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  بسْمِ اللّه الرّحمنِ الرّحیم
نيَ بِسَـیفِ جَاللِـه، اَلْحَمدُللّهِ الّذی کَشَفَ لِأولیائِه بَواطِنَ مَلکوتِهِ، وَقَشَـعَ لِأَصـفیائِهِ سَـرائ رَ جربوتِـهِ، وَأراقَ دَمَ المحبـّ

هو الْمُحیی لِمَواتِ الْقُلوبِ بأنوارِ إدراکه، وَالمُنعِشُ لها بِراحَةِ رَوْحِ الْمَعْرِفَةِ بَنَشْرِ . وأذاقَ سِرَّ المشتاقنيَ رَوْحَ وِصالِه
  .وَالصَّلوةُ علی رَسولِهِ مُحمَّدٍ و عَلی آله و أصحابه. أسمائه

طریـق : من بعده، قال الشیخ ابوالحسن علـی بـن عثمـان بـن ابـی علـی الجالبـی، ثُـمَ الهجـویری، رضـی اللّـه عنـه
قیام کردم و  اسعدک اللّه بازگشت از دل سرتدم و به حکم استدعای تواستخارت سرپدم و اغراضی که به نفس می

را کشف المحجوب نام کـردم، و مقصـود تـو معلـوم  کردن مراد تو از این کتاب عزمی تمام کردم، و مر اینبر تمام 
اسـتعانت خـواهم و توفیـق انـدر  تعـاىل گشت و سخن اندر غرض تو در این کتاب مقسوم گشت و من از خداونـد

  .اتمام این کتاب، و از حول و قوت خود تربا کنم اندر گفت و کردار و باللّه العونُ و التّوفیقُ

  فصل
آنچه . یکی نصیب خاص، دیگر نصیب عام: ود اثبات کردم، مراد اندر آن دو چیز بودآنچه به ابتدای کتاب نام خ

نصیب عام بود آن است که چون جهلۀ این علم کتابی نو بینند که نام مصنف آن به چند جای بـر آن مثبـت نباشـد، 
ف بجز آن نباشد که نسبت آن کتاب به خود کنند، و مقصود مصنف از آن برنیاید؛ که مراد از جمع و تألیف و تصنی

و مـرا ایـن حادثـه افتـاد بـه دو . نام مصنف بدان کتاب زنده باشدو خوانندگان و متعلمان وی را دعای خري گوینـد
یکی آن که دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و حاصل کار جز آن نبود که جمله را بگردانید و نام من از : بار

، نـام آن منهـاج الـدین، یکـی تصـوّفللّه علیه؛ و دیگر کتابی کردم انـدر سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد، تاب ا
نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود کـه آن وی کـرده  که کرای گفتار او نکند ازمدعیان رکیک

نـامش از بـی برکتـی آن بـدو در رسـانید و  تعـاىل تا خداونـد. است، هر چند خواص بر آن قول بر وی خندیدندی
  .دیوان طالب درگاه خود پاک گردانید

اما آنچه نصیب خاص بود آن است که چون کتابی بینند و دانند که مؤلف آن بـدین فـن علـم، عـالم بـوده اسـت و 
محقق، رعایت حقوق آن بهرت کنند و برخواندن آن و یادگرفنت آن بجدتر باشند و مراد خواننده و صاحب کتـاب از 

  .لّه اعلم بالصوابآن بهرت بر آید وال

  فصل
–کـه مـر پیغـامرب خـود را  عزو جل ، مراد از آن حفظ آداب خداوند بود»طریق استخاره سرپدم«: و آنچه گفتم که

فاذا قَرأتَ القُرانَ فَاستَعِذْ باللّـهّ مِـنَ الشّـیطانِ الـرّجیم «: و متابعان وی را بدین فرمود و گفت صلی اللّه علیه و سلم
سبحانه تعاذت و استخارت و استعانت جمله به معنی طلب کردن و تسلیم امور خود به خداوندو اس» ).نحل/۹۸(

روایت آوردند  صلی اللّه علیه وسلم و رضی اللّه عنهم باشد و نجات از آفتهای گوناگون و صحابۀ پیغامرب و تعاىل
پس چون بنده بداند که خريیت امور . قرآن ما را استخاره اندر آموختی، چنانکه و سلمصلی اللّه علیه –که پیغامرب 

بهـرت دانـد و خـري و شـری کـه بـه بنـده رسـد  تعاىل اندر کسب و تدبري وی بسته نیست؛ که صالح بندگان، خداوند
مقدر است، جز تسلیم چه روی باشد مر قضا را و یاری خواسنت ازوی؟ تا شر نفس و امارگی آن از بنده دفع کنـد 

پس باید که اندر بدو همه اشـغال، بنـده اسـتخاره . خريیت و صالح وی را بدو ارزانی دارد اندر کل احوال وی، و
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  .و باللّه التوفیق. وی را از خطا و خلل و آفت آن نگاه دارد تعاىل کند تا خداوند

  فصل
 مـراد آن بـود کـه انـدر هـر کـاری کـه غـرض، »گشـت از دل سـرتدماغراضی که به نفـس بـازمی«: و آنچه گفتم که

نفسانی اندرآید برکت از آن کار برخیزد، و دل از طریق مستقیم به محل اعوجاج و مشغوىل اندر افتـد، و آن از دو 
اگر غرضش برآید، هالک وی انـدر آن بـود، و در دوزخ را کلیـد بجـز . یا غرضش برآید و یا برنیاید: بريون نباشد

آن از دل بسرتده باشد که نجات وی اندر آن بـود و حصول مراد نفس نیست و اگر غرض برنیاید، باری وی بیشرت 
ونَهَـی الـنَّفْسَ عَـنِ الْهَـوی «: گفت تعاىل کلید در بهشت را بجز منع نفس از اغراض وی نیست؛ چنانکه خداوند

و اغراض نفسانی اندر امور آن بود کـه بنـده انـدر کـاری کـه میْکنـد  »).النازعات/۴۱و ۴۰(فانَّ الجنّةَ هِیَ المأوی 
باشد و نجات نفس خود از عقوبت، طلب نکند ودر جملـه رعونـات نفـس را حـدی  تعاىل بجز خشنودی خدای
ان . های وی اندر آن ظاهر نبود؛ و اندر این کتاب، به جایگاه خود، بابی انـدر ایـن معنـی بیایـدپیدا نباشد و تعبیه
  .شاءاللّه، تعاىل

  فصل
، مراد از »کردم و بر تمام کردن مرادت از این کتاب عزمی تمام کردم به حکم استدعای تو قیام«: و آنچه گفتم که

آن این بود که مرا اهل سؤال دیدی و واقعۀ خود از من پرسیدی و این کتاب از من اندر خواستی، و مـرادت از آن 
م، عزمی و چون اندر حال به تمامی حق سؤالت نرسید. فایده بود؛ المَحاله بر من واجب شد حق سؤال تو گزاردن

تمام ببایست و نیتی که تمام کنم تا اندر حال ابتـدای کتـاب و نیـت تمـام کـردن آن، حکـم جـواب آن را ادا کـرده 
و قصد بنده چون به ابتدای عمل وی به نیت مقرون بود، اگرچه وی را اندر آن عمل خلل پدیدار آید، بنده . باشم

نیـت کـردن بـه . نیّةُ المؤمِن خـريٌ مِـنْ عَمَلِـه«: گفت ه علیه و سلمصلی اللّبر آن معذور باشد؛ و از آن بود که پیغامرب
  ».تدای عمل بهرت از ابتدا کردن بی نیتبا

و نیت را اندر کارها سلطان عظیم است و برهان صادق؛ که بنده به یک نیت از حکمی به حکم دیگـر شـود، بـی 
ی نیت روزه کسی گرسنه باشـد، وی را بـدان هـیچ از آن که بر ظاهرش هیچ تأثري پدیدار آید، چنانکه یک چندی ب

و نیـز چـون . ثواب نباشد، و چون به دل نیت روزه کند از مقربان گردد بی از آن که بر ظـاهرش اثـری پدیـدار آیـد
مسافری که به شهری درآید و مدتی بباشد، مقیم نگردد تا نیت اقامت نکند و چون نیت اقامت کرد مقـیم گـردد و 

  .واللّه اعلم. پس نیت خريات اندر ابتدای عمل، گزاردن حق آن باشد. است مانند این بسیار

  فصل
، مراد آن بود که تا نام کتاب نـاطق باشـد بـر آنچـه »مر این کتاب را کشف المحجوب نام کردم«: و آنچه گفتم که

بوده است و بدان که اندر کتاب است مر گروهی را که بصريت بود، چون نام کتاب بشنوند، دانند که مراد از آن چه 
و عزیزان درگاهش، و چـون ایـن کتـاب انـدر  عزّ و جّل اند بجز اولیای خدایهمه عالم از لطیفۀ تحقیق محجوب

و بحقیقـت . نبـود ربود و شرح کلمات تحقیق و کشـف حجـب بشـریت، جـز ایـن نـام او را انـدر خـو بیان راه حقّ
شف؛ یعنی چنانکه نزدیـک طاقـت دوری نـدارد، کشف، هالک محجوب باشد، همچنان که حجاب هالک مکا

دور طاقت نزدیکی ندارد؛ چون جانوری که از سرکه خیزد اندر هر چه افتد بمريد، و آنچه از چیزهای دیگـر خیـزد 
اندر سرکه هالک شود و سرپدن طریق معانی دشوار باشد جز بـر آن کـه وی را از بـرای آن آفریـده بـود، و پیغـامرب 

هرکسـی را بـرای چیـزی آفریـده اسـت و  عـزّ و جـّل کلٌّ میسَّرٌ لما خُلِقَ لـه، خـدای«: یه و سلمصلی اللّه علگفت، 
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  ».طریق آن بر وی سهل گردانیده
و این هرگـز برنخیـزد، ودیگـر حجـاب غینـی، و ایـن  نعوذ باللّه من ذلک یکی حجاب رینی: اما حجاب دو است

که ذات وی حجاب حق باشد؛ تا یکسان باشد به نزدیک وی حـق  ای باشدزود برخیزد و بیان این آن بود که بنده
  .گریزدطلبد و از باطل میای بود که صفت وی حجاب حق باشد و پیوسته طبع و سرش حق میو باطل و بنده

 یکـی بـود؛ چنانکـه خـدای» طبع«و » ختم«و » رین«هرگز برنخیزد و معنی  که آن رینی است پس حجاب ذاتی
إنَّ «: ؛ آنگاه حکم این ظاهر کرد و گفـت»)المطففني/۱۴(لّا بَلْ رانَ عَلی قلوبِهم ماکانُوا یکسِبُون ک«: گفت تعاىل

خَـتَم اللّـهُ عَلـی «: ، آنگـاه علـتش بیـان کـرد»)بقـره/۶(الّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیهم ءَأنْذَرْتَهم أمْ لم تُنـذِرهُم الیؤمنـون
  »).النحل/۱۰۸(طَبَعَ اللّهُ علی قُلوبِهم«: و نیز گفت، »)البقره/۷(قُلوبِهم وعَلی سَمْعِهم 

روا باشد که وقتی دون وقتی برخیزد؛ کـه تبـدیل ذات انـدر حکـم غریـب و بـدیع  که آن غینی بود صفتیوحجاب 
  .باشد، و اندر عني ناممکن؛ اما تبدیل صفت، چنانکه هست، روا باشد

ه علیـهو مشایخ این قصه را در معنی رین و غني اشارت لطی الـرّینُ مِـنْ «: ف است؛ چنانکـه جنیـد گویـد، رحمةاللـّ
وطن پایدار بود » .رین از جملۀ وطنات است و غني از جملۀ خطرات. جُمْلَةِ الوَطَناتِ و الغَیْنُ منْ جُملةِ الخَطَراتِ

آیینـه زنـگ  و خطر طاری؛ چنانکه از هیچ سنگ آیینه نتوان کرد، اگرچه صقاالن بسیار مجتمع گردند، و باز چون
گريد به مِصْقَله صافی شود؛ از آنچه تاریکی اندر سنگ اصـلی اسـت و روشـنایی انـدر آیینـه اصـلی، چـون اصـل 

  .ی را بقا نباشدتپایدار بود، آن صفت عاری
پس من این کتاب مر آن را ساختم که صقال دلها بود که کاندر حجـاب غـني گرفتـار باشـند و مایـۀ نـور حـق انـدر 

اشد تا به برکت خواندن این کتاب آن حجاب برخیزد وبه حقیقت معنی راه یابنـد؛ و بـاز آنـان کـه دلشان موجود ب
هستی ایشان را عَجْنَت از انکار حق و ارتکاب باطل بود، هرگز راه نیابند به شواهد حق، و از این کتاب مر ایشان 

  .و الحمدُللّهِ علی نعمةِ العرفان. را هیچ فایده نباشد

  فصل
مراد از این قـول آن بـود . »مقصودت معلوم شد و سخن اندر غرضت اندر این کتاب مقسوم شد«: گفتم اما آنچه

که تا مسئول را مقصود سائل معلوم نگـردد، مـراد سـائل محصـول نگـردد؛ کـه سـؤال از اشـکال کننـد و چـون بـه 
سـخن انـدر «: چه گفـتمو آن. جواب، اشکال حل نشود فایده ندهد و حل اشکال جز به معرفت اشکال نتوان کرد

، یعنی سئوال بر جمله را جواب بر جمله باشد، چون سائل بر جملۀ درجات و اخوات سـؤال »غرضت مقسوم شد
 اسعذک اللّـه خود عالم بود؛ و باز مبتدی را به تفصیل حاجت باشد و اقسام حدود و بیان آن، خاصه که غرض تو

  .و باللّه التوفیق. ی سازم از سؤال تواندر این آن بوده است که تا تفصیل دهم و کتاب

  فصل
، مراد آن بود که بنده راناصر، بجز خداوند نباشد »توفیق واستعانت خواهم تعاىلمن از خداوند«: و آنچه گفتم که

موافقت تأیید خداوند بود بافعل بنده «که وی را بر خريات نصرت کند و توفیق زیادت دهدش و حقیقت توفیق، 
و کتاب و سنت بر وجود صحت توفیق ناطقه است و امت مجتمع، بجـز گروهـی از معتزلـه و » .اباندر اعمال صو

التّوفیـقُ هُـو القُـدرَةُ «: انـد کـهو گروهی از مشایخ طریقـت گفتـه. قدریان که لفظ توفیق را از کل معانی خاىل گویند
خداوند بدو نريو زیادت بود و قوت افـزون از چون بنده خداوند را مطیع باشد، از » .عَلی الطّاعةِ عندَ اإلسْتِعمالِ
  .آنچه پیش از آن بوده باشد

پـس . باشد از سکون و حرکات بنده، جمله فعل و خلق خدای اسـت، تعـاىلو در جمله، حاال بعدَ حالٍ، آنچه می
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یـن چیـزی آن قوتی را که بنده بدان طاعت کند توفیق خوانند و این کتاب جایگاه این مسـأله نیسـت؛ کـه مـراد از ا
  .دیگر است

و پیش از آن که بر سر سخن شوم، نخسـت سـؤال تـو را بعینـه . عزّ و جّل و بازگشتم به سر مقصود تو، إن شاء اللّه،
  .و باللّه التوفیق. بیارم، و از آنجا به ابتدای کتاب پیوندم

  ٭٭٭
و کیفیت مقامـات  تصوّفیق طریقت بیان کن مرا اندر تحق«: قالَ السائلُ، و هو ابوسعید الهجویری: صورةُ السّؤال

 عـزّ و جـّل ایشان، و بیان مذاهب و مقاالت آن و اظهار کن مرا رموز و اشارت ایشان، و چگونگی محبت خداوند
و کیفیت اظهار آن بر دلها، و سبب حجاب عقول از کنـه ماهیـت آن و نفـرت نفـس از حقیقـت آن، و آرام روح بـا 

  ».از معاملت آن صفوت آن، و آنچه بدین تعلق دارد
قال المسئولُ، و هو علی بن عثمان الجالبی، وفَّقَهُ اللّهُ تعاىل؛ بدان که اندر این زمانۀ ما این علم بحقیقت مندرس 

اند و معرض از طریق رضـا و علمـای روزگـار و گشته است، خاصه اندر این دیار که خلق جمله مشغول هوی گشته
پس نیارند همت به چیـزی کـه دسـت اهـل . ر خالف اصل آن بسته استمدعیان وقت را از این طریقت صورت ب

و مراد همه اهل ارادت از آن منقطع و معرفت همـه اهـل  بجز خواص حضرت حق زمانه، بأسرها، از آن کوتاه بود
و  و کار از تحقیق به تقلید افتـادهخاص و عام خلق از آن به عبارت آن بسنده کار گشته . معرفت ازوجود آن معزول

، و »مـا حـق را همـی بشناسـیم«: عـوام بـدان بسـنده کـرده گوینـد کـه. تحقیق روی خود از روزگار ایشان بپوشیده
ميلـي بـدان سـراي؛ از سـر خواص بدان خرسند شده که اندر دل تمنایی یابند و اندر نفس هاجسی و انـدر صـدر 

خـود از کـل معـانی بازمانـده و و مـدعیان بـه دعـوی » .محبـتاين شوق رؤيـت اسـت و حُرقـت «مشغويل گويند 
  .مریدان از مجاهده دست بازداشته و ظن معلول خود را مشاهده نام کرده

و من پیش از این، کتب ساختم اندر این معنی، جمله ضایع شد و مدعیان کاذب بعضی سخن از آن مرصـید خلـق 
یه حسـد و انکـار نعمـت خداونـد را برچیدند و دیگر را بشستند و ناپدیدار کردند؛ از آنچـه صـاحب طبـع را سـرما

باشد، و گروهی دیگر نشستند، اما برنخواندند و گروهی دیگر بخواندند و معنـی ندانسـتند و بـه عبـارت آن بسـنده 
  .اندرتکِو ایشان اندر عني نَ» .گوییمو معرفت می تصوّفماعلم «: کردند که تا بنویسند و یاد گريند و گویند که

این معنی کربیت احمر است و آن عزیز باشد، و چون بیابندش کیمیا بود و دانگْ سنگی و این جمله از آن بود که 
و فی الجمله هر کسی آن دارو طلبد که موافق درد وی باشد و بجز آن . از وی بسیار مس و روی را زر سرخ گرداند

  :نبایدش، چنان که یکی گوید از بزرگان
فَکُـــــــــلُّ مَـــــــــنْ فـــــــــی فُـــــــــؤاده وَجَـــــــــعٌ

  

ــــــــــبُ  ــــــــــا یَطْلُ ــــــــــقُ الوَجَع ــــــــــیئاً یُوافِ  ش
  

. کسی را که داروی علت وی حقريترین چیزها بود، وی را در و مرجان نباید تا به شلیثا و دواء المسک آمیزنـدش
  .و این معنی عزیزتر از آن است که هرکسی را از آن نصیب باشد

ار خداوند به دست ایشان افتاد، های اسرچون آن خزانه. و پیش از این، جهال این علم بر کتب مشایخ همني کردند
دان نابـاک دادنـد تـا آن را آسـرت کـاله و جلـد بـه مجلّـ معنی آن ندانستند، به دست کالهـدوزان جاهـل فکندنـد و

ک بر دیوار سرای پريزنی نشیند پـر و بـالش لِمَ ابونواس و هزل جاحظ گردانیدند و المحاله چون بازِ دواوین شعر
  .بربند

اند، و طلب جاه و ای پدیدار آورده است که اهل آن هوی را شریعت نام کردهما را اندر زمانه عزّ و جّل و خداوند
و علم، و ریای خلق را خشیت، و نهان داشنت کینـه را انـدر دل حلـم، و مجادلـه را منـاظره و عزّ  ریاست و تکرب را

را معرفـت و حرکـات دل و حـدیث ت، و نفاق را زهد و تمنـا را ارادت، و هـذیان طبـع ّزمحاربت و سفاهت را ع
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 صلی اللّه علیـه و سـلم نفس را محبت و الحاد را فقر و جحود را صفوت و زندقه را فنا و ترک شریعت پیغامرب را
انـد و ایشـان غلبـه اند تا ارباب معانی اندر میان ایشان مهجور گشـتهطریقت و آفت اهل زمانه را معاملت نام کرده

  .با آل مروان صلی اللّه علیه و سلم ول اهل بیت رسولگرفته، چون اندر فرتت ا
ه علیـه اُبْتُلینـا «: چگونه نیکو گفته است آن شاه اهل حقایق و برهان تحقیـق و دقـایق، ابـوبکر الواسـطی، رحمةاللـّ

  ».بِزَمانٍ لَیسَ فیه آدابُ الْإِسالمِ وال اخالقُ الجاهلیّةِ والأحکام ذَوِی المُرُوءَةِ
  :وافق اینو شبلی گوید م

ــــــدُّنیا مناخــــــاً لِراکــــــبٍ ــــــهُ ذی ال ــــــا اللّ  لحَ
  

 فکـــــــلُّ بَعیـــــــد الْهَـــــــمِّ فیهَـــــــا مُعَـــــــذَّبُ 
  

  فصل
که یافتم این عالم را محل بعضی اسـرار خداونـد، و مکؤنـات را موضـع ودایـع وی، و مُثْبَتـات را  اک اللّهقّو بدان

و اجـرام و اشـباح و طبـایع جملـه حجـاب آن  جایگاه لطایف آن اندر حق دوستانش و جواهر و اعراض و عناصر
این عـالم را انـدر محـل حجـاب  تعاىل پس خداوند. اسرارند، و اندر محل توحید اثبات این هر یک شرک باشد

انـد و بـه وجـود خـود از توحیـد حـق بداشته است، تا طبایع هر یک در عـالم خـود بـه فرمـان وی طمأنینـت یافتـه
م به مزاج وی مشغول گشته و به مقارنت آن از محل خالص خود دور مانـده، تـا محجوب گشته و ارواح اندر عال

ۀ لّـمشکل شده است و لطایف قرب اندر حق ارواح پوشیده گشته، تـا آدمـی انـدر مظَاسرار ربانی اندر حق عقول 
 غفلت به هستی خود محجوب گشته است و در محل خصوصیت به حجاب خود معیوب گشته؛ چنانکـه خداونـد

ـــرٍ «: گفـــت ىلتعـــا ـــه کـــان ظلومـــاً جهـــوالً «: ، ونیـــز گفـــت»)العصـــر/۲و  ۱(والعصـــرِ إنَّ الْاِنســـانَ لفـــی خُسْ انّ
  ».خَلَقَ اللّهُ الخلقَ يف ظلمةٍ ثمّ ألقی علیه نوراً«: ، و رسول گفت، صلی اللّه علیه و سلم»)األاحزاب/۷۲(

دو و به تصرف عقـل انـدر او، تـا الجـرم بـه پس این حجاب وی را در عالم مزاجش افتاده است به تعلق طبایع ب
جهلی بسنده کار شده است و مر حجاب خود را از حق به جان خریدار شده؛ از آنچه از جمال کشف بیخرب است 
و از تحقیق سریرت ربانی معرض، و بر محل ستوران آرمیده، و از محل نجات خود رمیده و بوی توحیـد ناشـنیده 

به ترکیب از تحقیق مشاهده بازمانده، و به حـرص دنیـا از ارادت . توحید ناچشیدهو جمال احدیت نادیده و ذوق 
و نفس حیوانیت بی حیات ربانی مر ناطقه را مقهور کرده تـا حرکـات و طلـبش جملـه انـدر . خداوند رجوع کرده

 زو جـلعو خداونـد. نصیب حیوانیت مقرر شده است و جز خوردن و خفنت و متابع شهوات بودن هیچ چیز نداند
ذَرْهُـم یـأکُلُوا و یتمتّعُـوا وَیُلْهِهِـمُ األمَـلُ فَسَـوْفَ یَعْلَمُـونَ «: مر دوستان خود را از این جمله اعراض فرمـودو گفـت

؛ از آنچه سلطان طبع ایشان سر حق را بر ایشان بپوشیده بـود و بـه جـای عنایـت و توفیـق انـدر حـق »)الحِجْر/۳(
له متابع نفس امـاره گشـتند کـه ایـن حجـاب اعظـم اسـت و منبـع سـوء و شـر؛ ایشان خذالن و حرمان آمده؛ تا جم

  »).یوسف/۵۳(إِنَّ النَّفْسَ لَأمّارَةٌ بِالسُّوءِ «: گفت تعاىل چنانکه خدای
  ٭٭٭

اکنون من ابتدا کنم و مقصود تو را اندر مقامات و حجب پیدا کنم و بیـانی لطیـف مـر آنـرا بگسـرتانم، و عبـارات 
شرح دهم، و لختی از کالم مشایخ بدان پیوندم و از غرر حکایات مر آن را مددی دهـم تـا مـراد تـو اهل صنایع را 

را اصلی قـوی اسـت و فرعـی  تصوّفبرآید و آن کسان که در این نگرند از علمای ظاهر و غريهم، بدانند که طریق 
باعـث بودنـد و بـر مـداومت کـردن، تـا جملۀ مریدان را بر آموخنت علم  که از اهل علم بودند ۀ مشایخلمثمر؛ و جم

از پـس آن کـه بسـیاری از مشـایخ . انـداند و طریق لغـو نسـرپدهایشان حریص گردند و هرگز متابع لهو و هزل نبوده
و . اند و به عبارات لطیف از خواطر ربـانی بـراهني نمـودهمعرفت و علمای ایشان اندر این معانی تصانیف ساخته

  .قُ و حسبُنا اللّهُ و نعمَ الرَّفیقُباللّه العونُ و التّوفی
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  بابُ اثباتِ العلم
  » ).فاطر/۲۸(انّما یَخْشَی اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ «: فی صفة العلماء تعاىل قوله

بُوا الْعِلْمَ أُطْلُ«: السّالم و نیز گفت، علیه» .طَلبُ الْعِلم فریضَةُ عَلی کُلِّ مسلمٍ«: و پیغمرب گفت، صلی اللّه علیه و سلّم
  ».وَلَْو بالصّنيِ

بر مردم فریضه نـه، چـون علـم نجـوم و طـب و علـم و بدان که علم بسیار است و عمر کوتاه، و آموخنت جملۀ علوم 
نجـوم مـر : حساب و صنعتهای بدیع و آنچه بدین ماند، بجز از این هر یک بدان مقدار کـه بـه شـریعت تعلـق دارد

پـس . ر احتمارا، و حساب مر فـرایض و مـدت عـدت را، و آنچـه بـدین مانـدشناخت وقت را اندر شب، و طب م
ذَّم کرد آنان را که علوم بی منفعت آموزنـد؛  عزّ و جّل فرایض علم چندان است که عمل بدان درست آید و خدای

ــنْفَعُهم «: لقولــه، تعــاىل ــرُّهُم والیَ ــونَ مایَضُ : زینهــار خواســت و گفــت مالسّــال علیــه و رســول» .البقــره/۱۰۲(وَیَتَعَلَّمُ
  ».أعوذُبِکَ من علمٍ الیَنْفَعُ«

: السّـالم پس بدان که از علم اندک عمل بسیار تـوان گرفـت، و بایـد کـه علـم مقـرون عمـل باشـد؛ کمـا قـال، علیـه
د بـر پـی گـردبه خر خرآس مانند کرده که هرچنـد مـیمتعبدان بی فقه را » .المُتَعبِّدُ بالفقهٍ کَالْحِمارِ فی الطّاحونة«

  .نخستني باشد و هیچ راهشان رفته نشود
و از عوام گروهی دیدم که علم را بر عمل فضل نهادند، و گروهی عمل را بر علم و این هـر دو باطـل اسـت؛ از آن 

عمل آنگاه عمل گردد که موصول علم باشد تا بنـده بـدان مـر ثـواب حـق را متوجـه . که عمل بی علم عمل نباشد
تا نخست علم ارکان طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و کیفیت نیـت و ارکـان نمـاز نبـود،  چون نماز که. گردد

پس چون عمل به عني علم عمل گردد، چگونه جاهل آن را از این جدا گوید؟ و آنان که علم را بر . نماز نماز نبود
دداشنت و یادگرفنت وی جمله عمل فضل نهادند هم محال باشد؛ که علم بی عمل علم نباشد؛ از آن که آموخنت و یا

و اگر علم عالم به فعـل و کسـب وی نبـودی، وی را بـدان هـیچ . عمل باشد، از آن است که بنده بدان مثاب است
  .ثواب نبودی

یکی آنان که نسبت به علم کننـد مـر جـاه خلـق را و طاقـت معاملـت آن ندارنـد و بـه : و این سخون دو گروه است
قـال نبایـد، حـال «: ل را از آن جدا کنند؛ که نه علم دانند نه عمل، تا جـاهلی گویـدتحقیق علم نرسیده باشند، عم

  .»علم باید، عمل نباید«: ، و دیگری گوید»باید
مـرا بگـردان و «: سنگی دیدم بر راه افکنده، و بر آن سـنگ نبشـته کـه: آید کهمی رحمةاللّه علیه و از ابراهیم ادهم

تو بـه علـم خـود . أنتَ التعمَلُ بما تعلَمُ، کیفَ تَطْلُبُ ماالتعلَمُ«: آن نبشته بود کهبر . بگردانیدمش: گفتا» .بخوان
یعنی کار بند آن باش که دانـی تـا بـه برکـات آن نادانسـته نیـز «. نیاری، محال باشد که نادانسته طلب کنیعمل می
  .بدانی

فهاء الرّوایـةُهِمَّةُ العلماءِ الدّرایـةُ «: و انس بن مالک گوید، رضی اللّه عنه ةُ السـُّ ؛ از آنچـه اخـوات جهـل از »وهمـَّ
و . از اخـوات جهـل بـودعـزّ  دنیا طلبد نه عالم بود؛ زیرا که طلب جاه وعزّ  آن که از علم، جاه و. علما منفی باشد

د نشناسد، و چون آن موجود باشـ تعاىل هیچ درجه نیست اندر مرتبۀ علم؛ که چون آن نباشد هیچ لطیفۀ خداوند را
  .همه مقامات و شواهد و مراتب را سزاوار باشد

  فصل
 تعـاىل ب علـم خداونـدنُـو دیگـر علـم خلـق و علـم بنـده انـدر جَ تعـاىل یکی علم خداوند: بدان که علم دو است

متالشی بود، زیرا که علم وی صـفت وی اسـت و بـدو قـایم، و اوصـاف وی را نهایـت نیسـت؛ و علـم مـا صـفت 
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و در » ).اإلسراء/۸۵(وَمااُوتیتُم مِنَ الْعِلْمِ إلّا قَلیالً «: و اوصاف ما متناهی باشد؛ لقوله، تعاىلماست و به ما قایم، 
: جمله علم از صفات مدح است و حدش احاطـةُ المعلـوم و تبـنيُ المعلـوم و نیکـوترین حـدود وی ایـن اسـت کـه

: ، ونیـز گفـت»)البقره/۱۹(واللّهُ مُحیطٌ بِالکافِرینَ «: گفت عزّ و جّل و خدای» .العلمُ صفةٌ یصريُ الحیُّ بها عالماً«
و علم او یک علم است که بدان همی داند جملۀ موجودات و معـدومات » ).البقره/۲۸۲(واللّهُ بکلِّ شیءٍ علیمٌ «

و دلیل بر علمش ترتیب فعلش؛ که فعـل . را، و خلق را با وی مشارکت نیست و متجزی نیست و ازوی جدا نیست
طالب را باید کـه اعمـال انـدر . پس علم وی به اسرار الحق است و به اظهار محیط. لم فاعل اقتضا کندمحکم، ع

  .مشاهدۀ وی کند؛ چنانکه داند که او بدو و به افعال او بیناست
مـرد را بـه . همی آید که اندر بصره رئیسی بود، به باغی از آن خود رفتـه بـود، چشـمش بـه جمـال زن برزگـر افتـاد

» .تـوانم دربسـتهمـه درهـا بسـتم، اال یـک در؛ کـه آن نمـی«: گفتا» .درها دربند«: رستادو زن را گفتشغلی بف
مـرد پشـیمان شـد و » .آن در که میان ما و میان خداوند است، جـل جاللـه«: گفت» کدام در است آن؟«: گفت

  .استغفار کرد
» کـدام اسـت آن؟«: گفتنـد» .عـالم برسـتمچهار علم اختیـار کـردم، از همـه «: حاتم االصمّ گفت، رضی اللّه عنه

بر من حقی است که جـز مـن نتوانـد گـزارد کسـی آن را، بـه ادای آن  تعاىل یکی آن که بدانستم خدای را«: گفت
دُیُم آن که بدانستم کـه مـرا رزقـی اسـت مقسـوم کـه بـه حـرص مـن زیـادت نشـود،از طلـب زیـادتی . مشغول گشتم

آن کـه چهـارم . که ازوی نتوانم گریخت، او را بساختم یعنی مرگ را طالبی استسیم آن که بدانستم که م. برآسودم
مطلع بر من، از وی شرم داشتم و ناکردنی را دست بداشتم؛ که چون بنـده  جّل جاللُه بدانستم که مرا خدای است

  ».بدو ناظر است چیزی نکند که به قیامت شرم دارد تعاىل عالم بود که خداوند

  فصل
باشد و معرفت وی، و فریضه بر بنده علم وقت باشد و آنچه بر موجب  تعاىل لم بنده باید که در امور خداونداما ع

یکـی اصـول و دیگـر فـروع ظـاهر اصـول قـول شـهادت و : و این به دو قسم اسـت. وقت به کار آید ظاهر و باطن
ام هر یک از این بـی دیگـر محـال و قی. باطنش تحقیق معرفت و ظاهر فروع برزش معاملت و باطن تصحیح نیت

ظاهر حقیقت بی باطن نفاق، و باطن حقیقت بی ظاهر زندقه ظـاهر شـریعت بـی بـاطن نفـس و بـاطن بـی . باشد
  .ظاهر هوس

و وحـدانیت وی و نفـی تشـبیه از ذات  عـزو جـل یکی علـم بـه ذات خداونـد: پس علم حقیقت را سه رکن است
  .ت وی و احکام آن و سدیگر علم به افعال و حکمت ویو دیگر علم به صفا جل جالله پاک وی

و دلیـل بـر علـم بـه اثبـات ذات و . یکی کتاب ودیگر سنت و سیم اجمـاع امـت: و علم شریعت را سه رکن است
 فَـاعْلَموا أنَّ«: ، و نیز گفـت»)محمد/۱۹(فَاعْلَمْ أنَّه ال اله الّا اللّه «: قوله، تعاىل تعاىل صفات پاک و افعال خدای

لَ «: ، و نیز گفت»)األنفال/۴۰(اللّه مَوْلیکم  کَ کَیـفَ مَـدَّ الظـِّ أَفَـال «: ، و نیـز گفـت»)الفرقـان/۴۵(أَلَم تَـرَ إىل رَبـِّ
اند بر نظر کردن انـدر و مانند این آیات بسیار است که جمله دالیل. »)الغاشیه/۱۷(یَنْظُرُونَ إلَی اإلبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ 

