن بشنيد بر دل او کار کرد . آيت می گفت 

يا طيفور به چه آمد ؟ مگر هديه ای :مادر گفت . يد به خانه آمد بايز. استاد دستوری داد . سخنی با مادر بگويم 
 آورده اند ، يا عذری افتادست ؟

من در دو خانه کدخدايی نتوانم . نه که به آيتی رسيدم که حق می فرمايد ، ما را به خدمت خويش و خدمت تو :گفت 
ن تو باشم ، و يا در کار خدايم کن تا همه با وی يا از خدايم در خواه تا همه آ. اين آيت بر جان من آمده است . کرد 
  . باشم

برو و خدا را باش. ای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خويتن به تو بخشيدم :مادر گفت  .  
پس بايزيد از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات می گرديد ، و رياضت می کشيد ، و بی خوابی  گرسنگی 

در . و سيزده پير را خدمت کرد ، و از همه فايده گرفت ، و از آن جمله يکی صادق بود دايم پيش گرفت ، و صد 
بايزيد آن کتاب از طاق فروگير:گفت . پيش او نشسته بود   .  

کدام طاق ؟:بايزيد گفت   
آخر مدتی است که اينجا می آيی و طاق نديده ای ؟:گفت   

يش بردارم ؟ من به نظاره نيامده اممرا با آن چه کار که در پيش تو سر از پ!نه :گفت    .  
به بسطام باز رو که کار تو تمام شد. چون چنين است برو :به صادق گفت   .  



چون نزديک او رسيد . از دور جايی ، به ديدن او شد . نقل است که او را نشان دادند که فالن جای پير بزرگ است 
اگر او را در طريقت قدری بود :گفت .  حال شيخ بازگشت در. آن پير را ديد که او آب دهن سوی قبله انداخت 

  . خالف شريعت بر او نرفتی
حرمت مسجد را-هرگز در راه خيو نينداختی . نقل است که از خانه او تا مسجد چهل گام بود   .  

 نماز نقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رسيد که در هر مصلی گاهی سجده بازمی افگند و دو رکعت
اين دهليز پادشاه دنيا نيست که به يکبار بدينجا برتوان دويد:می رفت و می گفت . می کرد   .  

آن را جداگانه احرام کنم. ادب نبود او را تبع اين زيارت داشتن :گفت . پس به کعبه رفت و آن سال به مدينه نشد   .  
چون . خلقی عظيم تبع او گشتند . راه در شهری شد سال ديگر جداگانه از سرباديه احرام گرفت ، و در . بازآمد 

اينها کی اند ؟:گفت . شيخ بازنگريست . بيرون شد مردمان از پی او بيامدند   
ايشان با تو صحبت خواهند داشت:گفتند   .  

گفتم ايشان را به من . من از تو در می خواهم که خلق را به خود از خود محجوب مگردان ! بار خدايا :گفت 
وب گردانمحج  .  

پس خواست که محبت خود از دل ايشان بيرون کند ، و زحمت خود از راه ايشان بردارد ، نماز بامداد ، بگزارد ، 
انی انا اهللا ال اله اال انا فاعبدونی:گفت . پس به ايشان نگريست   .  

اين مرد ديوانه شد:گفتند   .  
حکاية عن ربه:چنانکه بر باالی منبر گويند . ی سخن می گفت او را بگذاشتند و برفتند ، و شيخ اينجا به زفان خدا  .  

نعره ای زد ، و برداشت ، و بوسه . صم بکم عمی فهم اليعقلون :کله سريافت بر وی نوشته . پس در راه می شد 
 سر صوفئی می نمايد در حق محو شده و ناچيز گشته نه گوش دارد که ، خطاب لم يزلی بشنود ؛ نه:داد ، و گفت 

چشم دارد که جمال اليزالی بيند ، نه زفان دارد ، که ثنای بزرگواری او گويد ؛ نه عقل و دانش دارد ، که ذره ای 
اين آيت در شان اوست. معرفت او بداند   .  

همه شب می خسبی در باديه ، و ! برو و بگو که ای بايزيد :گفت . و ذوالنون مصری مريدی را به بايزيد فرستاد 
شغول می باشی ، و قافله درگذشتبه راحت م  .  

ذوالنون را بگوی که مرد تمام آن باشد که همه شب خفته باشد ، چون :شيخ جواب داد .مريد بيامد و آن سخن بگفت 
  . بامداد برخيزد پيش از نزول قافله به منزل فرود آمده بود

 ما بدين درجه نرسيده است ، و بدين باديه احوال! مبارکش باد :چون اين سخن به ذالنون باز گفتند بگريست و گفت 
  . طريقت خواهد ، و بدين روش سلوک باطن

بيچاره آن اشترک که بار بسيار :کسی گفت . نقل است که در راه اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بود 
  . است بر او ، و اين ظلمی تمام است

بردارنده يار اشترک نيست!ای جوانمرد :فت بايزيد چون اين سخن به کرات از او بشنود گ  .  
فرونگريست تا بار بر پشت اشتر هست ؟ بار به يک بدست از پشت اشتر برتر ديد ، و او را از گرانی هيچ خبر 

  . نبود
چه عجب کاريست! سبحان اهللا :گفت   .  

 و اگر به شما مکشوف گردانم اگر حقيقت حال خود از شما پنهان دارم ، زبان مالمت دراز کنيد ،:بايزيد گفت 
 حوصله شما طاقت ندارد با شما چه بايد کرد ؟

خبر در . با جماعتی روی به بسطام نهاد . پس چون برفت و مدينه زيارت کرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشتن 
د ، و از حق بايزيد را مراعات ايشان مشغول خواست کر. شهر اوفتاد اهل بسطام به دور جايی به استقبال اوشد 

جمله آن . به خوردن ايستاد . و رمضان بود . چون نزديک او رسيدند ، شيخ قرصی از آستين بگرفت . بازمی ماند 
مساله ای از شريعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند. نديديت :شيخ اصحاب را گفت . بديدند ، از وی برگشتند   .  

بانگ شنيد که مادرش .  گوش داشت - فرا در خانه مادر آمد - رفت نيم شب به بسطام. پس صبر کرد تا شب درآمد 
و احوال نيکو . غريب مرا نيکو دار و دل مشايخ را با وی خوش گردان ! بار خدايا :طهارت می کرد و می گفت 

  . او را کرامت کن
کيست ؟:مادر گفت . بس در بزد . گريه بر وی افتا . بايزيد آن می شنود   

تغريت توس:گفت  .  
دانی به چه چشم خلل کرد ؟ از بس که . يا طيفور :مادر گريان آمد و در بگشاد ، و چشمش خلل کرده بود و گفت 

و پشتم دو تا شد از بس که غم تو خوردم. در فراق تو می گريستم   .  
بودآن کار که باز پسين کارها می دانستم ، پيشين همه بود ، و آن رضای والده :نقل است که شيخ گفت   .  



آنچه در جمله رياضت و مجاهده و غربت و خدمت می جستم ، در آن يافتم که يک شب والده از من آب :و گفت 
چون بازآمدم در . و بر سبو رفتم نبود ،در جوی رفتم آب آوردم . برفتم تا آب آورم ، در کوزه آب نبود . خواست 

آب خورد ، و مرا دعا . چون از خواب درآمد آگاه شد . کوزه بر دست می داشتم. شبی سرد بود . خواب شده بود 
چرا از دست ننهادی ؟:گفت . کرد که ديد کوزه بر دست من فسرده بود   

ترسيدم که تو بيدار شوی و من حاضر نباشم:گفتم   .  
آن در فرانيمه کن:پس گفت   .  

همی وقت سحر آنچه می . کرده باشم من تا نزديک روز می بودم تا نيمه راست بود يا نه ؟ و فرمان او را خالف ن
  . جستم چندين گاه از در درآمد

. اندکی از او بسر آمد ، برخرقه بست . تخم معصفر خريده بود . نقل است که چون از مکه می آمد به همدان رسيد 
 خويش آواره ايشان ار از جايگاه:گفت . خرقه بگشاد ، مورچه ای از آنجا بدر آمد . چون به بسطام رسيد يادش آمد 

  . کردم
آنجا که خانه ايشان بود بنهاد ، تا کسی که در التعظيم المراهللا به غايت نبود ، . برخاست و ايشان را به همدان برد 
  . الشفقة علی خلق اهللا تا بدين حد نبود

خويش آينه دوازده سال آهنگر نفس خود بودم ، در کوره رياضت مالمت بر او می زدم ، تا از نفس :و شيخ گفت 
پس يک سال نظر اعتبار کردم بر . آن آينه می زدودم .پنج سال آينه خود بودم به انواع عبادت و طاعت :ای کردم 

زناری ديدم و از اعتماد کردن بر طاعت و عمل خويش .  و به خود نگرستن -از غرور و عشق-ميان خويش 
. بنگرستم همه خاليق مرده ديدم .  و اسالم تازه بياوردم پنج سال ديگرجهد کردم تا آن زنار بريده گشت ،. پسنديدن 

  . چهار تکبير در کار ايشان کردم و از جنازه همه بازگشتم و بی زحمت خلق به مدد خدای ، به خدای رسيدم
اين چه حال است ؟ گفتی :پرسيدند . نقل است که چون شيخ به در مسجدی رسيدی ساعتی بايستادی و بگريستی 

  .  چون زنی مستحاضه می يابم و که تشوير می خورد که به مسجد در رود و مسجد بيااليدخويشتن را:
هرگز هيچ عزم نقص نکرده ای اين :گفتند . چون بيرون شد بازگشت .نقل است که يکبار قصد سفر حجاز کرد 

 چرا بود ؟
پس مرا . اال سرت از تن جدا کنم و ! زندگی ديدم ، تيغی کشيده که اگر بازگشتی نيکو . روی به راه نهادم :گفت 
خدای را به بسطام بگذاشتی و قصد کعبه کردی. ترکت اهللا به بسطام و قصدت البيت الحرام :گفت  .  

. دويست درم :چه داری ؟ گفتم :گفت . به حج:کجا می روی ؟ گفتم :گفت. مردی در راه پيشم آمد :نقل است که گفت 
چنان کردم و بازگشتم:گفت . هفت بار گرد من در گرد که حج تو اين است بيا به من ده که صاحب عيالم و :گفت   .  

. حاصل هفت بارش از بسطام بيرون کردند . و چون کار او بلند شد سخن او در حوصله اهل ظاهر نمی گنجيد 
چه مرا بيرون کنيد ؟:شيخ می گفت    

تو را بيرون می کنيم. تو مردی بد ی:گفتند   .  
که بدش من باشم!ا شهرانيک:شيخ می گفت   .  

. بر آن ديوار بايستاد تا بامداد و خدای را ياد نکرد . نقل است که شبی بر بام رباط شد تا خدای را ذکر گويد 
چه حالت بود ؟:بنگريستند ، بول کرده بود همه خون بود گفتند    

بر زفانم رفته بود ، ديگر که چندان يک سبب آنکه در کودکی سخنی . از دو سبب تا به روز به بطالی بماندم :گفت 
اگر دلم حاضر می شد زبانم کار نمی کرد ، و اگر زبانم . عظمت بر من سايه انداخته بود که دلم متحير بمانده بود 

همه شب در اين حالت به روز آوردم. در حرکت می آمد دلم از کار می شد   .  
. ا فکری ، در خانه شدی و همه سوراخها محکم کرد یچون خلوتی خواست کرد برای عبادتی ي:و پير عمر گويد

ترسم که آوازی يا بانگی مرا بشوراند و آن خود بهانه بودی:گفتی   .  
سيزده سال با شيخ صحبت داشتم که از شيخ سخنی نشنيدم ، و عادتش چنان بودی سر بر :و عيسی بسطامی گويد 

بر آن حالت باز شدیچون سربرآوردی آهی بکردی و ديگر باره . زانو نهادی   .  
اي در حالت قبض بوده است و اال در روزگار بسط از شيخ هر کسی فوايد بسيار گرفته :نقل است که سهلگی گويد 

  . اند
چنين :چون با خود آمد مريدان با او گفتند . سبحانی ما اعظم شانی :و يکبار در خلوت بود ، برزفانش برفت که 

  . کلمه ای بر زفان تو برفت
اگر از اين جنس کلمه ای بگويم مرا پاره پاره بکنيد! خداتان خصم ، بايزيدتان خصم :شيخ گفت   .  

مگر چنان افتاد که ديگر بار .پس هريکی را کاردی بداد که اگر نيز چنين سخنی آيدم بدين کاردها ، مرا بکشيد 
اصحاب خشت از ديوار گرفتند و هر يکی  . خانه از بايزيد انباشته بود. مريدان قصد کردند تا بکشندش .همان گفت 



هيچ زخم کارگر نمی آمد چون ساعتی چند برآمد . چنان کارگر می آمد که کسی کارد بر آب زند . کاردی می زدند 
. اصحاب درآمدند و حال بگفتند .چون صعوه ای خرد در محراب نشسته . بايزيد پديد آمد . آن صورت خرد می شد 

آن بايزيد نبود.  است که می بينيد بايزيد اين:شيخ گفت   .  
چنانکه آدم عليه السالم در ابتدا چنان :اگر کسی گويد اين چگونه بود ؟ گويم . الجبار نفسه علی لسان عبده :پس گفت 

. بود که سر در فلک می کوفت ، جبرئيل عليه السالم پری به فرق او فرو آورد تا آدم به مقدار کوچکتر باز آمد 
چنانکه طفلی در شکم مادر دو من بود ، . ود صورتی مهتر که کهتر گردد ، برعکس اين هم را بود چون روا ب

و چنانکه جبرئيل عليه السالم در صورت بشری بر مريم متجلی شد . چون به جوانی می رسد دويست من می شود 
ح سود ندارداما تا کسی به واقعه ای آنجا نرسد شر. ، حالت شيخ هم از اين شيوه بوده باشد   .  

اين سيبی لطيف است:نقل است که وقتی سيبی سرخ برگرفت و در نگريست گفت   .  
شرم نداری که نام ما بر ميوه ای نهی ، و چهل روز نام خدای بر دلش فراموش ! ای بايزيد :به سرش ندا آمد که 

  . شد
سوگندخوردم تا زنده باشم ميوه بسطام نخورم:شيخ گفت   .  

چون اين انديشه کردم . برخاطرم نگذشت که من امروز پير وقتم و بزرگ عصرم .  نشسته بودم روزی:و گفت 
برخاستم و به طريق خراسان شدم ، و در منزلی مقام کردم ، و سوگند ياد کردم که از . دانستم که غلطی عظيم افتاد 

ه شبانه روز آنجا بماندم ، روز چهارم س. اينجا بر نخيزم تا حق تعالی کسی به من فرستد که مرا به من بازنمايد 
به اشتر اشارت کردم توقف . چون در نگرستم اثر آگاهی در وی بديدم . مردی اعور را ديدم ، بر راحله می آمد 

  . کن
بدان می :گفت . آن مرد اعور به من بازنگرست . در ساعت دو پای اشتر به خشک بر زمين فرورفت و بايستاد 

ده بازکنم و در بسته بازگشايم و بسطام و اهل بسطام را با بايزيد به هم غرقه کنم ؟آوری که چشم فرا کر  
گفتم از کجا می آيی؟. من از هوش برفتم :گفت   

از آن وقت باز ، که تو آن عهد بسته ای سه هزار فرسنگ بيامدم:گفت   .  
دل نگاه دار! زينهار ای بايزيد :آنگاه گفت   .  

برفتو روی از من بگردانيد و   .  
جامه مسجد جدا داشتی ، و جامه خانه جدا ، و جامه طهارت . نقل است که شيخ چهل سال در مسجد مجاور بود 

  . جای جدا
خدای :و گفت . چهل سال است که پشت به هيچ ديوار بازننهادم ، مگر به ديوار مسجدی ، يا ديوار رباطی :و گفت 

  .  ذره ای بيش بوداين از. تعالی از ذره ذره بازخواهد پرسيد 
يعنی قوت من از جايی ديگر بود. چهل سال آنچه آدميان خورند نخوردم :و گفت   .  
چون بنگرستم زنار مشرکی بر ميان دل ديدم. چهل سال ديه بان دل بودم :و گفت   .  

ه چيزی دگر و شرکش آن بود که جز به حق التفات کردی که در دلی که شرک نماند به جز حق هيچ ميلش نبود تا ب
  . کشش می بود ، شرک باقی است

چهل سال ديده بان دل بودم ، چون بنگرستم او طالب بود و من مطلوب:و گفت   .  
سی سال است تا هروقت که خواهم حق را ياد کنم دهان و زفان به سه آب بشويم ، تعظيم خداوند را:و گفت   .  

ه ديد ی؟صعبترين کاری در اين راه چ:ابوموسی از وی پرسيد   
مدتی نفس را به درگاه می بردم ، و او می گريست ، چون مدد حق در رسيد نفس را می بردم ، و او می :گفت 

  . خنديد
در اين راه چه عجبتر ديده ای ؟:و پرسيدند   

آنکه کسی آنجا هرگز واديد آيد:گفت   .  
شتی در حال پيش او پيدا گشتی و چون حق نقل است که در آخر کار او بدانجا رسيده بود که هرچه به خاطر او بگذ

يک روز جماعتی پيش شيخ درآمدند ، شيخ سرفرو برده بود ، . را ياد آوردی به جای بول خون از او زايل گشتی 
از بامداد باز دانه پوسيده طلب می کنم تا به شما دهم تا خود طاقت کشش آن داريد در نمی يابم:برآورد و گفت   .  
بوتراب او را بسی گفتی که .اب نخشبی رحمةاهللا عليه ، مريدی داشت عظيم گرم و صاحب وجد نقل است که بوتر

چنين که تويی تو را بايزيد می بايد ديد:  .  
کسی که هر روز صدبار خدای بايزيد را بيند ، بايزيد را چه کند که بيند ؟! ای خواجه :يک روز مريد گفت   

 بينی ، بر قدر خود بينی ؛ و چون در پيش بايزيد بينی ، بر قدر بايزيد چون خدای را تو! ای مرد :بوتراب گفت 
در ديده تفاوت است ، نه صديق را رضی اهللا عنه ، يکبار متجلی خواهد شد و جمله خلق را يکبار. بينی   .  



برو تا برويم:گفت . آن سخن بر دل مريد آمد   .  
سبويی آب در دست و -يشه آمدند ، شيخ از بيشه بيرون آمد به ب. شيخ در خانه نبود . هردو بيامدند به بسطام 
  .  که چشم مريد بوتراب بر بايزيد افتاد بلرزيد ، و در حال خشک شد و بمرد-پوستينی کهنه در بر 

يک نظر و مرگ ؟! شيخا :بوتراب گفت  ! 
 آن کار به يکبار بر او افتاد در مشاهده بايزيد. هنوز وقت کشف آن نبود . در نهاد اين جوان کاری بود : شيخ گفت 

زنان مصر را همين افتاد که طاقت جمال يوسف نداشتند ، دستها به يکبار قطع کردند. طاقت نداشت ، فرو شد .   .  
چه گويی در کسی که قدحی شراب خورد :گفت . نقل است که يحيی معاذ رحمة اهللا عليه ، نامه ای نوشت به بايزيد 

 و مست ازل و ابد شد ؟
آن دانم که اينجا مرد هست که در شبانه روز درياهای ازل و ابد در می کشد و نعره ! من آن ندانم :يزيد پاسخ داد با

  . هل من مزيد می زند
ولکن ميعاد ميان من وتو بهشت است که در زير سايه طوبی . مرا با تو سری هست :پس يحيی نامه ای نوشت که 

  . بگوييم
بايد که شيخ اين به کار برد ؛، که از آب زمزم سرشته است:اد ، و گفت و قرصی با آن نامه بفرست  .  

آنجا که ياد او باشد ما را همه نقد بهشت است ، و همه سايه درخت :بايزيد پاسخ داد و آن سر او بازياد کرد و گفت 
فته بودی که از کدام تخم و اما آن قرص به کار نبرم ، از آنکه گفته بودی که از کدام آب سرشته ام  ،و نگ. طوبی 

  . کشته ام
شيخ را تشويش :گفت.نماز خفتن آنجا رسيد.برخاست و به زيارت او آمد.پس يحيی معاذ را اشتياق شيخ بسی شد 

شيخ را ديدم که نماز . جايی که در صحرا او را نشان می دادند ، آنجا شدم . نتوانستم داد ، و صبرم نبود تا بامداد 
من در حال عجب بماندم و او را گوش می : تا روز بر سر انگشت پای ايستاده بود  ،و  گفت خفتن بگزارد ، و 

پس چون صبح برآمد ، بر زفان شيخ برفت که اوذبک ان اسالک هذا المقام. داشتم ، جمله شب را در کار بود  . 
ست و اند مقام بر ما بي: شيخ گفت . پرسيد از واقعه شبانه . پس يحيی به وقت خويش فرو رفت و سالم گفت 

  .  که اين همه مقام حجاب است-گفتم از اين همه هيچ نخواهم . شمردند 
و ملک الملوک است ! چرا از خدای معرفت نخواستی ! ای شيخ : يحيی گفت . يحيی مبتدی بود و بايزيد منتهی بود 

  . ، و گفته است هرچه خواهيد بخواهيد
من هرگز نخواهم که . که مرا بر خويش غيرت آيد که او را بدانم ! ی يحيی خاموش ا: بايزيد نعره ای بزد و گفت

جزوی ! خود خواست او آن است ای يحيی . جايی که معرفت او بود در ميآن ، چه کار دارم . او را جز او داند 
  . کسی ديگر او را نشناسد

ت مرا نصيبی کنبه حق عزت خدای که از آن فتوحی که تو را دوش بوده اس: پس يحيی گفت   .  
اگر صفوت دم ، و قدس جبرئيل ، و خلت ابراهيم و شوق موسی و طهارت عيسی ، و محبت محمد : شيخ گفت 

صاحب همت باش به . عليه السالم به تو دهند زينهار راضی نشوی و ماورای آن طلب کنی که ماورای کارهاست 
  . هيچ فرو ميا که به هرچه فروآيی محبوب آن شوی

د حرب ، حصيری بر شيخ فرستاد که به شب برآنجا نماز کنو احم  .  
من عبادت آسمانيان و زمينيان جمع کردم ، و در بالشی نهدم ، و آن را زير سر گرفتم: شيخ گفت   .  

ما را مصلی ، به چه کار آيد ؟ مارا : شيخ بدو باز داد که . نقل است که ذالنون مصری شيخ را مصاليی فرستاد 
ت تا بر او تکيه کنيممسندی فرس  .  

  . يعنی کار از نياز درگذشت و به نهايت رسيد
شيخ آن هم باز فرستاد ، که شيخ اين وقت بگداخته بود ، جز پوستی و . ذوالنون بالش نيکو فرستاد :به موسی گفت 

  .  نيايدآن را که تکيه گاه او لطف و کرم حق بود ، به بالش مخلوق نياز: گفت . استخوانی نمانده بود 
ناگاه حالتی پديد شد که از آن . مگر خوای درآمد -سردر خرقه کشيده -شبی در صحرايی بودم :نقل است که گفت 

چون بيدار شدم نفسم کاهلی می کرد که به بآب سرد غسل . و شب به غايت سرد بود . يعنی اختالم . غسل بايد کرد 
چون کاهلی نفس بديدم و دانستم : گفت » . ه اين معامله فرابيش گيرصبر کن تا آفتاب برآيد ، آنگا« : می گفت . کند 

که نماز به قضا خواهد انداخت ، برخاستم و همچنان باز آن خرقه يخ فرو شکستم و غسل کردم و همچنان در ميان 
چون به هوش آمدم  ناگه خرقه خشک شده بود. آن خرقه می بودم تا وقتی که بيفتادم و بيهوش شدم   .  

جوانی از بزرگ زادگان بربطی در .  است که شيخ بسی در گورستان گشتی يک شب از گورستان می آمد نقل
جوان بربط بر سر بايزيد زد ، و سر بايزيد و بربط ، هردو . چون به بايزيد رسيد بايزيد الحول کرد . دست می زد 



يکی را از . بازآمد ، توقف کرد تا بامداد بايزيد به زاويه خويش . ندانست که او کيست . جوان مست بود . بشکست 
بربطی به چند دهند؟: اصحاب بخواند و گفت    

آن جوان را : بهای آن معلوم کرد ، در خرقه ای بست ، و پاره ای حلوا به آن ياد کرد و بدان جوان فرستاد و گفت 
اين زر در بهای آن صرف کن . بگوی که بايزيد عذر می خواهد و می گويد ، دوش آن بربط بر مازدی و بشکست 

  . و عوضی باز خر و اين حلوا از بهر آن تا غصه شکستن آن از دلت برخيزد
  . جوان چون بدانست بيامد و از شيخ عذر خواست و توبه کرد ، و چند جوان با او توبه کردند

يزيد بازگشت ، و راه بر با. در تنگنای راهی افتاد ، و سگی می آمد . نقل است که يک روز می گذشت با جماعتی 
سگ ايثار کرد تاسگ را باز نبايد گشت ، مگر اين خاطر به طريق انکار برمريدی گذشت که حق تعالی آدمی را 

 راه بر سگی ايثار - و جماعتی مريدان -با اين همه پايگاه . و بايزيد سلطان العارفين است . مکرم گردانيده است 
اين چگونه بود ؟. کند و بازگردد  

اين سگ به زفان حال با بايزيد گفت در سبق السبق از من چه تقصير در وجود آمده است ! ای جوانمرد: شيخ گفت 
، و از تو چه توفير حاصل شده است که پوستی از سگی در من پوشيدند و خلعت سلطان العارفين در سر تو 

  . افگندند ؟ اين انديشه در سر ما درآمد تا راه بر او ايثار کردم
 

اگر : سگ گفت . شيخ دامن از او درفراهم گرفت . سگی با او همراه او افتاد . نقل است که يکروز می رفت 
اما اگر دامن به خود باز زنی ، . خشکم هيچ خللی نيست ، و اگر ترم هفت آب و خاک ميان من و توصلحی اندازد 

  . اگر به هفت دريا غسل کنی پاک نشوی
بيا تا هردو برهم کنيم تا به سبب جمعيت بود که از ميان ما با که . هر و من پليد باطن تو پليد ظا: بايزيد گفت 
  . سربرکند
هرکه به من رسد سنگی بر پهلوی . تو همراهی و انبازی مرا نشايی که من رد خلقم ، و تو مقبول خلق : سگ گفت 

و من هرگز استخوانی فردا را ننهادم ، تو ! سالم عليک يا سلطان العارفين : من زند ، و هرکه به تو رسد گويد 
  .  فردا را-خمی گندم داری 

سبحان آن خدايی را که بهترين . همراهی سگی را نمی شايم ، همراهی لم يزل و ال يزال را چون کنم : بايزيد گفت
  . خلق را به کمترين خلق پرورش دهد

گفتم به بازار شوم زناری بخرم و بر ميان بندم تا . دلتنگی بر من درآمد و از طاعت نوميد شدم : پس شيخ گفت 
اين به يک درم : گفتم . دکانی را ديدم زناری آويخته . بيرون آمدم ، طلب می کردم . ننگ من از ميان خلق برود 

به چند دهی ؟: گفتم. بدهند    
به هزار دينار: گفت   .  

اری که بر ميان چون تويی بندند به هزار دينار کم ندهندتو ندانستی که زن: هاتفی آواز داد . من سر در پيش افکندم   
.  

صاحب تبع و صاحب قبول ؛ و از حلقه ی بايزيد هيچ غايب . نقل است که زاهدی بود از جمله بزرگان بسطام 
امروز سی ! ای خواجه : يک روز بايزيد را گفت . همه سخن او شنيدی و با اصحاب او نشست کردی . نبودی 

چنانکه هيچ نمی خفتم و در خود از اين علم که می گويی اثری نمی . صايم الدهرم و به شب در نمازم سال است تا 
  . بينم ، و تصديق اين علم می کنم ، و دوست دارم اين سخن را

  : بايزيد گفت
  . اگر سيصد سال به روز به روزه باشی و به شب نماز ، يکی ذره از اين حديث نيابی -

؟چرا : مرد گفت    
از جهت اينکه تو محجوبی به نفس خويش: گفت   .  

دوای اين چيست: مرد گفت   .  
تو هرگز قبول نکنی:گفت   .  
با من بگوی تا به جای آورم هرچه گويی! کنم : گفت   .  
اين ساعت برو و موی محاسن و سر را پاک بستره کن و اين جامه که داری برکش وازاری از گليم بر ميآن :گفت 
وبره پر چوز برگردن آويز و به بازار بيرون شو ، و کودکان را جمع کن و بديشان گوی هرکه مرا يکی بند و ت

همچنين در شهر می گرد ، هرجا که تو را می شناسد آنجا رو ، وعالج تو . سيلی می زند يک جوز بدو می دهم 
  . اين است

سبحان اهللا الاله اال اهللا: گفت . مرداين بشنود   .  



تو بدين کلمه گفتن مشرک شدی. فری اگر اين کلمه بگويد مومن می شود کا:گفت   .  
چرا ؟: مرد گفت    
تو بزرگی . الجرم مشرک گشتی . از جهت آنکه خويشتن را بزرگتر شمردی از آنکه اين توان کرد : شيخ گفت 

نه تعظيم خدای را. نفس را اين کلمه گفتی   .  
گر فرمایچيزی دي. اين نتوانم کرد : مرد گفت   .  

عالج اين است که گفتم: گفت   .  
نتوانم کرد: مرد گفت  .  

من گفتم که نکنی و فرمان نبری! نه : شيخ گفت   .  
راه بسطام کن تا آن پير : شقيق وی را گفت . نقل است که شاگردی از آن شقيق بلخی رحمةاهللا عليه عزم حج کرد 

  . را زيارت کنی
پير تو کيست ؟: زيد او را گفت باي. آن شاگرد به بسطام آمد    

شقيق:گفت   .  
او چه گويد ؟: شيخ گفت    

شقيق از خلق فارغ شده است ، و بر حکم توکل نشسته ، و او چنين گويد که اگر آسمان روئين گردد ، و :گفت 
من باشد ، من زمين آهنين گرد د، و هرگز از آسمان باران نبارد ، و از زمين گياه نرويد ، و خلق همه عالم عيال 

  . از توکل خود برنگردم
اگر بايزيد کالغی بودی به شهر آن . اينت صعب مشرکی که اوست ! اينت صعب کافری : بايزيد که بشنود گفت 

چون گرسنه گردی دو . چون بازگردی بگو او را که نگر خدای را به دو گرده نان نه نيازمايی . مشرک نپريدی 
واه ، وبارنامه توکل به يکسو نه تا آن شهر واليت از شومی معاملت تو به زمين گرده از جنسی از آن خويش بخ

  . فرونشود
زود بازگشتی: شقيق گفت . به بلخ بر شقيق شد . آن مريد از هول اين سخن بازگشت و به حج نرفت   .  

اسخ دادم و او چنين گفت ، بر او رفتم چنين پرسيد ، و من چنين پ. تو گفته بودی که گذر بر بايزيد کن ! نه : گفت 
عيب اين سخن بر خودبديد که چنين گويند که . شقيق زيرک بود . من از هول اين سخن بازگشتم تا تو را بياگاهنم 

: پس شقيق مريد را گفت . لکن پنداشت بزرگان را بيشتر افتد .چهارصد خروار کتاب داشت ، و مردی بزرگ بود 
چگونه ای ؟تو نگفتی که اگر او چنان است تو    

نه:گفت   .  
اکنون برو و بپرس:گفت   . 

مرا بازفرستاد تا که از تو بپرسم اگر او چنين است تو چگونه ای ؟:گفت    
اين ديگر نادانيش نگر: بايزيد گفت   !  

اگرمن بگويم توندانی: پس گفت   .  
بنويسند تا رنج ضايع نشوداگر مصلحت بيند فرمايد تا حرفی . من از راهی دور آمده ام ، بدين اميد :گفت   .  

بايزيد اين است. بنويسيد بسم اهللا الرحمن الرحيم : بايزيد گفت   .  
چون موصوفی نبود ، چگونه وصفش توان کرد تا بدان چه رسد که . يعنی بايزيد هيچ است . کاغذ فرانورديد و داد 

و تخلقوا باخالق اهللا می يابد نه . ق است پرسند که او چگونه است يا توکلی دارد يا اخالصی که اين همه صفت خل
  . به توکل محلی شدن

شقيق بيمار شده بود ، و اجلش نزديک رسيده ، و هر ساعت کسی بر بام می فرستاد تا راه می نگرد ، . مريد رفت 
  . تا پيش از آنکه اجلش در رسد

   گفت مريد ؟چه: نفسی چند مانده بود که مريد در رسيد ، گفت . پاسخ بايزيد بشنود 
برکاغذ نوشته است: گفت   .  

ومسلمانی پاکگ ببرد از عيب پنداشت . اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا : گفت : شقيق برخواند 
  .خويش ، و از آن باز پس آمد و توبه کرد و جان بداد

چنانکه هر هزار بر آب می توانستند . شدند نقل است که هزار مريد با احمد خضرويه رحمةاهللا عليه در بر بايزيد 
هرکه از شما طاقت مشاهده بايزيد نداريد بيرون : چنانکه احمد بديشان گفت . رفتن ، و در هوا می توانستند پريد 

هر هزار در رفتند و هريکی عصايی داشتند ؛ در خانه ای که دهليز شيخ بود . باشيد تا ما به زيارت شيخ برويم 
من : گفت . يک مريد باز پس ايستاد و بر بايزيد نرفت. ه آن خانه را بيت العصا گويند ، پر عصا شد بنهادند ، ک

من عصاها گوش دارم. خويشتن را اهليت آن نمی بينم که بر شيخ روم   .  



  .  درآوريدش- که اصل اوست -آن بهتر شما : چون جمع بر بايزيد درآمدند بايزيد گفت 
خضرويه را گفت تا کی سياحت و گرد عالم گشتن ؟. دند برفتند و او را درآور   

جای بايستد متغطر شود: چون آب بر ي: خضرويه گفت   .  
چرا دريا نباشی تا هرگز متغير نگرد ، و آاليش نپذيری:شيخ گفت   .  

فروتر آی که سخن تو فهم نمی کنيم! ای شيخ : احمد گفت . پس شيخ بايزيد در سخن آمد   .  
فروتر آی:  پس ديگر بار گفت .فروتر آی   !  

ابليس را ديدم بر سر کوی تو بردار کرده! يا شيخ : احمد گفت . بايزيد خاموش شد . همچنين گفت تا هفت بار  ! 
شرط .اکنون يکی را وسوسه کرد تا در خونی افتاد . با ما عهد کرده بود که گرد بسطام نگردد !آری : بايزيد گفت 

گاه پادشاهان بردار کننددزدان اين است که بردر  .  
ايشان کيستند ؟. ما به نزديک تو جماعتی را می بينيم مانند زن و مرد : وکسی از شيخ پرسيد   

ايشان فريشتگان اند که می آيند و مرا از علوم سوال می کنند و من پاسخ ايشان می دهم: گفت   .  
. بر او می آمدند که خيز تا خدای را ذکر گوييم نقل است که يک شب به خواب می ديد که فريشتگان آسمان اول 

. همچنين تا آسمان هفتم . او همان پاسخ داد . فريشتگان آسمان دوم بيامدند همان گفتند . من زبان ذکر ندارم : گفت 
آنگاه که اهل دوزخ در دوزخ و اهل بهشت در بهشت قرار گيرند : پس زبان ذکر او کی خواهد داشت ؟گفت : گفتند 
پس آنگاه بايزيد گرد عرش خداوند می گردد و می گويد اهللا اهللا. يامت بگذرد و ق  .  

اگر شيطان است من از آن عزيزترم ، و بند همت تر ، که او را در من : گفتم . شبی خانه روشن گشت : و گفت 
  . طمع افتد و اگر از نزديکان توست بگذار تا از سر خدمت به سرای کرامت رسم

بنگريد تا هيچ در خانه معلوم هست ؟: گفت . يک شب ذوق عبادت می نيافت نقل است که    
ببريد و با کسی دهيد که خانه ما خانه بقاالن نيست: گفت . نيم خوشه انگور ديدند . نگريستند   .  

  . تا وقت خويش بازيافت
بايزيد به دست .  نداشتند اين کودک می گريست که چراغ. نقل است که در همسايگی او گبری بود و کودکی داشت 

چون روشنايی بايزيد درآمد ، دريغ بود : ايشان گفتند . کودکشان خاموش شد . خويش چراغی در خانه ايشان برد 
  . که به سر تاريکی خويش شويم

  . در حال مسمان شدند
مسلمان شو: نقل است که گبری در عهد شيخ گفتند   !  

و اگر اين است که شما می کنيد ، آرزوم نمی . يد می کند ، من طاقت ندارم اگر مسلمانی اين است که بايز: گفت 
  . کند

 از دوستان -برخيزيد تا به استقبال دوستی شويم : مريدان را گفت . نقل است که روزی در مسجدی نشسته بود 
  . جبار عالم
ندا آمد از حق به دلم : ايزيد گفت چون به دروازه رسيدند ف ابراهيم هروی بر خری نشسته می آمد ب. پس برفتند 

اگر شفاعت اولين و آخرين به تو دهند هنوز مشتی خاک : گفت » .او را استقبال کن و به ما شفيع آور! خيز «که 
  . بود

او عجب سخنی داشت: بايزيد گفت   .  
که چنين خورشهای ابراهيم با خود انديشيد که شيخ اين است . پس چون وقت سفره درآمد ، مگر طعامی بود خوش 

  . نيکو خورد
دريچه ای . چون فارغ شدند دست ابراهيم بگرفت وبه کناری برد ، و دست بر ديوار زد . شيخ اين معنی بدانست 

  . گشاده گشت و دريايی بی نهايت ظاهر شد
اکنون بيا تا در اين دريا شويم: شيخ گفت   .  

مرا اين مقام نيست: ابراهيم را هراس آورد و گفت   .  
آن جو که از صحرا برگرفته ای ،  و نان پخته ای ، و در انبان نهاده ای ، آن جوی بوده است که : پس شيخ گفت 

و آن جونجس بوده است. چهارپايان بخورده اند و بينداخته   .  
ابراهيم توبه کرد. و چنان بود که شيخ گفته بود   .  

من تو را ديدم باخضر عليه السالم و او دست بر . فته بود در طبرستان کسی از دنيا بر: و يک روز مردی گفت 
چون خلق ا زجنازه بازگشتند من در هوا ديدم تو را که رفتی. گردن تو نهاده ، و تو دست بر دوش او نهاده   .  

چنين است که تو می گويی: شيخ گفت   .  
  .  نمی آيدبيم قحط است و باران! يا شيخ :نقل است که يک روز جماعتی آمدند ، که 



نادانها راست کنيد که باران آمد! هين : شيخ سرفروبرد و گفت   .  
  . در حال باريدن آغاز نهاد ، چنانکه چند شبانه روز بازنداشت

پای : بايزيد پای برکشيد و آن مرد را گفت . مريدی با او به هم فرو کرد . نقل است که يک روز شيخ پای فرو کرد 
  !برکش

همچنان بماند تا آخر عمر و آن از آن که پنداشت پای فروکردن مردان همچنان بود . نتوانست کشيد آن مرد پای بر
  . که قياس خلق ديگر

ای نادان : گفتتند . پای از زبر پايش بنهاد . دانشمندی برخاست تا برود . نقل است که يکبار شيخ پای فروکرده بود 
چرا چنين کردی ؟!    

می گوييد ؟ طاماتی در او بسته اندچه : از سرپنداری گفت   .  
: يکی از بزرگان پرسيد . و چنين گويند که به چندين فرزند او آن علت سرايت کرد . بعد از آن پای خوره افتاد 

  چون است که يکی گناه کرد ، عقوبت وی به ديگران رسيد ، چه معنی است ؟
چون مردی سخت انداز بود ، تير او دورتر شود: گفت   .  

فالن مساله بر من کشف گردان: نقل است که منکری به امتحان پيش شيخ آمد و گفت   .  
از وی بپرس تا . در آن غار يکی از دوستان ماست . به فالن کوه غاری است : شيخ آن انکار در وی بديد ، گفت 

  . بر تو کشف گرداند
د بيهوش شد و در جامه نجس کرد ، و بی خود اژدهايی ديد عظيم سهمناک ، چون آن بدي. برخاست و بدان غار شد 

و همچنان بازبه خدمت شيخ آمد ، و در پايش افتاد و . خود را از آنجا بيرون انداخت ، و کفش در آنجابگذاشت 
  . توبت کرد
در هيبت خالق چگونه کشف نگاه داری؟ . تو کفش نگاه نمی توانی داشت از هيبت مخلوقی ! سبحان اهللا : شيخ گفت 

به انکار آمده ای که مرا فالن سخن کشف کنکه   !  
اين معاملتها : نقل است که قراطی را انکاری بود در حق شيخ که کارهای عظيم می ديد ، و آن بيچاره محروم گفت 

  . و رياضت ها که او می کشد من هم می کشم او سخنی می گويد که ما در آن بيگانه ايم
قرا سه روز از دست درافتاد . شيخ نفسی برآن قرا حوالت کرد . د شيخ کرد روزی قص. شيخ را از آن آگاهی بود 

تو ندانستی که بار پيالن : پس به نزد شيخ آمد ، پس از آن شيخ گفت . چون بازآمد غسلی کرد . وخود را نجس کرد 
  برخران ننهند ؟

شيخ او را به مريدی حوالت کرد ، . د نقل است که شيخ ابوسعيد منجورانی پيش بايزيد آمد و خواست تا امتحانی بکن
پيش او رو که واليت کرامت به اقطاع بدو داده ايم: گفت . نام او سعيد راعی   .  

چون از . چون سعيد آنجا رفت راعی را ديد که در صحرا نماز می کرد ، و گرگان شبانی گوسفندان او می کردند 
چه می خواهی ؟: گفت . نماز فارغ شد    

رم و انگورنان گ: گفت   .  
در حال انگور بار . به دو نيم کرد و يک نيمه به طرف خود برد و نيمه ديگر به سوی او . راعی چوبی داشت 

چرا طرف تو سفيد است و آن من سياه: و طرف راعی سفيد بود و طرف سعيد منجورانی سياه بود و گفت . آورد   
!  

خواستی رنگ هرچيزی نيز اليق حال او خواهد . از راه امتحان از آنکه من از سر يقين خواستم و تو : راعی گفت 
چون سعيد به حج شد ، در عرفات آن گليم از وی ! نگاه دار : بعد  از آن گليمی به سعيد منجورانی داد و گفت . بود 

چون به بسطام آمد آن گليم با راعی بود. غايب شد   .  
د ؟نقل است که از بايزيد پرسيدند که پير تو که بو   

. به صحرا رفتم ، بيخود . يک روز در غلبات شو ق و توحيدبودم چنانکه مويی را گنج نبود . پيرزنی :گفت 
. و من چنان بودم که خود را نمی دانستم برد» !اين انبان آرد با من برگير«:مرا گفت . پيرزنی با انبانی آرد برسيد 

ادم ، و پيرزن را گفتم اگر به شهر وری چه گويی که کرا ديدم انبان در پشت او نه. به شيری اشارت کردم ، بطامد 
  ، که نخواسم داند که کيم ؟

که را ديدم ؟ ظالمی رعنا را ديدم:گفت   .  
چه می گويی ؟! هان : پس شيخ گفت    

اين شير مکلف است يا نه ؟: پيرزن گفت    
نه: گفتم   .  
ی ، ظالم نباشی ؟تو آن را که خدای تکليف نکرده است تکليف کرد: گفت   



باشم: گفتم   .  
اين نه رعنايی بود. با اين همه ميخواهی که اهل شهر بدانند که او تو را مطيع است و تو صاحب کراماتی :گفت   .  
اين سخن پير من بود. توبه کردم و از اعلی به اسفل آمدم ! بلی : گفتم   .  

پس در حال . وردی ، از حق تعالی تصديق آن خواستی بعد از آن چنان شد که چون آيتی يا کراماتی روی بدو آ
ال االه اال اهللا ، محمد رسول اهللا ، ابراهيم خليل اهللا ،موسی : بر او نوشته که . نوری زرد پديد آمدی به خطی سبز 

بدين پنج گواه کرامت پذيرفتی تا چنان شد که گواه به کار نيامد. کليم اهللا ، عيسی روح اهللا   .  
 آنچه می طلبند ، مگر -که جمله مردان از من می طلبند : فرمود . حق را به خواب ديدم : يه گفت احمد خضرو

  . بايزيد که مرا می طلبد
شيخ طعام فرمود که آوردند و يکی از مريدان خدمت . نقل است که شقيق بلخی و ابوتراب نخشبی پيش شيخ آمدند 

قت کنمواف:بوتراب گفت . شيخ می کرد و اطستاده بود   .  
روزه دارم:گفت   .  
بخور و ثواب يک ماهه بستان:گفت   .  
روزه بگشای و مزد يک ساله بستان:شقيق گفت. روزه نتوان گشاد :گفت   .  
نتون گشاد:گفت   .  

بگذار که او رانده حضرت است: بايزيد گفت   . 
و هردو دستش جدا کردند. پس از مدتی نيامد که او را بدردی بگرفتند   .  

آن پير دو تا شد و . ل است که شيخ يک روز در جامع عصا بر زمين فرو برده بود ، و بيفتاد و عصای پيری آمد نق
پشت دو تاکردی در گرفتن عصا:و گفت .  شيخ به خانه او رفت و از وی بحلی خواست. عصا برداشت  .  

مردی درآمد ، آبی . و آنکس آب شد نقل است که روزی يکی درآمد ، و از حيا مساله ای پرسيد ، شيخ پاسخ داد 
اين چيست! ياشيخ : زرد ديد ، ايستاد گفت  .  

طاقت نداشت چنين شد از شرم. من جواب دادم . يکی از حيا پرسيد : گفت   .  
دجله آب به هم آورد. يکبار به دجله رسيدم : نقل است که شيخ گفت   .  

مرا . ند و من سی سال عمر خويش به نيم دانگ به زبان نيارم گفتم بدين عزم غره نشوم که به نيم دانگ مرا بگذران
  . کريم بايد نه کرامت

پس گفتم روا نبود اين . خواستم تا از حق تعالی درخواهم تا مونت زنان از من کفايت کند: نقل است که گفت 
  . خواستن ، که پيغمبر عليه السالم نخواست

ايت کرد تا پيش من چه زنی ، چه ديواری ، هر دويکی استبدين حرمت داشت پيغمبر حق تعالی آن را کف  .  
تو کسبی نمی کنی و چيزی از کسی نمی ! يا شيخ : پس امام گفت . نقل است که شيخ در پس امامی نماز می کرد 

از کجا می خوری؟. خواهی   
صبر کن تا نماز قضا کنم: شيخ گفت   .  

چرا ؟: گفت    
نده را نداند روا نبود که گزارندنماز از پس کسی که روز ده: گفت   .  

اگر پنداری که اين نماز سبب رسيدن است به خدای تعالی ، : گفت .و يکبار يکی در مسجدی ديد که نماز می کرد 
اگر نماز نکنی کافر باشی ، و اگر ذره ای به چشم اعتماد به وی . غلط می کنی که همه پنداشت است نه مواصلت 

  . نگری مشرک باشی
کس باشد که به زيارت ما آيد و ثمره آن لعنت بود و کس باشد که بيايد و فايده آن رحمت باشد:  است که گفت نقل  .  
چگونه ؟: گفتند    
و ديگری بيايد . مرا غيبت کند ، در لعنت افتد . يکی بيايد و حالتی بر من غالب آيد در آن حالت با خود نباشم :گفت 

ثمره آن رحمت باشد. ر دارد حق را بر من غالب يابد ، معذو  .  
می خواهم که زودتر قيامت برخاستی تا من خيمه خود بر طرف دوزخ زدمی که چون دوزخ مرا بيند : و گفت 

  . نيست شدی ، تا من سبب راحت خلق باشم
هرکه را از شما روز قيامت شفيع نبود در اهل دوزخ او را ، از مريدان نيست: حاتم اصم مريدان را گفت   .  

من می گويم که مريد من آن است که بر کناره دوزخ بايستند و هرکه را به : بايزيد گفت . اين سخن بايزيد گفتند 
  .دوزخ برند دست او بگيرد و به بهشت فرستد و به جای او خود به دوزخ رود

چرا بدين فضل که حق با تو کرده است خلق را به خدای نخوانی ؟: گفتند  
و پند کرد بايزيد چون تواند که بردارد ؟کسی را که ا:گفت    



چه کردی ! ای شيخ : او را ديد ، سر به گريبان فکرت فروبرده ، چون سربرآورد گفت . بزرگی پيش بايزيد رفت 
  ؟

سر به فنای خود فرو بردم ، و به بقای حق برآوردم: گفت   .  
چون به . چندان سر بر منبر زد که بيهوش شد . ما قدروا اهللا حق قدره :يک روز خطيب بر منبر اين آيت بخواند 

چون دانستی اين گدای دروغ زن را کجا می آوردی تا دعوی معرفت تو کند ؟: هوش آمد گفت    
اين حرکت تو از چيست ؟! يا شيخ : گفت . مريدی شيخ را ديد که می لرزيد    

بايد رفت و سر برزانوی اندوه بايدنهاد تا سی سال در راه صدق قدم بايد زد ، و خاک مزبل به محاسن : شيخ گفت 
به يک دو روز که از پس تخته برخاستی می خواهی که به اسرار مردان واقف شوی ؟. تحرک مردان بدانی    

از کفار آوازی شنيدند که . نقل است که وقتی لشکر اسالم در روم ضعيف شده بود ، و نزديک بود که شکسته شوند 
  ! يا بايزيد درياب

چنانکه در لشکر کفار افتاد و لشکر اسالم نصرت يافت. حال از جانب خراسان آتشی بيامد در   .  
کجابودی ؟: چون برآورد ، آن مرد گفت . شيخ سرفرو برده بود . نقل است که مردی پيش شيخ آمد    

به حضرت آن مرد:گفت   .  
من به حضرت بودم و تو را نديدم:گفت   .  

و بيرونيان درونيان را نبينند. من درون پرده بودم و تو برون . راست می گويی : شيخ گفت   .  
هرکه قرآن نخواند ، و به جنازه مسمان حاضر نشود ، وبه عيادت بيماران نرود ، و يتيمان را نپرسد ، :گفت 

  . ودعوی اين حديث کند بدانيأ که مدعی است
دل صافی کن تا با تو سخنی گويم: يکی شيخ را گفت   .  

به يک ساعت از برای تو دل صافی از . سی سال است تااز حق دل صافی می خواهم ، هنوز نيافته ام :  گفت شيخ
 کجا آرم ؟
خلق پندارند که راه به خدای روشنتر از آفتاب است ، و من چندين سال است تا از او می خواهم که مقدار : و گفت

  . سر سوزنی از اين راه بر من گشاده گرداند و نی شود
باليی فرست تا نان . نان فرستادی ، نان خورش می بايد ! الهی :نقل است که آن روز که باليی بدو نرسيدی گفتی

  . خورش کنم
بامدادت چون است ؟:روزی بوموسی از شيخ پرسيد    

مرا نه بامداد است و نه شبانگاه:گفت   .  
اگر مارا می . طاعت مقبول و خدمت پسنديده پراست خزاين ما از ! ای بايزيد : و گفت به سينه ما آواز دادند که 
 .خواهی چيزی بيار که ما را نبود

آن چه بود که تو را نباشد ؟! خداوندا: گفتم    
بيچارگی و عجز و نياز و خواری و شکستگی:گفت   .  
 پای من به چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود ،. و زمين تر شده بود. به صحرا شدم عشق باريده بود : و گفت 

  . عشق فرو می شد
آنچه مراست از فضل اوست ، نه از فعل . از نماز جز ايستادگی تن نديدم ، و از روزه جز گرسنگی نديدم : و گفت 
  . من

به جهد و کسب هيچ حاصل نتوان کرد و اين حديث که مرااست بيش از هر دو کون است ، لکن بنده :و گفت 
گه پای او به گنجی فرورود و توانگر گرددنيکبخت آن بود که می رود ، نا  .  

هر مريد که در ارادت آمد مرا فروتر بايست آمد ، و برای او با او سخن گفت:و گفت   . 
نقل است که چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی ، و چون در ذات حق سخن گفتی از جای برفتی 

به سرآمدو ! آمد ، آمد: و گفتی . ، و در جنبش آمدی   .  
عجب دارم از کسی که او را داند و طاعتش نکند: شيخ مردی را ديد که می گفت   .  

يعنی عجب بود که برجای بماند. عجب دارم از کسی که او را داند و طاعتش کند : شيخ گفت   .  
اين درچه به چه يافتی و بدين مقام رسيدی ؟: نقل استک ه از او پرسيدند    

جهان آراميده و حضرتی ديدم که هژده هزار عالم . دکی از بسطام بيرون آمدم ماهتاب می تافت شبی در کو:و گفت 
  . درجنب آن حضرت ذره ای نمود

درگاهی بدين عظيمی و چنين خالی و کارهايی ! گفتم خداندا. شوری در من افتاد و حالتی عظيم بر من غالب شد 
  بدين شگرفی و چنين تنهايی ؟



که هر نانشسته رويی ! درگاه خالی نهاز آن است که کسی نمی آيد ، از آن است که ما نمی خواهيم :هاتفی آواز داد 
باز خاطری امد که مقام شفاعت محمد راست . نيت کردم که جمله خاليق را بخواهم . شايسته ی اين درگاه نيسيت 

چنانکه تا قيامت . اشتی نامت بلند گردانيدم بدين يک ادب کهنگاه د:خطابی شنيدم که . ادب نگاه داشتم . عليه السالم 
  . گويند سلطان العارفين بايزيد

بايزيد چنين حکايت فرموده استکه من دوش خواستم از کرم ربوبيت : در پيش امام جعفر ابونصفر فشيری گفتند 
رف خويش  در تص-درخواهم تا ذيل غفران برجرايم خلق اولين و کنم و شفاعت ، که مقام صاحب شريعت است 

  . آرم ، ادب نگاه  اشتم
بهذی الهمة نال مانال: قشيری گفت  .  

  . بايزيد بدين همت بلند در اوج شرف به پرواز رسيده است
اول بار که به خانه رفتم ، خانه ديدم ، دوم بار خداوند خانه ديدم ، سوم بار نه خانه و نه :نقل است که شيخ گفت 

که هيچ کس نمی دانستم ، که اگر می ديدم حق می ديدم ، و دليل بر اين سخن . دم خداوند خانه ، يعنی در حق گم ش
  . آن است که يکی به در خانه بايزيد شد ، و آواز داد

 شيخ گفت که را می طلبی ؟
بايزيد را ؟:و گفت   
سی سال است تا من بايزيد را می طلبم ، نام و نشانش نمی يابم! بيچاره بايزيد : گفت   .  
 بيامرزاد که با جماعتی که در خدای گم شده اند گم - بايزيد -خدای برادرم را : گفت . خن با ذوالنون گفتند اين س

 . شده است
از مجاهده خود ما را چيزی بگوی: نقل است که بايزيد را گفتند   !  

. مودم ، حرونی کرد روزی نفس را کاری بفر. اما از کمترين بگويم . اگر از بزرگتر گويم ، طاقت نداريد : گفت 
يا نفس تن در طاعت ده يا در تشنگی جان بده: گفتم . يک سالش آب ندادم . يعنی فرمان نبرد   .  

او می بايد که . چه گويی در کسی که حجاب او حق است ؟ يعنی تا اوو می داند که حق است حجاب است :و گفت 
  . نماند و دانش او نيز نماند تا کشف حقيقی بود

هر روز که شيخ او را . ستغراق چنان بود که مريدی داشت که بيست سال بودتا از وی جدا نشده بود و در ا
نام تو چيست ؟! ای پسر : خواندی گفتی    

بيست سال است تا در خدمت تو می باشم و هر روز نام من ! مرا افسوس می کنی ! ای شيخ :روزی مريدی گفت 
  می پرسی ؟

لکن نام او آمده است و همه نامه ا از دل من برده ، نام تو ياد می گيرم و . زا نمی کنم استه! ای پسر : شيخ گفت 
  . باز فراموش می کنم

شبی از نماز . در همه عمر خويش می بايدم که يک نماز کنم که حضرت او را شايد و نکردم : نقل است که گفت 
الهی من جهد کردم تا در خور : گفتمی . رغ شدمی هربار که فا. خفتن تا وقت صبح ، چهاررکعت نماز می گزارم 

اکنون تو را بی نمازان بسياراند ، بايزيد را يکی از ايشان گير. در خور بايزيد است . تو بود اما نبود   .  
خطاب آمد که با کوزه . زاری کردم که راهم دهيد .  شبی حجاب برداشتند - چهل سال -بعد از رياضات :و گفت 

ی و پوستينی تو را بار نيستای که تو دار  .  
با اين مدعيان بگوی که بايزيد بعد از چهل سال رياضات و ! ندايی شنيدم که بايزيد . کوزه و پوستين بينداختم 

تا شما که چندين عاليق به خود بازبسته ايد و . مجاهدت با کوزه شکسته و پوستينی پاره پاره تا نيدنداخت بار نيافت 
ام هوا ساخته ايد کال و حاشا که هرگز بار يابيدطريقت را ندانه د  .  

نقل است که شبی بر سرانگشتان پای بود از نماز خفتن تا سحر گاه و خادم آن حال مشاهده می کرد و خون از چشم 
آن چه حال بود ، ما را از آن نصيبی کن: بامداد از شيخ پرسيد . خادم در تعجب ماند . شيخ بر خاک می ريخت   .  

گفتم ای عرش به . عرض را ديدم چون گرگ لب آلوده و تهی شکم . اول قدم که رفتم ، به عرش رفتم :  گفت شيخ
بيا تا چه داری. تو نشانی می دهند که الرحمن علی العرش استوی   .  

نيانند از اگر آسما. چه جای اين حديث است که ما را نيز به دل تو نشانی می دهند که انا عند المنکره قلوبهم : گفت 
اگر جوان است از پير می طلبد واگر پير است از . زمينينا می جوطند و اگر زمينيان اند از آسمانيان می طلبند 

اگر زاهد است از خراباتی. جوان می طلبد واگر خراباتی است از زاهد می طلبد   .  
بخواه: و گفت چون به مقام قرب رسيدم گفتند   !  

م تو از بهر ما بخواهمرا خواست نيست ، ه:گفتم   .  
بخواه: گفتند   . 



تو را خواهم و بس: گفتم   .  
اين خواست محال است دع نفسک و تعال. تا وجود بايزيد ذره ای می ماند : گفتند   .  
گستاخی خواهم کرد. بی زلت بازنتوانم گشت : گفتم   .  
بگوی: گفتند  .  
بر همه خاليق رحمت کن:گفتم   .  

باز نگر: گفتند   !  
پس . بازنگرستم ، هيچ آفريده نديدم ، اال او را شفيعی بود و حق را بر ايشان بسی نيکخواه تر از خود ديدم 

بر ابليس رحمت کن: بعد از آن گفتم . خواموش شدم   !  
تو جهد آن کن که خد را بدان نيازی که . برو که او از آتش است ، آتشی را آتشی بايد ! گستاخی کردی : گفتند 
ی آتش شوی که طاقت نياریسزا  .  

حق تعالی مرا دو هزار مقام در پيش خود حاضر کرد و در هر مقامی مملکتی بر من عرضه : نقل است که گفت 
چه می خواهی ؟! ای بايزيد : مرا گفت . من قبول نکردم . کرد    

آنک هيچ نخواهم: گفتم   .  
من در ميانه کيستم که ميان تو .  تواند و تو خالق ايشان خلق! خداوندا : و چون کسی از وی دعای خواستی ، گفتی 

  . و خلق تو واسطه باشم
مرا چيزی آموز که سبب رستگاری من بود: و يکی پيش شيخ آمد و گفت  .  

از علم چندينت بس که بدانی که خدای بر تو مطلع است و هرچه می کنی می بيند  ؛ و ! دو حرف ياد گير : گفت 
از عمل تو بی نياز استبدانی که خداوند   .  

و پوستينی در بر . قدم بر قدم مشايخ چنين نهند : جوانی قدم به قدم شيخ نهاد و می گفت . و يک روز شيخ می رفت 
يا شيخ پاره ای از اين پوستين به من ده تا برکت تو به من رسد: گفت . شيخ بود   . 
 . تا عمل بايزيد نکنیاگر تو پوست بايزيد در خود کشی سودت ندارد: شيخ گفت 

در من نگر! اليه : و يک روز شوريده ای را ديد که می گفت   .  
از سر غيرت و غلبات وجد که نيکو سر و رويی داری ،که در تو نگرد؟: شيخ گفت    

آن نظر از برا آن می خواهم تا سر و رويم نيکو شود! ای شيخ : گفت   .  
راست گفتی: گفت . شيخ را از آن سخن عظيم خوش آمد   .  

هم شراب خواره ام و هم شراب و : نقل است که يک روز سخن حقيقت می گفت و لب خويش می مزيد و می گفت 
  . هم ساقی

زاری . هرچند جهد کردم که گشاده شود ، نمی شد . هفتاد زنار از ميان گشادم يکی بماند : نقل است که گفت 
اطن يکی گشادن کار تو . همه زنارها گشادی : آوازی آمد که . ايم الهی قوت ده تا اين نيز بگش: کگردم و گفتم 

  . نيست
به همه دستها در حق بکوفتم  آخر تا بدست نياز نکوفتم نگشادند ؛ و به همه زبانها بار خواستم تا به زفان :و گفت 

  .  منزلگاه عزت نرسيدماندوه باز نخواستم بار ندادند ، به همه قدمها به راه او برفتم تا به قدم ذل نرفتم به
الهی تو مرا : سی سال بود تا من می گفتم چنين کن و چنين ده ، و چون به قدم اول معرفت رسيدم ، گفتم : و گفت 

  . باش و هرچه می خواهی کن
چون خاموش شدم ، بنگريستم حجاب من ذکر من بود. سی سال خدای را ياد کردم : و گفت   .  
طلق نفسک ! ای بايزيد :ندايی شنيدم که . کيف الوصول اليک : و گفتم .او مناجات کردم يکبار به درگاه : و گفت 

نخست خود را سه طالق ده ، و آنگه حديث ما کن. ثلثا ثم قل اهللا   .  
از بهر آنکه هفتاد . اگر حق تعالی از من حساب هفتاد ساله خواهد من از وی حساب هفتاد ساله خواهم : و گفت 

از بلی گفتن جمله شورها که در سر . گفته است ، و جمله را در شور آورده .  تا الست بربکم هزار سال است
  . آسمان و زمين است از شوق الست است

روز شمار ، هفت اندامت ذره ذره گردانيم و به هر ذره ديداری ! جواب شنو :بعد از آن خطاب آمد که : پس گفت 
ه و حاصل و باقی در کنارت نهاديمگويم اينک حساب هفتاد هزارسال. دهيم   .  
اگر هشت بهشت را در کلبه ما گشايند و واليت هر دو سرای به اقطاع به مادهند هنوز بدان يک آه که در : و گفت 

سحرگاه برياد شوق او از ميان جان ما برآيد ندهيم بل که يک نفس که به درد او برآريم با ملک هژده هزار عالم 
  . برابر نکنيم



اگر فردا در بهشت ديدار ننمايد چندان نوحه و ناله کنم که اهل هفت دوزخ از گريه و ناله من عذاب خود : گفت و 
 . فراموش کنند

و يکبارگی خود را . ما به هيچ فرونيامديم. کسانی که پيش از ما بوده اند هرکسی به چيزی فروآمده اند : و گفت 
اهيم که اگر يک ذره صفات ما به صحرا آيد هفت آسمان و زمين درهم فدای او کرديم و خود را از برای خود نخو

  . اوفتد
يعنی بنده را خواست نبود. او خواست که ما را بيند و ما نخواستيم که او را بينيم : و گفت   .  
روی از ايشان . چهل سال روی به خلق کردم و ايشان را به حق خواندم ، کسی مرا اجابت نکرد : و گفت 
يعنی عنايت حق در حق خلق بيش از عنايت خود . نيدم چون به حضرت رفتم همه را پيش از خود آنجا ديدم بگردا
آنچه خواستم حق تعالی به يک عنايت آن همه را بيش از من به خود رسانيد. ديدم   .  

م که در عالم پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق يکی ديد. از بايزيدی بيرون آمدم چون مار از پوست : و گفت 
  . توحيد همه يکی توان بود

از خدای بخدای رفتم ، تا ندا کردند از من در من که ای تو من يعنی به مقام الفناء فی اهللا رسيدم: و گفت   .  
يعنی به معنی اهللا که ان کنه . چند هزار مقام از پس کردم ، چون نگه کردم خود را در مقام حزب اهللا ديدم : و گفت 

  .  نيستاست راه
يعنی آنچه من بودم نماندم که من و حق شرک بود . حق تعالی سی سال آينه من بود ، اکنون من آينه خودم : و گفت 

حق است که به زبان من سخن گويد و . اينک بگويم که آينه خويشم . ، چون من نماندم حق تعالی آينه خويش است 
  . من در ميان ناپديد

گاه مجاور بودم ، به عاقبت حيرت بديدم و جز حيرت نصيب ما نيامدسالها بر اين در: و گفت   .  
اهل دنيا به دنيا مشغول بودند و محجوب ، وا هل آخرت به . به درگاه عزت شدم ف هيچ زحمت نبود : و گفت 

آخرت ، و مدعطان به دعوی ، وارباب طريقت و تصوف قومی به اکل و شرب و گريه ، و قومی به سماع و 
و آنها که مقدمان راه بودند و پيروان سپاه بودند ، درباديه ی حيرت گم شده بودند و در دريای عجزغرق رقص ، 
  . شده

مدتی گرد خانه طواف کردم ، چون به حق رسيدم خانه را دطدم که گرد من طواف می کرد: گفت   .  
به جز از ما چيزی دطگری می ! يد سحرگاه ندايی شنيدم که ای بايز. شبی دل خويش می طلبيدم و نيافتم : گفت 
تو را با دل چه کار است ؟! طلبی   

مرد نه آن استکه بر پی چيزی رود ، مرد آن است که هرجا که باشد هرچه خواهد پيش آيد ، و با هرکه : و گفت 
  . سخن گويد از وی جواب شنود

ديدمحق مرا به جايی رسانيد که خاليق جمله در ميان دو انگشت خود ب: و گفت   .  
مريد را حالوت طاعت دهند ، چون بدان خرم شود شادی او حجاب قرب او گردد: و گفت   .  
کمترين درجه عارف آن است که صفات حق در وی بود: و گفت   .  
اگر بدل خاليق مرا به آتش بسوزانند من صبر کنم ، از آنجا که منم محبت او را هنوز هيچ نکرده باشم ، و : و گفت 

  .  من و از آن همه خاليق بيامرزد از آنجا که صفت رافت و رحمت اوست هنوز پس کاری نباشداگر گناه
يعنی عجب در طاعت بدتر از گناه. توبه از معصيت يکی است و از طاعت هزار : و گفت  .  

کمال درجه عارف سوزش او بود در محبت: و گفت   .  
ل برخود نور ذات نمايدعلم ازل دعوی کردن از کسی درست آيد که او: و گفت   .  
دنيا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختيار کردم تا چندان محبت حق بر من : و گفت 

چون زحمات از ميانه برداشتم انس به بقای لطف حق داشتم. مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم   .  
 همه زينتها بر ايشان عرضه کنند ايشان از بهشت همان فرياد کنند که خدای را بندگانند که اگر بهشت با: و گفت 

  . دوزخيان از دوزخ
عابد به حقيقت و عامل به صدق آن بود که به تيغ جهد سر همه مرادات بردارد و همه شهوات و تمنای او : و گفت 

  .  او بوددر محبت حق ناچيز شود ، آن دوست دارد که حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد
نه خداوند تعالی رضای خود به کسی دهد آنکس بهشت را چه کند ؟: و گفت    

يکی ذره حالوت معرفت در دلی به از هزار قصر در فردوس اعلی: و گفت   .  
يگانگی او بسيار مردان مرد را عاجز کند و بسی عاجزان را به مردی رساند: و گفت   .  

ای اول بازرويد تا بدين حديث رسيد ، و اگر نه اين همه صالح و زهد بادست که اگر توانيد به سرقاعده فن: و گفت 
  . بر شما می زند



خدای شناسان ثواب بهشت اند و بهشت وبال ايشان: و گفت   .  
گناه شما را چنان زيان ندارد که بی حرمتی کردن و خوار داشتن برادری مسلمان: و گفت   .  
 در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور است ، و دوستی حق اهل دنيا اهل دنيا را غرور: و گفت 

  . معرفت را نور در نور
در معاينه کار نقد است اما در مشاهده نقد نقد است: و گفت   .  
عبادت اهل معرفت را پاس انفاس است: و گفت   .  
شم بر هم نهد مقصودش آن بود که چون عارف خاموش بود مرادش آن بود که يا سخن گويد ، و چون چ: و گفت 

و چون سر به زانو نهد طلب آن کند که سر برندارد تا اسرافيل صور بدمد از بسياری . چون باز کند به حق نگردد 
  . انس که به خدای دارد

سوار دل باش و بباد تن: و گفت   .  
عالمت شناخت حق گريختن از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت او: و گفت   .  
هرکه به حق مبتال گشت مملکت از او دريغ ندارند و او خود به هردو سرای سرفرونيارد: و گفت   .  
عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت واز ما دون اثر نگذاشت تا يگانه ماند چنانکه خود يگانه است: و گفت   

.  
کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق: و گفت   .  
 اهل بهشت به زيارت روند ، چون بازگردند صورتها بر ايشان عرضه کنند هرکه صورت اختيار فردا: و گفت 

  . کرد او را به زيارت راه ندهند
نه زهد دارد و نه علم ونه عمل ، چون بی همه باشد ، با همه . بنده را هيچ به از آن نباشد که بی هيچ باشد : و گفت 
  . باشد

د که از قلم هيچ نيايداين قصه را الم باي: و گفت   .  
پس معارف از . عارف چندان از معرفت بگويد و در کوی او ببويد که معارف نماند ، و عارف برسد : و گفت 

  . عارف نيابت دارد ، و عارف به معرفت نرسد تا از معارف ياد نيارد
اما هرکه از برای . به مخبر طلب علم و اخبار از کسی اليق است که از علم به معلوم شود و از خبر : و گفت 

مباهات علمی خواند و بدان رتبت و زينت خود طلب کند تا مخلوقی اورا پذيرد ، هر روز دورتر باشد ، و از او 
  . مهجورتر گردد

دنيا چه قدر آن دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که محال باشد که کسی حق را شناسد و دوستش : و گفت 
  .  محبت قدری نداردندارند ومعرفت بی

از جويهای آب روان آواز می شنوی که چگونه می آيد که چون به دريا رسد ساکن گردد و از درآمدن و : و گفت 
  . بيرون شدن او دريا را نه زيادت بود و نه نقصان

يعنی چون . اگر ساعتی در دنيا از وی محجوب مانند او را نپرستند و طاعتش ندارند . او را بندگانند : و گفت 
  محجوب مانند نابود گردند ؛ ونابود عبادت چون کند ؟

هرکه خدای را داند زبان به سخنی ديگر جز ياد حق نتواند گشاد: و گفت   .  
کمترين چيزی که عارف را واجب آمد آن است که از مال و ملک تبرا کند ، و حق اين است که اگر هردو : و گفت 

ز اندک باشدجهان در سر دوستی او کنی هنو  .  
ثواب عارفان از حق ، حق باشد: و گفت   .  

عارفان در عيان مکان جويند و در عين اثر نگويند واگر از عرش تا ثری صدهزار آدم باشند با ذراير بسيار : گتف 
د  قدم از عدم در زاويه دل عارف نهن-و اتباع و نسل بی شمار و صدهزار فريشته مقرب ، چون جبرئيل و ميکائيل 

، او در جنب وجود و معرفت حق ايشان را موجود نپندارد و از درآمدن و بيرون شدن ايشان خبر ندارد ، و اگر به 
  . خالف اين بود مدعی بود نه عارف

من چه کنم ؟ عارف گويد او چه کند ؟: عالم گويد . عارف معروف را بيند و عالم با عالم نشيند : و گفت    
ستان حق خطری نباشد ، و با اين همه که اهل محبت به محبت مهجورانند ، کار آن قوم بهشت را نزد دو: و گفت 

مغلوب . دارند که اگر خفته اند واگر بيدارند طالب و مطلوب اند ، و از طلبگاری ودوستداری خود فارغ اند 
ری خود نگرستن در مشاهده معشوق اند ، که بر عاشق عشق خود ديدن تاوان است ، و در مقابله مطلوب به طلبگا

  . راه محبت طغيان است
حق بر دل اوليای خود مطلع گشت ، بعضی از دلها که ديد بار معرفت او نتوانست کشيد ، به عبادتش : و گفت 

  . مشغول گردانيد



بار حق جز بارگيران خاص برندارند که مذلل کرده مجاهده باشند و رياضت يافته مشاهده: و گفت   .  
  .  خلق به شناخت خود توانندی رسيد که معرفت ايشان را در شناخت خود تمام بودیکاشکی: و گفت 
يعنی تا بدان دم همه عمر . جهد کن تا يک دم به دست آری که آن دم در زمين و آسمان جز حق را نبينی : و گفت 

  . توانگر نشينی
سخاوتی چون سخاوت دريا ؛ و : عالمت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد : و گفت 

  . شفقتی چون شفقت آفتاب ، و تواضعی چون تواضع زمين
حاجيان به قالب گرد کعبه طواف کنند ، بقا خواهند ؛ و اهل محبت به قول گردند گرد عرش و لقا خواهند: و گفت   .  
در علم علمی است که علما ندانند و درزهد زهدی است که زاهدان نشناسند: و گفت   .  
هرکه را برگزينند فرعونی را بدو گمارند تا او را می رنجاند: و گفت   .  
درون پرده خاموشی و . اين همه گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بيرون پرده است : و گفت 

  . سکونت و آرام است
چون حضور حاصل  . اين دليری چندان است که خواجه غايت است از حضرت حق ، و عاشق خود است: و گفت 

  . آمد چه جای گفت و گوی است
صحبت نيکان به از کار نيک ، و صحبت بدان بتر از کار بد: و گفت   .  
همه کار ها در مجاهده بايد کرد ، آنگاه فضل خدای ديدن نه فعل خويش: و گفت   .  
ت سخن عارف درنيابدهرکه خدای را شناخت او را با سوال حاجت نيست و نبود ف و هرکه نشناخ: و گفت   .  
عارف آن است که هيچ چيز مشرب گاه او تيره نگرداند ، هرکدورت که بدو رسد صافی گردد: و گفت   .  
آتش عذاب آنکس راست که خدای را نداند ، اما خدای شناسان برآتش عذاب باشند: و گفت   .  
دشبانگاه از ايمان برآين. هرروز هزار کس در اين راه آيند : و گفت   .  

آن يک قدم . هرچه هست در دو قدم حاصل آيد ، که يکی بر نصيبهای خود نهد ، و يکی بر فرمانهای حق : و گفت 
  . را بردارد و آن ديگر برجای آن نهد

هرکه ترک هوا گفت به حق رسيد: و گفت   .  
جای است و حق را همه هرکه نزديک حق بود همه چيز و همه جای او را بود ، زيرا که حق تعالی همه : و گفت 

  . چيز هست
هرکه به حق عارف است جاهل است و هرکه جاهل حق است عارف است: و گفت   .  
عارف طيار است و زاهد سيار است: و گفت   .  

هرکه خدای را شناخت عذابی گردد بر آتش ، و هرکه خدای را ندانست آتش براو عذاب گردد ، و هرکه : و گفت 
را ثوابی گردد ، و بهشت براو وبالی گرددخدای را شناخت بهشت   .  

عارف به هيچ چيز شاد نشود ، جز به وصال: و گفت  .  
ما را از امت ! آنچه روايت می کنند که ابراهيم و موسی و عيسی صلوات اهللا عليهم اجمعين گفتند خدايا : و گفت 

 کالو حاشا بل ، که ايشان در اين امت محمد گردان ، گمان بری که آرزوی فضايح اين مشتی رياست جوی کردند ؟
  . مردانی ديدند که اقدام ايشان برتحت ثری بود و سرهای ايشان از اعلی عليين برگذشته وايشان در ميان گم شده

حظ اوليا در تفاوت درجات از چهار نامست ، و قيام هر فرقتی از ايشان به نامی است از نامهای خدای و : و گفت 
هرکه را حظ او از اين نامها زطادت تر بود به ظاهر .  هو االول واالخر والظاهر والباطنآن قول خدای است

عجايت قدتر وی نگرانتر بود و هرکه را حظ او ازاين نامها باطن بود ، نگران بود بدانچه رود از انوار وا سرار و 
اسرار وهرکه را حظ او ازاين نامها اول هرکه را حظ او از اين نامها باطن بود ، نگران بود بدانچه رود از انوار و

بود ، شغل او بدان بود که اندر سبقت رفته است ، هرکه را حظ او از اين نامها اول بد ،شغل او بدان بود که اندر 
سبقت رفته است ، و هرکه را حظ او از اين نامها آخر بود شغل او به مستقبل بسته بود با آنچه خواهد بود ، و 

کشف برقدر طاقت او بودهرکس را ازين   .  
اگر همه دولتها که خاليق را بود در حواله شما افتد در حواله مشويد و اگر ههم بی دولتی در راهتانافتد : و گفتند 

نوميد مگرديد که کار خدای کن فيکون بود و هرکه به خود فرونگرد و عبادت خويش خالص بيند واز صفای کشف 
س خود را اخبث النفوس نبيند او از هيچ حساب نيستخود حسابی برتواند گرفت ، ونف  .  

هرکه دل خود را مرده گرداند به کثرت شهوات ، او را در کفن لعنت پيچند و در زمين ندمت دفن کنند ؛ و : و گفت 
  . هرکه نفس خود را بميراند به باز ايستادن شهوات ، او را در کفن رحمت پيچد ، و در زمين سالمت دفن کنند

آنکه از راه افتاد ، مگر به ترک حرمت . و از راه نيفتاد . به حق نرسيد آنکه رسيد ، مگر به حفظ حرمت : فت و گ
  . کردن



هرگز اين حديث را به طلب نتوان يافت ، اما جز طالبان نيابند: و گفت   .  
چون مريد نعره زند و بانگ کند حوضی بود و چون خاموش بود دريايی شود پر در: و گفت   .  
يا چنان نمای که هستی يا چنان باش که می نمايی: و گفت   .  
هرکه را ثواب خدای به فردا افتد خود امروز عبادت نکرده است که ثواب هر نفسی از مجاهدات در حال : و گفت 

  . حاصل است
؟پس کی خواهی يافت چيزی که می طلبی . علم عذر است و معرفت مکر است و مشاهده حجاب : و گفت    

قبض دلها در بسط نفوس است و بسط دلها در قبض نفوس است: و گفت   .  
نفس صفتی است که هرگز نرود جز به باطل: و گفت   .  
حيات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکر: و گفت   .  
غی از هول در آن دار الملک تختی از سياست فراق نهاده است ، و تي. شوق دار الملک عاشقان است : و گفت 

  . هجران کشيده ، و يک شاخ نرگس وصال بردست رجا داده ، و در هر نفسی هزار سربدان تيغ بردارند
هفت هزار سال بگذشت و هنوز آن نرگس غصا طريا است که دست هيچ امل بدو نرسيده است: و گفت   .  
معرفت آن است که بشناسی که حرکات و سکنات خلق به خدای است: و گفت   .  

توکل زيستن را به يک روز بازآوردن است و انديشه فردا پاک انداختن:  گفت و  .  
ذکر کثير نه به عدد است لکن به حضور بی غفلت است: و گفت   .  
محبت آن است که بسيار خود را اندک شمری و اندک حق بسيار دانی: و گفت   .  
محبت آن است که دنيا و آخرت را دوست نداری: و گفت  .  
اختالف علما رحمت است مگر در تجريد و توحيد: ت و گف  .  

گرسنگی ابری است که جز باران حکمت نباراند: و گفت   .  
نزديک ترين خاليق به حق آن است که بار خلق بيش کشد و خوی خوش دارد: و گفت   .  
حق را به خود فراموشی نفس ياد کردن حق است و هرکه حق را به حق شناسد زنده گردد ، و هرکه : و گفت 

  . شناسد فانی گردد
دل عارف چون چراغی است در قنديلی از آبگينه پاک که شعاع او جمله ملکوت را روشن دارد ، او را : و گفت 

  . از تاريکی چه باک
يکی خلق را حرمت ناداشتن ، و يکی حق را منت ناداشتن. هالک خود در دو چيز است : و گفت   .  

فريضه صحبت مولی است و سنت ترک دنيا: يست ؟ گفت فريضه و سنت چ: گفتند   .  
مرا وصيتی کن: شيخ را گفت . نقل است که مريدی به سفری می رفت   .  

چون با بدخويی صحبت داری ، خوی بد او را با خوی نيک خود آر . به سه خصلت تو را وصيت می کنم : گفت 
 اول خدای را شکر کن ، بعد زا ان ، آنکس را که حق دل او تاعيشت مهيا و مهنا بود و چون کسی با تو انعامی کند

بر تو مهربان کرد و چون باليی روی به تو نهد به عجز معترف گرد و فرياد خواه که تو صبر نتوانی کرد و حق 
  . باک ندارد

 در آخرت ، روز اول در دنيا ، روز دوم. زهد را قيمتی نيست که من سه روز زاهد بود م : پرسيدند از زهد گفت 
به . مراد من اين است : گفتم . تو طاقت ما نداری ! هاتفی آواز داد که ای بايزيد . روز سوم از آنچه غير خدا است 

يافتی. گوش من آمد که يافتی   .  
کمال رضای من از او تا حدی است که اگر بنده ای را جاويد به عليين برآرد و مرا به اسفل السافلين جاويد : و گفت 

رو برد من راضيتر باشم از آن بندهف  .  
  پرسيدند که بنده به درجه ی کمال کی رسد ؟

چون عيب خود را بشناسد و همت خلق برآرد ، آنگاه حق او را بر قدر همت وی و به قدر دوری از نفس : گفت 
  . خود به خوطش نزديک گرداند

زهد و : شيخ نعره ای زد و گفت . ادت نمی کنی ما را زهد و عبادت می فرمايی و تو زيادت زهد و عب: گفتند 
  . بعادت از من شکافته اند

راه به حق چگونه است ؟: پرسيدند     
تو از راه برخيز که به حق رسيدی: گفت   .  
به چه به حق توان رسيد ؟: گفتند    

به کوری و کری و گنگی: گفت   .  
متر از آن سخن تو نيستهيچ سخن عظي. بسيار سخنهای پيران را شنيد م : گفتند   .  



ايشان آميخته می گويند ، من . ايشان در بحر صفای معاملت گفتند ، و من از بحر صفای منت می گويم : گفت 
ايشان گفتند تو و ما ؛ و من می گويم تو بر تو. آميخته آميخته را پاک نکند . خالص می گويم   .  

بر آسمان نگر:گفت . يکی وصيت خواست  ! 
می دانی که اين که آفريده است ؟: نگه کرد گفت    

دانم: گفت   .  
از او برحذر باش. آنکس که آفريده است هرجا که باشی برتو مطلع است : گفت  .  

اين طالبان از سياحت نمی آسايند: يکی گفت   .  
مقيم را طلبيدن محال بود در سفر. آنچه مقصود است ، مقيم است نه مسافر : گفت   .  

صحبت با که داريم ؟: ند گفت   
آنکه چون بيمار شوی تو را بازپرسد و چون گناهی کنی توبه پذيرد ، و هرچه حق از تو داند از او پوشيده : گفت 
  . نماند

چرا امشب نماز نمی کنی ؟: يکی گفت    
يعنی کاردر  . و هرکجا افتاده ای است دست او می گيرم. من گرد ملکوت می گردم . مرا فراغت نمازنيست :گفت 

  . اندرون خود می کنم
بزرگترين نشان عارف چيست ؟: گفتند    
آنکه با تو طعام می خورد و از تو می گريزد و ازتو می خرد و به تو می فروشد و دلش در حضاير قدس :گفت 

  . پشت به بالش انس بازنهاده باشد
ز وی موافقت نکند و سر خود جز با وی عارف آن است که در خواب جز خدای نبيند و با کس جز ا: و گفت 
  . نگشايد

در واليتی باشيد که در وی امر به معروف و نهی از منکر : گفت . پرسيدند از امر به معروف و نهی از منکر 
در حضرت وحدت نه امر معروف است و نه نهی منکر باشد. نباشد که هردو در واليت خلق است   .  

يقت معرفت رسيده است ؟مرد کی داند که به حق: فگتند    
پس او فانی بود . آن وقت که فانی گردد در تحت اطالع حق  ،و باقی شود بر بساط حق بی نفس و بی خلق : گفت 

  . باقی و باقيی بود فانی و مرده ای بود زنده و زنده ای بود مرده و مجوبی بود مکشوف و مکشوفی بود محجوب
ت سخن گويدسهل عبداهللا در معرف: شيخ را گفتند   .  

سهل برکناره دريا رتفه و در گرداب افتاده: گفت   .  
آنکه در بحر غرق شود ، حال او چو ن بود ؟! ای شيخ : گفتند    
از آنجا که ديدار خلق است ناپروای هردو کون بود و بساط گفت و گوی درنوردد که من عرف اهللا کل لسانه:گفت   

.  
درويشی چيست ؟:گفتند    
کسی را در کنج دل خويش پای به گنجی فرو شود و آن را رسوای آخرت گويند ، در آن گنج گوهری آنکه :گفت 

هرکه آن گوهر يافت او درويش است. يابد ، آن را محبت گويند   .  
مرد به خدای کی رسد ؟:گفتند   

هرگز رسد! ای مسکين :گفت   .  
به چه يافتی آنچه يافتی: گفتند   !  
  .  کردم و به زنجير قناعت بستم و در منجنيق صدق نهادم وبه دريای نااميدی انداختماسباب دنيا راجمع:گفت 
عمر تو چند است ؟:گفتند    

چهار سال: گفت   .  
چگونه ؟:گفتند    
هفتاد سال بود تا در حجب دنطا بودم اما چهارسال است تا او را می بينم ، چنانکه مپرس ، و روزگار حجاب :گفت 

  . از عمر نباشد
  . احمد خضرويه شيخ را گفت به نهايت توبه نمی رسم

مخلوقی که به دست تواند آوردن؟. نهايت توبه عزتی دارد و عزت صفت حق است : شيخ گفت   
مگر بعد از گسستن. پيوستن است و پيوستن نباشد : گفت . پرسيدند از نماز   .  

راه به خدای چگونه است ؟:گفتند    
وستی به اهللاغايب شو از راه و پي:گفت   .  



چرا مدح گرسنگی می گويی ؟: گفتند    
اگر فرعون گرسنه بودی هرگز انا ربکم االعلی نگفتی: گفت   .  

هرگز متکبر بوی معرفت نيابد: و گفت  . 
نشان متکبر چيست ؟:گفتند   

آنکه در هژده هزار عالم نفسی بيند خبيثتر از نفس خويش: گفت   . 
بر سر آب می روی؟: گفتند   
چوب پاره ای بر آب برود : گفت  .  
در هوا می پری؟: گفتند   

مرغ در هوا می پرد: گفت   .  
به شبی به کعبه می روی ؟: گفتند    

جادوی در شبی از هند به دماوند می رود: گفت   .  
پس در کار مردان چيست ؟: گفتند   

ْآنکه دل در کس نبندد به جز خدای: گفت   .  
ودی ؟در مجاهده ها چون ب: گفتند    

شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حايض ديدم: گفت   .  
جز از تو کس ! بارخدايا : پيش حضرت بايستادم ، گفتم . دنيا را سه طالق دادم و يگانه را يگانه شدم : و گفت 

 پيش من فضل که کرد آن بود که خاشاک نفس از. چون صدق من بدانست . ندارم و چون تو را دارم همه دارم 
  . برداشت

آنها که فرمود او را نگاه داشتند خلعت يافتند و بدان خلعت مشغول شدند و . حق تعالی امر و نهی فرمود : و گفت 
  . من نخواستم از وی جز وی را

پس شناخت او . چندان يادش کردم که جمله خلقان يادش کردند تا به جايی که ياد کرد من ياد کرد او شد : و گفت 
دگر باره انداختن آورد و مرا زنده کرد. تن آورد و مرا نيست کرد تاخ  .  

چون نگه کردم دوستی او مرا سابق بود. پنداشتم که من او را دوست می دارم : و گفت   .  
يعنی ديگران رياضت خود ديدند و . هرکسی در دريای عمل غرقه گشتند و من در دريای برغرقه گشتم : و گفت 

دممن عنايت حق دي  .  
همه به حق گويند و من از . مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده ای علم گرفتيم که هرگز نميرد : و گفت 

الجرم گفت هيچ چيز بر من دشوارت از متابعت علم نبود ، يعنی علم تعليم ظاهر. حق گويم   .  
تم به حضرتنفس را به خدای خواندم اجابت نکرد ترک او کردم و تنها رف: و گفت   .  
محبت و رضا که : چه آوردی ؟ گفت :گفتم . دلم را به آسمان بردند ، گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد : و گفت 

  . پادشاه اين هردو بودند
چون حق را به علم خويش دانستم ، گفتم اگر به کفايت او تو را بس نيست به کفايت هيچ کس تو را بسنده : و گفت 

هرگاه که يکی کاهلی کردی به ديگر اندام مشغول شدمی تا بايزيد شد. را در خدمت آوردم نبود ، تا جوارح   .  
هيچ چيز بدتر از غفلت نديدم و آتش دوزخ با . خواستم تا سخت ترين عقوبتی بر تن خود بدانم که چيست : و گفت 

  . مردان آن نکند که يک ذره غفلت کند
تقادم در نفس به هر نمازی بوده ناپاکی و ما در همه عمر خود غسلی سالهاست تا نماز می کنم و اع: و گفت 

  . نکرديم در پاکی
اگر در همه عمر از بايزيد اين کلمه درست آيد از هيچ باک ندارد: و گفت   .  

يعنی هرچه کنم . اگر فردا مرا در عرصات گويند چرا نکردی دوست تر دارم از آنکه گويند چرا کردی: و گفت 
ی من بود و منی شرک است و شرکت بدتر از گناه است ، مگر طاعتی بر من رود که من در ميان نباشمدر وی من  

.  
خدای تعالی بر اسرار خلق مطلع است به هر سر که نگرد خالی بيند مگر سر بايزيد که از خود پر بيند: و گفت  . 
ی که از ما دور است و به ما نزديک استای بسا کسا که به مانزديک است و از مادور است و ای بسا کس: و گفت   

.  
زيادت نمی ! يارب : پس از توحيد بيدار شدم ، گفتم . در خواب ديدم که زيادت می خواستم از حق تعالی : و گفت 

  . خواهم بعد از توحيد



.  خوهی آن می خواهم که تو می: چه می خواهی ؟ گفتم ! يا بايزيد : حق را به خواب ديدم ، مرا گفت : و گفت 
  . فرمود که من تو را هستم چنانکه تو مرا هستی

ترک خود گوی که به من رسيدی: گفت . پرسيدمکه راه به تو چونست . حق را به خواب ديدم : و گفت   .  
اگر صفت من در عالم غيب بينند همه هالک شوند. خلق پندارند که من چون ايشان يکی ام : و گفت   .  
ثل درياست که آن را نه عمق پديد است نه اول و آخر پيداستمثل من چون م: و گفت   .  

که عرش چيست ؟ گفت منم: و يکی از وی پرسيد   .  
منم: کرسی چيست ؟ گفت : و گفت  . 
منم: لوح و قلم چيست ؟ گفت : و گفت  . 
مه منمآن ه: گفت . خدای را بندگانند بدل ابراهيم و موسی و عيسی صلوات اهللا عليهم اجمعين :گفتند   .  
آن همه منم: گفت . می گويند که خدای را بندگان اند بدل جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل : گفتند   .  

اگر . هرکه در حق محو شد و به حقيقت هرچه هست رسيد ، همه حق است ! بلی : بايزيد گفت . مرد خاموش شد 
واهللا اعلم واحکم. آنکس نبود حق همه خود را بيند عجب نبود   .  

 
 معراج شيخ بايزيد قدس اهللا روحه العزيز  

  . اين را بياريم و ختم کنيم
بعد از آنکه مرا از همه موجودات به درجه استغنا رسانيد و به نور خود . به چشم يقين در حق نگريستم : شيخ گفت 

من از حق بر خود . منور گردانيد و عجايب اسرار بر من آشکارا کرد ، و عظمت هويت خويش بر من پيدا آورد 
نور من در جنب نور حق ظلمت بود ، عظمت من در جنب . نگرستم و در اسرار و صفات خويش تامل کردم 

آنجا همه صفا بود و اينجا همه . عظمت حق عين حقارت گشت ، عزت من در جنب عزت حق عين پندار شد 
هرچه کردم به . ز عظمت و عزت او دانستم باز چون نگاه کردم ، بود خود به نور او ديدم ، عزت خود ا. کدورت 

به چشم انصاف و حقيقت نظر کردم همه پرستش خود از . ديده قالبم هرچه يافت از او يافت . قدرت او توانستم کرد 
و من پنداشته بودم که منش می پرستم. حق بود ، نه از من   .  

بار خدايا چيست ؟: گفتم    
ی مباشر افعال تويی ليکن مقدر و ميسر تو منم تا توفيق من روی ننمايد از يعن. آن همه منم و نه غير من :گفت 

پس ديده من از واسطه ديدن او از من ديده بردوخت و نگرش به اصل کار و هويت خويش . طاعت تو چيزی نيايد 
مت وجود در آموخت ، و مرا ازبود خود ناچيز کرد و به بقای خويش باقی گردانيد و عزيز کرد خودی خود بی زح

از گوش کوشش بياگندم و زبان نياز در کام تا مرادی کشيدم و علم . من به من نمود ، الجرم حق مرا حقيقت بيفزود 
 بی آلت ، مدتی قرار گرفتم و فضول از راه اصول به دست -کسبی بگذاشتم و زحمت نفس اماره از ميان برداشتم 

م ازلی داد و زبانی از لطف خود در کام من نهاد و چشم از نور مرا عل. حق را بر من بخشايش آمد . توفيق برفتم 
چون به زبان لطف با حق مناجات کردم و از علم حق علمی به دست . همه موجودات را به حق بديدم . خود بيافريد 

نکه من آوردم و به نور او بدو نگريستم ، گفت ای همه بی همه با همه مستغنی نشوم ، و توبی من مرا باشی به از آ
  . بی تو خود را باشم ، و به تو با تو سخن گويم بهتر که بی تو با نفس خود گويم

اکنون شريعت را گوش دار و پای از حد امر و نهی در مگذار تا سعيت به نزد ما مشکور باشد: گفت   .  
آنکه رهی ، واگر مذمت از آنجا که مرا دين است و دلم را يقين است تو اگر شکر گويی از خود گويی به از :گفتم 

  . کنی تو از عيب منزهی
از که آموختی ؟: مرا گفت    

سايل به داند از مسئول که هم مراد است و هم مريد ، و هم مجاب است و هم مجيب:گفتم   .  
چون صفای سر من بديد ، پس دل من ندا از رضای حق بشنيد ، و رقم خشنودی بر من کشيد ، و مرا منور گردانيد 

دانستم که بدو زنده ام و از فضل او بساط شادی در دل افگندم. ظلمت نفس و از کدورات بشريت درگذرانيد و از   .  
هرچه خواهی بخواه: گفت  .  
تو را خواهم که از فضل فاضلتری و ازکرم بزرگتری و از توبه تو قانع گشتم ، چون تو مرا باشی منشور : گفتم 

مدار ، و آنچه ما دون توست در پيش من ميارفضل و کرم در نوشتم ، از خودم باز  .  
حق می گويی و حقيقت می جويی ، از آنچه : زمانی مرا جواب نداد ، پس تاج کرامت بر فرق من نهاد و مرا گفت 

  . حق ديدی و حق شنيدی
الجرم . ی ثناها گفتم و برو. باز من شنيدم . نخست تو شنيدی . اگر ديدم به تو ديدم ، و اگر شنيدم به تو شنيدم : گفتم 

چون ضعف من بدانست و نياز من . از کبريا مرا بر داد تا در ميادين عز او می پريدم و عجايب صنع او می ديدم 



بشناخت مرا به قوت خود قوی گردانيد و به زينت خود بياراست و تاج کرامت بر سر من نهاد ، و درسرای توحيد 
ن در صفات او برسيد از حضرت خود مرا نام نهاد و به خودی خود مرا چون مطلع شد که صفات م. بر من بگشاد 

رضای ما آن است که رضای توست ورضای تو آن است : تشريف داد و يکتايی پديد آمد ، دويی برخاست و گفت 
  . که رضای ماست سخن تو آاليش نپذيرد و منی تو کس بر تو نگيرد

: گفتم . لمن الملک : از کوزه امتحان خالص بيرون آمدم تا گفت . نيد پس مرا زخم غيرت بچشانيد و بازم زنده گردا
چون سخن همان بود که در بدايت کار . تو را : گفتم . لمن االختيار : گفت . تو را : گفتم . لمن الحکم : گفت . تو را 

بودی قدرت دمار شنود خواست که مرا بازنمايد که اگر سبق رحمت من نبودی خلق هرگز نياسودی و اگر محبت ن
چون در مستی . نيز از من کسی اثری نديد . به نظر قهاری به واسطه جباری به من نگريست . از همه برآوردی 

خويش خود را به همه واديها در انداختم و به آتش غيرت تن را بر همه بوته ها بگداختم و اسب طلب در فضای 
و . و روشنتر از خاموشی چراغی نديدم .  عجز چيزی نيافتم صحرا بتاختم ، به از نياز صيدی نديدم ، و به از

ظاهر و . ساکن سرای سکوت شدم و سدره صابری در پوشيدم تا کار به غايت رسيد . سخن به از بی سخن نشنيد م 
فرجه ای از فرج در سينه ظالمانی من گشاد و مرا از تجريد و توحيد زبانی . باطن مرا از علت بشريت خالی ديد  

به مدد او . الجرم اکنون زبانم از لطف صمدانی است و دلم از نور ربانی است و چشم از صنع يزدانی است . د دا
چون بدين مقام رسيد م اشارت من ازلی است و . چون بدو زنده ام هرگز نميرم . و به قوت او می گيرم . می گويم 

نه از خود می گويم تا محدث . ان تجريد است زبان من زبان توحيد است و روان من رو. عبارت من ابدی است 
گوينده به . زبان را او می گرداند بدانچه خواهد و من در ميان ترجمانی ام . باشم يا به خود می گويم تا مذکر باشم 

که خلق می خواهند که تو را ببينند: اکنون چون مرا بزرگ گردانيد مرا گفت . حقيقت او است نه منم   .  
مرا . اگر دوست داری که مرا پيش خلق بيرون آوری من تو را خالف نکنم . واهم که ايشان را ببينم من نخ: گفتم 

  . به وحدانيت خود بيارای تا خلق تو چون مرا ببيند و در صنع تو نگرند صانع را ديده باشند و من در ميان نباشم
پيش خلق من آی: پس گفت .  در گذرانيد اين مراد به من داد و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام بشريتم  !  

ندايی شنيدم که دوست مرا بازآريد که او بی من . به قدم دوم از پای درافتادم . يک قدم از حضرت بيرون نهادم 
  . نتواند بودن ، و جز به من راهی نداند

ر آن وادی به قدم الهام دويدم چون به وحدانيت رسيدم و آن اول لحظت بود که به توحيد نگرستم ، سالها د: و گفت 
چون از مخلوقات غايب . در هوای چگونگی می پريدم . چشم او از يگانگی ، پر او از هميشگی . تا مرغی گشتم 

کاسه ای بياشاميدم که هرگز تا ابد ازتشنگی او سيراب . پس سر از وادی برآوردم . به خالق رسيدم : گفتم . گشتم 
فضای وحدانيت او پريدم و سی هزار سال ديگر در الوهيت پريدم و سی هزار سال پس سی هزار سال در . نشدم 

پس چهارهزار . چون نود هزار سال به سرآمد بايزيد را ديدم و من هرچه ديدم همه من بودم . ديگر در فردانيت 
نی در آن بی نهايتی پس چندا. چون نگه کردم خود را ديدم در بدايت درجه انبيا . بايده بريدم و به نهايت رسيدم 

چون نيک نگه کردم سر خود بر . برفتم که گفتم باالی اين هرگز کسی نرسيده است و برتر ازين مقام ممکن نيست 
. پس معلوم شد که نهايت حال اوليا بدايت احوال انبيا است ، نهايت انبيا را غايت نيست . کف پای يکی نبی ديدم 

ت و دوزخ بدو نمودند و به هيچ التفات نکرد و هرچه در پيش او آمد پس روح من برهمه ملکوت بگذشت و بهش
آنجا . طاقت آن نداشت و به جان هيچ پيغمبر نرسيد ، اال که سالم کرد ، چون به جان مصطفی عليه السالم رسيد 
خود را صدهزار دريای آتشين ديد بی نهايت  ،و هزار حجاب از نور که اگر به اول دريا قدم نهادمی بسوختمی و 

هرچند خواستم تا ميخ طناب خيمه . به باد بر دادمی تا الجرم از هيبت و دهشت چنان مدهوش گشتم که هيچ نماندم 
با آنکه به حق رسيدم زهره نداشتم به محمد رسول اهللا بتوانم ديد زهره . محمد رسول اهللا بتوانم ديد زهره نداشتم 

يعنی هرکسی بر قدر خويش به خدای توانند رسيد که . به محمد رسيدن با آنکه به حق رسيدم زهره نداشتم . نداشتم 
اما محمد در پيششان در حرم خاص است. حق با همه است   .  

الجرم تاوادی الاله اال اهللا قطع نکنی به وادی محمد رسول اهللا نتوانی رسيد ، و در حقيقت هردو وادی يکی است 
! الهی : پس بايزيد گفت . ق را می ديديد و طاقت ديدار بايزيد نداشت مريد بوتراب ح: چنانکه آن معنی که گفتم 
مرا چه بايد کرد ؟. با منی مرا به تو راه نيست و از خودی خود مرا گذر نيست . هرچه ديدم همه من بودم    

 او خالص تو از خالص تو از تويی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی ديده را به خاک قدم: فرمان آمد که 
تعجب از قومی دارم که کسی را چندين تعظيم نبوت بود، آنگاه سخن . اکتحال کن و بر متابعت او مداومت نمای 

به خدايی خدای که لوای من از لوای محمد زيادت : گفت . گويد به تحت لوای محمد عليه الصلوة و السالم باشند 
 چون منی را نه در آسمان مثل يابند و نه در زمين يعنی. است که پيغامبران و خاليق در تحت لوای من باشند 

صفات من در غيبت است ، و آنکه در سراپرده غيب است از او سخن گفتن جهل محض است و . صفتی دانند 



چون کسی چنين بود ، چگونه اين کس ، اين کس بود ؟ بل که اين کس را زيان حق بود و . سراسر همه غيبت است 
  . گوينده نيز حق بود

تا الجرم حق بر زبان بايزيد سخنی گويد و آن ، آن بود . آن که نطق او بی نطق و بی تمتع و بی يبصر بود : گفت 
لوائی اعظم من لواءمحمد و سبحانی ما اعظم شانی :پديد آيد ، روادار ، که ! بلی . لوائی اعظم من لواء محمد :که 

  . از درخت نهاد بايزيد پديد آيد
  . و اعلم و احکم

 
 

  مناجاة شيخ بايزيد قدس اهللا روحه العزيز   
تا کی ميان من و تو تويی بود ؟ منی از ميان بردار تا منيت من به تو باشد ، تا ! بارخدايا . بايزيد را مناجاتی است 

  . من هيچ نباشم
تا با توام بيشتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام!الهی : و گفت   .  
مرا فقر و فاقه به تو رسانيد و لطف تو آن را زايل نگردانيد !الهی: و گفت   .  
اگر مر از اهل چيزی خواهی گردانيد . مرا زاهدی نمی بايد ، و قرايی نمی بايد ، و عالمی نمی بايد !الهی : و گفت 

. توبه تو رسم ناز به تو کنم و از! الهی . از اهل شمه ای از اسرار خود گردان ، وبه درجه دوستان خود برسان 
چه نيکوست واقعات الهام تو برخطرات دلها ، و چه شيرين است روش افهام تو در راه غيبها ، و چه عظيم ! الهی 

عجب . من بنده عاجز و ضعيف و محتاج . است حالتی که خلق کشف نتوانند کرد ، و زبان وصف آن دوست دارم 
تغنیآنکه تو مرا دوست داری و تو خداوندی و پادشاه مس  .  

که می ترسم اکنون به تو چنين شادم چگونه شادمان نباشم اگر ايمن گردم!الهی : و گفت   .  
. هربار که بازآمدی زناری برستی و باز بريدی . نقل است که بايزيد هفتاد بار به حضرت عزت قرب يافت 

 در پوشيد و کاله باژگونه عمرش چون به آخر آمد درمحراب شد ، و زناری بربست ، و پوستينی داشت باژگونه
رياضت همه عمر نمی فروشم و نماز همه شب عرضه نمی کنم ، و روزه همه عمر !الهی : برسرنهاد ، و گفت 

تو می دانی که به هيچ بازنمی . و اوقات و مناجات و قربت بازنمی گويم . نمی گويم ، و ختمهای قرآن نمی شمرم 
ه از تفاخر و اعتماد است بل که شرح می دهم که از هرچه کرده ام ننگ نگرم ، و اين که به زبان شرح می دهم ن

و اين خلعت تو داده ای که خود . آن همه هيچ ننگ می دارم . دارم و اين خلعتم تو داده ای که خود را چنين می بينم 
از . ر گبری سفيد کردهترکمانی ام هفتاد ساله ، موی د. همان انگار که نيست . آن همه هيچ است . را چنين می بينم 

اهللا اهللا گفتن اکنون می آموزم ، زنار اکنون می برم ، قدم در . بيابان اکنون برمی آيم و تنگری تنگری می گويم 
قبول تو به طاعت نه و رد . دايره اسالم اکنون می زنم ، زبان به شهادت اکنون می گردانم کار توب ه علت نيست 

 هبا انگاشتم تو نيز هرچه ديدی از من که پسند حضرت تو نبود خط عفو بر وی من هرچه کردم. توبه معصيت نه 
  . کش ، و گرد معصيت را از من فروشوی که من گرد پندار طاعت فروشستم

هرگز تو را ياد !الهی : در حالت نزع همان اهللا می گفت پس و گفت . نقل است که شيخ در ابتدا اهللا اهللا بسيار گفتی 
ندانم تا حضور کی خواهد بود. ه غفلت ، و اکنون که جان می رود از طاعت تو غافل ام نکردم ، مگر ب  .  

به خواب ديدم که عرض را :گفت . آن شب که او وفات کرد بوموسی حاضر نبود . پس در ذکر و حضور جان بداد 
 شيخ وفات کرده بود و خلق بی .بامداد روانه شدم تا با شيخ بگويم . تعجب کردم . بر فرق سرنهاده بودم و می بردم 

چون جنازه برداشتندمن جهد کردم تا گوشه جنازه به من دهند البته به من نمی رسيد ، . قياس از اطراف آمده بودند 
شيخ را ديدم . و مرا آن خواب فراموش شده بود . بی صبر شدم ، در زير جنازه رفتم ، و بر سر گرفتم و می رفتم 

اينک تعبير آن خواب که دوش ديدی که عرض بر سرگرفته بودی آن عرش اين جنازه ! يا بوموسی : که گفت 
  . بايزيد است

از منکر و نکير چون رستی ؟: گفت . نقل است که مريدی شيخ را به خواب ديد    
شما را ازين سوال مقصودی برنيايد  ،به جهت آنکه اگر گويم خدای : چون آن عزيزان از من پرسيدند گفتم :گفت 

لکن بازگرديد و از وی پرسيد که من او را کيم ؟ آنچه او گويد آن بود که اگر . من اوست اين سخن از من هيچ نبود 
  . من صدبار گويم خداوندم اوست تا او مرا بنده خود نداند فايده نبود

: وردی ؟ گفتم ای بايزيد چه آ:از من پرسيد : خدای با تو چه کرد ؟ گفت : گفت . بزرگی او را به خواب ديد 
آن شب شير شرک نبود. حق تعالی فرمود وال ليلةاللبن . چيزی نياوردم ! خداوندا   .  

يعنی جز از من چيزی . حق تعالی با من بدين قدر عتاب فرمود . شبی شير خورده بودم و شکمم به درد آمد :گفت 
  . ديگر بر کار است



چون از زيارت او . احمد خضرويه بود به زيارت شيخ آمد مادر علی که زن . نقل است که شيخ را دفن کردند 
می دانيد که شيخ بايزيد که بود ؟: بازگشت گفت    

تو به دانی: گفتند   .  
شبی در طواف کعبه بودم ، ساعتی بنشستم ، در خواب شدم ، چنان ديدم که مرا بر اسمان بردند و تا زير : گفت 

بر . نی ديدم که پهنا و باالی آن پديد نبود و همه بيابان گل و رياحين بود عرش بديدم و آنجا که زير عرش بود بيابا
  . هر برگ گلی نوشته بود که ابويزيد وليی

مردمان در دريايی بی نهايت اند : گفت . مرا وصيتی کن : گفتم . شيخ را به خواب ديدم : نقل است که بزرگی گفت 
ن کشتی نشينی و تن مسکين را از اين دريا برهانیجهد کن تا در اي. دوری از ايشان کشتی است .   .  

در آسايش برخود ببستن و در پس زانوی : تصوف چيست ؟ گفت : گفت . نقل است که کسی شيخ را به خواب ديد 
  . محنت نشستن

اين جايی است که : ساعتی بايستاد ، چون بازمی گشت گفت . و چون شيخ ابوسعيد ابوالخير به زيارت شيخ آمد 
رحمةاهللا عليه و اهللا تعالی اعلم واحکم. هرکه چيزی گم کرده باشد در عالم اينجا بازيابد   . 
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  ذکر عبداهللا مبارک رحمة اهللا عليه   

آن امير قلم و بالرک . آن زين زمان ، آن رکن امان ، آن امام شريعت و طريقت ، آن ذوالجهادين  ،به حقيقت 
در علم و شجاعت خود نظير نداشت ، و از محتشمان . او را شهنشاه علما گفته اند . اهللا عليه  رحمة -عبداهللا مبارک 

و در فنون علوم احوالی پسنديده داشت ، و مشايخ بزرگ را . اصحاب طريقت بود ، و از محترمان ارباب شريعت 
روزی . ت ،و کرامات مذکور ديده بود ، و با همه صحبت داشته و مقبول همه بود ، و او را تصانيف مشهور اس

تعال يا رجل المشرق: می آمد سفيان ثوری گفت   .  
والمغرب و ما بينهما: گفت . فضيل حاضر بود   .  

و کسی را که فضيل نهد ستايش او چون توان کرد ؟  ابتدای توبه او آن بود که بر کنيزکی فتنه شد شبی در زمستان 
چون بانگ نماز گفتند ، پنداشت که بانگ . همه شب برف می باريد . ستاد در زير ديوار خانه معشوق تا بامداد باي

شرمت باد ای پسر : با خود گفت . چون روز شد دانست که همه شب مستغرق حال معشوق بوده است . خفتن است 
ند که شبی چنين مبارک تا روز به جهت هوای خود برپای بودی و اگر امام در نماز سورتی درازتر خوا! مبارک 

  . ديوانه گردی
در حال دردی به دل او فرود آمد توبه کرد و به عبادت مشغعول شد تا به درجه ای رسيد که مادرش روزی در باغ 

  . شد ، او را ديد خفته در سايه گلبنی و ماری شاخی نرگس در دهن گرفته و مگس از وی می راند
باز به . پس به مکه رفت و مدتی مجاور شد . می بود آنگه از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی در صحبت مشايخ 

و در آن وقت يک نيمه از خاليق متابع حديث بودند . اهل مرو بدو توال کردند ، و درس و مجالس نهادند . مرو آمد 
به حکم موافقتش با هريکی . همجنانکه امروز او را رضی الفريقين گويند . و يک نيمه به علم ففقه مشغول بودندی 

يکی به جهت اهل حديث ، و يکی برای اهل :ز ايشان و هردو فريق در وی دعوی کردندی وا و آنجا دو رباط کرد ا
پس به حجاز رفت و مجاور شد. فقه   .  

نقل است که يک سال حج کردی و يک سال غزو کردی و يک سال تجارت کردی و منفعت خويش براصحاب 
هرکه بيشتر خوردی به هراستخوانی درمی . تخوان خرما بشمردی تفرقه کردی و درويشان را خرما دادی و اس

  . بدادی
چرا می گريی ؟: گفتند . نقل است که وقتی با بدخويی همراه شد ، چون از وی جدا شد ، عبداهللا بگريست    

آن خوی بد همچنان با وی برفت و از ما جدا شد و خوی بد از وی جدا نشد. آن بيچاره برفت : گفت   .  
. ما توانگريم ! ای درويش :  است که يکبار در باديه ميرفت و بر اشتری نشسته بود و به درويشی رسيد  ،گفت نقل

شما کجا می رويد که طفيليد ؟. ما را خوانده ای    
اگر شما را به خانه خويش خواند مارا به خود خواند. ميزبان چون کريم بود طفيلی را بهتر دارد : درويش گفت   .  

از ما توانگران وام خواست:  گفت عبداهللا  .  



اگر از شما وام خواست برای ما خواست:درويش گفت   .  
راست می گويی: عبداهللا شرم زده شد و گفت   .  

. به نماز مشغول شد . نقل است که در تقوی تا حدی بود که يکبار در منزلی فرود آمده بود و اسبی گرانمايه داشت 
وقتی از مرو . همانجا بگذاشت و پياده برفت و گفت وی کشت سلطانيان خورده است اسب را . اسب در زرع شد 

  . به شام رفت ، به جهت قلمی که خواسته بود و باز نداده ، تا باز رسانيد
هرچه می بايد بخواه. نابينايی را گفتند که عبداهللا مبارک می آيد . نقل است که روزی می گذشت  .  

ا عبداهللاتوقف کن ي: نابينا گفت   !  
دعا کن تا حق تعالی چشم مرا بازدهد: گفت . عبداهللا بايستاد   .  

در حال بينا شد. عبداهللا سر در پيش انداخت و دعا کرد   .  
اگر آنجا نيم باری بر : نقل است که روزی در دهه ذی الحجه به صحرا شد و از آروزی حج می سوخت ، و گفت 

يشان به جای آرم که هرکه متابعت ايشان کند در آن اعمال که موی بازنکند و فوت اين حسرتی بخورم ، و اعمال ا
  . ناخن نچيند او را از ثواب حاجيان نصيب بود

مگر آروزی حج داری ؟! يا عبداهللا : در آن ميان پيرزنی بيامد ، پشت دوتاه شده ، عصايی در دست گرفته ، گفت    
آری: گفت   . 

با من همراه شو تا تو را به عرفات برسانم. ز برای تو فرستاده اند مرا ا! ای عبداهللا : پس گفت   .  
از مرو چون مرا به عرفات رساند ؟. با خود گفتم که سه روز ديگر مانده است : عبداهللا گفت    
کسی که نماز بامداد سنت در سينجاب گزارده باشد و فريضه بر لب جيحون و آفتاب برآمدن به مرو : پيرزن گفت 

و همراهی توان کردبا ا  .  
بسم اهللا: گفتم  .  

به هر آب که می رسيدم مرا گفتی . پای در راه نهادم و به چند آب عظيم بگذشتم که به کشتی دشوار توان گذشت 
چون حج . چون چشم برهم نهادمی خود را از آن نيمه آب ديدمی ، تا مرا به عرفات رسانيد . چشم برهم نه 

بيا که مرا پسری است ، : عی و عمره فارغ شديم و طواف وداع آورديم ، پيرزن گفت بگزارديم و از طواف و س
  . که چند گاهست تا به رياضت در غاری نشسته است تا او را ببينم

چون مادر را ديد در پای مادر افتاد و روی در کف . چون آنجا رفتيم جوانی ديدم زردروی و ضعيف و نورانی 
آمده ای که مرا تجهيز .  که نيامده اما خدايت فرستاده است که مرا وقت رفتن نزديک است دانم: مادر ماليد و گفت 

  . کنی
اينجا مقام کن تا او را دفن کنی! ياعبداهللا : پيرزن گفت   .  

باقی . من هيچ کار ندارم  : - آن پيرزن که -بعد از آن گفت . پس در حال آن جوان وفات کرد و اورا دفن کرديم 
مرا در اين موسم به دعا . سال ديگر چون بازآيی و مرا نبينی . تو ای عبداهللا برو . سر خاک او خواهم بود عمر بر 

 ياد دار ، 
به خواب ديد که دو . ساعتی در خواب شد . يک سال از حج فارغ شده بود . نقل است که عبداهللا در حرم بود 

   امسال چند خلق آمده اند ؟:يکی از ديگری پرسيد . فريشته از آسمان فرود آمدند 
حج چند کس قبول کردند ؟: گفت. ششصد هزار :يکی گفت    

از آن هيچکس قبول نکردند: گفت   .  
اين همه خاليق که از اطراف و اکناف جهان با چندين . چون اين بشنيدم اضطرابی در من پديد آمد : عبداهللا گفت 

و بيابانها قطع کرده ، اين همه ضايع گردد؟رنج و تعصب من کل فج عميق از راههای دور آمده   
در دمشق کفشگری نام او علی بن موفق است او به حج نيامده است اما حج او را قبول است : پس آن فريشته گفت 

  . و همه را بدو بخشيد ، و اين جمله در کار او کردند
پس به دمشق شدم . ص را زيارت بايد کرد به دمشق بايد شد و آن شخ: چون اين بشنيد م از خواب درآمدم ، و گفتم 

نام تو چيست؟: گفتم. شخصی بيرون آمد . و خانه آن شخص را طلب کردم و آواز دادم   
علی بن موفق:گفت  . 
مرا با تو سخنی است: گفتم   . 
بگوی: گفت   . 

تو چه کار کنی ؟: گفتم    
پاره دوزی می کنم: گتف  .  
و چيست ؟نام ت: گفت . آن واقعه با او : گفتم    



عبداهللا مبارک: گفتم   .  
مرا از کار خود خبر ده: چون بهوش آمد گفتم . نعره ای بزد و بيفتاد و از هوش شد   .  

امسال قصد حج کردم . سی سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پاره دوزی سيصد و پنجاه درم جمع کردم : گفت 
: مرا گفت . از همسايه بوی طعامی می آمد . مله بود ، مگر روزی سرپوشيده ای که در خانه است حا. تا بروم 

: همسايه گريستن گرفت و گفت . آن حال خبر دادم . به در خانه همسايه . من رفتم . برو و پاره ای بيار از آن طعام 
م و طعام پاره ای از وی جدا کرد. امروز خری مرده ديدم . بدانکه سه شبانروز بود که اطفال من هيچ نخورده اند 

. آن سيصد و پنجاه درم برداشتم و بدو دادم . ساختم ، بر شما حالل نباشد ، چون اين بشنيدم آتش در جان من افتاد 
نفقه اطفال کن که حج ما اين است: گفتم   . 

صدق الملک فی الرويا و صدق اليک فی الحکم و القضا: عبداهللا گفت   .  
اين غالم نباشی می کند و سيم به تو می دهد: يکی عبداهللا را گفت . نقل است که عبداهللا مکاتب غالمی داشت   .  

. شبی بر عقب او می رفت تا به گورستانی شد ، و سر گوری باز کرد ، و در آنجا محرابی بود . عبداهللا غمگين شد 
السی پوشيده و غلی بر غالم را ديد پ. عبداهللا از دور آن را می ديد تا آهسته به نزديک غالم شد . در نماز ايستاد 

عبداهللا چون آن بديد آهسته باز پس آمد و گريان شد و در . گردن نهاده و روی در خاک می ماليد و زاری می کرد 
مايه مفلسان . روز آمد و خداوند مجازی از من درم خواهد ! الهی : گوشه ای بنشست و نماز بامداد بگزارد و گفت 

بده از آنجا که تو دانی. تويی   .  
برخاست و سر غالم . عبداهللا را طاقت نماند . در حال نوری از هوا پديد آمد و يک درم سيم بردست غالم نشست 

خواجه تو بوده ای نه من. را در کنار گرفت و می بوسيد و می گفت که هزار جان فدای چنين غالم باد   .  
به . از من آشکارا گشت ، دردنيا مرا راحت نماند چون پرده من دريده شد و ر! الهی : غالم چون آن حال بديد گفت 

  . عزت خود که مرا فتنه نگردانی و جان من برداری
عبداهللا اسباب تجهيز و تکفين او را راست کرد ، و او را با همان . هنوزش سر در کنار عبداهللا بود که جان بداد 

و ابراهيم خليل را ، عليها السالم ، که آمدند هر همان شب سيد عالم را به خواب ديد . پالس در همان گور دفن کرد 
يا عبداهللا چرا آن دوست ما را با پالس دفن کردی ؟: گفتند . يکی بربراقی نشسته    

ای هندو زاده : علوی بچه ای گفت . نقل است که عبداهللا روزی به کوکبه تمام از مجلس بيرون آمده بود و می رفت 
 از دست برمی آيد که من که فرزند محمد رسول اهللا ام روزی چندين درفش می اين چه کار و بار است که تو را

  زنم تا قوتی به دست آرم و تو با چندين کوکبه می روی ؟
از بهر آنکه من آن می کنم که جد تو کرده است و فرموده است ، و تو آن نمی کنی: عبداهللا گفت   .  