  .تا بدان افعال، فاعل را به صفات وی بشناسند تقدس تعاىل و افعال وی
ه حَـرَّمَ اللّهُ تعـاىل مَنْ عَلِمَ أنّ اللّـهَ«: و پیغمرب گفت، صلی اللّه علیه و سلم ه و انّـی نبیـُّ لَحْمَـه و دمَـهُ عَلـی  تعـاىلرَبـُّ

  ».النّار
موجود است انـدر قـدم ذات خـود و  عاىلت آن است که وی بداند که خداوند تعاىل اما شرط علم به ذات خداوند

. از خلقش کسی مانند نیست. بی حد و بی حدود است و اندر مکان و جهت نیست، و ذاتش موجب آفت نیست
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آفریـدگار آن اسـت  جّل جاللُه وی را زن و فرزند نیست هرچه اندر وهم صورت گريد و اندر خرد اندازه بندد، وی
  »).الشوری/۱۱(لیسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ و هُوَ السَّمیعُ البَصريُ «: ، تعاىلو دارنده و پروردگار آن؛ لقوله

بدو موجود است که آن نه وی است ونه جز وی،  تعاىل و اما علم به صفات وی آن است که بدانی که صفات وی
بقـا؛ لقولـه،  بدو قایم است و او به خود قایم و دایم، چون علم و قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصرو کالم و

، و نیـز )البقـره/۲۸۴(وَاللّـهُ عَلـی کُـلِّ شَـیْءٍ قَـدیرٌ «: ، و نیـز گفـت»)األنفال/۴۳(إنَّهُ عَلیمٌ بذاتِ الصُّدورِ «: تعاىل
فَعّالٌ «: ، و نیز گفت»)الشوری/۱۱(وَهُوَ السَّمیعُ البَصريُ «: و نیز گفت» )الغافر/۶۵(هو الحیُّ ال إلهَ إلّا هو «: گفت
  .»)األنعام/۷۳(قَوْلُهُ الحَقُّ «: ، و نیز گفت»)هود/۱۰۷(ریدُ لِما یُ

آفریدگار خلقان است و خـالق افعـال ایشـان  تعاىل و تقدس اما علم به اثبات افعال وی آن است که بدانی که وی
: اسـت؛ لقولـه، تعـاىل راست و عالم نابوده، هست به فعل وی شده است، مقدر خريو شر است، خالق نفـع و ضـر

  »).الزّمر/۶۲(اللّهُ خالقُ کلِّ شیءٍ «
به ما رسوالن آمدند بـا معجزهـای نـاقض  تعاىل و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است که بدانی که از خداوند

حق است و وی را معجزات بسـیار اسـت و آنچـه مـا را  صلی اللّه علیه و سلم عادت، و رسول ما، محمد مصطفی
منـه آیـاتٌ «: رکـن اول از شـریعت کتـاب اسـت؛ لقولـه، تعـاىل. عـني، جملـه حـق اسـتخرب داده است از غیب و 

و ما اتیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نهیکُم عَنْهُ فَانْتَهُوا «: ، و دیگر سنت است؛ لقوله، تعاىل»)آل عمران/۷(محکماتٌ 
اللَةِ، علـیکم بالسّـوادِ الیجتمـعُ ا«: السّالم ، و سدیگر اجماع امت است؛ لقوله، علیه»)الحشر/۷( مّتـی عَلَـی الضـَّ

و در جمله احکام شریعت بسیار است، و اگر کسی خواهد تا جمله را جمع کند نتواند؛ از آن که لطایف » .االعظم
  .رانهایت نیست تعاىل خداوند

  فصل
بـه «: یشـان آن اسـت کـهکه مر ایشان را سوفسطائیان خواننـد و مـذهب ا لعنهم اللّه اند از مالحدهبدان که گروهی

دانیـد کـه بـه هـیچ چیـز علـم این دانش که می«: با ایشان گوییم که» .هیچ چیز علم درست ناید و علم خود نیست
، پس چیزی که »نیست«: ، علم اثبات کردند و اگر گویند»هست«: اگر گویند» درست نیاید، درست هست یا نی؟

  .ا آن کس سخن گفنت از خرد نبوددرست نیاید، آن را معارضه کردن محال باشد و ب
پس ترک علـم، . علم ما به هیچ چیز درست نیاید«: و گروهی از مالحده که تعلق بدین طریق دارند، همني گویند که

: و این از حُمق و ضاللت و جهالت ایشان بود؛ که ترک علم از دو بـريون نباشـد» .تر از اثبات آن باشدما را تمام
پس علم مر علم را نفی نکندو ضد نیاید، و به علم ترک علم محال باشد، ماند اینجا . جهلییا به علمی بود یا به 

جهل؛ و چون درست شد که نفی علم جهل باشد و ترک آن به جهل بود و جاهل مذموم باشد و جهل قرینـۀ کفـر، 
دمان بشـنیدند و بـر باطل باشد که حق را به جهل تعلق بود و این خالف جملۀ مشایخ است و چون این قول را مر

این است و روششان چنني؛ تا اعتقاد ایشان مشوش شـد و  تصوّفاین ارتکاب کردند، گفتند که مذهب جملۀ اهل 
  .از تمییز کردن حق از باطل باز ماندند

اگر دین گریبانگري ایشان گرددی . تسلیم کردیم تا دربار ضاللت خود همی باشند تعاىل و ما امور جمله به خداوند
بـدین چشـم  عـزّ و جـّل تصرف بهـرت از ایـن کننـدی و حکـم رعایـت را دسـت بندارنـدی و انـدر دوسـتان خـدای

و اگر قومی از مالحده تعلق به احرار کردند تا به جمال ایشان خود . ننگرندی و احتیاط روزگار خود نکوتر کنندی
باید که همگنـان را بـر ایشـان قیـاس گرينـدو انـدر ایشان زندگانی کنند، چرا عزّ  از آفتها رستگار گردند و اندر سایۀ

  معاملت ایشان مکابرۀ عیان بر دست گريند و قدر ایشان در زیر پای آرند؟
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 السّالم علیه علم نام کرده است و متابعت هوی را سنت رسولعزّ  و مرا با یکی از متلبسان علم که کاله رعونت را
یـک گـروه . انـدمالحـده دوازده گـروه«: اندر آن میـان گفـت. رفت و موافقت شیطان را سريت امام، مناظره همی

ایشـان خـود را از . اند، یازده گروه اندر میان شماینداگر یک گروه در میان ایشان«: گفتم» .اندهتصوّفاندر میان م
  ».یک گروه بهرت نگاه توانند داشت که شما از یازده گروه

پیوسـته اولیـای خـود را  تعـاىل آفتهایی که پدیدار آمـده اسـت و خداونـداما این جمله از نتیجۀ فتور زمانه است و 
اندر میان قومی مستور داشته است و آن قوم را از جهت ایشان اندر میان خلق مهجور داشته و نیکو گشته است آن 

فَسـادِ الزَّمـانِ و  فَسـادُ القُلـوب علـی حسـبِ«: و آفتاب مریدان، علی بن بندار الصريفی، رحمة اللّه علیهپري پريان، 
  .»أهلِه

عنـایتی انـدر کـار وی صـادق  تعـاىل اکنون من فصلی اندر اقاویل ایشان بیارم تا تنبیهی باشد مر آن را کـه از حـق
  .است از منکران بدین طایفه و باللّه التوفیق

  فصل
  .»لمٌ مَعَ اللّهِ، و علمٌ باللّهِعلمٌ مِنَ اللّهِ، و ع: العُلومُ ثَالثَةٌ«: الفضل البلخی گوید، رحمةاللّهمحمدبن 

انـد و تـاتعریف و تعـرف او نبـود ایشـان وی را علم باللّه علم معرفت است کـه همـه اولیـای او، او را بـدو دانسـته
منقطع است و علم بنده مر معرفت حق را علت نگردد؛  تعاىلندانستند؛ از آنچه همه اسباب اکتساب مطلق از حق

هم هدایت و اعالم وی بود و علم من اللّه علم شریعت بـود کـه آن از وی بـه   و تقدستعاىل که علت معرفت وی
پس معرفـت بـی پـذیرفت . ما فرمان و تکلیف است و علم مع اللّه علم مقامات طریق حق و بیان درجت اولیا بود

  .شریعت درست نیاید و برزش شریعت بی اظهار مقامات راست نیاید
  ».العلمُ حیاةُ القَلبِ مِنَ الجهلِ و نورُ العَیْنِ منَ الظُّلْمَةِ«: گوید ه علیهرحمة اللّ و ابوعلی ثقفی

علم زندگی دل است از مرگ جهل ونور چشم یقني از ظلمت کفر و هرکـه را علـم معرفـت نیسـت دلـش بـه جهـل 
 تعـاىل به خداوندپس دل کفار مرده باشد که . مرده است و هرکه را علم شریعت نیست دلش به نادانی بیمار است

  .انداند و دل اهل غفلت بیمار؛ که به فرمانهای وی جاهلجاهل
مَنِ اکْتَفی بِالکَالمِ مِنَ العلمِ دون الزُّهدِ تَزَنْـدَقَ و مَـن اکْتَفـی بالفِقْـهِ «: ابوبکر وراق ترمذی گوید، رحمة اللّه علیه

  ».دونَ الوَرعِ تفسَّقَ
ه کند و از اضداد آن روی نگرداند زندیق شود و هر که به علم شریعت وفقه بی هرکه از علم توحید به عبارت بسند

ورع بسنده کند فاسق گردد و مراد اندر این آن است که بی معاملت و مجاهدت تجرید توحید جرب باشد، و موحد 
پري گفـت، جربی قول وقدری فعل باشد تا روش وی اندر میان جرب وقدر درست آید و این حقیقت آن است که آن 

پس هر که بی معاملت به عبارت آن بسنده کند زندیق شود و » .التّوحیدُ دونَ الجربِ و فوقَ القَدَرِ«: رحمة اللّه علیه
هرکه به رُخَص و تأویالت و تعلق شُبهات مشغول گردد و بدون مـذهب بـه . اما فقه را شرط احتیاط و تقوی باشد

  . به فسق درافتد و این جمله از غفلت پدیدار آیدگرد مجتهدان گردد مر آسانی را، زود که 
: إجتَنِبْ صُحْبةَ ثالثةِ أصنافٍ من النّاسِ«: و نیکو گفته است شیخ المشایخ، یحیی بن مُعاذ الرازی، رحمة اللّه علیه

  ».ةِالجاهلنيَتصوّفالعُلماءِ الغافلنيَ، و القُرّاء المداهِننيَ و الم
نیـا را قبلـۀ دل خـود گردانیـده باشـند، و از شـرع آسـانی اختیـار کـرده و پرسـتش اما علمای غافل آنان باشـند کـه د

سالطني بر دست گرفته ودرگاه ایشان را طوافگاه خود گردانیده و جاه خلق را محراب خود کرده و به غرور زیرکی 
و بـه قهـر کـردن  خود فریفته گشته و به دقت کالم خود مشغول دل شده و اندر ائمه و استادان زبان طعـن برگشـاده
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آوردن بود مشغول گشته؛ آنگاه اگر کونني اندر پلۀ ترازوی وی نهند پدیـدار  بزرگان دین به سخنی که بروی زیادت
نیاید؛ آنگاه حقد و حسد را مذهب گردانیده در جمله این همه علم نباشد، و علـم صـفتی بـود کـه انـواع جهـل از 

  .موصوف آن بدان منفی باشد
نني آنان باشند که چون فعل کسی بر موافقت هوای وی باشد، اگرچـه باطـل بـود بـر آن فعـل وی را اما قُرّای مداه

مدح گویند و چون بر مخالفت هوای ایشان کاری کنند، اگرچه حق بود وی را بر آن ذم کنند واز خلق به معاملـت 
  .خود جاه بیوسند و بر باطل مر خلق را مداهنت کنند

ه صحبت پريی نکرده باشد، و از بزرگی ادب نیافته، و گوشـمال زمانـه نچشـیده، و بـه جاهل آن بود ک تصوّفاما م
سـرپد انـدر نابینایی کبودی اندر پوشیده و خـود را در میـان ایشـان انداختـه و در بـی حرمتـی طریـق انبسـاطی مـی
باطـل بـر وی  صحبت ایشان و حمق وی، وی را بر آن داشته که جمله را چون خود پندارد؛ و آنگـاه طریـق حـق و

  .مشکل بود
پس این سه گروه را که آن موفق یاد کرد و مرید را از صحبت ایشان اعراض فرمـود، مـراد آن بـود کـه ایشـان انـدر 

  .دعاوی خود کاذب بودند و اندر روش ناتمام
أشدَّ عَلیَّ من العلم و  عَمِلْتُ فی المجاهَدَةِ ثالثني سنةً، فما وجدتُ شیئاً«: گوید رحمة اللّه علیه و ابویزید بسطامی

  ».تر از علم و متابعت آن نیامدسی سال مجاهدت کردم بر من هیچ چیز سخت. مُتابَعَتِه
تر از آن که بر موافقت علم رفنت، و بـر صـراط هـزار بـار گذشـنت بـر دل و در جمله قدم بر آتش نهادن بر طبع آسان

تـر کـه یـک و اندر دوزخ خیمه زدند نزدیـک فاسـق دوسـت تر از آن آید که یک مسأله از علم آموخنت،جاهل آسان
پس بر تو بادا علم آموخنت و انـدر آن کمـال طلبیـدن و کمـال علـم بنـده جهـل بـود بـه علـم . مسأله از علم کاربسنت

و این آن معنـی بـود کـه بنـده جـز علـم بنـدگی نتوانـد . باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. خداوند،عز اسمُه
  :و بندگی حجاب اعظم است از خداوندی؛ تا یکی اندر این معنی گویددانست 

ـــــــــــــنْ درک اإلدراک إدراکٌ  العجـــــــــــــزُ عَ
  

ـــــراکُ  ـــــار إش ـــــرقِ األخی ـــــی طُ ـــــفُ ف  والوق
  

آن که نیاموزد وبر جهل مصر باشد مشرک بود، و آن که بیاموزد و اندر کمال علم خود منفـی گـردد، پنـدار علمـش 
. ز عجز اندر علم عاقبت وی نیست؛ که تسمیات را اندر حـق معـانی تـأثريی نباشـدبرخیزد و بداند که علم وی بج

  .واللّه اعلم

  باب الفقر
مرتبتی عظیم است، و درویشان را خطـری بـزرگ؛ کمـا قـال اللّـه،  عزّ و جّل راه خداوند بدان که درویشی را اندر

فِ لِلفَقراءِ الّذینَ أُحصِرُوا فی سبیلِ اللّهِ الیَسْت«: تعاىل طیعونَ ضَرْباً فی االرضِ یحسَبُهُم الجاهِـلُ اغنیـاءَ مِـنَ التَّعفـّ
تَتَجـافی «: ونیـز گفـت» ).النحـل/۷۵(ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً عبداً مملوکاً الیقدِرُ عَلی شَیْءٍ«: ونیز گفت. »)البقره/۲۷۳(

  ).دهالسّج/۱۶(جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ ربَّهُم خَوْفاً و طَمَعاً 
اللّهُمَّ أحْیِنی مسکیناً و أَمِتْنی مِسْکیناً واحشُرنی فی زُمْـرَةِ «: فقر را اختیار کرد و گفت صلی اللّه علیه و سلم و رسول
کَ؟ : فیقولُ المَالئِکـةُ. أُدنُوا منّی أحِبّائی«: گوید تعاىل در روز قیامت خداوند: و نیز گفت» .المَساکنيَ مَـنْ اَحِبّاىُـٔ
  ».فُقراءُ المسلمنيَ: فیقول

  .و مانند این آیات و اخبار بسیار است، تا حدی که از مشهوری به اثبات آن حاجت نیاید مر صحت دالیل را
 علیـه فقرای مهاجرین بودند آنان که انـدر حکـم ادای عبودیـت و صـحبت پیغمـرب السّالم علیه و اندر وقت پیغمرب
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را  تعاىل اشغال بکلی اعراض کرده و به ترک معارضه بگفته، و خداوند نشسته بودند اندر مسجد وی و از السّالم
مأمور بود به صحبت وقیـام کـردن  صلی اللّه علیه و سلم به روزی خود استوار داشته و توکل بر وی کرده، تا رسول

ــ«: بــه حــق ایشــان؛ چنانکــه فرمــود، عــزمِنْ قائــلٍ ــدْعُونَ ربَّهُــم بِالغَ ــرُدِ اّلــذینَ یَ ــهُ وَالتَطْ دوةِ وَالْعَشــیِّ یُریــدِونَ وَجْهَ
أَغْفَلْنـا قَلْبَـه عـن ذکرنـا الـدُّنیا وَ التُطِـعْ مَـنْ والتعْدُ عَیْناکَ عَـنْهم تُریـد زینَـةَ الحَیـوةِ «: ، ونیز گفت»)األنعام/۵۲(
اد کـه مـادر و پـدرم فـدای آنـان بـ«: هـر کجـا یکـی از ایشـان بدیـدی گفتـی السّالم علیه ، تا رسول»)الکهف/۲۸(

  ».بر من از برای ایشان عتاب کرد تعاىل خداوند
مر فقر را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است و مر فقرا را بدان مخصوص گردانیده تا بـه تـرک  تعاىل پس خداوند

اند و بکلیت به مسبب رجوع کرده؛ تا فقر ایشـان فخـر ایشـان گشـت، تـا بـه رفـنت آن اسباب ظاهری و باطنی گفته
  .شدند و به آمدن آن شادمان گشتند ومر آن رادر کنار گرفتند وبجز اخوات آن را جمله خوار گرفتندناالن 

آن کـه رسـم دیـد . رسمش افالس اضطراری است، و حقیقتش اقبـال اختیـاری. اما فقر را رسمی و حقیقتی است
ز موجـودات برتافـت، و بـه و آن کـه حقیقـت یافـت روی ا. به اسم بیارامید، و چون مراد نیافت از حقیقت برمیـد

پـس فقـري آن » .مَنْ لم یعْرِفْ سِوی رسْمِه لم یَسْمَعْ سِوَی اسْـمِه«. فنای کل، اندر رؤیت کل، به بقای کلی بشتافت
. به هستی اسباب غنی نگردد، و به نیستی آن محتاج سـبب نـه. بود که هیچ چیزش نباشد و اندر هیچ چیز خلل نه

تر بود نیز روا بود؛ از آنچه مشایخ گفتـهفقرش یکسان بود، و اگر اندر نیستی خرم وجود و عدم اسباب به نزدیک
ویـش را شـوم رازیرا چه وجود معلوم مـر د» .تر بودتر بود، حال بروی گشادههر چند درویش دست تنگ«: اند که

دوستان حق بـه الطـاف پس زندگانی . بود؛ تا حدی که هیچ چیز را دربند نکند، اال هم بدان مقدار اندر بند شود
  .پس متاع متاع باشد از راه رضا. خفی و اسرار بهی است با حق، نه به آالت دنیای غدار و سرای فجار

من از بنـدۀ بنـدگان خـود «: گفت» .حاجتی بخواه«: ملک گفت. همی آید که درویشی را با ملکی مالقات افتاد
حـرص و یکی : اند که هر دو خداوندان تواندبندهمرا دو «: گفت» این چگونه باشد؟«: گفت» .حاجت نخواهم

  .»لِّأهْلِهعزّ  الفَقْرُ«: و رسول گفت، صلی اللّه علیه و سلم» .دیگر امل
بود مـر نـا اهـل را ذل بـود و عـزش آن اسـت کـه فقـري محفـوظ الجـوارح بـود از زلـل و عزّ  پس چیزی که اهل را
نه بر حالش خلل و آفت صورت گريد؛ از آنچـه ظـاهرش نه بر تنش معصیت و زلت رودو . محفوظ الحال از خلل

خلق را بـدو حوالـه نمانـد و . مستغرق نعم ظاهره بود و باطنش منبع نعم باطنه، تا تنش روحانی بود و دلش ربانی
آدم را بدو نسبت نه، تا از حوالۀ خلق و نسبت آدم فقري بود و به ملک این عالم غنی نگردد انـدر ایـن عـالم و بـه 

ای نسنجد و یک نفس وی اندر و کونني اندر پلۀ ترازوی فقرش به پرپشه. نگردد اندر آن عالمعالم غنی  ملک آن
  .هر دو عالم نگنجد

  فصل
ترنـد انـدر صـفات خلـق؛ از آنچـه اندر فقـر و غنـا تـا کـدام فاضـل رحمهم اللّه اند مشایخ این قصهو خالف کرده

یحیـی بـن معـاذ الـرازی و . ندر جملۀ اوصاف وی است، جل جاللهغنی بر حقیقت است و کمال ا تعاىل خداوند
احمد ابن ابی الحواری و حارث المحاسبی و ابوالعباس عطا و رویم و ابوالحسن بن سمعون، و از متأخران شـیخ 

و  »تـر کـه فقـروغنـا فاضـل«: انـد کـهبر آن رحمة اللّه علیهم اجمعني المشایخ ابوسعید فضل اللّه بن محمد المیهنی
پـس انـدر دوسـتی، صـفتی کـه مشـرتک باشـد . است و فقر بر وی روا نیست تعاىل غنا صفت حق«: دلیل آرند که

  ».روا نباشد تعاىل و تقدس تمام تر بود از آن صفت که بر وی تعاىل میان بنده و خداوند
صفات وی قدیم است و از چون . لت بایدثاین شرکت اندر اسم است نه در معنی؛ که شرکت معنی را مما: گوییم
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  .آن خلق محدث، این دلیل باطل بود
غنا مر حق را نامی است بسزا و خلق مستحق : که وفَّقَنی اللّه بالخري امو من همی گویم که علی بن عثمان الجالبی

ا غنـی این نام نباشد، و فقر مر خلق را نامی است بسزا و بـر حـق آن نـام روا نباشـد و آن کـه بـه مجـاز مـر کسـی ر
ترین آن که غنای ما به وجود اسباب بود و ما مسبب خوانند نه چنان بود که غنی بر حقیقت بود و نیز دلیل واضح

پـس شـرکت انـدر ایـن . باشیم اندر حال قبول اسباب، و وی مسبب األسـباب اسـت و غنـای وی را سـبب نیسـت
انـدر صـفت هـم روا نباشـد، و چـون انـدر صفت باطل بود و نیز چون اندر عني، شرکت روا نیست کس را بـا وی 

پـس غنـا . ماند اینجا تسمیه و تسمیه نشانی است میان خلق و آن را حدی. صفت روا نبود، اندر اسم هم روا نبود
مـرادش را دافعـی . را آن است که وی را به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نیست و هر چه خواهد کنـد تعاىل مر خدای

و غنـای . ش ضدین توانا، و همیشـه بـدین صـفت بـود وباشـدن، و بر قلب اعیان و آفرینی، و قدرتش را مانعی نی
خلق، منال معیشتی و یا وجود مسرتی یا رسنت از آفتی، و یا ارام به مشاهدتی، و این جملـه محـدث و متغـري بـودو 

: ت؛ لقولـه، تعـاىلحقیقـ تعـاىل پس این اسم بنده را مجاز بودو حـق را. مایۀ طلب و تحسر و موضع عجز و تذلل
  »).محمد/۳۸(واللّهُ الغَنیُّ وَ أنْتُمُ الْفُقَراءُ «: ، و نیز گفت»)فاطر/۱۵(یا ایّها النّاسُ أنْتُمُ الْفُقَراءُ إىل اللّهِ «

او را اندر دو جهـان سـعید  تعاىل توانگر را فضل نهیم بر درویش؛ ازیرا چه خداوند«: و نیز گروهی از عوام گویند
، و آن گـروه اینجـا غنـا کثـرت دنیـا و یـافنت کـام و رانـدن شـهوت ».ت و منت به توانگری بر وی نهـادهآفریده اس

پس صرب انـدر بـال بـود و شـکر انـدر نعمـا، و . بر غنا شکر فرمود و اندر فقر صرب«: خواهند و بر این دلیل کنند که
  ».بحقیقت نعما فاضل تر از بلد بود

را علت زیادت نعمت گردانید و بـر فقـر صـرب فرمـودو صـرب را علـت زیـادت بر نعمت شکر فرمود و شکر : گوییم
إنَّ اللّـــهَ مَـــعَ «: ، و نیـــز گفـــت»)ابـــراهیم/۷(لَـــئِن شَـــکَرْتُم لَأزیـــدَنَّکُم «: قربـــت گردانیـــد؛ لقولـــه، تعـــاىل

یم، و هر هرکه اندر نعمتی که اصل آن غفلت است شکر کند، غفلتش بر غفلت زیادت کن» ).البقره/۱۵۳(الصّابرینَ
  .که اندر فقری که اصل آن بلیت است صرب کند، قربتش بر قربت زیادت کنیم

اما غنایی که مشایخ مر آن را فضل نهند بر فقر، مرادشان نه آن بود که عوام مر آن را غنا خوانند؛ که این غنا یافت 
  .نعم بود و آن یافت منعم، پس یافت وصلت چیزی دیگر بود و یافت غفلت چیزی دیگر

. و مـراد از ایـن، کشـف ابـدی باشـد بـه مشـاهده حـق» .الفَقْرُ هُوَ الغِنی بِاللّهِ«: گوید رحمة اللّه علیه شیخ بوسعید
پس اگر این صاحب مشاهدت را محجوب گرداند از مشـاهدت، محتـاج . مکاشف ممکن الحجاب باشد: گوییم

چون احتیاج آمد اسم غنـا سـاقط : ، گوییم»گردد«: ، محال باشد؛ و اگر گوید»نگردد«: آن گردد، یا نه؟ اگر گوید
شد و نیز غنا به خداوند قائم الصفة و ثابت المراد باشد، و به اقامت مراد و اثبـات اوصـاف آدمیـت غنـا درسـت 
. نیاید؛ که عني این خود مر غنا را قابل نیست؛ از آنچه وجود بشریت عني نیاز باشد و عالمت حدث عـني احتیـاج

؛ از آنچه غنی »الغَنیُّ مَنْ أغْناهُ اللّهُ«پس . ه غنی باشد و فانی الصفه مر هیچ اسم را شایسته نباشدپس باقی الصف
پس اقامت به خود صـفت . باللّه فاعل بود و أَغْناهُ اللّه مفعول و فاعل به خود قایم بود و مفعول به فاعل قایم بود

  .بشریت بود و اقامت به حق محو صفت
چون درست شد که غنای بر حقیقت بر بقای صفت : چنني گویم که وفقنی اللّه امثمان الجالبیو من که علی بن ع

درست نیاید؛ که بقای صفت محل علت بود به دالیل مذکور و موجب آفت، و فنای صفت خود غنا نباشد؛ ازیـرا 
فـانی شـد محـل اسـم که هرچه به خود باقی نباشد آن را نامی ننهند، پس غنـا را فنـا صـفت بـود و چـون صـفت 

  .ساقط گشت، بر این کس نه اسم فقر افتد ونه اسم غنا
و باز جملۀ مشایخ و بیشرتی از عوام فضل نهند فقر را بر غنا؛ از آن که کتاب و سـنت بـه فضـل آن نـاطق اسـت و 
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  .اندبیشرتی از امت بر آن مجتمع
ابـن عطـا دلیـل . در این مسأله سـخن همـی رفـترا  رحمها اللّه روزی جنید و ابن عطا: و اندر حکایات یافتم که

ترند؛ که با ایشان به قیامت حساب کنند و حسـاب شـنوانیدن کـالم بـی واسـطه باشـد اغنیا فاضل«: آورد بر آن که
اگر با اغنیا حسـاب کننـد، از درویشـان عـذر «: جنید گفت» .اندر محل عتاب، و عتاب از دوست به دوست باشد

  ».عتاب حساب تر ازخواهند و عذر فاضل
اندر تحقیق محبت، عـذر بیگـانگی باشـد و عتـاب مخالفـت و دوسـتان : گوییم که. ای عجب استو اینجا لطیفه

که عذر بر موجب تقصريی بود کـه انـدر حـق اندر محلی باشند که این هر دو اندر احوال ایشان آفت نماید؛ از آن 
از وی عذر خواهد و عتاب بر موجب تقصريی کـه چون دوست حق خود از وی طلب کند، او . دوست کرده باشد

  .رفته باشد اندر فرمان دوست؛ آنگاه دوست بدان تقصري وی را عتاب کند و این هر دو نیز محال باشد
و در جمله مُطالب باشند فقرا به صرب و اغنیا به شکر، و اندر تحقیق دوستی نه دوست از دوست چیزی طلبد ونـه 

آن را که نـامش از حـق » .ظَلَمَ مَنْ سَمّی ابنَ آدم أمرياً و قد سَمّاهُ ربُّه فَقرياً«پس . دوست فرمان دوست ضایع کند
هالک گشـت آن کـه پنـدارد کـه وی نـه اسـري اسـت، اگرچـه جایگـاهش . فقري است، اگرچه امري است، فقري است

. صـدقه نباشـد تخت و سریر است؛ ازیرا که اغنیا صاحب صدقه بوند و فقرا صـاحب صـدق و هرگـز صـدق چـون
نِعـمَ العبـدُ «: پس اندر حقیقت فقر سلیمان چون غنای سلیمان بود؛ از آنچه ایـوب را انـدر شـدت صـربش گفـت

چون رضای رحمـان حاصـل شـد » ).ص/۳۰(نِعْمَ العبدُ «: ، و سلیمان را اندر استقامت ملکش، گفت»)ص/۴۴(
  .فقر سلیمان را چون غنای سلیمان گردانید

انـد و مردمان اندر فقـر و غنـا، هـر کسـی سـخن گفتـه«: شنیدم که گفت رضی اللّه عنه اسم قشريیو از استاد ابوالق
اگـر تـوانگر داردم . خود را چیزی اختیار کرده و من آن اختیار کنم که حق مرا اختیار کند و مـرا انـدر آن نگـاه دارد

  ».غافل و گذشته نباشم و اگر درویش داردم حریص و معرض نباشم
معـانی جملـه نیکـو، روش انـدر او . نعمت و اعراض اندر وی آفت، و فقر نعمت و حرص اندر وی آفتپس غنا 

تر نه و غنا از فقـر مختلف و فقر فراغت دل از مادون و غنا مشغوىل دل به غري؛ چون فراغت آمد، فقر از غنا اوىل
ون طالب به ترک ملکیت بگفت، شرکت غنا کثرت متاع و فقر قلت آن و متاع بجمله از آن خداوند؛ چ. تر نهاوىل

  .از میان برخاست و از هر دو اسم فارغ شد

  فصل
و مشایخ این طریقت را، اندر این معنی، هر یکی را رمزی است و من به مقدار امکـان اقاویـل ایشـان بیـارم انـدر 

  .عزّ و جّل این کتاب، ان شاء اللّه،
  ».نَ الزّادِ، انّما الفَقريُ مَنْ خَال مِنَ الْمُرادِلیسَ الفَقريُ مَنْ خَالمِ«: یکی از متأخران گوید

 فقري نه آن بود که دستش از متاع و زاد خاىل بود، فقـري آن بـود کـه طـبعش از مـراد خـاىل بـود؛ چنانکـه خداونـد
وی را ماىل دهد، اگر مراد حفظ مال باشدش غنی بود و اگر مراد ترک مال باشد هم غنی بـود؛ کـه هـر دو  تعاىل
  .رف است اندر ملک غري، و فقر ترک تصرف بودتص

  ».عَالمَةُ الفَقْرِ خوفُ الْفَقْرِ«: یحیی بن مُعاذ گوید، رضی اللّه عنه
ترسـد اززوال و عالمت صحت فقـر آن اسـت کـه بنـده انـدر کمـال والیـت و قیـام مشـاهدت و فنـای صـفت، مـی

  . پس به کمال آن رسید که از قطعیت برتسد. قطعیت
  ».مِنْ نَعْتِ الفَقريِ حِفْظُ سِرِّه و صیانَةُ نَفْسِه و أداءُ فَرائِضِهِ«: د، رحمة اللّه علیهرُوَیم گوی
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آن که سرش از اغراض محفوظ باشد و تنش از آفات مصـون و احکـام فـرایض بـر وی جـاری؛ چنانکـه آنچـه بـر 
نگردانـد و غلبـۀ آن از گـزارد امـر اسرار گذرد اظهار را مشغول نگرداند، و آنچـه بـر اظهـار گـذرد اسـرار را مشـغول 

  .بازندارد و این عالمت ازالت بشریت بود که کل بنده موافق حق گردد، و این هم به حق گردد
  ».أَفضلُ المقاماتِ إعتقادُ الصَّبْرِ عَلی الفَقْرِ إىل القَبْرِ«: بشر حافی گوید، رحمة اللّه علیه

رب کردن و اعتقاد کـردن از جملـه مقامـات بنـده بـودو فقـر فنـای اعتقاد کردن بر مداومت صرب بر درویشی، و این ص
پس اعتقاد صرب بر فقر عالمت رؤیت آفت اعمال بود و سِمَت فنای اوصاف؛ امـا معنـی ظـاهر ایـن . مقامات بود

  .قول تفضیل فقر است بر غنا و اعتقاد کردن که هرگز روی نگردانم از طریق فقر
  ».قريُ الیَسْتَغْنی بشیءٍ دونَ اللّهالف«: شبلی گوید، رحمة اللّه علیه

و ظـاهر لفـظ آن اسـت کـه جـز بـدو . ش دون حق به هیچ آرام نیابد؛ از آنچه چـز وی مـراد و کامشـان نباشـديدرو
پس هستی تو دون وی است چون توانگری به دون وی نیابی، تـو . توانگری نیابی، چون او را یافتی توانگر شدی

از راه برخیزی توانگر که باشد؟ و این معنی سـخت غـامض و لطیـف اسـت بـه گشتی و چون تو حجاب توانگری 
یعنی فقر آن بود که هرگز مـر آن را » .اَلْفقرُ الیُسْتغنی عنه«: نزدیک اهل این معنی و حقیقت معنی این آن بود که

  .غنا نباشد
هرگز همـت مـا مقصـود را بیابـد  نه. اندوه ما ابدی است«: که رضی اللّه عنه و این آن معنی است که آن پري گفت

؛ از آنچه یافنت چیزی را مجانست باید و وی جنس نه، و اعـراض از »ونه کلیت ما نیست گردد اندر دنیا و آخرت
پس گرفتاریی است فتاده همیشگی، و راهی پیش آمده مشکل و آن . حدیث وی را غفلت باید و درویش غافل نه