تو را پدری بود و مرا پدری ، و پدر تو مصطفی بود صلی اهللا عليه ! آری ای سيدزاده : و نيز گويند که چنين گفت 
من ميراث پدر تو . از وی دنيا ميراث ماند . و علی آله و سلم از وی علم ميراث ماند ، و پدر من از اهل دنيا بود 

  . گرفتم و به برکت آن عزيز شدم و تو ميراث پدر من گرفتی و بدان خوار شدی
سبب تغير چيست ؟! يا رسول اهللا : متغير شده گفت . بر را ، عليه السالم ، به خواب ديد آن شب عبداهللا پيغم   

آری ، نکته ای برفرزند ما می نشانی: گفت   .  
علوی بچه همان شب پيغمبر را . عبداهللا بيدار شد و عزم آن کرد که آن علوی زاده طلب کند ، و عذر او بخواهد 

ان بودتی که بايستی ، او تو را آن نتوانستی گفتاگر تو چن: بخواب ديد که گفت   . 
در راه به هم رسيدند و ماجرا در ميان نهادند و توبه . علوی چون بيدار شد عزم خدمت عبداهللا کرد که عذر خواهد 

  . کردند
درس ديگر به : روزی بيرون آمد و گفت . نقل است که سهل بن عبداهللا مروزی همه روز به درس عبداهللا می آمد 

چرا ايشان را ادب ! سهل من ، سهل من : تو نخواهم آمد که کنيزکان تو بر بام آمدند و مرا به خود خواندند و گفتند 
  نکنی ؟

حاضر باشيد تا نماز بر سهل بکنيد: عبداهللا با اصحاب خود گفت   .  
م شد ؟تو را چون معلو! يا شيخ : پس گفتند . بر وی نماز کردند . در حال سهل وفات کرد    

آن حوران خلد بودند که او را می خواندند و من هيچ کنيزک ندارم: گفت   .  
راهبی ديدم از مجاهده ضعيف شده ، و از خوف دوتا : از عجايب چه ديد ی؟ گفت : نقل است که از وی پرسيدند 

من بت پرستم و می  : اگر او را بدانی راه بدو هم بدانی ، و گفت: شده ، پرسيدم که راه به خدای چيست ؟ گفت 
يعنی معرفت خوف اقتضا کند . ترسم آن را که وی را نمی شناسم وتو عاصی می گردی رد آنکه او را می شناسی 

سخن او مرا بند شد و از بسيار . و تو را خوف نمی بينم و کفر جهل اقتضا کند و خود را از خوف گداخته می بينم 
  . ناکردنی باز داشت



در آنجا خلقی بسيار ديدم جمع شده و يکی را .  يکبار به غزا بودم ، در گوشه ای از بالد روم :نقل است که گفت 
و آن بيچاره در . سخت زن و گرم زن . بر عقابين کشيده و گفتند اگر يک ذره تقصير کنی خصمت بت بزرگ بادا 

: سبب چيست ؟ گفت . کنی پرسيدم که کاری بدين سختی می خوری و آه نمی . رنجی تمام بود و آه نمی کرد 
جرمی عظيم سنگين از من در وجود آمده است و درملت ما سنتی است که تاکسی از هرچه هست پاک نشود ، نام 

اين . بدانکه من در ميان دو پله ترازو نام بت مهين برده ام . اکنون تو مسلمان می نمايی . بت مهين بر زبان نيارد 
  . جزای آن است

اری در ملت ما اين است که هر که او را بشناسد او را ياد نتواند کرد که من عرف اهللا کل لسانهب: عبداهللا گفت   .  
وقت نماز درآمد ، از کافر مهلت خواست و نماز کرد . با کافری جنگ می کد . نقل است که يکبار به غزا رفته بود 

اين ساعت بر : به بست آورد عبداهللا گفت چون روی . چون وقت نماز کافر درآمد ، مهلت خواست تا نماز کند . 
  . وی ظفر يافتم

از وفای . اوفوبالعهد ان العهد کان مسووال ! يا عبداهللا : آوازی شنيد که . با تيغ کشيده به سر او رفت تا او را بکشد 
  . عهد خواهند پرسيد

تو را چه افتاد؟: گفت . عبداهللا را ديد با تيغی کشيده و گريان . کافر سربرداشت . عبداهللا بگريست    
  . عبداهللا حال بگفت که از برای تو با من عتابی چنين رفت

ناجوانمردی بود که در چنين خدای عاصی و طاغی بود که با دوست از برای دشمن عتاب : گفت . کافر نعره بزد 
  . کند

  . درحال مسلمان شد و عزيزی گشت در راه دين
پيش . ناگاه بيهوش شد و بيفتاد .  ديدم صاحب جمال ، که قصد کرد در کعبه رود در مکه جوانی: نقل است که گفت 

خواستم تا به تلبيس خود . تو را چه حال افتاد ؟ گفت من ترسا بودم ! ای جوان : گفتم . جوان شهادت آورد . او رفتم 
روا داری .  وفی قلبک معادات الحبيب تدلخ بيت الحبيب: هاتفی آواز داد . را در کعبه اندازم ، تا جمال کعبه را بينم 

  . که در خانه دوست آيی و دل پر از دشمنی دوست
چرا با . در راه غالمی ديد پيراهن تنها که از سرما می لرزيد . نقل است که زمستانی بود در بازار نيشابور سخت 

  . خواجه نگويی که از برای تو جبه ای سازد
و می بيندچه گويم ؟ او خود می داند : گفت   .  

طريقت از اين غالم آموزيد: پس گفت . نعره ای بزدو بيهوش بيفتاد . عبداهللا را وقت خوش شد   .   
  . نقل است که عبداهللا را وقتی مصيبتی رسيد خلقی به تعزيت او رفتند

 که پس از خردمند آن بود که چون مصيبتی به وی رسد ، روز نخست آن کند: گبری نيز برفت و با عبداهللا گفت 
  . سه روز خواهد کرد

اين سخن بنويسيد که حکمت است:عبداهللا گفت   .  
کدام خصلت در آدمی نافعتر ؟: نقل است که از او پرسيدند    

عقلی وافر: گفت   .  
اگر نبود ؟: گفتند    

حسن ادب: گفت   .  
اگر نبود: گفتند   .  
برادری مشفق که با او مشورتی کند: گفت   .  
ر نبود ؟اگ: گفتند   

خاموشی دايم: گفت   .  
اگر نبود ؟: گفتند    

مرگ در حال: گفت   .  
هرکه راه ادب آسان گيرد خلل در سنتها پديد آيد و هرکه سنتها آسان گيرد او را از فرايض : نقل است که گفت 

 بود دانی که محروم گردانند ، و هرکه فرايض آسان گيرد از معرفتش محروم گردانند ، و هرکه از معرفت محروم
  . ، که بود
چون درويشان دنيا اين باشند منزلت درويشان حق چگونه باشد: و گفت   .  
يعنی دايما طالب بود که هرکه بايستاد مقام خود پديد کرد. دل دوستان حق هرگز ساکن نشود : و گفت   . 
ما به اندکی ادب نيازمندتريم از بسياری علم: و گفت   .  
می طلبيم که مردمان اديب رفتندادب اکنون : و گفت   .  



مردمان سخن بسيار گفته اند در ادب ، و نزديک من ادب شناختن نفس است: و گفت   .  
سخاوت کردن از آنچه در دست مردمان است فاضلتر از بذل کردن از آنچه در دست توست: و گفت   .  
دهزار درم صدقه کند ، و هرکه پشيزی از هرکه يک درم به خداوند باز دهد دوست تر دارم از آنکه ص: و گفت 

  . حرام بگيرد متوکل نبود
توکل آن است که خدای از تو توکل داند. توکل آن نيست که تو از نفس خويش توکل بينی : و گفت   .  
کسب کردن مانع نبود از تفويض و توکل ، اگر اين هردو عادت نبود در کسب: و گفت   .  
بی کند شايد تا اگر بيمار شود نفقه کند ، و اگر بميرد هم از مال وی کفن بودشاگر کسی با قوتی کس: و گفت   .  
هيچ چيز نيست در آدمی که ذل کسب نکشيده است: و گفت   .  
مروت خرسندی به از مروت دادن: و گفت   .  
زهدايمنی بود بر خدای يا دوستی درويشی: و گفت   .  
  . هرگز ذوق نبودهرکه طعم بندگی کردن نچشيد او را: و گفت 
کسی که او را عيال و فرزندان بود ايشان در صلح بدارد و به شب از خواب بيدار شود کودکان را برهنه : و گفت 

  . بيند ، جامه بر ايشان افگند ، آن عمل او از غزو فاضلتر بود
بيندهرکه قدر او به نزد خلق بزرگتر بود او خود رابايد که در نفس خويش حقيرتر : و گفت   .  

داروی دل چيست ؟: گفتند    
از مردمان دور بودن: گفت   .  

بر توانگران تکبر کردن و درويشان متواضع بودن از تواضع بود: و گفت   .  
تواضع آن بود که هرکه در دنيا باالی توست بر وی تکبر کنی و با آنکه فروتر است تواضع کنی: و گفت   .  
خوف پديد آيد ، و خوف اصلی آن است که از صدق اعمال پديد آيد و صدق رجاء اصلی آن است که از : و گفت 

  . اعمال از تصديق پديد آيد و هررجا که در مقدمه آن خوف نباشد زود بود که آنکس ايمن گردد و ساکن شود
آنچه خوف انگيزد تا در دل قرار گيرد دوام مراقبت بود در نهان وآشکارا: و گفت   .  

اگر من غيبت کنم مادر وپدر خود را غيبت کنم که ايشان به : گفت .  حديث غيبت می رفت نقل است که پيش او
  . احسان من اوليترند

از شرم نمی . و گفت گناهی کرده ام . نقل است که روزی جوانی بيامد و در پای عبداهللا افتاد و زار زار بگريست 
  : توانم گفت
بگوی تا چه کرده ای ؟: عبداهللا گفت    

زنا کرده ام :گفت  .  
ترسيدم که مگر غيبت کرده ای: گفت   .  

خدای را نگاه دار: و مردی گفت که او مرا وصيت کرد و گفت   .  
تفسير اين چيست ؟: گفتم    

هميشه چنان باش که گويی خدای را می بينی: گفت   .  
:  داشت خرج کرد و گفت وقتی اورا مهمانی آمدهرچه. نقل است که در حال حيات همه مال به درويشان داد 

زنی که در اين معنی با من خصومت کند : گفت . زن با وی به خصومت بيرون آمد . مهمانان فرستادگان خدای اند 
  . نشايد

خداوندتعالی چنان حکم کرد تا دختری مهترزاده به مجلس وی درآمد و سخن وی . کاوين وی بداد و طالقش داد 
پدر پنجاه هزار دينار به دختر داد و . پدر خواست که مرا به زنی به وی ده از . به خانه رفت . خوش آمدش 

اينکه عوض تا بدانی که کسی . به خواب نمودندش که زنی را از بهر ما طالق دادی . دختری به زنی به وی داد 
  . بر ما زيان نکند

سه ! ای شيخ : گفت. ربالين او بود مريدی ب. چون هنگام وفاتش نزديک رسيد ، همه مال خود را به درويشان داد 
تدبير چه کرده ای ؟. ايشان را چيزی بگذار. دخترک داری و ديه از دنيا فراز می کنی    

کسی که سازنده کارش اوب ود . کارساز اهل صالح اوست . من حديث ايشان گفته ام و هو بتولی الصالحين : گفت 
  . به زا آنکه عبداهللا مبارک بود

سفيان ثوری را به خواب . لمثل هذا فليعمل العاملون : گ چشمها باز کرد و می خنديد و می گفت پس در وقت مر
خدای با تو چه کرد ؟: گفتند . ديدند    

رحمت کرد: گفت   .  
  گفتند حال عبداهللا مبارک چيست ؟



رحمةاهللا عليه. او از آن جمله است که روی دوبار به حضرت می رود : گفت   .  
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  ذکر سفيان ثوری قدس اهللا روحه  
آن تاج دين و ديانت ، آن شمع زهد و هدايت ، آن علما را شيخ و پادشاه ، آن قدما را حاجب درگاه ، آن قطب 

او را اميرالمومنين گفتندی ، هرگز . حرکت دوری ، امام عالم سفيان ثوری ، رحمةاهللا عليه ، از بزرگان دين بود 
مقتدای به حق بود و صاحب قبول و در علم ظاهر و باطن نظير نداشت و از مجتهدان پنج گانه خالفت ناکرده ، و 

بود و در ورع و تقوی به نهايت رسيده بود و ادب و تواضع به غايت داشت و بسيار مشايخ و کبار ديده بود و از 
  . اول کار تا به آخر از آنچه بود ذره ای برنگشت

مرا می : ابراهيم گفت . در حال بيامد . بيا تا سماع حديث کنيم :  او را بخواند که چنانکه نقل است که ابراهيم
و از مادر در ورع پديد آمده بود. بايست که تا خلق او بيازماييم   .  

چندان سر . چنانکه نقل است که يک روز مادرش بر بام رفته بود و از بام همسايه انگشتی ترشی در دهان کرد 
که مادر را در خاطر آمد تا برفت و حاللی خواستبرشکم مادر زد   .  

 . و ابتدای حال او آن بود که يک روز به غفلت پای چپ در مسجد نهاد
  ! آوازی شنيد که يا ثور

ثوری از آن سبب گفتند چون آن آواز شنيد هوش از وی برفت ، چون بهوش بازآمد محاسن خود بگرفت و تپانچه 
هوش دار . چون پای به ادب در مسجد ننهادی نامت از جريده انسان محو کردند  : بر روی خود می زد و می گفت

  ! تا قدم چگونه می نهی
بنگر تا چه عنايت بود در حق کسی که گامی بر خالف ! يا ثور : آواز آمد که . نقل است که پای در کشتزاری نهاد 

و بيست سال بردوام به شب :  او که تواند گفت چون به ظاهر بدين قدر بگيرندش سخن باطن. سنت برنتواند داشت 
  . هيچ نخفت

هرگز از حديث پيغمبر صلی اهللا عليه و سلم نشنيدم که نه آن را به کار بستم ، و گفتی ای :نقل است که گفت 
حديث بدهيد. حديث زکوة ! اصحاب   .  

حديث را زکوة چيست ؟: گفتند    
کنيدگفت آنکه از دويست حديث به پنج حديث کار   .  

اين چنين نمازی :سفيان گفت . نقل است که خلفيفه عهد پيش او نماز می کرد و رد نماز با محاسن حرکتی می کرد 
  . نماز نبود و اين نماز را فردا در عرصات چون رگويی پليد به رويت باززنند

آهسته تر گوی: خليفه گفت   .  
  .  خون شوداگر من از چنين مهمی دست بدارم در حال بولم: گفت 

فرمود که داری فرورند واو را بردار کنند ، تا دگر هيچ کسی پيش من دليری نکند. خليفه ازوی در دل گرفت   .  
آن روز که دار می زدند سفيان بر کنار بزرگی سر نهاده بود و پای در کنار سفيان بن عيينيه نهاده بود و در خواب 

اين دو بزرگ را اين حال معلوم شد. شد ه  .  
او را خبر نکنيم از اين حال: بايکديگر گفتند   .  
چيست حال ؟: گفت . او خود بيدار بود   

ولکن حق . مرا در چن خويشس چندين آويزش نيست : سفيان گفت . ايشان حال بازگفتند ودلتنگی بسيار نمودند 
  .کارهای دنيا ببايد گزارد
  .  را گرفتنی عظيمبگير ايشان! بارخدايا : گفت . پس آب در چشم آورد 

عراقی در آن سرای . همين که اين دعا گفت در حال خليف بر تخت بود و ارکان دولت بر حواشی نشسته بودن 
دعايی بدين مستجابی و بدين تعجيلی : افتاد و خليفه با ارکان دولت به يکبار بر زمين فروشدند و آن دو بزرگ گفتند 

  ؟



بدين درگاه نبرده ايمما آب روی خود ! آری : سفيان گفت   .  
چون قاروره او بديد . پيش سفيان فرستاد تا معالجت کند . نقل است که خليفه ديگر بنشست ، سخت استاد و حاذق 

اين مردياست که از خوف خدای چگر او خون شده است و پاره پاره از مثانه بيرون می آيد: گفت   .  
پنداشتم که بيمار به بالين طبيب  .چنين مردی بود آن دين باطل نبود در دينی که : خليفه گفت . در حال مسلمان شد 

  . می فرستم ، خود بيما را پيش طبيب فرستادم
تو را هنوز وقت اين نيست! ای امام مسلمانان : گفتند . نقل است که سفيان را در حال جوانی پشت کوژ شده بود   .  

مرا استادی بود و : گفت .  خلق نبودی ، تا روزی الحاح کردند او پاسخ نداد ، از آنکه او را از ذکر حق پروای
چون عمرش به آخر رسيد و کشتی عمرش به گرداب اجل . مردی سخت بزرگ بود و من از وی علم می آموختم 

می بينی که با ما چه ! ای سفيان : ناگاه چشم باز کرد و مرا گفت . فروخواست شد ، من بر بالين او نشسته بود م 
اکنون مرا می رانند و . کنند ؟ پنجاه سال است که تا خلق را راه راست می نماييم و به درگاه حق می خوانيم می 

سه استاد را خدمت کردم و علم آموختم چون کار يکی به آخر : ميگويند برو که مارا نمی شايی و گويند که گفت 
ن ترس طراقی از پشت من بيامد و پشتم شکسته ديگر تمجس ثالث تنصر از آ. رسيد جهود شد و در آن وفات کرد 

  . شد
بستان که پدرم دوست تو بود واو مريد تو بود و اين وجهی : نقل است که يکی دو بدره زر پيش او فرستاد و گفت 

  . حالل است و از ميراث او پيش تو آوردم
دای بودبگوی که دوستی من با پدرت از بهر خ: به دست پسر داد و باز فرستاد و گفت   .  

دل تو مگر از سنگ است ؟ می بينی که عيال دارم و هيچ ندارم ؟ ! ای پدر : چون بازآمدم گفتم : پس سفيان گفت 
  بر من رحم نمی کنی ؟

تو را می بايد که بخوری و من دوستی خدای به دوستی دنيا نفروشم که به قيامت درمانم! ای پسر : سفيان گفت   .  
برادرت :سفيان گفت . من از تو هرگز حديث نشنيده ام : گفت . ش سفيان آوردند و قبولنکرد نقل استکه هديه ای پي

ترسم که به سبب مال تو دل من بر او مشفقتر از ديگران ، واين ميل بود. شنيده است   .  
گفتی اگر دانمی که در نمی مانم بگيرمی. و هرگز از کسی چيزی نگرفتی   .  

اگر :او را نهی کرد  ، بدو گفت . آنکس بر آن ايوان نگرست . محتشمی می گذشت وروزی با يکی به در سرای 
پس چون شما نظر می کنيد شريک باشيد در مظلمت . شما در آنجا نگه نمی کردتی ايشان چندين اسراف نکردندی 

  . اين اسراف
. او مردی نيکو بود :  می گفتند بعد از آن شنيد که مردمان. به نماز جناره او شد . واو را همسايه ای وفات کرد 

اگر دانستمی که خلق از او خشنود بگردند به نماز جنازه او نرفتمی ، زيرا که تا مرد منافق نشود خلق : سفيان گفت 
  . از او خشنود نگردند

 چون از مال سلطان مجمره ای پر عود ساختند از آنجا بگريخت. وسفيان را عادت بود که در مقصوره ای نشستی 
  . تا آن بوی نشنود ، و ديگر انجا ننشست

اين پيراهن از : خواست که راست کند ، نکرد و گفت : با او گفتند . نقل است که روز جامه باژگونه پوشيده بود 
همچنان بگذشت. نخواهم که از برای خلق بگردانم . بهر خدای پوشيده بودم   .  

تو اين آه به من . چهل حج کرده ام به تو دادم : سفيان گفت . د آهی کر. نقل است که جوانی را حج فوت شده بود 
  دادی ؟
دادم: گفت   .  

سودی کردی که اگر به همه اهل عرفات قسمت کنی توانگر شدند: آن شب به خواب ديد که او را گفتند   .  
ر زنی يک ديو است ، و بيرون کنيد او را که با ه: گفت . غالمی امرد درآمد . نقل است که روزی در گرمابه آمد 

  . با هر امردی هژده ديو است ، که او را می آرايند در چشمهای مردان
گفتند. سگی آنجا بود و بدو می داد . نقل است که روزی نان می خوردی   :  

  چرا با زن و فرزند نخوردی ؟
رزند دهم از طاعتم باز می دارنداگر نان به سگ دهم تا روز پاس من دارد تا من نماز کنم ، واگر به زن و ف: گفت   

.  
اين قدر اگر .خوش  و ناخوش طعام بيش از آن نيست که از لب به حلق رسيد : و روزی اصحاب را گفت 

که چيزی که بدين زودی بگذرد ، . خوشاست و اگر ناخوش صبر کنيد تا خوش و ناخوش به نزديک شما يکی شود 
  . بی آن صبر توان کرد
  .  درويشان را چنان نقل کنند که در مجلس او درويشان چون اميران بودندیو از بزرگداشت او



از : رفيق گفت . او همه راه می گريست . رفيقی با او بود . نقل است که يکبار در محملی بود و به مکه می رفت 
  بيم گناه می گريی ؟

ن گناهان من به اندازه اين کاه برگ گناه بسيار است وليک: سفيان دست دراز کرد وکاه برگی برداشت ، و گفت 
از آن می ترسم که ايمان که آورده ام با خود ايمان هست يا نه. قيمت ندارد   .  

ديگران به عبادت مشغول شدند حکمتشان بارآورد: و گفت   .  
ر اگر از آن يک جزو که از به. نه جزو از آن رياست و يکی از بهر خدای است . گريه ده جزو است : و گفت 

  .خدای است در سالی يک قطره از چشم بيايد بسيار بود
اگر خلق بسيار جايی نشسته باشند و کسی منادی کند کسی که می داند امروز تا به شب خواهد زيست : و گفت 

برخيزد يک تن برنخيزد ، و عجب آنکه اگر همه خلق را گويند با چنان کاری که در پيش است هرکه مرگ را 
زيد ، يک تن برنخيزدساخته ايد برخي  .  

پرهيز کردن برعمل دشوارتر است از عمل وبسی بود که مرد عملی نيک می کند تا وقتی که آن را در : و گفت 
و گفت . پس بعد از آن چندان بدان فخر کند و چندانب از گويد که آن را در ديوان ريا نويسند . ديوان عالنيه نويسند 

بدانکه مرائی است و چون گرد سلطان گردد بدانکه دزد استچون در ويش گرد توانگر گردد :   .  
زاهد آن است که در دنيا زهد خود به فعل آورد و متزهد آن است که زهد او به زبان بود: و گفت   .  
زهد در دنيا نه پالس پوشيدن است ونه نان جوين خوردن است ، وليکن دل دنيا نابستن است و امل کوتاه : و گفت 

  . کردن است
اگر نزديک خدای شوی با بسياری گناه ، گناهی که ميان تو و خدای بود ، آسانتر از آنکه يک گناه ميان تو : و گفت 

  . و بندگان او
زمان السکوت و لزوم البيوت. اين روزگاری است که خاموش باشی و گوشه ای گيری: و گفت   .  

در گوشه ای نشينم در کسب کردن چه گويی ؟: يکی گفت    
از خدای بترس که هيچ ترسگار را نديدم که به کسب محتاج شد: گفت   .  
آدمی را هيچ نيکوتر از سوراخی نمی دانم که در آنجا گريزد و خود را ناپديد کند ، سلف کراهيت داشته : و گفت 

. نهی عن الشهرتين اند که جامه انگشت نمای پوشند يا در کهنه يا در نو ، بل که چنان می بايد که حديث آن نکنند ، 
  . اين است
هيچ نمی دانم اهل اين روزگار را با سالمت تر از خواب: و گفت   .  
بهترين سلطانان آن است که با اهل علم نشيند و از ايشان علم آموزد و بدترين علما آنکه با سلطان ها نشيند: و گفت   

.  
گاه بدان عمل کردن ، آنگاه نشر آن علم کردنآنگاه طلب کردن علم ، آن. نخست عبادتی خلوت است : و گفت   .  
هرگز تواضع نکردم کسی را بيش از آنکه کسی را يک حرف از حکمت ديدم: و گفت   .  

و آخرت را بگير از برای دل...دنيا را بگير از برای تن: و گفت   ... 
ير خود فضل نهد او متکبر استاگر گناه را کيد بودی هيچ کس از کيد آن نرستی ، و هر که خود را بر غ: و گفت   

.  
عالمی زاهد ؛ و فقيهی صوفی ، و توانگری متواضع و درويشی شاکر ، و . عزيزترين خلقان پنج اند : و گفت 

  . شريفی سنی
هرکه در نماز خاشع نبود ، نماز او درست نبود: و گفت   .  
آن جامه .  پليد به خون بشويد يا به بول هرکه از حرام صدقه دهد و خيری کند ، چون کسی بود که جامه: و گفت 

  . پليدتر شود
رضا قبول مقدور است به شکر: و گفت   .  
خلق حسن آدمی خشم خدای بنشاند: و گفت   .  
يقين آن است که متهم نداری خودای را در هرچه به تو رسد: و گفت   .  
  .  را دوستتر می داريمسبحان آن خدای را که می کشد مارا و مال می ستاند و ما او: و گفت 
هرکه را به دوستی گرفت به دشمنی نگيرد: و گفت   .  

نفس زدن در مشاهده حرام است ، و در مکاشفه حرام است ، و در معاينه حرام است ، و در خطرات : و گفت 
  . حالل
بدانکه تو . الرجل انت بس :اين تو را خوشتر آيد از آنکه گويند . نعم الرجل انت : اگر کسی تو را گويد : و گفت 

  . هنوز مردی بدی



هرگاه که معرفت سست شد يقين ثابت گشت ، و يقين آن است که . فعلی است در دل : گفت . و پرسيدند از يقين 
هرچه به تو رسد دانی که از حق به تو می رسد تا چنان باشی که وعده تو را چون عيان بود ، بل که بيشتر از عيان 

  .  ، بل که از اين زيادت بود، يعنی حاضر بود
خدای دشمن دارد اهل خانه ای که در وی گوشت بسيار خورند: پرسيدند که سيد صلی اهللا عليه و سلم گفت   .  

اهل غيبت را گفته است که گوشت مسلمانان خوردند: گفت   .  
ردن مردمان را از ناديدن يکی مالمت ک. تو را چهار سخن گويم که از جهل است : نقل است که حاتم اصم را گفت 

سوم مال حرام و شبهت جمع کردن از ناديدن شمارقيامت است . و ناديدن قضا کافری ا زکافری است . قضا است 
و نادين شمار قيامت از کافری است ، چهارم ايمن بودن از وعيد حق و اميد ناداشتن به وعده حق ، و ناديدن اين 

  . همه کافری است
اگر جايی مرگ ببينيد برای من بخريد: کی از شاگردان سفيان به سفر شدی گفتی نقل است که چون ي  .  

کاشکی همه سفر . مرگ به آرزو خواستم ، اکنون مرگ سخت است : چون اجلش نزديک آمد بگريست و گفت 
ولکن القدوم علی اهللا شديد. جنان بودی کهب ه بعصايی و رکوه ای راست شدی  .  

ان نيست و هرگاه که سخن مرگ و استيالی او شنيدی چند روزاز خود برفتی و به هرکه به نزديک خدای شدن آس
از مرگ چنين می . ساخته باش مرگ را بيش از آنکه ناگاه تور ابرگيرد . استعدللموت قبل نزوله : رسيدی ، گفتی 

خوشت باد در بهشت: ترسيدو به آرزوی می خواست و در آن وقت يارانش می گفتند   .  
چه می گوييد ؟ بهشت هرگز به من نرسد يا به چون من کسی دهند:و سرمی جنبابند که و ا  .  

سدر ستورگاهی بود که . اورا طلب کردند . پس بيمار او در بصره بود و امير بصره خواست تا جامگی به ويدهد 
بود و وضو می شصت بارآب دست کرده . رنج شکم داشت و از عبادت يک دمنيم آسود و آن شب حساب کردند 

آخر وضو مساز: گفتند . ساخت و در نماز می رفت  ،بازش حاجت می آمد   .  
می خواهم تا چون عزرائيل درآيد ، طاهر باشم نه نجس ، که پليد به جناب حضرت روی نتوان نهاد: گفت   .  

سفيان گفت روی من بر زمين نه ، که اجل من  نزديک آمد: عبداهللا مهدی گفت   .  
شما را : گفتم . چون بازآمدم اصحاب همه حاضر بودند .  زمين نهادم و بيرون آمدم تا جمع را خبر کنم رويش بر

  که خبر داد ؟
ما در خواب ديديم که به جنازه سفيان حاضر شويد: گفتند   .  

دقه ص: دست در زير کشيد و هميانی هزار دينار بيرون آورد و گفت . دند و حال بر وی تنگ شد »مردمان درآ
  . کنيد

سفيان پيوسته گفتی دنيا را نبايد گرفت و چندين زر داشت. سبحان اهللا : گفتند   .  
اين پاسبان دين من بود ودين خود را به دين توانستم داشتکه ابليس به دين بر من دست نبرد ، که اگر : سفيان گفت 

و وسواس او ! گفتمی اينک زر! فن نداریک: وا گر گفتی ! اينک زر :گفتی امروز چه خوری و چه پوشی ؟ گفتمی 
 .را از خود دفع کردمی ، هرچند مرا بدين حاجت نبود

علمای بخارا آن مار را . و گويند وارثی بود او را ، در بخارا ، بمرد . پس کلمه شهادت بگفت و جان تسليم کرد 
تقبال کردند و به اعزاز تمام در بخارا اهل بخارا تا لب آب اس. عزم بخارا کرد . سفيان را خبر شد . نگاه داشتند 

بردند ، و سفيان هزده ساله بود و آن زر بدو دادند و آن را نگاه می داشت ، تا از کسی چيزی نبايد خواست ، تا 
پس . و آن شب که وفات کرد آوازی شنيدند که مات الورع مات الورع . يقين شد که وفات خواهد کردبه صدقه داد 

چون صبر کردی با وحشت و تاريکی گور؟: گفتند . دند او را به خواب دي   
گور من مرغزاری است از مرغزارهای بهشت: گفت   .  

خدای با تو چه کرد ؟: گفت . ديگری به خواب ديد    
يک قدم بر صراط نهادم ، و ديگر در بهشت: گفت   .  

ن به چه يافتی؟پرسيد اي. ديگری به خواب ديد که در بهشت از درختی به درختی  می پريد   
به ورع: گفت   .  

روزی در بازار مرغکی ديد در قفس که فرياد می کرد و می . نقل است که از شفقت که او را بود بر خلق خدای 
سفيان همه شب نماز کردی . اگر ی هر شب به خانه سفيان آمدی :" مپرست گفت . او را بخريد و آزاد کرد . تپيد 

چون سفيان را به خاک بردند ، آن مرغک خود را .  و گاه گاه بر وی می نشستی و آن مرغک نظاره می کرد ی ،
چون شيخ را دفن کردن ، مرغک خود را . بر جنازه او می زد و فرياد می کرد و خلق به های های می گريستند 

 و آن مرغک بر خاک می زد تا از گور آواز آمد که حق تعالی سفيان را به شفقتی که بر خلق داشت بيامرزيده ،
رحمةاهللا عليه. نيز بمرد ، و به سفيان رسيد  . 
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  ذکر شقيق بخلی رحمةاهللا عليه  

آن رکن محترم ، آن قبله محتشم ، آن دالور اهل طريق ، ابوعلی شقيق . آن متوکل ابرار ، آن متصرف اسرار 
ت قدمی راسخ داشت ، و همه عمر در توکل رحمةاهللا عليه ، يگانه عهد بود ، و شيخ وقت بود و در زهد و عباد

رفت ، و در انواع علوم کامل بود ، و تصانيف بسيار دارد ، در فنون علم ، و استاد حاتم اصم بود ، و طريقت از 
  . ابراهيم ادهم گرفته بود و با بسيار مشايخ او صحبت داشته بود

  . کتاب حاصل کردمهزار و هفتصد استاد را شاگردی کردم و چند اشتروار: و گفت 
يکی امن در روزی ، و دوم اخالص در کار ، و سوم عداوت با شيطان ، و : راه خدای در چهارچيز است : و گفت 

  . چهارم ساختن مرگ
بت پرستی  را ديد که بتی . و سبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجارت و به نظاره و به نظاره بتخانه رفت 

تورا آفريدگاری هست زنده و قادر و عالم او را پرست و شرم دار و : سفيان گفت . زاری می کرد را می پرستيد و 
  . بت مپرست که از او هيچ خير و شر نيايد

. اگر چنين است که تو می گويی قادر نيست که تو را در شهرتو روزی دهد که تو را بدين جانب بايد آمد : گفت 
در چه کاری ؟: با شقيق گفت . گبری همراه او افتاد . ی به بلخ نهاد شقيق از اين سخن بيدار شد و رو  

دربازرگانی: گفت   .  
اگر در پی روزی می روی که تو را تقدير نکرده اند ، تا قيامت اگر روزی بدان نرسی ، و اگر از پس : گفت 

  . روزی می روی که تو را تقدير کرده اند ، مرو که خود به تو رسد
جماعتی دوستان بر وی جمع شدند . پس به بلخ آمد .  سخن بشنيد بيدار شد و دنيا بر دلش سرد شد شقيق چون اين

او را سگی گم شده . که او به غايت جوانمرد بود و علی بن عيسی بن ماهان مير بلخ بود و سگان شکاری داشتی 
بنزد همسايه شقيق است و آنکس را بگرفتند که تو گرفته ای: گفتنتد . بود   .  

تا سه روز ديگر سگ به تو : شقيق پيش امير شد و گفت . او التجا به شقيق کرد . پس آن همسايه را می رنجاندند 
او را خالص بده. رسانم   . 

انديشه کرد که اين سگ را . بعد از سه روز ديگر مگر شخصی آن سگ را يافته بود ، و گرفته . او را خالص داد 
شقيق پيش امير برد و . انمرد است ، تا مرا چيزی دهد  ، پس او را پيش شقيق آورد پيش شقيق بايد برد که او جو

اينجا عزم کرد و به کلی از دنيا اعراض کرد. از ضمان بيرون آمد   .  
: گفت . نقل است که در بلخ قحطی عظيم بود ، چنانکه يکديگر می خوردند ، غالمی ديد در بازار شادمان و خندان 

ای خرمی است ؟ نبينی که خلق از گرسنگی چون اند ؟ای غالم ، چه ج   
مرا گرسنه نگذارد. مرا چه باک که من بنده کسی ام که وی را دهی است خاصه و چندين غله دارد : غالم گفت   .  

تومالک . الهی اين غالم به خواجه ای که انبار داشته باشد چنين شاد باشد : گفت . شقيق آن جايگاه از دست برفت
ما چرا اندوه خوريم ؟. وکی و روی پذيرفته ایالمل  

پيوسته . درحال از شغل دنيا رجوع کرد و توبه نصوح کرد و روی به راه حق نهاد و در توکل به حد کمال رسيد 
من شاگرد غالمی ام: گفتی   .  

 جز سرنيزه چنانکه به. مصاف می کردند . با شقيق به غزا رفتم روزی صعب بود : نقل است که حاتم اصم گفت 
خود را چون می يابی ؟ مگر پنداری که دوش ! يا حاتم : شقيق مرا گفت . نمی توانست ديد ، و تير از هوا می آمد 

 است که با زن خود در جامه خواب خفته بودی؟
نه: گفتم   .  
به خدای که من تن خود را همچنان می يابم که تو دوش در جامه خواب بودی: گفت   .  

بخفت و خرقه بالين کرد و در خواب شد واز اعتمادی که برخدای داشت در ميان دشمنان چنان در . پس شب درآمد 
  . خواب شد



شقيق بيرون آمد وو کافران را . آوازه ای در شهر افتاد که کافر آمد . نقل است که روزی مجلس می داشت  
لشکر بر : جاهلی آن بدي ، گفت . می بوئيد آن را . مريدی گلی چند نزد سجاده شيخ نهاد . هزيمت کرد و بازآمد 

 در شهر ، و امام مسلمانان پيش خود گل نهاده و می بويد ؟
منافق همه گل بوييدن بيند هيچ لشکر شکستن نبيند: شيخ گفت   .  

شرم نداری که دعوی خاصگی داری و ! ای شقيق : گفت . بيگانه ای او را بديد . نقل است که روزی می رفت 
 گويی ؟ اين سخن بدان ماند که هرکه او را می پرستد وايمان دارد از بهر روزی دادن او نعمت پرست چنين سخن

  . است
چون تو مردی سخن چون منی نويسد ؟: اين سخن بنويسيد که او می گويد بيگانه گفت : شقيق ياران را گفت    

برگيريم و باک نداريمما چون جوهر يابيم ، اگر چه در نجاست افتاده باشد ، ! آری : گفت   .  
اسالم عرضه کن که دين تواضع است و حق پذيرفتن:بيگانه گفت   .  

الحکمة ضاله المومن فاطلبها و لو کان عند الکافر: رسول عليه السالم فرموده است ! آری : گتف   .  
ايد به گورستان ، اگر اگر مرده ! ای قوم : روی به قوم کرد و گفت . نقل است که شقيق در سمرقند مجلس می گفت 

کودک ايد به دبيرستان ، و اگر ديوانه ايد به بيمارستان و اگر کافريد کافرستان  ،و اگر بنده ايد داد مسلمانی از خود 
  . بستانيد ای مخلوق پرستان

 تو را بيا تا من. از دسترنج مردمان نان می خورد :مردمان مالمت می کنند تو را و می گويند : يکی شقيق را گفت 
  . اجرا کنم

يکی آنکه خزانه تو کم شود ، دوم آنکه دزد ببرد ، سوم آنکه . اگر تو را پنج عيب نبودی چنين کردمی : گفت 
پشيمان شوی ، چهارم آنکه دور نبود اگر از من عيبی بينی وا جرا از من بازگيری ، پنجم روا بود که اجل در رسد 

  .  از همه عيبها پاک ومنزه استاما مرا خداوندی هست. و بی برگ مانم 
می خواهم که به حج روم:نقل است که يکی پيش او آمد و گفت   .  

توشه راه چيست ؟: گفت    
چهارچيز:گفت  . 
کدامست:گفت   .  

يکی آنکه هيچ کس به روزی خويش نزديکتر از خود نمی بينم و هيچ کس را از روزی خود دورتر از غير : گفت 
هرجا که باشم و چنان دانم که در هر حال که باشم می دانم .  خدای می بينم که با من می آيد خود نمی بينم و قضای

  . خدای داناتر است به حال من از من
مبارکت باد. نيکوزادی است ! احسنت : شقيق گفت   .  

هارون رفت و چون شقيق به نزديک . نقل است که چون شقيق قصد کرد و به بغداد رسيد هارون الرشيد را بخواند 
تويی شقيق زاهد ؟: هارون گفت    

شقيق منم ، اما زاهد نيم: گفت   .  
مرا پندی ده: هارون گفت  .  

از تو صدق خواهد چنانکه از وی ؛ و به جای فاروق . هشدار که حق تعالی تو را به جای صديق نشانده است :گفت 
از وی ؛ و به جای ذوالنورين نشانده است ، از تو حيا نشاند هاست ، از تو فرق خواهد ، ميان حق و باطل ، چنانکه 

  . و کرم خواهد چنانکه از وی ، به جای مرتضی نشانده است ، ازتو علم و عدل خواهد چنانکه از وی
زيادت کن:گفت   .  
ر و خدای را سرايی است که اآن را دوزخ خوانند تو را دربان آن ساخته و سه چيز به تو داده ، مال و شمشي: گفت 

تازيانه ، و گفته است که خلق را بدين سه چيز از دوزخ بازدار ، هر حاجتمند که پيش تو آيد مال از وی دريغ مدار 
، و هرکه فرمان حق را خالف کند بدين تازيانه او را ادب کن ، و هرکه يکی را بکشد بدين شمشير قصاص خواه 

  . به دستوری ، و اگر اين نکنی پيشرو دوزخيان تو باشی
زيادت کن: گفت   .  
اگر چشمه تاريک بود . اگر چشمه روشن بود ، به تيگری جويها زيان نرساند . تو چشمه ای و عمال جويها : گفت 

  . به روشنی جوی ها هيچ اميد نباشد
زيادت کن:گفت   .  
ی به چند بخری ؟اگر در بيابان تشنه شوی ، چنانکه به هالکت نزديک باشی ، اگر آن ساعت شربتی آب ياب: گفت    

به هرچه خواهند: گفت   . 
اگر نفروشد اال به نيمه ملک تو ؟:گفت    



بدهم: گفت   .  
اگر آن آب بخوری از تو بيرون نيايد چنانکه بيم هالکت بود ، يکی گويد من تو را عالج کنم اما نيمه ای از : گفت 

  ملک تو بستانم چه کنی ؟
بدهم: گفت   .  
  به ملکی که قيمتش يک شربت آب بود که بخوری و از تو بيرون آيد ؟پس به چه نازی ؟: گفت 

  . هارون بگريست و او را به اعزازی تمام بازگردانيد
اينجا جستن روزی جهل است و کار کردن از بهر : پس شقيق به مکه شد و آنجا مردمان بر وی جمع شدند و گفت 

  . روزی حرام
چون می کنی در کار معاش ؟! ای ابراهيم : گتف شقيق . و ابراهيم ادهم به وی افتاد    

اگر چيزی رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر کنم: گفت   .  
سگان بلخ همين کنند که چون چيزی باشد مراعات کنند و دم جنبانند واگر نباشد صبرکنند: شقيق گفت   .  
شما چگونه کنيد ؟: ابراهيم گفت    

ا گر نرسد شکر کنيماگر ما را چيزی رسد ايثار کنيم و:گفت   .  
  . ابراهيم برخاست و سر او د رکنار گرفت و ببوسيد

  . وقال انت االستاد و اهللا
در باديه فرو شدم ، :چون از مکه به بغداد آمد مجلس گفت و سخن او بيشتر در توکل بود و در اثنای سخن گفت 

  . چهار دانگ سيم داشتم در جيب و همچنان دارم
آنجا که آن چهار دانگ در جيب می نهادی خدای تعالی حاضر نبود و آن ساعت اعتماد : فت جوانی برخاست و گ
  . بر خدای نبوده است

و از منبر فرود آمد. راست می گويی : شقيق متغير شد و بدان اقرار کرد و گفت   . 
گناه کردم بسيار و می خواهم که توبه کنم: نقل است که پيری پيش او آمد و گفت   .  

دير آمدی : گفت  .  
زود آمدم: پير گفت   .  

چون ؟: گفت    
هرکه پيش از مرگ آمده زود آمده باشد:گفت   .  

نيک آمدی و نيک گفتی: شقيق گفت   .  
هرکه به خدای اعتماد کند به روزی خويش خوی نيک او زيادت شود ، و او : به خواب ديدم که گفتند : و گفت 

  . سخی گردد و در طاعتش وسواس نبود
هرکه در مصيبت جزع کرد همچنان است که نيزه ای برگرغته است و با خدای جنگ می کند: و گفت   .  
اصل طاعت خوف است و رجا و محبت: و گفت   .  
عالمت خوف ترک محارم است ، و عالمت رجا طاعت دايم است ، و عالمت محبت شوق و انابت الزم : و گفت 
  . است

امن و خوف و اضطرار. نبود از دوزخ نجات يابد هرکه با او سه چيز : و گفت   .  
بنده خائف آن است که او را خوفی است در آنچه گذشت از حيات تا چون گذشت و خوفی است که نمی : و گفت 

  داند تا بعداز اين چه خواهد بود ؟
نه جزو گريختن از خلق است ، و يک جزو خاموشی. عبادت ده جزو است : و گفت   .  
گناه می کند به اميد توبه ، و توبه نکند به اميد زندگانی ، و توبه ناکرده می . هالک مرد در سه چيز است : و گفت 

  . ماند به اميد رحمت ، پس چنين کس هرگز توبه نکند
حق تعالی اهل طاعت خود را در حال مرگ زنده می گرداند و اهل معصيت را در حال زندگانی مرده : و گفت 
  . گرداند

. و سه چيز الزم توانگران است .  فراغت دل ، و سبکی حساب ، و راحت نفس . سه چيز قرين فقراست : ت و گف
  . رنج تن ، و شغل دل ، و سختی حساب

مرگ را ساخته بايد بود که چون مرگ بيايد بازنگردد: و گفت  .  
دهد ، تو دوست آخرتی و اگر نه هرکه را چيز دهی ، اگر او را دوست تر داری از آنکه او تورا چيزی : و گفت 

  . دوست دنيايی



از بهر آنکه روزی و مونت او بر خدای است و من در ميان هيچ . من هيچ چيز دوست تر از مهمان ندارم : و گفت 
  . نيم ، و مزد و ثواب مرا

ود او در دو غم هرکه از ميان نعمت در تنگدستی افتد ، و تنگدستی نزديک او بزرگتر از نعمت بسيار نب: و گفت 
يک غم دنيا ، و يک غم در آخرت ، و هرکه از ميان نعمت در تنگی افتد ، و آن تنگی نزديک : بزرگ افتاده است 

يکی دردنيا ، و يکی در آخرت:او بزرگتر از نعمت بود در دو شادی افتاد   .  
  .  يا به وعده مردماناگر می خواهی که مرد را بشناسی در نگر تا به وعده خدای ايمنتر است: و گفت 
فرستادن دين بود ، يعنی . به فرستادن ، ومنع کردن ، و سخن گفتن . تقوی را به سه چيز توان دانست : و گفت 

و سخن گفتن در . و منع کردن دنيا بود ، يعنی مالی که به تو دهند نستانی هک دنيا بود . آنچه فرستادی دين است 
و ديگر معنی آن است که .  سرای سخن توان گفت که سخن دينی بود و دنياوی بود دين و دنيا بود ، يعنی از هر دو

و سخن . يعنی از نواهی دور بودن . يعنی اوامر به جای آوردن و منع کردن دنيا است . آنچه فرستادی دين است 
  . گفتن به هر دو محيط است که به سخن معلوم توان کرد که مرد در دين است يا در دنيا

 که خردمند کيست و توانگر کيست و زيرک کيست و درويش -هفتصد مردم عالم را پرسيدم از پنج چيز : ت و گف
خردمند آن است که دنيا را دوست ندارد ؛ و زيرک : همه گفتند . کيست و بخيل کيست ؟ هر هفصد يک پاسخ دادند 

 بود ، و درويش ان است که در دلش آن است که دنيا او را نفريبد و توانگر آن است که به قسمت خدای راضی
  . طلب زيادتی نباشد ، و بخيل آن است که حق مال خدای از خدای بازدارد

اگر وصيت عام خواهی زبان نگاه دار و : گفت . از وی وصيت خواستم به چيزی که نافع بود : حاتم اصم گفت 
ت خاص خواهی نگر تا سخن نگويی مگر هرگز سخن مگوی تا ثواب آن گفتار در ترازوی خود بينی ، وا گر وصي

واهللا اعلم.خود را چنان بينی که اگر نگويی بسوزی   .  
 
 
 
 
 

   18 
  ذکر امام ابوحنيفه رضی اهللا عنه  

آن چراغ شرع و ملت ، آن شمع دين و دولت ، آن نعمان حقايق ، آن عمان جواهر معانی و دقايق ، آن عارف عالم 
صفت کسی که به همه زيانها ستوده باشد و به همه ملتها مقبول ، . فی رضی اهللا عنه صوفی ، اما جهان ابوحنيفه کو

و در اصول طريقت و فروع . که تواند گفت ؟ رياضت و مجاهده وی و خلوت ، و مشاهده او نهايت نداشت 
 اعجوبه شريعت درجه رفيع و نظری نافذ داشت و در فراست و سياست و کياست يگانه بود ، و در مروت و فتوت

و هو کان فی الدرجه القصوی . هم کريم جهان بود و هم جواد زمان ، هم افضل عهد و هم اعلم وقت . ای بود 
يقال له نعمان . وانس روايت کرد از رسول صلی اهللا عليه و آله و سلم که مردی باشد در امت من . والرثيه العليا 

نوزده سال در خدمت : حنيف در تورات بود و ابويوسف گفت صفت ابو. بن ثابت و کنيته ابوحنيف هو سراج امتی 
  . وی بودم ، در اين نوزده سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن گزارد

ابوحنيفه را چنان ديدم که اگر دعوی کردی که اين ستون زرين است دليل توانستی گفت: مالک انس گفت   . 
د در فقهجمله علمای عالم عيال ابوحنيفه ان:شافعی گفت   .  

يقول طوبی لمن رانی او رای . و قال علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه سمعت النبی صلی اهللا عليه و علی آله وسلم 
  . من رانی

عبداهللا بن جزءالزبيدی و انس بن مالک و جابر بن عبداهللا بن ابی اوفی و . و وی چند کس از صحابه دريافته بود 
عجرد پس وی متقدم است ، بدين داليل که ياد کرديم ، و بسيار مشايخ را ديده بود و با ائله بن االسقع و عايشه بنت 

صادق رضی اهللا عنه صحبت داشته بود و استاد علم فضيل و ابراهيم ادهم و بشر حافی و داود طائی و عبداهللا بن 
السالم عليک يا سيد المرسلين  :آنگاه که به سر روضه سيد المرسلين رسيد ، صلوات اهللا عليه ، و گفت. مبارک بود 

و در اول کار عزيمت عزلت کرد. السالم يا امام المسلمين : و علي: پاسخ آمد !   .  
نقل است که توجه به قبله حقيقسی داشت و روی از خلق بگردانيد و صوف پوشيد تا شبی به خواب ديأ که 

از هيبت آن بيدار شد . ا از بعضی اختيار می کرد استخوانهای پطغامبر عليه السالم از لحد گرد می کرد و بعضی ر
تو در علم پيغامبر عليه السالم و حفظ سنت او به درجه بزرگ : گفت . ی را از اصحاب ابن سيرين پرسيد :و ي

  . رسی ، چنان که در آن منتضصرف شوی ، صحيح از سقيم جدا کنی



تو را سبب زنده گردانيدن سنت من !  يا ابا حنيفه :يکبار ديگر پيغامبر را عليه السالم به خواب ديد که گفت 
قصد عزلت مکن. گردانيده اند   .  

و از برکات احتياط او بود که شعبی ، که استاد او بود و پير شده بود ، خليفه مجمعی ساخت و شعبی را بخواند و 
ی به اقرار ، و بعضی به بعض. علمای بغداد را حاضر کرد و شرطی بفرمود تا به نام هر خادمی ضياعی بنويسد 

پس خادم آن خط را پيش شعبی آورد که قاضی بود و گفت. ملک ، و بعضی به وقف   :  
  . اميرالمومنين می فرمايد که بر اين خطها گواهی بنويس

اميرالمومنين می فرمايد که گواهی بنويس: گفتند . پس به خدمت ابوحنيفه آوردند . بنوشت و جمله فقها بنوشتند   .  
کجاست ؟: گفت    

در سرای: گفتند   .  
اميرالمومنين اينجا آيد يا من آنجا روم تا شهادت درست آيد ؟: گفت    

تو از جوانی فضولی می کنی ؟. قاضی و فقا و پيران نوشتند : خادم با وی درشتی کرد که   
لها ما کسبت: پس ابوحنيفه گفت   .  

در شهادت ديدار شرط نيست يا هست ؟: گفت شعبی را حاضر کرد و . اين به سمع خليفه رسيد    
بلی هست: گفت   .  
پس تو مرا کی ديدی که گواهی نوشتی: گفت   .  

دانستم که به عرفان توست ، لکن ديدار تو نتوانستم خواست: شعبی گفت   .  
اين سخن از حق دور است و اين جوان فضا را اوليتر: خليفه گفت   .  

 بود انديشه کرد تا قضا به يکی دهد و مشاورت کرد بر يکی از چهارکس که فحول پس بعد از آن منصور که خليفه
يکی ابوحنيفه ، دوم سفيان ، سوم شريک ، و چهارم مسعربن کدام. علما بودند و اتفاق کردند   .  

من در هريکی از شما فراستی گويم: هرچهار را طلب کردن در راه که می آمدند ابوحنيفه گفت   .  
من به حيلتی از خود دفع کنم و سفيان بگريزد ، و مسعر خود را ديوانه سازد ؛ و شريک : گفت . واب آيد ص: گفتند 

  . قاضی شود
به تاويل آن خبر . مرا پنهان داريد که سرم بخواهند بريد : گفت . پس سفيان در راه بگريخت و در کشتی پنهان شد 

هرکه را قاضی گردانيدند بی کارش . د ذبح بغير سکين که رسول عليه السالم فرموده است من جعل قضيا فق
  . بکشتند

تو را قضا می بايد کرد: اول ابوحنيفه را گفت . پس مالح او را پنهان کرد و اين هرسه پيش منصور شدند   .  
و سادات عرب به حکم من راضی نباشد. من مردی ام نه از عرب ! ايهااالمير : گفت   .  

اين را علم بايد. ه نسبت تعلق ندارد اين کار ب: جعفر گفت   .  
من اين کار را نشايم و دراين قول که گفتم نشايم ، اگر راست می گويم نشايم و اگر دروغ می گويم : ابوحنيفه گفت 

روا مدار که دروغ گويی را . ، نشايم واگر دروغ می گويم دروغ زن قضای مسلمانان را نشايد و تو خليفه خدايی 
نی و اعتماد خون و مال مسلمانان بر وی کنیخليفه خود ک  .  

چگونه ای ومستورات چگونه : پس مسعر پيش خليفه رفت و دست خليفه بگرفت و گفت . اين بگفت و نجات يافت 
  و فرزندانت چگونه اند ؟

او را بيرون کنيد که ديوانه است: منصور گتف   .  
تو را قضا بايد کرد: پس شريک را گفتند  .  

  .  سودايی ام دماغم ضعيف استمن:گفت 
معالجت کن تا عقل کامل شود: منصور گفت   .  

  . پس قضا به شريک دادند و ابوحنيفه او را مهجور کرد و هرگز با وی سخن نگفت
هيچ کودکی نمی رفت تا . گوی ايشان به ميان جمع ابو حنيفه افتاد . نقل است که جمعی کودکان گوی می زدند 

من بروم و بيارم: کی گفت کود. بيرون آرد   .  
اين کودک حاللزاده نيست: پس گستاخ وار دررفت و بيرون آورد ، و ابوحنيفه گفت   .  

از چه دانستی ؟! ای امام مسلمانان : تفحص کردند ، چنان بود ، گفتند    
اگر حاللزاده بودی حيا مانع آمدی: گفت   .  

. اما مبه نماز او رفت . آن شخص شاگردی از آن امام وفات کرد نقل است که او را بر کسی مالی بود و در محلت 
مردمان . آفتابی عظيم بود و در آن جا هيچ سايه نبود اال ديواری که از آن آن مرد بود که مال به امام می بايست داد 

در اين سايه ساعتی بنشين:گفتند   .  



  :گفت
که پيغمبر فرموده است کل . يوار او تمتعی به من رسد روا نباشد که از د. مرا برصاحب اين ديوار مالی است 

اگر منفعتی قلمی بتراش. قرض جر منفعه فهو ريوا   .  
نتراشم: گفت   .  
ترسم که از آن قوم باشم که حق تعالی فرموده است احشرو الذين ظلموا و ازواجهم االية: گفت  . 

اين اين مرد هر شب پانصد رعکت : گفت روزی می گذشت ، زنی با زنی. و هرشب سيصد رکعت نماز کرد ی
نيت کرد که بعد از آن پانصد رکعت نماز کند ، در هرشبی تا ظن ايشان راست شود. امام آن بشنيد . نماز می کند   .  

اين مرد که می رود هر شب هزار رکعت نماز می کند: روز ديگر می گذشت کودکان گفتند   .  
زار رکعت نماز کنمنيت کردم که هر شب ه: ابوحنيفه گفت   .  

مردمان گويند ابوحنيفه شب نمی خسبد: روزی شاگردی با امام گفت   .  
نيت کردم که دگر به شب نخفتم: گفت   .  
چرا ؟: گفت   

خدای تعالی می فرمايد و تحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا: گفت  . 
اکنون من پهلوی زمين ننهم تا از آن قوم . د بندگانی اند که دوست دارند ايشان را به چيزی که نکرده اند ياد کنن

  . نباشم
 .و از آن پس سی سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن کردی

  . نقل است که سر زانوی او چون سر زانوی شتر شده بود ، از بسياری که در سجده بود
  .  ام کفارت آن راهزار ختم کرده: نقل است که توانگری را تواضع کرده بود از بهر ايمان او گفت 

گاه بودی که چهل بار ختم قرآن کردی تا مساله يی که او را مشکل بودی کشف شدی:و گفتند   .  
چون يکبار او را بديد بعد از آن ديگر او را . نقل است که محمدبن حسن رحمةاهللا عليه ، عظيم صاحب جمال بود 

  .  نبايد که چشمش بر وی افتدنديد و چون درس او گفتی او را در پس ستونی نشاند ، که
در خال و مال . بيست سال پيش امام ابوحنيفه بودم و در اين مدت او را نگاه داشتم : نقل است که داود طائی گفت 

در حال خلوت اگر پای دراز ! ای امام دين : او را گفتم . سربرهنه ننشست و از برای استراحت پای دراز نکرد 
  کنی چه باشد ؟

  .  خدای ادب گوش داشتن در خلوت اوليتربا: گفت 
کودکی را ديد که در گل مانده بود. نقل است که روزی می گذشت   .  

گوش دار تا نيفتی: گفت   .  
اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد همه مسلمانان که از . اگر بيفتم تنها باشم . افتادن من سهل است : کودک گفت 

خاستن همه دشوار بودپس تو درآيند بلغزند و بر  .  
زينهار اگر شما را در مسئله ای چيزی : امام از حذاقت آن کودک عجب آمد و در حال بگريست و با اصحاب گفت 

وا ين نشان کمال انصاف است تا الجرم ابويوسف و . ظاهر شود و دليلی روشنتر نمايد ، در آن متابعت من مکنيد 
با آنکه چنين گفته اند که تير اجتهاد او برنشانه جنان راست .  مسايل مختلف محمد رحمها اهللا بسی اقوال دارند در

  . آمد که ميل نکرد و اجتهاد ديگران گرد بر گرد نشانه بود
نقل است که مردی مال دار بود و اميرالمومنين عثمان رضی اهللا عنه دشمن داشتی ، تا حدی که او را جهود 

دختر تو به فالن جهود خواهم داد: گفت . د ، او را بخواند خواندی ، اين سخن به ابوحنيفه رسي  .  
روا داری که دختر مسلمان را به جهودی دهی ؟ و من خود هرگز ندهم. تو امام مسلمانان باشی : او گفت   .  

چون روان نمی داری که دختر خود را به جهودی دهی ، چون روا باشد که محمد . سبحان اهللا : ابوحنيفه گفت 
ل اهللا دو دختر خود به جهودی دهد ؟رسو   

از برکات امام ابوحنيفه. از آن اعتقاد برگشت وتوبه کرد . آن مرد در حال بدانست که سخن از کجاست   .  
بعيضی گفتند او فاسقی است ، و بعضی گتند او دهری . يکی را بديد بی ايزار . نقل است روزی در گرمابه بود 

روشنايی چشم از تو کی باز گرفتند ؟! ای امام : آن مرد گفت . اد ابوحنيفه چشم برهم نه. است    
از آنگه باز که ستر از تو برداشتند: گفت   .  
او را بگوی که خدای . يا کافر شود يا از مذهب خود برگردد . چون با قدری مناظره کنی دو سخن است : و گفت 

اگ گويد نه کافر باشد از آنکه چون گويد که .  برابر آيد خواست که علم او در ايشان راست شود و معلوم او با علم
نخواست که علم او راست شود و علم با معلوم برابر آيد اين کفر بود و اگر گويد که خواست تسليم کرد و از مذهب 



ادت من بخيل را تعديل نکنم و گواهی او نشنوم که بخل او را بردارد که استقصا کند و زي: خويش بيزار شد و گفت 
  . از حق خويش ستاند

از ابوحنيفه چيزی بخواستند. نقل است که مسجدی عمارت می کردند از بهر تبرک   .  
آنچه خواهد بدهد. ما را غرض به تبرک است : مردمان گفتند . بر امام گران آمد   .  

اين قدر . سخا همتا نداری تو کريمی و عالمی و در ! ای امام : شاگردان گفتند . درستی زر بداد به کراهيتی تمام 
  زر دادن چرا بر تو گران آمد ؟

نه از جهت مال بود و لکن من يقين می دانم که مال حالل هرگز به آب و گل خرج نرود و من مال خود را : گفت 
چون از من چيزی خواستند کراهيت آن بود که در مال حالل من شبهتی پديد آمد و از آن سبب . حالل می دانم 

می رنجيدمعظيم   .  
پشيز است: چون روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و گفتند   .  

  . امام عظيم شاد شد
ای : گفتند . به لب دجله رفت و می شست . مقدار ناخنی گل بر جامه او چکيد . نقل است که در بازار می گذشت 

   شويی ؟تو مقدار معين نجاست برجامه رخصت می دهی و اين قدر گل را می! امام 
چنانکه رسول عليه السالم نيم گرده بالل را اجازت نداد که مدخر . آن فتوی است ، و اين تقوی است . آری : گفت 

  . کند و يک ساله زنان را قوت نهاد
اکنون چه کنيم ؟: و گويند که که چون داود طايی مقتداشد ، ابوحنيفه را گفت    

  .  علمی که آن را کار نبندی چون جسدی بود بی روحبر تو باد بر کار بستن علم که هر: گفت 
عمر من چند ماه است ؟: از او پرسيد . خليفه  عهد به خواب ديد ملک الموت را : و گويند    

. معلوم نمی شد . تعبير اين خواب از بسيار کس پرسيد . ملک الموت پنج انگشت برداشت و بدان اشارت کرد 
يعنی آن پنج علم کس نداند و اين پنج علم در اين . ارت پنج انگشت به پنج علم است اش: گفت . ابوحنيفه را پرسيد 

ان اهللا عنده علم الساعة  و ينزل الغيث و يعلم ما فی االرحام و ما تدری نفس : آيه است که حق تعالی می فرمايد 
  . ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت

در خواب . بر سر خاک بالل موذن رضی اهللا عنه خفته بود م. به شام بودم  : شيخ ابوعلی بن عثمان الجال گويد
چنانکه اطفال را در . خود را در مکه ديدم که پيغامبر عليه السالم از باب بنی شيبه درآمدی و پيری در بر گرفته 

پيغمبر به .  اين پير کيست به شفقتی تمام من پيش او دويدم و بر پايش بوسه دادم و در تعجب آن بودم که. بر گيرند 
ابوحنيفه رحمةاهللا عليه. اين امام اهل ديار توست : حکم معجزه ای بر باطن من مشرف شد و گفت   .  

چون ابوحنيفه وفات کرد قيامت به خواب ديدم که جمله خاليق در حساب گاه : نقل است که نوفل بن حيان گفت 
ر لب حوض ايستاده و بر جانب او از راست و چپ مشايخ ديدم ايستاده و ايستاده اند و پيغمبر را ديدم عليه السالم ب
روی به روی پيغمبر نهاده و امام ابوحنيفه را ديدم در برابر پيغامبر . پيری ديدم نيکوروی و سر و روی سفيد 

مرا آب ده: گفتم . سالم کردم . ايستاده   .  
تا پيغمبر اجازه دهد: گفت   .  

او را آب دهپس پيغامبر فرمود که  .  
بر راست پيغمبر آن : با ابوحنيفه گفتم . من وا صحاب از آن جام آب خورديم که هيچ کم نشد . جامی آب به من داد

  پير کيست ؟
ابراهيم خليل ، و بر چپ ابوبکر صديق:گفت   .  

رفته بودمهمچنين پرسيدم و به انگشت عقد می گرفتم ، تا هفده کس پرسيدم ، چون بيدار شدم هفده عقد گ  .  
و مناقب . اين اطلبک قال عند علم ابی حنيفه : گفتم . پيغمبر را عليه السالم به خواب ديدم : يحيی معاد رازی گفت 

  . او بسيار است و محامد او بی شمار و پوشيده نيست ، بر اين ختم کرديم
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 ذکر امام شافعی رضی اهللا عنه   

ن برهان محبت و حقيقت ، آن مفتی اسرار الهی ، آن مهدی اطوار نامتناهی ، آن آن سلطان شريعت و طريقت ، آ
وارث و ابن عم نبی ، وتد عالم شافعی مطلبی رضی اهللا عنه ، شرح او دادن حاجت نيست ، که همه عالم بر نور از 



به اوحه نبوی وصف او اين تمام است که شع. فضايل و مناقب او و شمايل او بسيار است . شرح صدر او است 
. است و ميوه شجره مصطفوی است و در فراست و سياست و کياست يگانه بود و در مروت و فتوت اعجوبه بود 

هم کريم جهان بود و هم جواد زمان ، و هم افضل عهد و هم اعلم وقت و هم حجة االيمة من قريش ، هم مقدم قدموا 
: در سيزده سالگی در حرم گفت . تاب حمل آن تواند کرد رياضت وکرامت او نه چندان است که اين ک. آل قريش 

  . سلو نی ماشئتم ، و در پانزده سالگی فتوی می داد
احمد حنبل که امام جهان بود و سيصد هزار حديث حفظ داشت ، به شاگردی او آمد و در غاشيه داری سربرهنه 

ست و پنج ساله يی می نشيند و صحبت مردی بدين درچه ، در پيش بي:قومی بر وی اعتراض کردند که . کرد 
  مشايخ و استادان عالی را ترک می کند ؟

هرچه ما ياد داريم معانی آن می داند که اگر او به ما نيفتادی ما بر در خواستيم ماند ، که از : احمد حنبل گفت 
 است جهان را و چون اما او چون آفتابی. حقايق واخبار و آيات آنچه فهم کرده است ، ما حديث بيش ندانستيم 

  : عافيتی است خلق را
حق تعالی آن در به سبب او گشاده کرد. در فقه بر خلق بسته بود : و هم احمد گفت   .  
نمی دانم کسی را که منت او بزرگتر است بر اسالم در عهد شافعی اال شافعی را: و هم احمد گفت   .  
  .  در لغت ؛ و اختالف الناس ، و علم فقه ، و علم معانیشافعی فيلسوف است در چهار علم ،: و هم احمد گفت 

در معنی اين حديث که مصطفی عليه السالم فرمود که برسرهر صدسال مردی را برانگيزانند تا : وهم احمد گفت 
  . دين من در خلق آموزاند ، و آن شافعی است

ل او را جمع آمدیاگر عقل شافعی را وزن کردندی با عقل يک نيمه خلق عق: و ثوری گفت  .  
از اوتاد است: از خضر پرسيدم در حق شافعی چه گويی ؟ گفت : و بالل خواص گويد   .  

و در ابتدا در هيچ عروسی و دعوت نرفتی و پيوسته گريان و سوزان بودی هنوز طفل بودی که خلعت هزارسال 
چنانکه . ا در تصرف بر همه سابق شد پس به سليم راعی افتاد ، و در صحبت او بسی بود ت. در سر او افگندند 

از آنکه در هر مقامی که می نگرم او . من مذهب او ندارم امام شافعی را دوست می دارم : عبداهللا انصاری گويد 
  . را در پيش می بينم

کی از يا رسول اهللا ي: ای پسر تو کيستی ؟ گفتم : مرا گفت . رسول را عليه السالم ، به خواب ديدم : شافعی گويد 
من دهن بازکردم ، چنانکه به . آب دهن خود بگرفت تا به دهن من کند . نزديک شدم ! نزديک آی : گفت . گروه تو 

و هم در آن ساعت علی مرتضی را به . اکنون برو که خدای يار تو باد : لب و دهان و زبان من رسيد ، پس گفت 
کرد ، تا علم و نبی و من سرايت کندخواب ديدم که انگشتری خود بيرون کرد و در انگشت من   .  

چنانکه شافعی شش ساله بود که به دبيرستان می رفت و مادرش زاده ای بود از بنی هاشم و مردم از امانت بدو می 
به . روزی دو کس بيامدند و جامه دانی بدو سپردند بعد از آن يکی از آن دو بيامد و جامه دان خواست . سپردندی 

به يار تو دادم: گفت . پس از چندی ، آن ديگر بيامد و جامه دان طلبيد . د خوی خوش بدو دا  .  
مگر نه قرار کرديم که تا هر دو حاضر نباشيم بازندهی ؟: گفت    

بلی: گفت   !  
اکنون چرا دادی ؟: گفت    

چرا ملول شده ای ؟! ای مادر : و گفت . شافعی درآمد . مادر شافعی ملول شد    
مدعی کجاست تا جواب گويم. هيچ باک نيست: شافعی گفت : حال باز گفت   .  

منم: مدعی گفت   ! 
برو و يار خود بياور و دبستان. جامه دان تو برجاست : شافعی گفت   .  

بعد از آن به شاگردی مالک . آن مرد را عجب آمد وموکل قاضی ، که آورده بود ، متحير شد از سخن او و برفتند 
بر در سرای مالک بنشست و هر فتوی که بيرون آمدی بديدی و مستفتی را .  اند ساله بود افتاد و مالک هفتاد و

باز گرد وبگوی که بهتر از اين احتياط کن: گفتی   .  
  . چون بديدی حق به دست شافعی بودی و مالک بدو می نازيدی و در آن وقت خليفه هارون الرشيد بود

ای دوزخی: زبيده هارون را گفت . می کرد نقل است که هارون شبی با زبيده مناظره   !  
اگر من دوزخی ام فانت طالق: هارون گفت   .  

منادی فرمود و علمای . نفير از جان او برآمد . و هارون زبيده را عظيم دوست می داشت . از يکديگر جدا شدند 
هيچ کس جواب ننوشت. بغداد را حاضر کرد و اين مساله را فتوی کردند   .  

خدای داند که هارون دوزخی است يا بهشتی است ؟ : گفتند  
من جواب دهم: کودکی از ميان جمع برخاست و گفت   !  



مگر ديوانه است ؟ جايی که چندين علمای فحول عاجزند او را چه مجال سخن بود ؟: گتفند . خلق تعجب کردند    
جواب گوی: هارون او را بخواند و گفت   !  

   يا مرا به تو ؟حاجت توراست به من: گفت 
مرا به تو: گفت   .  

پس از تخت فرود آی که جای علما بلند است: شافعی گفت   .  
اول تو مساله مرا جواب ده تا آنگاه من مساله تو را پاسخ دهم: پس شافعی گفت . خليفه او را برتخت نشاند   .  

سوال چيست ؟: هارون گفت    
ی و از بيم خدای بازايستاده ای؟آنگه هرگز بر هيچ معصيتی قادر شده ا:گفت   

به خدای که چنين است! بلی : گفت   .  
من حکم کردم که تو اهل بهشتی: گفت   .  

  . علما آواز برآوردند ، به چه دليل و حجت
و هرکه او قصد معصيت کند و بيم خدای او را از آن بازداشت ، بهشت : به قرآن که حق تعالی می فرمايد : گفت 

  . جای اوست
در حال طفوليت چنين بود ، در شباب چون بود ؟:همه فرياد برآوردند و گفتند    

چه حال است ؟: گفتند . نقل است که يکبار در ميان درس ده بار برخاست و بنشست    
هربار که در برابر من آيد ، به حرمت او را بر می خيزم که روا نبود . علوی زاده ای بر در بازی می کند : گفت 

رسول فراز آيد و برنخيزیفرزند   .  
بعضی از آن مال نزديک . نقل است که وقتی کسی مالی فرستاد تا بر مجاوران مکه صرف کنند و شافعی آنجا بود 

  . او بردند
خداوند مال چه گفته است ؟: گفت    

  . گفت او وصيت کرده است که اين مال بر درويشان متقی دهيد
من نه متقی ام. د گرفت مرا از اين مال نشاي:شافعی گفت   .  
  . و نگرفت

ضياعی بايد خريد يا گوسفند:نقل است که وقتی از صنعا به مکه آمد و ده هزار دينار با وی ، گفتند  .  
هنگام نماز پيشين هيچ نماند. هرکه می آمد مشتی به وی می داد . از بيرون مکه خيمه ای بزد و آن زر فروريخت   

.  
وم هرسال مال بسيار می فرستادند ، به هارون الرشيد يک سال رهبانی چند بفرستادند تا با نقل است که از بالد ر
چهار صد مرد ترسا بيامدند. اگر ايشان بدانند و اال از ما دگر مال مطلبيد . دانشمندان بحث کنند   .  

: شافعی را طلبيد و گفت پس هارون . خليفه فرمود تا منادی کردند و جمله علمای بغداد بر لب دجله حاضر شدند 
  . جواب ايشان تو را می بايد کرد

هرکه باما : چون همه بردجله حاضر شدند شافعی سجاده بر دوش انداخت و برفت ، و بر سر آب انداخت و گفت 
  . بحث می کند اينجا آيد

 بر دست شافعی ، ترسايان چون بديدند جمله مسلمان شدند و خبر به قيصر روم رسيد که ايشان مسلمان شدند ،
الحمدهللا کی آن مرد اينجا نيامد که اگر اينجا آمدی در همه روم زنار داری نماندی: قيصر گفت   .  

شافعی قرآن حفظ ندارد ، و چنان بود ، ليکن قوت حافظه او چنان بود که : نقل است که جماعتی با هارون گفت 
افظه او چنان بود که هارون می خواست که امتحان هارون خواست که امتحان کند ماه رمضان بود ليکن قوت ح

شافعی هر روز جزوه ی قرآن مطالعه می کرد و هر شب در تراويح بر می . ماه رمضان اماميش فرمود . کند 
  . خواند تا در ماه رمضان همه قرآن حفظ کرد

پس . او را عقد کرد و بديد به صد دينار . شافعی خواست که او را بيند . و در عهد او زنی بود که دوروی بود 
  . طالق داد

و به مذهب احمد حنبل هرکه يک نماز عمدا رها کند کافر شود و به مذهب شافعی نشود ، او را عذابی کنند که کفار 
نماز کند: چون يکی ترک نماز کند و کافر شود چه کند تا مسلمان شود ؟ گفت : شاعفی احمد را گفت . را نکنند   .  

نماز چون درست بود از کافر ؟: را گفت شافعی احمد    
از اين سخن که اسرار فقه است و سوال و جواب بسيار است امااين کتاب جای اين سخن نيست. احمد خاموش شد   .  

اگر عالمی را بينی که به  رخص و تاويالت مشغول گردد بدانکه از او هيچ نبايد: و گفت   .  
رف از آداب تعليم کرده استمن بنده کسی ام که مرا يک ح: و گفت   .  



هرکه علم در جهال آموزد حق علم ضايع کرده باشد ، و هرکه علم از کسی که شايسته باشد بازدارد ظلم : و گفت 
  . کرده است

اگر دنيا را به گرده نان به من فروشند نخرم: و گفت   .  
د که از شکم او بيرون آيدهرکه را همت آن بود که چيزی در شکم او شود قيمت او آن بو: و گفت   .  

يعنی هرگز نگويی . چندان قبطت بر ، بر زندگانی که برمردگان می بری : وقتی يکی او را گفت مرا پندی ده گفت 
بل که غبطت برآن بری که چندان . دريغا که من نيز چندان سيم جمع نکردم که او کرد و بگذاشت به حسرت 

گر هيچ کس بر مرده حسد نبرد ، بر زنده بايد که نبرد که اين زنده نيز رود دي. طاعت که او کرد باری من کردمی 
  . ، خواهد مرد

به همه مقامها بگرديد و به خرابات برگذشت و به مسجد و مدرسه و . نقل است که شافعی روزی وقت خود گم کرد 
وقت را عزيز : يکی گفت . ند جمعی صوفيان ديد که نشسته بود. و به خانقاهی برگذشت . بازار بگذشت ، نيافت 
بشنو چه می گويند. اينک وقت بازيافتم : شافعی روی به خادم کرد و گفت . داريد که وقت بيايد   .  

علم همه عالم در علم من نرسيد ، و علم من در علم صوفيان : ابوسعيد رحمةاهللا عليه ، نقل می کند که شافعی گفت 
الوقت سيف قاطع: ير ايشان نرسيد که گفت نرسد ، و علم ايشان در علم يک سخن پ  .  

در خواب ديدم پيش از مرگ شافعی که آدمی عليه السالم وفات کرده بودی و خلق می خواستند که : و ربيع گفت 
کسی که عالمترين زمانه بود وفات کند که علم : گفت . چون بيدار شدم از معبری پرسيد م.جنازه بيرون آرند 

علم آدم االسماء کلهاخاصيت آدم است که و  .  
  . پس در آن نزديکی شافعی وفات کرد

چون . نقل است که وقت وفات وصيت کرد که فالن شخص را بگوييد تا مرا بشويد ، و آن شخص به مصر بود 
تذکره او بياريد: گفت . شافعی چنين وصيتی کرد که فالن بگوييد تا مرا بشويد : بازآمد با وی گفتند   .  

بعد از آن مرد در تذکره نگاه کرد و در آنجا . بياوردند به پيش آن شخص که شافعی وصيت کرده بود پس تذکره 
پس آن مرد وام او بگزارد و گفت شستن او را اين بود. نوشته بود که هزار درم وام دارم   .  

خدای با تو چه کرد ؟: گفتم . شافعی را به خواب ديدم : و ربيع بن سليمان گفت    
رحمةاهللا عليه. مرا بر کرسی نشاند ،زر و مرواريد بر من نثار کرد و هفتصد بار چند دينار به من داد : گفت   .  
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 ذکر امام احمد حنبل قدص اهللا روحه  

آن امام دين و سنت ، آن مقتدای مذهب و ملت ، آن جهان درايت و عمل ، آن مکان کفايت بی دل ، آن صاحب تبع 
حب ورع يگانه ، آن سنی آخر و اول ، امام به حق احمد حنبل رضی اهللا عنه ، شيخ سنت و جماعت زمانه ، آن صا

بود و امام دين و دولت و هيچ کس را در علم احاديث آن حق نيست که او را ؛ و در ورع و تقوی و رياضت 
ک داشته اند از غايت وکرامت شانی عظيم داشت و صاحب فراست و مستجاب الدعوه بود و جمله فرق او را مبار

انصاف ، و از آنچه بر او اقرار کردند مقدس و مبراست ، تا حدی که پسرش يک روز معنی اين حديث می گفت 
چون سخن يداهللا گويی به :احمد گفت . و در اين معنی گفتن دست از آستين بيرون کرده بود . که خمر طيبه آدم بيده 
  . دست اشارت مکن
و بشر . ده بود چون ذوالنون و بشر حافی و سری سقطی و معروف کرخی و مانند ايشان و بسی مشايخ کبار دي

حالل طلب کردن هم برای خود و هم برای عيال و من . احمد حنبل را سه خصلت است که مرا نيست : حافی گفت 
 ... برای خود طلب کنم
و در حال وفات در خيال مشبهه و او او پيوسته مضطر بود در حال حيات از طعن معتزله : پس سری سقطی گفت 

  . ا زهمه بری
او را تکليف باطد کرد تا قرآن مخلوق گويد: نقل است که چون در بغداد معتزله غلبه کردند گفتند   .  

زينهار تا مردانه باشی که ! ای امام : گفت . سرهنگی بر در سرای خليفه بود . پس او را به سرای خليفه بردند 
من بر باطل چنين صبر کردم تو که بر .  هزار چوبم بزدند ، مقر نشدم ، تا عاقبت رهايی يافتم وقتی دزدی کردم
  . حقی اوليتر باشی



آن سخن او ياری بود مرا: احمد گفت   .  
بر عقابين کشيدند و هزار تازيانه بزدند که قرآن را  مخلوق گوی ، و . پس او را می بردند و او پير و ضعيف بود 

چون . دو دست ازغيب پديد آمدند وببست . در آن ميانه بند ايزارش گشاده شد و دستهای او بسته بودند نگفت ، و 
در اين قوم که : اين برهان بديدند ، رها کردند و هم در آن وفات کرد ، و در آخر کار قومی پيش او آمدن و گفتند 

  تو را رنجانيدند چه گويی ؟
  .  پنداشتند که بر باطل اماز برای خدا مرا می زدند ،: گفت 

  . به مجرد زخم چوب با ايشان به قيامت هيچ خصومت ندارم
اگر خشنودی من می خواهی پيش ! ای فرزند : روزی گفت . نقل است که جوانی مادری بيمار داشت و زمين شده 

ماری بگرفتمگر حق تعالی صحت دهد که مرا دل از اين بي. امام احمد رو و بگو تا دعا کند برای من   .  
کيست ؟:گفتند . جوانی به در خانه امام احمد شد وآواز داد    

محتاجی: گفت   .  
مادری بيمار دارم و از تو دعايی می طلبد:حال باز گفت که   .  

پس امام برخاست و غسل کرد و به نماز . امام عظيم کراهيت داشت  از آن معنی که مرا خود چرا می شناسد 
تو بازگرد که امام به کار تو مشغول است! ای جوان :  امام گفت خامدم. مشغول شد   .  

چون به در خانه رسيد مادرش برخاست و در بگاشد و صحت کلی يافت و به فرمالن خدای تعالی. جوان بازگشت  .  
حرمت امام را برخاست و زير امام . ديگری باالی او وضو می ساخت . نقل است که بر لب آبی وضو می ساخت 

خدای با تو چه کرد ؟: گفتند . چون آن مرد وفات کرد او را به خواب ديد ند . شد و وضو ساخت    
بر من رحمت کرد ، بدان حرمت داشت که آن را امام را کردم در وضو ساختن: گفت   . 

. نشسته تازه  . اعرابی را ديدم به گوشه ای.به باديه فرو شدم ،  به تنها راه گم کردم : نقل است که احمد حنبل گفت 
مرا گرسنه است: گفت . رفتم و پرسيدم . بروم و از وی راه پرسم : گفتم   .  

تو که ای که به خانه خدای روی ، به روزی ! ای احمد : گفت . او در شوريد . پاره ای نان داشتم و بدو می دادم 
  . رسانيدن از خدای راضی نباشی ، الجرم راه گم کنی

ت در من افتادآتش غير: احمد گفت   .  
الهی تو را در گوشه ها چندين بندگانند وپوشيده: گفتم   .  

چه می انديشی ؟ او را بندگانند که اگر به خدای تعالی سوگند دهند جمله ! چه می انديشی ، ای احمد : آن مرد گفت 
  . زمين و کوهها زر گردد برای ايشان

چرا دل نگاه نداری : هاتفی آواز داد . از خود بشدم . ده بودند جمله آن زمين و کوه زر ش. نگه کردم :احمد گفت 
ای احمد که او بنده ای است ما را که اگر خواهد از برای آسمان بر زمين زنيم بر آسمان و او را به تو نموديم اما 

  . نيزش می بينی
ين را اميرالمومنين عمر رضی اين زم: نقل است که احمد در بغداد نشستی ، اما هرگز نان بغداد نخوردی و گفتی 

پسرش . و زر به موصل فرستادی تا از آنجا آرد آوردند و از آن نان خوردی . اهللا عنه وقف کرده است بر غازيان 
صالح بن احمد يک سال در اصفهان قاضی بود و صايم الدهر و قايم الليل بود و در شب دو ساعت بيشتر نخفتی و 

 ساخته بود و شب آنجا دو ساعت بيشتر نخفتی و بر در سرای خود خانه ای بی بر در سرای خود خانه ای بی در
. اين چنين قاضی بود . در ساخته بود و شب آنجا نشستی که نبايد که در شب کسی را مهمی باشد و در بسته يابد 

اين نان :د گفت چون نان پيش احمد آوردن.خمير مايه از آن صالح بستندند. يک روز برای امام احمد نان می پخت 
 را چه بوده است ؟

خميرمايه از آن صالح است: گفتند   .  
خلق ما را نشايد. آخر او يکسال قضای اصفهان کرده است : گفت   .  
پس اين را چه کنيم ؟: گفتند    

بنهيد ، چون سايلی بيابيد و بگوييد که خمير از آن صالح است اگر می خواهيد بستانيد: گفت   .  
چه کرديد آن : احمد گفت . آن نان بوی گرفت و در دجله انداختند . خانه بود که سايلی نيامد که بستاند چهل روز در 

  نان ؟
به دجله انداختيم: گفتند   .  

در جمعی اگر همه سرمه دانی سيمين : احمد بعد از آن هرگز ماهی دجله نخورد و در تقوی تا حدی بود که گفت 
  . بود نبايد نشستن



کس فرستاد تا بداند . يک روز نرفت . پيش سفيان عيينه تا اخبار سماع کند . که يکبار به مکه رفته بود نقل است 
مردی . که چرا نيامده است ؟ چرا برفت ، احمد جامه به گازر داده بود و برهنه نشسته بود و نتوانست بيرون آمدن 

نه: گفت . هی من چندين دينار بدهم تا در وجه خود ن: بر ايشان آمد و گفت   .  
بازگردم تا تدبير نکنی: گفت . نه : گفت . جامه خود عاريت دهم : گفت   .  

کتان بخرم ؟: گفت . کتابی می نويسم ، از مزد آن کرباس بخر برای من : گفت    
نه ، آستر بستان ، تا پنج گز به پيراهن کنم و پنج گز به جهت ايزار پای: گفت  . 

چرا : احمد گفت . آن شب کوزه آب پيش او برد ، بامداد همچنان پر بود . دی مهمان آمد نقل است که احمد را شاگر
  کوزه آب همچنان پر است ؟؟

چند کردمی ؟: طالب علم گفت    
طهارت و نماز شب و اال اين علم به چه می آموزی ؟: گفت    

. مزدور نگرفت .  چيزی بوی دهد نماز شام شاگردی را گفت تا زيادت از مزد. نقل است که احمد مزدوری داشت 
برعقب او ببر که بستاند:امام احمد فرمود . چون برفت   .  
چگونه ؟: شاگرد گفت    

اين ساعت چون بيند بستاند. آن وقت در باطن خود طمع آن نديده باشد : گفت   .  
يک ناخن از : گفت . ده بود وقتی شاگردی ديرينه را مهجور کرد ، به سبب آنکه بيرون در خانه را به کاه گل بيندو

  . شاهراه مسلمانان گرفته ای تو را نشايد علم آموختن
آن خود بردار که من نمی شناسم : گفت . چون باز گرفت بقال دو سطل آورد . امام وقتی سطلی به گرو نهاده بود 

  . از آن تو کدام است
  . امام احمد سطل به وی رها کرد و برفت

عبداهللا ! ای پدر : پس احمد گفت . د را آروزی عبداهللا مبارک می کرد تا عبداهللا آنجا آمد نقل است که مدتی احم
که به ديدن تو آمده است. مبارک به درخانه است   .  

اکنون که . در اين چه حکمت است که سالهاست تا در آرزوی او می سوختی : پسرش گفت . امام احمد راه نداد 
مده است ، راه نمی دهی ؟دولتی چنين به در خانه تو آ   

بعد از آن طاقت . چنين است که تو می گويی اما می ترسی که اگر او را ببينم خو کرده لطف او شوم : احمد گفت 
همچنين بر بوی او عمر می گذارم تا  آنجا بينم که فراق در پی نباشد. فراق او ندارم   .  

 مساله پرسيدی ، اگر معاملتی بودی جواب دادی ، و اگر از و او را کلماتی عالی است در معامالت و هرکه از او
  . حقايق بودی حوالت به بشر حافی کردی

از خدای تعالی در خواست کردم تا دری از خوف بر من بگشاد تا چنان شدم که بيم آن بود که خرد از من : و گفت 
الهی تقرب به چه چيز فاضلتر ؟: گفتم . دعا کردم . زايل شود    

  .  به کالم من ، قرآن:گفت 
آنکه ا زآفات عمل خالص يابی: اخالص چيست ؟ گفت : پرسيدند   .  

رضا چيست ؟  گفت آنکه کارهای خود به خدای سپاری: گفتند   .  
محبت چيست ؟: گفتند    

اين از بشر پرسيد که تا او زنده باشد ، من اين جواب نگويم:اگفت   .  
زهد چيست ؟: گفتند    
 است ترک حرام ، و اين زهد عوام است ، و ترک افزونی از حالل و اين زهد خواص است ، و زهد سه: گفت 

  . ترک هرچه تو را از حق مشغول کند ، و اين زهد عارفان است
اين صوفيان که در مسجد آدينه نشسته اند بر توکل بی علم ؟: گفتند    

غلط می کنيد که ايشان را علم نشانده است: گفت   .  
همه هميت ايشان درنانی شکسته بسته است: گفتند   .  
من نمی دنم قومی را بر روی زمين بزرگ همت تر از آن قوم که همت ايشان پاره ای نان بيش نبود: گفت   .  

و چون وفاتش نزديک آمد ، از آن زخم که گفتم که در درجه شهدا بود ، در آن حالت به دست اشارت می کرد و به 
نوزنه ه: زبان می گفت   !  

اين چه حال است ؟!ای پدر : پسرش گفت    



چه وقت جواب است ؟ به دعا مددی کن از جمله آن حاضران که بربالين اند عن اليمين . وقتی با خطر است : گفت 
جان ! يکی ابليس است در برابر ايستاده و خاک ادبار بر سر می ريزد و می گويد ای احمد . و عن الشمال قعيد 

تا يک نفس مانده است جای خطر است ، نه جای امن! نه هنوز ، نه هنوز : من می گويم . من بردی از دست   .  
تا چهل و دوهزار گبر و . و چون وفات کرد و جنازه او برداشتند مرغان می آمدند و خود را بر جنازه او می زدند 

 اال اهللا می گفتند و سبب آن بود که حق جهود و ترسا مسلمان شدند و زنارها می انداختند و نعره می زدند و الاله
نظر او در حيات بيش بود يا در : اما از بزرگی پرسيدند . برجهودان ؛ و ديگر برترسايان و ديگر برمسلمانان 

  ممات ؟
يکی آنکه گفتی بار خدايا هرکه را ايمان نداده ای بده و هرکه را ايمانداده باز . او را دو دعا مستجاب بود :گفت 
از اين دو دعا يکی در حال اجابت افتاد تا هرکه را ايمان داده بود بازنگرفت و ديگر در حال مرگ تا . ن مستا

  . ايشان را اسالم روزی کرد
اين چه رفتار است ؟ گفت : گفتم . احمد را به خواب ديدم ، بعد از وفات ، که می لنگيدی : و محمد بن خزيمه گفت 

ه دارالسالمرفتن من ب:رفتن  است ؟ گفت :   .  
خدای با تو چه کرد ؟: گفتم  

: يا احمد اين از برای آن است که گفتی : بيامرزيد و تاج بر سر من نهاد و نعلين در پای من کرد و گفت : گفت 
رحمةاهللا عليه. پس فرمود که مرا بخوان بدان دعاها که به تو رسيد .قرآن مخلوق نيست   .  

 
 
 
 
 

   21 
   اهللا روحهذکر داود طائی قدس  

آن شمع دانش و بينش ، آن چراغ آفرينش ، آن عامل طريقت ، آن عالم حقيقت ، آن مرد خدايی ، داود طائی 
رحمةاهللا عليه ، از اکابر طايفه بود ، و سيد القوم ، و در ورع به حد کمال بود ، و در انواع علوم بهره تمام داشت ، 

گشته و بيست سال ابوحنيفه را شاگردی کرده بود ، و فضيل و ابراهيم خاصه درفقه که بر سر آمده بود ، و متعين 
ادهم را ديده ، و پير طريقت او حبيب راعی بود ، و از اول کار در اندرون او حزنی غالب بود و پيوسته از خلق 

  : رميده بود و سبب توبه او اين بود که نوحه گری اين بيت می گفت
  بای خديک تبدی البلی

ک اذا ساالوای عيني  
  کدام موی و روی بود که در خاک ريخته نشد ؟ و کدام چشم است که در زمين ريخته نگشت ؟

متحير گشت و همچنين به درس امام ابوحنيف . دردی عظيم ابز اين معنی به وی فرود آمد و قرار ی از وی برفت 
تو را چه بوده است ؟: گفت . امام او را بر اين حال ديد . رفت    
دلم از دنيا سردشده است و چيزی در من پديد آمده است که راه بدان نمی دانم و در هيچ : اقعه بازگفت ، و گفت او و

  کتاب معنی آن نمی يابم و به هيچ
  . فتوی در نمی آيد

از خلق اعراض کن: امام گفت   .  
اين : وحنيفه پيش او رفت و گفت امام اب. چون مدتی برآمد . داود روی از خلق بگردانيد و در خانه ای معتکف شد 
کار آن باشد که در ميان ائمه نشينی و سخن نامعلوم ايشان . کاری نباشد که در خانه متواری شوی و سخن نگويی 

و بر آن صبر کنی و هيچ نگويی و آنگاه آن مسائل به از ايشان دانی. بشنوی   .  
 آمد و ميان ائمه بنشست و هيچ نگفت و هرچه می داود دانست که چنان است که او می گويد ، يک سال به درس

اين صبر يک : چون يک سال تمام شد گفت . گفتند صبر می کرد و جواب نمی داد و بر استماع بسنده می کرد 
  . ساله من کار سی ساله بود که کرده شد

هاد و کتب را به آب فرو داد پس به حبيب راعی افتاد و گشايش او در اين راه از او بود و مردانه پای در اين راه ن
  . و عزلت گرفت و اميد از خلق منقطع گردانيد

طريقت ايثار است : نقل است که بيست دينار به ميراث يافته بود ، در بيست سال می خورد ، تا مشايخ بعضی گفتند 
  . ، نه نگاه داشتن



  .  سازم تا بميرممن اينقدر از آن می دارم که سبب فراغت من است تا به اين می: او گفت
  . و هيچ از کار کردن نياسود تا حدی که نان در آب می نهادی و بياشامديدی

روزگار چرا ضايع کنم ؟. ميان اين و خوردن ، پنجاه آيت از قرآن بر می توان خواند : گفتی    
يآ : گفتم . ی گريست او را ديدم ، پاره ای نان خشک در دست داشت  و م. ابوبکر عياش گويد به حجره داود رفتم 

می خواهم که اين پاره نان بخورم و نم يدانم که حالل است يا حرام ؟: داود چه بوده است تورا ؟ گفت   
چون آنجا بنهادم : چرا در سايه ننهی ؟ گفت : گفتم . سبويی آب ديدم در آفتاب نهاده . پيش اورفتم : يکی ديگر گفت 

ه از بهر نفس تنعم کنماکنون از خدای شرم دارم ک. سايه بود   .  
نقل است که سرايی داشت عظيم ، و در آنجا خانه بسيار بود ، و تا آن ساعت در خانه ای مقيم بودی که خراب 

چرا عمارت خانه نکنی؟: گفتند . پس در خانه ديگر شدی . شدی    
مرا با خدای عهدی است که دنيا را آبادان نکنم: گفت   .  

آن شب که وفات کرد دهليز نيز فروافتاد. وافتاد ، جز دهليز نماند نقل است که همه سرای فر  .  
سقف خانه شکسته است ، بخواهد افتاد: يکی ديگر پيش او رفت و گفت   .  

بيست سال است تا اين سقف را نديده ام: گفت   .  
چرا با خلق ننشينی ؟: نقل است که گفتند    

ود نشينم مرا به کار دين امر نمی کنند ، و اگر با بزرگتر نشينم عيب من با که نشينم ؟ اگر با  باخردتر از خ: گفت 
پس صحبت خلق را چه کنم ؟. بر من نمی گويند و مرا در چشم من می آرايند    

چرا زن نخواهی ؟: گفتند    
مومنه ای را نتوانم فريفت: گفت   .  
چگونه ؟: گفتند    
م ، که من بر کارهای او قيام نمايم ، دينی و دنيايی چون نتوانم چون او را بخواهم در گردن خود کرده باش: گفت 

  . کرد ، پس او را فريفته باشم
آخر محاسن را شانه کن: گفتند   .  
پس فارغ مانده باشم که اين کار کنم: گفت   .  

 تا بيخود نقل است که شبی مهتاب بود ، بربام آمد و در آسمان نگريست ، و در ملکوت تفکر می کرد و می گريست
دست او گرفت و . با تيغی بر بام آمد داود را بديد . همسايه پنداشت که دزد بر بام است . شدو بر بام  همسايه افتاد 

تو را که انداخت ؟: گفت    
مرا خبر نيست. من بيخود بودم . نمی دانم : گفتم  .  

ت ؟چه اشتاب اس: گفتند . نقل است که او را ديدند که به نماز می دويد    
مردگان گورستان: کدام لشکر؟ گفت: گفتند   .  

و چون سالم نماز بازدادی چنان رفتی که گويی از کسی می گريزد تا در خانه رفتی و عظيم کراهيت داشتی به 
  . نماز شدن ، از سبب وحشت خلق تا ، حق تعالی آن مونت از وی کفايت کرد

! جان مادر : گفت . آفتاب نشسته و عرق از وی روان شده چنانکه نقل است که مادرش روزی او را ديد و در 
  گرمايی عظيم و تو صايم الدهری ، چه باشد اگر باسايه نشينی ؟

ا ز خدای شرم دارم که قدم برای موافقت نفس و خوش آمد بردارم ، و من خود روايی ندارم! ای مادر : گفت   .  
اين چه سخن است ؟: مادر گفت    

چون درباغداد حالها و ناشايستها بديدم دعا کردم تا حق تعالی روايی از من بازگرفت تا معذور ! ای مادر : گفت 
اکنون شانزده سال است تا روايی ندارم و با تو نگفتم. باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نبايد ديد  .  

همه اندوهها غلبه کرد ، و خواب از الهی اندوه توام بر : چون شب درآمدی گفتی . نقل است که دايم اندوهگن بودی 
  . من برد
از اندوه کی بيرون آيد آنکه مصايب بر وی متواتر گردد: و گفت  .  

يا باسليمان اين خوش دلی : گفتم . عجب داشتم . به پيش داود رفتم ، او را خندان يافتم : و ديگر وقتی درويشی گفت 
امروز عيد کردم وشادی پيش گرفتم. ا شراب انس گويند سحرگاه مرا شرابی دادن که آن ر: از چيست ؟ گفت   .  

آن شب آن ترسا با حالل خود . پاره ای بدو داد تا بخورد . ترسايی بر وی بگذشت . نقل است که نان می خورد
معروف کرخی در وجود آمد. سحبت کرد   .  

  . ابوربيع واسطی گويد



از دنيا روزه گير و مرگ را عيد ساز و از .  وافطر فی االخرةصم عن الدنيا: گفت . داود را گفتم مرا وصيتی کن 
  . مردمان بگريز ، چنانکه از شير درنده گريزند

  : يکی گفت مرا وصيت کن
زبان نگه دار: گفت   .  
زيادت کن: گفت   .  
تنها باش از خلق و اگر توانی دل از ايشان ببر: گفت   .  
زيادت کن: گفت   .  
يد که بسنده کنی بسالمت دين ، چنانکه اهل جهان بسنده کردند بسالمت دنيااز اين جهان با: گفت   . 

  . ديگری وصيت خواست
جهدی که کنی در دنيا به قدر آن کن که تو را در دنيا مقام خواهد بود و در دنيا به کار خواهد ، آمد و جهدی : گفت 

، به قدر آنکه تو را در آخرت به کار خواهد آمدکه کنی برای آختر چندان کن که تو را در آخرت مقام خواهد بود   .  
  . ديگران وصيت خواست

مردگان منتظر تو اند: گفت   .  
راست بدان ماند که شکار می کند تا منفعت آن ديگری را رسد. آدمی توبه و طاعت باز پس می افگند : و گفت   .  

 و اگر کرامت خواهی تکبيری بر آخرت گوی به اگر سالمت خواهی سالمی بر دنيا کن به وداع ،: مريدی را گفت 
يعنی از هردو بگذر تا به حق توانی رسيد. ترک   .  

  .نقل است که فضيل در همه عمر دوبار داود را ديد ، و بدان فخر کردی
تا من : گفت . برخيز که اين سقف شکسته است و فروخواهد افتاد : گفت . يکبار بدر زير سقفی رفته بود شکسته 

دوم بار آن بود که . کانوا يکرهون فصول النظر کما يکرهون فصول الکالم . اين صفه ام اين سقف را نديده ام در 
از خلق بگريز: گفت . مرا پندی ده : گفت   .  

هيچ کس نديده ام که دنيا را خوارتر داشت از داود که جمله دنيا و اهل دنيا را در چشم او : و مروف کرخی گويد 
اگر يکی را از ايشان بديدی از ظلمت آن شکايت کردی ، تا الجرم از راه رسم چنان دور بود . بودی ذره مقدار ن
اما فقرا را عظيم معتقد اسراف کردی. هرگاه که من پيراهن بشويم دل را متغير يابم : که گفت   .  

الدين لمن المروة له. هرکه را مورت نبود عبادت نباشد: گفت   .  
ندانی که چنانکه بسيار گفتن کراهيت است بسيار : گفت . يش او بود و در وی می نگريست نقل است که يکی ب

  . نگريستن هم کراهيت است تا دانی
چون پيش او آمدندی پشت بر ابويوسف . نقل است که چون محمد و ابويوسف را اختالف افتادی ، حکم او بودی 

اگر قول قلو محمد بودی گفتی . ، با ابويوسف سخنی نگفتی کردی و روی به محمد آوردی و با محمد اختالط کردی 
هردو در علم بزرگ اند : گفتند . اين است که محمد می گويد و اگر قول قول ابو يسوف بودی گفتی و نام او نبردی 

چرا يکی را عزيز می داری و يکی را در پيش خود نگذاری ؟.    
 رفعت دنيا برخاسته است و به سر علم آمده است ، و علم به جهت آنکه محمد حسن از سرنعمت بسيار و: گفت 

سبب عز دين است و ذل دنيا ، و ابويوسف از سر ذل وفاقه به علم آمده است و علم راسبب عز و جاه خود گردانيده 
. پس هرگز محمد چون او نبود که استاد ما را ابوحنيفه به تازيانه بزردند قضا قبول نکرد و ابويوسف قبول کرد . 

  . هرکه طريق استاد خالف کند من با او سخن نگويم
ابويوسف به در خانه . نقل است که هارون الرشيد از ابويوسف درخواست که مرا در پيش داود بر تا زيارت کنم 

مرا با اهل : قبول نمی کرد و گفت . از مادر او درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد. بار نيافت . داود آمد 
ا و ظالمان چه کار؟دني   

به حق شير من که راه دهی: مادر گفت   .  
الهی تو فرموده ای که حق مادر نگاه دار که رضای من در رضای او ست ، و اگر نه مرا با ايشان چه : داود گفت 

  کار ؟
زر بنهاد و چون بازگشت مهری . هارون بسيار بگريست . داود وعظ آغاز کرد . درآمدند و بنشستند . پس بار داد 

  . گفت حالل است
من خانه ای فروخته ام از ميراث حالل وآن را نفقه می کنم از حق . بردار که مرا بدين حاجت نيست : داود گفت 

اميد دارم که دعا اجابت کرده . تعالی درخواسته ام چون آن نفقه تمام شود جانم بستاند تا مرا به کسی حاجت نبود 
  . باشد

نفقات داود چند مانده است ؟: ابويوسف از وکيل خرج او پرسيد . د پس هردو بازگشتن   



دو درم: گفت   .  
امروز : گفت . حساب کرد تا روز آخر ابويوسف پشت به محراب باز داده بود . و هر روز دانگی سيم خرج کردی 

 . داود وفات کرده است
چه دانستی؟: گفتند . نگاه کردند ، همچنان بود   

او حساب کردم که امروز هيچ نمانده است ، دانستم که دعای او مستجاب باشداز نفقه :گفت   .  
آخر شب سر به سجده نهاد و برنداشت ، تا . همه شب نماز می کرد : گفت . و از مادرش حال وفات او پرسيدند 

چون نگاه کردم وفات کرده بود. وقت نماز است ! ای پسر : گفتم . مرا دل مشغول شد   .  
درحالت بيماری در آن دهليز خراب خفته بود و گرمايی عظيم و خشتی زير سر نهاده و در نزع بود : گفت بزرگی 

خواهی تا بر اين صحرات بيرون برم ؟: گفتم . و قرآن می خواند    
شرم دارم برای نفس درخواستی کنم که هرگز نفس را بر من دست نبود، در اين حال اوليتر که نباشد: گفت   .  
. داود وصيت کرده بود که مرا در پس ديواری دفن کنيد تا کسی پيش روی من نگذرد . ان شب وفات کرد پس هم

داود طائی ! ای اهل زمين : و آن شب که از دنيا برفت ا ز آسمان آواز آمد که . چنان کردند و امروز همچنان است 
  . به حق رسيد و حق سبحانه و تعالی از وی راضی است

اين ساعت از زندان خالص يافتم:  خوابش ديدند که داود در هوا می پريد و می گفت بعد از آن به  .  
داود به مقصود : آن شخص بيامد تا خواب او بگويد ، وفات کرده بود و از پس مرگ او از آسمان آوازی آمد که 

  . رسيد ، رحمةاهللا عليه
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  ذکر حارث محاسبی قدس اهللا روحه  

يا ، آن عمده اتقيا ، آن محتشم معتبر ، آن محترم مفتخر ، آن ختم کرده ذوالمناقبی ، شيخ عالم ، حارث آن سيد اول
محاسبی رحمةاهللا عليه ، از علمای مشايخ بود و به علوم ظاهر و باطن ، و در معاملت و اشارات مقبول النفس و 

 در انواع علوم ، و سخت عالی همت بود ، و رجوع اوليای وقت در همه فن بدو بود ، و او را تصانيف بسياراست
بزرگوار بود ، و سخاوتی و مروتی عجب داشت و در فراست و حذاقت نظير نداشت ، و در وقت خود شيخ 

المشايخ بغداد بود ، و به تجريد و توحيد مخصوص بود ، و در مجاهده و مشاهده به اقصی الغايه بودب ، و در 
بصری بود و . و شرح اين سخن طولی دارد .  از احوال است ، نه از مقامات و نزديک او رضا. طريقت مجتهد 

وفات او در بغداد بود ، و عبداهللا خفيف گفت برپنج کسی از پيران ما اقتدا کنيد و به حال ايشان متابعت نماييدو 
عطا ، پنجم عمرو بن ديگران را تسليم بايد شد ، اول حارث محاسبی ، دوم جنيد بغدادی ، سوم رويم ، چهارم ابن 

زيرا که ايشان جمع کردند ميان علم و حقيقت و ميان طريقت و شريعت ، وهر که جز اين . عثمان مکی رحمهم اهللا 
  پنج اند اعتقاد را شايند اما

  . اين پنج را هم اعتقاد شايد و هم اقتدا شايد
قاد را شايد و هم اقتدا را شايد اما خويشتن عبداهللا خفيف ششم ايشان بود که هم اعت: و بزرگان طريقت گفته اند 
  . ستودن نه کار ايشان است

: گفتند ! به بيت المال بريد تا سلطان را باشد : گفت . نقل است که حارث را سی هزار دينار از پدران ميراث ماند 
  چرا ؟
 اين امت است و پدر قدری مذهب گير.پيغمبر فرموده است ، و صحيح استک ه القدری مجوس هذی االمة: گفت 

  . من قدری بود و پيغعمبر عليه السالم فرمود ميراث نبرد مسلمان از مغ ، و پدر من مغ و من مسلمان
و عنايت حق تعالی در حفظ او چندان بود که چون درست به طعامی بردی که شبهت در او بودی رگی در پشت 

روزی : جنيد گفت .  بدانستی که آن لقمه به وجه نيست انگشت او کشيده شدی چنانکه انگشت فرمان او نبردی ، او
چيزی . در خانه شدم . نيک آيد : طعام آرم ؟ گفت ! گفتم يا عم . در وی اثر گرسنگی ديدم . حارث پيش من آمد 

لقمه در دهان نهاد . انگشت او مطاوعت نکرد .پيش اوب ردم . شبانه از عروسی چيزی آورده بودند . طلب کردم 
بعد از . دردهان نمی گردانيد تا ديگر برخاست ودر پايان سرای افگند و بيرون شد . د که جهد کرد فرونشد و هرچن
گرسنه بودم ، خواستمکه دل تو نگاه دارم لکن مرا با خدداوند نشانی :حارث گفت . از آن حال پرسيدم : آن گفت 



هرچند کوشيدم فرو . ت من مطاوعت نکند است که هرطعامی که در وی شبهتی بود به حلق من فرونرود و انگش
امروز در خانه من آيی ؟:پس گفتم . از خانه ای که خويشاوند من بود : آن طعام از کجا بود؟ گفتم . نرفت   

جيزی که پيش درويشان آری ، چنين بايد: گفت . پس بخورديم . درآمديم و پاره اينان خشک بآرودم . آيم : گفت   .  
 تا گوش من به چز از سر من هيچ نشنيده است پس سی سال ديپگر حال بر من بگرديد که سی سال است: و گفت 

  . سر من به جز از خدای هيچ نشنيد
کسی را که در نماز می بينند و او بدان شاد شود ، متوقف بودم بدان تانماز او باطل شود يا نه ؟ اکنون : و گفت 

  . غالب ظن من آن است کمه باطل شود
اهل محاسبه را چند خصلت :و گفت . چنانکه او را محاسبی بدين جهت گفتندی . سبه مبالغتی تمام دشات و در محا

است که بيازموده اند در سخن گفن که چون قيام ننموده اند به توفيق حق تعالی به منازل شريف پيوسته اند و همه 
زم قوی باشد مخالفت هوا بر وی آسان چيزها به قوت عزم دست دهد و به قهر کردن هوا و نفس که هرکه را ع

اول خصلت ان است که به خدای . پس عزم قوی دار و بر اين خصلتها مواظبت نمای که اين مجرب است . باشد 
سوگند ياد نکنی ، نه به راست و نه به دروغ ، ونه به سهو و نه به عمد ، و دوم ا زدروغ پرهيز کنی ، و سوم وعده 

انی کرد و تا توانی کس را وعده ندهی که اين به صواب نزديک است و چهارم آنکه خالف نکنی و چون وفا تو
هيچ کس را لعنت نکنی ، اگرچه ظلم کرده باشد ، و پنجم دعای بد نکنی ، و ششم بر هيچ کس گواهی ندهی نه بکفر 

رت راست ، و هفتم و نه به شرک و نه به نفاق که اين به رحمت بر خلق نزديک تر است و از مقت خدای تعالی دو
و هشتم آنکه رنج خود . آنکه قصد معصيت نکين ، نه در ظاهر و نه در باطن و جوارح خود را از همه بازداری 

برهيچ کس نيفنگنی و بار خود اندک و بسيار از همه کس برداری در آنجه بدان محتاج باشی ، و در آنچه بدان 
گردانی و از همه ناميد شوی از آنچه دانرد ، و دهم آنکه بلندی مستغنی باشی ، ونهم آنکه طمع از خاليق بريده 

. درجه و استکمال عزت نزديک خدای و نزديک خلق برآنچه خواهد در دنيا و آخرت بدان سبب به دست توان کرد 
مگر که او را از خود بهتر دانی. که هيچ کس را نبينی از فرزندان آدم عليه السالم   .  
دل است در قرب حق تعالیمراقبت علم :و گفت    .  

رضا آرام گرفتن است در تحت مجاری احکام:و گفت    .  
صبر نشانه تيرهای بال شدن است:و گفت    .  

تفکر اسباب را به حق قايم ديدن است:و گفت    .  
تسليم ثابت بودن است در وقت نزول بال بی تغيری در ظاهر و باطن:و گفت    .  

ز جمله خوهای بد که خداوند بدان راضی نبودحيا بازبودن است ا:و گفت    .  
محبت ميل بود به همگی به چيزی ، پس آن را ايثار کردن است  ،برخويشتن ، به تن و جان و مال ، و :و گفت  

پس بدانستن که از توهمه تقصير است. موافقت کردن در نهان و آشکارا  .  
ه نه گمان او چنان بود که من بدين حرکت ماخود خواهم خوف آن است که البته يک حرکت نتواند کرد ک:و گفت  

  . بود در آخرت
عالمت انس به حق وحشت است از خلق و گريز است و هرچه خلق در آن است و منفرد دشن به حالوت :و گفت  
  . ذکر حق تعالی برقدر آنکه انس حق در دل جای می گيرد ، بعد از آن انس به مخلوقات از دل رخت برمی گيرد
خلق هيچ مقدر نماند ، و جهت صالح دل خويش داند و : صادق آن باشد که او را پاک نبود اگرش نزدي:و گفت  

  . دوست ندارد که مردمان ذره ای اعمال او ببينند
در همه کارها از سستی عزم حذر کن که دشمن در اين وقت بر تو ظفر يابد ، و هرگاه که فتور عزم ديدی :و گفت  

  .  آرام مگير به خدای پناه جویاز خود هيچ
خدای را باش و اگر نه خود مباش ، اين نيکو سخن است: گفت . کن هللا و اال التکن : و درويشی را گفت   .  

سزاوار است کسی را که نفس خود را به رياضت مهذب گردانيده است که او را راه بنمايد به مقامات و:و گفت     
ل بهشت يابد ، گو در صحبت درويشان صالح قانع باشهرکه خواهدک ه لذت اه:و گفت   .  

هرکه باطن خود را درست کند به مراقبت و اخالص خدای تعالی ظاهر او آراسته گرداند به مجاهده و :و گفت  
  . اتباع سنت

آنکه به حرکات دل در محل غيب عالم بود بهتر از آنکه به حرکات جوارح عالم بود:و گفت    .  
ته عارفان فرو می برند خندق رضا و غواصی می کنند در بحر صفا و بيرون می آرند جواهر وفا ، پيوس:و گفت  

  . تا الجرم به خدای می رسند در سر و خفا
دوستی نيکو با صيانت ، و با وفا ، و : سه چيز است که اگر آن را بيابند از آن بهره دارند و ما نيافتيم : گفت 

  . باشفقت



معرفت ، حق حق است بربرنده يا حق بنده بر حق ؟ او :درويشی از وی پرسيد : نيفی می کرد و نقل است که تص 
يعنی اگر گويی معرفت بنده به خود می شناسد و به جهد خود حاصل می کند ، پس .بدين سخن ترک تصنيف کرد  

ود که حق را حقی ببياد گزارد و اگر معرفت حق حق بود ، بربنده روا نب. بنده را حقی بود بر حق ، و اين روا نبود 
ديگر معنی آن است که چون معرفت حق حق است تا از جهت کرم اين حق . اينجا متحير شد و ترک تصنيف کرد . 

اگر کسی بود . کتاب کردن در معرفت به چه کار آيد ؟ حق خود آنچه حق بنده بود بدو دهد که اذبنی ربی . بگزارم 
است « ديگر معنی آ. الحرم ترک تصنيف کرد . نيانک التهدی من اجببت بود که حق آن حق خواهد گزارد در مع

که معرفت حق حق است بر بنده بدان معنی که چون حق بنده را معرفت داد بنده را واجب است حق آن حق 
ده پس بن. چون هر حق که بنده به عبادت خواهد گزارد هم حق حق خواهد بود و به توفيق او خواهد بود . گزاردن 

  . را حقی که بود که با حق حق ، حق گزارد ، پس کتاب تصنيف کرد واهللا اعلم بالصواب
حارث آن وقت که وفات کرد به درمی محتاج بود ، و از پدرش ضياع بسيار مانده بود ، وهيچ : ابن مسروق گفت 

رحمةاهللا عليه رحمةواسعة. نگرفت و هم در آن ساعت که دست تنگ بود فروشد  . 
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  ذکر ابوسليمان دارائی قدس اهللا روحه  

آن مجرد باطن و ظاهر ، آن مسافر غايب و حاضر  ،آن در ورع و معرفت عامل ، آن درصد گونه صفت کامل ، 
آن در دريای دانايی ، ابوسليمان دارائی رحمةاهللا عليه ، يگانه وقت بود و از غايت لطف او را ريحان القلوب گفته 

ياضت صعب  و جوع مفرط شانی نيکو داشت چنانکه او را بندار الجايعين گفتندی که هيچ کس از اين و در ر. اند 
امت بر جوع آن صبر نتوانست کرد که وی ، و در کلماتی است عالی واشارتی  لطيف و ديگر دارا ، ديهی است 

از می کردم و در آن ميانه راحتی شبی در خلوت نم:احمد حواری که مريد او بود گفت . در دمشق ، او از آنجا بود 
ضعيف مردی ای که تو را هنو زخلق در پيش است تا در خال : گفت . ديگر روز با سليمان گفتم . عظيم يافتم 

  . ديگرگونه ای و در مال ديگرگونه ، و در دو جهان هيچ چيز را آن خطر نيست که بنده را از حق تواند باز داشت
راحتی . دست پنهان کردم : در وقت دعا دعا ي. مسجد بودم و از سرما آرامم نبود شبی در : و ابوسليمان گفت 

يا باسليمان آنچه روزی آن دست بود ، که بيرون کرده بودی : هاتفی آواز داد . عظيم از راه اين دست به من رسيد 
  . ، داديم

ا نکنيم به سرما و گرما مگر سوگند خوردم که هرگز دع. اگر دست ديگر بيرون بودی ، نصيب وی بدادمانی 
  . هردو دست بيرون کرده باشم

سبحان آن خدايی که لطف خود در بی کامی و بی مرادی تعبيه کرده است: پس گفت   .  
پانصد سال است که مرا . حوری ديدم که مرا گفت خوش می خسبی . وقتی خفته ماندم ورد من فوت شد : و گفت 

  . می آرايند در پرده از برای تو
وصف . شبی حوری ديدم که از گوشه ای در من خنديد ، و روشنی او به حدی بود که وصف نتوان کرد : و گفت 

اين روشنی و جمال از کجا آوردی ؟: گفتم . زيبايی او به جايی که در عبارت نمی گنجد   
که آب چشم شما گلگونه اين همه از آن است . از آن ، روی من شستند . شبی قطره ای چند از ديده باريدی: گفت 

  . رويهای حوران است ، هرچند بيشتر از خوبتر
شبی درر آن نمک يک کنجد بود که خورده آمد . مرا عادت بود به وقت نان خوردن نان و نمک خوردمی : و گفت 

جايی که کنجدی نمی گنجد صد هزار شهوت با دل تو ندانم چه خواهد کرد. يکسال وقت خود گم کردم .   .  
چند خواهی ؟ حالوت دوستی از : يکبار چيزی خواستم ، گفت . بدادی . دوستی داشتم که هرچه خواستمی : گفت و 

  . دلم برفت
ترسيدم . دانستم که سخن من شنود و از آن نه انديشيدم ، لکن مردمان بسيار بودند . برخليفه انکار کردم : و گفت 

آنگاه بی اخالص گشته شوم. يرين شود که مرا بينند و صالبت به نظر خلق در دل من ش  .  
اگر اين آب خشک شود چه خوری؟ پس : گفتم . مريدی ديدم به مکه ، هيچ نخوردی اال آب زمزم : و گفت 

اين بگفت و برفت. مرا راه نمودی که چندين سال زمزم پست بودم . جزاءک اهللا خيرا : برخاست و گفت   .  



حق تعالی به موسی عليه السالم وحی کرد که : گفت . ت احرام لبيک نگفتی ابوسليمان در وق: احمد حواری گفت 
  . ظالمان امت خود را بگوی تا مرا ياد نکنند کههرکه ظالم بود و مرا ياد کند من او را به لعنت ياد کنم

السعيدک حتی اللبيک و : او را گويند ! شنيده ام که هرکه نفقه حج از مال شبهت کند آنگاه گويد لبيک : پس گفت 
 . ترد ما فی يديک

پسر تو به درجه خوف به چه رسيد ؟ : از فضيل پرسيدند . نقل است که پسر فضيل طاقت شنيدن آيت عذاب نداشتی 
به اندک گناه: گفت   .  

کسی را خوف بيش بود از بسياری گناه بود ، نه از اندکی گناه:گفت : اين با سليمان گفتند   .  
رجا و خوف در دل دو نور است: الکريم گفت نقل است که صالح عبد .  

رجا: از اين هر دو کدام روشنتر ؟ گفت : با او گفتند  . 
چگونه سخنی است که ما ديده ايم ، که از خوف تقوی « اي! سبحان اهللا : گفت . اين سخن را به بوسليمان رسانيدند 

ه روشنتر بود ؟پس چگون. و صوم و صلوة و اعمال ديگر می خيزد و از رجا نخيزد    
من می ترسم از آتشی که آن عقوبت خدا است ، يآ می ترسم از خدايی که عقوبت او آتش است: و گفت   .  
از حق تعالی بود هر گاه که رجا بر خوف غالب آيد دل .اصل همه چيزها در دنيا واخرت خوف است : و گفت 

اهر گردد،وهر دايم نگرددوگاه گاه بر دل خوفی می فساد يابد ، وهر گاه که خوف در دل دايم بود خشوع بر دل ظ
 .گذرد ،هرگز دل راخشوع حاصل نيايد

هرگزاز دلی خوف جدا نشود که نه آن دل خراب گردد:وگفت . 
چون مردمان را بينی که بر جا عمل می کنند ،اگر توانی که تو بر خوف عمل :ويک روز احمد حواری را گفت 

بترس ازخدای ترسيدنی که در او نااميد نشوی از رحمت او ، و اميد دار به لقمان پسر خود را گفت .کنی بکن 
  . خدای اميد داشتی که در او ايمن نباشی از مکر او

يعنی تو . چون دل خود را در شوق اندازی بعد ز آن در خوف انداز ، تا آن شوق را خوف از راه برگير : و گفت 
  .  به شوقاين تو اين ساعت به خوف محتاجتری از آنکه

عالمت خذالن دست داشتن از . فاضلترين کارها خالف رضای نفس است و هرچيزی را عالمتی است : و گفت 
  . گريه است و هرچيزی را زنگاری است و زنگار نور دل سير خوردن است

از آن جهت می گويد عالمت سيری است. احتالم عقوبت است: و گفت   .  
عبادت را حالوت نيابد ، و حفظ وی در يادداشت حکمت کم .  به وی درآيد هرکه سير خورد شش چيز: و گفت 

شود ، و از شفقت برخلق محروم ماند که پندارد که همه جهانيان سيراند ، و عبادت بر وی گران شود ، و شهوات 
  .بر وی زيادت گردند ، و همه مومنان گرد مساجد گردند و او گرد مزابل گردد

دای از خزانه ی است مدخر که ندهد به کسی اال بدان که او را دوست داردجوع نزديک خ: و گفت   .  
چون آدمی سير خورد جمله اعضای او به شهوات گرسنه شد ، و چون گرسنه باشد جمله اعضای او از : و گفت 

يعنی تا شکم سير نبود هيچ شهوت ديگر آرزو نکند. شهوات سير گردد  .  
، و سيری کليد دنياگرسنه کليد آخرت است : و گفت   .  
گرسنگی کليأ آخرت است  ،و سيری کليد دنيا: و گفت  . 
هرگاه که تو را حاجتی بود از حوايج دنيآ و آخرت ، هيچ مخور تا آن وقت که آن حاجت روا بود از بهر : و گفت 

که بر جوع حرص پس بر تو باد . آنکه خوردن عقل را متغعير گرداند ، و حاجت خواستن زا متغير ، متغير بود 
  . کنی که جوع نفس را ذليل کند و دل را رقيق کند و علم سماوی بر تو ريزد

زيرا که شب آن وقت . اگر يک لقمه از حالل شبی کمتر خوردم دوست تر دارم از آنکه تا روز نماز کنم : و گفت 
دو شب دل مومنان آن وقت آيد که معده از طعام پر شو. درآيد که آفتاب فرو شود   .  

صبر نکند از شهوات دنيا ، مگر نفسی که در دل او نوری بود که به آخرتش مشغول می دارد: و گفت   .  
چون بنده صبر نکند بر آنکه دوست تر دارد چگونه صبر کند بر آنکه دوست ندارد: و گفت   .  
بازنگشت آنکه بازگشت اال از راه ، که اگر برسيدی بازنگشتی ابدا: و گفت  .  
خنک آنکه در همه عمر خويش يک خطوه ای به اخالص دست دادش : و گفت .  

هرگاه که بنده خالص شود از بسياری وسواس و ريا نجات يابد: و گفت   .  
اعمال خالص اندکی است: و گفت   .  
اگر صادقی خواهد که صفت کند آنچه در او بود زبانش کار نکند: و گفت   .  
م برفت و باقی ماند بر زبان کاذبانصدق با زبان صادقان به ه: و گفت   .  
هرچيزی را که بينی زيوری است ، و زيور صدق خشوع است: و گفت   .  