ی راه نه و وصال وی از جنس مقدور خلق نه و بر فنا تبدل صورت نـه و دوستی است با آن که کس را به دیدار و
هرگز فانی باقی شود تا وصلت بود و یا باقی فانی شود تا قربت بود؟ کار دوستان وی از سر به . بر بقا تغري روا نه

بارتشـان از ع. تسلی دل را عبارتی مزخرف ساخته و آرام جـان را مقامـات و منـازل و طریـق هویـدا گردانیـده. سر
  .منزه از اوصاف و احوال خلق تعاىل خود به خود، مقاماتشان از جنس به جنس و حق

  ».نَعْتُ الْفقريِ السّکونُ عندَ العَدَمِ و الْبَذْلُ عندَ الوُجُودِ«: گوید رحمة اللّه علیه و ابوالحسن نوری
پس آن را که مراد لقمه. خود دانند و بذل کنند تر ازچون نیابند خاموش باشند و چون بیابند دیگری را بدان اوىل

تر از خـود دانـد بـدان آن ای باشد چون از مراد بازماند دلش ساکن بود و چون آن لقمه پدیدار آید آن را که اوىل
سکونش در حال عدم رضا بود و بـذلش در حـال وجـود محبـت؛ از : و اندر این قول دو معنی است. را بدو دهد

خلعت بود واندر خلعت نشان قربت بود و محبت تارک خلعت بود که اندر خلعت نشـان فرقـت آنچه راضی قابل 
سکونش اندر عدم، انتظار وجود بود و چون موجود گشت آن وجود غري وی بود و وی را با غري آرام نبود به . بود

الفَقْـرُ خُلُـقُ «: اسـت هرضـی اللّـه عنـ و این معنی قول شیخ المشایخ ابوالقاسم الجنید بن محمـد. ترک آن بگفت
  چون دل از اندیشۀ شکل خاىل بود و شکل موجود، بجز انداخنت آن چه روی بود؟» .القَلْبِ عَنِ األشْکالِ

  ».اَلْفَقرُ بحرُ البَالءِ وَبَالءُهُ کلُّهُ عِزٌّ«: شبلی گوید، رحمة الله علیه
چه عزّ  است، مبتال در عني بالست وی را از نصیب غريعزّ  .استعزّ  و بالهای وی جملهدرویشی دریای بالست 

گردد و عـزش جملـه وقـت و وقـتش جملـه محبـت و عزّ  خرب؟ تا آنگاه که از بال به مبلی نگرد آنگاه بالش بجمله
و . محبتش جمله مشاهدت تا دماغ محل دیدار شود از غلبۀ خیال؛ تا بی دیده، بیننده گـردد و بـی گـوش شـنونده

آن عزّ  بر حقیقت است و نعما ذل بر حقیقت؛ از آنچهعزّ  که بار بالی دوست کشد؛ که بالای باشد بس عزیز بنده
و بالی فقر نشان حضور است و راحت غنـا نشـان غیبـت . بود که بنده را به حق حاضر کند و ذل آن که غایب کند

اسـت و ادبـارش ایـن معنـی را کـه بـالی آن مشـاهدت . پس حاضر به حق عزیز باشد و غایب از حق ذلیل. است
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  . انس، تعلق به هر صفت از آن که باشد غنیمت بود
یا مَعْشَرَ الفُقَراء، إنّکم تُعرَفُونَ باللّه و تُکْرَمُونَ لِلّهِ، فَانْظُروا کیف تَکُونُونَ مَـعَ اللّـهِ إذا «: جنید گوید، رحمة اللّه علیه

  ».خَلَوْتُم بِهِ
بنگرید تـا انـدر خـأل بـا وی . ا شناسند و از برای وی را کرامت کنندای شما که درویشانید، شما را به خداوند شم

باشید؛ یعنی چون خلق شما را درویـش خواننـد، حـق شـما را بگزاردنـد، شـما حـق طریقـت درویشـی چگونه می
چگونه خواهید گزارد؟ و اگر خلق شما را به نامی دیگر خوانند به خالف دعوی شما، آن از ایشان مبینید کـه شـما 

ندهید؛ که باز پس تر از آن کسی نبود که خلقش از آنِ او دانندو او از آن او نباشد و انصاف دعوی خویش می نیز
خنک آن کسی که خلقش از آن او دانندو او از آن او بود و عزیزتر آن که خلق او را نه از آن حق داننـد و او از آن 

ن او باشد چون یکی بود که دعوی طبیبـی کنـد و بیمـاران را مَثَل آن که خلقش از آن او دانندو او نه از آ. حق بود
و مثل آن که خلقش از آن حق دانند و او از آن حق باشـد، . عالج کند و چون خود بیمار شود طبیب دیگرش باید

و . چون یکی بود که دعوی طبیبی کند و بیماران را عالج کند و چون خود بیمار شود داروی خود نیز دانـد کـردن
که خلقش نه از آن حق دانندو او از آن حق بود، چون یکی بود که طبیب باشد و خلق را بدان علـم نـه، و  مثل آن

وی از مشغوىل خلق فارغ و خود را به غذاهای موافق و شـربتهای نیکـو و مفرحهـای سـازگار و هواهـای معتـدل 
  .ددارد تا بیمار نگردد، و چشم خلق از جمله احوال او فرودوخته باشنیکو می

  ».الفَقْرُ عدمٌ بِالوُجود«: اندو بعضی از متأخران گفته
پـس اینجـا چنـني . و عبارت از این قول منقطع است؛ ازیرا که معدوم شیء نباشدو عبارت جزاز شـیء نتـوان کـرد

بر اصلی نباشد کـه انـدر عـني  تعاىل صورت بود که فقر هیچ چیزی نبود، و عبارات و اجتماع جملۀ اولیای خدای
و اینجا از ایـن عبـارات نـی عـدم عـني خواهنـد؛ کـه عـدم آفـت خواهنـد از عـني و کـل . د فانی و معدوم باشدخو

اوصاف آدمی آفت بود و چون آفت نفی شود آن فنای صفت باشد و فنای صفت آلت رسیدن و نارسیدن از پیش 
  .ایشان برگريد، مر ایشان را عدم روش نفی عني نماید و اندر آن هالک گردند

ایـن سـخن معقـول «: خندیدنـد کـهمن گروهی دیدم از متکلمان که صورت این معلوم نکرده بودند و بر این مـیو 
و گروهی دیدم از مدعیان که نامعقول چیزی را اعتقـاد کـرده بودنـد و اصـل قصـه معلومشـان نبـود و مـی» .نیست

ز ایشان به جهل مر حق را منکـر شـد و یکی ا. و هر دو گروه بر خطا بودند» .فقر عدم بال وجود است«: گفتند که
  .دیگری جهل را حال ساخت و بدان پدیدار آمد

و مراد عدم و فنا اندر عبارات این طایفه برسیدن آلت مذموم بودو صفتی ناستوده اندر طلب صـفتی محمـود، نـه 
  .عدم معنی به وجود آلت طلب

اب اصـل بیگانـه؛ امـا گـذرگاه اسـرار بـانی و فی الجمله درویش در کل معانی فقر عاریت اسـت و انـدر کـل اسـب
تا امور وی مکتسب وی بود، فعل را نسبت بدو بودو معانی را اضافت بدو و چـون امـور وی از بنـد کسـب . است

آنگاه آنچه بر وی گذرد او راه آن چیز باشد نه راهرب آن پس هـیچ چیـز را بـه . رها شد نسبت فعل از او منقطع بود
  .همه از آن غري است آنچه بر وی نشان کند. نکند خود نکشد و از خود دفع

و دیدم گروهی را از مدعیان ارباب اللسان که نفی کمالشان از ادراک این قصه، می نفی وجود نمود، و این خود 
و دیـدم کـه نفـی . و دیدم که نفی مرادشان از حقیقت فقر می نفی صفت نمود انـدر عـني فقـر. سخت عزیز است

می فقر و صفوت خوانند و دیدم که اثبات هواشـان مـی نفـی کـل نمـود و هـر کسـی انـدر  طلب حق و حقیقت را
یـن حـدیث مـرد را عالمـت کمـال والیـت بـود و بـوی و درجتی از حجب فقر اندر مانده بودند؛ از آنچـه پنـدار ا

  .به عني این توالکردن محل کمال است. نهمت این حدیث غایة الغایات
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ست از راه ایشـان رفـنت و مقاماتشـان سـرپدن و عبـارت ایشـان بدانسـنت، تـا عـامی پس طالب این قصه را چاره نی
مصـیب کسـی کـه از . نباشد اندر محل خصوصیت؛ که عوام اصول از اصول معـرض بـود و عـوام فـروع از فـروع

چون از اصول بازماند بـه هـیچ جـایش نسـبت نمانـد و ایـن جملـه آن را . فروع بازماند؛ که به اصولش نسبتی بود
  .گفتم تا راه این معانی بسرپی و به رعایت حق آن مشغوىل باشی

آنگـاه احکـام حقـایق . آنگاه اسامی الرجـال بیـارم. پیدا کنم تصوّفاکنون من طرفی از اهل این طایفه اندر باب 
آنگـاه آداب و رمـوز و مقاماتشـان، بـه . ه بیـارمتصـوّفآنگـاه اخـتالف مـذاهب مشـایخ م. معارف و شرایع بیان کنم

  .و باللّه التوفیق. مقدار امکان، شرح دهم تا بر تو و خوانندگان، حقیقت این کشف گردد

  تصوّفباب ال
  »).الفرقان/۶۳(وعبادُ الرّحمنِ الّذینَ یَمْشُونَ عَلی األرضِ هَوْناً خاطَبَهُمُ الجاهلونَ قالوا سالماً «: قال اللّه تعاىل

نْ سَمِعَ صوتَ اهلِ الصّوفِ، فَال یُؤَمِّنُ عَلی دعائِهِم کُتِبَ عندَ اللّهِ مِـن مَ«: و قال رسول اللّه، صلی اللّه علیه و سلم
  ».الغافلني
صـوفی را از آن جهـت «: انـد کـهگروهی گفتـه. اند و کتب ساختهاندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته و مردمان

و » .اننـد کـه انـدر صـف اول باشـندبدان صـوفی خو«: اند کهو گروهی گفته» .صوفی خوانند که جامۀ صوف دارد
این اسم از صـفا «: اند کهو گروهی گفته» .بدان صوفی خوانند که توال به اصحاب صفه کنند«: اند کهگروهی گفته
پس صفا در جمله محمـود باشـد، و ضـد آن کـدر . باشداما بر مقتضای لغت از این معانی بعید می» .مشتق است
و نام لطایف اشیا صـفو آن چیـز ».ذَهَبَ صَفُو الدُّنیا و بَقِیَ کَدَرُها«: گفته است سلمصلی اللّه علیه و  بود و رسول

پس چون اهل این قصه اخالق و معامالت خود را مهذب کردند و از آفـات . باشد و نام کثایف اشیا کدر آن چیز
ز اسمای اعالم؛ از آنچه خطر طبیعت تربا جستند، مر ایشان را صوفی خواندند و این اسمی است مر این گروه را ا
  .اهل آن اجل آن است که معامالت ایشان را بتوان پوشید تا اسمشان را اشتقاق باید

از این قصه و اهل این محجوب گردانیـده اسـت و لطیفـۀ ایـن  وجلعزّ  و اندر این زمانه بیشرتین خلق را خداوند
برزشِ صالح ظاهر است مجرد بي مشاهدات بـاطن، و ن، قصه بر دلهای ایشان بپوشانیده؛ تا گروهی پندارند که ای

رسمی است بی حقیقتی و اصلی؛ تا حدی که اهل هزل و علمای ظاهر ارتکـاب انکـاری گروهي پندارند كه اين، 
اند و به حجاب این قصه خرسند شده تا عوام بدیشان تقلید کردندو طلـب صـفای بـاطن از دل بمحاویـده، و کرده

از آنچـه صـفا » .إنّ الصّفا صِفةُ الصّدّیقِ إن أردتَ صوفیّاً عَلی التّحقیق«. ا بر طاق نهادهمذهب سلف و صحابه ر
اصلش انقطاع دل اسـت از اغیـار، و فـرعش خلـو دسـت از دنیـای غـدار، و ایـن هـر دو : را اصلی و فرعی است

. اهـل ایـن طریقـت وی بـود صفت صدیق اکرب است، ابوبکر عبداللّه بن ابی قحافه، رضی اللّه عنه؛ از آنچه امـام
بـه حضـرت معـال و مکـان مصـفا  السّـالم علیه پس انقطاع دل وی از اغیار آن بود که همه صحابه به رفنت پیغمرب

صـدیق » .هرکـه گویـد محمـد بمـرد، سـرش بـربم«: شمشري برکشید که رضی اللّه عنه شکسته دل گشته بودند و عمر
  :فتاکرب برون آمد و آواز بلند برداشت و گ

ومـا محمّـدٌ «: آنگاه برخواند» .أال مَنْ عَبَدَ محمّداً فَانّ مُحَمَّداً قدمات، و مَن عبَدَ ربَّ محمّدٍ فانَّه حیُّ الیموتُ«
  »).آل عمران/۱۴۴(إلّا رسولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفَإنْ ماتَ أوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُم عَلی أعقابِکُمْ 

آن کـه . پرستید وی زنـده اسـت هرگـز نمـريدحمد بود، محمد برفت و آن که خدای محمد را میآن که معبود وی م
بـه حضـرت بـاقی فرسـتد، چـون نفـس فنـا دل در فانی بندد فانی فنا شودو رنج وی جمله هبا گردد و آن که جان 
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د تعظـیم عبودیـت پس آن که اندر محمد به چشم آدمیت نگریست، چون وی از دنیا بش. شود وی قایم به بقا شود
و هر که اندر وی به چشم حقیقت نگریست، رفنت و بودنش هـر دو مـر او را یکسـان نمـود؛ . از دل این با وی بشد

از محول اعراض کرد به محول اقبال . ازیرا که اندر حال بقا بقاش را به حق دید و اندر حال فنا فناش از حق دید
سویدای دل اندر کـس نبسـت و سـواد عـني . م حق وی را تعظیم کردقیام محول به محول دید به مقدار اکرا. کرد

که نظـر بـه خلـق نشـان » .مَنْ نَظَرَ إلَی الخَلْقِ هَلَکَ و مَنْ رجعَ إىل الحقِّ مَلَکَ«: اندبر خلق نگشاد؛ از آنچه گفته
  .هُلک بودو رجوع به حق عالمت ملک

مـال و منـال و مـآل جملـه بـداد و گلیمـی درپوشـید و بـه اما خُلُّو دست ازدنیای غدار آن بود که هرچـه داشـت از 
  .»اللّه و رسولَه«: فقال» ما خَلَّفْتَ لِعِیالک؟«: وی را گفت السّالم علیه پیغمرب. آمد السّالم علیهنزدیک پیغمرب

: گفتـا» .دو خزینـۀ بـی نهایـت و دو گـنج بـی غایـت«: گفت» مر عیاالن خود را چه باز گذاشتی از مال خود؟«:
چون دل از تعلق صفو دنیا آزاد گشت، » .و دیگر متابعت رسولش تعاىل یکی محبت خدای«: گفت» چه چیز؟«

دست از کدر آن خاىل گردانید و این جمله صفت صوفی صادق بودو انکار این جمله انکـار حـق و مکـابرۀ عیـان 
  .بود

بود آن کـه او را از کـدر گـذر بـود؛ چنانکـه و گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از صفات بشر بودو بحقیقت صوفی 
و لطایف جمال وی، زنان مصر را بشریت غالـب شـد و آن غلبـه  السّالم علیه اندر حال استغراق مشاهدت یوسف

چون به غایت رسید به نهایت رسید و چون به نهایت رسـید، ایشـان را بـر آن گـذر افتـاد و بـه . به عکس بازگشت
عبارت از حال خود کردنـد و نشانه وی را کردند، » ).یوسف/۳۱(ما هذا بشراً «: گفتند. فنای بشریتشان نظر افتاد

إلنَّ البَشَرَ مِنْ مَدَرٍ الیَخْلُو مِنْ . لَیْسَ الصّفامِنْ صِفاتِ البَشَر«: اندگفته رحمهم اللّه از آن بود که مشایخ این طریقت
  .جز بر کدر نیست، و مر بشر را از کدر گذر نیست صفا از صفات بشر نیست؛ زیرا که مدار مدر» .کَدَرٍ

پس مَنال صفا به افعال نباشد و از روی مجاهدت مر بشریت را زوال نباشد و صـفت صـفا را نسـبت بـه افعـال و 
؛ از آن کـه »الصّفا صِفةُ األحبابِ وهُمْ شُـموسٌ بِالسـحابٍ«. ب نهااحوال نباشد و اسم آن راتعلق به اسامی و الق

دوستان است، و آن که از صفت خود فانی و به صفت دوسـت بـاقی بـود دوسـت آن اسـت و احـوال صفا صفت 
صـلوات اللّـه  ایشان به نزدیک ارباب معانی چون آفتاب عیان است؛ چنانکه حبیب خداوند، محمـد مصـطفی را

ای است که دلش از صـدق ایمـان منـور هاو بند» .عَبْدٌ نَوَّرَ اللّهُ قَلْبَهُ بِاإلیمان«: گفت. پرسیدند از حال حارثه علیه
ضیاءُ الشّمسِ و القَمَرِ اذَا «: انداست، تا رویش از تأثري آن مقمر است و او به نور ربانی مصور است؛ چنانکه گفته

جمع نور آفتـاب و مـاه، چـون بـه یکـدیگر مقـرون شـود، » .اشْتَرَکا أُنموذجٌ من صفاءِ الحبِّ و التّوحیدِ إذا اشتبکا
فای محبت و توحید باشد که با یکدیگر معجون شود و خود نور ماه و آفتاب را چـه مقـدار بـود، آنجـا کـه مثال ص

نور محبت و توحید، تا این را بدان اضافت کنند؟ امااندر دنیا هیچ نوری نیست ظاهرتر از ان دو نور؛ که نور دیده 
محبت مر عرش را ببیند و بر عقبی مطلع شود اندر اندر سلطان آفتاب و ماه آسمان را ببیند، و دل به نور توحید و 

  .دنیا
اند بر آن که چون بنده از بند مقامات رسته شود و از کدر مجتمع رحمهم اللّه و اندر این، جملۀ مشایخ این طریقت

احوال خاىل گردد و ازمحل تلوین و تغیري آزاد شود، و به همه احوال محمود صفت گردد و وی از جملۀ اوصـاف 
دا؛ یعنی اندر بند هیچ صفت حمد خود نگردد و مر آن را نبیند و بدان معجب نگردد، حالش از ادراک عقـول ج

فا «ظنون منزه گردد تا حضورش را ذهاب نباشد و وجودش را اسباب نه؛ غایب و روزگارش از تصرف  ألنَّ الصـَّ
بود بـی سـبب و علـت؛ زیـرا کـه آن کـه حاضری بود بی غیبت و واجدی » .و وجودٌ بال أسبابٍحضورٌ بِال ذهابٍ 

نبـود و چـون بـدین درجـه  دغیبت بر او صورت گريد او حاضر نباشد و آن که سبب علـت وجـد وی شـود او واجـ
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زر و کلوخ به نزدیک وی یکسان شود و آنچه بر . برسد اندر دنیا و عقبی فانی گردد و اندر جوشن انسانیت ربانی
. آمـد السّـالم علیـه یف، بر او آسان گردد؛ چنانکه حارثه به نزدیـک پیغـامربخلق دشوارتر بود از حفظ احکام تکل

: السّـالم علیـهفقـالَ، . »أصبحتُ مؤمناً حقّـاً«: قالَ» کَیْفَ أصبَحْتَ، یا حارِثَةُ؟«: السّالم رسول وی را گفت، علیه
عَزَلْـتُ نَفْسـی عَـنِ الـدّنیا، فاسْـتَوی «: فقـال» فما حقیقةٌ ایمانِـک؟. إنَّ لِکلِّ حقٍّ حقیقةٌ. أُنظَرْ ما تقولُ یا حارثةُ«

فأسْهَرْتُ لیلی و أظمأْتُ نهاری حتّی صرتُ کـأنّی أَنظُـر إىل عـرش ربّـی . عندی حجرُها و ذهبُها و فَضَّتُها و مَدَرُها
یتغـامزُونَ : و فـی روایـةٍ(هـا بارزاً و کأنّی انظرُ إىل أهلِ الجنّةِ یتزاورونَ فیها و کأنّی أَنظرُ إىل أهل النّار یتغـاورونَ فی

  »).فیها
: السّـالم پیغامرب گفت، علیه» .ام حقّابامداد کردم، و من مؤمنی«: گفت» بامداد پگاه چگونه کردی، یا حارثه؟«: 
» برهـان ایـن گفتـار تـو چیسـت؟. گویی که هر حقی را حقیقتی و برهانی بودنیک نگاه کن، یا حارثه تا چه می«

از دنیا بگسستم و نشان این آن است که زر و سنگ و سیم و کلوخ آن به نزدیک مـن یکسـان  آن که تن را«: گفت
عَرَفْـتَ «:گفـت» .بیـنم و دوزخ و عـرش راو چون از دنیا گسسته شدم، به عقبی پیوسته شدم تا بهشت را می. شد
مـر کـامالن والیـت را، و و صـوفی نـامی اسـت » .شناختی یا حارثه، مالزمت کن بر این؛ که جز این نیسـت. فالْزَم

مَـنْ صـافاهُ الحـبُّ فهـو صـافٍ، و «: و یکی از مشایخ گوید، رحمة اللّه علیه. اندمحققان اولیا را بدین نام خوانده
  ».منْ صافاهُ الحبیبُ فهو صوفّی

  .آن که به محبت مصفا شود صافی بود و آن که مستغرق دوست شودو از غري دوست بری شود صوفی بود
ای لغت اشتقاق این اسم درست نگردد از هیچ معنی؛ از آن که این معنی معظم تر از آن اسـت کـه ایـن و بر مقتض

را جنسی بود تا از آنجا مشتق بود؛ که اشـتقاق شـیء از شـیء مجانسـت خواهنـد و هرچـه هسـت ضـد صفاسـت، 
مس اسـت عنـدَ أهلـه، و حاجتمنـد . اشتقاق شیء از ضد نکنند النّ «عبـارت نشـود؛ پس این معنی أشهرُ منَ الشـّ

چون صوفی از کل عبارات ممنوع باشد، عالم بجمله معـربان وی باشـند، » .الصّوفّی ممنوعٌ عَنِ العبارةِ و اإلشارةِ
مر اسم را چه خطر باشد اندر حال حصول معنی؟ پـس اهـل کمـال ایشـان را صـوفی خواننـد و . اگر دانند و یا نه

از  نف، و این فـرع اصـلی باشـد و فـرق ایـل بود و تکلّتفعّ تصوّفند و خوان تصوّفمتعلقان و طالبان ایشان را م
  .حکم لغت و معنی ظاهر است

پس صـفا معنیـی مـتالىل اسـت و ظـاهر و » .حکایةٌ لِلصَّفاءِ بال شِکایة تصوّفالصّفاءُ وِالیةٌ لها آیةٌ و روایةٌ، و ال«
و سـدیگر  تصـوّفیکی صـوفی و دیگـر م: ستحکایت از آن معنی و اهل آن اندر این درجه بر سه قسم ا تصوّف

  .تصوّفمس
و . پس صوفی آن بود که از خود فـانی بـود و بـه حـق بـاقی، از قبضـۀ طبـایع رسـته و بـه حقیقـت حقـایق پیوسـته

و . طلبد و اندر طلـب خـود را بـر معاملـت ایشـان درسـت همـی کنـدآن که به مجاهدت این درجه را می تصوّفم
ال و جاه و حظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشـد و از ایـن هـر دو و از هـیچ معنـی آن که از برای مَن تصوّفمس

وفیّةِ کَالـذُّبابِ و عنـدَ غـريهِم کالـذِّئابِ تصـوّفالمُس«: انـدخرب ندارد؛ تا حدی که گفته بـه  تصـوّفمس» .عنـدَ الصـّ
ه نزدیـک دیگـران چـون نزدیک صوفی از حقريی چون مگس بود و آنچه این کند به نزدیک وی هـوس بـود و بـ

  .گرگ پرفساد که همه همتش دریدن و لختی مردار خوردن باشد
آن را کـه نصـیب، وصـل . صـاحب فصـول تصوّفصاحب اصول و مس تصوّفپس صوفی صاحب وصول بود و م

آمد به یافنت مقصود و رسیدن به مراد از مراد بی مراد شود واز مقصود بی مقصود و آن را که نصیب اصل آمد بـر 
حوال طریقت متمکن شد و انـدر لطـایف آن سـاکن و مسـتحکم گشـت، و آن را کـه نصـیب فصـل آمـد از جملـه ا

  .بازماند و بر درگاه رسم فرونشست و به رسم از معنی محجوب شد و به حجاب از وصل و اصل بازماند
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بعضـی از رمـوز ایشـان و مشایخ را اندر این قصه رموز بسیار است تا حدی که کلیت آن را احصا نتـوان کـرد؛ امـا 
  .و جلعزّ  اندر این کتاب بیارم تا فایده تمام تر شود، ان شاء اللّه

  فصل
الصُّوفّی إذا نَطَقَ أبانَ نُطقُه مِنَ الحَقائقِ، و إنْ سَکَتَ نَطَقَتْ عَنْه الجوارحُ «: گوید رحمةاللّه علیه ذو النون مصری
  ».بِقَطْعِ العَالئقِ

یـد بیـان نطقـش حقـایق حـال وی بـود؛ یعنـی چیـزی نگویـد کـه او آن نباشـد و چـون صوفی آن بود که چون بگو
خاموش باشد، معاملتش معرب حال وی باشد و به قطع عالیق حال وی ناطق شود؛ یعنـی گفتـارش همـه بـر اصـل 

گوید قولش همه حـق بـود و چـون خـاموش باشـد فعلـش چون می. صحیح باشد و کردارش بجمله تجرید صرف
  .همه فقر

نعـتُ «: فقـال» نعتٌ لِلْعَبـدِ، أم نعـٌت للحـقِّ؟«: قیلَ» .نعتٌ أُقیمَ العبدُ فیه تصوّفال«: نید گوید، رحمة اللّه علیهج
  ».الحقِّ حقیقةً و نعتُ العَبْدِ رَسْماً

حقیقـتش «:گفـت» نعت حق است یـا نعـت خلـق؟«: گفتند» .نعتی است که اقامت بنده در آن است تصوّف«:
یعنی حقیقتش فنای صفت بنده تقاضا کند و فنـای صـفت بنـده بـه بقـای » .مش نعت خلقنعت حق است و رس

  .صفت حق بود و این نعت حق بود و رسمش دوام مجاهدت بنده اقتضا کند و دوام مجاهدت صفت بنده بود
ت خلـق رانی چنان بود که اندر حقیقت توحید، بنده را هیچ نعت درست نیاید؛ از آنچه نعو و چون به معنی دیگر

پـس . سم نیسـت؛ کـه نعـت وی بـاقی نبـود و مُلـک و فعـل حـق باشـدرمر ایشان را دایم نیست و نعت خلق بجز 
و به روزه داشـنت . »دارروزه«: بنده را فرمود که عزّ و جّل بحقیقت از آن حق باشد و معنی آن این بود که خداوند

ده را باشـد؛ و بـاز از روی حقیقـت از آن خداونـد؛ بنده اسم صـایمی بنـده را دادنـد و از روی رسـم، آن صـوم بنـ
روزه از آن مـن اسـت؛ از آنچـه » .الصّومُ ىل وَاَنَـا اُجْـزی بِـهِ«:السّالم و رسول خرب داد، علیه چنانکه خداوند گفت

مفعوالت وی جمله ملک وی است، و نسبت و اضافت همه خلق مر هر چیزی را بـه خـود رسـم و مجـاز بـود نـه 
  .حقیقت

  ».تَرْکُ کُلِّ حَظِّ النَّفْسِ تصوّفال«: گوید رحمة اللّه علیه لحسن نوریابوا
و ایـن ان بـود . یکی رسم ودیگر حقیقـت: دست بداشنت جمله حظوظ نفسانی بود و این بر دو گونه باشد تصوّف

که اگر وی تارک حظ است ترک حظ هم حظی بودو این رسم باشد و اگر حظ تارک وی است ایـن فنـای حـظ 
فعـل . پس ترک حظ فعل بنده بود و فنای حظ فعل خدای، جل جاللـه. بود و تعلق این به حقیقت مشاهدت بود
  .که پیش از این قول است رحمةاللّه و بدین قول مبني شد قول جنید. بنده رسم و مجاز بود و فعل حق حقیقت

أرواحُهُم، فصاروا فی الصّفِّ األوّل بَیْنَ یَدَیِ صَفَتْ  الصّوفیّةُ هُمُ الّذینَ«: گوید رحمةاللّه علیه و هم ابوالحسن نور
  ».الْحَقِّ

اند کـه جانهـای ایشـان از کـدورت بشـریت آزاد گشـته اسـت و از آفـت نفـس صـافی شـده و از هـوی صوفیان آنان
  .اند و از غري وی اندر رمیدهخالص یافته تا اندر صف اول و درجۀ اعلی با حق بیارامیده

  ».الصّوفّی الّذی الیُمْلِکُ والیُمْلَکُ«: رحمة اللّه علیهو همو گوید، 
صوفی آن بود که هیچ چیز اندر بند وی ناید، و وی اندر بند هیچ چیز نشود و این عبارت از عني فنا بود؛ که فانی 
صفت، مالک نبود و مملوک نه؛ از آنچه صحت ملک بر موجودات درست افتد و مراد از این آن است که صوفی 

سـلطان . یچ چیز را، از متاع دنیا و زینت عقبی، ملک نکند و خود اندر تحت حکـم و ملـک نفـس خـود نیایـده
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و این قول لطیف است مر آن گروه را کـه بـه فنـای . ارادت خود را از غري بگسلد تا غري طمع بندگی از وی بگسلد
  .، ان شاءاللّه، عزو جلکلی گویند، و ما غلطگاه ایشان در این کتاب بیاریم تا ترا معلوم شود

  ».حقیقةٌ الرسمَ له تصوّفال«: گوید رحمةاللّه علیه ابن الجالء
حقیقتی است که وی را رسم نیست، و آنچـه رسـم اسـت نصـیب خلـق باشـد انـدر معـامالت، و حقیقـت  تصوّف

  .از خلق اعراض کردن بود، المحاله مر او را رسم نبود تصوّفچون . خاصۀ حق بود
  ».رؤیَةُ الکَوْنِ بِعَیْنِ النَّقْصِ، بل غَضُّ الطَّرْفِ عَنِ الْکَوْنِ تصوّفال«: گوید رحمةاللّه علیه قیابوعمرو دمش

آن بود که اندر کون ننگری جز به عني نقص، و این دلیل بقای صفت بود، بل که چشم فراز کنی از کـون و  تصوّف
کون نماند نظر هـم نمانـد و غـض طـرف از کـون بقـای  این دلیل فنای صفت بود؛ از آنچه نظر از کون باشد چون

بصريت ربانی بود، یعنی هر که به خود نابینا شود به حق بینا گردد؛ از آنچه کون طالب هم طالب بود و کـار وی از 
پس یکی خـود را بینـد ولـیکن نـاقص بینـد و یکـی چشـم از . وی به وی باشد، وی را از خود بريون راهی نباشد

نبینـد بینـایی حجـاب دیدۀ وی حجاب اسـت و آن کـه مـی اگرچه ناقص بیند بیندنبیند و آن که میخود فراکند و 
  .و ارباب معانی، اما این، جایگاه شرح این نیست تصوّفو این اصلی قوی است اندر طریق . نیاید

  ».رُؤْیَةِ الغريِ والغريَشِرکٌ، النَّهُ صِیانةُ الْقَلْبِ عَنْ  تصوّفال«: گوید رحمة اللّه علیه ابوبکر شبلی
شرک است؛ از آنچه آن صیانت دل بود از رؤیت غري، و خود غري نیست؛ یعنی اندر اثبـات توحیـد رؤیـت  تصوّف

  .غري شرک باشد و چون اندر دل غري نبود صیانت کردن مر او را از ذکر غري محال باشد
  ».کُدورات المُخالفاتِ صَفاءُ السِّرِّ من تصوّفال«: گوید رحمة اللّه علیه حُصری
صفای سر بود از کدورات مخالفت و معنـی ایـن آن بـود کـه سـر را از مخالفـت حـق نگـاه دارد؛ از آنچـه  تصوّف

و دوست را اندر همه عالم بجز حفظ فرمان دوست نباشـد، و . دوستی موافقت بود و موافقت ضد مخالفت باشد
  چون مراد یکی باشد، خالفت از کجا صورت گريد؟

خُلُقٌ، مَن زادَ علیکَ فی الخُلُـقِ،  تصوّفال«: گوید رضی اللّه عنه مدبن علی بن الحسني بن علی بن ابی طالبمح
  ».تصوّفزادَ علیک فِی ال

یکی با خلـق و دیگـر بـا : و خوی نیکو بر دو گونه باشد. ترنیکوخویی باشد، هر که نیکو خوتر، وی صوفی تصوّف
به قضای وی و نیکوخویی با خلق حمل ثقل صحبت ایشـان بـرای حـق و ایـن نیکوخویی با حق رضا باشد . حق

صفت استغناست از رضـای طالـب و سـخط طالـب و ایـن هـر دو  تعاىل حق را. هر دو خود به طالب آن باز گردد
  .صفت اندر نظارۀ وحدانیت وی بسته است

  ».وَتَه البتّةاَلصّوفیُّ الیَسبِقُ هِمَّتُه خُطْ«: گوید رحمةاللّه علیه مرتعش
ای جمله حاضر بود دل آنجـا کـه تـن، و تـن آنجـا کـه دل، . صوفی آن بود که اندیشۀ وی با قدم وی برابر بود البته

از خـود غایـب «: و این نشان حضوری بود بی غیبت بر خالف آن که گوینـد. قول آنجا که قدم، قدم آنجا که قول
و ایـن، عبـارت از جمـع الجمـع باشـد؛ از آنچـه تـا » .حاضـر به حق حاضر و به خود«ال، بل که » .به حق حاضر

و تعلـق ایـن معنـی بـه . رؤیت نبود به خود، غیبت نبود از خود و چون رؤیت برخاست حضوری بـی غیبـت اسـت
جهان صوفی آن بود که اندر دو » .اَلصّوفیُّ الیَری فی الدّارینِ مَعَ اللّهِ غَیَْر اللّهِ«: قول شبلی است، رحمة اللّه علیه

و از خـود بکلیـت . و در جمله هستی بنده غري بود و چون غري نبیند خود را نبینـد. عزّ و جّل هیچ نبیند بجز خدای
  .فارغ شود اندر حال نفی و اثبات خود