صدق را مظنه خويش ساز و حق را هميشه شمشير خويش ساز ،  خدای را غايت طلب خويش دان: و گفت   .  
ل زهداين اول رضا است و آن او. قناعت از رضا به جای ورع است از زهد : و گفت   .  
يعنی . خدای را بندگان اند که شرم می دارند که با او معاملت کنند به صبر پس معاملت می کنند به رضا : و گفت 

صبر به تو . در صبر کردن معنی آن بود که من خود صبورم ، اما در رضا هيچ نبود و چنانکه دارد چنان باشد 
  . تعلق دارد و رضا بدو

  .  آن است که از خدا بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نطلبیراضی بودن و رضا: و گفت 
من نمی شناسم زهد را حدی ، و ورع را حدی ، و رضا را حدی و غايتی ، ولکن راهی از او می دانم: و گفت  .  
از هر مقامی حالی به من رسيد ، مگر از رضا که به جز بويی از او به من نرسيد با اين همه اگر خلق : و گفت 

عالم را به دوزخ برند و همه به کره روند من به رضا روم زيرا که اگر رضای من نيست درآمدن به دوزخ همه 
  . رضای او هست

ما در رضا به جايی رسيديم که اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست ما نهند در خاطر مانگذرد که چرا : و گفت 
  . در چشم چپ ننهادند

  .  خويشت هيچ عجب پديد نيايدتواضع آن است که در عمل: و گفت 
هرگز بنده تواضع نکند تا وقتی که نفس خويش را نداند ، و هرگز زهد نکند تا نشناسد که دنيا هيچ نيست و : و گفت 

  . زهد آن است که هرچه تو را از حق تعالی باز دارد ترک آن کنی
 سه درم بود ، در دلت رغبت صوفی عالمت زهد آن است که اگر کسی صوفی در تو پوشد که قيمت آن: و گفت 

  . نبود که قيمتش پنج درم بود
بر هيچ کس به زهد گواهی مده ، به جهت آن که او در دل غايب است از تو و در ورع حاضر است: و گفت   .  
ورع در زبان سخت تر از آن است که سيم و زر در دل: و گفت   .  
بادت گرسنگی است ، و دوستی دنيا سر همه خطا هاستحصن حصين نگاه داشت زبان است و مغز ع: و گفت   .  

تصوف آن است که بر وی افعال می رود که جز خدای نداند و پيوسته با خدای بود چنانکه جز خدای نداند: و گفت   
.  

تفکر در دنيا حجاب آخرت است و تفکر در آختر ثمره حکمت و زندگی دلهاست: و گفت   .  
ادت شود و از تفکر خوفاز غيرت ، علم زي: و گفت   .  

به خدای که در طاعت چندان آفت می بينم که به : او زار بگريست ، وگفت . و در پيش او کسی ذکر معصيتی کرد 
  . آن معصيت حاجت نيست

عادت کنيد چشم را به گريه و دل را به فکرت: و گفت   .  
روزگار خويش تا اين غايت ، او را اين اندوه تمام اگر بنده به هيچ نکريد مگر برآنکه ضايع کرده است از : و گفت 

 . است تا به وقت مرگ
هرکه خدای را شناخت دل را فارغ دارد و به ذکر او مشغول شود و به خدمت او ، و می گريد بر : و گفت 

  . خطاهای خويش
. تا آنگاه که بس کند چون بنده به ذکر مشغول شود ، درختان می کارند به نام او . در بهشت صحراهاست : و گفت 

  . آن فريشته را گويند چرا بس کرديد ؟ گويند وی بس کرد
هرکه پند دهنده ای می خواهد گو در اختالف روز و شب نگر: و گفت  .  
هرکه در روز نيکی کند در شب مکافات يابد و هرکه در شب نيکی کند در روز مکافات يابد: و گفت   .  
بازايستد حق تعالی از آن کمتر است که او را عذاب کند و آن شهوات را از دل هرکه به صدق از شهوت : و گفت 
  . او ببرد
هرکه به نکاح و سفر و حديث نوشتن مشغول شود روی به دنيا آورد ، مگر زنی نيک که او از دنيا نيست : و گفت 

را از حق بازدارد از مال و اهل يعنی تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی اما هرکه تو . بلکه از آخرت است 
  . و فرزند شوم بود

يعنی راحت قبول آن . هر عمل که آن را در دنيا به نقد ثواب نيابی بدانکه آن را در آخرت نخواهی يافت : و گفت 
  . طاعت بايد که اينجا به تو رسد

 عاجز بود فاضلتر از هزار آن يک نفس سرد که از دل درويشی برآيد به وقت آروزويی که از يافت آن: و گفت 
  .ساله طاعت و عبادت توانگر

بهترين سخاوت آن است که موافق حاجت بود: و گفت   .  
آخر اقدام زاهدان اول اقدام متوکالن است: و گفت   .  



اگر غافالن بدانند که از ايشان چه فوت می شود از آنچه ايشان در آن اند جمله به مفاجات سختی بميرند: و گفت   .  
حق تعالی عارف را بر بستر خفته باشد که بر وی سر بگشايد و روشن کند آنچه هرگز نگشايد ايستاده را : و گفت 
  .در نماز
عارف را چون چشم دل گشاده شد چشم سرشان بسته شود ، جز ا و هيچ نبينند چنانکه هم او گفت نزديک : و گفت 

ا ز دل تو . است که بدانی که خدای تعالی بر دل تو مطلع است ترين چيزی که بدان قربت جويند به خدای تعالی آن 
  . داند که از دنيا و آخرت نمی خواهی اال او را

اگر معرفت را صورت کنند برجايی هيچ کس ننگرد در وی اال کی بميرد از زيبايی و جمال او و از : و گفت 
  . نيکويی و از لطف او و تيره گردد همه روشنيها در جنب نور او

معرفت به خاموشی نزديک تر است که به سخن گفتن و دل مومن روشن است به ذکر او وذکر او غذای : و گفت 
و انس راحت او ، و حسن معاملت او تجارت او ، و شب بازار او ، و مسجد دکان او و عبادت کسب او ، . او است 

اب حق تعالی ثمره رنج اوو قرآن بضاعت او ، و دنيا کشتزار او و قيامت خرمنگاه او ، و ثو  .  
صبری است بر آنچه کاره آنی در هرچه اوامر . بهترين روزگار ما صبر است و صبر بر دو قسم است : و گفت 

حق است والزم است گزاردن و صبری است از آنچه طالب آنی در هرچه تو را هوا بر آن دعوت کند و حق تو را 
  . از آن نهی کرده است

در او شر نبود شکر است در نعمت و صبر است در بالخيری که : و گفت   .  
هرکه نفس خود را قيمتی داند هرگز حالوت خدمت نيابد: و گفت   .  
اگر مردم گرد آيند تا مرا خوار کنند چنانکه من خود را خوار گردانيدم نتوانند ، و اگر خواهند که مرا : و گفت 

نی خواری من در معصيت است و عز من در طاعت استيع. عزيز گردانند چنانکه من خود را نتوانند   .  
هرچيزی را کاوينی است و کاوطن بهشت ترک دنيا کردن است و هرچه در دنيا است: و گفت   .  
در هر دلی که دوستی دنيا قرار گرفت دوستی آخرت از آن دل رخت برداشت: و گفت   .  
منورکردچون حکيم ترک دنيا کرد دنيا را به نور حکمت : و گفت   .  
قيمت آن چه بود تا کسی در وی زاهد شود. دنيا نزديک خدای کمتر است از پر پشه ای : و گفت   .  

هرکه وسيلت جويد به خدای به تلف کردن نفس خويش خدای نفس او را بر وی نگاه دارد و او را از اهل : و گفت 
  . جنت گرداند

از من شرم داری عيبهای تو را برمردم پوشيده گردانم و زلتهای خدای تعالی می فرمايد که بنده من اگر : و گفت 
  . تو را از لوح محفوظ محو گردانم و روز قيامت در شمار با تو استقصا نکنم

. چون از دوستی خيانتی بينی عتاب مکن ، که باشد در عتاب سخنی شنوی ، که از آن سخت تر : و مريدی را گفت 
 .  بودچون بيازمودم چنان: مرطد گفت 

کاشکی دل من در ميان دلها ، چون پيراهن من : يک روز شيخ جامه سفيد پوشيده بود ، گفت : احمد حواری گفت 
  .بودی در ميان جامها
احتياط وی چنان بود که گفت) : رحمةاهللا عليه (و شيخ جنيد گويد  . 

  .  اال به دو گواه عدل از کتاب وسنتبسيار بود که چيزی بر دلم آيد از نکته اين قوم به چند روز آن را نپذيرم
الهی چگونه شايسته خدمت تو بود آنکه شايسته خدمتگار تو نتواند بود ، يا چگونه اميد دارد به :و در مناجات گفتی 

  . رحمت تو آنکه شرم نمی دارد که نجات يابد از عذاب تو
ما را : فاتش نزديک آمد اصحاب گفتند چون و. نقل است که وی صاحب معاذ جيل بود و علم از وی گرفته بود 

  . بشارت ده که به حضرتی می روی که خداوند غفور و رحمان است
چرا نمی گوييد که به حضرت خداوند ی می روی که او به صغيره ای حساب کند و به کبيره ای عذاب : گفت 

  . سخت
  تو چه کرد ؟خدای با: گفت . ديگری بعد از وفات او به خوابش ديد . پس جان بداد 

يعنی انگشت نمای . رحمت کرده ، و عنايت نمود در حق من ولکن اشارت اين قوم مرا عظيم زيانمند بو د: گفت 
رحمةاهللا عليه. بودم ميان اهل دين   .  
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  ذکر محمد بن سماک قدس اهللا روحه  
آن قطب افالک ، محمدبن سماک رحمةاهللا آن واعظ اقران ، آن حافظ اخوان ، آن زاهد متمکن ، آن عابد متدين ، 

کالمی عالی و بيانی شافی داشت ، و در موعظت آيتی بود و . عليه ، درهمه وقت امام بود و مقبول انام بود 
ای : و هارون الرشيد او را چنان محترم داشت و تواضع کرد که گفت . معروف کرخی را گشايش از سخن او بود 

بسياری از شرف تو. ر شرف شريفتر است تواضع تو د! اميرالمومنين   .  
شريفترين تواضع آن است که خويشتن رابرهيچ کس فضل نبينی: و گفت   .  
پيش از اين مردمان دوايی بودند که از ايشان شفا می يافتند ، اکنون همه دردی شده اند که آن را دوا نيست : و گفت 

اب او را همراز خود گردانیپس طريق آن است که خدای را مونس خود سازی و کت.   .  
رسن و بند را بينداز تا برهی. طمع رسنی است در گردن و بندی برپای : و گفت   .  

تا اکنون موعظت بر واعظان گران آمدی چنان عمل برعامالن واعظان اندک بودندی چنانکه امروز : و گفت 
  . عامالن اندک اند
. آب او حاصل کرديم تا زند طبيب بريم ، نصرانی که دروقت او بود اين سماک بيمار شد ، تا : احمد حواری گفت 

: پيش ما بازآمد و گفت . در راه که می رفتيم مردی را ديديم نيکوروی و خوش بوی و پاکيزه و جامه پاک پوشيده 
  کجا می رويد ؟

ه کنيمبه فالن طبيب ترسا خواهيم که سماک را تجربت کند و آب می بريم تا بر وی عرض: گفتم   .  
دوست خدای از دشمن خدای استعانت می جويد ؟ و به نزديک وی می رود ؟ بازگرديد و به ! سبحان اهللا : گفت 

نزديک ابن سماک رويد و بگوييد تا دست بر آنعلت نهد و برخواند اعوذباهللا من الشيطان الرجيم و بالحق انزلناه 
 .نزل اآلية

بدانيد که او خضر بود ، : ان کرد که فرموده بود در حال شفا يافت ، و گفت او چن. مابازگشتيم و حال بدو نموديم 
  . عليه السالم

دانی که درآن وقت که معصيت می کردم اهل طاعت ، ! بارخدايا : نقل است که چون وقت وفاتش آمد می گفت 
اين کفارت آن گردان. تور ا دوست می داشتم   .  

چرا ؟: گفتند . نی : کدخدايی خواهی ؟ گفت : ند او را گفت. نقل است که او عزب بود    
يکی ديگر درآيد و مرا طاقت آن نباشد که دو شيطان در يکی خانه چگونه . از بهر آنکه با من شيطانی است : گفت 
  . بود

خدای با تو چه کرد ؟: گفتند . او را به خواب ديدند . بعد از آن وفات کرد    
مت و اکرام بود ، ولکن آنجا هيچ کس را آبروی نيست اال کسانی را که ايشان بار همه نواخت و خلعت و کرا: گفت 

  . عيال کشيده اند و تن در رنج دبه و زنبيل داده اند رحمةاهللا عليه
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  ذکر محمد اسلم الطوسی قدس اهللا روحه  

 کرده به جان منور ، آن متمکن آن قطب دين و دولت ، آن شمع جمع سنت ، آن زمين کرده به تن مطهر ، آن فلک
بساط قدسی محمد بن اسلم الطوسی رحمةاهللا عليه ، يگانه جهان بود و مقتدای مطلق بود ،و او  را لسان رسول گفته 

اند ، و شحنه خراسان نوشته اند ، و کس را در متابعت سنت آن قدم نبوده است ، که او را جمله عمر سکنات و 
هردو به هم در کجابه . با علی بن موسی الرضی رضی اهللا عنه به نشابور آمد . ه اند حرکات او برجاده سنت يافت

. به ميان شهر برآمد . به نشابور رسيدند . ای بودند بر يک اشتر ، اسحاق بن راهويه الحنظلی مهار شتر می کشيأ 
مردمان چون اورا بديدند بدان . کالهی نمدين بر سر و پيراهنی از پشم در بر و خريطه ای پر کتاب برکتف نهاده 

ما تو را با اين پيةراهن و با اين کاله نمی توانيم ديد:گفتند . او نيز بگريست . سيرت بگريستند   .  
نقل است که او مجلس داشتی و به مجلس اوتنی چند معدود بيش نيامدندی ، و با اين همه از برکات نفس او قرب 

پس مدت دو سال محبوس بود. ند و توبه کردند و دست از فساد بداشتند پنجاه هزار آمدی به راه راست بازآمد  .  
نگويم:گفت . بگوی که قرآن مخلوق است . از جهت ظالمی که او را می گفت   .  

. هر آدينه غسل کردی و سنتها به جای آوردی ، و سجاده برگرفتی و می آمدی تا به در زندان . در زندان کردند 
اکنون تو دانی. بار خدايا ، آنچه بر من بود کردم : زگشتی و روی بر خاک نهادی و گفتی چون منعش کردندی با  .  



مردی صاحب جمال بود به غايت و نيکو سيرت و با علما . چون اطالقش کردند عبداهللا طاهر امير خراسان بود 
همچنان به سالم شدند و روزهای سيم روز دوم . اعيان شهر همه به استقبال و سالم او آمدند . به نشابور . نيکو بود 

هيچ کس مانده است در اين شهر که به سالم مانيامده است ؟: عبداهللا گفت . و چهارم پنجم وششم    
ايشان کيانند؟: گفت . همه آمده اند مگر دو تن : گفتند   

احمد حزب و محمد اسلم الطوسی رحمهما اهللا: گفتند   .  
چرا به نزد ما نيامدند ؟: گفت    

به سالم سلطانان نروند. ايشان علمای ربانی اند : گفتند   .  
ما به سالم ايشان رويم, اگر ايشان به سالم ما نيايند : گفت   . 

چاره ای نيست: گفت .عبد اهللا طاهر می آيد :يکی گفت .به نزديک احمد حرب رفت   . 
. پس سربرآورد و در وی می نگريست ساعتی تمام . احمد برپای خاست و سر در پيش افگنده می بود . درآمد 
اکنون . نيکورويتر از آنی که خبر دادند . شنوده بودم که مردی نيکو روی ، ولکين منظر بيش از آن است : گفت 

  . اين روی نيکو را به معصيت و مخالفت امر خدای زشت مگردان
صبر . و روز آدينه بود . هد کرد سود نداشت هرچند ج. او را بار نداد . به نزد محمد اسلم شد . از آنجا بيرون آمد 

از ستور فرود آمد و روی بر خاک قده . عاقبت طاقتش برسيد . کرد تا به نماز آدينه بيرون آمد ، و در او نگريست 
او برای تو را که بنده بدم مرا دشمن می دارد ، و من برای تو که بنده ! ای خداوند عزيز : محمد اسلم نهاد و گفت 

بد را در کار اين نيک کن« ست او را دوست می دارم ، و غالم اويم چون هر دو برای توست اينيک ا  .  
و او را آنجا مسجدی است هک . پس محمد اسلم بعد از آن به طوس رفت و آنجا ساکن شد . اين بگفت و بازگشت 

ون آنجا نشست کرد به محمد اسلم چ. هرکه نابينا نبود چون آنجا رسد بيند که آن چه جايگاه است و او عربی بود 
. هرگز کوزه از آنجا برنگرفت . و مدتی مديد در طوس بود و بر در خانه او آب روان بود . الطوسی مشهور شد

روا نبود که برگيرند.اين آب از آن مردمان است: گفت   .  
 کوزه ای آب از چاه چون عاقبت ميل او از حد بگذشت يک روز. سود نداشت . و مدتی بر آب روانش ميل بود

پس به نشابور بازآمد. در آن جوی ريخت و از آن جوی آب روان برداشت . برکشيد   .  
ناگاه ابليس را ديدم که از هوا درافتاد. در روم بودم ، در جمعيتی :نقل است که از اکابر طريقت يکی گفت   .  

اين چه حالت است و تو را چه رسيد ه است ؟! ای لعين : گفتم    
اين چه حالت است و تو را چه رسيده است ؟: فت گ   

جا افتادم و نزديک بود که از پای «من از بيم بانگ او اي. اين ساعت محمد اسلم در متوضا تنحنحنی کرد : گفت 
  . درآيم

 باز زری چند به تو داده ام ،: نقل است که او پيوسته وام کردی و به درويشان داد ی، تا وقتی جهودی بيامد و گفت 
  . ده

برخيز و آن تراشه قلم : آن ساعت قلم تراشيده بود و تراشه قلم پيش نهاده ، جهود را گفت . محمد اسلم هيچ نداشت 
  ! را برگير

به تعجب بماند. می بينيد که تراشه قلم زر شده بود . جهود برخاست   .  
  . ايمان آورد و دو قبيله ايمان آوردند

العلما : ی فارمذی در نشابور مجلس می گفت و امام الحرمين حاضر بود يکی پرسيد نقل است که يک روز شيخ عل
  . ورثه االنبيا کدام اند

اما اين مرد بود که بر دروازه . يعنی امام الحرمين . نه همانا که اين گويند بود و نه همانا که اين شنونده بود : گفت 
  . خفته است و اشارت کرد به خاک محمد اسلم

الحمداهللا که خالص يافتم و : يکی از همسايگان او را به خواب ديد که می گويد . است که در نشابور بيمار شد نقل 
  . از بيماری بجستم

چون به در خانه وی رسيد پرسيد که حال خواجه چيست ؟. آن مرد برخاست تا او را خبر دهد    
خدايت مزد دهاد که او دوش درگذشت: گفتند   .  

در زير . پاره ای نمد کهنه داشت که برآنجا نشستی . او برداشتند خرقه ای که او را بودی براو افگندند چون جنازه 
محمد اسلم بمرد و آنچه داشت با خود برد و هرگز : با يکديگر می گفتند . دو پيرزن بر بام بودند . جنازه افگندند 

  . دنيا او را نتوانست فريفت ، رحمةاهللا عليه
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  ذکر احمد حرب قدس اهللا روحه  

آن متين مقام مکنت ، آن امين و امام سنت ، آن زاهد زهاد ، ان قبله عباد ، آن قدوه شرق و غرب ، پير خراسان ، 
احمد حرب رحمةاهللا عليه ، فضيلت او بسيار است و در ورع همتا نداشت ، و در عبادت بی مثل بود بود و معتقد 

و در تقوی تا به .  يحيی معاذ رازی رحمةاهللا عليه وصيت کرده بود که سر من برپای او نهيد فيه بود تا به حدی که
بخور که در خانه خود پرورده ام ، و در او هيچ : گفت . حدی بود که در ابتدا مادرش مرغی بريان کرده بود 

  . شبهت نيست
ورد و آن همسايه لشکری بود ، حلق مرا نشايدروزی به بام همسايه برشد و از آن بام دانه ای چند بخ:احمد گفت   .  

يکی را احمد حرب گفته اند ، و . يکی همه در دين و يکی همه در دنيا . و گفته اند که دو احمد بوده اند در نشابور 
اين احمد به صفتی بوده است که چندان ذکر بر وی غالب بود که مزين می خواست که . يکی را احمد بازرگان 

چندان توقف کن که اين مويت راست کنم: گفتش . و را ست کند ، او لب می جنبانيد موی لب ا  .  
تا هر باری چند جای از لب او بريده شدی. تو به شغل خويش مشغول باش: گفتی   .  

مدتی دراز می خواست که جواب نامه باز نويسد ، وقت نمی يافت تا يک روز . وقتی کی نامه ای نوشت به او 
جواب نامه دوست بازنويس و بگوی تا پيش نامه ننويسد : در ميان قامت يکی را گفت . گ نماز می گفت موذن بان

بنويس که به خدای مشغول باش والسالم. که ما را فراغت جواب نيست   .  
کنيزک طعامی ساخت و به . و احمد بازرگان چندان حب دنيا بر وی غالب بود که از کنيزک خود طعامی خواست 

. تا به حدی رسيد که شبانگاه شد و خوابش ببرد ، تا بامداد بيدار شد . ک وی آورد و بنهاد واو حسابی می کرد نزدي
آن طعام نساختی؟! ای کنيزک :پرسيد   
توبه حساب مشغول بودی. ساختم :گفت   .  

باز هم فراغت نيافت که بخوردی. بار ديگر بساخت و به نزديک او آورد   .  
بيدار شد . پاره ای طعام بر لب وی ماليد . کنيزک برفت وی را خفته يافت .  باز هم اتفاق نيافت بار سوم بساخت و

پنداشت که طعام خورده است. طشت بيار : گفت .   .  
هرگاه که طعامت بايد يا چيزی ديگر بدين : گفت . نقل است که احمد حرب فرزندی را برتوکل راست می کرد 

مرا نان می بايد ! روزن رو و بگوی بار خدايا  .  
روز همه : ي. پس هرگاه که کودک بدان موضع يافتی چنان ساخته بودند که آنچه او خواستی در آن روزن افگندی 

نانم ! ای بار خدای : بر عادت خود به زير روزن آمد و گفت . کودک را گرسنگی غالب شد . از خانه غايب بودند 
  . می بايد و فالن چيز

اين از : گفتند . اهل خانه بيامدند ، وی را ديدند نشسته و چيزی می خورد .  روزن به او رسانيدند در حال در آن
 کجا آوردی ؟

از آنکس که هرروز می داد: گفت   .  
  . دانستند که اين طريق او را مسلم شد

دل من روشن شد به مجلس احمد حرب بگذشتم ، مساله ای برزبان وی رفت و : نقل است که يکی از بزرگان گفت 
تا در آن ذوق مانده ام و از دل من محو نمی شود. ، چون آفتاب ، چهل سال است   .  

چرا می خوری؟  : احمد گفت . يک روز اندکی انگور بخورد . و احمد مريد يحيی بن يحيی بود واو باغی داشت 
اين باغ ملک منست: گفت   .  
ردمان اين را گوش نمی دارنددر ين ديه يک شبانه روز آب وقف است و م: گفت   .  

  . يحيی بن يحيی توبه کرد که بيش از آن از باغ انگور نخورم
نقل است که صومعه ای داشت که هروقت در آنجا رفتی به عبادت ، تا خاليتر بودی ، شبی به عبادت آنجا رفته بود 

آوازی شنود که .  راه برد و کتب تر شود مگر اندکی دلش بخانه رفت که نبايد که آب در خانه. که بارانی عظيم آمد 
تو اينجا چه می کنی ؟. خيز به خانه رو که آنچه از توبه کار می آيد به خانه فرستادی ! ای احمد :    

  . و همان دم به دل توبه کرد



 و بر از در درآمد. پسری داشت ميخواره ، ورباب می زد . نقل است که روزی سادات نيشابور به سالم آمده بودند 
معذور داريد که : ايشان را گفت .احمد آن حال بديد . به اين جماعت بينديشد ، جمله متغير شدند ...ايشان بگذشت و

تفحص کردم ، و . بخورديم ، شب ما را صحبت ، وی در وجود آمد . ما را شبی از خانه همسايه چيزی آوردند 
جا چيزی آوردمادرش به عروسی رفته بود ، به خانه سلطان ، و از آن  .  

در راه آن مال را . مگر شريکی به تجارت فرستاده بود . نقل است که احمد همسايه ای گبر داشت ، بهرام نام 
برخيزيد که همسايه ما را چنين چيزی افتاده است ، تا : خبر چون به شيخ رسيد مريدان را گفت . دزدان ببردند 

استغمخوارگی کنيم ، اگر چه گبر است ، همسايه   .  
بهرام را در . پيشباز ، دويد ، آستين او را بوسه داد . چون به در سرای او رسيدند بهرام آتش گبری می سوخت 

خاطر نگاه دار که ما بدان آمده ايم تا : شيخ گفت . خاطر آمد که مگر گرسنه اند و نان تنگ است ، تا سفره بنهيم 
استغمخوارگی کنيم که شنيده ام مال شما دزد برده   .  

 
يکی آنکه از من بردند ، نه من از . اما سه شکر واجب است که خدای را بکنم . چنان است ! آری : گبر گفت 

  . ديگری ، دوم آنکه نيمه ای بردند و نيمه ای نه ، سوم آنکه دين با من است ، دنيا خود آيد و رود
  .  سخن بوی مسلمانی می آيداين را بنويسيد که از اين سه: گفت . احمد را اين سخن خوش آمد
اين آتش را چرا می پرستی ؟: گفت . پس شيخ روی به بهرام کرد    

تا مرا نسوزد ، ديگر آنکه امروز چندين هيزم بدو دادم ، فردا بی وفايی نکند تا مرا به خدای رساند: گفت   .  
 از او برگرفته ای باطل است هر حساب که. عظيم غلطی کرده ای آتش ضعيف است و جاهل و بی وفا: شيخ گفت 

کسی که چنين ضعيف بود تو را به چنان قوی کی تواند رسانيد ؟ کسی . که اگر طفلی پاره ای آب بدو ريزد بميرد 
اگر . ديگر آنکه جاهل است . که قوت آن ندارد که پاره ای خاک از خود دفع کند تو را به حق چگونه تواند رسانيد 

جاست که از نجاست و عود فرق نکند « بسوزد و نداند که يکی بهتر است ، و از ايمشک و نجاست در وی اندازی
بيا تا هر دو دست در آتش کنيم تا مشاهده . ديگر تو هفتاد سال است تا او را می پرستی و هرگز من نپرستيده ام . 

  . کنی که هر دو را بسوزد و وفای تونگاه ندارد
بگوی که حق تعالی چرا خلق . اگر جواب دهی ايمان آورم .  مسئله بپرسم چهار. گبر را اين سخن در دل افتاد 

  آفريد ؟ و چون آفريد چرا رزق داد و چرا ميرانيد ؟ و چون ميرانيد چرا برانگيزد ؟
و بيافريد تا او را بنده باشد ، و رزق داد تا او را به رزاقی بشناسند ، و بميرانيد تا او را به قهاری بشناسند ، : گفت 

  . زنده گردانيد تا او را به قادری و عالمی بشناسند
اشهد ان ال اله اال اهللا و الشهد ان محمد ا رسول اهللا: بهرام چون اين بشنيد گفت   .  

 
 
 

سبب اين چه بود ! يا شيخ : گفتند . ساعتی بود بهوش بازآمد . چون وی مسلمان گشت شيخ نعره بزد و بيهوش شود 
  ؟

ايمان . ت که انگشت شهادت بگشادی در سرم ندا کردند که احمد بهرام هفتاد سال در گبری بود در اين ساع: گفت 
  آورد تو هفتاد سال در مسلمانی گذاشته ای تا عاقبت چه خواهی آورد ؟

آخر لحظه ای بياسای: گفتند . نقل است که احمد در عمر خود شبی نخفته بود   .  
رايند و دوزخ در نشيب او می تابد و او نداند که از اهل کدام است ، اين کسی را که بهشت از باال می آ: گفت 

  . جايگاه ، چگونه خواب آيدش
کاشکی بدانمی ،  که مرا دشمن می دارد ، و که غيبت می کند ، و که بد می گويد تا من اورا : و سخن اوست که 

ن خرج کندبه آخر کار که چون کار من می کند از مال م. سيم و زر فرستادمی   .  
چندانکه بتوانيد و گوش داريد تا دنيآ شما را فريفته . چندانکه بتوانيد و طاعتش بداريد . از خدای بترسيد : و گفت 

  . نکند ، تا چنانکه گذشتگان به بال مبتال شدند ، شما نشويد
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  ذکر حاتم اصم قدس اهللا روحه  

عرض دنيا ، آن مقبل عقبی ، آن حاکم کرم ، شيخ حاتم اصم رحمه اهللا عليه ؛ آن م, آن زاهد زمانه ، آن عابد يگانه 
مريد شقيق بلخی بود و نيز خضرويه را ديده بود و در .از بزرگان مشايخ بلخ بود و در خراسان بر سر آمده بود

راقبت و بی توان گفت که بعد از بلوغ يک نفس بی م.زهد و رياضت و ورع و ادب و صدق و احتياط بی بدل بود 
صديق زماننا :محاسبت از وی بر نيامده بود و يک قدم بی صدق و اخالص برنگرفته بود تابه حدی که جنيد گفت 

 . حاتم االصم
و او را در سخت گرفتن نفس و دقايق مکر نفس و معرفت رعونات نفس کلماتی عجيب است و تصانيفی معتبر و 

 . نکت و حکومت او نظير ندارد
گوييم علم: اگر مردمان شما را پرسند که از حاتم چه آموزيد چه می گوييد ؟ گفتند :وز را گفت چنانکه يکی ر  . 

بگوييم حکمت: اگر گويند حاتم را علم نيست ؟ گفتند :گفت  . 
اگر گويند حکمت نيست چه گوييد ؟: گفت   

 .  دست مردمان استيکی خرسندی بدانچه در دست است ؛ دوم نوميدی از آنچه در.بگوييم دو چيز :گفتند 
باری ،هيچ کس چنانکه می بايد نشده ايد ؟.عمری است تامن رنج شما می کشم : يکی روز اصحاب را پرسيد   

فالن کس چندين غزا کرده است:يکی گفت   . 
مردی غازی بود ، مرا شايسته ای می بايد:گفت   . 
فالن کسی بسی مال بذ ل کرده است:گفتند   . 
 .  شايسته ای می بايدمردی سخی بود ،مرا:گفت

فالن کس بسی حج کرده است:گفتند   . 
مردی حاجی بود ، مرا شايسته ای می بايد:گفت . 
تو بيان کن که شايسته کيست ؟.ما ندانيم :گفتند   
آنکه از خدای نترسد و جز به خدای اميد ندارد:گفت  . 

آواز :حاتم گفت.مگر بادی از او رها شد .د و کرم او را تا به حدی که روزی  زنی به نزد او آمد و مساله ای پرسي
 . بلند تر کن که مرا گوش گران است

بعد از آن تا آن پيرزن زنده بود . پيرزن آواز بلند کرد تا او آن مساله را جواب داد .تا پيرزن را خجالت نيايد 
نگاه سخن آهسته را چون پيرزن وفات کرد آ.خويشتن کر ساخت تا کسی با آن پيرزن نگويد که او آنچنان است 

بدين سبب اصمش نام نهادند.جواب داد که پيش از آن هر که با او سخن گفتی ، گفتی بلند ترگوی  . 
الهی هر که امروز در اين مجلس گناهکار تر است و ديوان :می گفت .نقل است روزی در بلخ مجلس می داشت 

 . سياه تر است و بر گناه دليرتر است تو او را بيامرز
چون شب -در آن مجلس حاضر بود -بود که نباشی کردی ،و بسيار گورها را باز کرده بود ، و کفن برداشته مردی 

چون خاک از سر گور برداشت از لحد آوازی شنود که شرم نداری که در .در آمد به عادت خويش به نباشی رفت 
 مجلس اصم دی روز آمرزيده گشتی ، ديگر امشب به کار خود مشغول شوی ؟

اش از خاک برآمد و برحاتم رفت و قصه باز گفت و توبه کردنب  . 
هر گز نديدم که او در خشم شد ، مگر وقتی به بازار .چند سال حاتم را شاگردی کردم :سعد بن محمد الرازی گويد 

 آمده بود ، يکی را ديد را که شاگردی را از آن او گرفت بود و بانگ می کرد که چندين گاه است که کاالی من
سيم .مواسا ندارم :مرد گفت .مواساتی بکن !ای جوانمرد :شيخ گفت .گرفته است و خورده و بهای آن نمی دهد 

در ميان بازار پر زر شد همه.در خشم شد و ردا از کتف برگرفت و برزمين زد.سود نداشت :هر چند گفت .خواهم   
. 

مرد زر برچيدن گرفت تا حق . شود هال برگير حق خويش را و زيارت برمگير که دستت خشک:درست گفت 
 . خويش برگرفت ،نيزصبر نتوانست کرد ، دست دراز کرد تا ديگر بردارد دستش در ساعت خشک شد

مرا عادت نيست به مهمانی رفتن:گفت .نقل است که حاتم يکی را به دعوت خواند   . 
بکنم:گفت .سه کار تو را بايد کرد .اگر البد است اجابت کردم :گفت .مرد الحال کرد   . 

نيک آيد:گفت .آنجا نشينم که من خواهم ،و آن کنی که من خواهم ، و آن خورم که من خواهم :گفت  . 
يا شيخ از طعام ما چيزی بخور:گفت .چون سفره بنهادند حاتم قرصی جوين از آستين بيرون کرد و خوردن گرفت   

. 
شرط کرده ام که آن خورم که من خواهم:گفت   . 



آن سه پايه را در آتش بنه تا سرخ شود:د گفت چون فارغ شدن  . 
اکنون بدين راه گذر بنه:گفت .مرد چنان کرد   . 
و بگذشت.قرصی خوردم :برخاست و پای بر سه پايه نهاد و گفت .مرد چنان کرد   . 

اگر شما می دانيد صراط حق است و دوزخ حق است و از هر چه  کرده باشيد بر آن صراط پرسند : و گفت 
ريد که اين سه پايه آن صراط است ، پای بر آنجا نهيد و هر چه امروز در اين دعوت بخورديت حساب به من انگا

 .بدهيد
ما را طاقت آن نباشد!يا حاتم :گفتند   . 

پس فردا چون طاقت خواهيد داشتن که از هر چه کرده باشيد در دنيا و خورده از همه باز پرسند قال اهللا :حاتم گفت 
آن دعوت بر همه ماتم شد.ئلن يومئذ عن النعيم تعالی و لتس  . 

مال بسيار دارم و می خواهم که از اين مال تو را و ياران تو را بدهم :گفت .نقل است که يک روز کسی بر او آمد 
می گيری ؟.  

مرا بايد گفت که روزی دهنده آسمان ، روزی دهنده زمين بمرد.از آن می ترسم که تو ميری :گفت  . 
از کجا می خوری؟:م را گفت مردی حات  

از خرمنگاه خدای که آن نه زيادت و نه نقصان پذيرد:گفت   . 
کاشکی تو :گفت .نی :از مال تو هيچ می خورم ؟گفت :حاتم گفت .مال مردمان به فسوس می خوری :آن مرد گفت 

اين همه :گفت .د خدای تعالی روز قيامت از بنده حجت خواه:حجت می گويی ؟گفت :گفت .از مسلمانان بودتی 
 . سخن است

روزی شما از آسمان آيد ؟:گفت .خدای تعالی سخن فرستاده است ومادر بر پدر تو به سخن حالل شده است : گفت   
مگر از روزن خانه شما فرو می آيد؟:گفت .روزی همه از آسمان آيد وفی السماء رزقکم و ما توعدون :گفت   
ی می آمد ؟در شکم مادر بودم ،آن روز نه روز:گفت   

بستان بخسب تا روزی به دهان تو آيد:گفت   . 
دو سال در گهواره استان خفته بودم و روزی به دهان من در می آمد:حاتم گفت  . 

هيچ کس را ديدی که می درود ناکشته ؟: گفت  
موی سرت که می دروی ناکشته است:گفت  . 
درهوا رو تا به تو روزی رسد:گفت  . 
دچون مرغ شوم تا برس:گفت   . 
به زمين فرو رو تا برسد:گفت   . 
زيرآب شو و روزی بطلب:گفت .اگر مور شوم برسد :گفت   . 
ماهی را روزی در زير آب می دهد اگر به من نيز رسد ،عجب نبود:گفت   . 

مرا پندی ده:گفت .آن مرد خاموش گشت و توبه کرد   . 
خويش با خدای نيکو کن تا خدای آشکارای تو را نيز طمع از خلق ببر تا ايشان بخيلی از ببرند ،و نهانی ميان :گفت 

 . نيکو گرداند ،و هرکجا باشی خالق را خدمت کن تا خلق تو را خدمت کنند ، و هم او را
وهللا خزائن السموات و االرض:از کجا می خوری ؟گفت :مرد ی گفت   . 

روزی را می جويی؟:نقل است که حاتم پرسيد ، مرا احمد حنبل را که   
وييمج:گفت   . 
پيش از وقت می جويی ، يا پس از وقت ، يا در وقت می جويی ؟:گفت  

اگر گويم پيش از وقت ، گويد چرا روزگار خود ضايع می کنی ؟و اگر گويم پس از وقت ،گويد چرا :احمد انديشيد 
 . مشغول شوی به چيزی که حاضر خواهد بود ؟فروماند در اين مساله

چه جويم چيزی .نبشت که جستن بر ما نه فريضه است و نه واجب و نه سنت جواب چنين می بايست :بزرگی گفت
به قول رسول عليه السالم او خود .را که از اين هر سه نيست و طلب کردن چيزی که وی خود تو را می جويد 

علينا ان نعبده کما امرنا و عليه ان يرزقنا کما وعدنا:و جواب حاتم اين است.برتو آيد   . 
هر روزی بامداد ابليس وسوسه کند که امروز چه خوری ؟گويم مرگ :حامد لفاف گفت که حاتم گفت نقل است که 

مرا ماند و رفت.ناخوش مردی :گويد .در گور :کجا باشی؟گويم :گويد .کفن :چه پوشی ؟گويم :گويد .  . 
چندانکه :گفت .انم تو را چندی نفقه م:زن را گفت .من به غزو می روم :نقل است که زن وی چنان بود که گفت 

روزی همه به دست تو نيست:گفت .زندگانی به دست من نيست :گفت .زندگانی بخواهی ماند   . 



حاتم روزی خواره بود ، :حاتم روزی تو چه مانده است ؟گفت :چون حاتم رفت پيرزنی مر زن حاتم را گفت 
 . روزی ده اينجاست نرفته است

دلم هيچ مشغول نشد و نترسيد . ترکی مرا بگرفت و بيفگند تا بکشد چون به غزا بودم:نقل است که حاتم گفت 
تو مرا کشتی يا من تو :گفتم.ناگاه تيری بر وی آمد و از من بيفتاد .کاردی می جست .منتظر بودم تا چه خواهد کرد .

 . را
ی بس ، و اگر يارخواهی تو را خدا:گفت .مرا وصيتی کن :حاتم را گفت .نقل است که کسی سفری خواست رفت

اگر همراه خواهی کرام الکاتبين بس ،  اگر عبرت خواهی تو را دنيا بس ،و اگر مونس خواهی قران بس ،و اگر 
کار خواهی عبادت خدای تو را بس ،و اگر وعظ خواهی تو را مر گ بس ، و اگر اين که ياد کردم تو را بسنده 

 . نيست دوزخ تو را بس
به سالمت و عافيت:را گفت چگونه ای ؟گفت نقل است که حاتم روزی حامد لفاف   . 

سالمت بعداز گذشتن  صراط است و عافيت آن است که در بهشت باشی:او گفت  . 
تو را چه آرزو کند ؟:گفتند   
عافيت:گفت  . 
همه روز در عافيت نه يی ؟:گفتند   

عافيت من آن روز است که آن روز عاصی نباشم:گفت   . 
ن مال بسيار جمع کرده استفال:نقل است که حاتم را گفتند   . 

نه:زندگانی به آن جمع کرده است ؟گفتند :گفت  . 
مرده را مال به چه کار آيد ؟:گفت   

بخواه:گفت .هست:حاجتی هست ؟گفت :يکی حاتم را گفت   . 
حاجتم آن است که نه تو مرا بينی و نه من تو را:گفت   . 

نماز چگونه کنی ؟:و يکی از مشايخ حاتم را پرسيد   
ظاهر را به آب پاک کنم و باطن را به توبه ، :گفت .چون وقت در آيد وضوی ظاهر کنم و وضوی باطن کنم :ت گف

و آنگاه به مسجد درآيم و مسجد حرام را مشاهده کنم ، و مقام ابراهيم را درميان دو ابروی خود بنهم ،و بهشت را 
م ،و ملک الموت را پس پشت خود انگارم ،و بر راست خود و دوزخ را بر چپ خود ، و صراط زير قدم خود دار

آنگاه تکبير گويم با تعظيم و قيامی به حرمت و قرائتی با هيبت و سجودی با تضرع و .دل را به خدای سپارم 
نماز من اين چنين بود.رکوعی با تواضع و جلوسی به حلم و سالمی به شکر گويم   . 

اگر سه چيزدرشماست و اگر نه دوزخ را واجب است :گفت نقل است که يک روز به جمعی از اهل علم بگذشت و 
آن سه چيز چيست ؟:گفتند .  

حسرت دينه که از شما گذشت نتوانيد در آن طاعت زيادت کردن و نه گناهان را عذرخواستن ، و اگر امروز :گفت 
ش کوشيدن به عذردينه مشغول شوی حق امروز کی گزاری ؟ديگر امروز را غنيمت شمردن و در صالح کار خوي

نجات بود يا هالک ؟.به طاعت و خشنود کردن خصمان ؛سوم ترس و بيم آنکه فردا به تو چه خواهد رسيد   
فراغت عبادت پس از امن مونت نهاده است و اخالص درکار .خدای تعالی سه چيز در سه چيز نهاده است :و گفت 

اميد نجات است.اده است تا مطيع اويی در نوميدی از خلق نهاده است و نجات از عذاب به آوردن طاعت نه  . 
اما متکبر را خدای از اين جهان .حذر کن از مرگ به سه حال که تو را بگيرد ؛ کبر و حرص و خراميدن :و گفت 

و اما حريص را بيرون نبرد از اين جهان مگر گرسنه و .بيرون نبرد تا نچشاند خواريی از کمترين کس از اهل وی 
اما خرامنده را بيرون نبرد تا او را نغلتاند در بول و حديث.يرد و گذر ندهد تا چيزی بخورد تشنه ، گلويش را بگ . 

اگر وزن کنيد کبر زاهدان روزگار ما را وعلما و قراء ايشان را بسی زيادت آيد از کبر امرا و ملوک:و گفت   . 
دم ديد آنچه ديد ديگر به بسياری آ.به خانه و باغ آراسته غره مشو که هيچ جای بهتر از بهشت نيست :و گفت 

ديد آنچه ديد خدای .کرامت و عبادت غره مشو که بلعم با چندان کرامت و با نام بزرگ خدای که او را داده بود 
آنچه ديد ديگر به .ديگر به بسياری عمل غره مشو،که ابليس با آن همه طاعت ديد .فمثله کمثل الکلب :تعالی گفت 

 غره مشو که هيچ کس بزرگتر از مصطفی نبود صلی اهللا و علی آله و سلم ، ثعلبه در ديدن پارسايان و عالمان
 . خدمت وی بود و خويشانش وی را می ديدند و خدمت می کردند و هيچ سود نداشت

موت االبيض و آن گرسنگی است ؛و مودت االسود و آن :هر که در اين مذهب آيد سه مرگش ببايد چشيد :و گفت 
 . موت االحمر ؛و آن مرقع داشت استاحتمال است ؛و

هرکه به مقدار يک سبع از قرآن حکايات پارسايان در شبانه روزی برخود غرضه نکند دين خويش به :وگفت 
 .سالمت نتواند نگاه داشت



دلی است مرده ؛ودلی است بيمار ؛و دلی است غافل؛ودلی است منتبه ،و دلی است :دل پنج نوع است :و گفت 
هدل مرد.صحيح   

دل منتبه ،دل جهود بدکار است،قالوا .دل غافل ،دل برخوردار است.دل بيمار ،دل گناهکاران است .دل کافران است 
ودل صحيح ، دل هوشيار است که در کار است و با طاعت بسيار است وبا خوف از ملک ذوالجالل .قلوبنا علف 

 . است
ه خدای ناظر است به تو ؛ و چون گويی ياد دار که چون عمل کنی ياد دار ک:در سه وقت تعهد نفس کن :و گفت 

 .خدای می شنود آنچه می گويی ؛ و چون خاموش باشی ياد دار که خدای می داند که چگونه خاموشی
درخوردن .شهوتی در خوردن ؛شهوتی است در گفتن ؛ و شهوتی است در نگريستن :شهوت سه قسم است :و گفت 

تن راستی نگاه دار ؛و در نگريستن عبرت نگاه داراعتماد بر خدای نگاه دار ؛و در گف  . 
در عمل صالح بی ريا ؛ و در گرفتن بی طمع ؛ و در دادن بی :در چهار موضع نفس خود را باز جوی :و گفت 

 . منت ؛ و درنگاه داشتن بی بخل
اگر نفقه کند در منافق آن است که آنچه در دنيا بگيرد به حرص گيرد و اگر منع کند به شک منع کند و :و گفت 

يعنی سخت .معصيت نفقه کند و مومن آنچه گيرد به کم رغبتی و خوف گيرد و اگر نگاه دارد به سختی نگاه دارد
 . بود بر ا و نگاه داشتن و اگر نفقه کند در طاعت بود خالصا لوجه اهللا تعالی

دی است در عالنيه در ادای جهاد سه است ؛ جهادی درسر با شيطان تا وقتی که شکسته شود ؛ و جها:و گفت 
چنانکه فرموده اند نماز فرض به جماعت آشکار و زکوه آشکارا و جهادی است با .فرايض تا وقتی که گزارده شود 

 . اعداء دين در غزوه اسالم تا کشته شود يا بکشد
مردم را از همه احتمال بايد کرد ،مگر از نفس خويش:و گفت  . 
دای ،وميانه آن صبراست ؛ و آخر آن اخالص استاول زهد اعتماد است برخ:و گفت  . 
زينت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل است ؛ و اين آيت خواند .هر چيزی را زينتی است:و گفت 

 .اال تخافوا وال تحزنوا
اگر خواهی که دوست خدا باشی ، راضی باش به هر چه خدای کند ، و اگر خواهی که تو را در آسمانها :و گفت 

 . بشناسند بر توباد به صدق وعده
طعام پيش مهمان نهادن ؛ و تجهيزمردگان ؛و نکاح دختران :شتابزدگی از شيطان است ، مگر در پنج چيز :و گفت 

 . بالغه ؛و گزاردن وام ؛ و توبه گناهان
چرا نمی گيری ؟:گفتند .نقل است که حاتم را چيزی فرستادندی ؛ قبول نکردی   

ل خويش ديدم و اندر نا گرفتن عز خويش ديدماندر پذيرفتن ذ:گفت  . 
عز او بر عز خويش اختيار کردم ، و ذل خويش برذل او پذيرفتم:چه حکمت است ؟ گفت :گفتند .يکبار قبول کرد   . 

چون حاتم از در .او را طلب کرد .نقل است چون حاتم به بغداد آمد خليفه را خبر دادند که زاهد خراسان آمده است
يا زاهد: را گفت آمد خليفه  ! 
نی ، که تو زاهدی ،که خدای تعالی :حاتم گفت .زاهدتويی .من زاهد نيم که همه دنيا زيرفرمان من است:خليفه گفت 

و تو به اندکی قناعت کرده ای زاهد تو باشی نه من ، که به دنيا و عقبی سر فرود .می فرمايد قل متاع الدنيا قليل 
  نمی آورم ، چگونه زاهد باشم ؟
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 ذکر سهل بن التستری قدس اهللا روحه العزيز  

آن سياح بيداء طريقت ، آن غواص دريای حقيقت ، آن شرف اکابر آن مشرف خاطر ، آن مهدی راه و رهبری ، 
سهل بن عبداهللا التستری ، رحمة اهللا عليه از محتشمان اهل تصوف بود و از کبار اين طايفه بود و درين شيوه 

د و در وقت خود سلطان طريقت بود و برهان حقيقت بود و براهين حقيقت بود و براهين او بسيار است و مجتهد بو
در رجوع و سهر شانی عالی داشت و از علماء مشايخ بود و امام عهد و معتبر جمله بود و در رياضات و کرامات 

ی همتا بود و علما ظاهر چنان گويند که بی نظير بود و در معامالت و اشارات بی بدل بود و در حقايق و دقايق ب
ميان شريعت و حقيقت او جمع کرده است و اين عجب خود هر دو يکی است که حقيقت روغن شريعت است و 
شريعت مغز آن ، پير او ذوالنون مصری بود در آن سال که به حج رفته بود او را دريافت و هيچ شيخی را از 



ست چنانکه او را پيش از طفلی ، باز چنانکه ازو نقل کنند که گفته است که ياد طفلی باز ، اين واقعه ظاهر نبوده ا
دارم که حق تعالی می گفت الست بربکم و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خويشتن را ياد دارم و گفت 

گفتی يا .  قيام است سه ساله بودم که مرا قيام شب بودی و اندر نماز خالم محمد بين سوار همی گريستی که او را
سهل بخسب که دلم مشغول همی داری و من پنهان و آشکار نظاره او می کردم تا چنان شد که خالم را گفتم مرا 

  . حالتی می باشد صعب چنانکه می بينم که سر من بسجود است پيش عرش
يآ کودک نهان دار اين حالت و با کس مگوی: گفت   . 

ر جامه خواب ازين پهلو به آن پهلو می گردی و زبانت بجنبد بگوی ، اهللا معی اهللا بدل ياد کن آنگه که د:پس گفت 
اين را می گفتم او را خبر دادم گفت: شاهی گفت .ناظری اهللا  : 

  . هر شب هفت بار بگوی
پس او را خبر دادم: گفت   . 
گفتم. پانزده بار بگوی : گفت   . 

  . پس از اين حالوتی در دلم پديد آمد
سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دايم بر آن باش تا در گور شوی که در دنيا و آخرت ترا چون يک 

  : ثمره آن خواهد بود پس گفت
پس خالم گفت يا سهل هر که را خدای با او بود و . سالها بگذشت همان می گفتم تا حالوت آن در سر من پديد آمد 

پس من در خلوت شدم آنگاه مرا . بر تو باد که معصيت نکنی . خدای را ويرا می بيند چگونه معصيت کند 
گفتم من می ترسم که همت من پراکنده شود. بدبيرستان فرستادند   .  

با معلم شرط کنيد که ساعتی بزنديک وی باشم و چيزی بياموزم و بکار خود بازگردم ، بدين شرط بدبيرستان شدم 
  . و قرآن بياموختم

بدوزاده سالگی مرا مسئله ای افتاد که کس . پيوسته قوت من نان جوين بودی . دم که روزه داشتمی هفت ساله بو
. درخواستم تا مرا ببصره فرستادند تا آن مسئله را بپرسم بيامدم و از علمای بصره بپرسيدم . حل نمی توانست کرد 

. بن حمزه گفتندی ويرا پرسيدم ، جواب دادم هيچ کس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزديک مردی که او را حبيب 
پس بتستر آمدم و قوت خود بآن آوردم که مرا بيک درم . بنزديک وی يک چندی ببودم و مرا از وی بسی فوايد بود 

  . جو خريدندی و آس کردند و نان پختندی
پس . سال بسنده بودی هر  شبی بوقت سحر بيک وقيه روزه گشادمی بی نان ، خورش و بی نمک اين درم مرا يک 

پس بهفت روز بردم پس به بيست . پس به پنج روز رسانيدم . عزم کردم که هر سه شبانروزی يکبار روزه گشايم 
نقلست که گفت بهفتاد روز رسانيده بودم و گفت گاه بودبی که در چهل شبانروز مغزی بادام . روز رسانيدم 

و گرسنگی در ابتدا ء ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از خوردمی و گفت چندين سال بيازمودم و در سيری 
 سيری ، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از سيری ،

خداوندا ، سهل را ديده از هر دو بردوز تا سيری در گرسنگی و گرسنگی در سيری از تو بيند و بيشتر : آنگاه گفتم 
بار در شعبان است و چون رمضان درآمدی يکبار چيزی خوردی و شب و روزه در شعبان داشته است که بيشتر اخ

روزی گفت توبه فريضه است بربنده بهر نفسی خواه خاص، خواه عام ، خواه مطيع باشی ، . روز در قيام بودی 
  . خواه عاصی

عصيت مردی بود در تستر که نسبت بزهد و علم کردی بر وی خروج کرد بدين سخن که وی می گويد که از م
عاصی را توبه کرد بايد ، و مطيع را از صاعت توبه بايد کرد و روزگار او در چشم عامه بد گردانيد و احوالش را 

. بمخالفت منسوب کردند و تکفير کردندش بنزديک عوام و بزرگان و او سرآن نداشت که با ايشان مناظره کند 
ز ضياع و عقار و اسباب و فرش و اوانی و زر و تفرقه می دادندش ، سوز دين دامنش بگرفت و هرچه داشت ا

هر کس کاغذ پاره ای برداشت . سيم برکاغذ نوشت و خلق را گرد کرد و آن کاغذ پاره ها بر سر ايشان افشاند 
هرچه در آن کاغذ نوشته بود بايشان می داد شکر آنرا که دنيا ازو قبول کردند چون همه بداد سفر حجاز پيش 

با او شرط کرد که نخواهم .  ای نفس ، مفلس گشتم بيش از من هيچ آرزو مخواه که نيابی نفس گرفت و با نفس گفت
نفس گفت اين . چون به کوفه رسيد نفسش گفت تا اينجا از تو نخواستم اکنون پاره ای نان و ماهی آرزو کردم . 

اين : ديد که اشتر را بسته بودند گفت خراسی . مقدار مرا ده تا بخورم و ترا بيش تا به مکه نرنجانم به کوفه درآمد 
اشتر را بگشائيد و مرا در بنديد و تا نماز شام يکی درم : شيخ گفت . دو درم : اشتر را روزی چند کرا دهيد ؟ گفتند 

: دهيد اشتر را بگشادند و شيخ را در خراس بستند شبانگاه يک درم بدادند نان وماهی خريد و در پيش نهاد و گفت 
. هرگاه که ازين آرزوئی خواهی با خود قرار ده که بامداد تا شبانگاه کار ستوران کنی تا بآرزو برسی ! ای نفس 

هرگز پشت . پس بکعبه رفت و آنجا بسيار مشايخ را دريافت آنگاه به تستر آمد و ذوالنون را آنجا دريافته بود 



نبر نيامد و چهارماه انگشتان پای را بسته داشت بديوار بازننهاد و پای گرد نکرد و هيچ سوال را جواب نداد و بر م
آنگاه آن درويش به مصر رفت . هيچ نرسيده است : درويشی از وی پرسيد که انگشت ترا چه رسيده است ؟ گفت . 

  . بنزديک ذوالنون ، او را ديد انگشت پای بسته
چه افتاده است ؟: گفت    

درد خاسته است: گفت   .  
از کی ؟: گفت    

ز چهار ماها: گفت   .  
. واقعه بازگفتم . حساب کردم دانستم که سهل موافقت شيخ ذوالنون کرده است يعنی موافقت شرط است : گفت 

کسی است که او را از درد ما آگاهی است و موافقت ما می کند: ذوالنون گفت   .  
ی عما بدالکمسلون: نقلست که روزی سهل در تستر پای گرد کرد و پشت بديوار باز نهاد  و گفت   . 

پيش ازين ازينها نکردی: گفتند .  
نقلست که عمرو . تاريخ نوشتند همان وقت ذوانون در گذشته بود. تا استاد زنده بود شاگرد را بادب بايد بود : گفت 

اين کار کسی است که دعا کند: گفتند . ليث بيمار شد چنانکه همه اطبا ، از معالجت او عاجز شدند   .  
چون در پيش او بنشست . او را طلب کردند و بحکم فرمان اولواالمر اجابت کرد.  مستجاب الدعوه است سهل:گفتند 

سهل . ، گفت دعا در حق کسی مستجاب شود که توبه کند و ترا در زندان مظلومان باشند همه رها کرد و توبه کرد 
 چنانکه باطنش را لباس انابت پوشاندی چنانکه ذل معصيت او باو نمودی عز طاعت من بدو نمای! خداوندا : گفت 

چون اين مناجات کرد عمرو ليث بنشست و صحت يافت ، مال بسيار برو عرضه . ظاهرش را لباس عافيت پوشان 
همه دشت و صحرا . آن مريد بنگريد .کرد هيچ قبول نکرد و از آنجا بيرون آمد مريدی گفت ترا زر می بايد ؟ بنگر

گفت کسی را که با خدای چنين حالی بود از مخلوق چرا چيزی بگيرد ؟ نقلست که . ده ديد جمله زر گشته و لعل ش
چون سهل سماعی شنيدی او را وجدی پديد آمدی بيست و پنج روز در آن وجد ماندی و طعام نخوردی و اگر 

از من زمستان بودی عرق می کردی که پيراهنش تر شدی چون در آن حالت ، علما ، ازو سئوال کردندی گفتی 
. نقلست که بر آب برفتی که قدمش تر نشدی . مپرسيد که شما را از من و از کالم من درين وقت هيچ منفعت نباشد 

  ! يکی گفت قومی گويند تو بر سر آب می روی
موذن اين مسجد را بپرس که او مردی راست گوی است:گفت   .  

 حوضی درآمد تا غسل سازد در حوض افتاد که اگر پرسيدم ، موذن گفت من آن نديدم لکن درين روزها در: گفت 
او را کرامات بسيارست ليکن خواست تا : شيخ بوعلی دقاق چون اين بشنيد ، گفت . من نبودمی در آنجا بمردی 

شاه : سهل گفت . نقلست که يک روز در مسجد نشسته بود کبوتری بيفتاد از گرما و رنج . کرامات خود را بپوشاند 
که روز آدينه پيش از نماز نزديک : نقلست که يکی از بزرگان گفت . چون نگاه کردند همچنان بود . کرمانی بمرد 

من ترسيدم. سهل شدم ماری ديدم در آن خانه   .  
در : مرا گفت . کسی بحقيقت ايمان نرسد تا از چيزی ديگر جز خدای بترسد : گفت . می ترسم : گفتم . درآی: گفت 

 گفتم ميان ما و مسجد يک شبانروز است دست من بگرفت پس من نگاه کردم و خود را در نماز آدينه چگونه ای؟
اهل ال اله اال اهللا بسيارند و : گفت . نماز کرديم و بيرون آمديم من در آن مردمان می نگريستم . مسجد آدينه ديأم 
ا غذا دادی و مراعات کردی و نقلست که شيران و سباع بسيار نزديک او آمدندی و مرا ايشانر. مخلصان اندکی 

امروز در تستر خانه سهل را بيت السباع گويند و از بس که قيام کرده و در رياضت درد کشيده برجای خود نماند 
و حرقت بول آورد چنانکه در ساعتی چند بار حاجت آمدی و پيوسته جامی با خود داشتی از بهر آنکه نتوانستی 

مدی انقطاع پذيرفتی و طهارت کردی و نماز کردی آنگاه باز برجای بماندی و نگاه داشت اما چون وقت نماز درآ
نقلست که مريدی را . اما يک ذره از شريعت بر وی فوت نشدی . چون بر منبر برآمدی باز علتش پديد می آمدی 

ن پيوند کن چنان آن مرد می گفت تا بر آن خوی کرد گفت اکنون شبها بر آ. گفت جهد کن تا همه روز گوئی اهللا اهللا 
کرد ، تا چنان شد که اگر خود را در خواب ديدی همان اهللا می گفتی در خواب تا او را گفتند ازين بازگرد و بياد 

وقتی در خانه ای بود چوبی از باال بيفتاد و بر . داشت مشغول شو تا چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد 
نقلست که مريدی را .  بر زمين آمد و همه نقش اهللا اهللا پديد آمد سر او آمد و بشکست و قطرات خون از سرش

سهل روی باصحاب کرد و گفت بحقيقت اين کار نرسد تا از دو . نتوانم از بيم زبان مردمان : کاری فرمود گفت 
ت صفت يکی بحاصل نکند يا خلق از چشم وی بيفتد که جز خالق نبيند و يا نفس وی از چشم وی بيفتد و بهر صف

نقلست که در پيش مريدی حکايت می کرد که در بصره نان پزی .که خلق او را بينند باک ندارد يعنی همه حق بيند 
مريد برخاست و به بصره رفت آن نان پز را ديد خريطه ای در محاسن خرد کرده . است که درجه واليت دارد 

 او بگذشت که اگر او درجه واليت بودی از آتش چنانکه عادت نانوايان باشد چون چشم مريد بر وی افتاد بر خاطر



چون بابتدا بچشم حقارت در من نگريستی ترا سخن من : نانوا گفت . احتراز نکردی پس سالم گفت و سئوالی کرد 
نقلست که شيخ گفت وقتی در باديه می رفتم مجرد پيرزنی ديدم که می آمد عصابه ای بر سر شيخ بسته . فايده نبود

دست به جيب بردم و چيزی بوی دادم که ساختگی ! ست گرفته ، گفتم مگر از قافله باز مانده است و عصايی در د
کن تا از مقصود بازنمانی ، پيرزن انگشت تعجب در دندان گرفت و دست در هوا کرد و مشتی زر بگرفت و گفت 

.  رفتم تا بعرفات رسيد متو از جيب می گيری من از غيب می گيرم اين بگفت و ناپديد شد من در حيرت آن می
آنجا رفتم آن پيرزن را ديدم. چون بطواف گاه شدم ، کعبه را ديدم گرد يکی طواف می کرد   .  