ربِ و اإلشـارةِ و ال: مبنیٌّ علی ثمانِ خصالٍ تصوّفاَل«: گوید رحمةاللّه علیه جنید غربـةِ، و السَّخاءِ، و الرِّضـاءِ، و الصـّ
امّا السّخاءُ فالِبراهیمَ و امّا الرّضاءُ فَالِء سحقَ و امّاالصّرب فألیّوبَ، و اما اإلشـارةِ . لُبْسِ الصُّوفِ و السّیاحةِ و الفقرِ



۲۷  

اتُ اللّـهِ فلِزَکریّا و اما الغربةِ فَلِیحیی، و امّا لُبسُ الصّوف فلِموسی، و امّا السّیاحةُ فلِعیسی و امّا الفقرُ فَلِحمّدٍ، صـلو
  ».علیهم اجمعنيَ

بـه سـخاوت بـه ابـراهیم، و آن : السّـالم بر هشت خصلت است اقتدا به هشت پیغمـرب، علـیهم تصوّفبنای : گفت
چندان بود که پسر فدا کرد؛ و به رضا به اسحاق که وی سر فدا کرد و به ترک جان عزیز خود بگفت؛ و به صرب بـه 

؛ و »)مـریم/۳(اذنادی ربَّهُ نداءً خفیّـاً«: به اشارت به زکریا که خداوند گفت ایوب که اندر بالی کرمان صرب کرد؛ و
به غربت به یحیی که اندر وطن خود غریب بودو اندر میان خویشان از ایشان بیگانه؛ و به سـیاحت بـه عیسـی کـه 

خـورد آب می ای نداشت چون بدید که کسی به دو مشتای و شانهاندر سیاحت خود چنان مجرد بود که جز کاسه
کرد شانه بینداخت؛ و به لُبس صوف به موسی که همه جامهکاسه بینداخت و چون بدید که به انگشتان تخلیل می

کلیـد همـه گنجهـای روی زمـني بـدو  عـزّ و جـّل کـه خـدای السّـالم علیهم های وی پشمني بود؛ و به فقر به محمد
بارخـدایا، مـرا یـک . نخـواهم«:: گفـت» .خود را تجمل سازمحنت برخود منه و از این گنجها «: فرستاد و گفت

  .و این اصول اند رمعاملت سخت نیکوست».روز سريدار و یک روز گرسنه
  ».الصّوفیُّ ال یوجَدُ بعدَ عَدَمِه والیُعْدَمُ بعدَ وُجودِه«: حصری گوید، رحمة اللّه علیه

ی نه؛ یعنی آنچه بیابد مر آن را هرگـز گـم نکنـد و صوفی آن بود که هستی وی را نیستی نباشد و نیستی وی را هست
و دیگر معنیش آن بود که یافتش را هرگز نایافت نباشد و نایافتش را هرگز یافت . نیابدآنچه گم کند مر آن را هرگز 

 و مراد از جملۀ این عبارات آن است که تا حال بشریت از کسی. یا اثباتی بود بی نفی و یا نفیی بود بی اثبات. نه
ساقط شود و شواهد جسمان از حق وی فایت گردد و نسبتش از کل منقطع گردد و یا سر بشریت انـدر حـق کسـی 

 علیهمـا ظاهر شود تا تفاریق وی اندر عني خود جمع گردد، از خود به خود قیام یابد وصورت این اندر دو پیغامرب
ربِّ اشـرَحْ ىل «: وجـودش عـدم نبـود، تـا گفـت کـه انـدر صـلوات اللّـه علیـه یکی موسـی: ظاهر توان کرد السّالم

: کـه انـدر عـدمش وجـود نبـود، تـا گفتنـد صلّی اللّه علیه ، و دیگر رسول ما»)طه/۲۶و ۲۵(صَدْری و یَسِّرْىل امری 
یکی آرایش خواست و زینت طلـب کـرد و دیگـر را بیاراسـتند و وی را » ).اإلنشراح/۱(ألَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ «

  .است نهخود خو
  ».إسقاطُ الرُّؤیَةِ لِلْحَقِّ ظاهراً و باطناً تصوّفال«: علی بن بُندار الصريفی النّیسابوری گوید، رحمة اللّه علیه

حـق را بینـد؛ از آنچـه اگـر بـه ظـاهرنگری بـر آن بود که صاحب آن، ظاهراً و باطناً، خود را نبیند و جملـه  تصوّف
ای نسـنجد بـه تـرک بـه پـر پشـه تعـاىل عاملت ظاهر اندر جنب توفیق حقظاهر نشان توفیق یابی چون نگاه کنی م

رؤیت ظاهر بگویی؛ و اگر به باطن نگری بر باطن نشان تأیید یابی چون نگاه کنی معاملت باطن اندر جنب تأییـد 
  .پس همه حق را بینی، خود را هیچ نبینی. ای نسنجد به ترک باطن بگویی، جمله مر حق را بینیحق به ذره

  ».اسْتِقامَةُ األحوال مَعَ الحقِّ تصوّفاَل«: گوید رحمةاللّه علیه محمدبن احمد المُقری
احوال است با حق؛ یعنی احوال مر سر صوفی را از حال نگرداند و به اعوجـاج انـدر نیفکنـد؛ استقامت  تصوّف

  .بازندارد تعاىل یفکند و از حقاز آنچه کسی را که دل صید محول احوال باشد احوال او را از درجۀ استقامت بن

  فصل
  :اند در معامالتآنچه گفته

لِکُلِّ وقتٍ ادبٌ و لِکُلِّ مقامٍ ادبٌ و لِکُـلِّ . کُلُّها آدابٌ تصوّفاَل«: ابوحفص حداد نیسابوری گوید، رحمة اللّه علیه
عَ اآلدابَ فَهُوَ بَعیدٌ مِنْ حَیْـثُ یَظُـنُّ الْقُـرْبَ وَمَـردودٌ فَمَنْ لَزِمَ آدابَ االوقاتِ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجالِ و مَنْ ضَیَّ. حالٍ ادبٌ

  ».مِنْ حَیْثُ یظنُّ القَبولَ
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بجمله آداب است؛ که هر وقتی و مقامی و حاىل را ادبی بـود، کـه هـر کـه مالزمـت آداب اوقـات کنـد بـه  تصوّف
ی و مردود باشد از گمان بردن بـه قبـول درجت مردان رسد و هرکه آداب ضایع کند او دور باشد از پندار به نزدیک

  .حق
ه  تصـوّفلَـیْسَ ال«: کـه گویـد رحمـة اللّـه علیـه ابوالحسـن نـوریو بدین معنی قریب است  رسـوماً والعلومـاً ولکنـَّ

  ».اَخالقٌ
رسوم و علوم نیست ولیکن اخالق است؛ یعنی اگر رسوم بودی به مجاهـدت حاصـل شـدی و اگـر علـوم  تصوّف

تا حکم آن از خود اندر نخواهی و معاملت آن با خـود درسـت تعلم به دست آمدی؛ لیکن اخالق است، بودی به 
و فرق میـان رسـوم و اخـالق آن اسـت کـه رسـوم فعلـی بـود بـه . نکنی و انصاف آن از خود ندهی حاصل نگردد

محمود بی تکلـف و  تکلف و اسباب؛ چنانکه ظاهر به خالف باطن بود، فعلی از معنی خاىل و اخالق فعلی بود
  .اسباب، ظاهر موافق باطن از دعوی خاىل

  ».حُسْنُ الْخُلْقِ تصوّفاَل«: گوید رحمة اللّه علیه مرتعش
یکی با حق، به گزاردن اوامر حق بی ریا و دیگر با خلق به حفظ : خلق نیکوست؛ و این بر سه گونه باشد تصوّف

و از جمله انصاف و عوض ناطلبیدن و سدیگر با خود، بـه  حرمت مهرتان و شفقت بر کهرتان و انصاف همجنسان
معنـی خـود را درسـت کنـد از نیکخویـان باشـد، و ایـن کـه یـاد  هرکه اندر این سه. متابعت هوی و شیطان ناکردن

 مـا را خـربده از خلـق پیغمـرب، علیـه«: پرسـیدند کـه رضـی اللّـه عنهـا کردیم موافق است با آن که از عایشۀ صدیقه
ــالم ــه، تعــاىل از قــرآن برخــوان«: گفــت» .السّ ــنِ الجــاهلني : کمــا قــال اللّ ــرِضْ عَ ــالعُرفِ وَاَعْ ــر بِ ــوَ وأمُ ــذِ العَفْ خُ

  »).األعراف/۱۹۹(
  ».هذا مَذْهَبٌ کُلُّهُ جِدٌّ، فَالتُخَلِّطُوهُ بِشَءٍ مِن الْهَزْلِ«: گوید رحمة اللّه علیه و هم مرتعش
ا به هـزل میامیزیـد و انـدر معاملـت مرتسـمان میاویزیـد و از اهـل تقلیـد همه جد است مر آن ر تصوّفاین مذهب 
  .بدان بگریزید

ه را بدیدند و بر پای کوفنت و سرود گفـنت و بـه درگـاه تصوّفو چون عوام اندر اهل زمانه نگریستند و مر مرتسمان م
: مله بـد کردنـد و گفتنـد کـهسلطانیان رفنت و از برای لقمه و خرقه خصومات کردن ایشان مشرف شدند، اعتقاد بج

اند کـه زمانـۀ فـرتت اسـت و روزگـار اند؛ و معلوم نگردانیدهاصل این طریق همني است، و مقدمان هم بر این رفته
بال، المحاله چون حرص مر سلطان را به جور افکند و طمع مر عالم را به فسق و ریا مر زاهد را به نفاق هـر اینـه 

بدان که اهل طریقتها تبـاه شـوند امـا اصـل طریقتهـا تبـاه . وفنت و سرود گفنت افکندهوی نیز مر صوفی را به پای ک
  .نشود و بدان که گروهی از اهل هزل که هزل خود را اندر جد احرار پنهان کنند، جد ایشان هزل نشود

  ».االخالقُ الرّضیّةُ تصوّفاَل«: و ابوعلی قرمیسنی گوید، رحمةاللّه علیه
  .و کردار پسندیده آن بود که بنده اندر همه حال بسنده کار باشد، که رضی راضی بوداخالق رضی است  تصوّف

  ».هُوَ الحرّیّةُ و الفتوّةُ و ترکُ التّکَلُّفِ و السَّخاءُ تصوّفاَل«: گوید رحمة اللّه علیه ابوالحسن نوری
وت مجرد شود، و تـرک تکلـف آن گردد و فتوت آن بود که از دید فت آزاد یآزادیی بود که بنده از بند هو تصوّف

  .بود که اندر متعلقات و نصیب نکو شد و سخا آن که دنیا را به اهل دنیا بگذارد
  ».الْیَوْمَ إسْمٌ بال حقیقةٍ، و قد کانَ مِنْ قَبلُ حقیقةً بال إسمٍ تصوّفاَل«: گوید رحمةاللّه علیه ابوالحسن فوشَنجه

این حقیقتی بود بی اسم؛ یعنی انـدر وقـت صـحابه و سـلف ایـن  امروز نامی است بی حقیقت و پیش از تصوّف
اسم نبود و معنی اندر هر کسی موجود بود و اکنون اسم هست و معنی نی؛ یعنـی معاملـت معـروف بـود و دعـوی 

  .مجهول، اکنون دعوی معروف شد و معاملت مجهول
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 تـا بـر تـو تصـوّفاب بیاوردم اندر این بـاب اندر این کت رحمهم اللّه اکنون این مقدار از تحقیق و مقاالت مشایخ
اگر اسم مجرد » چیست؟ تصوّفمرادتان به انکار «: طریق این گشاده گردد و مر منکران را گویی که اسعدک اللّه

و اگر عني این معانی را انکار کنند، انکار کل . را انکار کنند، باک نیست؛ که معانی اندر حق تسمیات بیگانه باشد
و خصال ستوده کرده باشند و من ترا وصیت کنم تا حق این را مراعات کنی و انصاف  السّالم علیه مربشریعت پیغ

  .بدهی تا دعوی کوتاه کنی و به اهل این نیکو اعتقاد باشی، و باللّه التوفیق، و علیه التوکل و التصدیق

  باب لُبس المرقعات
: فرمـود السّـالم علیـه سـنت اسـت؛ از آنجـا کـه رسـول ه اسـت، و لـبس مرقعـاتتصوّفس مرقعه شعار مبدان که لب

کـان «: و نیز یکی از صحابه گوید، رضـی اللّـه عنـه» .علیکُم بلباسِ الصِّوفِ تَجِدونَ حَالوَةَ اإلیمانِ فی قُلوبِکم«
مر عایشه را گفـت،  لمصلی اللّه علیه و س و نیز رسول» .یلبسُ الصّوفَ و یرکَبُ الْحِمارَ صلّی اللّه علیه و سلم النّبیُّ

و » .بر شما بادا به جامۀ پشمني تا حالوت ایمان بیابید«: گفت» .التَضَیِّعِی الثَّوْبَ حتّی تُرَقِّعیه«: رضی اللّه عنها
: کـه رضی اللّه عنها و نیز گفت عایشه را» .جامۀ پشمني پوشید و بر خر نشست السّالم علیه وی«: روایت کردند که

  ».بر آن نگذاری یعنی پیوندها ع مکن تا رقعهجامه را ضای«
  .ای داشت، سی پیوند بر آن گذاشتهآید که وی مرقعهمی رضی اللّه عنه و از عمر خطاب

  ».ها آن بود که مئونت آن کمرت بودبهرتین جامه«: که گفت رضی اللّه عنه آیدو هم از عمر خطاب می
آید که پرياهنی داشت که آستني آن بـا انگشـت او برابـر بـود، و اگـر وقتـی می رضی اللّه عنه و از امريالمؤمنني علی

  .پرياهنی درازتر بودی سر آستني آن فرو دریدی
رْ «: فرمان آمد به تقصري جامه؛ کمـا قـال اللّـه، تعـاىل صلی اللّه علیه و نیز رسول را ، ای )المـدثر/۴(وَثِیابَـکَ فَطَهـِّ

  ».فقصّرْ
  ».همه را جامه پشمني بود. هفتاد یار بدری را بدیدم«: اللّه علیه حسن بصری گوید، رحمة

  .اندر حال تجرید جامۀ صوف پوشید رضی اللّه عنه و صدیق اکرب
  ».های بسیار پوشیدهسلمان را بدیدم گلیمی با رقعه«: گوید که رحمه اللّه و حسن بصری

روایـت آرنـد کـه  رضـی اللّـه عنـه و از هَرِم بـن حیـان همارضوان اللّه علی عمربن خطاب و علی بن ابی طالب ازو 
  .ها بر آن گذاشتههای پشمني با رقعهایشان مر اویس قرنی را بدیدند با جامه

  .جمله صاحب مرقعۀ صوف بودند رحمهم اللّه و حسن بصری و مالک بن دینار و سفیان ثوری
و این اندر کتاب تاریخ المشـایخ کـه محمـد بـن علـی ترمـذی  دروایت آرن رضی اللّه عنه و از امام اعظم ابوحنیفه
بـه خـواب  السّـالم علیه که وی در اول صوف پوشیدی و قصد عزلت کردی تا پیغمرب را کرده است مکتوب است

آنگاه دسـت از عزلـت بداشـت و » .باید بود؛ از آنچه سبب احیای سنت من توییترا اندر میان خلق می«: دید که
ه علیـه ای نپوشیدی که آن را قیمتـی بـودی و داود طـایی راههرگز جام لـبس صـوف فرمـود و او یکـی از  رحمةاللـّ
  .ه بودتصوّفمحققان م

اصـحاب، وی را بـه چشـم تصـغري . ای از صـوفبـا مرقعـه رحمهمـا اللّـه و ابراهیم ادهم به نزدیک ابوحنیفه آمـد
وی ایـن . بر زبان امـام مسـلمانان هـزل نـرود«: صحاب گفتندا» .سیدنا، ابراهیم ادهم«: بوحنیفه گفت. نگریستند

به خدمت بردوام؛ که وی به خدمت خداوند مشغول شد و مـا بـه خـدمت تنهـای «: گفت» سیادت به چه یافت؟
  ».خود، تا وی سید ما گشت
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موافـق  و اگر اکنون بعضی از اهل زمانه را مراد اندر لبس مرقعات و خرق، جاه و جمال خلـق اسـت و یـا بـه دل
روا باشد؛ که اندر لشکر مبارز یکی باشد و در جملۀ طوایف محقق اندک باشد؛ اما جملـه را نسـبت  ظاهر نیستند

مَـنْ تَشَـبَّهَ بِقَـوْمٍ فَهُـوَ «: السّالم لت بود از احکام؛ لقوله، علیهثبدیشان کنند، هرگاه که به یک چیزشان با ایشان مما
به کرداری کند و به اعتقادی؛ اما گروهی را چشم بر رسـم و ظـاهر معاملـت ایشـان هرکه به قومی توال کند » .مِنْهُم

  .افتاد و گروهی را بر سرو بر صفای باطن ایشان افتاد
  :ه کند از چهار معنی بريون نباشدتصوّفدر جمله هرکه قصد صحبت م

رار ایشان دیدار دهد گروهی را صفای باطن و جالی خاطر و لطافت طبع و اعتدال مزاج و صحت سریرت به اس
تا قربت محققان و رفعـت کـربای ایشـان ببیننـد و ارادت آن درجـه دامنگـري ایشـان گـردد، تعلـق بدیشـان کننـد بـر 

  .بصريت و ابتدای حالش بر کشف احوال و تجرید از هوی و اعراض از نفس باشد
دهـد تـا بـرزش شـریعت و و سالمت صدر بـه اظهـار ایشـان دیـدار  و گروهی دیگر را صالح و عفت دل و سکون

حفظ آداب اسالم و حسن معاملت ایشان بینند و قصد صحبت ایشـان کننـد و برزیـدن صـالح بـر دسـت گرينـد و 
  .ابتدای حال ایشان بر مجاهدت و حسن معاملت بود

و گروهی دیگر را مروت انسانیت و ظرف مجالست و حسن سريت بـه افعـال ایشـان راه نمایـد تـا زنـدگانی ظـاهر 
ببینند آراسته به ظرف و مروت، با مهرتان به حرمت و با کهرتان فتوت، با اقران خود حسن معاشرت، آسوده ایشان 

از طلب زیادت و آرمیده با قناعت، قصد صحبت ایشان کنند و طریق جهد و تعب طلب دنیا بر خود آسان کننـد و 
  .خود را به فراغت از جملۀ مَلَکان کنند

رعونت نفس، و طلب ریاست بی آلت و مراد تصـدر بـی فضـل و جسـنت تخصـیص  و گروهی دیگر را کسل طبع و
بی علم، راه نماید به افعال ایشان و پندارد که جز این کار ظاهر هیچ کاری دیگر نیست قصد صحبت ایشان کنـدو 

در گذارنـد؛ از آنچـه انـایشان به خُلق و کرم وی را مداهنت همی کنند و بـه حکـم مسـامحت بـا وی زنـدگانی مـی
دلهای ایشان از حدیث حق هیچ نباشد و بر تنهای ایشان از مجاهدت طلب طریقت هیچ نه و خواهند تا خلق مـر 

و به صحبت  عزو جل ایشان را حرمت دارند چنانکه محققان را، و از ایشان بشکوهند چنانکه از خواص خداوند
هـای کنند و جامۀ ایشان اندر پوشند و آن جامـهو تعلق بدیشان آن خواهند که آفات خود را در صالح ایشان پنهان 

خروشند؛ که آن ثوب زور باشـد و لبـاس غـرور و حسـرت روز حشـر و نشـور، قولـه، بی معاملت بر کذب ایشان می
ذینَ کـذَّبُ«: تعاىل وا بآیـاتِ مثلُ الّذینَ حُمِّلُوا التّوریةَ ثمّ لم یحملوها کمثل الحمار یَحْمِلُ أسفاراً بئسَ مثلُ الْقَومِ الـَّ
  .و اندر این زمانه این گروه بیشرتند» ).الجمعه/۵(اللّه 

پس بر تو بادا که هرچه از آن تو نگردد قصد آن نکنی؛ که اگر هزار سال تو به قبول طریقت بگویی چنان نباشد که 
بـود وراقبـا چون کسی با طریقت آشنا . یک لحظه طریقت ترا قبول کند؛ که این کار به خرقه نیست، به حُرقه است

مِـنَ النِّفـاقِ أنْ تَلْـبِسَ لبـاسَ الفِتْیـانِ «: قـال» لِـمَ التَلْـبِسُ المُرَقَّعَـةَ؟«: چون عبا بود و چـون پـري بـزرگ را گفتنـد
  ».والتدْخُلَ فی حَمْلِ أثْقالِ الفُتُوَّةِ

املـت جـوانمردان از نفاق بود که لباس جوانمردان بپوشی و اندر تحـت ثقـل مع«: گفت» چرا مرقعه نپوشی؟«: 
  ».درنیایی، باترک حمل حِمْل جوانمردی منافقی باشد

پس اگر این لباس از برای آن است که خداوند ترا بشناسد که تو خاص اویی، اوبی لباس بشناسد و اگر از بهر آن 
ت و و ایـن راهـی صـعب پرخطـر اسـ. است که به خلق نمایی که من از آن اویم، اگر هستی ریا و اگر نیستی نفاق

صـفا از » .الصّفاءُ مِنَ اللّه إنعامٌ وَإکرامٌ و الصُّوفُ لِباسٌ األنْعـامِ«. اند که به جامه معروف گردنداهل حق اجل آن
  .به بنده نعمتی و کرامتی عیان بود و صوف لباس ستوران بود تعاىل خداوند
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آرایند، امید ظاهر می. آرندای میکنند و آنچه بر ایشان است به جگروهی حیلت قربت می. پس حلیت حیلت بود
آن راتا از ایشان گردند و مشایخ این قصه مر مریدان را حیلت و زینت به مرقعات بفرمودند و خود نیز بکردنـد تـا 

اگر یک قدم بر خالف نهند همه زبان مالمت در . اندر میان خلق عالمت شوندو جملۀ خلق پاسبان ایشان گردند
  .واهند که اندر آن جامه معصیت کنند از شرم خلق نتوانند کردایشان دراز کنند و اگر خ

عامه عزّ  .عوام بدان عزیز گردند و خواص اندر آن ذلیل شوند. است عزّ و جّل در جمله مرقعه زینت اولیای خدای
آن بود که چون بپوشند خلقانش بدان حرمت دارند و ذل خاص آن بود که چون آن بپوشـند خلـق انـدر ایشـان بـه 

عوام را مرقعـه » .لباسُ النِّعَم للعوامّ وجوشنُ البالء للخواصّ«. چشم عوام نگرند و مر ایشان را بدان مالمت کنند
لباس نعما بود، و خواص را جوشن بال بود؛ از آنچه بیشرتی از عوام اندر آن مضطر باشند، چنانکه دست بـه کـار 

طلب ریاست کنند و مر آن را سـبب جمـع نعمـت سـازند؛ و  دیگر نرسد و مر طلب جاه را آلتی دیگر ندارند، بدان
  .اختیار کنند تا این قوم را این، بال بود و آن قوم را آن، نعماعزّ  باز خواص به ترک ریاست بگویند و ذل را بر

فاسـت مـر اهـل صـفا را و مرقعـه پـرياهن و» .المُرَقَّعةُ قَمیصُ الْوَفاءِ لِإهْلِ الصَّفاءِ و سِرْبالُ السُّرُور لِأهـلِ الغُـرورِ«
لباس سرور است مر اهل غرور را؛ تا اهل صفا به پوشیدن آن از کونني مجرد شوند و از مألوفات منقطـع گردنـد، و 

در جمله مر همه را سِمَت صالح و سبب فالح اسـت . اهل غرور بدان از حق محجوب شوندو از صالح بازمانند
امیـد دارم بـه حسـن . یکی را عطا، و یکی را غطا و یکـی را وطـا یکی را صفا بودو. و مراد جمله از آن محصول

مَـنْ أَحـبَّ قَوْمـاً فَهُـو «: گفـت صلی اللّه علیه و سلم صحبت و محبت یکدیگر همه رستگار باشند؛ از آنچه رسول
  ».دوستان هر گروهی به قیامت با ایشان باشند و اندر زمرۀ ایشان باشند. مَعَهم

ب تحقیق کند و از رسوم معرض باشد؛ که هرکه بـه ظـاهر بسـنده کـار باشـد هرگـز بـه تحقیـق اما باید که باطنت طل
نرسد و بدان که وجود آدمیت حجاب ربوبیت بود، و حجاب جز به دور ایام و پرورش اندر مقامات فـانی نگـردد 

. ی سـاخنت نـاممکنو صفا نام آن فناست، و فانی صفت را لباس اختیار کردن محال باشد و با تکلف خود را زینت
پس چون فنای صفت پدید آمد و آفت طبیعت از میانه برخاسـت و بجـز آن کـه او را صـوفی خواننـد نـامی دیگـر 

  .خوانند به نزدیک وی متساوی بود

  فصل
ای بـر آن اما شرط مرقعات آن است که از برای خفت و فراغت سازد، و چون اصلی بـود هرکجـا پـاره شـود رقعـه

  :اندر این دو قول است رحمهم اللّه و رضی عنهم گذارد و مشایخ را
باید که از آنجا که سوزن سر برآرد بر کشد و انـدر . دوخنت رقعه را ترتیب نگاه داشنت شرط نیست: گروهی گویند که
  .آن تکلف نکند

در دوخنت رقعه را ترتیب و راستی شرط است و نگـاه داشـنت تضـریب و تکلـف کـردن انـ: و گروهی دیگر گویند که
  .راستی آن؛ که این معاملت فقر است و صحت معاملت دلیل صحت اصل باشد

در طـوس  رضـی اللّـه عنـه از شـیخ المشـایخ، ابوالقاسـم کُرکـانی وفقنـی اللّـه امو من که علی بن عثمان الجالبـی
کـه کـم از آن سـه چیـز بایـد «: گفـت» درویش را کمرتین چه چیز باید تا اسم فقـر را سـزاوار گـردد؟«: پرسیدم که

ی راسـت بدانـد شـنید، و سـدیگر پـایی راسـت بـر نای راست برداند دوخت، و دیگر سخیکی باید که پاره: نشاید
  ».زمني داند زد

گروهی از درویشان که با من حاضر بودند که این بگفت، چون به دویره باز آمدیم، هر کسی را سری پدیدار آمـد و 
شـتافتند و هـر شرت از ایشان در خوب دوخنت پـاره و بـر زمـني زدن پـای مـیو بی» .فقر خود همني است«: گفتندکه
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و بـه حکـم آن کـه روی دل مـن بـدان سـید بـود، » .مـا سـخنان طریقـت بـدانیم شـنید«: کسی را پندار آن بود کـه
هـر یـک » .بیاییـد تـا هـر کسـی انـدر ایـن سـخن چیـزی بگـوییم«: گفـتم. نخواستیم که آن سخن وی بر زمني افتد

پارۀ راست آن بود که به فقر دوزند نه به زینت؛ چون رقعـه «: چون نوبت به من رسید، گفتم. خود بگفتندصورت 
و سخن راست شنیدن آن بود که به حال شنود نه بـه مُنیـت و بـه . اگر به فقر دوزی اگر ناراست دوزی راست بود

عقل و پای راست آن باشـد کـه بـه وجـد بـر  جد اندر آن تصرف کند نه به هزل و به زندگانی مر آنرا فهم کند نه به
  .»أصابَ عَلیٌّ، جَبَرُهَ اللّه«: گفت. بعني این سخن را بدان سید نقل کردند» .زمني نهد نه به لهو و به رسم

  .پس مراد پوشیدن مرقعه مر این طایفه را تخفیف مئونت دنیا باشد و صدق فقر به خداوند، تعاىل
ای داشت که وی را به آسمان بردند و یکـی از مرقعه السّالم علیه عیسی بن مریمو اندر آثار صحیح وارد است که 

ایهـا المسـیح، «: گفـتم. درفشـیدای نوری میوی را به خواب دیدم با آن مرقعۀ صوف و از هر رقعه: مشایخ گفت
. امضرورتی بردوختـهای از این به انوار اضطرار من است؛ که هر پاره«: گفت» این انوار چیست بر این جامۀ تو؟

  ».مر هر رنجی را که به ذل من رسانیده است مر آن را نوری گردانیده است عزّ و جّل خدای
و نیز پريی را دیـدم از اهـل مالمـت بـه مـاوراء النهـر کـه هـر چیـزی کـه آدمـی را در آن نصـیبی بـودی نخـوردی و 

م و هُلِثْده و کـدوی تلـخ و گـزر تبـاه شـده و مِـچیزهایی خوردی که مردمان بینداختنـدی، چـون تـرۀ پوسـی. نپوشیدی
  .هایی ساختی که از راه برچیدی و نمازی کردی و از آن مرقعه ساختیپوشش از خرقه

هـای بـی و شنیدم که به مرو الرود پريی بود از متأخران از ارباب معـانی، قـوی حـال و نیکـو سـريت از بـس رقعـه
  .آن بچه کردی دم اندركژتکلف که بر سجاده و کاله وی بود 

  .گذاشتیهای بی تکلف بر آن میپنجاه و شش سال یک جامه داشت که پاره رضی اللّه عنه و شیخ من
آن یکـی . یکی صاحب مشاهدت و دیگر صاحب مجاهـدت: و اندر حکایات عراقیان یافتم که دو درویش بودند

ی و ایـن کـه صـاحب مجاهـدت بـود هـا کـه انـدر سـماع درویشـان خرقـه شـددر عمر خود نپوشیدی مگر آن پاره
ظاهرشان موافق بـاطن  ها که در حال استغفار که جرمی کرده شده بودی، خرقه شدی؛ تا زّینپوشیدی مگر آن پاره

  .بودی و این پاس داشنت حال باشد
بیست سال پالسی داشت پوشیده و هر سال چهـار چهـل بداشـتی و انـدر  رضی اللّه عنه و شیخ محمد بن خفیف

اندر وقـت وی پـريی بـود از محققـان علمـای طریقـت بـه . هل روز تصنیفی بکردی از غوامض علوم حقایقهر چ
شـرط مرقعـه «: از شیخ محمد پرسیدند کـه. هرگز مرقعه نپوشیدی. پَرَک پارس نشستی وی را محمد زکریا گفتندی

در میان پرياهن سفید بـه  شرط مرقعه آن است که محمد زکریا«: گفت» چیست و داشنت آن مر که را مسلم است؟
  ».آرد، و داشنت آن او را مسلم استجای می

  فصل
اما ترک عادت این طایفه، شرط طریق ایشان نباشد و آنچه ایشان اندر حال، جامـۀ پشـمني کمـرت پوشـند دو معنـی 

آن کـه انـدر غارتهـا از جـای بـه جـای افتـاده، و دیگـر  نیکی آن که پشمها شوریده شده است و چهارپایـا: راست
  .سنت بود اگرچه خالف سنت بود اند و خالف شعار مبتدعانگروهی از مبتدعه مر جامۀ پشمني را شعار کرده

هـر کسـی خـود را ماننـدۀ . بدان سبب روا دارند که جاه ایشان اندر میان خلق بـزرگ گشـتاما تکلف اندردوخنت 
ز ایشان پیدا آمـده و مـر ایشـان را از صـحبت اضـداد ای اندر پوشیده و افعال ناخوب ااند و مرقعهایشان گردانیده

رنج بود؛ زینتی ساختند که جز از ایشان آن را کسی ندانست دوخت و مر آن را عالمت شناخت یکدیگر گردانیدند 
ای را کـه انـدر جامـه دوختـه و شعاری ساختند؛ تا حدی که درویشی به نزدیک بعضی از مشایخ اندر آمد و رقعـه
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آورده بود آن شیخ او را مهجور کرد و معنی این ان بود کـه اصـل صـفا رقـت طبـع و لطـف مـزاج  بود خط به پهنا
است و البته کژی اندر طبع نیکو نباشد؛ و چنانکه شـعر ناراسـت انـدر طبـع خـوش نیایـد فعـل ناراسـت هـم طبـع 

  .نپذیرد
انـد و اگـر ه اسـت پوشـیدهاگـر خداوندشـان عبـایی داد. انـدو باز گروهی اندر هست و نیست لباس تکلف نکرده

وفقنـی  اماند و من که علی بـن عثمـان الجالبـیاند و اگر برهنه داشته است هم ببودهقبایی داده است هم پوشیده
  .امام و اندر اسفار خود همني کردهاین طریق را پسندیده اللّه

آمد قبا داشت، و چون شاه شجاع  رحمهما اللّه و اندر حکایات است که چون احمدبن خضرویه به زیارت بویزید
به زیارت بوحفص آمد قبا داشت و آن لباس معهود ایشان نبود که اندر اوقات نیز مرقعه داشـتندی و وقـت بـودی 

  .که نیز جامۀ پشمني داشتندی یا پرياهن سفید پوشیدندی، چنان که آمدی
ی را عادت شد، چـون طبیعتـی شـود؛ و و نفس آدمی معتاد است و با عادات مر آن را الفتی بود و چون چیزی و

ها بهرتین روزه. خريٌ الصّیامِ صومُ أخی داوُدَ«: گفت السّالم علیه چون طبع شد حجاب گردد و از آن بود که پیغمرب
آن کـه روزی روزه «: گفـت» یا رسول اللّه، آن چگونـه باشـد؟«: گفتند» .السّالم روزۀ برادر من داود است، علیه

  .تا نفس را عادت نشود و وی بدان محجوب نگردد» .داشتیداشتی و روزی ن
ای بـدو درپوشـیدندی کـه جامـه رحمـة اللّـه علیـه و اندر این معنی درست تر، ابوحامد دوستان مروزی بوده اسـت

جسـتی، چـون خـاىل بـودی آن جامـه از وی مریدان وی، آنگـاه کسـی را کـه بـدان حاجـت بـودی فراغـت آن مـی
  »برکشی؟چرا می«: و نه برکشنده را گفتی» پوشی؟چرا می«:وشنده را گفتیبرکشیدی وی نه مر پ

ورا در لباس  حرسها اللّه تعاىل، که وی را به لقب مرید گویند، رضی اللّه عنه و اندر این وقت پريی هست به غزنني
  .اختیار و تمییز نباشد و اندر آن حدیث درست است

یکی آن است که اصل طریقت ایشان بر سـیاحت و سـفر : ان چرا کبود باشدهای ایشاما معنی آن که بیشرتین جامه
اند و جامۀ سفید اندر سفر بر حال خود نماند و شسنت وی دشوار باشد و هر کسی بـدان طمـع کنـد؛ و دیگـر نهاده

آن که کبود پوشیدن شعار اصحاب فوات و مصیبات اسـت و جامـۀ انـدهگنان، و دنیـا دار محنـت اسـت و ویرانـۀ 
ۀ بال؛ چون مقصود دل اندر دنیا حاصل ندیدند، کبود انـدر پوشـیدند رواگهصیبت و مفازۀ اندوه، و پتیارۀ فراق و م

وصال فرو نشستند و گروهی دیگر اندر معاملت جز تقصري ندیدند و انـدر دل بجـز خرابـی نـه، و انـدر  گو بر سو
یکـی بـر مـوت عزیـزی کبـودی پوشـید و » .نَ المـوتِالفَوتُ أشدُّ مِ«روزگار بجز فوت نه، کبود اندر پوشیدند، که 

  .یکی بر فوت مقصود
: سه چیـز بمانـد السّالم علیه از پیغمرب«: گفت» این کبود چرا پوشیدی؟«: یکی از مدعیان علم درویشی را گفت
  .یکی فقر و دیگر علم و سدیگر شمشري

ختیار کردند و به آموخنت تنها بسـنده کردنـد و فقـر شمشري سلطانان یافتند و نه در جای آن کار بستند، و علم علما ا
  ».من بر مصیبت این سه گروه کبود پوشیدم. فقرا اختیار کردند و آن را آلت غنا ساختند

بـه دری فـراز رفـت و . تشنه شد. گذشتاندر محلتی از محلتهای بغداد می: آید کهمی رحمة اللّه علیه و از مرتعش
هم آنجا فـرو نشسـت . ای آب، چون آب بخورد، دلش صید جمال ساقی شدا کوزهیکی بريون آمد ب. آب خواست

مرا از خانۀ تـو شـربتی آب دادنـد . ای خواجه، دلم به شربتی آب سخت گران بود«: گفت. تا خداوند خانه بیامد
نـدر آمـد و مرتعش به طلب دل به خانه ا» .او را به زنی به تو دادم. آن دخرت من است«: مرد گفت» .دلم بربودند
این صاحب البیت از منعمان بغداد بود، وی را به گرمابه فرستاد و جامۀ خویش درپوشـید و آن مرقعـه . عقد بکرد
اندر آن میانه بانگ . چون شب اندر آمد، مرتعش در نماز استاد و اورادها بگزارد و به خلوت مشغول شد. برکشید
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به یک نظر که : به سرم فروخواندندکه«: گفتا» چه بودت؟«: گفتند» .مرقعۀ من بیارید. هاتُوا مُرَقَّعَتی«: درگرفت
اگـر بـه نظـر دیگـر بنگـری، لبـاس آشـنایی از . به خالف ما نگریستی جامۀ صالح و مرقعـه از ظـاهرت برکشـیدیم

  ».باطنت بريون کشیم
مـداومت بـر آن  پوشـیده باشـند تعـاىل ن آن قرب خداوند بود و بر موافقـت اولیـای خـدایدلباسی که سبب پوشی

مبارک بود، اگر به حق آن زندگانی توانی کرد؛ و اگرنه دین خود را صیانت باید کرد و اندر جامۀ اولیا خیانت روا 
  .نباشد، که مسلمانی بر تحقیق باشی بی دعوی دیگر بهرت از آن که وىل بر تکذیب

  .مشتاقان حضرت موىل را یکی منقطعان دنیا را و دیگر: اما پوشیدن آن مر دو گروه را راست آید
سنت چنان رفته است که چون مریدی به حکم تربک تعلق بدیشان کنـد، مـر  رضی اللّه عنهم و اندر عادات مشایخ

طریقت مـر ایـن را قبـول «: اگر به حکم آن معنی قیام کندو اال گویند. ه سه سال، اندر سه معنی، ادب کننداو را ب
  .گر سال به خدمت حق و سدیگر سال به مراعات دل خودیک سال به خدمت خلق و دی: ».نکند

خدمت خلق آنگاه تواند کرد که خود را اندر درجۀ خادمان نهد و همه خلـق را انـدر درجـۀ مخـدومان؛ یعنـی بـی 
تمییز همه را خدمت کند و بهرت از خود داند و خدمت جمله بر خود واجب داند و خـود را بـدان خـدمت فضـلی 

آن خسرانی عظیم و عیبی ظاهر و غبنی فاحش بود و از آفات زمانه اندر زمانه یکی بالی بی  ننهد بر دیگران؛ که
  .دوا این است
آنگاه تواند کرد که همه حظهای خویش از دنیا و عقبی بکل منقطع تواند کرد و مطلق مر  جل جالله و خدمت حق

ق را برای کفارت گناه و یافـت درجـات عبـادت پرستش کند از برای وی؛ که تا بنده مر ح سبحانه و تعاىل حق را
  .پرستد تا به اسباب دنیا چه رسدکند نه وی را میمی

و مراعات دل آنگاه تواند کرد که همتش مجتمع شده باشد و هموم مختلف از دلش برخاسته، اندر حضـرت انـس 
  .نگاه دارددل را از مواقع غفلت می

  .شیدن مرقعه مرید را به تحقیق دون تقلید مسلم باشدو چون این سه شرط اندر مرید حاصل شد، پو
اما آن پوشنده که مرید را مرقعه پوشد باید که مستقیم الحال بود که از جمله فراز و نشـیب طریقـت گذشـته باشـد و 
ذوق احوال چشیده و مشرب اعمال یافته و قهر جالل و لطف جمال دیده و بایـد کـه بـر حـال مریـد خـود مشـرف 

از راجعان باشد یا از واقفـان یـا از بالغـان؟ اگـر دانـد کـه روزی از ایـن : ر نهایت به کجا خواهد رسیدکه اندباشد 
  .طریقت باز خواهد گشت، بگوید تا ابتدا نکندواگر بایستد وی را معاملت فرماید و اگر برسد وی را پرورش دهد

بود، بیمار را به طب خود هالک کند؛ از و مشایخ این طریقت طبیبان دلهایند، و چون طبیب به علت بیمار جاهل 
 آنچه پرورش وی ندانـد و خطرگاههـای وی نشناسـد و غـذا و شـربت وی مخـالف علـت وی سـازد؛ لقولـه، علیـه

که خلق را دعوت کردنـد بـر بصـريت کردنـد و  السّالم علیهم پس انبیا» .الشّیخُ فی قَوْمِه کالنّبیِّ فی أمّته«: السّالم
شیخ را نیز دعوت بر بصريت باید کـرد و هـر کسـی را غـذای او بایـد داد نـامراد . وی بداشتند هر کسی را به درجۀ
  .دعوت حاصل گردد

پس چون بالغی اندر کمال والیت خداوند مر مریدی را از پس این سه سال تربیت اندر ریاضت مرقعه پوشد، روا 
  .بود

کنند و دل از راحت زندگانی پاک گرداننـد و عمـر و شرط مرقعه، پوشیدن کفن بود که امید از لذت حیات منقطع 
آنگاه آن پري وی را به پوشـیدن  .وقف کنند و بکلیت از هوای خود تربا کنند جل جالله خود بجمله بر حدیث حق

  .خلعت عزیز کند، و وی به حق آن قیام کند و به گزاردن حق آن جهدی تمام کندو کام خود بر خود حرام کند
  :اندمرقعه بسیار گفته اما اشارات اندر
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ه را اندر آن غلوی بسیار است، و مراد تصوّفمعمر اصفاهانی اندر این کتابی ساخته است، و عوام م منصورشیخ ابو
  .ها نیست؛ که کشف مغلقهاست ازمراد این طریقتاز این کتاب ما را نقل گفته

و دو آستني از خوف و رجا، و دو تريیز از قبض و و بهرتین اشارت اندر مرقعه آن است که قَّب مرقعه از صرب باشد 
  .بسط و کمر از خالف نفسو کرسی از صحت یقني و فراویز از اخالص

و از این نیکوتر آن که قب از فنای مؤانست، و دو آستني از حفظ و عصمت و دو تريیـز از فقـرو صـفوت و کمـر از 
چون باطن را چنني مرقعـه . ز قرار اندر محل وُصلتاقامت اندر مشاهدت و کرسی از امن اندر حضرت، و فراویز ا

و مرا اندر این کتابی است مفرد که نام آن اسرار الخِرَق و الملونات است . ساختی، ظاهر را نیز یکی بباید ساخت
  .و نسخۀ آن به مرو

بـه اختیـارو اما چون این مرقعه پوشید اگر اندر غلبۀ حال و قهر سلطان وقت بدرد، مسلم و معذور اسـت؛ و چـون 
تمییز درد، اندر شرط این طریقت بیش وی را مسلم نیست مرقعه داشنت و اگر بدارد چنني که یکی از مرقعه داران 

  .زمانه، به ظاهر بی باطن بسند کار شده
و حقیقت اندر تخریق ثبات آن است که ایشان را از مقامی به مقامی دیگر نقل افتد اندر حال از آن جامـه بـريون 

های دیگر لباس یک مقام بود و مرقعه لباس جامه مر کل مقامات طریقـت و ر شکر وجدان مقام را، و جامهآیند م
  .فقر و صفوت را، و بريون آمدن از این جامه و تربا کردن، تربا بود از همه

دان بایست، اینجا اشـارتی کـردم بـهر چند که جای این مسأله نبود؛ که اندر باب خرق و کشف حجاب السماع می
  .عزّ و جّل مقدار که این لطیفه فرو نشد، و به جایگاه این حکم را تفصیل دهم، ان شاء اللّه

پوشانندۀ مرقعه را چندان سلطنت باید اندر طریقت که چون اندر بیگانه نگرد به چشم شفقت، آشنا : اندو نیز گفته
  .ای اندر عاصی پوشد از اولیای خدا گرددگردد و چون جامه

رفتم اندر دیار آذربایگان، مرقعه داری دو سه دیدم که بـر سـر خـرمن گنـدم اسـتاده خدمت شیخ خود میوقتی در 
اولئـک «: شـیخ بـدان التفـات کـرد و برخوانـد. بودند و دامنهای مرقعه پیش کرده تا مرد برزگر گندم در آن افکند

ایها الشیخ، ایشان بـه «: گفتم» ).البقره/۱۶(ا کانوا ُمهْتَدین الّذین أشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالهُدی فما رَبِحَتْ تِجارَتُهم و م
پـريان ایشـان را حـرص مریـد «: فرمود کـه» چه بی حرمتی بدین بال مبتال گشتند و بر سر خالیق فضیحت شدند؟

جمع کردن بوده است، و ایشان را حرص دنیا جمع کردن است و حرصی از حرصی اوىل تر نیست، و دعـوت بـی 
  ».وی پروردن استامر کردن ه

بارخدایا، ایـن را در کـار «: گفت. که به باب الطاق ترسایی دید سخت با جمال رحمة اللّه علیه آیدو از جنید می
» .ایّها الشیخ، شهادت عرضه کن بر من«: چون زمانی برآمد، ترسا بیامد گفت» .ایکن؛ که سخت نیکو آفریدهمی

  .اولیای خدای گشتمسلمان شد و یکی از . شهادت عرضه کرد
آن کـس را «: گفـت» پوشیدن مرقعه که را مسـلم بـود؟«: پرسیدند که رحمةاللّه علیه و از شیخ بوعلی سیاه مروزی
باشد، چنانکه اندر جهان هیچ چیز نرود آن روز از احکـام و احـوال اال کـه وی  تعاىل که مشرف مملکت خداوند

گاه کنند   ».را آ
و در حقیقت فقر و صفوت، پیش از این  ه استتصوّفعالمت نیکان و لباس فقرا و مپس مرقعه سِمَت صالحان و 

و اگر کسی مر لباس اولیا را آلت جمـع دنیـا و پوشـش آفـت خـود سـازد، مـر آن را بـدان زیـانی بیشـرت  سخن رفت
  .و باللّه التوفیق. ندارد
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  باب اختالفهم فی الفقر و الصّفوة
به نزدیک گروهی فقر تمامرت از صفوت و بـه نزدیـک . ر و صفوت خالف استفقاما علمای این طریقت را اندر 

  .گروهی صفوت تمامرت
فقر فنای کل بود و انقطاع اسرار و صفوت مقامی است از مقامات «: آنان که فقر را مقدم بر صفوت کنند، گویند

گردد و پیش از این در این سخن  و این مسأله به فقر و غنا باز» .آن چون فنا حاصل آمد مقامات جمله ناچیز گردد
  .رفته است

فقـر شـیء موجـود اسـت اسـم پـذیر، و صـفوت صفاسـت از کـل «: و باز آنـان کـه صـفوت را مقـدم نهنـد، گوینـد
  ».پس فقرا از اسامی مقامات است و صفوت از اسامی کمال. موجودات و صفا عني فنا بود و فقر عني غنا

کننـد و بـر یکـدیگر قـوىل زمانه و هر کسی بـر وجـه تعجـب عبـارتی مـی دراز گشته است در اینو اندر این، سخن 
آرند و اندر تقدیم و تأخري فقرو صفوت خالف اسـت و عبـارت مجـرد نـه فقـر اسـت و نـه صـفوت بـه غریب می

نفی هـوی . پس از عبارت مذهبی برساختند و طبع را از ادراک معانی برپداختند، و حدیث حق بینداخت. اتفاق
پس موجود و مفقود و منفی و مثبت جمله ایشانند به . دانندخوانند و اثبات مراد را اثبات عني میمی را نفی عني

  .قیام نفس و هوای خود؛ و طریقت منزه است ازترهات مدعیان
و در جمله اولیا به محلـی برسـند کـه محـل نمانـد و درجـه و مقامـات فـانی گـردد و عبـارت از آن معنـی منقطـع؛ 

آنگاه ایشان نامی طلبنـد ضـرورتی تـا بـر . ماند و نه ذوق، و نه قمع و نه قهر و نه صحو و نه محو چنانکه نه شرب
تـر باشـد بـه آنگـاه هـر کسـی نـامی را کـه معظـم. آن معنی پوشند که اندر تحت اسم نیاید و مستعمل صفت نگـردد

سـی گویـد کـه آن مقـدم یـا ایـن؛ کـه نزدیک ایشان بر آن معنی پوشند و اندر آن اصل تقدیم و تأخري روا نباشد که ک
پس گروهی را نام فقر مقدم نمود بر دلشان معظم بود؛ از آنچه تعلقشـان . تقدیم و تأخري اندر تسمیات واجب کند

به گذاردش و تواضع بود و گروهی را نام صفوت مقدم نمود بر دلشان معظم بود؛از آنچه به رفع کـدورات و فنـای 
ز این دو تسمیه اعالم خواستند و نشان از آن معنی کـه عبـارت از آن منقطـع بـود و آفات نزدیک بود و مرادشان ا

گفتند و کشف وجود خود را با تمام اعالم کردند؛ مر این گروه را خـالف با یکدیگر اندر آن به اشارت سخن می
 معنـی بـی خـرب بودنـدکـه از تحقیـق آن  باز اهل عبارت و ارباب اللسان را. نیفتاد اگر عبارت فقر آرند یا صفوت

پـس آن گـروه رفتنـد . اندر مجرد عبارت سخن رفت، یکی را مقدم کردند و یکر را مؤخر و این هر دو عبارت بود
  .با تحقیق معانی و این گروه ماندند در ظلمت عبارت

واننـد یـا و در جمله چون کسی را آن معنی حاصل بود و مر آن را قبلۀ دل خود گردانیـده باشـد، اگـر او را فقـري خ
  .صوفی، هر دو نام اضطراری باشد مر آن معنی را که اندر تحت اسم نیاید

که وی چون اندر کشـفی بـودی کـه تعلـق بـه بقـا  رحمة اللّه علیه و این خالف ازوقت ابوالحسن سمعون باز است
وت را بـر فقـر داشتی، فقر را بر صفوت مقدم نهادی؛ و باز چون اندر محلی بودی کـه تعلـق بـه فنـا داشـتی، صـف

طبع را اندر فنا و نگونساری «: گفت» گویی؟چرا چنني می«: ارباب معانی آن وقت او را گفتند که. مقدم داشتی
چون من اندر محلـی باشـم کـه تعلـق آن بـه فنـا باشـد، صـفوت را . شُربی تمام است و اندر بقا و علو نیز همچنان

آن به بقا باشـد، فقـر را مقـدم گـویم بـر صـفوت؛ کـه فقـر نـام  مقدم گویم بر فقر و چون اندر محلی باشم که تعلق
فناست و صفوت از آن بقا تا اندر بقا رؤیت بقا از خود فانی گردانم و اندر فنا رؤیت فنا، تا طبعم از فنا فنا باشـد 

  .و از بقا فنا باشد
از خـود  باقیی کـه آن فـانی شـودهر . و این سخنان از روی عبارت خوب است، اما فنا را فنا باشد و بقا را فنا نه 
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فانی بود و هر فانیی که آن باقی شود از خود باقی بود و فنا اسمی است که مبالغت اندر آن محال باشد تـا کسـی 
که این مبالغت از نفی اثر وجود آن معنی توان کرد اندر فنا، و تا اثری مانده است هنوز » .فنا فنا گردد«: گوید که

حاصل آمد فنای فنا هیچ چیز نباشد بجز تعجب اندر عبارتی بی معنی و این ترهات اربـاب فنا نیست؛ و چون فنا 
جنس سخنانی است اندر کتاب فنـا و بقـا و آن انـدر وقـت وما را از این . اللسان است اندر وقت پرستش عبارت

عـزّ و  ، ان شـاء اللّـه،ایم؛ اما اندر این کتاب به حکم احتیاط احکـام آن بیـاریمهوس کودکی و تیزگی احوال کرده
  .جّل

این است فرق میان فقر و صفوت معنوی؛ اما صفوت و فقر معاملتی از روی تجرید دنیا و تخلی دسـت از آن، آن 
  .خود چیزی دیگر است و حقیقت آن به فقر و مسکنت باز گردد

لِلْفُقَـراءِ «: فرمـود عـزّ و جـّل یتـر از مسـکني؛ از آنچـه خـدافقري فاضل: اند کهگفته رحمهم اللّه و گروهی از مشایخ
باشد عزّ  فقر. ؛ از آنچه مسکني صاحب معلوم بود و فقري تارک معلوم»)البقره/۲۷۳(الَّذین أُحصِرُوا فی سَبیلِ اللّه 

تَعِسَ عبدُ الدّرهمِ وتَعِـسَ «: گفت السّالم علیه و مسکنت ذل، و صاحب معلوم اندر طریقت ذلیل باشد؛ که پیغمرب
و تار ک المعلوم عزیز باشد؛ که اعتماد صـاحب المعلـوم بـر معلـوم » .الدّینارِ و تعسَ عبدُ الخمیصة و القطیعة عبدُ

و چون صاحب معلوم را شغلی افتد به معلوم رود، و چون تارک معلـوم . بود و اعتماد بی معلوم بر خداوند، تعاىل
  .رود تعاىل را شغلی افتد به خداوند

اللّهُمَّ أحْیِنی مسکیناً و أمِتْنی مسـکیناً «:السّالم تر؛ از آنچه پیغمرب گفت، علیهمسکني فاضل: اند کهو باز گروهی گفته
یارب، به مـرگ و زنـدگانی «: مسکنه را یاد کرد گفت که السّالم علیه چون پیغمرب» .و احشُرْنی فی زُمرةِ المساکنيِ

و فقري آن بود که متعلق سببی بود و » .کادَ الفقرُ أَنْ یکونَ کُفراً«: ، و چون فقر را یاد کرد گفت»مرا از مساکني دار
مسکني آن که منقطع االسباب باشد و اندر شریعت به نزدیـک گروهـی از فقهـا فقـري صـاحب بُلغـه بـودو مسـکني 

پـس اینجـا اهـل مقامـات مسـکني را صـوفی . مجرد و به نزدیک گروهی مسکني صاحب بلغـه بـود و فقـري مجـرد
به نزدیک آن که فقري مجـرد بـود و مسـکني . متصل است رضی اللّه عنهم و این اختالف به اختالف فقهاخوانند 

تر از صفوت و به نزدیک آن که مسکني مجرد بودو فقري صاحب بلغه، صـفوت فاضـل تـر صاحب بلغه، فقر فاضل
  .از فقر

  .ه اعلم بالصواباین است احکام اختالف ایشان اندر فقر و صفوت بر سبیل اختصار و اللّ

  باب المالمة
اند، و مر مالمت را اندر خلوص محبت تأثريی عظیم است و مشربی تمـام طریق مالمت سرپدهگروهی از مشایخ، 
 السّـالم علیـه اند به مالمت خلق از جملۀ عالم، خاصه بزرگان این امت، کثّرهم اللّه و رسـولواهل حق مخصوص

یشرو محبان، تا برهان حق بر وی پیدا نیامده بود و وحی بدو نپیوسته، به نزدیک که مقتدا و امام اهل حق بود و پ
گروهـی . همه نیکنام بود و بزرگ؛ و چون خلعت دوستی در سر وی افکندند، خلق زبان مالمت بـدو دراز کردنـد

 :، و گروهـی گفتنـد»کـاذب اسـت«: ، و گروهـی گفتنـد»شـاعر اسـت«: ، و گروهـی گفتنـد»کـاهن اسـت«: گفتند
ایشـان از مالمـت مالمـت کننـدگان «: صـفت مؤمنـان کـرد و گفـت عزّ و جّل ، و مانند این خدای»مجنون است«

  »).المائده/۵۴(والیخافونَ لومةَ الئمٍ ذلک فَضْلُ اللّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ و اللّه واسعٌ علیمٌ «: ؛ لقوله، تعاىل»نرتسند
رفته است که هرکه حدیث وی کند عالم را بجمله مالمـت کننـدۀ وی  هم چنني جّل جاللُه و سنت بار خدای عالم

گرداند و سر وی را از مشغول گشنت به مالمت ایشان نگـاه دارد و ایـن غـريت حـق باشـد کـه دوسـتان خـود را از 
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مالحظۀ غري نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد و از رؤیـت ایشـان مـر ایشـان را نیـز نگـاه دارد تـا 
پس خلق را بر ایشان گماشته اسـت . مال خود نبینند و به خود معجب نشوندو به آفت عُجب و تکرب اندر نیفتندج

کننـد تا زبان مالمت بر ایشان دراز کردند و نفس لوامه را اندر ایشان مرکب گردانیده تا مر ایشان را بر هر چـه مـی
عـزّ و  قصري کردن و این اصلی قوی است اندر راه خدایکند، اگر بد کنند به بدی و اگر نیک کنند به تمالمت می

  .که هیچ آفت و حجاب نیست اندر این طریق صعب تر از آن که کسی به خود مُعجب گردد جّل
یکی از جاه خلق و مدح ایشان و آن که کردار بنده خلق را پسند افتد بر وی مدح : و اصل عُجب از دو چیز خیزد
  .دیگر کردار کسی مر آن کس را پسند افتد و خود را شایسته داند، بدان معجب شودکنند، وی بدان معجب شود و 

خلـق نپسـندیدند؛ از  اگرچـه نیـک بـود به فضل خود این راه بر دوستان خود بربست تا معاملتشـان تعاىل خداوند
مر خود را نپسندیدند ن از حول و قوت خود ندیدند و اایش اگرچه بسیار بود آنچه بحقیقت ندیدند و مجاهدتشان

پس آن که پسندیدۀ حق بود خلق ورا نپسندند، و آن کـه گزیـدۀ تـن خـود بـود حـق ورا . تا از عجب محفوظ بودند
نگزیند؛ چنانکه ابلیس را خلق بپسندیدند و مالئکه وی را بپسندیدند و وی خود را بپسندید، چون پسـندیدۀ حـق 

أَتجعـلُ فیهـا مـن «: مالئکه نپسندیدند و گفتند صلوات اللّه علیه آدم رانبود پسند ایشان مر او را لعنت بار آورد و 
، و »)األعـراف/۲۳(ربَّنا ظَلَمنا أنْفُسَنا «: ، و وی خود را نپسندید و گفت»)البقره/۳۰(یُفْسِدُ فیها و یَسْفِکُ الدِّماءَ 

و ناپسـند خـود مـر او را ناپسـند خلـق » ).طـه/۱۱۵(فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِـدْ لـهُ عَزْمـاً «: چون پسندیدۀ حق بود، حق گفت
تـا الجـرم مالمـت . رحمت بار آورد تا خلق عالم بدانند که مقبول ما مهجور خلق باشد و مقبـول خلـق مهجـور مـا

خلق غذای دوستان حق است؛ از آنچه اندر آن آثار قبول است، و مشرب اولیای وی؛ که آن عالمت قرب است و 
ل خلق خرم باشند، ایشان به رد خلـق خـرم باشـند و انـدر اخبـار از سـید مختـار آمـده همچنان که همه خلق به قبو

اولیائی تحـتَ قِبـابی الیَعْـرِفهُم غـريی اال «: که گفت عزّ و جّل از خدای السّالم علیه از جربئیل السّالم علیه است
  ».اولیائی

  .سدیگر ترک کردن یکی راست رفنت، و دیگر قصد کردن و: اما مالمت بر سه وجه است
کنـد بـرزد و معاملـت را مراعـات مـیصورت مالمت راست رفنت، آن بود که یکی کار خود می کند و دیـن را مـی

  .کنند و این راه خلق باشد اندر وی، و وی از جمله فارغخلق او را اندر آن مالمت می
و اندر میانۀ ایشان نشانه گردد و دلـش و صورت مالمت قصد کردن، آن بود که یکی را جاه بسیار از خلق پیدا آید 

به جاه میل کند و طبعش اندر ایشان آویـزد خواهـد تـا دل خـود را از ایشـان فـارغ کنـد و بـه حـق مشـغول گـردد، 
بتکلف راه مالمت خلق بر دست گريد اندر چیزی که اندر شرع زیان ندارد و خلق از وی نفرت آرند و این راه او 

  .فارغبود در خلق، و خلق از وی 
و صورت مالمت ترک کردن، آن بود که یکی را کفر و ضاللت طبعی گریبانگري شود تا به ترک شریعت و متابعـت 

  .و این راه او بود اندر او» .کنماین مالمتی است که من می«: آن بگوید و گوید
خلـق بـاک نباشـد و  اما آن که طریق وی راست رفنت بود و نابرزیدن نفاق و دست بداشنت ریـا، وی را از مالمـت

  .اندر همه احوال بر سر رشتۀ خود باشد، به هر نام که خوانندش، ورا یکی باشد
روزی بر خری نشسـته بـود و مریـدی از آنِ وی عنـان  رضی اللّه عنه و اندر حکایات یافتم که شیخ ابوطاهر حرمی

آن مرید چون آن سـخن بشـنید از » .ق آمدآن پري زندی«: یکی آواز داد که. خر وی گرفته بود، اندر بازار همی رفت
اگر خاموش باشـی «: شیخ گفت مر مرید را. غريت ارادت خود رجم آن مرد کرد، و اهل بازار نیز جمله بشوریدند

چـون بـه خانقـاه خـود بـاز رفتنـد، ایـن مریـد را . مرید خاموش بـود» .من ترا چیزی آموزم که از این محن بازرهی
نگاه کن، از همـه «: گفت. های نامه بريون گرفت و پیش وی افکندن بیاورد، درزهچو» .آن صندوق بیار«: گفت
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یکی مخاطبه شیخ امام کرده است و یکی شیخ زکی، و یکی شیخ زاهـد و . اندهاست که فرستادهکسی به من نامه
سـب اعتقـاد هـر کـس بـر ح. یکی شیخ الحرمني و مانند این و این همه القاب است نه اسم، و من این همـه نیسـتم

اگر آن بیچاره نیز بر حسب عقیدت خود سخنی گفت و مرا لقبی نهـاد، . انداند و مرا لقبی نهادهخود سخنی گفته
  »این همه خصومت چرا انگیختی؟

و اما ان که طریقش قصد باشد اندر مالمت و ترک جاه و ریاست و دست بداشـنت مشـغوىل خلـق، چنـان بـود کـه 
آمـد انـدر حـال خالفـت، که روزی از خرماستانی از آن خود مـی رضی اللّه عنه ني عثمانروایت آرند از امريالمؤمن

أُریدُ «: گفت» یا امريالمؤمنني، چه حالت است؟«: گفتند. ای هیزم بر سر گرفته و وی چهارصد غالم داشتحُزمه
نفس خود را تجربه کنم تا جاه خلـق خواستم تا مرا غالمان هستند که این کار بکنند، وىل من می. أَنْ اُجَرِّبَ نفسی

  »ورا از هیچ کاری باز دارد؟
آنجـا  رضی اللّه عنـه و این حکایت صریح است بر اثبات مالمت و اندر این معنی حکایت است از امام ابوحنیفه

  .که ذکر وی آید، بیاید اندر این کتاب
مردمان شهر » .بایزید آمد«: شهر بانگ درافتاد کهندر ا. آمداز حجاز می: که رضی اللّه عنه آیدو نیز از ابویزید می

چون به مراعات ایشان مشغول شد از حق بازمانـد و . جمله پیش وی باز رفتند و به اکرام وی را به شهر درآوردند
جمله از وی برگشـتند و وی را . چون به بازار درآمد، قرصی از آستني بريون گرفت و خوردن گرفت. پراکنده گشت

ندیـدی کـه یـک مسـأله از «: تا مریدی که با وی بود مر مرید را گفـت. گذاشتند، و این اندر ماه رمضان بودتنها ب
  »شریعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند؟

بایست مستنکر، و گویم که اندر آن زمانه مر مالمت را فعلی میمی وفقنی اللّه امو من که علی بن عثمان الجالبی
دو رکعـت نمـاز کـن «: اکنون اگر کسی خواهد که مر او را مالمت کنند، گـو. ی به خالف عادتپدید آمدن به چیز

  .همه خلق بیکبار ورا منافق و مُرایی خوانند» .دین را بتمامی بربز«یا » .درازتر
آن » .بـرزمطریـق مالمـت مـی«: اما آن که طریقش ترک بودو به خالف شریعت چیزی بـر دسـت گـريد و گویـد کـه

واضح بود وآفتی ظاهر و هوسی صادق؛ چنانکه اندر این زمانه بسیار هستند، و مقصود ایشان از رد خلق ضاللتی 
قبول ایشان است؛ از آنچه نخست باید که کسی مقبول باشد تا قصد رد ایشان کندو به فعلی پدیـدار آیـد کـه ایشـان 

  .قبول ناکرده را تکلف رد کردن بهانه باشد. ورا رد کنند
روزی وی به معاملتی خراب پدید آمد و عذر آن، مالمـت . با یکی از این مدعیان مبطل صحبت افتاد و وقتی مرا

اگـر مـی طریـق ! ای هذا«: گفتم. وی را دیدم که نَفَسی برآورد» .این هیچ چیز نیست«: یکی مراو را گفت. آورد
وست و چون وی با تو انـدر راه تـو مالمت کنی و اندر این درستی، انکار این جوانمرد مر فعل ترا تأکید مذهب ت

و . تر از مالمـت اسـتکند این خصومت چه چیز است و این خشم چرا؟ این قصۀ توبه دعوت مانندهموافقت می
چـون از تـو . کند از حق و مر آن را برهانی باید، و برهان آن حفـظ سـنت بـودهر که خلق را دعوت کند به امر می

  ».کنی این کار از دایرۀ اسالم بريون باشدعوت میبینم و تو خلق را دترک فریضه می

  فصل
بدان که مذهب مالمت را اندر این طریقت آن شیخ زمانـۀ خـود، حمـدون قصـار، نشـر کـرده اسـت، و وی را انـدر 

  .حقیقت مالمت لطایف بسیار است
  ».ةِالسّالم المَالمَةُ ترکُ«: آید، گفتمی رحمة اللّه علیه از وی

سالمت بود، و چون کسی قصدا به ترک سالمت خود بگوید و مر بالها را میان انـدر بنـدد  مالمت دست بداشنت



۴۰  

و از مألوفات و راحت جمله تربا کند مر امید کشف جـالل و طلـب مـال را، تـا بـه رد خلـق از خلـق نومیـد گـردد و 
پس آنچه روی همه خلـق  .تر بودتر بود به حق پیوستهطبعش الفت خود از ایشان بگسلد، هر چند از ایشان گسسته

مر اهل مالمت را پشت بدان بود، تا همشان خالف هُموم باشـد و همّتشـان خـالف  و آن سالمت است بدان بود
: اندراوصاف خود وحدانی باشند؛ چنانکه احمدبن فاتک روایت کـرد از حسـني منصـور کـه او را پرسـیدند. هِمم

  ».وحدانی الذّات«: قال» مَنِ الصّوفیّ؟«
ةِ : راه آن بر خلق دشوار است؛ اما طرفی بگویم«: گفت. پرسیدند از مالمت رحمة اللّه حمدونو از  رجاءُ المُرْجیـَّ

  ».ترس قدریان و رجای مُرجیان صفت مالمتی بود. و خوفُ القَدَریِّةِ
آن نگـردد کـه بـه  نَفـورتر از تعـاىل بدان که به هیچ چیز از این طبع از درگاه خداوند: و اندر تحت این رمزی است

وی جـان و دل بـدو . جاه خلق، و آدمی را آن مقدار بسنده باشد که کسـی گویـد نیکـومردی اسـت، و او را بسـتاید
کوشد که از محل خطر دور باشد و اندر این کوشش مر پس خایف پیوسته می. بدو بازماند تعاىل دهد و از خدای

ان بـر منع فعلی که خلق بدان فعل بدو بزهکـار گردنـد و زیکی خوف حجاب خلق و دیگ: طالب را دو خطر باشد
. نه روی آن که با جاه ایشان بیارامد و نه برگ آن که ایشان را به مالمـت خـود بزهکـار کنـد. مالمت بدو دراز کنند

پس مالمتی را باید که نخست خصومت دنیایی و عقبایی از خلق منقطع کند بدانچه وی را گویند و مر نجات دل 
باشد و نه صغريه؛ تا مردمان وی را رد کنند؛ تا خوفش انـدر معاملـت چـون علی کند که نه آن در شریعت کبريه را ف

  . کنندگان چون رجای مُرجیان باشد خوف قدریان باشد و رجایش اندر معاملت مالمت
ثـر نباشـد و و اندر حقیقت دوستی هیچ چیز خوشرت از مالمت نیست؛ از آن که مالمت دوست را بـر دل دوسـت ا

إلنَّ المالمةَ رَوْضَةُ العاشِقنيَ و «دوست را جز بر سر کوی دوست گذر نباشد، و اغیار را بر دل دوست خطر نباشد؛ 
  ».نُطْهَةُ المُحِّبنيَ و راحَةُ المُشْتاقنيَ و سُرورُ المریدینَ

و هـیچ کـس را از خالیـق از اند این طایفه از ثقلني به اختیار کردن مالمت تـن از بـرای سـالمت دل، و مخصوص
اند این مقربان و کروبیان و روحانیان این درجه نبوده است و از امم پیشني نیز از عباد و زهاد و اعیان خلق که بوده