هر که قدم برگيرد تا جمال کعبه را بيند البد او را طواف بايد کرد ، اما هرکه قدم از خودی خود ! يا سهل : گفت 
مردی از ابدال بر من رسيد و با او صحبت کردم :و گفت . بايد کرد برگيرد تا جمال حق بيند ، کعبه گرد او طواف 

و از من مسائل می پرسيد از حقيقت و من جواب می گفتم تا وقتی که نماز بامداد بگزاردی و بزير آب فرو شدی و 
وی بزير آب نشستی تا وقت زوال چون اخی ابراهيم بانگ نماز کردی او از زير آب بيرون آمدی يک سر موی بر 

تر نشده بودی و نماز پيشين گزاردی ، پس بزير آب در شدی و از آن آب جز بوقت نماز بيرون نيامدی مدتی با من 
شبی در خواب قيامت را : بود هم بدين صفت که البته هيچ نخوردم و با هيچ کس ننشست تا وقت يکه برفت و گفت 

م که از ميان موقف از هر جانبی يکی می گرفت و در ديدم که در ميان موقف ايستاده بودم ناگاه مرغی سپيد ديد
آيا اين چه مرغيست که حق تعالی بربندگان خود منت نهاده است ناگاه کاغذی از هوا پديد : گفتم . بهشت می برد 

آمد باز کردم برآنجا نوشته بود که اين مرغيست که او را ورع گويند هرکه در دنيا با ورع بود حال وی در قيامت 
  .  بود و گفت بخواب ديدم که مرا در بهشت بردند سيصد تن را ديدمچنين
السالم عليکم: گفتم   .  

حق تعالی : خوف خاتمت و گفت : خوفناکترين چيزی که خوف شما از آن بيشتر شد چه بود ؟ گفتند : پس پرسيدم 
 . خواست که روح در آدم دهد و روح را بنام محمد درو دميد

محمد کرد و در جمله بهشت يک برگ نيست که نام محمد بر وی نوشته نيست و درختی نيست کنيت او ابو: و گفت 
در جمله بهشت اال بنام او کشته اند و ابتداء جمله اشياء و بنام او کرده اند و ختم جمله انبياء بدو خواهد بود الجرم 

ابليس را ديدم در ميان قومی:نام او خاتم النبيين آمد و گفت   .  
ابليس در ميان آمد و : گفت . رها نکنم بيا در توحيد سخن بگوی : گفتم . بهمتش بند کردم چون آن قوم برفتند : گفت 

من کسی را ديدم : که اگر عارفان وقت حاضر بودندی همه انگشت بدندان گرفتندی و گفت . فصلی بگفت توحيد را 
د بود ترک کرد و نخورد و آن شب از گرسنگی در شبی که عظيم گرسنه بود لقمه پيش او آوردند مگر شبهت آلو

آن شب مزد آن يک گرسنگی و دست از طعام شبهت . طاعت نتوانست کرد و سه سال بود تا بشب در طاعت بود 
کشيدن را با آن سه ساله عبادت برابر کردند اين زيادت آمد و گفت شکم من پرخمر شود دوستتر دارم که پر از 

؟چرا : گفتند . طعام حالم    
از آنکه چون شکم من پر خمر شود عقل بيارامد و آتش شهوت بميرد و خلق از دست و زبان من ايمن شوند : گفت 

و اما چون از طعام حالل پر شود فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس بطلب آرزوهای خود سربرآورد و 
در شبانروزی : ق خدای دادن و گفت گفت خلوت درست نيايد مگر بحالل خوردن و حالل درست نيايد مگر بح

درست نبود عبادت هيچ کس را و خالص نبود عملی که می : هرکه يکبار خورد اين خورد صديقان است و گفت 
 . کند تا مرد گرسنه نبود

هرکه گرسنگی کشيد شيطان گرد او نگردد بفرمان خدای چون سير بخورديد ، طلب از حد در گذريد و : و گفت 
 . طاغی شويد

سرهمه آفتها سير خوردن است: و گفت   .  
هرکه حرام خرود هفت اندام وی در معصيت افتد اگر خواهد وگرنه ناچار معصيت کند و هرکه حالل : و گفت 

 . خورد ، هفت اندام وی در طاعت افتد و توفيق خير بدو پيوسته بود
حالل صافی آن بود که اندر وی خدای را فراموش نکند: و گفت   .  
ت که شاگری را گرسنگی بغايت رسيد و چند روز برآمدنقلس  .  

يا استاد ما القوت قالی ذکر الحی الذی اليموت: گفت   . 
خلق برسه قسمند و گروهی با خود بجنگ برای خدای تعالی و گروهی با خلق بجنگ برای خدای و : و گفت 

که چرا قضای تو برضای ما نيست ؟. گروهی با حق بجنگ برای خود    
ا مشيت تو بمشاورت ما نيست ؟چر   

هر که خواهد که تقوای وی درست آيد ؛ گو از همه گناهان دست بدار: و گفت   . 
هر عملی که کنيد نه باقتدای مقتدا کنيد جمله عذاب نفس خود دانيد: و گفت   . 



ثر وجودبنده را تعبد درست نيايد تا آنگاه که در عدم خويشتن اثر دوستی نبيند و در فنا ا: و گفت   . 
بيرون رفتند علما ، و عباد و زهاد از دنيا و دلهای ايشان هنوز در غالف بود و عمل او بورع نبود و ورع : و گفت 

از هرچه دون خدای بود. او باخالص نبود و اخالص او بمشاهده و اخالص تبرا کردن بود   . 
 .  اخالص ايشان تابمرگ برساندبهترين خايفان مخلصان اند و بهترين مخلصان آن قومند که: و گفت 
جز مخلص واقف ريا نبود: و گفت  . 
آن قوم که بدين مقام پديد آمدند ايشانرا ببال حرکت دادند اگر بجنبند جدا مانند و اگر بيارامند پيوستند: و گفت   .  
هرکه خدای را نپرستد باختيار خلقش بايد پرستيدن باضطرار: و گفت   .  
  .  که بغير خدای آرام تواند گرفت که هرگز بوی يقين بوی رسدحرامست بر دلی: و گفت 
حرامست بر دلی که درو چيزی بود که خدای بدان راضی نباشد که در آن دل نوری راه يابد: و گفت   .  
هر وجدی که کتاب و سنت گواه آن نبود باطل بود: و گفت   .  
ث پاکی خويشفاضلترين اعمال آن بود که بنده پاک گردد از خب: و گفت   .  
هرکه نقل کند از نفسی بنفسی بی ذکر خالق خود ضايع کرد: و گفت   . 
همت آنست که زيادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد يامنقطع گردد: و گفت   .  
اگر بال نبودی بحق راه نبودی: و گفت   .  
يد آيد و اگر پديد نيايد خلل از وی افتاده هرکه چهل روز باخالص بود در دنيا زاهد گردد و او را کرامت پد: و گفت 

  . باشد اندر زهد
چگونه پديد آيد او را کرامت ؟: گفتند    
بگيرد آنچه خواهد چنانکه خواهد: گفت  . 

هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت تر گردد و عالمت آن دل که با علم سخت گردد آن بود که : و گفت 
 بسته شود و تدبير خويش بخداوند تسليم نتواند کرد و هرکه را حق تعالی بتدبير او باز دل وی بتدبيرها و حيلتها

  . گذارد هم بدين جهان و هم بآن جهان او را بدوزخ اندازد
علما سه قومند ، عالم است بعلم ظاهر علم خويش را با اهل ظاهر می گويد و عالم است بعلم باطن که علم : و گفت 

 .  می گويد و عالمی است که علم او ميان او و ميان خدای است آنرا با هيچ کس نتواند گفتخويش را با اهل او
آفتاب برنيامد و فرو نشد برهيچ کس نيکوتر از آنکه خدای را برگزيند برتن و مال و دنيا و جان و آخرت: و گفت   

. 
هيچ معصيت عظيم تر از جهل نيست: و گفت   .  
قارت منگريد که ايشانرا خليفتان انبياء گفتندبدين مجنونها بچشم ح: و گفت   .  

چون اين . اين علم ما بتصرف نيايد وليکن آن علم را بتکلف رها نتوان کرد : علم شما چيست گفت : کسی گفت 
  . حديث بيايد خود آن همه از تو بستاند

ه و علی آله و سلم و حلل اصول ما شش چيز است ، تمسک به کتاب خدای و اقتدا بسنت رسول اهللا علي: و گفت 
باز داشتن دست از رنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از مناهی و تعجيل کردن بگزارد . خوردن
 . حقوق
اقتدا به رسول در اخالق و اقوال و افعال و خوردن حالل و اخالص در :اصول مذهب ما سه چيز است : و گفت 

  .جمله اعمال
ه مبتدی را الزم آيد ، توبه است و آن ندامت است و شهوات از دل برکندن و از حرکات اول چيزی ک: و گفت 

مذمومه به حرکات محموده نقل کردن و دست ندهد بنده را توبه تا خاموشی الزم خود نگرداند و خاموشی الزم او 
ای نگزارد و حق خدای نگردد تا خلوت نگيرد و خلوت الزم او نشود تا حالل نخورد و حالل دست ندهد تا حق خد

 . نگزارد مرگ بحفظ جوارح ازين همه که برشمرديم هيچ ميسر نشود تا ياری نخواهد از خدای برين جمله
بزرگترين : اول مقام عبوديت برخاستن از اختيار است و بيزار شدن از حول و قوت خويش و گفت : و گفت 

  . مقامات آنست که خوی بد خويش بخوی نيک بدل کند
طلب عز و خوف درويشی. آدميانرا دو چيز هالک گرداند : ت و گف  .  

هرکه دل وی خاشع تر بود ديو گرد وی نگردد: و گفت   .  
درويشی که تونگری نمايد و گرسنگی که سير نمايد و اندوهگينی که شادی . پنج چيز از گوهر نفس است : و گفت 

ايد و مردی که به شب نماز کند و بروز ، روزه دارد و نمايد و مردی که ويرا با کسی دشمنی باشد و دوستی نم
 . قوت نمايد از خود



ميان خدای و بنده هيچ حجاب غليظتر از حجاب دعوی نيست و هيچ راه نيست بخدای نزديک تر از افتقار : و گفت 
  .بخدای
 بر خزاين پادشاه اطالع هرکه مدعی بود خايف نبود و هرکه خايف بود امين نبود و هرکه امين نبود او را: و گفت 
  . نبود

بوی صدق نيايد هرکه مداهنت کند غير خود را و مداهنت با خود ريا بود: و گفت   .  
هرکه با مبتدع مداهنت کند حق تعالی سنت ازو ببرد و هرکه در روی مبتدعی بخندد حق تعالی نور ايمان : و گفت 

  . ازو ببرد
ند که برگيرند آن بر ايشان حرام شودهر حالل که از اهل معاصی خواه: و گفت   .  
مثل سنت در دنيا چون بهشتست در عقبی هرکه در بهشت شد ايمن شد از خوف و بال همچنين نيز هر که : و گفت 

  . بر جاده سنت در عمل شد ايمن شد از بدعت و هوا
مان طعن کرده است و هرکه طعن کند در کسب در سنت طعن کرده است و هرکه توکل طعن کند در اي:  و گفت 

درست نيايد کسب اهل توکل را مگر بر جاده سنت و هرکه نه اهل توکل است درست نيست کسب او مگر بر نيت 
 . تعاون يعنی معاونت کند تا دل خلق از وی فارغ بود

اگر توانی که بر صبر نشينی چنان کن و از آن قوم مباش که صبر برتو نشيند: و گفت   .  
له آفتها اندکی صبر است برچيزها و غايت شکر عارف آنست که بداند که عاجز است از آنکه اصل جم: و گفت 

  . شکر او تواند گزارد يا بحد شکر تواند رسيد
خدای را در هر روزی و هر ساعتی و هر شبی عطاهاست و بزرگترين عطا آنست که ذکر خويش ترا : و گفت 

  . الهام کند
از فراموشی حقهيچ معصيت نيست بتر : و گفت   .  
هرکه بخواباند چشم خويش از حرام کرده خدای يک چشم زخم هرگز در جمله عمر بدو راه نيابد: و گفت   .  
حق تعالی هيچ مکانی نيافريد از دل مومن عزيزتر از بهر آنکه هيچ عطايی نداد خلق را از معرفت : و گفت 

اگر در عالم مکانی بودی از دل مومن عزيزتر معرفت عزيزتر و عزيزترين عطاها بعزيزترين مکانها بنهند و 
 . خود را آنجا نهادی

عارف آنست که هرگز طعم وی نگردد هر دم خوش بوی تر بود: و گفت   . 
هيچ ياری ده نيست ، اال خدای و هيچ دليل نيست ، اال رسول خدای و هيچ زاد نيست اال تقوی و  هيچ : و گفت 

ز که گفتيمعمل نيست مگر صبر برين پنج چي . 
هيچ روز نگذرد که نه حق تعالی ندا کند که بنده من انصاف نمی دهی ترا ياد می کنم و تو مرا فراموش : و گفت 

می کنی ترا بخود می خوانم و تو بدرگاه کسی ديگر يم روی و من بالها را از تو باز می دارم و تو بر گناه معتکف 
ر آئی چه عذر خواهی گفت ؟می باشی يا فرزند آدم فردا که بقيامت حاض   

خدای تعالی خلق را بيافريد ، گفت با من راز گوييد اگر راز نگوييد بمن نگريد و اگر اين نکنيد حاجت : و گفت 
 . خواهيد
دل هرگز زنده نشود تا نفس نميرد: و گفت   .  
ه اند پادشاه تن خود هرکه بر نفس خويش مالک شد عزيز شد و بر ديگران نيز مالک شد ، چنانکه گفت: و گفت 

پادشاه هر تنی خصم تو با تو بر نيايد چو تو با خود برآمدی و هرکه را نفس او برو مالک شد ذليل شد و اول جنايت 
  .صديقان ساختن ايشان بود با نفس خويش

فاضلتر از مخالفت هوا و نفس. خدای را هيچ عبادت نکند : و گفت   . 
ای خداوند خويش ، خداوند خويش را نشناسد برای نفس خويشهرکه نفس خود را نشاسد بر: و گفت   .  
هرکه خدای را شناخت غرقه گشت در دريای اندوه و شادی: و گفت   .  
غايت معرفت حيرت است و دهشت: و گفت   .  
اول مقام معرفت آنست که بنده را يقين دهد در سر وی و جمله جوارح وی بوان يقين آرام گيرد ، يعنی : و گفت 

اطره های بد از ضعف يقين بودخ  . 
اهل معرفت خدای اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند: و گفت   .  
صادق آن بود که خدای تعالی فرشته ای بر وی گمارد که چون وقت نماز درآيد بنده ای برگمارد تا نماز : و گفت 

  . کند و اگر خفته باشد بيدار کند
ش از آن بود که از توبه کفار و اهل معاصیاز توبه قرا نوميدی بي: و گفت  . 
الاله االاهللا الزم است خلق را اعتقاد بدان ، بدل و اعتراف بدان ، بزبان و وفا بدان بفعل: و گفت   . 



اول توبه اجابت بفعل بود و انابت بدل و توبه به نيت و استغفار از تقصير: و گفت   .  
و پر شود از فکر و در قرب خدای منقطع شود از بشر و يکسان صوفی آن بود که صافی شود از کرد : و گفت 

 . شود در چشم او خاک و زر
تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق گريختن: و گفت   .  
توکل حال پيغمبرانست هر که در توکل حال پيغمبر دارد ؛ گو سنت او فرومگذارد: و گفت   .  
 آنست که پيش قدرت چنان باشی که مرده پيش مرده شوی تا چنانکه خواهد او را می اول مقامی در توکل: و گفت 

  . گرداند و او را هيچ ارادت نبود و حرکت نباشد
توکل درست نيايد اال به دل روح و بدل روح نتواند کرد اال بترک تدبير: و گفت   .  
د آيد بپذيرد و چون نپذيرفت بگذارديکی آنکه سوال نکند و چون پدي: نشان توکل سه چيز است : و گفت   . 
اهل توکل را سه چيز دهند ؛ حقيقت ، يقين و مکاشفه غيبی و مشاهده قرب حق تعالی: و گفت   . 
توکل آنست که خدای را متهم نداری يعنی آنچه گفته است بتو رساند: و گفت   . 
ن بودتوکل آنست که اگر چيزی بود و اگر نبود ؛ در هر دو حال يکسا: و گفت   .  
توکل دل را بود که با خدای زندگانی کند بی عالقتی: و گفت   .  
جمله احوال را روئی است و قفايی مگر توکل را که همه روی است بی قفا: و گفت   .  

معنی آنست که زهد و تقوی اجتناب دنيا بود مجاهده در مخالفت نفس و هوا بود علم و معرفت در ديد و دانش اشيا 
رضا بقضا بود و شکر بر نعما بود و . و رجاء از لطف و کبريا بود تفويض و تسليم در رنج و غنا بود بود ، خوف 

صبر بر بال بود و توکل بر خدا بود الجرم توکل همه روی بی قفا بود اگر کسی گويد دوستی نيز همچين است که 
  . توکل بر خدای است گوييم ، دوستی بر خدای نبود با خدای بود

دوستی دست بگردن طاعت کردن بود و از مخالفت دور بودن: و گفت  .  
هرکه خدای را دوست دارد عيش او دارد: و گفت   .  
حيا بلندرت است از خوف که حيا خاصگيانرا بود خوف علما را: و گفت   .  
عبوديت رضا دادن است به فعل خدای: و گفت   .  
لفت دور بودندوستی دست بگردن طاعت کردن بود و از مخا: و گفت   .  
مراقبت آنست که که از فوت دنيا نترسی و از فوت آخرت تری: و گفت   .  
خوف نر است و رجا ماده ، و فرزند هردو ايمانست: و گفت   .  
خوف و رجا در آن قرار نگيرد. در هر دل که کبر بود : و گفت   .  
امر وعلم رجا درست نيايد اال خايف راخوف دور بودن است از نواهی و رجا شتافتن است بادای او: و گفت   .  

بلندترين مثقام خوف آنست که بنده خايف بود تا در علم خدای تقدير او بر چه رفته است مردی دعوی : و گفت 
تو خدای را : گفت . هست : در سر تو بيرون از خوف قطعيت هيچ خوف هست ؟ گفت : گفت . خوف می کرد 

يده اینشناخته ای و از قطعيت او نترس  . 
صبر انتظار فرج است و از خدای تعالی: و گفت   .  
مکاشفه آنست که گفته اند لو کشف الغطا ما از ددت يقينا: و گفت   . 
فتوت متابعت سنت است: و گفت   . 
ر آن ]زهد در سه چيز است ؛ يکی در ملبوس که آخر آن در مزبلها خواهد رسيد و زهد در برادران که آ: و گفت 

د بود و زهد د ر دنيا که آخر آن فنا خواهد شدفراق خواه  . 
ورع ترک دنيا است و دنيا نفس است هرکه نفس خود را گرفت دشمن خدای گرفته است: و گفت   .  
سفر کردن از نفس بخدای صعب است: و گفت   . 
نفس از سه صفت خالی نيست يا کافر است يا منافق يا مرائی: و گفت   . 
سيار است يکی از آن شرها آنست که بر فرعون آشکار کرد و جز بفرعونی آشکارا نکند نفس را شرهای ب: و گفت 

  . و آن دعوی خدائيست
انس بکسی گير که بنزديک اوست هرچه ترا می بايد: و گفت   .  
حق تعالی قرب نداد ابرار را بخيرات و قرب داد بيقين: و گفت   .  
د که هرگز خدای را هيچ دلی ناقص عقل درنيافته استروغن نگاه داريد تا عقلتان زيادت شو: و گفت   .  
تجلی بر سه حال است ؛ تجلی حکم ذات و آن مکاشفه است و تجلی صفات و آن موضع نور است و تجلی : و گفت 

  . حکم ذات و آن آخرت است و ما فيها



 به علم و علم انس گيرد به بنده انس آن است که اندامها انس گيرد به عقل و عقل انس گيرد: گفت . پرسيدند از انس 
 . و بنده انس گيرد به خدای

ورع اول زهد است و زهد اول توکل وتوکل اول درجه عارف و : و پرسيدند از ابتداء احوال  و نهايت آن ، گفت 
  . معرف اول قناعت است و قناعت ترک شهوات و ترک شهوات اول رضاست و رضا اول موافقت است

اخالص ، زيرا که نفس را در اخالص هيچ نصيبی نيست: ت تر بود بر نفس؟ گفت پرسيدند چه چيز سخ  . 
اخالص اجابت نيست اخالص به هيچ کس ديگر ندهی جز بخداوند: و گفت   .  

ما را وصف صادقان کن: 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 هرکه انديشه معصيت کند: گفت   .  
به چه چيز بدان ثواب رسد ؟: گفتند    

که نماز شب کند بدانکه روز جنايت نکند: گفت   .  
مردی می گويد که من همچون درم حرکت نکنم تا وقت که مرا حرکت ندهند: گفتند   .  
ويد مگر دو تن يا صديقی يا زنديقیاين سخن نگ: گفت   .  
در شبانروزی يکبار طعام خوردن چگويی ؟: گفتند    

خوردن صديقان بود: گفت   .  
دوبار؟: گفتند    

خوردن مومنان بود: گفت   .  
سه بار ؟: گفتند    

 . گفت بگو تا آخری بکنند تا چون ستور می خوری
  . پرسيدند از خوی نيک

روی آوردن :شی و مکافات بدی ناکردن واو را آمرزش خواستن و بر و بخشودن و گفت کمترين حالش بارک: گفت 
  . بندگان به خدای زهد است

به چه چيز اثر لطف خود ببنده آرد ؟: پرسيدند     
چون در گرسنگی و بيماری و بال صبر کند اال ماشااهللا: گفت  . 

شود آن آتش گرسنگی او ؟از کسی که روزهای بسيار هيچ نمی خورد کجا می : پرسيدند    
گرسنگی را سه منزل است يکی جوع طبع و اين موضع عقل است و جوع : آن نار را نور بنشاند و گفت : گفت 

  . موت است و اين موضع فساد است و جوع شهوت است و اين موضع اسراف است
که تو به چيست ؟: پرسيدند    

آنکه گناه فراموش کنی: گفت  . 
ت که گناه فراموش نکنیمرد گفت توبه آنس  .  

مرا وصيتی کن: يکی گفت . چنين نيست که تو دانسته ای که ذکر جفا در ايام وفا جفا بود : سهل گفت  .  
ناخورانی و بی خوابی و تنهايی و خاموشی.رستگاری تو در چهارچيز است :گفت   .  
خواهم که با تو صحبت دارم:گفت   .  
حبت داری؟چون از ما يکی ميرد با که ص:گفت   

اگر تو از سباع می ترسی با من صحبت مدار:و گفت . اکنون خود با او دار  .  
می گويند شير بزيارت تو می آيد: گفتند   .  
آری سگ بر سگ آيد: گفت   .  
درويش کی برآسايد ؟: گفتند    

آنگاه که خود را جز آن وقت نبيند که در وی بود: گفت   .  
ام قوم صحبت داريم ؟از جمله خاليق با کد: گفتند    
. با عارفان از جهت آنکه ايشان هيچ چيز را بسيار نشمرند و هر فعلی که رود آن بنزديک ايشان تاويلی بود : گفت 

مناجات اوست که گفت الهی مرا ياد کردی و من کس نه و اگر من ترا ياد . الجرم ترا در کل احوال معذور دارند 
بس نه و از من ناکس تر نه و سهل بن عبداهللا واعظی حقيقی وبد و خلقی بسبب کنم چون من کس نه مرا اين شادی 



 او براه بازآمدند و آن روز که وفات او نزديک رسيد چهارصد مرد مريد داشت آن مردان مرد بر سر بالين او بودند
.  

بر جای تو ، که نشيند و بر منبر تو کی سخن گويد ؟: گفتند    
  .  گبر گفتند ی ، پير ، چشم باز کگرد و گفت بر جای من شاددل نشيندگبری بود که او را شاددل

مگر اين پير را عقل تفاوت کرده است ، کسی را که چهارصد مرد عالم دين دار شاگرد دارد او گبری :خلق گفتند 
  را بر جای خود نصب کند ؟

شور در باقی کنيد برويد و آن شاددل را بنزد من آريد: او گفت   .  
چون روز سوم از وفات من بگذرد بعد از نماز ديگر بر منبر رو و : ردند چون نظر شيخ بر شاددل افتاد گفت بياو

  . بجای من بنشين و خلق را سخن بگوی و وعظ کن
  . شيخ اين بگفت و درگذشت

ند تا خود اين روز سوم بعد از نماز ديگر چندان مردم جمع شدند ، شاددل بيامد و بر منبر شد و خلق نظاره می کرد
مهتر شما ، مرا بشما رسول کرده است و مرا :گفت . چيست ؟ گبری و کاله گبری بر سر و زناری بر ميان بسته 

  گفت با شاددل گاه آن نيامد که زنار گبر ببری؟
   ؟اکنون بريدم و کارد بر نهاد و زنار را ببريد و گفته است که گاه آن نيامد که کاله گبری از سر بنهی: گفت 

پس گفت شيخ گفته است که بگوی که اين . اشهد ان ال االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا : گفت اينک نهادم و گفت 
اينک شاددل زنار ظاهر . پير شما بود و استاد شما بود نصيحت کرد و نصيحت استاد خود پذيرفتن شرط هست 

اين بگفت قيامتی از . ر شما که همه زنارهای باطن راببريد ببريد اگر خواهنيد که ما را بقيامت ببينيد بجوانمردی ب
. نقلست که آن روز که جنازه شيخ برداشتند خلق بسيار زحمت می کردند . آن قوم برآمد و حاالتی عجب ظاهر شد 

جهودی بود هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود ، بيرون آمد تا چيست ؟ چون جنازه برسيد ، آواز برآورد که ای 
فرشتگان از آسمان فرو می آيند و خويشتن بر جنازه او می مالند در حال . ردمان آنچه من می بينم شما می بينيد م

ابوطلحه بن مالک گفت که سهل آن روز که در وجود آمد روزه دار بود و آن . کلمه شهادت گفت و مسلمان شد 
ست که سهل روزی نشسته بود با ياران مردی نقل. روز که برفت هم روزه دار بود و بحق رسيد روزه ناگشوده 

  . آنجا بگذشت سهل گفت اين مرد سری دارد تا بنگريستند مرد رفته بود
خواجه اين پير که درين : آن مرد بگذشت مريد گفت . چون سهل وفات کرد مريدی برسر گور وی نشسته بود 

آن مرد .  داده است که چيزی بما نمايی آن خداوند که ترا اين سر. خاکست گفته است که تو سری داری بحق 
. الاله اال اهللا وحده ال شريک له : سهل در گور بآواز بلند بگفت . بگورستان سهل اشارت کرد که ای سهل بگوی 

می گويند که هرکه اهل الاله االاهللا بود او را تاريک گور نبود ، راست است يا نه ؟: گفت   
رحمةاهللا عليه. ست سهل از گور آواز داد و گفت راست ا  .  

 
 
 
 
 

   29 
 ذکر معروف کرخی رحمةاهللا عليه  

آن همدم نسيم وصال ، آن محرم حريم جمال ، آن مقتدای صدر طريقت ، آن رهنمای راه حقيقت ، آن عارف اسرار 
شيخی ، قطب وقت ، معروف کرخی رحمةاهللا عليه ، مقدم طريقت بود و مقدم طوايف بود و مخصوص بانواع 

يف بود و سيد محبان وقت بود و خالصه عارفان عهد بود بلکه اگر عارف نبودی معروف نگشتی کرامت و لطا
رياضت او بسيار و در فتوت و تقوی آيتی بود و عظيم لطفی و قربی تمام داشته است و در مقام انس و شوق بغايت 

بگوی خدا ثالث و ثالثه گفت نی ، بل :ت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند و برابر معلم فرستادند استادش گف
هو اهللا الواحد هرچند که می گفت که بگوی خدای سه است او می گفت يکی هرچند استادش بزدش سود نداشت 
يکبار سخت زدش ، معروف بگريخت و بيش نيافتندش مادر و پدرش گفتندی کاشکی بيامدی و هردينی که او 

بعد از چند گاه ، روزی . رفت و بردست علی بن موسی الرضا مسلمان شد وی ب. بخواستی ما موافقت او کردمانی 
گفتند بر کدام دينی ؟ گفت بر دين محمد رسول . معروف :در خانه بکوفت گفتند کيست ؟ گفت . بدر خانه پدر رفت 

 و مجاهده مادر و پدرش در حال مسلمان شدند آنگاه بداود طائی افتاد و بسيار رياضت کشيد و بسی عبادت. اهللا 



محمد بن منصور الطوسی گويد بنزديک معروف بودم . بجای آورد و چندان در صدق قدم زد که مشاراليه گشت 
گفتم دی بنزديک تو بودم اين نشان نبود ، اين چيست ؟. در بغداد اثری بر وی او ديدم    

چيزی که ترا چاره است مپرس و پرس از چيزی که ترا بکار آيد ؟: گفت    
  .  بحق معبود که بگوی:گفتم 
دوش نماز می کردم و خواستم که به مکه روم و طوافی کنم بسوی زمزم رفتن تا آب خورم پای من بلغزيد و : گفت 

نقلست که بدجله رفته بود بطهارت و مصحف و مصال در مسجد بنهاد پيرزنی . اين نشان آنست . روی بدان درآمد 
 او می رفت تا بدو رسيد با وی سخن گفت سر در پيش افکند تا چشم بر درآمد و برگرفت و می رفت معروف از پی

آن زن از حلم او . وی نيفتد ، گفت هيچ پسرک قرآن خوان داری ت گفت نی ، گفت مصحف بمن ده ، مصلی ترا 
آن زن از شرم و خجالت آن بشتافت برفت. معروف گفت مصلی ترا حالل بگير .بشگفت ماند و هردو آنجا بنهاد   . 

نقلست که يک روز با جمعی می رفت جماعتی جوانان می آمدند و فساد می کردند تا بلب دجله بسيدند ياران گفتند  
  . يا شيخ دعا کن تا حق تعالی اين جمله را غرق کند تا شومی ايشان از خلق منقطع شود

دستها برداريد: معروف گفت   .  
اصحاب بتعجب بماندند . ی در آن جهان شان عيش خوش دهپس گفت الهی چنانکه درين جهان عيش شان خوش داد

توقف کنيد که هم اکنون سر اين . آنکس که با او می گويم می داند : گفت ! خواجه ما سر اين دعا نيم دانيم :گفتند . 
فتادند پيدا آيد آن جمع چون شيخ بديدند رباب شکستند و خمر بريختند و لرزه بر ايشان افتاد و در دست و پای شيخ ا

  . و توبه کردند
  . شسيخ گفت ديديد که مراد جمله حاصل شد ، بی غرق و بی آنکه رنجی بکسی رسيد

روز عيد معروف را ديدم که می گريست: نقلست که سری سقطی گفت   . 
چرا می گريی؟: گفتم    
. شان جوز دارند و من ندارم من يتيمم نه پدر دارم و نه مادر ، کودکان ديگر را جامه هاست و من ندارم و اي: گفت 

  . اين دانه ها از بهر آن می چينم تا بفروشم و ويرا جوز خرم تا برود و بازی کند
سری گفت اين کار من کفايت کنم و دل ترا فارغ کنم کودک را بردم و جامه درو پوشيدم و جور خريدم و دل وی 

نی ديگر شدشاد کردم در حال نوری ديدم که در دلم پديد آمد و حالم لو  .  
. نقلست که روزی معروف را مسافری رسيد در خانقاه و قبله را نمی دانست روی بسوئی ديگر کرد و نماز کرد 

آخر مرا چرا : گفت . چون وقت نماز درآمد ، اصحاب روی سوی قبله کردند و نماز کردند آن مسافر خجل شد 
ف چه کار؟ما درويشيم و درويش را با تصر:خبر نکرديد ؟ شيخ گفت    

  . آن مسافر را چندان مراعات کرد که صفت نتوان کرد
معروف را ديد آنجا نشسته و . روزی بجايی خراب می گذشت . نقلست که معروف را خالی بود که والی شهر بود 

  . نان می خورد و سگی در پيش وی ، و او يک لقمه در دهان خود می نهاد و يک لقمه در دهان سگ
م نمی داری که با سگ نان می خوری ؟شر: خال گفت    

از شرم نان می دهم بدرويش: گفت   . 
پس سر برآورد و مرغی را از هوا بخواند مرغ فرود آمد و بر دست وی نشست وبه پر خود سر و چشم او را می 

هرکه از خداش شرم دارد همه چيز ازو شرم دارد در حال، خال خجل شد: معروف گفت . پوشيد   .  
ه يکی روز طهارت بشکست در حال تيمم کرد گفتند اينک دجله ، تيمم چرا می کنی ؟نقلست ک   

نقلست که يکبار شوق بر وی غالب شد ستونی پاره شود و او را . تواند بود که تا آنجا برسم نمانده باشم : گفت 
سوم عطائی بی . د دوم ستايش بی خو. گفت عالمت جوانمرد سه چيز است يکی وفا بی خالف . کلماتی است عالی

 . سوال
عالمت دوستی خدای آن بود که او را مشغول دارد به کاری که سعادت وی در آن بودو نگاه دارد از : گفت 

عالمت گرفت خدای در حق کسی آن بود که او را مشغول کند بکار نفس :مشغولئی که او را بکار نيايد و گفت 
 اوليای خدای سه چيز است ، انديشه ايشان از خدای بود و قرار خويش بچيزی که او را بکار نيايد و گفت عالمت
 . ايشان با خدای بود و شغل ايشان در خدای بود

چون حق تعالی به بنده ای خيری خواهد داد در عمل و خير بر وی گشايد و در سخن بر وی ببندد و سخن :و گفت 
ی شری خواهد برعکس اين بودگفتن مرد در چيزی که بکار نيايد عالمت خذالن است و چون بکس . 

حقيقت وفا بهوش آمدن سر است و از خواب غفلت و فارغ شدن انديشه است از فضول آفت:و گفت   . 
چون خدای تعالی بکسی خيری خواهد داد برو بگشايد در عمل و در بندد بر وی در کسل:و گفت   .  



ت سنت نوعی است از غرور و اميد داشتن طلب بهشت بی عمل گناه است و انتظار شفاعت بی نگاه داش:و گفت 
تصوف چيست ؟: رحمت در نافرمان برداری جهلست و حماقت و گفتند    

گرفتن حقايق و گفتن بدقايق و نوميد شدن ا زآنچه هست در دست خاليق و گفت هرکه عاشق رياست است : گفت 
 . هرگز فالح نيابد

  .  نخواهی و هيچت نبود که کسی از تو چيزی خواهدمن راهم می دانم به خدای آنکه از کسی چيزی:و گفت 
اگر همه از نری بود و ماده ای. چشم فرو خوابانيد :و گفت   . 
زبان از مدح نگاه داريد چنانکه از ذم نگاه داريد و سوال کردند که به چه چيز دست يابيم بر طاعت ؟ گفت :و گفت 

ک چيزی از دنيا در دل شما آيد هر سجده که کنيد آن چيز را کنيد بدانکه از دنيا از دل خود بيرون کنيد که اگر اند: 
  . و سوال کردند از محبت

عارف را اگر هيچ نعمتی : محبت نه از تعليم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او و گفت : گفت 
  . نبود او خود در همه نعمتی بود

من مهمان آنچه مرا دهند آن خورم : ند چه می خوری ؟ گفت نقلست که يک روز طعامی خوش می خورد او را گفت
با اين همه يک روز نفس را می گفت ای نفس خالصی ده مرا تا تو نيز خالصی يابی و ابراهيم يکبار او را 

  . وصيتی خواست
ه خلق نه توکل کن تا خدای با تو بهم برد و انيس تو بود و بازگشت بود که از همه برو شکايت کنی که جمل: گفت 

  : ترا منفعت تواند رسانيدو نه مضرت دفع توانند کرد و گفت
التماسی که کنی از آنجا کن که جمله درمانها نزديک اوست و بدانکه هرچه بتو فرومی آيد زنجی يا بالئی يا قافله 

  . ای ، يقين می دان که فرج يافتن از آن در نهان داشتن است و کسی ديگر گفت مرا وصيتی کن
حذر کن از آنکه خدای ترا می بيند و تو در شيوه مساکين نباشی: ت گف  .  

چون ترا بخدای حاجتی بود سوگندش بده بگوی يارب بحق معروف کرخی که : معروف مرا گفت : سری گفت 
  . حاجت من روا کنی تا حالی اجابت افتد

 معروف کرخی را بشکستند بيمار نقلست که شيعه يک روز بر در رضا رضی اهللا عنه مزاحمت کردند و پهلوی
مرا وصيتی کن: شد ، سری سقطی گفت   .  

چون من بميرم پيراهن مرا بصدقه ده که من می خواهم که از دنيا روم برهنه باشم چنانکه از مادر برهنه : گفت 
مجرب می آمده ام الجرم در تجريد همتا نداشت و از قوت تجريد او بود که بعد از وفات او خاک او را ترياک 

پس چون وفات کرد از غايت خلق و تواضع او بود که . گويند بهر حاجت که بخاک او روند حق تعالی روا گرداند 
  : همه اديان در وی دعوی کردند جهودان و ترسايان و مومنان هر يک گروه گفتند که وی از ما است خادم گفت

ترسايان نتوانستند ، جهودان نتوانستند .  من از آن قوممکه او گفته است که هرکه جنازه مرا از زمين تواند داشت
  . برداشت ، اهل اسالم بيامدند برداشتند و نماز کردند و باز هم آنجا او را بخاک کردند

نقلست که يک روز روزه دار بود و روز بنماز ديگر رسيده بود در بازار می رفت سقائی می گفت که رحم اهللا من 
مت کند که ازين آب بگرفت و بخوردخدای بر آنکس رح. شرب  .  

  گفتند نه که روزه دار بودی؟
چون وفات کرد او را بخواب ديدند گفتند خدای با تو چه کرد ؟. آری لکن بدعا رغبت کردم : گفت   
معروف را بخواب ديدم گفتم : مرا در کار دعا ، سقا کرد و بيامرزيد محمد بن الحسين رحمةاهللا عليه گفت : گفت 
ی با تو چه کرد ؟خدا   

بيامرزيد: گفت   .  
بزهد و ورع؟ گفت نی ، بقبول يک سخن برحمت بدو باز گردد و همه خلق را بدو باز گرداند سخن او در دل : گفتم 

من افتاد بخدای بازگشتم و ازجمله شغلها دست بداشتم مگر خدمت علی بن موسی الرضا و اين سخن او را گفتم 
  : گفت

سری گفت. ين ترا کفايت است اگر پند پذيری ا  :  
معروف را بخواب ديدم در زير عرش ايستاده چشم فراخ و پهن باز کرده چون والهی مدهوش و از حق تعالی ندا 

  می رسيد به فرشتگان که اين کيست ؟
  گفتند بارخدايا تو داناتری ؟

ر ما بهوش بازنيايد و جز بلقاء ما از فرمان آمد که معروفست که زا دوستی ما مست و واله گشته است و جز بديدا
  .خود خبر نيابد
  . رحمةاهللا عليه
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 ذکر سری سقطی قدس اهللا روحه  

آن نفس کشته مجاهده ، آن دل زنده مشاهده ، آن سالک حضرت ملکوت ، آن شاهد عزت جبروت ، آن نقطه دايره 
ل تصوف بود و در اصناف علم بکمال بود  و دريای النقطی ، شيخ وقت ، سری سقطی رحمةاهللا عليه ، امام اه

اندوه و درد بود و کوه حلم و ثبات بود و خزانه مروت و شفقت بود و در رموز و شارات اعجوبه بود و اول کسی 
که در بغداد سخن حقايق و توحيد گفت او بود و بيشتر از مشايخ عراق مريد وی بودند و خال جنيد بود و مريد 

ود و حبيب راعی را ديده بود و در ابتدا در بغداد نشستی دکانی داشت و پرده ای از در دکان معروف کرخی ب
ی از کوه لکام بيامد به زيارت وی و پرده از آن در :ي. درآويخته بود و نماز کردی هر روز چندين رکعت 

  . برداشت و سالم گفت و سری را گفت فالن پير از کوه لکام ترا سالم گفت
وی در کوه ساکن شده است پس کاری نباشد مرد بايد که در ميان بازار بحق مشغول تواند بود چنانکه : سری گفت 

  . يک لحظه از حق تعالی غايب نبود
  . نقلست که در خريد و فروخت جز ده نيم سود نخواستی ، يکبار بشصت دينار بادام خريد

بفروش: بادام گران شد دالل بيامد و گفت   .  
چند دينار ؟به : گفت    

به شصت و سه دينار: گفت   .  
بهاء بادام امروز نود دينار است: گفت   .  
قرار من اينست که هر ده دينار نيم دينار بيش نستانم من عزم خود نقض نکنم: گفت   .  

ی من نيز روا ندارم که کاالی توبکم بفروشم نه دالل فروخت و نه سری روا داشت در اول سقط فروش: دالل گفت 
  . کردی

بعد از آن نگاه کردند و دکان . من نيز فارغ گشتم : گفت . اورا گفتند بازار بسوخت . يک روز بازار بغدد بسوخت 
  . او نسوخته بود چون آن چنان بديد آنچه فارغ داشت بدرويشان بداد و طريق تصوف پيش گرفت

که ابتداء حال تو چگونه بود ؟: ازو پرسيدند    
ب راعی بدکان من برگذشت من چيزی بدو دادم که بدرويشان بدهروزی حبي: گفت   .  
خيرک اهللا: گفت   .  

تا روز ديگر که معروف کرخی می آمد کودکی يتيم با او همرا ه ، گفت اين . از آن روز دنيا بر دل من سرد شد
  . کودک را جامه کن من جامه کردم

من بيکبارگی از دنيا فارغ .داند و ترا ازين شغل راحت دهاد خدای تعاليدنيا را بر دل اين دشمن گر: معروف گفت 
آمدم از برکات دعای معروف و کس در رياضت آن مبالغت نکرد که او تا بحدی که جنيد گفت هيچکس را نديدم در 

عبادت کاملتر از سری که نود و هشت سال بر او بگذشت که پهلو بر زمين ننهاد ، مگر در بيماری مرگ و گفت 
الست تا نفس از من گرز در انگبين می خواهد و من ندادمشچهل س  . 
هر روزی چند کرت در آينه بنگرم از بيم آنکه نبايد که از شومی گناه رويم سياه شده باشد: و گفت   . 
خواهم که آنچه بر دل مردمان است بر دل منستی از اندوه تا ايشان فارغ بودندی از اندوه: و گفت   . 
ری بنزديک من آيد و من دست بمحاسن فرود آرم ترسم که نامم را در جريده منافقان ثبت کنند و اگر براد: و گفت 

من از هيچ کس سوال نکردمی مگر از سری که زهد او را دانسته بودم که شاد شود که چيزی از : بشر حافی گفت
  . دست وی بيرون شود

يک روز بر سری رفتم می گريست: جنيد گفت   .  
وده است ؟چه ب: گفتم    

در خاطرم آمد که امشب کوزه ای را بر آويزم تا آب سرد شود: گفت   . 
تو از آن کيستی ؟: در خواب شدم حوری را ديدم گفتم    

: اينک بنگر جنيد گفت . از آن کسی که کوزه برنياويزد تا آب خنک شود و آن حور کوزه مرا بر زمين زد : گفت 
سفالها آنجا افتاده بودسفالهای شکسته ديدم تا ديرگاه آن   .  



نيزيه رو پس برفتم شخصی ديدم هايل . شبی خفته بودم بيدار شدم سر من تقاضا کرد که بمسجد شو : جنيد گفت 
يا جنيد از من می ترسی ؟: مرا گفت . بترسيدم    
آری: گفتم  .  
اگر خدايرا بسزا بشناخته ای جز از وی نترسيدی: گفت  .  
تو کييستی؟: گفتم    
ابليس : گفت .  

می بايستی که ترا ديدمی: گفتم   .  
آن ساعت که از من انديشيدی از خدای غافل شدی و ترا خبر نی ، مراد از ديدن من چه بود ؟: گفت   
خواستم تا پرسم که ترا بر فقرا هيچ دست باشد ؟: گفتم    
نی ، : گفت   
چرا ؟: گفتم   
د و چون خواهم که بعقبی بگيرمشان بمولی گريزند و مرا آنجا چون خواهم که بدنيا بگيرمشان بعقبی گريزن: گفت 

  . راه نيست
اگر بر ايشان دست نيابی ايشانرا هيچ بينی ؟: گفتم    

آنگاه که در سماع و وجد افتند بيمشان که از کجا می نالند اين بگفت و ناپديد شد. بينم : گفت   .  
دروغ می گويد آن دشمن خدای که ايشان :  سر برآورد و گفت چون بمسجد درآمدم سری را دديدم سر بر زانو نهاده

  . از آن عزيزترند که ايشان بابليس نمايد
با سری بجماعت از مخنثان برگذشتم بدل من درآمد که حال ايشان چون خواهد بود ؟: جنيد گفت    

هرگز بدل من نگذشته است که مرا بر هيچ آفريده فضل است در کل عالم: سری گفت   .  
يا شيخ نه بر مخنثان خود را فضل نهاده ای: گفتم  .  

هرگز نی: گفت   .  
بنزديک سری درشدم ويرا ديدم متغير ، : جنيد گفت   

چه بوده است ؟: گفتم   
چنين که می بينی. و سوال کرد که حطا چه باشد ؟ جواب دادم آن پری آب گشت . پری از پريان بر من آمد : گفت   

.  
دستوری نداد. ی داشت دستوری خواست که اين خانه ترا بروبم نقلست که سری خواهر  .  

زندگانی من کرامی اين نکند تا يک روز درآمد پيرزنی را ديد که خانه وی می رفت: گفت   .  
اکنون نامحرمی آورده ای. ای برادر مرا دستوری ندادی تا خدمت تو کنم : گفت  .  
و از ما محروم بود ، اکنون از . يا است که در عشق ما سوخته است ای خواهر دل مشغول مدار ، که اين دن: گفت 

  . حق تعالی دستوری خواست تا از روزگار ما نصيبی بود او را جاروب حجره ما بدو دادند
  . يکی از بزرگان می گويد چندين مشايخ را ديدم هيچ کس را بر خلق خدای چنان مشفق نيافتم که سری را

کردی روی ترش کردی و جواب گفتی از سر اين پرسيدندنقلست که هرکه سالمش   .  
. پيغامبر صلی اهللا عليه و علی آله و سلم ، گفته است که هرکه سالم کند بر مسلمانی صد رحمت فرود آيد : گفت 

  . نود آنکس را بود که روی تازه دارد من روی ترش کرده ام تا نود رحمت او را بود
. پس چگونه او را به از خود خواسته باشد .  و درجه ايثار از آنچه او کرد زيادت است اگر کسی گويد اين ايثار بود

گويم نحن نحکم بالظاهر روی ترش کردن را بظاهر حکم توانيم کردن اما بر ايثار حکم نمی توان کردن يا از سر 
ردصدق بود يآ نبود از سر اخالص بود يا نبود الجرم آنچه بظاهر بدست او بود بجای آو  .  

ای پيغامبر خدای اين چه شور است که از بهر يوسف : گفت . نقلست که يکبار يعقوب عليه السالم را بخواب ديد 
  در جهان انداخته ای ؟

ندای بسر او رسيد که يا سری دل نگاه دار و يوسف را . چون ترا بر حضرت بار هست حديث يوسف را بباد برده 
اين جزای : گفتند . چون بعقل باز آمد .  شد و سيزده شبانروز بی عقل افتاده بود بوی نمودند نعره ای بزد و بيهوش

  . آنکس است که عاشقان درگاه ما را مالمت کند
چند روز است تا نخورده ای ؟: نقلست که کسی پيش سری طعامی آورد و گفت    

پنج روز: گفت   . 
  .  استگرسنگی تو گرسنگی بخل بوده است گرسنگی فقر نبوده: گفت 



: پس باتفاق يکی را بر سر کوهی بديد چون بوی رسيد ، گفت . نقلست که سری خواست که يکی از اوليا را بيند 
  السالم عليک تو کيستی ؟

او: گفت   .  
تو چه می کنی ؟: گفت   
او: گفت  . 
تو چه می خوری؟: گفت    

او: گفت   .  
؟ اين سخن بشنيد نعره ای بزد و جان بداداين که می گويی او ، ازين خدای را می خواهی : گفت   .  

سری مرا روزی از محبت پرسيد:نقلست جنيد گفت   .  
سری پوست دست . گروهی گفتند موافقت است و گروهی گفتند اشارت است و چيزهای ديگر گفته است : گفتم 

وستی او خشک شده بعزت او که اگر گويم اين پوست از د: گفت . خويش بگرفت و بکشيد از دستش برنخاست 
  . است راست گويم و از هوش بشد و روی او چون ماه گشت

نقلست که سری گفت بنده بجايی برسد رد محبت که اگر تيری يا شمشيری بر وی زنی خبر ندارد و از آن خبر بود 
  . اندر دل من تا آنگاه که آشکارا شد که چنين است

می آيند تا از من علم آموزند دعا گويم ، يارب تو ايشانرا علمی چون خبر می يابم که مردمان بر من : سری گفت 
  . عطا کن که مشغول گرداند تا من ايشانرا بکار نيايم که من دوست ندارم که ايشان سوی من آيند

 . نقلست که مردی سی سال بود تا در مجاهده ايستاده بود
اين بچه يافتی ؟: گفتند    

بدعاء سری: گفت   .  
نه ؟چگو: گفتند    
آواز داد که کيست ؟. او در خلوتی بود . روزی بدر سرای او شدم و در بکوفتم : گفت    
آشنا: گفتم  .  
خداوندا بخودش مشغول کن چنانکه پروای : پس گفت . اگر آشنا بودی مشغول او بودی و پروای ما نبود ی: گفت 

  . هيچ کسش نبود
آمد و کار من بدينجا رسيدچيزی بر سينه من فرود : همين که اين دعا گفت   .  

نام او احمد يزيد کاتب بود با تجملی تمام و . يکی از نديمان خليفه می گذشت . نقلست که يک روز مجلس می گفت 
باش تا بمجلس اين مرد رويم چند جائی رويم که نبايد رفت ، پس : گفت . جمعی خادمان و غالمان گرد او درآمده 

لس سری رفت و بنشست و بر زبان سری رفت که در هجده هزار عالم هيچ کس نيست پس به مج. دلم آنجا بگرفت 
از آدمی ضعيف تر و هيچ کس از انواع خلق خدای در فرمان خدای چنان عاصی نشود که آدمی که اگر نيکو شود 

بت او ، چنان نيکو شود که فرشته رشک برد از حالت او و اگر بد شود چنان بد شود که ديو را ننگ آيد از صح
عجب از آدمی بدين ضعيفی که عاصی شود در خدای بدين بزرگی اين تيری بود که از کمان سری جدا شد بر جان 

  . احمد آمد
ديگر . پس گريان برخاست و بخانه رفت و آن شب هيچ نخورد و سخن نگفت . چندان بگريست که از هوش بشد 

. روز سوم پياده تنها بيامد . لس بآخر رسيد ، برفت بخانه روز پياده به مجلس آمد اندوهگين و زرد روی چون مج
ای استاد آن سخن تو مرا گرفته است و دنيا بر دل من سرد گردانيده : چون مجلس تمام شد پيش سری آمد و گفت 

مرا بيان کن راه سالکان. می خواهم که از خلق عزلت گيرم و دنيا را فرو گذارم . ای   .  
ی يا راه شريعت ؟راه طريقت خواه: گفت    

 راه عام خواهی يا راه خاص ؟
  . گفت هر دو را بيان کن

اگر مال باشد از بيست دينار نيم دينار و راه . راه عام آنست که پنج نماز پس امام نگاه داری و زکوة بدهی : گفت 
ول نکنی و تو دانی خاصل آنست که همه دنيا را پشت پای زنی و به هيچ از آرايش وی مشغول نشوی اگر بدهند قب

چون روزی چند برآمد ، پيرزنی موی کنده و . اينست اين دو را پس از آنجا برون آمد و روی به صحرائی نهاد 
ای امام مسلمانان فرزندکی داشتم جوان و تازه روی به مجلس تو آمد :روی خراشيده بيامد نزديک سری ، گفت 

ن چند روزيست تا غايب شده است و نمی دانم که کجاستاکنو. خندان و خرامان بازگشت گريان و گدازان   !  
دل تنگی مکن که : تدبير اين کار من بکن از بس زاری که کرد سری را رحم آمد ، گفت . دلم در فراق او بسوخت 

چون بيايد من ترا خبر دهم که وی ترک دنيا گفته است و اهل دنيا را مانده ، تايب حقيقی شده است. جز خير نبود   .  



پس سری احد را ديد زردروی . برو و پيرزن را خبر ده : چون مدتی برآمد شبی احمد بيامد سری خادم را گفت 
  . شده و نزار گشته و باالی سروش دوتا گشته

ای استاد مشفق چنانکه مرا درراحت افکندی و از ظلمات برهانيدی ، خدای ترا راحت دهد ، و راحت دو :گفت
ايشان درين سخن بودند که مارد احمد و عيال او بيامدند تو پسرکی خرد داشت و بياوردند . د جهانی ترا ارزانی دا

چون مادر را چشم بر احمد افتاد و آن حال بديد ، که نديده بود ، خويشتن در کنار او افکند و عيال نيز بيکسوی 
. يشتن را در پای او انداخت بچه خو. سری گريان شد . خروش از همه برآمد . زاری کرد و پسرک می گريست 

  . هرچند کوشيدند تا او را بخانه برند البته سود نداشت
ای امام مسلمانان چرا ايشان را خبر کردی که کار مرا بزيان خواهند آورد: گفت   !  

ی مرا بزندگ: زن گفت . پس احمد خواست که بازگردد . مادرت بسيار زاری کرده بود من از وی پذيرفته ام : گفت 
آن وقت که ترا خواهد من چکنم ؟. بيوه کردی و فرزندان يتيم کردی    

  . الجرم پسر را با خود بربايد گرفت
چنين کنم فرزند را: گفت   .  

  . آن جامه نيکو از وی بيرون کرد و پاره گليم بر وی انداخت و زنبيل در دست او نهاد و گفت روان شو
فرزند را درربود. اين کار ندارم من طاقت : مادر چون آن حال بديد گفت   .  

پس احمد بازگشت و روی به صحرا . ترا نيز وکيل خود کردم اگر خواهی پای ترا گشاده کنم : احمد زن را گفت 
مرا احمد فرستاده است می گويد که کار من تنگ درآمده است مرا درياب: نهاد و درآمد و گفت  .  

: گوش داشت می گفت . رخاک خفته و نفس بلب آمده و زبان می جنبانيد شيخ برفت احمد را ديد در گورخانه ای ب
. سری سر وی برداشت و از خاک پاک کرد و بر کنار خود نهاد احمد چشم باز کرد . لمثل هذا فليعمل العالمون 

وی سری گريان ر. پس نفس منقطع شد . ای استاد بوقت آمدی که کار من تنگ درآمده است : گفت . شيخ را ديد 
کجا می رويد ؟: بشهر نهاد تا کار او بسازد خلقی را ديد که از شهر بيرون می آمدند ، گفت   

خبر نداری که دوش از آسمان ندائی آمد که هرکه خواهد که بر ولی خاص خدای نماز کند گو بگورستان : گفتند 
وی جنيد خاست تمام بود و سخن شو نيزيه رويد و نفس وی چنين بود که مريدان چنان می خاستند و اگر خود از 

اوست که ای جوانان کار بجوانی کنيد پيش از آنکه به پيری رسيد که ضعيف شويد و در تقصير بمانيد ، چنين که 
سی سالست که استغفار می : من مانده ام و اين وقت که اين سخن گفت ، هيچ جوان طاقت عبادت او نداشت و گفت 

چگونه ؟: گفتند . کنم از يک شکر گفتن    
الحمدهللا از شرم آنکه خود را به از برادر : گفتم. اما دکان من نسوخت مرا خبر کردند . گفت بازار بغداد بسوخت 

مسلمان خواستم و دنيا را حمد گفتم از آن استغفار می کنم و گفت اگر يک حرف از وردی که مراست فروت شود 
  .  توانگر و قرايان بازار و عالمان اميرانهرگز آنرا قضا نيست و گفت دور باشيد از همسايگان

هرکه خواهد که به سالمت بماند دين او و براحت رساند دل او و تن او و اندک شود غم او ، گو از خلق : و گفت 
  . عزلت کن که اکنون زمان عزلت است و روزگار تنهايی

 که تشنگی ببرد ، جامه ای که عورت جمله دنيا فضولست مگر پنج چيز ؛ نانی که سد رمق بود ، آبی: و گفت 
  . بپوشد ، خانه ای که در آنجا تواند و علمی که بدان کار می کنی

هر معصيت که از سبب شهوت بود اميد توان داشت به آمرزش آن و هر معصيت که آن بسبب کبر بود : و گفت 
 .  از شهوتاميد نتوان داشت به آمرزش آن زيرا که معصيت ابليس از کبر بود و زلت آدم

اگر کسی در بستانی بود که درختان بسيار بود بر هر برگ درختی مرغی نشسته و بزبانی فصيح می : و گفت 
آنکس که نترسد که آن مکر است و استدراج بر وی بيابد ترسيد. گويند السالم عليک يا ولی اهللا   .  

عالمت استدراج کوريست از عيوب نفس: و گفت   . 
است بی عملمکر قولی : و گفت   .  
ادب ترجمان دلست: و گفت   .  
قوی ترين قوتی آنست که بر نفس خود غالب آيی و هرکه عاجز آيد از ادب نفس خويش از ادب غيری : و گفت 

  . عاجز تر بود هزار بار
بسيارند جمعی که گفت ايشان موافق فعل نيست ، اما اندک است آنکه فعل او موافق گفت اوست: و گفت   .  

هرکه قدر نعمت نشناسد زوال آيدش از آنجا که نداند: فت و گ  .  
هرکه مطيع شود ، آنرا که فوق اوست ، مطيع شود آنکه دون اوست: و گفت   .  
زبان ترجمان دل توست و روی تو آيينه دل تست بر روی تو پيدا شود هرآنچه در دل پنهان داری: و گفت   .  



دلی است مثل درخت که بيخ او . ثل کوه که آنرا هيچ از جای نتواند جنبانيد دلها سه قسم است ؛ دلی است م: و گفت 
 . ثابت است ، اما باد او را گاه گاهی حرکتی دهد و دلی است مثل بری که با باد می رود و بهر سوی می گردد

ات ابرار معنی آنست که حسن. دلهای ابرار معلق به خاتمت است و دلهای مقربان معلق بسابقت است : و گفت 
سيئات مقربان است و حسنه سيئه از آن می شود که برو فرو می آيد بهر چه فرو آيی کار بر تو ختم شود و ابرار 

آن قوميند که فرو آيند که ان االبرار لفی نعيم ، بر نعمت فرو آيند الجرم دلهای ايشان معلق خاتمت است اما سابقان 
رگز فرونيايند که هرگز بازل نتوان رسيد ، ازين جهت چون بر هيچ فرو الجرم ه. راکه مقربانند چشم در ازل بود 

  . نيابند ايشانرا بزنجير به بهشت بايد کشيد
حيا و انس به در دل آيند اگر در دلی زهد و ورع باشد فرود آيند و اگر نه باز گردند: و گفت   . 
گر بود خوف از خدای و رجاء بخدای و پنج چيز است که قرار نگيرد در دل اگر در آن دل چيزی دي: و گفت 

يا از خدای و انس بخدای\دوستی خدای و   .  
مقدار هر مردی در فهم خويش بر مقدار نزديکی دل او بود بخدای: و گفت   . 
فهم کننده ترين خلق آن بود که فهم کند اسرار قرآن و تدبر کند در آن اسرار: و گفت   .  
بر خلق صبر تواند کردصابرترين خلق کسی است که : و گفت   . 
فردا امتان را بانبيا خوانند وليکن دوستانرا بخدای باز خوانند: و گفت   . 
شوق برترين مقام عارفست: و گفت   .  
عارف آنست که خوردن وی خوردن بيماران بود و خفتن وی خفتن مارگزيدگان بود و عيش وی عيش : و گفت 

  . غرقه شدگان بود
منزل نوشته است که خداوند فرمود که ای بنده من ، چون ذکر من بر تو غالب شود من در بعضی کتب : و گفت 

  . عاشق تو شوم و عشق اينجا بمعنی محبت بود
عارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زمين شکل است که بار همه موجودات بکشد و آب : و گفت 

 .  که عالم بدو روشن گرددنهادست که زندگانی دلهای همه بدو بودو آتش رنگست
تصوف ناميست سه معنی را ، يکی آنکه معرفتش نور ورع فرونگيرد و در عالم باطن هيچ نگويد که : و گفت 

  . نقص کتاب بود و کرامات او را بدان دارد که مردم باز دارد از محارم
رسنگی برود بر وی و راضی عالمت زاهد آرام گرفتن نفس است از طلب و قناعت کردن است بدانچه گ: و گفت 

بودن است بدانچه عورت پوشی بود و نفور بودن نفس است از فضول و برون کردن خلق از دل و گفت سرمايه 
  . عبادت زهد است در دنيا و سرمايه فتوت رغبت است در آخرت

 خوش عيش زاهد خوش نبود که وی بخود مشغول خوش نبود که وی بخود مشغول است و عيش عارف: و گفت 
  . بود چون از خويشتن مشغول بود

کارهای زهد همه بر دست گرفتم هر چه خواستم ازو يافتم مگر زهد: و گفت   . 
هرکه بيارايد در چشم خلق آنچه درو نبود بيفتد از ذکر حق: و گفت   .  
هرکه بسيار آميخت با خلق از اندکی صدق است: و گفت   .  
جانی و رنج خلق بکشی بی کينه و مکافاتحسن خلق آنست که خلق را نرن: و گفت   . 
از هيچ برادر بريده مشو در گمان و شک و دست از صحبت او باز مدار بی عتاب: و گفت   . 
قوی ترين خلق آنست که با خشم خويشتن برآيد: و گفت   .  
ایترک گناه گفتن سه وجه است ؛ يکی از خوف دوزخ و يکی از رغبت بهشت و يکی از شرم خد: و گفت   . 
بنده کامل نشود تا آنگاه که دين خود را بر شهوات اختيار نکند: و گفت   .  