  .مرتبه نه، بجزگروهی را از این امت که سالکان طریق انقطاع دلند
مُرایـی راهـی رود کـه خلـق ورا قبـول کنـد و اما به نزدیک من طلب مالمت عني ریا بود و ریا عني نفاق؛ از آنچـه 

انـد و از نشـان بـرون گـذر ندارنـد، تـا مالمتی بتکلف راهی رود که خلق ورا رد کند و هر دو گروه اندر خلق مانـده
و درویش را جز حدیث حـق بـر دل نگـذرد و چـون از . یکی بدین معاملت برون آمده است و یکی بدان معاملت

  .هر دو معنی فارغ بود و هیچ چیز پای بند وی نیایدخلق دل گسسته بود از این 
ای اخـی، «: چون من منبسط شـدم انـدر صـحبت، گفـتم. وقتی مرا با یکی از مالمتیان ماوراء النهر صحبت افتاد

این خلق بسیارند «: گفتم» .سرپی کردن خلق اندر خود«: گفت» مرادت اندر این افعال شوریده چه چیز است؟
و مکانت آن نیابی که خالیق را اندر خود سرپی کنی، همی خود را اندر خلق سرپی کـن تـا از  و تو عمر و روزگار

  ».این همه مشغوىل بازرهی
  .اندو گروهی بوند که به خلق مشغول بوند، پندارند که خلق نیز بدیشان مشغول

غريچه کار؟ کسی را کـه شـفا  ترا با. آفت روزگار تو از دیدۀ توست. مبنيتو خود را می. نبیندپس هیچ کس ترا می
  .از احتما باید طلبید او از تناول طلبد، از مردمان نباشد

و باز گروهی مر ریاضت نفس را مالمتی کنند، تا به خواری خلق نفسشان ادب گريد و داد خود از وی بیابنـد؛ کـه 
  .نفس خود را اندر بال و خواری یابند خوشرت وقتی مر ایشان را آن بود که

هرگز خود را به مراد خود رسـیده «: روایت آرند که یکی وی را پرسید که رحمة اللّه علیه اجه ابراهیم ادهمو از خو
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  :امبلی، دوبار دیده«: گفتا» دیدی؟
یک بار در کشتی نشسته بودم و کس اندر آنجا مرا نشناخت و جامۀ خَلَق داشتم و موی دراز گشته، و بر حاىل بودم 

ای بـود کـه هـر زمـان کردنـد و انـدر کشـتی بـا آن قـوم مسـخرهن فسوس و خنده ستانی مـیکه اهل آن کشتی بر م
بیامدی و موی من بکشیدی و بکندی، و با من به وجه تَسْخَر استخفاف کـردی و مـن خـود را بـه مـراد خـود مـی

کـه روزی آن  تا روزی آن شادی به غایت برسـید و آن چنـان بـود. یافتمی و بدان ذَلِّ نفس خود شاد همی بودمی
  .مسخره برخاست و بر من بول انداخت

به . و دیگر بار اندر بارانی عظیم به دهی فراز رسیدم و سرمای زمستان مرا غلبه کرده بودو مرقعه بر تن من تر گشته
عـاجز آمـدم و سـرما بـر تـن مـن . مرا اندر آنجا نگذاشتند و دیگر مسجد وسـدیگر همچنـان. مسجدی فراز رسیدم

رویـم جامـه و . با تون گرمابه اندر آمدم و دامن خود بدان آتش اندر کشیدم دود آن به زیر مـن برآمـد. قوت گرفت
  ».آن شب به مراد خود رسیده بودم. سیاه شد

ای افتاد و بسیار مجاهـدت کـردم امیـد آن را کـه واقعـه وقتی واقعه وفقنی اللّه امو مرا که علی بن عثمان الجالبی
مجـاور  رحمة اللّه علیـه ای افتاده بود، به گور شیخ بایزیدی پیش از آن مرا از آن جنس واقعهو وقت. حل شود، نشد

این بار نیز قصد آنجا کردم و سه ماه بر سر تربت وی مجاور بـودم هـر روز سـه غسـل مـی. نشسته بودم تا حل شد
انـدر والیـت . خراسـان کـردم برخاسـتم و قصـد. کردم و سی طهارت، مر امید کشف آن واقعـه را، البتـه حـل نشـد
ای خشن داشتم بسـنت و از آلـت ه و من مرقعهتصوّفکُمِش، به دیهی رسیدم که آنجا خانقاهی بود و جماعتی از م

. بـه چشـم آن جماعـت سـخت حقـري نمـودم و کـس مـرا ندانسـت. ایاهل رسم با من هیچ نبود بجز عصا و رَکوه
و راست چنان بود که از ایشان نبـودم؛ امـا البـد » .این از ما نیست«: گفتند با یکدیگر کهایشان به حکم رسم می

  .بود آن شب اندر آنجا بودن
آن شب مرا بر بامی بنشاندند و خود بر بامی بلندتر رفتند، و مرا بر زمینی خشک بنشاندند و نانی سبز گشـته پـیش 

چـون . گفتند از بامِ بـاالبه طنز سخن می رسید؛ و با منخوردند میمن نهادند و به من بوی اَباهایی که ایشان می
حـال خـود و اسـتخفاف . انـداخت بـر وجـه طیبـتخوردند و پوست بر سر من میاز طعام فارغ شدند، خربزه می

بار خدایا، اگر نه آنستی که جامـۀ دوسـتان تـو دارنـد واال مـن از ایشـان «: گفتمخوردم و میایشان به دل فرو می
شد دل من اندر آن خوشرت همی گشت، تا به کشیدن آن بـار، ایشان بر من زیادت می هرچند که آن طعن» .نکشمی

انـد و جُهّال را از برای چه اندر میان خود راه داده رحمهم اللّه و اندر وقت بدانستم که مشایخ. واقعۀ من حل شد
  .کشندبار ایشان از برای چه می

  .و باللّه التوفیق. دا کردماین است احکام مالمت بتمامی با تحقیق آن که پی

و مُتابِعیهم، رضی اللّه عنهم  بابٌ فی ذکر أئمَّتِهم من الصَّحابَةِ و التّابعنيَ
  أجمعني

از احوال ائمۀ ایشان از صحابه که پیشرو ایشان بودنـد انـدر معـامالت، و قُـدوۀ ایشـان انـدر اکنون طرفی یاد کنیم 
تا تأکیـدی بـود  رضوان اللّه علیهم بیا از سابقان اولني از مهاجر و انصارانفسا و قُواد ایشان اندر احوال، از پس ان

  .عزّ و جّل مر اثبات مراد ترا، ان شاء اللّه،
  ٭٭٭
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  ابوبکر عبداللّه بن عثمان، الصدیق، رضی اللّه عنه
د، و پیشـوای اربـاب شیخ االسالم، و بعد از انبیاء بهرتین انام، که خلیفۀ پیغمرب بود و امام و سید اهل تجریـ: منهم

  .تفرید و از آفات نفسانی بعید، ابوبکر عبداللّه ابن عثمان، الصدیق، رضی اللّه عنه
طرفـی از » تصـوّفبـاب «اندر و . که وی را کرامات مشهور است و آیات و دالیل ظاهر اندر معامالت و حقایق

مر قلت حکایت و ورایتش را، و عمـر  اندو مشایخ وی را مقدم ارباب مشاهت داشته. روزگار وی گفته شده است
  .مقدم ارباب مجاهدت مر صالبت و معاملتش را رضی اللّه عنه را

و اندر اخبار صحاح مسطور است و اندر میان اهل علم مشهور که چون وی بـه شـب نمـاز کـردی نـرم خوانـدی و 
أُسـمِعُ «: گفـت» چـرا نـرم خـوانی؟«: از ابوبکر برپسید که السّالم علیه رسول. چون عمر نماز کردی بلند خواندی

و از » .دانم که از من غایب نیست و به نزدیک سمع وی نرم و بلنـد خوانـدن یکسـان اسـتمَنْ أَناجی؛ زانچه می
  ».أوقِظُ الْوَسْنانَ وَأَطْرُدُ الشّیطانَ«: گفت. عمر پرسید

ای بـود انـدر مشاهدت چون قطـره این نشان از مجاهدت داد و آن از مشاهدت و مقام مجاهدت اندر جنب مقام
پس چون وی حسـنه» هل أنتَ الّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَناتِ أبی بکرٍ؟«: السّالم بحری و از آن بود که پیغمرب گفت، علیه

  .نظر کن تا عالمیان چگونه باشند اسالم بدو بودعزّ  که ای بود از حسنات ابی بکر
  ».والُنا عاریةٌ و أنفاسُنا مَعْدُودَةٌ و کَسَلُنا موجودَةٌدارُنا فانیةٌ و اح«: آید که گفتاز وی می

پس عمارت سرای فانی . سرای ما گذرنده است و احوال ما اندر او عاریت و نَفَسهای ما بشمار و کاهلی ما ظاهر
انـدن از از جهل باشد، و اعتماد بر حال عاریتی از بَلَه، و دل بر انفاس معدود نهادن از غفلت و کاهلی را دین خو

غنب؛ که آنچه عاریت بود باز خواهند و آنچه گذرنده بود نماند و آنچه اندر عدد آید برسد و کـاهلی را خـود دارو 
کـه دنیـا و دنیـایی را چنـدین خطـر نیسـت کـه خـاطر را بـدان مشـغول بایـد  رضی اللّه عنه نشانی داد ما را. نیست

چون نفس و دنیا حجاب طالب آمد از حـق، . ی محجوب گردیگردانید؛ که هرگاه که به فانی مشغول شوی از باق
دوستان وی از هر دو اعراض کردند، و چون دانستند که عاریت است، عاریت از آنِ دگر کس بـود، دسـت تصـرف 

  .از ملک کسان کوتاه کردند
  ».زهِّدْنی فیهااللّهمَّ أبْسُطْ لِیَ الدُّنیا و «: آید که گفت اند رمناجاتش، رضی اللّه عنهو هم ازوی می
و اندر تحت این رمـزی اسـت؛ یعنـی » .مرا از آفت آن نگاه دار«آنگاه ، »دنیا بر من فراخ گردان«: نخست گفت

نخست دنیا بده تا شکر آن بکنم، آنگاه توفیق آن ده تا از برای تو دست از آن بدارم و روی از آن بگردانم تـا هـم 
رب و تا اندر فقر مضطر نباشم، که فقـر مـرا بـه اختیـار باشـد و ایـن رد درجۀ شکر و انفاق یافته باشم و هم مقام ص

آن که فقرش به اضطرار بود تمامرت از آن بود که به اختیار؛ کـه اگـر بـه اضـطرار «: است بر آن پري معاملت که گفت
د بهـرت از بود او صنعت فقر بود و اگر به اختیار بود فقر صنعت او بود، و چون کسب وی از جلب فقـر منقطـع بـو

  ».آن بود که بتکلف خود را درجتی سازد
گوییم صنعت فقر ظاهرتر آنگاه بود که اندر حال غنا ارادت آن بر دلش مستوىل شود و چندان فعل کند که او را از 
محبوب آدم و ذریت او باز ستاند و آن دنیاست؛ نه آن که در حال فقر خواست غنا بر دلش مستوىل شود و چندان 

صنعت فقر آن نهند که از غنا به فقـر افتـد . ای به درگاه ظلمه و سالطني باید شدکه او را از برای درمگانهفعل کند 
است از پس انبیـا و روا نباشـد  قمقدم همه خالی رضی اللّه عنه نه آن که اندر فقر طلب ریاست کند و صدیق اکرب

انـد اال ه بـدینتصـوّفو جملۀ مشایخ م. فقر به اضطرارکه کس قدم پیش وی نهد مقدم گردانید فقر به اختیار را بر 
آنگاه مؤکد گردانید این را صـدیق اکـرب و دلیـل . آن یک پري که یاد کردیم حجت و مقالتش را و رد بر وی بیاوردیم

  .واضح کرد
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کـرد و  بر منـرب شـد و خطبـه رضی اللّه عنه و زُهری از وی روایت کرد که چون وی را به خالفت بیعت کردند، وی
وَاللّهِ ماکنتُ حریصاً علی اإلمارة یوماً و اللیلةً قطُّ، و الکنتُ فیها راغبـاً و ال سـألْتُها اللّـهَ «: اندر میان خطبه گفت
به خدای کـه مـن بـر امـارت حـریص نیسـتم و نبـودم و هرگـز . و ما ىل فی اإلمارةِ مِنْ راحةٍ. قطٌ فی سرٍّ والعالنیةٍ

در نخواستم به سـر و عالنیـه و  تعاىل لم گذر نکرد و مرا بدان رغبت نبود و از خدایروزی و شبی ارادت آن بر د
  ».مرا اندر آن راحت نیست
به کمال صدق برساند و به محل تمکني مکرم گرداند، منتظر وارد حق باشد تا بـر  عزّ و جّل و چون بنده از خدای

اگر فرمان باشد امـري باشـد انـدر ایـن تصـرف و اختیـار  گذرد، اگر فرمان آید فقري باشد وچه صفت وی بر آن می
پـس . اندر ابتدا کردو اندر آن نیـز بجـز تسـلیم نَبَـرْزد؛ چنانکـه وی انـدر انتهـا رضی اللّه عنه نکند؛ چنانکه صدیق

اقتدای این طایفه به تجرید و تمکني و حرص بر فقر و تمنی به ترک ریاست بدوست؛ از بعد آن که امام دین همه 
  .مسلمانی وی است عام و امام اهل این طریقت وی است خاص، رضی اللّه عنه

  ابوحفص عمر بن الخطاب، رضی اللّه عنه
سرهنگ اهل ایمان و صُعلوک جمع اهل احسان، امام اهـل تحقیـق انـدر بحـر محبـت غریـق، ابـوحَفص : و منهم

  عمربن الخطاب، رضی اللّه عنه
و وی را لطـایف اسـت  .مذکور و مخصوص بود بـه فراسـت و صـالبتکه وی را کرامات مشهور است وفراسات 

الحَقُّ یَنْطِقُ عَلی لِسانِ عمرَ، حق بـر زبـان عمـر «: السّالم اندر این طریقت و حقایق اندر این معنی؛ کما قال، علیه
تـی فَعُمَـرُ، انـدر امتـان پیشـني قَد کانَ فِی االُٔممِ مُحدَّثُونَ فإنْ یَکُـنْ فـی أُمَّ«: السّالم و نیز گفت، علیه» .سخن گوید

  ».محدَّثان بودند و اگر در این امت بباشد عمر است
آیـد کـه و وی را در این طریقت رموز لطیف بسیار است، اندر این کتاب جمله را احصا نتوان کـرد؛ امـا از وی مـی

  ».العُزْلَةُ راحةٌ مِنْ خُلَطاءِ السُّوءِ«: گفت
یکـی اعـراض از خلـق، و دیگـر انقطـاع از ایشـان و : عزلـت بـر دو گونـه بـود عزلت راحت بود از همنشینان بد و

اعراض از خلق گزیدن جای خاىل بود و تربا کردن از محبت اجناس به ظاهرو آرامیدن بـا خـود بـه رؤیـت عیـوب 
ق اعمال خود و خالص جسنت خود را از مخالطت مردمان و ایمن گردانیدن خلق را از بد خود؛ اما انقطاع از خل

به دل بود و صفت دل را به ظاهر هیچ تعلق نباشد چون کسی به دل منقطـع بـود از خلـق و محبـت ایشـان وی را 
آنگاه این کس اگرچه در میان خلق بود، از خلق . هیچ خرب نباشد از مخلوقات که اندیشۀ آن بر دلش مستوىل گردد

رضـی اللّـه  ید بود و راست این صفت عمر بودوحید بود و همتش از ایشان فرید بود و این مقامی بس عاىل و بع
که از راحت عزلت نشان داد، و وی به ظاهر اندر میان والیت امارت و خالفت بود و این دلیل واضح اسـت  عنه

که اهل باطن اگرچه به ظاهر با خلق آمیخته باشند، دلشان به حق آویخته باشد و اندر جمله حال بدو راجع باشند 
بدان صحبت با خلق نگردند؛ کـه هرگـز دنیـا  تعاىل که با خلق کنند از حق بالشمرند و از حق و آن مقدار صحبت

دارٌ أُسِّسَـتْ عَلَـی «: مر دوستان حق را مصفا نگردد و ا حوال آن مهنا نشود؛ چنانکـه عمـر گفـت، رضـی اللّـه عنـه
  ».ل باشد که هرگز از بال خاىل بودسرایی که اساس آن بر بال و بلیت بود محا. الْبَلْوی بِال بَلْوی مُحالٌ

بـه همـه افعـال  تعـاىل بود و اندر حضرت حق السّالم علیه از خواص اهل و اصحاب رسول رضی اللّه عنه و عمر
یـا محمّـدُ، قَـدِ «: اندر ابتدای عهد اسالم عمر بیامد و رسول را گفـت السّالم علیه مقبول بود؛ تا حدی که جربئیل

  ».لُ السّماءِ الیَوْمَ بإسْالمِ عُمَرَاسْتَبْشَرَ أه
پس اقتدای این طایفه به لبس مرقعه و صالبت دین بدوست؛ از بعد آن که وی به جملـه انـواع مـر خلـق عـالم را 
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  .امام است، رضی اللّه عنه

  ابوعمرو عثمان بن عفان، رضی اللّه عنه
 علیـه هصـلوات اللـّ تمکن بـر طریـق مصـطفیگوهر گنج حیا، و اعبد اهل صـفا و متعلـق درگـاه رضـا و مـ: و منهم

  ابوعمرو عثمان بن عفان، رضی اللّه عنه
  .که وی را فضایل هویداست و مناقب ظاهر اندر کل معانی

روایت آرند که روز حرب الدار ما به نزدیـک عثمـان بـودیم، رضـی  رضی اللّه عنهما و عبدالله بن رباح و ابوقَتاده
هرکه سالح بـرنگريد از «: عثمان گفت. گاه وی جمع شدند غالمان وی سالح برداشتندچون غوغا بر در. اللّه عنه

بـا وی بازگشـتیم و بـه . حسن بن علی ما را در راه پیش آمـد. و ما از ترس خود بريون آمدیم» .مال من آزاد است
آمـد سـالم گفـت، و  به چه کار آمده است و چون حسن انـدر رضی اللّه عنه نزدیک عثمان اندر آمدیم که تا حسن
یا امريالمؤمنني، من بی فرمان تـو بـا مسـلمانان شمشـري نتـوانم کشـید و تـو «: وی را بر آن بلیت تعزیت کرد و گفت

یـا ابـنَ اخـی، إرْجِـعْ وَأجْلِـسْ «: عثمان گفت وی را» .مرا فرمان ده تا بالی این قوم از تو دفع کنم. خلیفت حقی
ای برادرزاده، بازگرد و اندر خانـۀ خـود بنشـني تـا . أمْرهِ، فَال حاجَةَ لَنا فی إهْراقِ الدِّماءِفی بَیْتِکَ حتّی یأتِیَ اللّهُ ب

  ».فرمان خداوند و تقدیر وی چه باشد؛ که ما را به خون ریخنت مسلمانان حاجت نیست
 علیه براهیم راو این عالمت تسلیم است اندر حال ورود بال اندر درجۀ خُلّت؛ چنانکه نمرود آتش بر افروخت و ا

بـه . امّا إلَیْکَ فَـال«: گفت» هَلْ لَکَ مِنْ جاجَةٍ؟«: آمد و گفت السّالم علیه جربئیل. اندر پلّۀ منجنیق نهاد السّالم
مـرا آن بـس کـه . حَسْبی عَنْ سُؤاىل عِلْمُه بِحاىل«: گفت» .پس از خدای بخواه«: گفت» .تو هیچ حاجت ندارم

  ».او داند که صالح من در چه چیز است. رسد و او به من داناتر از من به منمیداند که به من چه او می
از بـال  السّـالم علیـه پس عثمان به جای خلیل، و غوغا به جای آتـش، و حسـن بـه جـای جربئیـل؛ امـا ابـراهیم را

فنا و اندر ایـن معنـی  اندر بال هالک و نجات را تعلق به بقا بود و هالک را به رضی اللّه عنه نجات و عثمان را
  .امپیش از این طرفی گفته

و وی . پس اقتدای این طایفه به بذل مال و حیا و تسلیم امور و اخالص اندر عبادت به وی است، رضی اللّه عنه
  .بر حقیقت امام حق است اندر حقیقت و شریعت و طریقت وی اندر دوستی ظاهر است و باللّه التوفیق

  الب، کرّم اللّه وجههابوالحسن علی بن ابی ط
برادر مصطفی، و غریق بحر بال و حریق نار وَال، و مقتدای اولیا و اصفیا، ابوالحسن علی بن ابی طالـب، : و منهم

  کرم اللّه وجهه
این طریق شأنی عظیم و درجتی رفیع است و اندر دقت عبارت از اصول حقایق حظی تمام داشت؛ تـا او را اندر 

شـیخ مـا انـدر اصـول و انـدر بـال » .شیخُنا فی األصولِ و البَالءِ علیُّ المرتَضـی«: گفت هرحمه اللّ حدی که جنید
 کشیدن علی مرتضی است، رضی اللّه عنه؛ یعنی اندر علم و معاملت امام این طریقت علی است، رضی اللّـه عنـه

  .استو معامالتش بجمله بال کشیدن  از آن که علم این طریقت را اهل این، اصول گویند
التَجْعَلَـنَّ أکـربَ شُـغْلِکَ «: گفـت» .ای امريالمـؤمنني، مـرا وصـیتی بکـن«: آرند که یکی به نزدیک وی آمـد کـهمی

ما همُّکَ بأهلِکَ وَوَلَدِکَ فإنْ یَکنْ أهلُک وَوَلدُک مِنْ أولیاءِ اللّهِ، فانَّ اللّهَ الیُضیعُ اولیاءَه و إنْ کانوا أعداءَ اللّهِ، ف
داء اللّه؟ نگر تا شـغل زن و فرزنـد را مهـم تـرین اشـغال خـود نگردانـی؛ کـه اگـر ایشـان از دوسـتان و شَغلُک ألعْ

اندوه دشمنان خـدای چـه  عزّ و جّل وی دوستان خود را ضایع نگرداند و اگر دشمنان خدایند جّل جاللُه خدایند
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  »داری؟می
دارد، که وی خود بندگان خود را چنانکه خواهـد مـی جّل جاللُه و تعلق این مسأله به انقطاع دل بود از دون حق

بـر حـاىل هرچـه صـعب تـر  السّـالم علیـه دخرت شـعیب را السّالم علیه هرگاه که یقني تو صادق بود؛ چنانکه موسی
و بـه وادی غـري ذی زرع  السّـالم علـیهم بگذاشت و به خداوند تسلیم کرد و ابراهیم هاجر و اسماعیل را برداشت

بسـتند تـا  تعـاىل تسلم کرد و مر ایشان را اکرب شغل خود نسـاختند و همـه دل در حـق جّل جاللُه به خداوند برد و
و مانند است این سـخن بـدان کـه . عزّ و جّل مراد دو جهان بر آمد اندر حال بی مرادی، به تسلیم امور به خداوند

غنـاءُ القلـبِ «: گفـت» تـرین کسـبها چیسـت؟پاکیزه«: همر سایلی را که از وی پرسیده بود ک کرم اللّه وجهه گفت
توانگر باشد، نیستی دنیا وی را درویش نگرداند و هستی آن شادی نیاردش و  تعاىل هرکه را دل به خدای» .باللّه

  .حقیقت آن به فقر و صفوت باز گردد و ذکر آن گذشت
شـارات و تجریـد از معلـوم دنیـا و نظـاره انـدر پس اهل این طریقت اقتدا بدو کنند در حقـایق عبـارات و دقـایق ا

. و لطایف کالم وی بیش از آن است که به عدد اندر آید و مذهب من اندر این کتاب اختصـار اسـت. تقدیر موىل
  .و باللّه التوفیق

  بابٌ فی ذکر أئمَّتِهِم من اهل البیت
هـر یکـی را انـدر ایـن معـانی قـدمی تمـام  اندآنان که به طهارت اصلی مخصوص السّالم علیه و اهل بیت پیغامرب

اند و خاص و عام ایشان و من از روزگار گروهی از ایشان طرفی بیان کـنم، ان است، و جمله قدوۀ این طایفه بوده
  .عزّ و جّل شاء اللّه

  ٭٭٭

  ابومحمد الحسن بن علی، کرّم اللّه وجهه
  بومحمد الحسن بن علی، کرّم اللّه وجههجگربند مصطفی و ریحان دل مرتضی، و قرّة عني زهرا، ا: منهم

علـیکم «: وی را اندر این طریقت نظری تمام بود و اندر دقایق عبارات حظی وافر؛ تا که گفت اندر حال وصـیت
ضـمایر  داننـدۀ تعـاىل بر شما بادا به حفظ اسـرار؛ کـه خداونـد. مُطَّلِعٌ عَلَی الضَّمائِرِ تعاىل بِحِفْظِ السَّرائِرِ؛ فانَّ اللّهَ

  ».است
پـس حفـظ اسـرار از . اظهـارو حقیقت این ان بود که بنده مخاطب است به حفظ اسـرار، همچنـان کـه بـه حفـظ 

  .التفات به اغیار بود و حفظ اظهار از مخالفت جبار
به  رضی اللّه عنه آید که چون قدریان غلبه گرفتند و مذهب اهل اعتزال اندر جهان پراکنده شد، حسن البصریومی

  :ای نبشت و گفتنامه رضی اللّه عنهما حسن بن علی
  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

  .السَّالمُ علیک یابنَ رَسُولِ اللّهِ و قُرَّةَ عَیْنِه، و رحمةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُه
جی، و أعالمِ الهُدی و األئمَّةُ القادَةُ، امِا بَعْدُ، فَإنَّکُم، مَعاشرَ بنی هاشم، کَالفُلْکِ الجاریةِ فی اللُّجَج، و مَصابیح الدّ

کونَ فَمـا قولُـک، یـابنَ . الّذینَ مَنْ تبَعَهُم نجا، کَسَفینَةِ نُوحٍ المَشْحُونَةِ الَّتی یَؤُلُ إلیها المُؤمِنونَ وَ یَنْجُو فیهـا المُتَمَسـِّ
اإلستطاعةِ؟ لِتُعَلِّمشنا بِما تأکَّدَ علیـه رَأیُـکَ، فـأنّکُمْ  عِندَ حَريتِنا فی القَدَرِ و اختالفِنا فی صلّی اللّه علیه رَسولِ اللّه

  .بعلم اللّهِ عُلِّمْتُم، و هُوَ الشّاهدُ عَلَیکم و أنتم شُهَداءُ اللّه عَلَی النّاسِ، والسّالم» ذُریّةٌ بَعضُها مِنْ بعضٍ«
چشم او، رحمت خدای بر شما باد  خدای بر تو باد، ای پسر پیغمرب خدای و روشناییسالم : معنی این، آن بود که
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اید و عالمـات هـدایت و شما جملگی بنی هاشم چون کشتیهای روانید اندر دریاها و ستارگان تابنده. و برکات او
تـو چـه مـی . هر که متابع شما بود نجات یابد، چون متابعان کشتی نوح که بدان نجات یافتند مؤمنـان. امامان دین

اندر تحري ما اندر قدر و اختالف ما اندر استطاعت؟ تا ما بدانیم که روش تو  اللّه علیه صلی گویی، یا پسر پیغامرب
عـزّ  علمتان به تعلیم خدای اسـت. و هرگز منقطع نخواهید گشت السّالم علیه چیست اندر آن و شما ذریۀ پیغامربید

  .و او نگاه دارنده و حافظ شماست و شما از آن خلق و جّل
  :رسید، جواب نبشتچون نامه بدو 

  بسم اللّه الرّحمنِ الرّحیمِ 
ذی علیـه رأیـی أنّ مَـنْ لـم یـؤمِنْ أمّا بعدُ، فَقَد انْتَهی  إىلَّ کتابُک عندَ حَريَتِک و حـريَةِ مَـنْ زغمـتَ مِـنْ أمَّتنـا، و الـّ

إنّ اللّهَ الیُطـاعُ بِـاکراهٍ و الیُعْصـی بغَلَبَـةٍ . بِالقَدَرِ، خَیْرِه و شرِّه، فقد کَفَر، و مَنْ حَمَلَ المَعاصی عَلَی اللّهِ فقد فَجشرَ
لـم یکـنْ والیهْمِلُ العبادَ مِنَ المُلکة، لکنّه المالکُ لما ملّکَهُم و القادرُ عَلی ما غَلَبَه قُدْرَتُهم فَـإنِ اىْٔتُمِـرُوا بالطّاعـةِ 

مُـنَّ علـیهم فیحـولُ بیـنَهم و بینَهـا فعـلٌ و انْ لَـمْ یَفْعَـلْ واللَهُم عَنْها مُثَبِّطاً، فَإن اتوا بالمعصیةِ و شاء أن یَلَهُمْ صادّاً 
بیل  فَلَیْسَ هُوَ حَمَلَهم علیها اجباراً وَال أَلزَمَهُم ایّاها إکراهاً بالحْتِجاجه علیهم أنْ عرّفهم و مکّـنهم و جعـل لهـم السـّ

  .والسالم. »)األنعام/۱۴۹. (وللّهِ الحجّةُ البالغةُ«إىل أخذِ ما دَعاهُم إلیه و ترکِ ما نَهیهُم عنه، 
گویی از امت ما، اندر قدر، و آنچه رای ما بدان آنچه نبشته بودی از حريت خود و آن که می: معنی این آن بود که

مستقیم است آن است که هر که به قدر خري و شر از خدای، ایمان نیارد کافر است و هر که معاصی بدو حوالـه کنـد 
پـس بنـده مختـار اسـت انـدر . ذهب قدر بود و حوالت معاصی بـه خـدای مـذهب جـربفاجر؛ یعنی انکار تقدیر م

  .و دین میان جرب وقدر است عزّ و جّل کسب خود به مقدار استطاعتش از خدای
و مراد من از این نامه بیش از این کلمه نبود، اما جمله بیاوردم؛ که سخت فصـیح و نیکـو بـود و ایـن جملـه بـدان 

اندر علم حقایق و اصول به درجتی بوده است که اشارت حسن بصـری، بـا مبـالغتش  اللّه عنهرضی  آوردم که وی
و اندر حکایات یافتم که اعرابیی از بادیه درآمد و او بر در سرای خود نشسته بود انـدر . اندر علم، بدو بوده است

ای تا نانـت آرنـد رابی، اگر گرسنهیا اع«: وی برخاست و گفت. اعرابی وی را دشنام داد و مادر و پدرش را. کوفه
» .تو چنـني، و مـادر و پـدرت چنـني و چنـني«: گفتو وی می» ای تا آبت آرند، یا ترا چه رسیده است؟و یا تشنه
یـا اعرابـی، معـذور دار کـه «: فرمود غالم را تا یک بدره دینار بريون آورد و بدو داد و گفـت رضی اللّه عنه حسن

اشـهدُ «: چون اعرابی ایـن سـخن بشـنید، گفـت» .ین نمانده است واال از تو دریغ نداریمیاندر خانۀ ما بیش از ا
می گواهی دهم که تو پسر پیغمـربی و مـن اینجـا بـه تجربـت حلـم تـو . اَنّک ابنُ رسولِ اللّه، صلّی اللّه علیه و سلّم

  ».آمدم
به نزدیک ایشان یکسان شـده باشـد و  که مدح و ذم خالیق رضوان اللّه علیهم و این صفت محققان مشایخ باشد
  . به جفا گفنت متغري نشوند و اللّه اعلم

  ابوعبداللّه الحسني بن علی بن ابی طالب، رضی اللّه عنهما
و از جملۀ عالیق مجرد سید زمانه خود، ابوعبداللّه الحسني بن علی بن ابی طالب، رضی شمع آل محمد، : و منهم

  اللّه عنهما
انـد کـه تـا حـق اهل بال و قتیل دشت کربال و اهل این قصه بر درسـتی حـال وی متفـق ۀود و قبلاز محققان اولیا ب

 عزّ و جـّل ظاهر بود مر حق را متابع بود چون حق مفقود شد شمشري بر کشید و تا جان عزیز فدای شهادت خدای
  .نکرد نیارامید
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 رضی اللّه عنه خصوص بود؛ چنانکه عمر بن الخطاباندر وی نشانهایی بود که او بدان م السّالم علیه و رسول را
وی را دیدم حسني را بر پشت خـود افکنـده بـود و . اندر آمدم السّالم علیه روزی به نزدیک پیغمرب: روایت کند که

از پس حسـني  السّالم علیه رفت و ویای اندر دهان خود گرفته و سر رشته به دست حسني داده؛ تا حسني میرشته
نِعـمَ «: السّـالم پیغمرب گفت، علیه» .نِعْمَ الجَمَلُ جَمَلُک یا باعبدِاللّهِ«: من چون آن بدیدم گفتم. رفتزانوها میبه 

  ».الرّاکبُ هو یا عمرُ
أشْـفَقُ «: از وی روایـت آرنـد گفـت. و وی را کالم لطیف است اندر طریقت حق، و رمـوز بسـیار و معاملـت نیکـو

  ».اإلخوانِ عَلَیک دینُکَ
. ترین برادران تو بر تو دین توست؛ از آنچه نجات مرد اندر متابعت دیـن بـود و هالکـش انـدر مخالفـت آنشفیق

پس مرد خردمند آن بود که به فرمان مشفقان بود و شفقت آن بر خود بداند و جز بر متابعـت آن نـرود و بـرادر آن 
  .بود که نصیحت نماید و در شفقت نبندد

مـردی  عـزّ و جـّل یـا فرزنـد رسـول خـدای«: ه روزی مردی بـه نزدیـک وی آمـد و گفـتو اندر حکایات یافتم ک
بنشني که ما را رزقی در راه اسـت تـا «: حسني وی را گفت» .بایددرویشم و اطفال دارم مرا از تو قوت امشب می

معاویـه از تـو «: و گفتنـد کـهای هـزار دینـار بسی برنیامد که پنج صُرّه بیاوردند از نزد معاویه اندر هر صـرّه» .بیارند
» .این قدر در وجه کهرتان صرف فرماید کرد تـا بـر اثـر ایـن، تیمـار نیکـوتر داشـته آیـد: گویدخواهد و میعذر می
: آن پنج صره بدو دادند و از وی عذرها خواست کـه» .بدان درویش دهید«: اشارت کرد که رضی اللّه عنه حسني

عطایی بود که یافتی و اگـر مـا دانسـتیمی کـه ایـن مقـدار اسـت تـرا انتظـار  بس دیر ماندی، و این بس بی خطر«
ایم و مرادهای دنیای خود گم کـردهییم و از همه راحت دنیا باز ماندهالما را معذور دار؛ که ما از اهل ب. ندادیمی

  ».باید کردایم و زندگانی به مراد دیگران می
  .واللّه اعلم. مت پوشیده باشدو مناقب وی اشهر آن است که بر هیچ کس از ا

  رضی اللّه عنهم ابوالحسن علی بن الحسني بن علی بن ابی طالب،
اد و شـمع االوتـاد، ابوالحسـن علـی بـن وارث نبوت و چراغ امت، : و منهم سید مظلوم و امـام مرحـوم، زیـن العُبـّ

  الحسني بن علی بن ابی طالب، رضی اللّه عنهم
سعیدترین «: از وی پرسیدند که. و وی مشهور است به کشف حقایق و نشر دقایق اکرم و اعبد اهل زمانۀ خود بود

  »دنیا و آخرت کیست؟
آن که بر باطل راضی . مَنْ إذا رَضِیَ لَمْ یَحْمِلْهُ رِضاهُ عَلَی الباطِلِ، و إذا سخِطَ لَمْ یَخْرِجْه سَخَطُه مِن الحقِّ«: گفت

  ».رد چون خشمگني گرددنبود چون راضی شود و خشمش از حق بريون نیا
کمال مستقیمان است؛ زانچه رضا دادن به باطل باطل بود و دست بداشنت حق اندر حال خشم، و این از اوصاف 

  .باطل؛ و مؤمن مبطل نباشد
اندر کربال بکشتند، جز وی کسی نماند کـه بـر  رضوان اللّه علیهم ا با فرزندان ویرآید که چون حسني علی ونیز می

چـون ایشـان را بـر . وی را علی اصغر خواندی رُضِیَ عنهم م بودی و او بیمار بود و امريالمؤمنني حسنيعورات قی
کَیْـفَ أصْـبَحْتُم یـا علـی و یـا «: یکـی ورا گفـت اخزاه اللّه اشرتان برهنه به دمشق اندر آورند پیش یزید بن معاویه

بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ مُوسی مِنْ آلِ فرعـون، یُـذّبِّحونَ أبْناءَنـا و یَسْـتَحیُونَ نِسـاءَنا،  أصْبَحنا مِنْ قَوْمِنا«: أهلَ بَیْتِ الرَّحْمةِ؟ قال
  ».فال نَدْری صَباحَنا من مَساءِنا، و هذا مِنْ حَقیقةِ بالءِنا

بامداد ما از جفای قوم خود، چون بامـداد قـوم «: گفت» بامدادتان چون بود، یا علی و یا اهل بیت رحمت؟«: 
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گرفتنـد؛ تـا نـه بامـداد و نـه کشتند و عوراتشان را برده میز بالی قوم فرعون بود که فرزندان ایشان را میموسی ا
شـکر گـوییم بـر نعمتهـای وی و  جـل جاللـه شناسیم و این از حقیقت بالی ماست و ما مر خداوند راشبانگاه می

  ».صرب کنیم بر بلیات وی
کـرد، خواسـت تـا بن مروان ساىل به حج آمد، خانـه را طـواف مـی و اندر حکایات است که هشام بن عبدالملک

رضـی  آنگاه زین العابدین، علی بن الحسني. آنگاه بر منرب شد و خطبه کرد. حجر ببوسد از زحمت خلق راه نیافت
ای معطـر، و ابتـدای طـواف کـرد چـون بـه نزدیـک به مسجد اندر آمد با رویی مقمر و خدی منور و جامه اللّه عنه

  .حجر فراز رسید، مردمان مر تعظیم ورا حجر خاىل کردند که تا وی مر آن را ببوسید
یا امريالمـؤمنني، تـرا بـه حجـره راه ندادنـد کـه امـريی، آن «: مردی از اهل شام، چون آن هیبت بدید با هشام گفت

  »جوان خوبروی که بود که بیامد مردمان جمله از حجر در رمیدند و جای خاىل کردند؟
و مرادش آن بود تا اهل شام مر او را نشناسند و بدو توال نکننـد و بـه امـارت وی » .من ورانشناسم«: م گفتهشا

  .رغبت ننمایند
آن کیست، یابافراس؟ ما را خـربده، کـه سـخت «: گفتند» .من او را شناسم«: فرزدق شاعر آنجا استاده بود، گفت

  :رید تا به ارتجال صفت نسبت وی کنمشما گوش دا«: فرزدق گفت» .مهیب جوانی دیدیم وی را
ــــــهُ ــــــاءُ وَطْأَتَ ــــــرفُ البَطْح ــــــذی تَعْ ــــــذَا اّل  ه
 هـــــــذَا بـــــــنُ خـــــــريِ عبـــــــادِ اللّـــــــه کُلِّهُـــــــمُ
ــــــمُ ــــــراءِ، وَیْحَکُ ــــــةِ الزّه ــــــنُ فاطم ــــــذَا اب  ه
ــــــــــا ــــــــــالَ قائلُه ــــــــــرَیشٌ ق ــــــــــهُ قُ  إذا رَأَتْ
ـــــــرَتْ ـــــــی قَصُ ـــــــزِّ الَّت ـــــــی إىل ذِرْوةِ الع  یُنْمَ

ـــــــ ـــــــدُّه دانَ فضـــــــلُ األنبی ـــــــنْ جَ ـــــــهمَ  اءِ لَ
ـــــه ـــــورِ طَلْعَتِ ـــــن ن ـــــدّجی عَ ـــــورُ ال ـــــقُّ نُ  یَنْش
ــــــــــه ــــــــــانَ راحتِ ــــــــــکُه عِرْف  یکــــــــــادُ یُمْسِ
ــــــهِ ــــــنْ مَهابَت ــــــی مِ ــــــاءً و یُغْض ــــــی حی  یُغْض
ـــــــقٌ ـــــــا عَبِ ـــــــزُروانٌ ریحُه ـــــــه خَیْ ـــــــی کفِّ  ف
ــــــــه ــــــــهِ نَبْعَتُ ــــــــولِ اللّ ــــــــنْ رَسُ ــــــــتَقُّةٌ مِ  مُشْ
 کِلْتــــــــا یَدَیْــــــــهِ غِیــــــــاثٌ عَــــــــمَّ نَفْعُهُمــــــــا

ــــــــا ــــــــةَ بِاالحس ــــــــّم الربیّ ــــــــعَتْع  نِ فَانْقَشَ
ـــــــــایَتِهم ـــــــــدَ غ ـــــــــوادٌ بُعْ ـــــــــتَطیعُ ج  الیَسْ
ـــــــتْ ـــــــةٌ أَزَمَ ـــــــا أزم ـــــــوثُ إذا م ـــــــمُ الغُی  هُ
ـــــــهُمُ ـــــــنٌ وَبُغْضُ ـــــــرٍ حـــــــبُّهُم دی ـــــــنْ مَعْشَ  مِ
  ان عُـــــــدَّ اهـــــــلُ التُّقـــــــی کـــــــانُوا ائّمـــــــتَهم

  

 والبیــــــــتُ یعرفُــــــــه و الحِــــــــلُّ وَالْحَــــــــرَمُ 
ـــــــمُ ـــــــاهِرُ الْعَلَ  هـــــــذَا التّقـــــــیُّ النّقـــــــیُّ الطّ

 الوصـــــــیِّ علـــــــیٍّ خـــــــريُکم قَـــــــدَمُوَابـــــــنُ 
ـــــــــرَمُ ـــــــــی الکَ ـــــــــارمِ هـــــــــذا یَنْتَه  إىل مَک
ــــــرَبُ اإلســــــالمِ و العجــــــمُ ــــــنْ نَیْلِهــــــا عَ  عَ
 و فضـــــــلُ اُمّتـــــــهِ دانَـــــــتْ لـــــــه األمَـــــــمُ
ـــــمُ ـــــراقِهَا الظُّلَ ـــــنْ إشْ ـــــمْسِ ینجـــــابُ عَ  کَالشَّ
 رُکــــــنُ الحطــــــیم إذا مــــــا جــــــاءَ یَسْــــــتَلِمُ
ـــــــا حــــــــنيَ یَبْتَسِــــــــمُ ـــــــمُ إلـَّ  فَمــــــــا یُکَلـَّ

 کــــــفِّ أروعَ فــــــی عِرْنینِــــــهِ شَــــــمَمُ مِــــــنْ
ــــــــیَمُ ــــــــیمُ والشِّ ــــــــرُه والخِ ــــــــتْ عناصِ  طابَ
ــــــــــــدَمُ  تُســــــــــــتوکَفانِ وَالیَعْرُوهُمــــــــــــا العَ
ـــــــــمُ  عنـــــــــهُ الغیابـــــــــةُ واإلمـــــــــالقُ والظُّلَ
 والیُــــــــــــدانِیهِم قــــــــــــومٌ وَ إنْ کَرُمــــــــــــوا
ـــــدمُ ـــــأس یحت ـــــری و الب ـــــدُ الشَّ ـــــدُ أسْ  وَاالُٔسْ
 کُفْــــــــرٌ وَ قُــــــــرْبُهم مَنْجــــــــیً و مُعْتَصَــــــــمُ

ــــمُا ــــنْ خــــريُ أهــــلِ األرضِ قیــــلَ هُ  »وقیــــلَ مَ
  

هشـام بـا وی خشـم . بسـتود السّـالم علیهم و مانند ایندر مدح وی بیتی چند بگفت و وی را و اهل بیت پیغمرب را
این خرب، همچنان که بود، . گرفت و بفرمود تا وی را به عُسفان حبس کردند؛ و آن، جایی است میان مکه و مدینه

یا بافراس، مـا را معـذور دار؛ کـه : ورا بگویید«: گفت. کردند بفرمود تا دوازده هزار درم بدو بردند بعینه بدو نقل
یـا «: فرزدق آن سـیم بـاز فرسـتاد و گفـت» .ما ممتحنانیم و بیش از این چیزی معلوم نداشتیم که به تو فرستادیمی

ایـن ابیـات مـر کفـارت . آن مـدایح دروغ آوردهپسر پیغامرب خدای، من از برای سیم، اشعار بسیار گفته بودم و انـد 
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چـون پیغـام بـه زیـن العابـدین بردنـد، » .بعضی از آن را گفتم از برای خـدای و دوسـتی رسـول و فرزنـدان وی را
یا بافراس، اگـر مـا را دوسـت داری مپسـند کـه مـا بـازگردیم بـدان : بازگردید و این سیم بازبرید و بگویید«: گفت

  .آنگاه فرزدق آن سیم بستد و بپذیرفت» .و از ملک خود بريون کردهچیزی که بداده باشیم 
  .و مناقب آن سید بیش از آن است که آن را جمع توان کرد و اللّه اعلم

  کرّم اللّه وجهه و رضی عنهم ابوجعفر محمدبن علی بن احلسني بن علی بن ابی طالب،
اوالد نبی و گزیدۀ نسـل علـی، ابـوجعفر محمـدبن حجت بر اهل معاملت، و برهان ارباب مشاهدت، امام : و منهم

  علی بن الحسني بن علی بن ابی طالب، کرّم اللّه وجهه و رَضِیَ عنهم
مخصـوص بـود وی بـه دقـایق علـوم و بـه . کنیت وی ابوعبداللّه بود، و به لقب وی را بـاقر خواندنـدینیز گویند  و

  .مشهور بود و آیات ازهر و براهني انور وی را کرامات. عزّ و جّل لطایف اشارات اندر کتاب خدای،
چون به نزدیک وی اندر آمد از وی عذر خواسـت و . کس فرستاد بدو. و گویند ملکی وقتی قصد هالک وی کرد

ایها الملک، قصد هـالک وی داشـتی، تـرا بـا وی دیگرگونـه دیـدیم، «: گفتند. هدیه داد و به نیکویی بازگردانید
ه نزدیک من اندر آمد دو شري دیدم یکی بر راست و یکی بر چپ وی، و مـرا چون وی ب«: گفت» حال چه بود؟

  ».اگر تو بدو قصد کنی ما ترا هالک کنیم: گفتند کهمی
اغُوتِ و یُـؤمِنْ باللّـه «: و جلعزّ  و از وی روایت آرند که وی گفت اندر تفسري کالم خدای، / ۲۵۶(فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطـّ

نگـر . عت حق طاغوت توستلبازدارندۀ تو از مطا» .لَکَ عَنْ مُطالَعَةِ الحقِّ فَهُوَ طاغُوتُکَمَنْ شَغَ«: ، قال»)البقره
به ترک ان حجاب بگوی تا به کشف اندر رسـی . ای و آن حجاب توستبه چه چیز محجوبی، بدان چیز بازمانده

  .و محجوب ممنوع باشد و ممنوع را نباید که دعوی قربت کند
چون از شب لختی برفتی و وی از اوراد فارغ گشتی، آواز بلنـد برگرفتـی بـه : ایت کند کهو از خواص وی یکی رو

  :مناجات و گفتی
الهی و سیدی، شب اندر آمد و والیت تصرف مملوکان بـه سـر آمـد و سـتارگان بـر آسـمان هویـدا شـدندو خلـق «

وامیـه رمیدنـد و بایسـتهای خـود صوت مردمان بیارامید و چشمشان بخفـت، و از بن. بجمله بخفتند و ناپیدا شدند
نهفت، و بنو امیه درهای خود اندر بستند و پاسبانان برگماشتند و آنان که بدیشـان حـاجتی داشـتند حاجـت خـود 

غنودن و خواب بر تو روا نیست، و آن کـه تـو را . ای و بینندهای و پاینده و دانندهبار خدایا، تو زنده. فرو گذاشتند
ای آن که چیزی ترا از چیز دیگر باز ندارد و شب و روز اندر بقای . عمت را سزا نیستبدین صفت نشناسد هیچ ن

اجابتت سزای آن کـه دعـا کنـد و نعمتـت . درهای رحمتت گشاده است و مواید نعمتت نهاده است. تو خلل نیارد
ان، و بر درگاهت سائل را تو آن خداوندی که رد سائل بر تو روا نباشد آن که دعا کند از مؤمن. برای آن که ثنا گوید

از خلق زمني و آسمان بار خدایا، چون مرگ و گور و حساب را یاد کنم، چگونه دل را بـه دنیـا . ای نباشدبازدارنده
شاد کنم؟ و چون نامه را یاد کنم، چگونه با چیزی ازدنیا قرار کنم؟ و چون ملک الموت را یاد کنم، چگونـه از دنیـا 

راحتی اندر حال مـرگ بـی : خوانماهم؛ از آنچه ترا دانم، و از تو جویم؛ از آنچه ترا میبهره پذیرم؟ پس از تو خو
  ».عذاب، و عیشی اندر حال حساب بی عقاب

» ای سیدی و سید ابائی، چند گریی و تا چند خروشـی؟«: تا شبی وی را گفتم. گریستیگفتی و میاین جمله می
ان بگریست تا چشمهاش سفید گشت و من هـژده کـس را بـا ای دوست، یعقوب را یکی پسر گم شد چند«: گفت

  »ام، کم از آن باری که بر فراق ایشان چشمها سفید کنم؟گم کرده یعنی حسني و قتیالن کربال پدر خود
این مناجات به عربیت سخت فصیح است،اما ترک تطویل را به پارسـی بیـاوردم تـا مکـرر نشـود و بـاز بـه جـایی 
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  .ن شاء اللّه ربُّ العالمنيدیگر آن را بیارم، ا

ابومحمدجعفربن محمدبن علی بن الحسني بن علی، الصادق، رضوان اللّه علیهم 
  اجمعني
سیف سنت، و جمـال طریقـت، و معـرب معرفـت و مُـزیِّن صـفوت، ابومحمـد جعفـربن محمـدبن علـی بـن : و منهم

  الحسني بن علی، الصادق، رضوان اللّه علیهم اجمعني
علـوم، و  ۀو وی را اشـارات جمیـل اسـت انـدر جملـ. آراسـته ظـاهر و آبـادان بـاطن .ريت بـودعاىل حال و نیکوس

مشهور است دقت کالم وی و قوت معانی اندر میان مشایخ، رضی اللّه عنهم اجمعني و وی را کتب معروف است 
  .اندر بیان این طریقت

  ».من عَرَفَ اللّهَ أعْرَضَ عَمّا سَواهُ«: از وی روایت آرند که گفت
عارف مُعرض بود از غري و منقطع از اسـباب؛ از آنچـه معرفـت وی عـني نکـرت بـود از غـري، کـه نکـرت جـز وی 

غري را انـدر . پس عارف از خلق گسسته بود و به حق پیوسته. معرفت وی باشد و معرفت جز وی نکرت وی باشد
خطر نهد که اندر خاطر ذکر ایشان را عقد  نباشد که بدیشان التفات کند و یا وجود ایشان را چندان دلش مقدار آن

  .کند
ائبونَ : فَقَدِّمِ التَّوْبَـةَ عَلَـی العِبـادةِ، وقـال اللّـه، تعـاىل. التَصِحُّ العبادةُ بالتّوبةِ«: و هم از وی روایت آرند که گفت التـّ

  »).التوبه/ ۱۱۲(العابدونَ 
توبه را بر عبادت؛ ازیرا که توبه بدایت مقامـات اسـت مقدم کرد  تعاىل عبادت جز به توبه راست نیاید، تا خداوند

جمیعـاً  هوتوبـوا اىل اللـّ«: ذکر عاصیان کرد به توبه فرمود و گفت جل جالله و عبودیت نهایت آن و چون خداوند
 فـأوْحی إىل عَبْـدِه مـا أوحـی«: یاد کـرد، بـه عبودیـت یـاد کـرد و گفـت السّالم علیه ، و چون رسول را»)النّور/۳۱(
  »).النّجم/۱۰(

یا پسر رسول خدای، مـرا پنـدی «: به نزدیک وی آمد و گفت رحمة اللّه علیه و اندر حکایات یافتم که داود طائی
: گفـت» خویشی، ترا به پنـد مـن چـه حاجـت؟ ۀیا با سلیمان، تو زاهد زمان«: گفت» .ده که دلم سیاه شده است

یـا «: گفـت» .ت و پنـد دادن تـو مـر همـه خالیـق را واجـبای فرزند پیغمرب، شما را بر همه خالیـق فضـل اسـ«
چرا حق متابعت من نگزاردی؟ و این کار بـه : ترسم که به قیامت جد من اندر من آویزد کهباسلیمان، من از آن می

داود فـرا گریسـنت » .این کار به معاملت خوب است اندر حضـرت حـق، تعـاىل. نسبت صحیح و سبب قوی نیست
خدایا، آن که معجون طینت وی از آب نبوت است و ترکیب طبیعـت از اصـل برهـان و حجـت، بار «: آمد و گفت

جدش رسول است و مادرش بتـول اسـت وی بـدین حريانـی اسـت؛ داود کـه باشـد کـه بـه معاملـت خـود معجـب 
  »گردد؟

و عهد بنـدیم کـه  بیایید تا بیعت کنیم«: گفتاید که روزی با مواىل خود نشسته بود و ایشان را میو هم از وی می
یاابن رسول اللّه، ترا به شفاعت ما چه «: گفتند» .یان ما رستگاری یابد، اندر قیامت همه را شفاعت کندهر که ازم

من با این افعال شرم دارم که اندر قیامت بـه روی جـد «:وی گفت» .حاجت؟ که جد تو شفیع جمله خلقان است
  ».خود نگرم

جـل  جملـۀ متمکنـان حضـرت خداونـد. این صفت از اوصاف کمـال اسـتاین جمله رؤیت عیوب نفس است و 
اذا أرادَ اللّهُ بعَبْدٍ خرياً بصّرَه بعیوبِ نَفْسِه «: السّالم و پیغمرب گفت، علیه. از اولیا و انبیا و رسلبر این بودند  جالله

ذکـر وی انـدر دو جهـان بلنـد  تعـاىل هر کـه از روی تواضـع عبودیـت سـر فـرود ارد خداونـد«و » .و عُیوبِ الدُّنیا
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  ».گرداند
و اگر جملۀ اهل بیت را یاد کنم و مناقب یک یک برشمرم، این کتاب، بل کتـب بسـیار حمـل عُشـر عَشـريی از آن 

پس این مقدار کفایت بود هدایت قومی را که عقل ایشان را لباس ادراک باشـد از مریـدان و منکـران ایـن . نکند
  .طریقت

بر سبیل ایجاز و اختصار اندر این کتاب بیارم و ما پیش از این کتابی  السّالم علیه ۀ رسولاکنون ذکر اصحاب صفّ
نام کرده و اندر وی مناقب هر یک به تفصیل بیان کرده؛ اما اینجا اسـامی و » منهاج الدّین«ایم و مر آن را ساخته

  .للّه التّوفیقُو با. به حصول بود أعزَّکَ اللّه کنیتی مفرد بیاریم تا مقصود تو

  باب ذکر اهل الصّفّة
رضـوان اللّـه علـیهم  انـد از صـحابهگروهی بوده السّالم علیه اند بر آن که پیغامرب رامجتمع کثّرهم اللّه بدان که امت

که اندر مسجد وی مالزم بودند و مهیا مر عبادت را و دست از دنیا بداشته بودند واز کسب اعراض کـرده  اجمعني
ذینَ یَـدْعُونَ «: مِنْ قائلٍعزّ  عتاب کرد، السّالم علیه از برای ایشان را با پیغمرب عزو جل د،و خدایبودن والتَطْرُدِ الـَّ

 به فضـایل ایشـان نـاطق اسـت و پیغمـرب را عزّ و جّل و کتاب خدای. »)االنعام/۵۲(اآلیه ... ربَّهم بِالغَدوةِ والعَشیِّ
ایشان اخبار بسیار که به ما رسیده است اندر ذکر ایشـان، رضـی اللّـه عـنهم اجمعـني و مـا اندر مناقب  السّالم علیه

  .ایمطرفی اند رمقدمۀ این کتاب گفته
علـی  صـلَّی اللّـهُ علیـه و سـلّم وقـفَ رسـولُ اللّـهِ«: السّـالم روایـت کنـد از پیغمـرب، علیـه رضی اللّه عنه ابن عباس

اَبشروا یا اصحابَ الصّفَّة، فمَن بقی مِنْ أَمَّتـی علـی : جُهْدَهُم و طیبَ قُلُوبِهم، فقالاصحابِ الصّفَّةِ، فرأی فقرَهم و
  ».النَّعْتِ الّذی أَنْتُم علیه راضیاً بمافیه، فانّه من رفقائی فی الجنَّةِ

خرمـی دل  بر ایشان برگذشـت و مـر ایشـان را بدیـد باسـتاد و السّالم علیه چون پیغمرب«: معنی این خرب آن بود که
ت شـما و انـدر فقـر بشارت مر شما را و آن که از پس شـما بیاینـد بـه صـف: ایشان اندر فقر و مجاهدت بدیدگفت

  ».اند اندر بهشتایشان نیز از رفیقان من خود راضی باشند،
   :عددهم، از ایشان

  .یکی منادی حضرت جبار و گزیدۀ محمد مختار، بِالل بن ریاح، رضی اللّه عنه -۱
 دوست خداوند داور، و محرم احوال پیامرب، ابوعبداللّه سلمان الفارسی، رضی اللّه عنهو دیگر،  -۲
 و دیگر، سرهنگ مهاجر و انصار، و متوجه خداوند غفار، ابوعُبیدة عامربن عبداللّه الجرّاح، رضی اللّه عنه - ۳
 ودیگر، گزیدۀ اصحاب و زینت ارباب، ابوالیَقظان عمّار بن یاسر، رضی اللّه عنه -۴
 یگر، گنج علم و خزینۀ حلم، ابومسعود عبداللّه بن مسعود الهُذَىل، رضی اللّه عنهو د -۵
 و دیگر، متمسک درگاه حرمت و پاک از عیب و آفت، عُتْبة بن مسعود، برادر عبداللّه، رضی اللّه عنه -۶
 ودیگر، سالک طریق عزلت، و مُعرض از عصایب زلت، المقدادبن االسود، رضی اللّه عنه - ۷
 عی مقام تقوی، و راضی به بال و بلوی، خباب بن االَٔرَتّ، رضی اللّه عنهو دیگر، را - ۸
 قاصد درگاه رضا و طالب لقا اندر بقا، صُهَیب بن سنان، رضی اللّه عنهو دیگر  -۹
 وان، رضی اللّه عنهزْو دیگر، دُرج سعادت، و بحر قناعت عتبة بن غَ -۱۰
 لخطّاب، رضی اللّه عنهو دیگر برادر فاروق و مُعرض از کونني و مخلوق، زید بن ا - ۱۱
 و دیگر، خداوند مجاهدات، اندر طلب مشاهدات، ابوکَبْشَه، موىل پیغمرب، رضی اللّه عنه -۱۲
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 ، رضی اللّه عنهّیوو دیگر، عزیز تائب و از کل به حق آیب، ابوالمَرْثد کنّازبن الحُصَني غن -۱۳
 یفة، رضی اللّه عنهحُذَ ابیو دیگر، عامر طریق تواضع و سرپندۀ محجّۀ تقاطع، سالم، موىل  -۱۴
 و دیگر، خائف از عقوبت و هارب از مخالفت، عُکّاشة بن المِحْصّن، رضی اللّه عنه - ۱۵
 و دیگر، زین مهاجر و انصار و سید بنی قار، مسعود بن ربیع القاری، رضی اللّه عنه -۱۶
 و دیگر، حافظ انفاس پیغامرب و مر جملۀ خريات را در، عبداللّه عمر، رضی اللّه عنه -۱۷
ر اندر زهد مانندۀ عیسی و اندر شوق به درجۀ موسی، ابوذرّ جُنـدب بـن جُنـادة الغفـاری، رضـی اللّـه و دیگ -۱۸

 عنه
 و دیگر، اندر استقامت مقیم و مر اصحاب را خادم و ندیم، صَفْوان ابن بیضاء، رضی اللّه عنه -۱۹
 و دیگر، صاحب همت و خاىل از تهمت، ابودرداء عُوَیمر بن عامر، رضی اللّه عنه - ۲۰
 گر، مر کیمیای دین را شرف و مر دّر توکل را صدف، عبداللّه بن بدر الجُهَنی، رضی اللّه عنهودی -۲۱
 و دیگر، متعلق درگاه رجا، و گزیدۀ رسول پادشا، ابولُبابة عبدالمُنْذِر، رضی اللّه عنه -۲۲

ه عنـهضـی الو اگر جملۀ ایشان را یاد کـنم دراز گـردد و شـیخ ابوعبـدالرّحمان محمـدبن حسـني السُّلمري کـه نقـال  لـّ
طریقت و کالم مشایخ بوده است، تاریخی کرده است مر اهل صفه را مفـرد و مناقـب و فضـایل و اسـامی و کنیـت 
بیاورده؛ و اما مِسْطَح ابن اُثاثة بن عَبّاد را از جملۀ ایشان گفتـه اسـت و مـن بـه دل ورا دوسـت نـدارم کـه ابتـدای 

وی کـرده بـود؛ امـا ابـوهُرَیره و ثَوْبـان و مُعـاذبن الحـارث و سـائب وبـن  ارضی اللّـه عنهـ اِفک امّ المؤمنني عایشه
عُوَیم بن ساعدة و سالم بن عُمَري بـن ثابـت و ابوالیَسَـر کعـب بـن عمـرو و  والخَلّاد و ثابت بن الودیعة و ابوعَبْس 

از جملـۀ ایشـان بـوده هم اجمعـنيرضوان اللّه علی سُهَیب بن سیّاف و عبداللّه بن اُنَیْس و حجّاج بن عمر االسلمی
  .اندگاه گاه به سببی تعلق کردندی؛ اما جمله اندر یک درجه بوده. اند

تـرین همـه خلـق بهـرتین و فاضـل اند اندر هـر فـّنو اندر همه درجه که بوده و بحقیقت قرن صحابه خري قرون بود
بـه ارزانـی داشـت و اسـرار  السّـالم علیـه یغمـربایشان را صـحبت پ سبحانه و تعاىل بعد آن که خداوند اند؛ ازبوده

خريُ النّاسِ قَرْنی ثُّم الّذینَ یلـونَهم «: ایشان از جملۀ عیوب نگاه داشت؛ کما قال رسول اللّه، صلّی اللّه علیه و سلّم
ذینَ اتّبَعُـوهُم باحسـانٍ و السّابقونَ األوّلون مـن المهـاجرینَ و االنصـارِ و الـّ«: و قال اللّه، تعاىل» .ثمّ الّذینَ یَلونَهم

  »).التّوبة/ ۱۰۰(
 شود و قرون به یکدیگر متصل گردد، ان شاء اکنون ذکر بعضی از تابعني اندر این کتاب اثبات کنم تا فایده تمامرت

  .اللّه العزیز

  رضوان اللّه علیهم بابٌ فی ذکر ائمّتهم من التّابعني،

  اویس قرنی، رضی اللّه عنه
  و شمع دین و ملت، اویس قرنی، رضی اللّه عنهآفتاب امت، : و منهم

به  السّالم علیه بود؛ اما ممنوع گشت از دیدار پیغمرب السّالم علیه بودو اندر عهد رسول تصوّفاز کبار مشایخ اهل 
 مـردی اسـت از قَـرَن،«: مر صحابه را گفـت السّالم علیه یکی به غلبۀ حال و دیگر به حق والده و پیغمرب: دو چیز

رضی اللّـه  و روی به عمرو علی» .اویس نام که او را به قیامت همچون ربیعه و مُضر شفاعت بباشد اندر امت من
شما مر او را ببینید، و وی مردی است بسـته و میانـه بـاال و شَـعرانی، و بـر پهلـوی وی چـون «: کرد و گفت عنهما

را به عدد ربیعه و مُضَر شـفاعت باشـد انـدر  یک درم سفید است و بر کف دستش سفیدی است جز بَرَص، و وی
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  ».چون ببینیدش سالم من بدو برسانید و بگویید تا امت مرا دعا گوید. امت من
به مکه آمد و امريالمؤمنني علی با وی بود، انـدر میـان  السّالم علیه از بعد وفات پیغمرب رضی اللّه عنه و چون عمر
: گفتنـد» از قَـرَن کسـی هسـت میـان شـما؟«: گفـت. اهـل نجـد برخاسـتند» .یا أهـلَ نجـدٍ، قُومُـوا«: خطبه گفت

ای دیوانـه«: گفتنـد. خرب اویش از ایشـان برپسـید رضی اللّه عنه امريالمؤمنني عمر. قومی را بدو فرستادند» .بلی«
شـادی  هست، اویس نام، که اندر آبادانیها نیاید و با کس صـحبت نکنـد و آنچـه مردمـان خورنـد نخـورد و غـم و

بـه «: گفتنـد. »خـواهموی را مـی«: گفـت» .چون مردمان بخندند وی بگرید و چون بگریند، وی بخنـدد. نداند
وی را یافتنـد در . برخاسـتند و بـه نزدیـک وی شـدند رضی اللّـه عنهمـا امريین» .صحراست به نزدیک اشرتان ما

پهلـو و کـف دسـت بدیشـان نمـود تـا ایشـان را بنشستند تا فارغ شد و بر ایشان سالم گفـت و نشـان . نماز استاده
بـدو برسـانیدند و بـه دعـای امـت وصـیت کردنـد، و  السّـالم علیـه از وی دعا خواستند و سالم پیغمـرب. معلوم شد

آنگاه ما را دیدار بود که . اکنون بازگردید که قیامت نزدیک است. رنجه گشتید«: تا گفت. زمانی پیش وی ببودند
  ».نبود؛ که من اکنون به ساخنت برگ راه قیامت مشغولممر آن را بازگشنت 

وی از آنجا برفت و به کوفه آمد و . و چون اهل قَرَن بازگشتند وی را حرمتی و جاهی پدیدار آمد اندر میانۀ ایشان
ت فِـتَنِ حُـروب قـروزی وی را بدیـد و از پـس آن هـیچ کسـش دیگـر ندیـد، تـا بـه و رضی اللّه عنـه هَرِم بن حیان

بیامد و بـر موافقـت علـی بـا اعـدای وی حـرب همـی کـرد تـا روز حـرب صـفني  کرّم اللّه وجهه المؤمنني علیريام
  .عاش حمیداً و مات شهیداً. شهادت یافت

  ».السَّالمَةُ فی الوَحْدَهِ«: از وی روایت آرند که گفت
د و اندر جملۀ احوال از خلق نومیـد سالمت اندر تنهایی بود؛ از آن که دل کسی که تنها بود از اندیشۀ غري رسته بو

گشته؛ تا از جملۀ آفت ایشان سالمت یافته و روی از جملۀ ایشان برتافتـه، امـا اگـر کسـی پنـدارد کـه وحـدت تنهـا 
زیسنت بود، محال باشد؛ که تا شیطان را با دل کسـی صـحبت بـود و نفـس را انـدر صـدر وی سـلطان و تـا دنیـا و 

گـذرد هنـوز وحـدت نباشـد؛ ازیـرا کـه عـني چیـز و تا اندیشۀ خلق بر سر وی می عقبی را بر فکرت وی گذر بود و
پس آن که وحید بود، اگر صحبت کند صحبت مزاحم وحدت وی نباشـد؛ و آن کـه . اندیشۀ چیز هر دو یکی باشد

آن را کـه بـا حـق اُنـس بـود، . پس انقطاع از انس جز به اُنـس نباشـد. مشغول بود عزلت سبب فراغت وی نباشد
مخالطت اِنس اُنس را مُضادت نکند آن را که مؤانست اِنس بود اُنس را بر دلش گذر نباشد و وی را از اُنس حق 

  »).الزّمر/۳۶(ألیسَ اللّه بکافٍ عبدَه : ألنّ الوحْدَةَ صِفَةُ عبدٍ صافٍ سَمِعَ قَوْلَه، تعاىل«خرب نباشد؛ 

  هَرِم بن حیّان، رضی اللّه عنه
  دن وفا، هَرِم بن حیان رضی اللّه عنهشیخ صفا و مع: و منهم

  .طریقت بود و اندر معاملت حظی تمام داشت و با صحابه و کرام ایشان صحبتها کرده بودکه از بزرگان 
چون به مکـه بازآمـد، خـرب . چون به قَرَن شد وی از آنجا رفته بود ناامید بازگشت. قصد کرد تا اویس را زیات کند

چون خواسـت کـه از آنجـا سـوی بصـره . بیامد و نیافتش و تا مدتی دراز آنجا ببود. دباشیافت که وی به کوفه می
چون از کنـارۀ رود برآمـد . ای پوشیده بشناختشآید، اندر راه وی را یافت بر کنارۀ فرات که می طهارت کرد، مرقعه

مرا چـه «: گفت» .یان، یا هرم بن حالسّالم و علیک«: وی گفت. و موی شانه کرد، هَرِم پیش رفت و سالم گفت
زمانی بنشستند و مـر او را . »جان من مرجان ترا بشناخت. عرفَتْ روحی روحَک«گفت » که من هَرِمم؟شناختی 