آخر گفتند چرا او را دفع نکردی ؟ . نقلست که يکی روز در صبر سخن می گفت کژدمی چند بار او را زخم زد 
ز مناجات تو و گفت شرم داشتم چون در صبر سخن می گفتم و در مناجات گفته است الهی عظمت تو مرا باز بريد ا

  . شناخت من بتو مرا انس داد با تو
اگر نه آنستی که تو فرموده ای که مرا يآد کن بزبان و اگر نه ياد نکردمی يعنی تو در زبان نگنجی و : و گفت 

که سری گفت نمی خواهم که در بغداد : زبانی که به لهو آلوده است بذکر تو ، چگونه گشاده گردانم ؟ جنيد گفت 
از آنکه ترسم که مرا زمين نپذيرد و رسوا شوم و مردمان بمن گمان نيکو برده اند ايشانرا بد افتد چون بيمار بميرم 

: جنيد گفت . شد بعيادت او درشدم بادبيزنی بود برگرفتم و باشد می کردم گفت ای جنيد بنه که آتش تيز تر شود 
  حال چيست ؟

عبدا مملوکا اليقدر علی شيئی: گفت   . 
وصيتی بکن: گفتم   .  



مشغول مشو بسبب صحبت خلق از صحبت حق تعالی: گفت   .  
اگر اين سخن را بيش ازين گفتنی با تو نيز صحبت نداشتمی و نفس سری سپری شد رحمةاهللا عليه : جنيد گفت 
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 ذکر فتح موصلی قدس اهللا روحه العزيز  

ل ، آن ستوده رجال ، آن ربوده حالل ، آن بحقيقت ولی شيخ وقت ، فتح آن عالم فرع و اصل ، آن حاکم وصل و فص
موصلی رحمةاهللا عليه ، از بزرگان مشايخ بود و صاحب همت بود و عالی قدر و در ورع و مجاهده بغايت بود و 

سته حزنی و خوفی غالب داشت و انقطاع از خلق و خود را پنهان می داشت از خلق تا حدی که دسته کليد برهم ب
بود بر شکل بازرگانان هرکجا رفتی در پيش سجاده بنهادی تا کسی ندانستی که او کيست وقتی دوستی از دوستان 

از بزرگی سوال کردند که فتح ! حق تعالی بدو رسيد ، او را گفت بدين کليدها چه می گشايی که بر خود بسته ای 
ابو عبداهللا بن جال گويد که در خانه .  کرده است بکلی را هيچ علم هست ؟ گفت او را بسنده است علم که ترک دنيا

درين وقت کجا می : گفتم . سری بودم چون پاره ای از شب بگذشت جامه های پاکيزه در پوشيد و ردا برافکند 
 روی ؟
به عيادت فتح موصلی: گفت   . 

چون جالد دست . ب زند چون روز شد فرمودند که محبوسانرا چو. چون بيرون آمد عسس بگرفتش و بزندان برد 
جالد را گفتند چرا نمی زنی؟. نتوانست جنبانيدن . دستش خشک شد . برداشت تا او را بزند   

پيری برابر من ايستاده است و می گويد تا براو نزنی ، دست من بی فرمان شد بنگريستند فتح موصلی بود ، : گفت 
ح را سوال کردند از صدق ، دست د رکوره آهنگری کرد نقلست که روزی فت. سری را نزد او بردند و رها کردند 

  .پاره ای آهن تافته بيرون آورد و بر دست نهاد
گفتم مرا وصيتی کن. اميرالمومنين علی را بخواب ديدم :فتح گفت . صدق اينست : گفت   .  
نديدم چيزی نيکوتر از تواضع که توانگر کند مرد درويش را بر اميد ثواب حق:گفت   .  
نيکوتر ازين کبر درويش است بر توانگران از غايت اعتماد که او دارد بر حق ، نقلست که : بيفزای ، گفت  : گفتم

  . فتح گفت وقتی در مسجد بودم با ياران ، جوانی در آمد با پيراهنی خلق و سالم کرد
 من خفته باشم ، مرا بشوی غريبانرا خدای باشد و بس ، فردا به فالن محلت بيای و خانه من نشان خواه و: و گفت 

برفتم چنان بود او را بشستم و آن پيراهن را کفن کردم و دفن کردم می . و اين پيراهن را کفن کن و بخاک دفن کن 
خواستم که بازگردم ، دامنم بگرفت و گفت اگر مرا ای فتح برحضرت خدای منزلتی بود ترا مکافات کنم برين رنج 

اين بگفت و خاموش شد. بميرد که بر آن زيسته باشد پس گفت مرد بر آن . که ديدی  .  
نقلست که يک روز می گريست ، اشکهای خون آلود از ديدگان می باريد ، گفتند يا فتح چرا پيوسته گريانی ؟ گفت 

چون از گناه خود ياد می کنم خون روان می شود از ديده من که نبايد که گريستن من به ريا ، بود نه باخالص:   .  
گفت در خبر است که هرکه را بی سوال چيزی دهند و رد کند برحق تعالی .قلست که کسی فتح را پنجاه درم آورد ن

يک درم بگرفت و باقی باز داد و گفت با سی پير صحبت داشتم که ايشان از جمله ابدال بودند همه . رد کرده است 
ای مردمان نه هرکه طعام و شراب : ند ، و گفت گفتند که به پرهيز از صحبت خلق و همه به کم خوردن ، فرمود

بلی ، گفت همچنين دل که از علم و حکمت و سخن مشايخ باز گيرد بميرد و گفت :گفتند . از بيمار باز گيرد بميرد 
 وقتی سوال کردم از راهبی که راه بخدای چگونه است ؟

چون سخن گويند از خدای گويند و چون گفت چون روی براه وی آوردی آنجاست و گفت اهل معرفت آن قومند که 
عمل کنند برای خدای کنند و چون طلب کنند از خدای طلب کنند و گفت هرکه مداومت کند بر ذکر دل ، آنجا شادی 
محبوب پديد آيد و هرکه خدايرا برگزيند بر هوای خويش از آنجا دوستی خدای تعالی پديد آيد و هرکه را آرزومندی 

داند از هرچه جز اوستبود به خدای روی بگر  .  
  نقلست که چون فتح وفات کرد او را بخواب ديدند ، گفتند خدای با تو چه کرد ؟

فرمود يا فتح فرشته گناه ترا فرموده . خداوند تعالی فرمود که چرا چندين گريستی؟ گفتم الهی از شرم گناهان : گفت 
رحمةاهللا عليه. تن تو بودم که تا چهل سال هيچ گناه بر تو ننويسد از بهر گريس  .  
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 ذکر احمد حواری قدس اهللا روحه  

آن شيخ کبير ، آن امام خطير آن زين زمان ، آن رکن جهان ، آن ولی قبه تواری قطب وقت ، احمد حواری ، 
ايق معتبر بود رحمةاهللا عليه يگانه وقت بود و در جمله فنون علوم عالم بود و در طريقت بيانی عالی داشت و در حق

و در روايات و احاديث مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعيات بدو بود و از اکابر مشايخ شام بود و بهمه زبانها 
احمد حواری ريحان شام است و از مريدان ابوسليمان دارائی بود و با سفيان : محمود بود تا بحدی که جنيد گفت 

لها اثری عجب بود و در ابتدا بتحصيل علم مشغول بود تا در علم بدرجه عيينه صحبت داشته بود و سخن او را در د
کمال رسيد ، آنگاه کتب را برداشت و بدريا برد و گفت نيکو دليل و راه بری بودی ما را ، اما از پس رسيدن 

ديد آمد درگاه و مقصود ، مشغول بودن بدليل محال بود که دليل ، تا آنگاه بايد که مريد در راه بود چون به پيشگاه پ
  . راه را چه قيمت ؟ پس کتب را بدريا رها کرد و بسبب آن رنجهای عظيم کشيد و مشايخ گفتند آن د رحال سکر بود

بوسليمان . نقلست که ميان سليمان دارائی و احمد حواری عهد بود که به هيچ چيز ويرا مخالفت نداد سه بار بگفت 
ن حال ساعتی بر آمد ياد آمدش ، گفت احمد را طلب کنيد طلب کردند نيافتندبگفت برو و در آنجا بنشين ، چون بري  

.  
چون بنگريستند در تنور بود موئی بر . در تنور بنگريد که با من عهد دارد که به هيچ چيز مرا مخالفت نکند : گفت 

تم ای حوری ، روئی گف. نقلست که گفت حوری را به خواب ديدم ، نوری داشت که می درفشيد . وی نسوخته بود 
  . نيکو داری

آری يا احمد ، آن شب که بگريستی من آن آب ديده تو در روی خود ماليدم روی من چنين شد و گفت بنده : گفت 
  . تايب نبود تا پشيمان نبود بدل و استغفار نکند بزبان و از عهده مظالم بيرون نيايد تا جهد نکند در عبادت

وبه و اجتهاد زهد و صدق برخيزدو از صدق توکل برخيزد و از توکل استقامت برخيزد چون چنين بود که گفتم از ت
و از استقامت معرف برخيزد بعد از آن لذت انس بود بعد زا انس حيا بود بعد از حيا خوف بود از مکر و استدراج 

ل آيد و از لقای حق بازماند و در جمله اين احوال ا زدل او مفارقت نکند از خوف آنکه نبايد که اين احوال برو زوا
و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو بايد ترسيد آسان شود بر وی دور بودن ا زهرچه او را نهی کرده اند از آن ، و گفت 

هرکه عاقل تر بود به خدای عارف تر بود و هرکه به خدای عارف تر بود زود بمنزل رسد و گفت رجا ، قوت 
 ، گريستن بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه بر وجه بوده باشد و گفت خايفان است و گفت فاضلترين گريستن

هرکه بدنيا نظر کند بنظر ارادت و دوست حق تعالی او را نور فقر و زهد از دل او بيرون برد و گفت دنيا چون 
نکه سگ از مزبله ای است و چايگاه جمع آمدن سگان است و کمتر از سگ باشد آنکه بر سر معلوم دنيا نشيند از آ

  . مزبله ، چون حاجت خود روا کند سير شود بازگردد
هرکه نفس خويش را نشناسد او در دين خويش در غرور بود: و گفت   .  
مبتال نگرداند حق تعالی هيچ بنده ای را به چيزی سخت تر از غفلت و سخت دلی: و گفت   . 
انده اندانبيا مرگ را کراهيت داشته اند که از ذکر حق بازم: و گفت   .  
دوستی خدای دوستی طاعت خدای بود: و گفت   .  
دوستی خدای را نشانی هست و آن دوستی طاعت اوست: و گفت   .  
هيچ دليل نيست بر شناختن خديا جز خدای اما دليل طلب کردن برای آداب خدمتست: و گفت   .  
 کنند او مشرکست در عبادت خدای تعالی هرکه دوست دارد که او را بخير بشناسد با نيکويی او را ياد: و گفت 

بنزديک اين طايفه از بهر آنکه هر که خدای را بدوستی پرستد دوست ندارد که خدمت او را هيچ کس بيند جز 
والسالم. مخدوم او   .  
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 ذکر احمد خضرويه قدس اهللا روحه العزيز  

ن متوکل بحقيقت ، آن صاحب فتوت شيخی احمد آن جوانمرد راه ، آن پاکباز درگاه آن متصرف طريقت ، آ
خضرويه بلخی ، رحمةاهللا عليه ، از معتبران مشايخ خراسان بود و از کامالن طريقت بود و از مشهوران فتوت 

بود و از سلطانان واليت و از مقبوالن جمله فرقت بود و در رياضت مشهور بود و در کلمات عالی مذکور بود و 
ر مريد داشت که هر هزار بر آب می رفتند و بر هوا می پريدند و در ابتدا مريد حاتم صاحب تصنيف بود وهزا

 . اصم بود و با ابو تراب صحبت داشته بود و برحفص را ديده بود
  بو حفص را پرسيدند که ازين طايفه که را ديدی ؟

ريان پوشيدی و فاطمه که عيال هيچ کس را نديدم ، بلند همت تر و صادق احوال تر که احمد جامه برسم لشک: گفت 
او بود اندر طريقت آيتی وبد و از دختران امير بلخ بود توبت کرد و بر احمد کس فرستاد که مرا از پرد بخواه ، 
احمد اجابت نکرد ديگر بار کس فرستاد که ای احمد من ترا مردانه تر ازين دانستم راه بر باش نه راه بر ، احمد 

فاطمه بترک شغل دنيا بگفت و بحکم عزلت با . پدر بحکم تبرک او را باحمد داد . است کس فرستاد و از پدر بخو
فاطمه باوی برفت  چون پيش بايزيد اندر آمدند ، فاطمه نقاب از . حمد بياراميد تا احمد را قصد زيارت بايزيد افتاد 

گفت ای فاطمه اين چه .  شد روی برداشت و با ابو يزيد سخن می گفت احمد از آن متغير شد و غيرتی بر دلش
  گستاختی بود که با بايزيد کردی ؟

از تو بهوا برسم و از وی بخدای رسم و . از آنکه تو محرم طبيعت من يو بايزيد محرم طريقت من :فاطمه گفت 
تا دليل سخن ايسنت که او از صحبت من بی نياز است و تو بمن محتاجی و پيوسته بايزيد با فاطمه گستاخ می بودی 

  . روزی بايزيد را چشم بر دست فاطمه افتاد که حنا بسته بود
يا فاطمه از برای چه حنا بسته ای: گفت   .  
يا بايزيد تا اين غايت تو دست و حنای من نديده بودی مرا بر تو انبساط بود: گفت   .  

بايزيد . لی رود پيش ازين گفته ام اکنون که چشم تو بر اينها افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر کسی را اينجا خيا
گفت از خداوند درخناست کرده ام تا زنانرا بر چشم من چو ديوار گرداند و بر چشم من يکسان گردانيده است چون 

پس احمد و فاطمه از آنجا بنشابور آمدند و اهل نيشابور را با احمد خوش بود و . کسی چنين بود او کجا زند بيند 
با فاطمه .  رحمةاهللا عليه بنشابور آمد و قصد بلخ داشت احمد خواست که او را دعوتی کند چون يحيی معاذ رازی

فاطمه گفت چندين گاو و گوسفند و حوائج و چندين شمع و عطر و ! مشورت کرد که دعوت يحيی را چه بايد کرد 
ان آيد بايد که سکگان محلت احمد گفت باری کشتن خر چرا ؟ گفت چون کريمی بمهم. با اين همه چند حر نيز ببايد 

را از آن نصيبی بود اين فاطمه در فتوت جنان بود الجرم بايزيد گفت هرکه خواهد که تا مردی بيند پنهان در لباس 
  . زنان گو در فاظطمه نگر

رغبتی عظيم در من . نقلست که احمد گفت مدتی مديد نفس خويش را قهر کردم ، روزی جماعتی بغزا می رفتند 
آمد و نفس نشاط نيايد اين مگر آنست که او را پيوسته در روزه می دارم از گرسنگی طاقتش نمانده است می پديد 

  . خواهد تا روزه گشايد
  . گفتم به سفر روزه نگشايم

روا دارم:گفت   .  
  . عجب داشتم

بشب بخسبد و گفتم تا روز خواهد که بسفر رود تا . مگر از بهر آن می گويد که من او را بنماز شب فرمايم : گفتم 
روا دارم عجب داشتم و تفکر کردم که مگر از آن می گويد تا با خلق بياميزد که ملول گشته : گفت . بيدار دارمت 

گفتم هرکهجا ترا برم ترا بکرانه فرود آرم و با خلق ننشينم. است در تنهايی تا بخلق انسی يابد   .  
روا دارم:گفت   .  

تا از مکر وی مرا آگاه کند يا او را مقر آورد تا چنين گفت که تو مرا . حق بازگشتم عاجز آمدم و بتضرع ب
بخالفهای مراد هر روزی صد بار همی کشی و خلق آگاه نی آنجا ، باری د رغزو بيکبار کشته شوم و باز رهم و 

 خدائی که نفسی همه جهان آواره شود که زهی احمد خضرويه که او را بکشتند و شهادت يافت گفت سبحان آن



جهان اسالم خواهد آورد و نه بدان جهان ، پنداشتم که « آفريد بزندگانی منافق و از پس مرگ هم منافق نه بدي
 . طاعت می چويی ندانستم که زنار می بندی و خالف او که می کردم زيادت کردم

بيرون نکردم . مغيالن در پايم شکست پاره ای بفتم ، خار . نقلست که گفت يکبار بباديه بر توکل براه حج درآمدم 
گفتم توکل باطل شود همچنان لنگان لنگان بمکه رسيدم و حج بگزاردم و همچنان بازگشتم و جمله راه از وی چيزی 

پايم مجروح شد. مردمان بديدندو آن خار از پايم بيرون کردند . بيرون می آمد و من برنجی تمام می رفتم   .  
تبسمی بکرد و گفت آن اشکيل که بر پايت . يک بايزيد در آمدم بايزيد را چشم برمن افتاد روی ببسطام نهادم بنزد

نهادند چه کردی ؟ گفتم اختيار خويش باختيار او بگذاشتم شيخ گفت ای مشرک اختيار من می گويی يعنی ترا نيز 
پس گفت درويشی در . ر نقلست که گفت عز درويش يخويش را پنهان دا! وجودی و اختياری هست اين شرک نبود 

  . ماه رمضان يکی توانگری بخانه برد و در خانه وی بجز نانی خشک نبود
درويش آن زر را باز فرستاد و گفت اين سزای آنکس است که سر خويش . توانگر بازگشت صره زر بدو فرستاد 

 خانه او آمد بسيار بگشت هيچ نقلست که دزدی در. با چون تويی آشکارا کند ما اين درويشی بهر دوجهان نفروشيم 
نيافت خواست که نوميد بازگردد احمد گفت ای برنا دلو برگير و آب برکش از چاه و طهارت کن و بنماز مشغول 

  . شو تا چون چيزی برسد بتو دهم تا تهی دست از خانه ما بازنگردی
چون روز شد خواجه صدر دينار بياورد و به شيخ داد. برنا همچنين کرد   .  

گريان شد و گفت راه . بگير اين جزاء يک شبه نماز تست دزد را حالتی پديد آمد لرزه بر اندام او افتاد : شيخ گفت 
توبه کرد و به خدای بازگشت و زر را . شب از برای خدای کار کردم مرا چنين اکرام کرد : غلط کرده بودم ي

 :  گفتنقلست که يکی از بزرگان. قبول نکرد و از مريدان شيخ شد 
گفتم . احمد خضرويه را ديدم در گردونی نشسته به زنجيرهای زرين ، آن گردون را فرشتگان می کشيدند در هوا 

شيخا بدين منزلت بکجا می بری ؟ گفت بزيارت دوستی ، گفتم ترا با چنين مقامی بزيارت کسی می بايد رفت ؟ 
نقلست که يکبار در خانقاهی می آمد با جامه خلق و از  . گفت اگر من نروم او بيايد درجه زايران او را بود نه مرا

بوظايف حقيقت مشغول شد اصحاب آن خانقاه بباطن با او انکار کردند و با شيخ خود می . رسم صوفيان فارغ 
 و احمد بر شيخ آمد. او را برنجانيدند . تا روزی احمد سرچاه آمد دلوش در چاه افتاد . گفتند که او اهل خانقاه نيست 

فاتحه ای بخوان تا دلو از چاه برآيد: گفت   .  
 شيخ متوقف شد که اين چه التماس است؟

اگر تو برنمی خوانی اجازت ده تا من برخوانم:احمد گفت   .  
تو ! ای جوان: شيخ چون آن بديد ، کاله بنهاد و گفت. دلو به سرچاه آمد . احمد فاتحه برخواند . شيخ اجازت داد 

اه من در برابر دانه تو کاه شد ؟کيستی که خرمن ج  
ياران را بگوی تا به چشم کمی در مسافران نگاه نکنند که من خود رفتم: گفت   .  

مرا طريقی بياموز تااز اين محنت برهم. رنجورم و درويش : گفت . نقل است که مردی به نزديک او آمد   .  
ره ای کن تا نزديک من آرنام هر پيشه ای که هست بر کاغذ بنويس و در توب: شيخ گفت  .  

نام دزدی برآنجا نوشته . يکی کاغذ بيرون کشيد . شيخ دست بر توبره کرد . آن مرد جمله پيشه ها بنوشت و بياورد 
تو را دزدی بايد کرد: گفت . بود   .  

بدين مرا :گفت . به نزديک جماعتی رفت که بر سر راهی دزدی می کردند . پس برخاست . مرد در تعجب بماند 
  کار رغبت است ، چون کنم ؟

چنين کنم که شما می گوييد:گفت . اين کار را يک شرط است ، که هر چه ما به تو فرماييم بکنی : ايشان گفتند   .  
يکی را از اين کاروانيان که مال بسيار .آن کاروان را بزدند . چند روز با ايشان می بود تا روزی کاروانی برسيدند 

اين نوپيشه را گفتند. ردند بود او را بياو  :  
  . اين را گردن بزن
من او را بکشم بهتر که اين مرد . اين مير دزدان چندين خلق کشته باشد :با خود  گفت . اين مرد توقفی کرد

  . بازرگان را
اگر به کاری آمده ای آن بايد کرد که مافرماييم ؛ و اگر نه پس کاری ديگر رو:آن مرد را گفت   . 

چون فرمان می بايد برد فرمان حق برم ، نه فرمان دزد: گفت   . 
دزدان چون آن بديدند بگريختند . شمشير بگرفت و آن بازرگان را بگذاشت و آن مير دزدان را سر از تن جدا کرد 

بارها به سالمت بماند و آن بازرگان خالص يافت و او را زر و سيم بسيار داد چنانکه مستغنی شد« و آ  .  
مرا اين هيچ خوش نمی آيد : گتف . شيخ هفتاد شمع برافروخت .  که وقتی درويشی به مهمانی احمد آمد نقل است

  . که تکلف با تصوف نسبت ندارد



برو و هرچه نه از بهر خدای برافروخته ام تو آن را بازنشان:احمد  گفت   .  
ديگر روز آن .  را نتوانست کشت آن شب آن درويش تا بامداد آب و خاک می ريخت که از آن هفتاد شمع يکی

اين همه تعجب چيست ؟ برخيز تا عجايب بينی: درويش را گفت   .  
:  مهتر گفت - و اصحاب او را -چون احمد را بديدند . می رفتند تا به درکليسايی موکالن ترسايان نشسته بودند 

 .درآييد
بخور: پس احمد را گفت . خوانی بنهاد . ايشان دررفتند  ! 

  .  دوستان با دشمنان نخورند:گفت 
اسالم عرضه کن:گفت    .  

از !ای احمد :به خواب ديد که حق تعالی  گفت . آن شب بخفت . پس اسالم آورد و از خيل او هفتاد تن اسالم آوردند 
  . برای ما هفتاد شمع برافروختی ، ما از برای تو هفتاد دل به نور شعاع ايمان برافروختيم

جمله خلق را ديدم که چون گاو و خر از يکی آخور علف می خوردند:  گفت نقل است که احمد  .  
پس تو کجا بودی؟! خواجه :يکی  گفت   

اما فرق آن بود که ايشان می خوردند و می خنديدند و بر هم می جستند و می ندانستند . من نيز با ايشان بودم :گفت  
دم و می دانستمو من می خورم و می گريستم و سر بر زانو نهاده بو  .  

هر که خدمت درويشان کند به سه چيز مکرم شود ؛ تواضع ، و حسن ادب ، و سخاوت:و  گفت   .  
هرکه خواهد خدای تعالی با او بود گو صدق را مالزم باش که می فرمايد ان اهللا مع الصادقين:و  گفت   .  
ر کند و شکايت کندهر که صبر کند بر صبر خويش ، او صابر بود نه آنکه صب: و  گفت   .  
صبر زاد مضطران است و رضا درجه عارفان است: و  گفت   .  
حقيقت معرفت آن است که دوست داری او را به دل ، و ياد کنی او را ، به زبان و همت بريده گردانی از : و  گفت 

  . هرچه غير اوست
نزديکترين کس به خدای آن است که خلق او بيشتر است: و  گفت   .  

نيست کسی که حق او را مطالبت کند به آالی خويش جز کسی که او را مطالبت کند به نعمای خويش:  گفت و  . 
عالمت محبت چيست ؟: و ازو پرسيدند    

آنکه عظيم نبود هيچ چيز از دو کون در دل او از بهر آنکه دل پر بود از ذکر خدای ؛ و آنکه هيچ آرزويی : گفت 
 جهت آنکه نبيند عز دنيا و آخرت ، مگر در خدمت او ؛ و آنکه نفس خويش را غريب نبود او را مگر خدمت او از

بيند و اگر چه در ميان اهل خويش بود از جهت آنکه هيچ کس به آنچه او در آن است موافق او نبود در خدمت 
  . دوست او
دلها رونده است تا گرد عرش گردد يا گرد پاکی: و  گفت   .  
هرگاه از حق پر شود پديد آورد زيادتی انوار آن بر جوارح ؛ و هرگاه که از باطل پر . ههاست دلها جايگا: و  گفت 

  . شود پديد آورد زيادتی ظلمات آن بر جوارح
هيچ خواب نيست گرانتر از خواب غفلت و هيچ مالک نيست به قوت تر از شهوت و اگر گرانی غفلت از : و  گفت 

  . نبود هرگز شهوت ظفر نيابد
تمامی بندگی در آزادی است و در تحقيق بندگی آزادی تمام شود: گفت و    .  

شما را در دنيا و دين در ميان دو متضاد زندگانی بايد کرد: و  گفت   .  
طريق هويدا است و حق روشن است و داعی شنونده است ، پس بعد از اين تحيری نيست اال از کوری: و  گفت  .  
است ؟کدام عمل فاضلتر : پرسيدند   

نگاه داشتن سر است از التفات کردن به چيزی غير اهللا: گفت    .  
  . و يک روز در پيش او بر خواندند ففروا الی اهللا

تعليم می دهند بدانکه بهترين مفری ، درگاه خدای است: گفت   .  
مرا وصيتی کن: و کسی  گفت   .  

بميران نفس را تا زنده گردانندش:گفت    .  
. در نزع افتاد . همه به مساکين و به مسافران داده بود .  نزديک آمد ، هفتصد دينار وام داشت چون او را وفات

الهی مرا می بری و گرو ايشان : گفت .  احمد در آن حال در مناجات آمد . غريمانش به يکبار بر بالين او آمدند 
انی کسی را برگمار تا به حق ايشان چون وثيقت ايشان می ست. جای من است ، و من در گروم به نزديک ايشان 

  . قيام نمايد ، آنگاه جان من بستان
غريمان شيخ بيرون آيند: در اين سخن بود که کسی در بکوفت و گفت   .  



چون وام گزارده شد جان از احمد جدا شد ، رحمة اهللا عليه. همه بيرون آمدند و زر خويش تمام بگرفتند   .  
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  نخشبی قدس اهللا روحهذکر ابوتراب  

آن مبارز بال ، آن عارف صدق و صفا ، آن مرد ميدان معنی ، آن فرد ايوان تقوی ، آن محقق حق و نبی ، قطب 
وقت ابوتراب نخشبی رحمةاهللا عليه ، از عيار پيشگان طريقت بود ، و از مجردان راه بال بود و از سياحان باديه 

 ، و از اکابر مشايخ خراسان بود ، و درمجاهده و تقوی قدمی راسخ داشت ، و فقر بود ، و از سيدان اين طايفه بود
چهل موقف ايستاده بود و در چندين سال هرگز سر بر بالين ننهاده بود ، . در اشارات و کلمات نفسی عالی داشت 

  . مگر در حرم
ما را چندان :شيخ گفت .  کنند قومی از حوران خواستند که خويشتن بر او عرضه. يکبار در سحرگاه به خواب شد 

هرچند چنين است اما ياران ما را شماتت ! ای بزرگ : حوران گفتند . پروايی هست به غفور که پروای حور ندارم 
  .کنند که بشنوند ما را پيش تو قبولی نبود

رار گيرد و بر برويد تا فردا که در بهشت ق. ممکن نيست اين عزيزان پروای شما بود : تا رضوان جواب داد کی
  . سرير ممکلت نشيند آنگاه بياييد و تقصيری که در خدمت رفته است به جای آريد

اگر خود به بهشت فرو آيم گو خدمت کنيد! ای رضوان : بوتراب گفت   .  
طعام کجا خورده ای ؟: گفتم . تازه روی بود . بوتراب در مکه آمد : ابن جال گويد   

غداد ، و ديگر اينجابه بصره ، و ديگر به ب: گفت  .  
اول ايشان بوتراب بود. در ميان ايشان هيچ کس بزرگتر از چهارتن نبود . سيصد پير را ديدم : و ابن جال گويد   .  

نقل است که چون از اصحاب خويش چيزی ديدی که کراهيت داشتی خود توبه کردی و در مجاهده بيفزودی و 
  .  افتادستاين بيچاره به شومی من در اين بال: گفتی 

هرکه از شما مرقعی پوشيد سوال کرد ، وهرکه اندر خانقاه نشست سوال کرد ، و هرکه از : و اصحاب را گفتی 
  .مصحف قرآن خواند سوال کرد

: گفت . يک روز يکی از اصحاب وی دست به پوست خربزه ای دراز کرد و سه روز بود تا چيزی نخورده بود 
تو را به بازار بايد شد. تو برو که تصوف را نشايی   .  

ميان من و خدای عهدی است که چون دست به حرام دراز کنم مرا از آن بازدارد: و گفت   .  
آرزوی نان گرم و خايه مرغ بر دلم . هيچ آرزو بر دل من دست نبرده است ، مگر وقتی در باديه می آمدم : و گفت 

چون مرا بديدند . جمعی ايستاده بودند و مشغله می کردند .  ای افتادم به قبيله. اتفاق افتاد که راه گم کردم . گذر کرد 
کاالی ما برده ای: در من آويختند و گفتند   .  

در ميان چوب زدن پيری از آن . شيخ را گرفتند و دويست چوب بزدند . و کسی آمده بود و کاالی ايشان برده بود 
مرقع بدريد و فرياد برداشت و . بدانست که او کيست .  شد به نزديک او. ديد يکی را می زدند . موضع بگذشت 

اين چه بی حرمتی است ؟ اين چه بی ادبی است که با سيد همه صديقان طريقت . شيخ الشيوخ طريقت است : گفت 
  کرديد ؟

ه هرگز به حق وفای اسالم ک! ای برادران : شيخ گفت . آن مردمان فرياد کردند و پشيمانی خوردند و عذر خواستند 
بدان آرزو . وقتی بر من گذر نکرد خوشتر از اين وقت ، سالها بود تا می خواستم که اين نفس به کام خويش ببينم 

  . اکنون رسيدم
برفت و نان گرم و . پس پير صوفی دست او بگرفت و او را به خانقاه بردو دستوری خواست تا طعامی بياورد 

  .  آرزويی که بر دل تو خواهد گذشت بی دويست تازيانه نخواهد بودهر! ای نفس : گفت . خايه مرغ بياورد 
يک . چند پسرش را بدريد . نقل است که بوتراب را چند پسر بود ؛ و در عهد او گرگ مردم خوار پديد آمده بود 

زگشتگرگ چون او را بديد با. همچنان بود . او را خبر کردند . گرگ قصد او کرد . روز به سجاده نشسته بود   .  



به شيخ مراجعت . خواستند که وضو سازند . اصحاب تشنه شدند . نقل است که يکبار با مريدان در باديه می رفت
شيخ خطی بکشيد ، آب برجوشيد و وضو ساختند. کردند   .  

يکی از ياران گفت مرا تشنه است. با بوتراب در باديه بودم : ابوالعباس سيرمی گويد   . 
مرا چنان آرزوست که به قدح بخورم: مرد گفت . چشمه ای آب پديد آمد . پای بر زمين زد   .  

وی از آن آب بخورد و ياران را آب داد و . دست بر زمين زد قدحی برآمد از آبگينه سپيد که از آن نيکوتر نباشد 
  .آن قدح تا به مکه با ما بود
ها که حق تعالی با اوليای خويش می کند از اصحاب تو چه می گويند در اين کار: بوتراب ابوالعباس را گفت 

  کرامات ؟
هيچکس نديدم که به دين ايمان آورد اال اندکی:گفت   .  
هرکه ايمان  نيارد به دين کافر بود: گفت   .  

گريز نيست از قوت شيخ: و يکابر مريدان گفتند   .  
گريز نيست از آنکه از او گريز نيست: گفت   .  

. چندانکه مناره ای ترسيدم . ناگاه سياهی پيش آمد .  شبی تاريک بود - تنها -ديه می رفتم شبی در با: بوتراب گفت 
تو پری هستی يا آدمی؟: چون او را بديدم گفتم   

تو مسلمانی يا کافری؟: گفت    
مسلمان: گفتم   . 
مسلمان جز خدای از چيزی نترسد: گفت   .  

تسليم کردم و خوف از من برفت. اده غيب است دانستم که فرست. دل من به من بازآمد : شيخ گفت   .  
يا غالم به : پس گفتم . اگر يقين نيستی با او هالک شود : گفتم . غالمی ديدم در باديه بی زاد و راحله : و گفت 

  چنين جای می روی بی زاد ؟
سربردار تا جز خدای هيچ کس را بينی! ای پير: گفت  . 
اکنون هرکجا خواهی برو: گفتم   .  

اگر می گرفتم : چگونه ؟ گفت : گفتند . مدت بيست سال نه از کسی چيزی گرفتم و نه کسی را چيزی دادم : و گفت 
  . از وی گرفتم و اگر می دادم بدو می دادم

چهارده روز گرسنه ماندم ، از شومی آنکه منع کردم. روزی طعامی برمن عرضه کردند ، منع کردم : و گفت   .  
 دانم مريد را مضرتر از سفرکردن بر متابعت نفس و هيچ فساد به مريد راه نيافت اال به سبب هيچ نمی: و گفت 

  . سفرهای باطل
حق تعالی فرموده است که دور باشيد از کباير ، و کباير نيست اال دعوی فاسد و اشارت باطل و اطالق : و گفت 

تعالی و ان الشياطين ليوحون الی اولياءهم ليجادلوکمثم قال قال اهللا . کردن عبارات و الفاظ ميان تهی بی حقيقت   .  
هرگز هيچکس به رضای خدای نرسد اگر يک ذره دنيا را در دل او مقدار بود: و گفت   .  
چون بنده صادق بود در عمل حالوت يابد ، پيش از آنکه عمل کند و اگر اخالص به جای آورد در آن : و گفت 

عمل کندحالوت يابد ، در آن وقت که آن   .  
شما سه چيز دوست می داريد و از آن شما نيست نفس را دوست می داريد و نفس از آن خدای است ، و : و گفت 

و دو . روح را دوست می داريد و روح از آن خدای است ، و مال را دوست می داريد و مال از آن خدای است 
در بهشت خواهد بودو اين هردو . شادی و راحت: چيز طلب می کنيد و نمی يابيد   .  

ادنای آن اجابت است و اعالی آن توکل کردن به خدای تعالی به . سبب وصول به حق هفده درجه است : و گفت 
 . حقيقت
اگر دهد شکر گويی و . توکل آن است که خويشتن را در دريای عبوديت افگنی ، دل در خدای بسته داری : و گفت 

  . اگر بازگيرد صبر کنی
  .  چيز عارف را تيره نکند و همه تيرگيها با او روشن بودهيچ: گفت 

از دلها دلی است که زنده به نور فهم خدای است: و گفت   .  
قناعت گرفتن قوت از خدای است: و گفت   .  
هيچ چيز نيست از عبادات نافعتر از اصالح خواطر: و گفت   .  
يزها است که هرکه را انديشه درست شد بعد از آن هرچه انديشه خويش را نگاه دار زيرا که مقدمه همه چ: و گفت 

  . بر وی برود از افعال و احوال همه درست بود
حق تعالی گويا گرداند علما را در  هر روزگاری مناسب اعمال اهل روزگار: و گفت  .  



ند باشی به حقيقت غناآن است که مستغنی باشی از هرکه مثل توست ، و حقيقت فقر آن است که نيازم: و گفت 
 . هرکه مثل توست

تو را هيچ حاجت هست به من ؟ بردار:نقل است که کسی گفتش  .  
يعنی در مقام رضايم ؛ راضی را . مرا چون به تو و مثل تو حاجت بود که مرا به خدای حاجت نيست : شيخ گفت 

  .با حاجت چه کار
 بود که عورتی بپوشد و مسکن او آن بود که در آنجا فقير آن است که قوت او آن بود که بيابد و لباس او آن: و گفت 
  . باشد

نقل است که وفات او در باديه بصره بود و از پس او به چندين سال جماعتی بدو رسيدند او را ديدند بر پای ايستاده 
 و روی به قبله کرده و خشک شده و رکوه ای پيش نهاده و عصا در دست گرفته و هيچ سباعی گرد او نگشتی ؛

 .رحمةاهللا عليه
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 ذکر يحيی معاذ رازی قدس اهللا روحه العزيز  

آن چشمه روضه رضا ، آن نقطه کعبه رجا ، آن ناطق حقايق ، آن واعظ خاليق ، آن مرد مراد ؛يحيی معاذ رحمة 
ن پيش کار خايفا. اهللا عليه ، لطيف روزگار بود و خلقی عجب داشت و بسطی با قبض آميخته و رجائی غالب 

 چنانکه او -گرفته و زبان طريقت و محبت بود ، و همتی عالی داشت و گستاخ درگاه بود ، و وعظی شافی داشت 
 و در علم و عمل قدمی راسخ او را بود ، و به لطايف و حقايق مخصوص بود و به مجاهده -را يحيی واعظ گفتندی 

: ی گيرا داشت تا به حدی که مشايخ گفته اند و مشاهده موصوف و صاحب تصنيف بود ، و سخنی موزون و نفس
يحيی زکريا صلوات اهللا عليهما طريق خوف را چنان سپرد . خداوند را دو يحيی بود ، يکی از انبيا و يکی از اوليا 

که همه صديقان به خوف او از فالح خود نوميد شدند ؛ و يحيی معاذ طريق رجا را چنان سلوک کرد که دست همه 
را در خاک ماليدمدعيان رجا  . 

حال يحيی زکريا معلوم است حال اين يحيی چگونه بود ؟: گفتند    
چنين رسيده است که هرگز او را در طاعت ماللت نبوده است ، و بر وی کبيره ای نرفت ، و در معاملت و : گفت 

  . ورزش از خدای خطری عظيم داشت که کس طاقت آن نداشت
عاملت رجا و معاملت خايفان چيست ؟م! ای شيخ : از اصحاب او گفتند   

محال باشد که کسی به ورزش رکنی از . بدانکه ترک عبوديت ضاللت بود و خوف و رجا دو قايمه ايمانند : گفت 
وراجی اميد دارد وصلت را تا عبادت حاصل - ترس قطيعت را -خايف عبادت کند . ارکان ايمان به ضاللت افتد 

جا ، و چون عبادت حاصل بود بی خوف و رجا نبودنباشد نه خوف درست آيد و نه ر  .  
  . و نخست کس از مشايخ اين طايفه از پس خلفای راشدين که بر منبر شد او بود

: گفت . بنگريست نيکو ، و از منبر فرود آمد . چهارهزار مرد حاضر بودند . نقل است که يکی روز بر منبر آمد 
يستاز برای آنکس که بر منبر آمديم حاضر ن  .  

به مکه رفت و به مجاوری بنشست و به يحيی نامه ای نوشت که مرا سه چيز آرزو . نقل است که برادری داشت 
مرا آرزو بود که آخر عمر خويش به . دعا کن تا خداوند آن يکی نيز کرامت کند . دو يافتم ، يکی مانده است . بود 

ع است ؛ و دوم آرزو بود که مرا خادمی باشد تا مرا خدمت کند بقعه فاضلتر بگذارم ، به حرم آمدم ، که فاضلتر بقا
و آب وضوی من آماده دارد ، کنيزکی شايسته خدای مرا عطا داد ، سوم آرزوی من آن است که پيش از مرگ تو 

بود که خداوند اين روزی کند. را ببينم   .  
ن خلق باش و به هر بقعه که خواهی باش ، آنکه گفتی آرزوی بهترين بقعه بود تو را ، بهتري: يحيی جواب نوشت 

مرا خادمی آرزو بود يافتم ، اگر تو را مروت :  و اما آنکه گفتی -که بقعه به مردان عزيز است نه مردان به بقعه 
بودی جوانمردی بودی ، خادم حق را خادم خويش نگردانيدی و از خدمت حق بازنداشتی و به خدمت خويش 

می می بايد بود ، مخدومی آرزو می کنی ؟ مخدومی از صفات حق است و خادمی از تو را خاد. مشغول نکردی 
و اما آنکه گفتی مرا آرزوی . چون بنده را مقام حق آرزو کرد فرعونی بود . بنده را بنده بايد بود . صفات بنده 

کن که تو را هيچ جا با حق صحبت چنان . ديدار توست ، اگر تو را از خدای خبر بودی زا من تو را ياد نيامدی 



اگر او رايافتی من تو را به چه کار آيم ؟ و .  تا به برادر چه رسد - که آنجا فرزند قربان بايد کرد -برادر ياد نيايد 
  اگر نيافتی از من تو را چه سود ؟

بيند هرکه به خواب . نقل است که يکبار دوستی را نامه ای نوشت که دنيا چون خراب است و آخرت چون بيداری
که می گريد ، تعبيرش آن بود که در بيداری بخندد و شاد گردد ، و تو در خواب دنيا بگری تا در بيداری آخرت 

  . بخندی و شاد باشی
از خدای خواه: مادر گفت . مرا فالن چيز می بايد : روزی مادر راگفت . نقل است که يحيی دختری داشت   .  

بيا تو بده که آنچه بدهی از آن او بود. ست نفسانی خواهم از خدای شرم می دارم که باي! ای مادر : گفت   .  
خوش دهی است: برادرش گفت . نقل است که يحيی با برادری به در دهی بگذشت   .  

استغنی بالملک عن الملک. خوشتر از اين ده ، دل آنکس است که ازين ده فارغ است : يحيی گفت   .  
: گفت . الحاح کردندش .  چيزی نمی خورد - او مردی بود که کم خوردی -ردند نقل است که يحيی را به دعوتی ب

يک درم تازيانه رياضت از دست ننهيم که اين هوای نفس ما در کمينگاه مکر خود  نشسته است که اگر يک لحظه 
  . عنان به وی رها کنيم ما را در ورطه هالک اندازد

چرا می گريی ؟ هم : گفتند . يحيی در گريستن آمد . د و شمع را بنشاند بادی درآم. شبی شمعی پيش او نهاده بودند 
  . اين ساعت بازگيريم

می . از آن می گريم که شمعهای ايمان و چراغهای توحيد در سينه های ما افروخته اند . از اين نمی گريم : گفت 
  .  همچنين و آن همه را فرونشاند-ترسم که از مهب بی نيازی بادی درآيد 

دنيا با ملک الموت به حبه ای نيرزد:روزی به پيش او می گفتند   .  
چرا ؟: گفتند . اگر ملک الموت نيست نيرزدی ! غلط کرده ايد : گفت   

گفت مرگ جسری است که دوست را به دوست می رساند. الموت جسر يوصل الحبيب الی الحبيب   .  
ايمان يک ساعته از محو کردن کفر دويست ساله : گفت . آمنا برب العالمين : و يک روز بدين آيت پرسيد که 

ايمان هفتاد ساله از محو کردن گناه هفتاد ساله کی عاجز آيد ؟. عاجز نيامد    
آن خواهم که مرا به قعر دوزخ ! خداوندا : چه چيز خواهی ؟ گويم : اگر خدای تعالی روز قيامت گويد : و گفت 

ده های آتشين بزنند و در آن سراپرده تختی آتشين بنهند تا چون ما در قعر فرستی و فرمايی تا از بهر من سراپر
دوزخ بر سرير مملکت نشينيم دستوری فرمايی تا يک نفس بزنيم از آن آتش که در سر من وديعت نهاده ای ، تا 

سندی خواهی مالک را و خزنه دوزخ را با دوزخ جمله را به يکبار به کتم عدم برم و اگر اين حکايت را از نص م
  . خبر يا مومن فان نورک اطفا لهبی تمام است

اگر دوزخ مرا بخشند هرگز هيچ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق خود او را صدبار سوخته است: و گفت   .  
اگر آن عاشق را جرم بسيار بود او را نسوزی ؟: سايلی گفت    

اشقان اضطراری بود نه اختيارینه ، که آن جرم به اختيار نبوده است ، که کار ع: گفت  .  
هرکه شاد شود به خدمت خدای عزوجل جمله اشيا ، به خدمت او شاد شود و هرکه را چشم روشن بود به : و گفت 

  . خدای جمله اشيا به نظر کردن در او روشن شود
گذردنيست کسی که در خدای متحير شود همچون کسی که متحير شود در عجايبی که بر او می : و گفت   .  
خدای تعالی از آن کريمتر است که عارفان را دعوت کند به طعام بهشت ، که ايشان راهمتی است که جز : و گفت 

  . به ديدار خدای سر فرو نيارد
بر قدر آنکه خدای را دوست داری خلق تو را دوست دارند ؛ و بر قدر آنکه از خدای ترس داری خلق از : و گفت 

قدر آنکه به خدای مشغول باشی خلق به کار تو مشغول باشند و هرکه شرم داشته باشد از تو ترس دارند ؛ و بر 
  . خدای در حال طاعت خدای عزوجل ، شرم کرم دارد که او را عذاب کند از بهر گناه

حيای بنده حيای ندم بود و حيای خدای حيای کرم: و گفت   .  
ود به کرم خدای ، و نبود هرگز کسی که ترک گناه کند برای گمان نيکوی بنده به خدای بر قدر معرفت ب: و گفت 

چون کسی که ترک گناه کند از شرم خدای که می داند که خدای او را می . نفس خويش که بر نفس خويش ترسد 
پس او از آن جهت اعراض کند نه از جهت خود. بيند در چيزی که نهی کرده است   .  

ن گمانهاست چون به اعمال شايسته و مراقبت به هم بود ، و اما اگر با غفلت گمان نيکو به خدای نيکوتري: و گفت 
  . و معاصی بود آن آرزو بود که او را در خطر اندازد

از عمل نيکو گمان نيکو خيزد و از عمل بد گمان بد: و گفت   .  
ح خود را بر هالکت مغبون آنکس است که مهمل گذارد روزگار خويش به بطالت ، و مسلط گرداند جوار: و گفت 

  . ؛ و بميرد پيش از آنکه به هوش آيد از جنايت



عبرت به خروار است و کسی که به عبرت نگرد به مثقال: و گفت  ... 
هرکه اعتبار نگيرد به معاينه پند نپذيرد به نصيحت ، و هرکه اعتبار گيرد به معاينه مستغنی گردد از : و گفت 

  . نصيحت
يکی علمای غافل ؛ دوم قرای مداهن ، سوم متصوف جاهل.  سه قوم دورباش از صحبت: و گفت   .  
و انس گرفتن به خلق وحشت ايشان است. تنهايی آرزوی صديقان است : و گفت   . 
اعتماد کردن بر خدای در همه چيزها ؛ و بی نياز بودن بدو از همه . سه خصلت از صفت اوليا است : و گفت 

ه چيزهاچزها ؛ و رجوع کردن بدو در هم  .  
اگر مرگ را در بازار فروختندی و بر طبق نهادندی سزاوار بودی اهل آخرت را که هيچشان آرزو : و گفت 

  . نيامدی و نخريدندی جز مرگ
اصحاب دنيا را خدمت پرستاران و بندگان کند و اصحاب آخرت را خدمت احرار و ابرار و زهاد و : و گفت 

  . بزرگواران کنند
يکی آنکه به چشم نصيحت در توانگر نگرد ، نه به چشم . کيم نبود تا جمع نبود در او سه خصلت مرد ح: و گفت 

حسد ؛ دوم آنکه به چشم شفقت در زنان نگرد ، نه به چشم شهوت ، سوم آنکه به چشم تواضع در درويشان نگرد ، 
  . نه به چشم تکبر

 . را بدراند به آشکاراهر که خيانت کند خداری را در سر ، خدای پرده او: و گفت 
چون بنده انصاف خدا بدهد از نفس خويش خدای او را بيامرزد: و گفت   .  
با مردمان سخن اندک گوييد و با خدای سخن بسيار گوييد: و گفت   .  
چون عارف با خدای دست از ادب بدارد هالک شود با هالک شدگان: و گفت   .  

يشه توانگر است و هرکه را توانگری به کسب خويش بود هميشه فقير هرکه را توانايی به خدای بود هم: و گفت 
به اول مجذوبان را می خواهد و به آخر مجاهدان را ، چنانکه گفت خدای را در سرا نعمت فضل است و در . بود 

تو اگر بنده باشی در سرا باش. ضرا نعمت تطهير  .  
چگونه می سوزد آتش از صدق توحيد اوعجب دارم از آن موحدان در دوزخ زبانه زن که : و گفت   .  
سبحان آن خدايی که بنده گناه می کند و حق شرم از او دارد: و گفت   .  
گناهی که تو را محتاج گرداند بدو ، دوست تر دارم از عملی که بدو نازند: و گفت   .  
هرکه خدای را دوست دارد نفس را دشمن دارد: و گفت   .  
فقی نکند و چنين کس را دوست کم بودولی مرائی و منا: و گفت   .  

بد دوستی باشد که تو را حاجت آيد چيزی از او پرسيدن ، يا او را گفتن مرا به دعا ياد دار يا در زندگانی : و گفت 
  . که با او کنی حاجت آيد مدارا کردن ، يآ حاجت آيد به عذر خواستن از وی در زلتی که از تو ظاهر شود

يکی آنکه اگر منفعتی نتوانی رسانيد مضرتی نرسانی ؛ و اگر . ن از تو سه چيز بايد که بود نصيب موم: و گفت 
  . شادش نتوانی گردانيد باری اندوهگن نکنی ؛ و اگر مدحش نگويی باری نکوهش نکنی

هيچ حماقت بيش از آن نيست که تخم آتش می اندازد و بهشت طمع می دارد: و گفت   .  
  .  از توبه زشت تر بود از هفتاد گناه پيش از توبهيکی گناه بعد: و گفت 
گناه مومن که ميان بيم و اميد بود چون روباهی بود ميان دو شير: و گفت   .  
بسنده است شما را از داروها ترک گناه: و گفت   .  
  .  بيم عقوبتپس چرا پرهيز نکند از گناه از. عجب دارم از کسی که پرهيز کند از طعام از بيم بيماری : و گفت 

از بهر آنکه هرچند بهشت وعده . کرم خدای در آفريدن دوزخ ظاهرتر است از آنکه در آفريدن بهشت : و گفت 
  . کرده است اگر بيم دوزخ نبودی يک تن به طاعت نباشدی

ت و اماء دنيا جايگاه اشغال است و پيوسته بنده ميان مشغولی و بيم است تا برچه قرار گيرد ؟ اماء بهش: و گفت 
  .دوزخ

زنهار که از دکان او چيزی ندزدی که از پس درآيد و از تو بازستاند. جمله دنيا دکان شيطان است : و گفت   .  
پس چگونه بود جمله عمر در غم بودن از او با . جمله دنيا از اول تا آخر در برابر يک ساعت غم نيرزد : و گفت 

  . نصيب اندک از او
 روز -در ميان لشگر خدای-هرکه از آن مست شد هرگز به هوش بازنيايد مگر . يطان است دنيا خمر ش: و گفت 

  . قيامت ، در ندامت و خسران
دنيا چون عروسی است و جوينده او چون مشاطه او و زاهد در او کسی بود که روی وی سياه کند و موی : و گفت 

  . او بکند و جامه او بدرد



پس از او راحت کی خواهد بود.  و غم ؛ و در آخرت عذاب و عقاب در دنيا انديشه است: و گفت   .  
از غم دنيا شما را اين پوشيده نيست که هردو جهان مراست و من . خداوند می گويد از من شکايت مکنيد : و گفت 
  . شما را
ه اختيار در کسب کردن دنيا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز نفوس است ای عجب از کسی ک: و گفت 

  . کند خواری و مذلت در طلب چيزی که جاويد و باقی نخواهد ماند
شومی ندارد تو را بدان درجه است که آرزوی تو رااز خدای مشغول کند تا به يافت چه رسد ؟: و گفت    
ت کند يکی آنکه ترک دنيا کند بيش از آنکه دنيا ترک وی کند ؛ و آنکه گور را عمار. عاقل سه تن است : و گفت 

  .پيش از آنکه در گور رود ؛ و آنکه خدای را راضی گرداند پيش از آنکه بدو رسد
آن : گفتند . دو مصيبت است بنده را ، که اولين و آخرين سخت تر از آن نشنوده اند ، و آن وقت مرگ بود : و گفت 

پرسند- از مال او -يک يک چيز يکی آنکه مالی جمع کرده است از او بستانند ؛ دوم آنکه از : کدام بود ؟ گفت   .  
: گفتند . دست بدان مکن تا افسون آن نياموزی و اگر نه زهر آن تو را هالک کند . دينار و درم کژدم است : و گفت 

آنکه دخل او از حالل بود و خرج او به حق بود: افسون او چيست ؟ گفت   .  
اهل وارطلب دنيا عاقل را نيکوتر از ترک آوردن دنيا ج: و گفت   .  

قصرهاتان قيصری است و خانه هاتان کسروی است و عمارتهاتان شدادی !ای خداوندان علم و اعتقاد : و گفت 
اين همه تان هيچ احمدی نيست. است و کبرتان عادی است   .  

ه جوينده اين جهان هميشه در ذل معصيت است ، و جوينده اين جهان هميشه در عز طاعت است ، و جويند: و گفت 
  . حق هميشه در روح و راحت است

اين . صوف پوشيدن دکانی است و سخن گفتن در زهد پيش او است ، و خداوند نافله عرضه کننده است : و گفت 
  . همه نشانه ها است

هرکه در توکل طعن کند در ايمان طعن کرده است: و گفت   .  
ضع بودتکبر کردن بر آنکس که بر تو به مال تکبر کند توا: و گفت   .  
از پايگاه افتادن مردان آن باشد که در خويشتن به غلط افتند: و گفت   .  
خانه ای که در آنجا متواری بود ؛ و کفايتی که بدان توان زيستن ؛ و . مريد را از سه چيز گريز نيست : و گفت 

حرفت او عبادت استو خانه او خلوت است ، و کفايت او توکل است ، و . عملی که بدان حرفتی تواند کرد   .  
و هرکه را به حرص برخوردن مبتال . چون مريد مبتال گردد به بسيار خوردن ، ماليکه بر او بگريند : و گفت 

  .کردند زود بود که به آتش شهوت سوخته گردد
 چون مريد را گرسنه. جمله از شر و آن همه در دست شيطان است . در تن فرزند آدم هزار عضو است : و گفت 

  . بود ، نفس را رياضت دهد ، آن جمله اعضا خشک شود و به آتش گرسنگی جمله سوخته گردد
آن آتش . گرسنگی نوری است و سير خوردگی ناری است و شهوت هيزم آن ، که از او آتش بزايد : و گفت 

  . فروننشيند تا خداوند آن را نسوزد
چيزی که هرگز بعد از آن ، آن را نتواند يافتهيچ بنده سير نخورد که خداوند از او نبرد : و گفت   . 
گرسنگی طعام خدای است در زمين ، که تنهای صادقان بان قوت يآبد: و گفت   .  
گرسنگی مريدان را رياضت است ، تايبان را تجربت است ، و زاهدان را سياست است ، و عارفان را : و گفت 

  . مکرمت است
لی از زاهدی که فاسد گرداند معده خود را از بسيار خوردن طعامهای لون به پناه می گيرم به خدای تعا: و گفت 

  . لون توانگران
زاهد معالجه به صبر کند ؛ و مشتاق معالجه به شکر ، و . زاهد؛ و مشتاق ، و واصل .ايشان سه قوم اند : و گفت 

  . واصل معالجه به واليدت کند
 بدانکه طريقت او ورع است ، و چون بينی که اشارت به آال می کند چون بينی که مرد اشارت به عمل کند: و گفت 

  . بدانکه طريق او طريق محبان است ، و چون بينی که تعلق به ذکر کند بدانکه طريق او طريق عارفان است
مادام که تو شکر می کنی شاکر نيستی و غايت شکر تحير است: و گفت   .  
يا گوشه خانه ای ، يا مسجدی ، يا گورستانی ، يا . ، مگر در چهار موضع مريد آخرت در دل ساکن نشود : و گفت 

پس با کی نشستن او ؟ مگر با کسی که سير نگردد از ذکر خدای تعالی. موضعی که هيچ کس او را نتواند ديد   .  
هم نشينی اضداد:بر مريد چه سخت تر ؟ گفت : گفتند   .  
اگر انس تو به خلوت بود چون از خلوت بيرون آيی .  حق در خلوت بنگر انس خويش به خلوت و انس به: و گفت 

  .  دشت و کوه و بيابان-انس تو برود و اگر انس تو به خداوند برود همه جهان تو را يکی بود 



تنهايی ، هم نشين صديقان است: و گفت   .  
يق رضا روی نمايددر وقت نزول بال حقايق صبر آشکارا گردد و در وقت مکاشفه مقدور حقا: و گفت   .  
هرکه امروز دوست دارد آنچه دشمن دارد فردا از پس در آيدش ، و هرکه امروز دشمن دارد آنچه دوست : و گفت 

  . دارد فردا آن چيز بدو رسد
ضايع شدن دين از طمع است وباقی ماندن دين در ورع: و گفت   .  
با خوی نيک معصيت زيان ندارد: و گفت   .  
  .  يک سپندان دانه از دوستی نزديک من دوست تر از آن است که هفتاد ساله عبادت بی دوستیمقدار: و گفت 
علم  ؛و نيت ، و اخالص:اعمال محتاج است به سه خصلت : و گفت  .  
به صدق توکل آزادی توان يافت از بندگی ، و به اخالص استخراج جزا توان کرد ، و به رضا دادن به : و گفت 

  .  توان گردانيدقضا عيش را خوش
و در ضمن خوف ترک گناه تا از آتش نجات يابی ، و در .خوف و رجا و محبت : ايمان سه چيز است : و گفت 

ضمن رجا در طاعت خوض کردن است تا بهشت يابی ، و در ضمن محبت احتمال مکروهات کردن است تا 
  . رضای حق به حاصل آيد

ر از ذکر خدای نداردعارف آن بود که هيچ چيز دوست ت: و گفت   .  
معرفت به دل تو راه نيابد تا معرفت را به نزديک تو حقی مانده است تا گزارده نگردد: و گفت  .  
چون دل خايف گردد جمله جوارح به طاعت . خوف درختی است در دل و ثمره آن دعا و تضرع است : و گفت 

  . اجابت کند و از معاصی اجتناب نمايد
  .  منزل طالبان خوف است ، و بلندترين منزل واصالن حياستبلندترين: و گفت 
هرچيزی را زينتی است ، و زينت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل است: و گفت   .  
عالمت فقر خوف فقر است: و گفت   .  
اخالص خدای را پاک کردن عمل است از عيوب: و گفت   .  

شهوات نگاه داری و عالمت شوق به خدای دوستی زندگی است با عالمت شوق آن است که جوارح از : و گفت 
يعنی چون حيات بود و رنج نبود که بسوزاند شوقش زيادت شود. راحت به هم   .  

طاعت خزانه خدای است و کليد آن دعا: و گفت   .  
ک جمله حسنات نور توحيد جمله سيئات موحدان را بسوزاند و نار شر. توحيد نور است و شرک نار است : و گفت 

  . مشرکان را خاکستر گرداند
چون توحيد عاجز نيست از هرچه در پيش رفته است ، از کفر و طغيان همچنين نيز عاجز نبود که محو : و گفت 

  . گرداند هرچه بعد از آن رفته است از گناه و عصيان
و ورعی بود در باطن ، و آن آن بود ورعی بود در ظاهر که نجنبد ، مگر به خدای ، . ورع دو گونه باشد : و گفت 

  . که در دلت به جز خدای درنيايد
دال «ترک هوا و » ها«ترک زينت است و » زان«اما . » دال«و » ها«و » زا«زهد سه حرف است : و گفت 

ترک دنيا»  .  
از زهد سخاوت خيزد به ملک و از حب سخاوت به نفس و روح: و گفت   .  
ترک دنيا حريصتر بود از حرص بر طلب دنيازهد آن است که به : و گفت   .  
زاهد به ظاهر صافی است و به باطن آميخته و عارف به باطن صافی است و به ظاهر آميخته: و گفت    . 
فوت سخت تر است از موت زيرا که موت انقطاع است از خلق و فوت انقطاع است از حق تعالی: و گفت   .  
که بينديشد پشيمانيش بار آرد و هرکه بينديشد پيش از آنکه سخن گويد سالمت هرکه سخن گويد پيش از آن: و گفت 
  . يابد

کم خوردن از بهر روزه ؛ و کم خفتن از بهر نماز ؛ و کم گفتن از بهر . عالمت توبه نصوح سه چيز است : و گفت 
  . ذکر خدای تعالی

خود .  بود ؟ و رضای او غرقه گرداند آمال را خود رضای او چگونه. ذکر او جمله گناه را غرقه گرداند : و گفت 
خود ود او چگونه بود ؟ و ود او فراموش گرداند هرچه . حب او چگونه بود ؟ و حب او در دهشت اندازد عقول را 

خود لطف چگونه بود ؟. دون اوست    
  پرسيدند که به چه توان شناخت که خدای تعالی از ما راضی است يا نه ؟

سی بودکه از او راضی نبود و دعوی معرفت او کند ؟آنگاه ک: گفتند    



هرکه غافل ماند از انعام او و در خشم به سبب مقدوری چه از نعمت و چه از محنت و چه از مصيبت! آری: گفت   
.  

کی بود که به مقام توکل رسم و ردای آز برافگنم و با زاهدان بنشينم ؟: و کسی گفت    
 در - رياضت دهی تا آنگاه که اگر سه روز تو را حق روزی ندهد ضعيف نگردی آنگاه که نفس را در سر: گفت 

  .  و اگر بدين درجه نرسيده باشی نشست توبه بساط زاهدان جهل بود و از فضيحت شدن تو ايمن نباشم-نفس خود 
فردا که ايمنتر بود ؟: گفتند    

آنکه امروز بيشتر ترسد: گفت   .  
آنگاه که خدای تعالی را به وکيلی رضا دهد:  ؟ گفت مرد به توکل کی رسد: گفتند   .  
ايمن بودن به خدای: توانگری چه باشد ؟ گفت : گفتند   .  
هست نيست بود: عارف کی باشد ؟ گفت : گفتند   .  
آنکه به خداوند خويش از جمله کاينات توانگری شوی مگر که يک روز در پيش : درويشی چيست ؟ گفت : گفتند 

گفت فردا نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه درويشی صبر و شکر وزن . نگری و درويشی می رفتاو سخن توا
بايد که شکر آری و صبر کنی. خواهد داشت   .  

آنکه يقين او بيشتر بود: ا زخلق در زهد که ثابت قدمتر؟ گفت : گفتند   .  
ه جفا نقصان نگيردآنکه به نکويی زيادت نشد و ب: محبت را نشان چيست ؟ گفت : گفتند   .  

چون نفس من از من نمی پذيرد ديگری چون از من پذيرد ؟! سبحان اهللا : گفت . مرا وصيتی کن :يکی گفتش   
اگر خدای مرا بخواهد آمرزيد هيچ زيان ندارد مرا : گفت . جماعتی را می بينيم که تو را غيبت می کنند : گفتند 

د پس من سزای آنم که ايشان می گويندآنچه ايشان گويند ، و اگر نخواهد آمرزي  .  
تو چرا همه از رجا سخن می گويی و همه از کرم و لطف او شرح می دهی ؟: گفتند    

البد سخن چو منی با جوانمردی به جز از کرم و لطف نبود: گفت   .  
از . من به توبه حسنات اميد من به توبه سيئات بيش از آن است که اميد ! خداوندا : و گفت . و او را مناجات است 

بهر آنکه من خويشتن چنان می يابم که اعتماد کنم بر طاعت به اخالص ،  ومن چگونه طاعت به اخالص توانم 
ولکن خود را در گناه چنان می يابم که اعتماد دارم بر عفو تو و تو چگونه گناه من . کرد ، و من به آفات معروف 

  .عفو نکنی و توبه جود موصوف
مر موسی کليم را هارون عزيز را به نزديک فرعون طاغی باغی فرستادی و گفتی سخن با او ! الهی : و گفت 

خود لطف چگونه بود تو با کسی که بندگی . اين لطف تو است با کسی که دعوی خدايی کند ! الهی . آهسته بگوييد 
  . تو را از ميان جان می کند

لطف و کرم تو با کسی که سبحان ربی . انا االعلی گويد اين است لطف و حلم تو با کسی که ! الهی : و گفت 
  االعلی گويد چه کسی داند که چونه خواهد بود ؟

 اگر چه محتاجم -با اين همه اگر کسی از من بخواهد . در جمله مال و ملک من جز گليمی کهنه نيست !الهی : گفت 
 ذره ای محتاج نيی و چندين درمانده رحمت از ايشان دريغ تو را چندين هزار رحمت است و به.  از او باز ندارم -

  داشتن چون بود ؟
. هرکه نيکويی به ما آرد بهتر از آن بدو باز دهم . تو فرموده ای که من جاء بالحسنة فله خير منها ! الهی : و گفت 

اونداهيچ نکوتر از ايمان نيست که به ما داده ای چه بهتر از آن به ما دهی جز لقای تو خد ! 
هرکسی که مر کسی را دوست دارد همه . چنانکه تو به کس نمانی کارهای توبه کار کس نماند ! الهی : و گفت 

تو چون مر کسی را دوست داری بال بر سر او بارانی. راحت آنکس جويد   .  
 به مومنان ده ، که هرچه از دنيا مراخواهی داد به کافران ده و هرچه از عقبی مرا خواهی داد! خداوندا : و گفت 

  . مرا بسنده است در دنيا ياد کرد تو و در عقبی ديدار تو
چگونه امتناع نمايم به سبب گناه  از دعا که نمی بينم تو را که امتناع نمايی به سبب گناه از من عطا !الهی : و گفت 

از دعا باز نتوانم ايستادپس من نيز اگر چه گناه می کنم . اگر چه گناه می کنم تو همچنان عطا می دهی .   .  
اگر من نتوانم که از گناه باز ايستم تو می توانی که گناهم بيامرزی!الهی : و گفت   .  
يکی روی به لطف تو دارد ؛ و يکی روی به . هرگناه که از من در وجود می آيد دو روی دارد ! الهی : و گفت 

رد ،يا بدان روی بيامرز که به ضعف من دارديا بدان روی گناهم عفو کن که به لطف تو دا. ضعف من   .  
پس از من . به بدکرداری که مراست از تو می ترسم ، و به فضلی که توراست به تو اميد می دارم ! الهی : و گفت 

  . باز مدار فضلی که توراست به سبب بدکرداری که مراست
بر من بخشای زيرا من ز آن توام! الهی : و گفت   .  



و چگونه تنرسم از تو ؟ . و چگونه نترسم از تو ؟ و تو کريمی . چگونه ترسم از تو ؟ و تو کريمی ! هی ال: و گفت 
  . و تو عزيزی

و چگونه نخواهم تو را ؟ و تو خداوند کريم. چگونه خوانم تو را ؟ و من بنده عاصی ! الهی : و گفت   .  
ا شرم کرم بودزهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو ر! الهی : و گفت   .  
زيرا که تو خداوندی. ترسم از تو زيرا بنده ام و اميد می دارم به تو ! الهی : و گفت   .  

پس من چگونه دوست . تو دوست می داری که من تو را دوست دارم ، با آنکه بی نيازی از من ! الهی : و گفت 
  ندارم که تو مرا دوست داری بااين همه احتياج که به تو دارم ؟

من غريبم و ذکر تو غريب و من با ذکر تو الفت گرفته ام زيرا که غريب با غريب الفت گيرد! الهی : و گفت   .  
شيرينترين عطاها در دل من رجای توست و خوشترين سخنان بر زبان من ثنای توست و دوست ! الهی : و گفت 

  . ترين هنگام بر من وقت لقای توست
اکنون کار با فضل تو افتاد. شت نيست و طاقت دوزخ ندارم مرا عمل به! الهی : و گفت   .  
از زندان موی باليده و جامه شوخگن و عالمی از اندوه و ! خداوند ا: اگر فردا مرا گويد چه آوردی ؟ گويم : و گفت 

  .خجلت برهم بسته چه توان آورد ؟ مرا بشوی و خلعتی فرست و مپرس
 و - بر غازيان و حاجيان و فقرا و علما و صوفيان صرف کرده بود -اشت نقل است که يحيی صدهزار درم وام د

شب آدينه پيغمبر را صلی اهللا عليه و علی آله و سلم به خواب ديد . غرما تقاضا می کردند و دل او بدان مشغول بود 
دهزار درم که برخيز و به خراسان رو که آن ص. دلتنگ مشو که از دلتنگی تو من رنجورم ! ای يحيی : که گفت 

يا رسول اهللا آن شهر : گفت . تو وام داری ، آن جايگه زنی از بهر تو سيصد هزار درم که تو وام داری نهاده است 
شهر به شهر می رو ، و سخن می گوی ، که سخن تو شفای دلهاست ، که من : کدام و آن شخص کيست ؟ گفت 

  . خود چنانکه به خواب تو آمده ام به خواب آنکس روم
من اينجا به اشارت پيغامبر !ای مردمان نشابور : گفت . پس يحيی به نشابور آمد و او را در پيش طاق منبر نهادند 

و من صد هزار درم نقره وام دارم و بدانيد که سخن . وام تو يک کس بگزارد : عليه السالم آمده ام که فرموده است 
آمدما را به هروقت جمالی بود اکنون اين وام حجاب   .  

سيد عليه السالم : يحيی نگرفت و گفت . چهل هزار درم بدهم : ديگری گفت . من پنجاه هزار درم بدهم : يکی گفت 
  . به يک کس اشارت کرده است

پس چون در نشابور وام گزارده نشد عزم بلخ کرد . روز اول هفت جنازه از مجلس او برداشتند . پس در سخن آمد 
. صدهزار درمش بدادند .  بازداشتندش تا سخن گفت ؛ و توانگری را فضل نهاد بر درويشی چون آنجا رسيد مدتی. 

خدای برکت مکناد بر وی: گفت . مگر اين سخن خوش نيامد توانگری را فضل نهادن . شيخی در آن ناحيت بود   .  
پس عزم هرا کرد و گويند که به . اثر دعای آن پير بود : گفتند . چون از بلخ بيرون آمد راهش بزدند و مال ببردند 

دل از وام ! ای امام :کس فرستاد که . دختر امير هرا در مجلس بود . پس به هرا آمد و خواب بازگفت . مرو رفت 
يا رسول اهللا من پيش : گفتم . فارغ دار که آن شب که سيد عالم عليه السالم در خواب به تو گفت ، با من نيز گفت 

چون پدر مرا به شوهر داد آنچه ديگران را روی و مس .  خود آيد و من انتظار تو می کردم او روم ؟ فرمود که او
جمله به تو ايثار کردم  ،ولکن يک حاجت . آنچه نقره است سيصد هزار درم است . باشد مرا از نقره و زر ساخت 

  . دارم و آن آن است که چهار روز ديگر مجلس بگويی
روز اول ده جنازه برگرفتند ، و روز دوم بيست و پنج جنازه برگرفتند ، و روز . يحيی چهار روز مجلس بگفت 

چون به بلهم . سيم چهل جنازه ، و روز چهارم هفتاد جنازه و پسر روز پنجم از هری برفت با هفت شتروار نقره 
ا دهد و مرا بی نبايد که چون به شهر رسد حالی به غرما و فقر: گفت .رسيد پسربا او بود و آن مال می آورد 

مال : يحيی گفت . سر به سجده نهاد ، ناگهان سنگی بر سر او آمد . هنگام سحر مناجات می کرد . نصيب بگذارد 
  . را به غريمان دهيد

رحمةاهللا عليه. اهل طريقت او را بر گردن نهادند و به نيشابور آوردند و به گورستان معمر دفن کردند . و جان بداد  
.  
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 ذکر شاه شجاع کرمانی قدس اهللا روحه  

آن تيز چشم بصيرت ، آن شاه باز صورت و سيرت ، آن صديق معرفت ، آن مخلص بی صفت ، آن نور چراغ 
روحانی ، شاه شجاع کرمانی ، رحمةاهللا عليه ، بزرگ عهد بود و محتشم روزگار و از عياران طريقت و از 

او . راست او البته خطا نيوفتادی و از ابناء ملوک بود و صاحب تصنيف و ف. صعلوکان سبيل حقيقت و تيزفراست 
و او . کتابی ساخته است نام او مرآة الحکما و بسيار مشايخ را ديده بود ، چون بوتراب و يحيی معاذ و غير ايشان 

: آمد و گفت  خاست و پيش او - چون او را ديد -چون به نشابور آمد بوحفص حداد با عظمه خود . قبا پوشيدی 
يافتيم در قبا آنچه در گليم می طلبيديم. وجدت فی القباء ماطلبت فی العباء  .  

بعد از چهل سال . نقل است که چهل سال نخفت و نمک در چشم می کرد تا چشمهای او چون دو قدح خون شده بود 
فرمود که ای .  در خواب يافتم من تو را به بيداری می جستم! بارخدايا : گفت. شبی بخفت خدای را به خواب ديد 

بعد از آن او را ديدندی که . اگر آن بيداری نبودی چنين خوابی نديدی . ما را در خواب از آن بيداريها يافتی ! شاه 
عاشق خواب خود شد . باشد که يکبار ديگر چنان خواب بينم : هرجا که رفتی بالشی می نهادی و می خفتی و گفتی

ره از اين خواب خدو به بيداری همه عالم ندهميک ذ: و گفت . ه بود   .  
چون جوانی بر وی غالب شد به تماشا .به خطی سبز برسينه او اهللا نبشته بود . نقل است که شاه را پسری بود 

رباب . شبی مست بيرون آمد . مشغول شد و رباب می زد و آوازی خوش داشت و رباب می زد و می گريست 
زن را . مرد بيدار شد . عروسی از کنار شوهر برخاست و به نظار او آمد . محلتی فرو شد زنان و سرود گويان به 

هنوز وقت توبه نيست!ای پسر : آواز داد که . برخاست و آن حال مشاهده کرد . نديد   .  
آمد ،آمد:اين سخن بر دل او آمد و گفت   .  

: شاه گفت . پس بيرون آمدو برفت . يچ نخورد و جامه بدريد و رباب بشکست و در خانه ای نشست و چهل روز ه
  . آنچه ما را به چهل سال دادند او را به چهل روز دادند

سه روز مهلت خواست و در آن سه روز در . پادشاهان کرمان می خواستندش . نقل است که شاه را دختری بود 
ای : گفت . د تا از نماز فارغ شد شاه صبر می کر. مساجد می گشت تا درويشی را ديد که نماز نيکو می کرد 

مرا چنين زن که دهد که سه درم بيش : زنی قرآن خوان خواهی ؟ گفت : گفت . نه : اهل داری ؟ گفت ! درويش 
  ندارم ؟
اين سه درم که داری يکی به نان ده ، و يکی به عطر ، و عقد نکاح بند. من دهم دختر خود به تو : گفت   .  

دختر چون در خانه درويش آمد نانی خشک ديد ؛ بر .  شب دختر به خانه درويش فرستاد پس چنان کردند و همان
اين نان چيست ؟: سر کوزه آب نهاده ، گفت    

دوش بازمانده بود ، به جهت امشب گذاشتم: گفت   .  
  .  من ندهددانستم که دختر شاه با من نتواند بود و تن در بی برگی: درويش گفت . دختر قصد کرد که بيرون آيد 

من نه از بی نوايی تو می روم ، که از ضعف ايمان و يقين تو می روم ، که از دوش !ای جوان : دختر گفت 
اعتماد بر رزق نداری ولکن عجب از پدر خود دارم که بيست سال مرا در خانه داشت و . بازنانی نهاده ای فردا را 

  .  داد که آنکس به روزی خود اعتماد بر خدای نداردآنگه به کسی. گفت تو را به پرهيزگاری خواهد داد 
اين گناه راعذری هست: درويش گفت   .  

عذر آن است که در اين خانه يا من باشم يا نان خشک: گفت   .  
بس . نظر کردم در نفس خود و عمل خود و تقصير خود :گفت . نقل است که وقتی ابوحفص به شاه نامه ای نوشت 

المنااميد شدم ، و الس  .  
اگر خالص بود مرا نااميدی از نفس خويش اميدم به . نامه تو را آينه دل خويش گردانيدم : شاه جواب نوشت که 

آنگه نااميد شوم از نفس . خدای صافی شود ، و اگر صافی شود اميد من به خدای صافی شود ، خوف من از خدای 
د توانم کرد ، و اگر خدای را ياد کنم خدا مرا ياد کند ، و خويش، و اگر نااميد شوم از نفس خويش آنگاه خدای را يا

والسالم. اگر خدا مرا ياد کند نجات يابم از مخلوقات و پيوسته شوم به جمله محبوبات   .  
گفتند . در يک شهر جمع شدند و شاه به مجلس يحيی حاضر نشدی . نقل است که ميان شاه و يحيی معاذ دوستی بود 

صواب در آن است: چرا نيايی؟ گفت :   .  
کسی حاضر است که به : گفت . سخن بر يحيی بسته شد . الحاح کردند تا يک روز برفت و در گوشه ای بنشست 

  . سخن گفتن از من اوليتر است
من گفتم که آمدن من مصلحت نيست: شاه گفت   .  

اهل فضل را فضل باشد برهمه تا آنگاه که فضل خود نبينند: و گفت   .  



چون واليت . و اهل واليت را واليت است تا آنگاه که واليت نبينند . ضل خود ديدند ديگرشان فضل نباشد چون ف
  . ديدند ديگر واليت نباشد

چون فقر نهان دارد امين بودو چون ظاهر گرداند اسم فقر از او . فقر سر حق است ، نزديک بنده : و گفت 
  . برخاست

 اول آنکه قدر دنيا از دل تو برود ، چنانکه زر و سيم پيش تو چون خاک بود .عالمت صدق سه چيز است : و گفت 
تا هرگاه که سيم و زر به دست تو افتد دست از وی چنان فشانی که از خاک ؛ دوم آنکه ديدن خلق از دل تو بيفتد ، 

 آنکه راندن شهوت چنانکه مدح و ذم پيش تو يکی بو دکه نه از مدح زيادت شوی و نه از ذم ناقص گردی ؛ و سوم
از دل تو بيفتد تا چنان شوی از شادی گرسنگی و ترک شهوات که اهل دنيا شاد شوند از سير خوردن و راندن 

پس هرگاه که چنين باشی مالزمت طريق مريدان کن ، و اگر چنين نيستی تو را با اين سخن چه کار؟. شهوت    
ترسگاری اندوه دايم است: و گفت   .  
اجب آن است که دانی که تقصير کرده ای در حقوق خدای تعالیخوف و: و گفت   .  
و رنج خلق کشيدن.عالمت خوش خويی رنج خود از خلق برداشتن است : و گفت   .  
عالمت تقوی ورع است و عالمت ورع از شبهات باز ايستادن: و گفت   .  
ند از خيالی به خداوندی دعوی کردنداز آن بود که چون به وصالی رسيد. عشاق به عشق مرده درآمدند : و گفت   .  
عالمت رجا حسن ظاهر است: و گفت   .  
ترک شکايت ، و صدق رضا ، و قبول قضا به دلخوشی. عالمت صبر سه چيز است : و گفت   . 
هرکه چشم نگاه دارد از حرام ، و تن از شهوات ، و باطن آبادان دارد به مراقبت دايم ، و ظاهر آراسته : و گفت 
  .  به متابعت سنت  ، و عادت کند به حالل خوردن ؛ فراست او خطا نشوددارد

باقی هرچه خواهيد . از دروغ گفتن و خيانت کردن و غيبت کردن دور باشيد : نقل است که روزی ياران را گفت 
  . کنيد

دنيا بگذار و توبه کن ، و هوای نفس بگذار و به مراد رسيدی: و گفت   .  
شب چونی ؟به : ازو پرسيدند    

مرغی را که بر بابزن زده باشند و به آتش می گردانند حاجت نبود از او پرسيدن که چونی ؟: گفت  ! 
! خداوندا : يک روز طعام در پيش نهاد و گفت . نقل است که خواجه علی سيرگانی بر سر تربت شاه نان می داد 

  . مهمان فرست
مهمان :  که - از سر تربت شاه -هاتفی آواز داد . سگ برفت . خواجه علی بانگ بر وی زد . ناگاه سگی آمد 

  خواهی ، چون بفرستيم بازگردانی ؟
. او را ديد گوشه ای خفته . سگ را نديد به صحرا رفت . در حال برخاست و بيرون دويد و گرد محلتها می گشت 

در مقام استغفار بايستاد و دستار خواجه علی خجل شد و . سگ هيچ التفات نکرد . ماحضری که داشت پيش او نهاد 
توبه کردم: برگرفت و گفت   .  

اگر نه سبب شاه بودی ، . چون بيايد برانی ؟ تو را چشم بايد . مهمان خوانی ! احسنت ای خواجه علی : سگ گفت 
رحمة اهللا عليه. می ديدی آنچه ديدی  .  
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 ذکر يوسف بن الحسين قدس اهللا روح العزيز  

کف حضرت دايم ، آن حجت واليت واليخافون لومة اليم ، آن آفتاب نهانی ، آن در ظلمت آب زندگانی ، آن آن معت
يوسف بن الحسين رحمةاهللا عليه ؛ از جمله مشايخ بود ، و از مقدمان اولياء عالم بود ، :شاه باز کونين ، قطب وقت 

 و اسرار ، و پير ری بود و به انواع علوم ظاهر و و به انواع علوم ظاهر و باطن ، و زبانی داشت در بيان معارف
باطن ، و زبانی داشت در بيان معارف و اسرار و پير ری بود ، و بسيار مشايخ و شيوخ را ديده بود ، و باابو تراب 
صحبت داشته و از رفيقان ابوسعيد خراز بود ، و مريد ذوالنون مصری بود ، و عمری دراز يافته بود و پيوسته در 

و در ادب آيتی بوده است ، و او خود اديب بود و رياضاتی و کراماتی داشت ، و در . ر جدی تمام کرده است کا
  . مالمت قدمی محکم داشت ، و همتی بلند



دختر امير عرب چون او را بديد فتنه او شد ، که . و ابتدای حال او آن بود که در عرب با جمعی به قبيله ای برسيد 
او بلرزيد و او را بگذاشت و به قبيله .  ناگاه فرصت جست و خود را پيش او انداخت-بود عظيم صاحب جمال 

موضعی که مثل آن نديده بود بديد ، و جمعی . سر برزانو نهاده بود ، در خواب شد . دورتر رفت و آن شب بخفت 
خود را به نزديک ايشان . اند و يکی بر تخت نشسته پادشاه وار ، يوسف را آرزو کرد بداند ايشان که . سبزپوشان 

شما کيانيد ؟: پس گفت . ايشان او را راه دادند و تعظيم کردند . افکند    
فرشتگانيم و اين که بر تخت نشسته است يوسف ، پيغامبر عليه السالم ، به زيارت يوسف بن الحسين آمده : گفتند 
  . است
خدای به زيارت من آيدمن که باشم که پيغامبر : گفتم . مرا گريه آمد : گفت   .  

يا نبی اهللا : گفتم . در اين انديشه بودم که يوسف عليه السالم از تخت فرود آمد و مرا در کنار گرفت و برتخت نشاند 
در آن ساعت که آن دختر با غايت جمال خود را در پيش تو افگند و : من که باشم که با من اين لطف کنی ؟ گفت ! 

 سپردی و پناه بدوجستی حق تعالی تو را بر من و ماليکه عرضه کرد و جلوه فرمود و تو خود را به حق تعالی
تو آن يوسفی که قصد کردی به زليخا تا دفع کنی او را و آن يوسف است که قصد نکرد ! بنگر ای يوسف «: گفت 

. تو از گزيدگان حقی مرا با اين فريشتگان به زيارت تو فرستاد و بشارت داد که » .به دختر شاه عرب و بگريخت 
پيش . در هر عهدی نشانه ای باشد ، و در اين عهد نشانه ذوالنون مصری است ، و نام اعظم او را دادند : پس گفت 
  . او رو

يوسف چون بيدار شد جمله نهادش درد گرفت و شوق بر او غالب شد و روی به مصر نهد و در آرزوی نام بزرگ 
يوسف يکسال . ذوالنون جواب سالم داد . جد ذوالنون رسيد سالم کرد و بنشست چون به مس. خدای تعالی می بود 

اين : در گوشه مسجدی بنشست که زهره نداشت که از ذوالنون چيزی پرسد و بعد از يک سال ذوالنون گفت 
  جوانمرد از کجاست ؟

از ری: گفت   .  
اين : سال ديگر بگذشت ذوالنون گفت چون يک . يک سال ديگر هيچ نگفت و يوسف هم در آن گوشه مقيم شد 

به زيارت شما: جوان به چه کار آمده است ؟ گفت   .  
هيچ حاجتی هست ؟: پس از آن گفت . يک سال ديگر هيچ نگفت    

بدان آمده ام که تا اسم اعظم به من آموزی: گفت   .  
 رود نيل بگذر ، در فالن جايگاه از: بعد از آن کاسه چوبين سرپوشيده بدو داد و گفت . يک سال ديگر هيچ نگفت 

اين کاسه بدو ده و هرچه با تو گويد ياد گير. پيری است   .  
يوسف کاسه برداشت و روان شد چون پاره ای راه برفت وسوسه ای در وی پيدا شد که در اين کاسه چه باشد که 

کنون کجا روم ؟  پيش اين ا: گفت . يوسف متحير شد . موشی برون جست و برفت . سر کاشه بگشاد . می جبند 
  . شيخ روم يا پيش ذوالنون

نام بزرگ خدای از او : شيخ چون او را بديد تبسمی بکرد و گفت . عاقبت پيش آن شيخ رفت با کاسه تهی 
آری: درخواسته ای ؟  گفت   .  

نام اعظم چون . ت  موشی گوش نمی توان داش- سبحان اهللا -ذالنون بی صبری تو می ديد ، موشی به تو داد : گفت  
  نگاه داری ؟

دوش هفت بار از حق اجازت خواستم تا نام اعظم به : ذوالنون  گفت . يوسف خجل شد و به مسجد ذوالنون بازآمد 
چون . پس حق تعالی فرمود که او را به موشی بيازمای . يعنی هنوز وقت نيست . دستوری نداد . تو آموزم 

ر خود بازرو تا وقت آيداکنون به شه. بيازمودم چنان بود   .  
مرا وصيتی کن: يوسف  گفت   .  

وصيت بزرگ آن است که هرچه . يکی بزرگ ؛ و يکی ميانه ؛ و يکی خرد . تو را سه وصيت می کنم : گفت  
  . خوانده ای فراموش کنی ، و هرچه نبشته ای بشويی تا حجاب برخيزد

اين نتوانم: يوسف  گفت   .  
ت که مرا فراموش کنی و نام من با کسی نگويی که پير من چنين گفته است و شيخ من چنان ميانه آن اس: پس  گفت 

که اين همه خويشتن ستايی است-فرموده است   .  
اين هم نتوانم کردن: گفت    .  

وصيت خرد آن است که خلق را نصيحت کنی و به خدای خوانی: پس  گفت   .  
اين توانم ، ان شاء اهللا: گفت    .  

اما به شرطی نصيحت کنی که خلق را در ميان نبينی: گفت   .  



چنان کنم: گفت    .  
. چون مجلس آغاز کرد سخن حقايق بيان کرد .  اهل شهر استقبال کردند - و او بزر زاده ری بود -پس به ری آمد 

 رفتی ، تا اهل ظاهر به خصمی برخاستند که در آن وقت به جز علم صورت علمی ديگر نبود و او نيز در مالمت
پيرزنی . خواست که بازگردد . کسی را نديد . روزی درآمدکه مجلس بگويد . چنان شد که کس به مجلس او نيامدی 

با ذوالنون عهد کرده بودی که خلق را درميان نبينی در نصيحت گفتن و از برای خدای گويی! نه : آواز داد   .  
کسی بودی و اگر نه پنجاه سال بدين حال بگذرانيد و ابراهيم اگر . چون اين بشنيد متحير شد و سخن آغاز کرد 

ابراهيم از برکت صحبت او به جايی رسيد که باديه را بی زاد و راحله . خواص مريد او شد و حال او قوی گشت 
» .برو و يوسف حسين را بگوی که تو از راندگانی «:شبی ندايی شنيدم که : تا ابراهيم  گفت . قطع می کرد 

مرا اين سخن چنان سخت آمد که اگر کوهی بر سر من زدندی آسانتر از آن بودی که اين سخن با : هيم  گفت ابرا
برخاستم و غسلی کردم و » . به او بکگوی که تو از راندگانی «:شب ديگر به تهديدتر از آن شنيدم که . وی گويم 

با او بگوی که تو از راندگانی و اگر نگويی «:تا شب سوم همان آواز شنيدم که . استغفار کردم و متفکر بنشستم 
. او را ديدم در محراب نشسته . برخاستم و به اندوهی تمام در مسجد شدم » . چنانکه برنخيزی -زخمی خوری 

. او را وقت خوش شد . بيتی تازی ياد داشتم ، بگفتم . دارم : هيچ بيت ياد داری؟ گفتم : چون مرا بديد گفت 
: پس روی به من کرد و  گفت . ای بود و آب از چشمش روان شد ، چناکه با خون آميخته بود برخاست وديری برپ

بدين يک بيت که گفتی چنين حالتی . از بامداد تا اکنون پيش من قرآن می خواندند ، يک قطره آب از چشم من نيامد 
 است و از حضرت خطاب  مردمان راست می گويند ، که او زنديق- طوفان از چشم من روان شد -ظاهر شد 

کسی از بيتی از چنين شود و از قرآن برجای بماند رانده بود. راست می آيد که او از راندگان است   .  
. ترسيدم و برخاستم و روی در باديه نهادم . من متحير شدم در کار او و اعتقاد من سستی گرفت : ابراهيم  گفت 

 که در راه حق - زخم خورده حق است ولکن جای او اعلی عليين است يوسف حسين: فرمود . اتفاقا با خضر افتادم 
 که هرکه در اين راه از -چندان قدم بايد زد که اگر دست رد به پيشانی تو بازنهند هنوز اعلی عليين جای تو باشد 

  . پادشاهی بيفتد از وزارت نيفتد
 که به غايت - از وی در زحمت بودندی مادر و پدرش پيوسته. نقل است که عبدالواحد زيد مردی شطار بود 

حق . دعاهم بلطفه کانه محتاج اليهم :  روزی به مجلس يوسف حسين بگذشت او اين کلمه می گفت -ناخلف بود 
چنانکه کسی را به کسی حاجت بود. تعالی بنده عاصی را می خواند به لطف خويش   .  

اول شب يوسف بن الحسين او را . سه شبانروز بماند . رفت عبدالواحد جامه بينداخت و نعره ای بزد و به گورستان 
يوسف می گرديد تا در آن . آن جوان تايب را درياب . به خواب ديد که خطابی شنيدی ادرک الشاب التايب 

سه شبانه روز است تا تو را فرستاده اند : او چشم باز کرد و  گفت . گورستان به وی رسيد سر وی بر کنار نهاد 
ی آيی ؟اکنون م   

  . اين بگفت و جان بداد
.  و غريمی داشت در شهری ديگری - به هزار دينار خريد -نقل است که در نشابور بازرگانی کنيزکی ترک داشت 

. در نشابور بر کس اعتماد نداشت که کنيزک را به وی سپارد . خواست که شتابان برود و مال خود از وی بستاند 
در حرم : بازرگان شفاعت بسيار کرد و  گفت . بوعثمان نمی پذيرفت . ل بازنمود پيش بوعثمان حيری آمد و حا

  . خود او را راه ده که هرچه زودتر بازآيم
چنانکه بی . بوعثمان را بی اختيار نظر بر آن کنيزک افتاد و عاشق او شد . آن بازرگان برفت . القصه ، قبول کرد 

تو را به : ابوحفص او را  گفت . و پيش شيخ خود ابوحفص حداد رفت برخاست .  ندانست که چه کند -طاقت گشت 
  . ری می بايد شد ، پيش يوسف بن الحسين

آن زنديق مباحی را چه : گفتند . چون به ری رسيد مقام يوسف حسين پرسيد . بوعثمان در حال عزم عراق کرد 
تو را صحبت او زيان دارد. کنی ؟ تو اهل صالح می نمايی   .  

يوسف : چون به نشابور آمد بوحفص گفت . بازگشت . بوعثمان از آمدن پشيمان شد . ين نوع چندی گفتند از ا
چرا: گفت .  نه : حسين را ديدی؟  گفت  .  
نرفتم و بازآمدم. او مردی چنين و چنان است : حال بازگفت که شنيدم   .  

بازگرد و او را ببين:بوحفص گفت   .  
مرا مهمی است پيش او تا : او  گفت . صد چندان ديگر بگفتند . مد و خانه او پرسيد بوعثمان بازگشت و به ری آ

صاحب جمال و صراحی و پياله . چون به درخانه او رسيد پيری ديد نشسته ، پسری امرد در پيش او . نشان دادند 
ف در سخن آمد و چندان شيخ يوس. ای پيش او نهاده ، و نور از روی او می ريخت ، در آمد و سالم کرد و بنشست 



از برای خدای با چنين کلماتی و چنين مشاهده ! ای خواجه : پس  گفت . کلمات عالی بگفت که بوعثمان متحير شد 
  . ای اين چه حال است که تو داری ؟ خمر و امرد

ين گلخن و در ا. اين امرد پسر من است و کم کس داند که او پسر من است ، و قرآنش می آموزم : يوسف  گفت 
  . صراحی افتاده ، برداشتم و پاک بشستم و پر آب کردم که هر که آب خواهد بازخورد ، که کوزه نداشتيم

از برای خدای چرا چنين می کنی تا مردمان می گويند ، آنچه می گويند ؟: و عثمان گفت    
فرستداز برای آن می کنم تا هيچ کس کنيزک ترک به معتمدی به خانه من ن: يوسف  گفت   .  

  . بوعثمان چون اين بشنيد در پای شيخ افتاد و دانست که اين مرد درجه بلند دارد
از ابراهيم خواص . نقل است که در چشم يوسف بن الحسين سرخی بود ظاهر ، و فتوری از غايت بی خوابی 

عبادت او چگونه است ؟:پرسيدند    
نه رکوع کند و نه سجود. د چون از نماز خفتن فارغ شودتا روز برپای باش: گفت    .  

تا روز ايستادن چه عبادت باشد ؟:پس از يوسف پرسيدند    
همنين اطستاده باشم ، امکان آن نبود . نماز فريضه به آسانی می گزارم اما می خواهم که نماز شب گزارم : گفت 

چون صبح .دارد تا وقت صبح که تکبير توانم کرد ، از عظمت او ، ناگاه چيزی به من درآيد و مرا همچنان می 
  . برآيد فريضه گزارم

نقل است که وقتی به جنيد نامه ای نوشت که خدای تو را طعم نفس تو مچشاناد که اگر اين طعم بچشاند ، پس از اين 
  . هيچ نبينی

 ايشان اگر. هر امتی را صفوت است که ايشان را وديعت خدای اند که را از خلق خويش پنهان می دارد : و  گفت 
  . در اين امت هستند صوفيان اند

آفت صوفيان در صحبت کودکان است و در معاشرت اضداد و در رفيقی زنان: و  گفت   .  
پس ايشان شرم دارند از نظر حق که از مهابت چيزی . قومی اند که دانند که خدای ايشان را می بيند :  و  گفت 

خدای ياد کند ذکر غير فراموش کند در ياد کرد او ؛ و هرکه فرموش کنند ، جز از آن وی ، و هرکه به حقيقت ذکر 
  . کند ذکر اشياء در ذکر حق همه چيز بدو نگاه دارند از بهر آنکه خدای او را عوض بود از همه چيز

اشارت خلق بر قدر يافت خلق است و يافت خلق بر قدر شناخت خلق است و شناخت خلق بر قد رمحبت : و  گفت 
وهيچ حال نيست به نزديک خدای تعالی دوست تر از محبت بنده خدای راخلق است   .  
هرکه خدای را دوست تر دارد خواری وذل او سخت تر بود و شفقت او و نصيحت : گفت .  از محبت : و پرسيدند 

  . او خلق خدای را بيشتر بود
ز ذکر دوستعالمت شناخت انس آن است که دور باشد از هرچه قاطع او آيد ا: و  گفت   .  
تنهايی دوست دارد و نهان داشتن طاعت. عالمت صادق دو چيز است : و  گفت   .  
تدبير او . توحيد خاص آن است که در سر و دل در توحيد چنان پندارد که پيش حضرت او ايستاده است : و  گفت 

اکنون که . نی شده و او را خبر نه در احکام و قدرت او ؛ در درياهای توحيد او ؛ و از خويشتن فا. بر او می رود 
  . هست همچنان است که پيش از اين بود ، در جريان حکم او

زيرا که تشنگی حقيقت دارد و . هرکه در بحر تجريد افتاد هر روز تشنه تر بود و هرگز سيراب نگردد : و  گفت 
  . آن جز به حق ساکن نگردد

 هرچند جهد کنم تا ريا از دل خويش بيرون کنم به لونی ديگر عزيزترين چيزی در دنيا اخالص است که: و  گفت 
  . از دل من برويد

اگر خدای را بينم با جمله معاصی دوست تر از آن دارم که با ذره ای تصنع بينم: و  گفت   .  
از عالمت زهد آن است که طلب مفقود نکند تا وقتی که موجود خود را مفقود نگرداند: و  گفت   .  
غايت آن است که بنده او باشی در همه چيزی: و  گفت   .  
هرکه بشناخت او را به فکر ، عبادت کرد او را به دل: و  گفت   .  
ذليلترين مردمان طماع است ، چنانکه شريفترين ايشان درويش صادق بود: و  گفت   .  

 و نصيحت کردم نفس را بارخدايا تو می دانی که نصيحت کردم خلق را قوال ؛:و چون وفاتش نزديک آمد ، گفت 
  .فعال و خيانت نفس من به نصيحت خلق خويش بخش

به : به چه سبب؟  گفت : گفتند . بيامرزيد : خدای با تو چه کرد ؟  گفت : گفتند . وبعد از وفات او را بخواب ديدند 
رحمةاهللا عليه. برکت آنکه هرگز هزل را با جد نياميختم   .  

 
 



 
 
 
 
 

   38 
داد قدس اهللا روحه العزيزذکر ابوحفص ح    

ابوحفص حداد ، : آن قدوه رجال ، آن نقطه کمال ، آن عابد صادق ، آن زاهد عاشق ، آن سلطان اوتاد ، قطب عالم  
رحمةاهللا عليه ، پادشاه مشايخ بود علی االطالق ، خليفه حق بود به استحقاق ، و از محتشمان اين طايف بود ، و 

قت وی ، ور در رياضت و کرامت و مروت و فتوت بی نظير بود و در کشف و بيان کسی به بزرگی او نبود در و
و پير بوعثمان حيری بود و شاه شجاع از کرمان به . يگانه و معلم و ملقن او بی واسطه خدای بود ، عزوجل

د ، چنانکه زيارت او آمدو در صحبت او به بغداد به زيارت مشياخ ، و ابتدای او آن بود که بر کنيزکی عاشق بو
در شارستان نشابور جهودی جادوگر است ، تدبير کار تو او کند: قرار نداشت ، او را گفتند   .  

تو را چهل روز نماز نبايد کرد و هيچ طاعت و عمل نيکو نبايد : او  گفت . ابوحفص پيش او رفت و حال بگفت 
من حيلت کنم و تو را به سحر به مقصود رسانمکرد و نام خدای بر زبان نشايد راند و نيت نيکو نبايد کرد ، تا   .  

بی شک از تو : جهود گفت . بعد از آن جهود آن طلسم بکرد و مراد حاصل نشد. بوحفص چهل روز چنان کرد 
  . خيری در وجود آمده است و اگر نه مرا يقين است که اين مقصود حاصل شدی

دم سنگی از راه به پای باز کناره افگندم تا کسی بر او من هيچ چيزی نکردم اال در راه که می آم: بوحفص گفت 
  . نيفتد

ميازار خداوندی را که تو چهل روز فرمان او ضايع کنی و او از کرم اين مقدار رنج تو ضايع نکرد: جهود  گفت   
.  

 آتشی از اين سخن در دل ابوحفص پديد آمد و چندان قوت کرد که بو حفص به دست جهود توبه کرد و همان
آهنگری می کرد و واقعه خود نهان می داشت و هر روز يک دينار کسب می کرد و شب به درويشان دادی و در 

وقت بودی که .  و نماز خفتن دريوزه کردی و روزه بدان گشادی - چنانکه ندانستندی -کليددان بيوه زنان زانداختی 
* اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : يت می خواند اين آ. در حوضی که تره شستندی بقايای آن در بازا ر می گذشت 

دلش بدين آيت مشغول شد و چيزی بر وی در آمد * و بدالهم من اهللا ما لم يکونوا يحتسبون* بسم اهللا الرحمن الرحيم 
شاگردان پتک . به جای انبر ، دست در کوره کرد و آهن تفسيده بيرون کرد و بر سندان نهاد . و بيخود گذشت 

اين چه حال است ؟! ای استاد : گفتند .  که می گردانيد - نگاه کردند ، آهن در دست او ديدند بزدند ،   
  ! او بانگ بر شاگردان زد که بزنيد

برکجا بزنيم ؟ چون آهن پاک شد ؟! ای استاد : گفتند    
رکجا زنيم ؟چون پاک شد ب:آهن تافته در دست خود ديد و اين سخن بشنيد که . پس بوحفص به خود بازآمد   

ما چندين گاه خواستيم به تکلف که اين کار رها : نعره بزد و آهن از دست بيفگند و دکان را به غارت داد و گفت 
کنيم و نکرديم تا آنگاه که اين حديث حمله آورد و ما را از ما بستد تو اگر چه من دست از کار می داشتم تا کار 

  . دست از من نداشت فايده نبود
به رياضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پيش گرفتپس روی   .  

آخر چرا نيايی تا سماع احاديث کنی ؟: گفتند . چنانکه نقل است که در همسايگی او احاديث استماع می کردند    
سماع ديگر حديث چون کنم ؟. من سی سال است تا می خواهم که داد يک حديث بدهم ، نمی توانم داد : گفت    
يث کدام است ؟آن حد: گفتند    
از نيکويی اسالم . رسول صلی اهللا عليه و آله وسلم من حسن اسالم المرء ترکه ما ال يعنيه :آنکه می فرمايد : گفت 

  . مرد آن است که ترک کند چيزی که به کارش نيايد
و سر برکنار آهويی از کوه بيامد . وقت ايشان خوش گشت . نقل است که با ياران به صحرا رفته بود و سخن گفت 

. شيخ به حال خود بازآمد . آهو برفت . ابوحفص تپانچه بر روی خود می زد و فرياد می کرد . ابوحفص نهاد 
اين چه بود ؟: اصحاب پرسيدند    

چون وقت ما خوش شد در خاطرم آمد که کاشکی گوسفندی بودی تا بريان کردمانی و ياران امشب پراکنده : گفت 
م بگذشت آهويی بيامدچون در خاطر. نشدندی   .  

کسی را با حق چنين حالی بود فرياد کردن و تپانچه زدن چه معنی دارد ؟! يا شيخ : مريدان گفتند    



اگر خدای تعالی به فرعون نيکی خواستی . نمی دانيد که مراد در کنار نهادن از در بيرون کردن است : شيخ گفت 
  . بر مراد او نيل را روان نکردی

ه هر وقت در خشم شدی سخن نيکو گفتی تا خشم او ساکن شدی ، آنگه به سختی ديگر شدینقل است ک  .  
تو را چه بوده است ؟: گفت . يکی را ديد متحير و گريان . نقل است که يک روز می گذشت    

خری داشتم ، گم شده است و جز آن هيچ نداشتم: گفت   .  
در حال خر پديد آمد. رم تا خر بدو باز نرسد به عزت تو که گام برندا: شيخ توقف کرد و گفت   .  

يکی برداشتم و در . ميوپزی چند ديدم پيش او نهاده . روزی در پيش ابوحفص می رفتم : ابوعثمان حيری گويد 
ميويز من بخوردی از چه وجه ؟!ای خائن : حلق مرا بگرفت و گفت . دهان نهادم   

ارم و نيز دانستم که هرچه داری ايثار کنیمن از دل تو دانم و بر تو اعتماد د: گفتم   .  
 که عمری است -به پاکی حق . من بر دل خويش اعتماد ندارم ، تو بر دل من چون اعتماد داری !ای جاهل : گفت 

  .  کسی درون خويش نداند ، ديگری درون او چه داند-تا برهراس او می زيم و نمی دانم که از من چه خواهد آمد 
ن گويد که با ابوحفص به خانه ابوبکر حنيفه بودم و جمعی اصحاب آنجا بودند ، از درويشی ياد می و هم ابوعثما

کاشکی حاضر بودی: گفتم . کردند   .  
اگر کاغذی بودی رقعه ای نوشتمی تا بيامدی: شيخ گفت   .  

اينجا کاغذ هست: گفتم   .  
اغذ وارث را شده باشد نشايد بر اين کاغذ چيزی نوشتناگر مرده باشد و ک. خداوند خانه به بازار رفته است : گفت   

.  
تو را چه بدين آورده است : گفت . مرا چنان روشن شده است که مجلس علم گويم : بوحفص را گفتم : بوعثمان گفت

تا بدان حد که حق تعالی مرا به عوض همه عاصيان در دوزخ : مشقت تو بر خلق تا چه حد است ؟ گفت : ؟ گفتم 
اما چون مجلس گويی اول دل خود را پند ده و تن خود . اگر چنين است بسم اهللا : گفت .  عذاب کند روا دارم کند و

  . را ؛ و ديگر آن که جمع آمدن مردم تو را غره نکند که ايشان ظاهر تو را مراقبت کنند و حق تعالی باطن تو را
چون مجلس به آخر آمد سايلی برخاست و پيراهنی . بوحفص پنهان در گوشه ای بنشست . پس من بر تخت برآمدم 

فرود آی ای . يا کذاب انزل من المنبر : ابوحفص گفت . در حال پيراهن خود بيرون آوردم و به وی دادم . خواست 
دعوی کردی که شفقت من بر خلق بيش از آن است که برخود ؛ و : چه دروغ گفتم؟ گفت :گفتم ! دروغ زن از منبر 

اگر دعوی تو راست بودی زمانی .  سبقت کردی  تا فضل سابقان تو را باشد ؛ خود را بهتر خواستی به صدقه دادن
پس تو کذابی و منبر نه جای کذابان است. درنگ کردی تا فضل سابقان ديگری را باشد   .  

وش آمد از او چون به. او در حال بيفتاد و بيهوش شد . جهودی پيش آمد . نقل است که يک روز در بازار می رفت 
ترسيدم که نبايد که لباس . مردی را ديدم لباس عدل پوشيده و خود را ديدم لباس فصضل پوشيده : گفت . پرسيدند 

  . فضل از سر من برکشند و در آن جهود پوشند ، و لباس عدل از وی برکشند و در من پوشند
سبحان اهللا آن چه سوز و بيم بوده . گريست سی سال چنان بودم که حق را خشمگين می ديدم که در من ن: و گفت 

  . باشد او را در آن حال
چون به بغداد رسيد مريدان با هم گفتند . نقل است که ابوحفص را عزم حج افتاد و او عامی بود و تازی نمی دانست 

يدان را به استقبال پس جنيد مر. شينی عظيم باشد که شيخ الشيوخ خراسان راترجمانی بايد تا زبان ايشان را بداند : 
 چنانکه اهل بغداد در فصاحت -در حال تازی گفتن آغاز کرد . فرستاد و شيخ بدانست که اصحابنا چه می انديشند 

. عبارت شما را است : بوحفص گفت .  جماعتی از اکابر پيش او جمع آمدند و از فتوت پرسيدند -او عجب ماندند 
  . شما گوييد
 آن است که فتوت از خود نبينی و آنچه کرده باشی آن را به خود نسبت ندهی که اين فتوت نزديک من:جنيد گفت 

  . من کرده ام
اما فتوت نزديک من انصاف دادن و انصاف ناطلبيدن است. نيکوست آنچه گفتی : بوحفص گفت   .  

در عمل آريد اصحابنا: جنيد گفت   .  
اين به سخن راست نيايد: بوحفص گفت   .  

يعنی . برخيزيد ای اصحابنا که زيادت آورد بوحفص برآدم و ذريت او در جوانمردی : ن بشنيد گفت جنيد چون اي
  . خطی گرد اوالد آدم بکشيد در جوانمردی ، اگر جوانمردی اين است که او می گويد

و و بوحفص اصحاب خويش را عظيم به هيبت و ادب داشتی و هيچ مريد را زهره نبودی که در پيش او بنشستی 
بوحفص سلطان وار . چشم بر روی او نيارستی انداخت و پيش او همه برپای بودندی و بی امر او ننشستندی 

  . نشسته بودی



اصحاب را ادب سالطين آموخته ای: جنيد گفت   .  
تو عنوان نامه بيش نمی بينی اما از عنوان دليل توان ساخت که در نامه چيست: بوحفص گفت   .  

ديگی زيره با و حلوا فرمای تا بسازند: پس ابوحفص گفت   .  
چندانکه خسته . بر سر حمالی نهيد تا می برد: چون بياورد ابوحفص گفت . جنيد اشارت کرد به مريدی تا بسازد 

  . گردد آنجا بر در هر خانه ای که رسيده باشد آواز دهد ، و هرکه بيرون آيد به وی دهد
. پيری خداوند خانه بود . بنهاد بر در خانه ای و آواز داد . طاقت نماند حمال چنان کرد و می رفت تا خسته شدو 

اگر زيره با حلوا آورده ای ، تا دربگشاييم: گفت   .  
درآر: دربگشاد و گفت . آری : گفت  .  

از پير پرسيدم که اين چه حال است و تو چه دانستی که ما زيره با و حلوا آورده ايم ؟. عجب داشتم : حمال گفت   
دانم که بر زمين . دوش در مناجات اين بر خاطرم بگذشت که مدتی است فرزندان من از من اين می طلبند : گفت 

  . نيفتاده باشد
از آنکه او خوش .  جنيد چند بار در وی نگرست - سخت با ادب -نقل است که مريدی بود در خدمت بوحفص 

چند سال است تا در خدمت شماست ؟: آمدش پرسيد    
ده سال است: حفص گفت ابو  .  

ادبی تمام دارد و فری عجب و شايسته جوانی است: گفت   .  
آری ، هفده هزار دينار در راه ما باخته است و هفده هزار ديگر وام کرده ام و در باخته ام ، هنوز : ابوحفص گفت 

  . زهره آن ندارد که زا ما سخنی پرسد
بر کنار . وتراب را ديدم در باديه و من شانزده روز هيچ نخورده بودم اب: گفت . پس ابوحفص روی به باديه نهاد 

ميان علم و : تو را چه نشانده است اينجا ؟ گفتم : ابوتراب گفت . به فکری فرورفتم . حوضی رفتم تا آب خورم 
م را بود آب خورم و يعنی اگر غلبه عل. يقين انتظار می کنم تا غلبه کدام را بود تا يار آن ديگر باشم که غالب باشد 

  . اگر يقين را بود بروم
کار تو بزرگ شود: بوتراب گفت   .  

گرم . خواست که در حق ايشان انعامی کند . پس چون به مکه رسيد جماعتی مسکين را ديد مضطر و فرومانده 
 من ندهی به عزت تو که اگر چيزی به: حالتی بر وی ظاهر شد ، دست فرو کرد و سنگی برداشت و گفت . گشت 

  . جمله قناديل مسجد بشکنم
چون . در حال يکی بيامد و صره ای زر بياورد و بدو داد تا بر درويشان خرج کرد . اين بگفت و در طواف آمد 

راه آورد ما چه آورده ای ؟! ای شيخ : جنيد گفت . حج بگزارد و به بغداد آمد اصحاب جنيد از او استقبال کردند    
کی از اصحاب ما چنانکه می بايست زندگانی نمی توانست کرد ؟ اينم فتوح بود که گفتم ارگ مگر ي: بوحفص گفت 

اگر بدان عذر . از برادری ترک ادبی بينيد آن را عذری از خود برانگيزيد و بی او آن عذر را از خود بخواهيد 
اگر بدين همه غبار . بخواه غبار برنخيزد و حق به دست تو بود عذر بهتر انگيزد و بی او عذری ديگر از خود 

اگر بعد از آن غبار برنخيزد و حق به جانب تو باشد و آن چهل عذر در . برنخيزد عاذری ديگر انگيز تا چهل بار 
زهی ! زهی خودرای بی ادب : ! زهی گران و تاري! مقابله آن جرم نيفتد بنشين و با خود بگوی که زهی گاو نفس 

ی جرمی چهل عذر از تو خواست و تو يکی نپذيرفتی و همچنان بر سر کار خودی برادری برا!ناجوانمرد که تويی
چنانکه خواهی می کن. تو دانی . من دستم از تو شستم .   .  

يعنی از قوت که را تواند بود. جنيد چون اين بشنيد تعجب کرد   .  
آخر چون .  گونه حلوا آوردی نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمانی کرد و هرروز چند لون طعام و چند

اگر وقتی به نشابور آيی ميزبانی و جوانمردی به تو آموزم!يا شبلی : به وداع او رفت گفت   .  
چه کردمی ؟!يا اباحفص : گفت    
مهمان را چنان بايد داشت که خود را به آمدن مهمانی گرانی نيايدت و . تکلف کردی و متکلف جوانمرد نبود : گفت 

دی نبودت و چون تکلف کنی آمدن او بر تو گران بود و رفتن آسان و هرکه را با مهمان حال اين بود به رفتن شا
  .ناجوانمردی بود

بو حفص شبانه چهل و يک چراغ برگرفت . پس چون شبلی به نشابور آمد پيش ابوحفص فرود آمد و چهل تن بودند 
نه ، گفته بودی که تکلف نبايد کرد: شبلی گفت .   .  

برخيز و بنشان: فص گفت بوح  .  
اين چه حال است ؟!يا شيخ : پس گفت . شبلی برخاست و هرچند جهد کرد يک چراغ بيش نتوانست نشاند    



 الجرم به نام هريکی چراغی گرفتم برای - که مهمان فرستاده حق بود -شما چهل تن بوديت فرستاده حق : گفت 
تو . بود نتوانستی نشاند اما آن يکی که از برای من بود نشاندی آن چهل که برای خدای . خدای و يکی برای خود

الجرم آن تکلف باشد و اين نه. هرچه در بغداد کردی برای من کردی و من اينچه کردم برای خدای کردم   .  
هرکه افعال و احوال به هروقتی نسنجد به ميزان کتاب و سنت و خواطر خود : بوحفص گفت : بوعلی ثقفی گويد 

متهم ندارد او را از جمله مردان مشمررا   .  
ولی را خاموش به يا سخن ؟: پرسيدند    

و خاموش اگر راحت . اگر سخنگوی آفت سخن داند هرچند تواند خاموش باشد ، اگر چه به عمر نوح بود : گفت 
  . خاموشی بداند از خدای در خواهد تا دو چند عمر دهدش تا سخن نگويد

دشمن داری ؟چرا دنيا را : گفتند    
از آنکه سرايی است که هر ساعت بنده را در گناهی ديگر می اندازد: گفت   .  
اگر دنيا بد است تو به نيک است و توبه هم در دنيا حاصل شود: گفتند   .  
يقينم و در يقين تو نه به شک و بر خطريم. اما به گناهی که در دنيا کرده می آيد . چنين است : گفت   .  
عبوديت چيست ؟: گفتند    

آنکه ترک هرچه توراست بگويی ، و مالزم باشی چيزی را که تو را بدان فرموده اند: گفت   .  
درويشی چيست ؟: گفتند    

به حضرت خدای شکستگی عرضه کردن: گفت   .  
نشان دوستان چيست ؟: گفتند    
يرون رود که از وی چيزی نماند که آن يعنی چنان مجرد از دنيا ب. آنکه روزی که بميرد دوستان شاد شوند : گفت 

  . خالف دعی او بود در تجريد
ولی کيست ؟: گفتند    

آنکه او را قوت کرامات داده باشند و او را ازآن غايب گردانيده: گفت   .  
عاقل کيست ؟: گفتند   

آنکه نفس خويش اخالص طلبد: گفت   .  
بخل چيست ؟: گفتند    

ت يکه بدان محتاج بودآنکه ايثار ترک کند د روق: گفت   .  
ايثار آن است که مقدم دارای نصيبت برادران بر نصيب خود در کارهای دنيا و آخرت: و گفت   .  
کرم انداختن دنيا است برای کسی که بدان محتاج است و روی آوردن است بر خدای به سبب نيازی که تو : و گفت 

  . را است به حق
 بدو تقرب کند به خدای دوام فقر است به همه حالها و مالزم گرفتن سنت در همه نيکوترين وسيلتی که بنده: و گفت 

  .فعلها و طلب قوت حالل
هرکه خد را متهم ندارد در همه وقتها و همه حالتها و مخالفت خود نکند مغرور بود و هرکه به عين رضا : و گفت 

  . بخود نگرست هالک شد
  .  بود از خير و شر بدان چراغ توان ديدخوف چراغ دل بود و آنچه در دل: و گفت 
کسی را فقر درست نيايد تا دادن دوست تر از گرفتن ندارد: و گفت   .  
کسی را نرسد که دعوی فرسات کند ولکن از فراست ديگران ببايد ترسيد: و گفت   .  

 و هرکه ندهد و بستاند او هرکه بدهد و بستاند او مردی است ، و هرکه بدهد و نستاند او نيم مردی است ؛: و گفت 
  . مگسی است ، نه کسی است در وی هيچ خير نيست

هرکه از خدای بستاند وبدهد به خدای ، او مردی : گفت . معنی اين سخن از او پرسيدند : بوعثمان حيری گفت 
 است زيرا که خود است ، زيرا که او دراين حال خود را نمی بيند در آنچه کند ؛ و هرکه بدهد و نستاند او نيم مردی

را می بيند در آنچه کند که ناستدن فضلی است ؛ و هرکه ندهد و بستاند او هيچ کسی است ، زيرا که گمان او چنان 
  . است که دهنده و ستاننده اوست نه خدای

هرکه در همه حال فضل خدای می بيند بر خويشتن اميد می دارم که از هالکان نباشد: و گفت   .  
دا که عبادت خدای تو را پشتی بود تا معبود معبود بودمبا: و گفت   .  
فاضلترين چيزی اهل اعمال را مراقبت خويش است با خدای: و گفت   .  
چه نيکوست استغنا به خدای و چه زشت است استغنا با نام: و گفت   .  



 در وقت لقا و هرکه جرعه ای از شراب ذوق چشيد بيهوش شد به صفتی که بهوش نتواند آمد مگر: و گفت 
  .مشاهده

حال مفارقت نکند از عالم و مفارقت نکند با قبول: و گفت   .  
خلق خبر می دهند از وصول و از قرب و از مقامات عالی و مرا همه آرزوی آن است که داللت کنند مرا : و گفت 

  . به راهی که آن ره حق بود و اگرهمه يک لحظه بود
ست و در حقيقت غرور از آنکه مقدور سبقت گرفته است و اصل آن است که عبادات در ظاهر سرور ا: و گفت 

  . کس به فعل خود شاد نشود مگر مغروری
معاصی بريد کفر است چنانکه زهر بر يد مرگ است: و گفت   .  
هرکه داند که او را برخواهند انگيخت و حسابش خواهند کرد و از معاصی اجتناب ننمايد و از مخالفات : و گفت 

 . روی نگرداند يقين است که از سر خود خبر می دهد که من ايمان ندارم به بعث و حساب
هرکه دوست دارد که دل او متواضع شود گو در صحبت صالحان باش و خدمت ايشان را مالزم: و گفت   .  
روشنی  تنها به خدمت او است و روشنی جانها به استقامت: و گفت   .  
  .  است و بستقوی در حالل محض: و گفت 
تصوف همه ادب است: و گفت   .  
بنده در توبه بر هيچ کار نيست زيرا که توبه آن است که بدو آيد نه آنکه از او آيد: و گفت   .  
هر عمل که شايسته بود آن را برند و بر تو فراموش کنند: و گفت   .  

 به خدا و بينا آن است که از خدای بود نظر او به نابينا آن است که خدای را به اشياء بيند و نبيند اشياء را: و گفت 
  . مکونات

الزم يک در باش تا همه درها برتو گشايند و الزم يک ! يا اخی : گفت . نقل است که يکی از او وصيت خواست 
  . سيد باش تا همه سادات تو را گردن نهند

با غفلت و انبساط خدای را ياد کرد که نديدم که هرگز . بيست و دو سال با ابوحفص صحبت داشتم: محمش گفت 
چنانکه حاضران . چون خدای را ياد کردی برسبيل حضور و تعظيم و حرمت ياد کردی و در آن حال متغير شدی 

  . آن را بديدندی
در وقت نزع که شکسته دل بايد بود به همه حال در تقصيرهای خويش: و سخن اوست که گفت   .  

  .  به غنی آرد به چه آرد اال به فقر و فروماندگیبر چه روی: از او پرسيدند 
رحمةاهللا عليه. و وصيت عبداهللا سلمی آن بود که چون وفات کنم سر من بر پای ابوحفص نهيد   .  

 
 
 
 

 ... ادامه دارد
 