  .نیز بازگردانید
: و روایت کـرد کـه» .بیشرتی با من سخنان امريین گفت؛ یعنی عمرو علی، رضوان اللّه علیهم اجمعني«: هرم گفت
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فمـنْ . انّما االعمالُ بالنّیـات و لکـلِّ أمـریٍ مـانَوی: السّالم روایت کرد، قوله، علیه السّالم علیه مرا عمر از پیغمرب«
کانتْ هجرتُه إىل اللّه و إىل رسولِهِ فهجرتُه إىل اللّه و رسوله و منْ کانتْ هجرتُه إىل الدّنیا یُصیبُها أوِ أمرأةٍ یتزوّجُهـا 

  ».بر تو باد به نگاهداشت دل از اندیشۀ غري. علیکَ بِحِفْظِ قَلْبِکَ :آنگاه مرا گفت. فهجرتُه إىل ماهاجَرَ إلیه
یکی آن که دل را متـابع حـق گردانـد بـه مجاهـدت، دیگـر آن کـه خـود را متـابع دل : را دو معنی بودو این سخن 

از  دل را متـابع حـق گردانیـدن، کـار مردانـی باشـد کـه وی را. و این هر دو اصلی قوی است. گرداند به مشاهدت
ای ازوی منقطع گرداند که جز یـاد حـق های ناموافق به درجهمکابرۀ شهوت و مؤانست هوی بازستاندش و اندیشه

فکری دیگر نماند، و اندر تدبري صحت و حفظ امور و نظر اندر آیات حق بنـدد تـا محـل محبـت شـود و خـود را 
به نور جمال منور گردانیده باشد و از همه اسباب و دل ایشان را  تعاىل متابع دل گردانیدن کار کامالن باشد که حق
قرب بر افکنده و به الطاف خود بدان تجلی کرده و بـه مشـاهدت خلعت . علت رهانیده و به درجۀ اعلی رسانیده

پس آن گروه صاحب القلوب باشند و این گروه مغلـوب . آنگاه او تن را موافق دل گرداند. و قرب بدان توىل کرده
که صاحب القلب بود مالک القلب بـود و بـاقی الصـفه، و آن کـه مغلـوب القلـب بـود فـانی الصـفه  القلوب و آن

  .باشد
ا عبـادَک مـنهم المُخْلصـني «: گفت عزّ و جّل و حقیقت این مسأله بدان بازگردد که خداوند و » ).الحجـر/۴۰(دِلـّ

و مخلِـص فاعـل بـود و . ننـد بـه نصـب المو مخلَصني خوا به کسر الم مخلِصني خوانند: اندر این دو قرائت است
  .و این مسأله به جایدیگر مُشرّح از این بیارم، ان شاء اللّه تعاىل. باقی الصفه و مخلَص مفعول بود و فانی الصفه
باشند؛ که تن را موافـق دل گرداننـد، کـه دلهاشـان انـدر حضـرت  رو بحقیقت آنان که فانی الصفه باشند بزرگوارت

اندر مشاهدت وی قایم از آن گروه که باقی الصفه باشـند و دل را بتکلـف موافـق امـر گرداننـد و  حق مُحوَّل بود و
  .واللّه اعلم بالصواب. بنای این بر اصل صحو و سکر و مجاهدت و مشاهدت باشد

  ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری، رحمةاللّه علیه
  الحسن البصری، رحمة اللّه علیهامام عصر، و فرید دهر، ابوعلی الحسن بن ابی : و منهم

وی را قدری و خطری بزرگ است به نزدیـک اهـل ایـن علـم، . ابوسعیدو گروهی کنیتش ابومحمد کنند و گروهی 
  .و لطیف االشاره بوده است اندر معاملت. بل کلی علوم

: دو گونـه اسـت صـرب بـر«: گفـت. و اندر حکایات یافتم که اعرابیی به نزدیک وی آمد، و وی را از صـرب برپسـید
أنتَ زاهِدٌ ما رأیتُ أزهَدُ منـک؛ یعنـی «: اعرابی گفت» .یکی صرب اندر مُصیبات و بلیات و دیگر صرب بر منهیات
یـا اعرابـی، امـا زهـد مـن بجملـه رغبـت «: حسن گفـت» .تو زاهدیی که من زاهدتر از تو هرگز ندیدم و صابرتر نه

مـن صرب «: گفت» .ن با من بگوی؛ که اعتقاد من مشوش گشتتفسري ای«: اعرابی گفت» .است و صرب من جَزَع
اندر بال و یا اندر طاعت، ناطق است به ترس من از آتش دوزخ و این عني جَزَع بود؛ و زهد من اندر دنیا رغبـت 

جـّل  خنک آن که نصیب خود را از میانه برگريد تـا صـربش مـر حـق را بـود. است به آخرت و این عني رغبت بود
و این عالمـت » .مطلق، نه رسیدن به بهشت عمّ نوالُه خاص نه ورا از خوف دوزخ و زهدش مر حق را بود جاللُه

  .صحت اخالص است
  ».إنّ صحبةَ االشرارِ تُورِثُ سوءَ الظَّنِّ باالخیار«: که گفت رحمة اللّه علیه و هم از وی می روایت کنند

خـور مـر  و این قوىل سخت مـتقن اسـت و انـدر. ه بدگمان شودهرکه با طایفه بدان صحبت کند به نیکان آن طایف
را، و آن از آن افتـاده اسـت کـه بـا ایـن  جـل جاللـه اهل این زمانه را که جمله منکرانند مـر عزیـزان حضـرت حـق

ان و اهل رسم صحبت کنند و فعلشان بر خیانت بینند و زبانشان بر دروغ و غیبت و گوششـان بـر اسـتماع تصوّفمس
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ه را تصـوّفپندارنـد کـه م. و بطالت و چشمشان بر لهو و شهوت و همتشان جمله جمع کردن حرام و شُبهت دو بیتی
ال، بل کـه فعلشـان همـه طاعـت اسـت و زبانشـان ذاکـر حـق و . معاملت همني است و یا صوفیان را مذهب چنني

. اسـرار ربوبیـتحقیقت و گوششان محل استماع شریعت و چشمشان موضع جمـال مشـاهدت و همتشـان جوامـع 
انـد خیانـت خاینـان بدیشـان بـاز گـردد نـه بـدان اگر قومی پدیدار آمدند که اندر زمرۀ ایشان خیانت بر دست گرفته

   .احرار جهان و سادات زمان
. پس کسی که با اشرار صحبت کند آن از شر وی باشد؛ کـه اگـر انـدر وی خـربی بـودی بـا اخیـار صـحبت کـردی

منکـران . پس هر کسی مالمت خود را باید کرد که صحبت با سزا و کفو خود کنـد. استاثر » الجنسُ معَ الجنسِ«
که صحبت ایشان با اشر و ارذل ایشان بوده است تا هوایی و مرادی  جّل جاللُه اندایشان اشر و ارذل خلق خدای

اند؛ سوی آن اخیار و عزیزان دهاند، چون ایشان مهلک شاند؛ و یا اقتدا بدیشان کردهاند، بر ایشان منکر شدهنیافته
اند که به چشم رضا اندر ایشان نگریستندی، و مر صحبت ایشان را به جـان و دل بخریدنـدی نیامده تعاىل خداوند

و اندر این . و از عالم طریق ایشان بگزیدندی و به برکات ایشان به مقصود دو جهان برسیدندی و از کل بربیدندی
  :اندمعنی گفته
ــــــال تَ ــــــافَ ــــــتَ حَبیبُه ــــــی و أَنْ ــــــرَنْ نَفْس  حْقِ

  

ــــــنْ یُجــــــانِسُ  ــــــبُوا إىل مَ ــــــلُّ امــــــرءٍ یَصْ  فکُ
  

  سعید بن مسیّب، رحمة اللّه علیه
  رئیس علما، و مقتدای فقها، سعید بن مسیب، رحمة اللّه علیه: و منهم

ون علـم از فقـه و بود و عزیز القـوم و جمیـل الصـرب و وی را مناقـب بسـیار اسـت در فنـعظیم الشأن و رفیع القدر 
توحید و حقایق و تفسريو شعر و لغت و غري آن و گویند مردی عیار نمای پارسا طبع بود، نه پارسا نمای عیار طبع؛ 

  .و این طریقی ستوده است اندر این قصه و محمود به نزدیک جملۀ مشایخ، رضی اللّه عنهم
  ».سالمةِ دینِکَ کما رَضِیَ قومٌ بِکثريها مَعَ ذَهابِ دینِهم إرضَ بالیَسريِ مِنَ الدّنیا مَع«: و از وی روایت آرند گفت

راضی گرد به اندکی از دنیا با سالمت دینت؛ چنانکه راضـی شـدند قـومی بـه بسـیاری آن و رفـنت دیـن ایشـان از 
سـت ایشان؛ یعنی فقر با سالمت بهرت از غنای با غفلت؛ که فقري چون اندر دل نگرد اندیشۀ زیادت نیابد و اندر د

خود نگرد قناعت یابد و غنی اندر دل نگرد اندیشۀ زیادتی دنیا یابد و انـدر دسـت خـود نگـرد دنیـای پُـر شـبهت 
پس رضای دوستان به خداوند بی غفلـت، بهـرت از رضـای غـافالن بـه دنیـای پـر غـرور و آفـت و حسـرت و . بیند

  .ندامت و زلت و معصیت
» .الحمدللّه کـه بـر دیـن نیامـد«: ، و دوستان گویند»که بر تن نیامد الحمدللّه،«: پس چون بال بیاید غافالن گویند

اگر تن اندر بال بود چون دل اندر لقا بود بال بر تن خوش بود و چون دل اندر غفلت بود اگرچه تن انـدر نعمـت 
یا بود؛ از آنچه بود، آن نعمت نبود نقمت بود و بحقیقت رضا به قلیل دنیا کثري دنیا بود و رضا به کثري دنیا قلیل دن

  .قلیل آن چون کثري آن است
مرا خـرب ده از حـالىل «: که اندر مکه نشسته بود، مردی به نزدیک وی آمد و گفت رضی اللّه عنه آیدو از وی می

ذِکْرُ اللّهِ حَاللً لیسَ فیه «: وی گفت، رضی اللّه عنه» .که اندر او حرام نباشد و از حرامی که اندر او حالل نباشد
حالىل است کـه در وی هـیچ حـرام نیسـت و یـاد کـرد  تعاىل یاد کرد حق ».رامٌ و ذِکرُ غَیْرِه حرامٌ لیسَ فیه حَاللٌحَ

  .و اللّه اعلم بالصواب. دیگران غري حالل است؛ از آن که اندر ذکر وی نجات است و در ذکر غري وی هالک
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  بابٌ ذکر ائمّتهم مِنْ أتباعِ التّابعني

  ضی اللّه عنهحبیب العجمی، ر
  شجاع طریقت و متمکن اندر شریعت، حبیب العجمی، رضی اللّه عنه  :منهم

توبـۀ وی ابتـدا بـر دسـت خواجـه . مردان قیمتی و خطری عظیم داشت و با قیمت بود و اندر مرتبه گاهِ بلند همت
به کمـال لطـف خـود  وجلعزّ  خدای. بود وی اندر اول عهد ربا دادی و فساد کردی رحمة اللّه علیه حسن بصری

بازگشـت و لختـی از علـم بیاموخـت از  جـل جاللـه او را توبۀ نَصوح داد و توفیق ارزانی داشت تا بـه درگـاه وی
  .حسن

وی را بـه کرامـات بسـیار مخصـوص  تعـاىل و تقـدس خداونـد. زبانش عجمی بود بر عربیـت جـاری نگشـته بـود
صومعۀ وی بگذشت، وی قامت نماز شام گفته بود و اندر نمـاز  گردانید، تا به درجتی که نماز شامی، حسن به در

حسن اندر آمد و اقتدا بدو نکـرد؛ از آنچـه زبـان وی برخوانـدن قـرآن جـاری نبـودو بـه شـب کـه بخفـت، . استاده
یـا حسـن، «: گفـت» بار خدایا، رضای تو اندر چه چیـز اسـت؟«: به خواب دید گفت سبحانه و تعاىل خداوند را
اگر تو از پـس حبیـب دوش «:گفت» بارخدایا آن چه چیز بود؟«: گفت» .فته بودی قدرش ندانستیرضای ما یا

  ».نماز بکردی و صحت نیتش را از امکان عبارتش بازنداشتی ما از تو راضی شدیمی
ایشـان . و اندر میان این طایفه معروف است که چون حسن از کسان حَجّاج بگریخت به صـومعۀ حبیـب انـدر شـد

اینـک در «: گفـت» کجاسـت؟«: گفتنـد» .بلـی«: گفتـا» یاحبیب، حسـن را جـایی دیـدی؟«: و گفتند بیامدند
وی را . کنـدبه صومعه اندر آمدند، کس را ندیدند و پنداشتند که حبیـب بـر ایشـان اسـتهزا مـی» .صومعۀ من است

» .صـومعۀ مـن اسـت گـویم و اینـک درراست مـی«: و وی سوگند یاد کرد که» .گوییراست نمی«: جفا گفتند که
 یـا حبیـب، دانـم کـه خـدای«: حسن بـريون آمـد و گفـت. دیگر باره و سدیگر باره اندر آمدند و نیافتندش، برفتند

ای استاد، نه «: گفت» چرا گفتی با ایشان که وی در این جای است؟. به برکات تو مرا بدین ظالمان ننمود تعاىل
اگر مـن دروغ گفتمـی مـرا و تـرا . بل که به برکۀ راست گفنت، ترا ندیدندبه برکات من بود که ترا ننمودند بدیشان، 

  ».هر دو رسوا کردندی
  .و وی را از این جنس کرامات بسیار است

  ».فی قَلْبٍ لیسَ فیهِ غُبارُ النّفاق«: گفت» اندر چه چیز است؟ تعاىل رضای خداوند«: از وی پرسیدند که
باشد؛ از آنچه نفاق خالف وفاق باشد و رضـا عـني وفـاق و محبـت را بـا نفـاق اندر دىل که اندر او غبار نفاق ن: 

  .پس رضا صفت دوستان بود و نفاق صفت دشمنان. هیچ تعلق نیست و محلش رضاست
  .و این سخنی بزرگ است، به جای دیگر بیان کنم، ان شاء اللّه

  مالک بن دینار، رضی اللّه عنه
  و انس، مالک بن دینار، رضی اللّه عنه بقیۀ اهل انس و زین جمله جن: و منهم

وی را کرامـات بسـیار مشـهور اسـت و انـدر ریاضـت، خصـال . صاحب حسن بصری بود و از بزرگان این طریقت
  .و دینار بنده بوده است، و مولود وی اندر حال عبودیت پدر بود. مذکور

خود بر جان مالک دینار نثـار خواسـت  ای از انوارو ابتدای حالت وی آن بود که شبی که صبح دولت الهی شعله
بخـتش بیـدار  جل جالله چون جمله بخفتند، حق. کرد، وی آن شب در میان گروهی حریفان به طرب مشغول بود

یا مالِکُ، مالَکَ أنْ التَتُوب؟ یا مالک، تـرا چـه «: زدی این چنني آوازی برآمد کهگردانید؛ تا از میان رودی که می
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دست از آن جمله بداشت و به نزدیک حسن آمد و اندر توبه قدمی درسـت کـرد و » نکنی؟یبوده است که توبه م
وی مجهول تر همـه قـوم مـی. جوهری اندر کشتی غایب شد. منزلتش به جایی رسید که وقتی در کشتی نشسته بود

بـود همـه بـر سـر سر سوی آسمان کرد، اندر ساعت هر چه اندر دریا ماهی . وی را به بردن آن تهمت کردند. نمود
آب آمدند و هر یک جوهری اندر دهان گرفته از آن جمله یکی بستد و بدان مرد داد و خود قدم بر سر آب نهاد و 

  .بر روی آب خوشی برفت تا به ساحل بريون شد
  ».أحَبُّ األعمالِ إىلَّ اإلخالصُ فی االعمال«: آید که گفتو از وی می

اندر کردارها؛ از آنچه عمل به اخالص عمل گردد و اخـالص مـر عمـل  ترین کردارها بر من اخالص استدوست
امـا اخـالص . را به درجۀ روح بود مر جسد را؛ چنانکه جسد بی روح جمادی بود، عمل بی اخالص هبـایی بـود

از جملۀ اعمال باطن است و طاعات از اعمال ظاهر، و اعمال ظاهر با اعمال باطن تمام شود و اعمـال بـاطن بـه 
ظاهر قیمت گريد؛ چنانکه اگر کسی هزار سال به دل مخلص بود تا عمل به اخالص نکنـد اخـالص نباشـد  اعمال

  .آرد تا اخالص به عمل وی نپیوندد آن عمل وی عمل نگرددو اگر کسی به ظاهر هزار سال عملی می

  ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه
  امري، ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنهفقري خطري، و بر همه اولیا : و منهم

و صـاحب . اندر میان مشایخ منزلتی بزرگ داشت و وی را آیات و براهني روشن بسیار اسـت انـدر جملـۀ احـوال
  ».نیّةُ المؤمنِ خريٌ مِنْ عَمَله«: که گفت السّالم علیه روایت کند از پیغمرب. سلمان فارسی بود، رضی اللّه عنه

  .احب گوسفند بود، بر کرانۀ فرات نشستی و طریقتش عزلت بودص
گفتم . داشتوی را یافتم اندر نماز و گرگی گوسفندان وی نگاه می. بر او برگذشتم: روایت کند کهیکی از مشایخ 

. مبـر وی سـالم گفـت. زمانی ببـودم تـا از نمـاز فـارغ شـد. بینم بر ویاین پري را زیارتی کنم؛ که عالمتی بزرگ می
ایّها الشیخ، گـرگ بـا «: گفتم» .جَبَرَک اللّه«: گفت» .به زیارت تو«: گفتم» ای پسر، به چه کار آمدی؟«: گفت

ای چوبني زیر سنگی این بگفت و کاسه» .از آن که راعی میش با حق موافق است«: گفت» .بینممیش موافق می
بـه «: گفـت» ، ایـن درجـه بـه چـه یـافتی؟ایهـا الشـیخ«:یکی شري و یکی عسل گفـتم: داشت دو چشمه روان شد

، ای پسر، قوم موسی مر او را مخالف بود مع هذا سـنگ، ایشـان را آب داد و موسـی السّالم متابعت محمد، علیه
  ».چون من محمد را متابع باشم سنگ مرا انگبني و شري دهد، بس عجب نبود. نه به درجۀ محمد بود

  ».قلبَکَ صُندوقَ الحِرْصِ و بَطْنَکَ وِعاءَ الحرامِالتجعلْ «: گفت» .مرا پندی بده«: گفتمش
دل را محل حرص مگردان و معده را جای حرام مساز؛ که هالک خلق اندر این دو جـوف اسـت و نجـات انـدر 

  .حفظ این دو
روایات بسیار بود، اما در این وقت بـیش از ایـن ممکـن نگشـت؛ کـه کتـب بـه  رضی اللّه عنهما و شیخ مرا از وی

  .مانده بود، و من اندر دیار هند، اندر میان ناجنسان مانده و الحمدللّه ربِّ العالمني حرّسها اللّه ت غزننيحضر

  ابوحازم المدنیّ، رحمة اللّه علیه
  پري صالح، و به صالح صالح، ابوحازم المدنیّ، رحمة اللّه علیه: و منهم

فر و خطری بزرگ، و اندر فقـر قـدمی ثابـت و دمـی مقتدای بعضی از مشابخ بود و وی را اندر معاملت حظی وا
و کـالم وی . در امـر وی بجـد باشـد رضی اللّه عنـه صادق و اندر مجاهدت روشی تمام و عمرو بن عثمان المکی

  .اندر همه دلها مقبول است و اندر بیشرت از کتب مسطور
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  ».الرّضاءُ عن اللّه و الغناءُ عَنِ النّاسِ«: قال» ما مالُکَ؟«: این عمرو بن عثمان ازوی روایت کند که او را گفتند
و المحالـه هرکـه بـه حـق » .و بی نیـازی از خلـق وی تعاىل مال من رضا به خداوند«: گفت» مال تو چیست؟«:

و اشـارت بـه غنـای  تعاىل و تقـدس تر مرد را رضای خداوند استراضی بود از خلق مستغنی بود و خزینۀ بزرگ
پس هر که بدو غنی بود از غري وی مستغنی بـود و راه بجـز بـه درگـاه وی ندانـد و زاد . لهخداوند است، جل جال

بجز امیـد درگـاه وی نـدارد و انـدر خـأل و مـأل بجـز وی را نشناسـد و جـز وی رانخوانـد و مُعـزّ و مـذل بجـز وی 
  .رانداند

انـدر ایـن «: گفـت. م تا بیـدار شـدزمانی ببود. وی را یافتم خفته. به نزدیک وی اندر آمدم: یکی از مشایخ گوید
. حـق مادرنگـاه داشـنت، بهـرت از حـج کـردن: ساعت پیغامرب را به خواب دیدم که مرا به سوی تو پیغام داد و گفت

  ».من از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم. بازگرد و رضای دل وی بجوی
  .از وی بیش از این مسموع ندارم

  محمدبن واسع، رضی اللّه عنه
  م اندر محل مشاهدت، محمدبن واسع رضی اللّه عنهيداعی اهل مجاهدت، و قا: و منهم

وی چون وی نبود، و صحبت بسیار کس از صحابه و تابعني دریافته بود و گروهی را از مشایخ مقـدم که اندر وقت 
  .ملو اشارتی کا و اندر حقایق، انفاسی عاىل رضی اللّه عنه ای تمام داشتاندر این طریقت بهره. دیده

  ».ما رأیتُ شیئاً إلّا و رأیتُ اللّهَ فیه«: از وی آمده است که گفت
نه حق را اندر آن بدیدم و این مقام مشـاهدت باشـد؛ کـه بنـده انـدر غلبـۀ دوسـتی فاعـل بـه  هیچ چیزی ندیدم که

قیقـت درجتی رسد که اندر فعل وی نگرد فعل نبیند فاعل بیند؛ چنانکه کسی اندر صورتی نگـرد مصـور بینـد و ح
، و آن اندر حال »)األنعام/۷۷(هذا ربّی «: بازگردد که ماه و آفتاب و ستاره را گفت السّالم علیه این به قول خلیل

دید؛ ازیرا که چون دوستان نگاه کنند عالمی بینند دید جمله به صفت محبوب خود میغلبۀ شوق بود که هرچه می
جنب قدرت فعل متالشی و انـدر ذل کـن وی نـاچیز، بـه چشـم  مقهور قهر وی و اسري سلطان وی و وجود این در

مخلـوق نبیننـد خـالق بیننـد و ایـن انـدر . مفعول نبینند فاعل بیننـد. مقهور نبینند قاهر بینند. اشتیاق اندر آن نگرند
  .باب المشاهدات بیاریم، ان شاء اللّه تعاىل

این، مکان و تجزیـت و حلـول » .رأیتُ اللّه فیه«: که و اینجا مر گروهی را غلطی بیوفتد که گویند گفته است آن مرد
اگر تقدیر کند کسـی کـه مکـان مخلـوق اسـت . اقتضا کند و این کفر محض باشد؛ از آنچه مکان جنس متمکن بود

بـدین قـول دو باید که متمکن نیز مخلوق باشد واگر تقدیر کند که متمکن قدیم است باید که مکان نیز قـدیم بـود و 
پـس ایـن رؤیـت او انـدر . یا خلق را قدیم بایدگفت و یا خالق را مُحدَث و این هردو کفـر باشـد: یدفساد حاصل آ

چیزها به معنی آیات و دالیل و براهني وی بود اندر چیزها، یا بدان معنی کـه اول گفـتم و انـدر ایـن رمـوز لطیـف 
  .است که به جایگاه بیارم، ان شاء اللّه

  ز، رضی اللّه عنهابوحنیف نُعمان بن ثابت الخزّا
  علما ابوحنیفه نعمان بن ثابت الخزّاز، رضی اللّه عنهعزّ  امام جهان، و مقتدای خلقان شرف فقها، و: ومنهم

و انـدر . وی را اندر عبادت و مجاهدت قدمی درست بوده است و اندر اصول این طریقـت شـأنی عظـیم داشـت
و خواست که از میان خلق بريون شود؛ که دل از ریاست و ابتدای احوال قصد عزلت کرد و از جملۀ خلق تربا کرد 
از  السّـالم علیه تا شبی در خواب دید که استخوانهای پیغمرب. جاه خلق پاکیزه کرده بود و مهذب مر حق را استاده
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از یکـی از اصـحاب محمـدبن . از نهیب آن از خواب درآمد. کندلحد او گرد کرد و بعضی را از بعضی اختیار می
و حفظ سنت وی به درجتی بزرگ رسی؛ چنانکـه انـدر  السّالم علیه تو اندر علم پیغمرب«: ین برپسید، او گفتسري

: به خواب دیـد کـه وی را گفـت السّالم علیه و دیگر بار پیغمرب را» .آن متصرف شوی و صحیح از سقیم جدا کنی
  ».زلت مکنقصد ع. اندیا باحنیفه، ترا سبب زنده گردانیدن سنت من کرده«

و وی استاد بسیار کس بود از مشایخ، چون ابراهیم ادهم فُضَیل بـن عیـاض و داود طـایی و بشـر حـافی و بجـز از 
  .رضوان اللّه علیهم اجمعني. ایشان

مسطور است کـه بـه وقـت ابـوجعفر المنصـور تـدبري کردنـد کـه از چهـارکس یکـی را  رحمهم اللّه و اندر میان علما
ی امام اعظم ابوحنیفه، و دیگر سفیان و سدیگر مِسْعر بن کـدام، و چهـارم شُـرَیک، رحمـة اللّـه یک: قاضی گردانند

اندر راه کـه مـی. کس فرستادند تا جمله را آنجا حاضر گردانند. علیهم و این هر چهار از فُحول علمای دهر بودند
صـواب «: گفتند» یم، اندر این رفنت ما؟من اندر هر یک از ما فراستی بگو«: گفت رضی اللّه عنه رفتند ابوحنیفه

من به حیلتی این قضا از خود دفع کنم، و سفیان بگریزد، و مِسْـعَر دیوانـه سـازد خـود را و شُـریک «: گفت» .آید
  ».قاضی شود

به تأویل این خـرب کـه » .مرا پنهان کنید که سرم بخواهند برید«: سفیان از راه بگریخت و به کشتی اندر شد و گفت
  .مالح وی را پنهان کرد» مَنْ جُعِلَ قاضیاً فقد ذُبِحَ بغريِ سِّکنيٍ«: ، فرمودالسّالم رب، علیهپیغم

: گفـت» .تـرا قضـا بایـد کـرد«: گفت رحمة اللّه علیه نخست ابوحنیفه را. و این هر سه را به نزدیک منصور بردند
: ابـوجعفر گفـت» .حکـم مـن راضـی نباشـند ام نه از عرب،از مواىل ایشان و سادات عرب بهای امري، من مردی«
من این کـار را نشـایم، «: گفت» .ایاین کار به نسب تعلق ندارد، این عمل را علم باید و تو مقدم علمای زمانه«

اگر راست گویم، خود گفتم که نشایم، و اگر دروغ گویم، تـو : و اندر این قول که گفتم که نشایم از دو بريون نباشد
وغ گویی را بیاری و خلیفت خود کنی و اعتماد دِماء و فُروج مسـلمانان بـر وی کنـی و تـو خلیفـت روا مدار که در
  .این بگفت و نجات یافت» .خدای باشی
ای؟ و فرزنـدان و اُسـتوران تـو تـو چگونـه«: پیش رفت و دست خلیفه بگرفت و گفـت رحمة اللّه علیه آنگاه مُسْعر

  ».، که دیوانه استوی را بريون کنید«: گفت» اند؟چگونه
: منصور گفت» .ام و دماغم خفیف استمن مردی سودایی«: گفت» .ترا قضا بباید کرد«: آنگاه شُریک را گفتند

آنگاه قضا به شُـریک دادنـد، و » .های مثلث، تا عقلت کامل شودهای موافق و نبیدمعالجت کن خود را عصیده«
  .یز هرگز با وی سخن نگفتوی را مهجور کرد و ن رضی اللّه عنهابوحنیفه

یکی صدق فراستش اندر هر یک، و دیگر سـرپدن راه سـالمت و :و این نشان کمال حال وی است مر دو معنی را
صحت و مالمت و خلق را از خود دور کردن و به جاه ایشان مغرور ناگشنت و این حکایـت دلیلـی قـوی اسـت مـر 

و امـروز جملـۀ علمـا مـر ایـن . ت خـود را از خلـق دور کردنـدصحت مالمت را که آن چنان سه پري بزرگوار به حیل
اند و از طریق حق رمیده، خانۀ امرا را قبلۀ خود ساخته و سرای جنس معاملت را منکرند؛ از آن که با هوی آرمیده

ه؛ و هـر برابـر کـرد» )الـنّجم/۹(قابَ قوسَیْنِ أوْ ادنی «ظالمان را بیت المعمور خود گردانیده و بساط جایران را با 
  .چه خالف این معانی بود همه را منکر شوند

» .مرقعـه پوشـیدن بـدعت اسـت«: یکی از مدعیان امامت و علم گفته بود که حرسها اللّه وقتی در حضرت غزنني
جامۀ خشیشی و دیبا و دَبیقی، جمله از ابریشم که عني آن مردان را حرام است،از ظالمان بسـتدن و بـه «: من گفتم
ای حـالل از جاج از حرام گرد کردن حرامی مطلق، آن را بپوشند و نگویند که بـدعت اسـت، چـرا جامـهالحاح و ل

جایی حالل، به وجهی حالل خریده بدعت بود؟ اگر نه رعونت طبع و ضاللت عقل بر شما سلطانستی، سخن از 
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اگر بدین هـردو مقـر آمدیـد خـود . اما مر زنان را ابریشمینه حالل باشد و دیوانگان را مُباح. تر گویدیاین سنجیده
  ».را معذور کردید و الّا فنَعوذُ باللّه من عَدَمِ االنصاف

را وفـات آمـد، مـن بـه خـواب  رضـی اللّـه عنـه چون نوفل بن حیان: گوید که رضی اللّه عنه و امام اعظم ابوحنیفه
متشمر استاده بر حوض خود، و بر  السّالم علیه پیغمرب را دیدم. دیدم که قیامتستی و جملۀ خلق اندر حسابگاهندی

پريی را دیدم نیکو روی و بر سر موی سفید گذاشته و خـد بـر خـد پیغمـرب . راست و چپ وی مشایخ دیدم ایستاده
مـرا «: وی را گفـتم. چون مرا بدید به سوی مـن آمـد و سـالم گفـت. نهاده، و اندر برابر وی نوفل را دیدم ایستاده

به انگشت اشارت کرد تا مرا آب  السّالم علیه پیغمرب» .دستوری خواهم السّالم علیه پیغمرب تا از«: گفت» .آب ده
یـا نوفـل، بـر «: گفـتم. من از آن آب بخوردم و مر اصحاب خود را بدادم که از آن جام هیچ کـم نگشـته بـود. داد

پرسیدم و بـر همچنني می» .لصدیقابراهیم خلیل الرحمان، و دیگر ابوبکر ا«: گفت» راست پیغمرب آن پري کیست؟
چون بیدار شدم، هفـده عـدد بـر انگشـت . گرفت تا از هفده کس برپسیدم، رضوان اللّه علیهم اجمعنيانگشت می
  .گرفته داشتم

» أیـنَ اَطْلُبـکَ؟«: بـه خـواب دیـدم، گفـتمش السّـالم علیه پیغمرب را: گوید رضی اللّه عنه و یحیی بن مُعاذ الرازی
  ».عنه نزد علم ابی حنیفه جوی، رضی اللّهمرا به . دَ علمِ ابی حنیفهعن«: قال

  .ورع طُرَف بسیار است و مناقب مشهور، بیش از آن که این کتاب حمل آن کندو وی را اندر 
. خفتـه السّـالم مـؤذن رسـول، علیـه به شام بودم بر سر خاک بـالل هوفّقنی الل امو من که علی بن عثمان الجالبی

از باب بنی شَیبه اندر آمدی و پريی را اندر کنار  صلّی اللّه علیه و سلّم را به مکه دیدم اندر خواب، که پیغمرب خود
من پیش دویدم و بر دست و پایش بوسه دادم و اندر تعجـب آن بـودم تـا . گرفته؛ چنانکه اطفال را گريند بشفقت

ایـن، امـام تـو و «: اندیشۀ من مشرف شد، مرا گفـت وی به حکم اعجاز بر باطن و. آن کیست و آن حالت چیست
  .و مرا بدان خواب امیدی بزرگ است با اهل شهرخود» .اهل دیار توست

و درست گشت از این خواب که وی یکی از آنها بوده است که از اوصـاف طبـع فـانی بودنـد و بـه احکـام شـرع 
اگر او خود رفتی باقی الصفه بودی و بـاقی الصـفه . السّالم و بدان قایم؛ چنانکه برندۀ وی پیغمرب بود، علیه باقی

 علیـه فـانی الصـفه باشـد بـه بقـای صـفت پیغمـرب السّالم علیه چون برندۀ وی پیغمرب بود. یا مُخطی بود یا مُصیب
ایـن رمـزی . خطا صورت نگريد، بر آن که بدو قـایم بـود نیـز صـورت نگـريد  السّالم علیه و چون بر پیغمرب السّالم

  .یف استلط
 رضی اللّه عنـه علم حاصل کرد و مُصدَّر و مقتدا شد، به نزدیک ابوحنیفه رحمة اللّه علیه و گویند چون داود طایی

بـر تـو بـادا بـه کـار . علیک بالعَملِ فَإنَّ العلمَ بِال عملٍ کالجَسـدِ بـالروحٍ«: گفت» اکنون چه کنم؟«: آمد و گفت
تـا  فَـدَیتَک امـا» .ه آن را کاربند نباشند چون تنی باشد که وی را جان نباشدبسنت علم، به جهت آن که هر علمی ک

علم به عمل مقرون نگردد صافی نشود و روزگار مخلص نه و هر که به علم مجرد قناعت کند وی عالم نباشد؛ کـه 
اهـدت تقاضـا عالم را به مجرد علم قناعت نبود؛ از آنچه عني علم متقاضی عمل باشد، چنانکـه عـني هـدایت مج

علم بی عمل نباشد؛ از آنچـه علـم مواریـث عمـل باشـد و تخـریج و . کندو چنانکه مشاهدت بی مجاهدت نباشد
گشایش علم با منفعت به برکات عمل بود و به هیچ معنی عمل از علم جدا نتوان کرد، چنانکه نور آفتاب از عـني 

  .و باللّه التّوفیق. مایو اندر ابتدای کتاب اندر علم بابی مختصر بیاورده. آن

  عبداللّه بن المبارک المروزی، رضی اللّه عنه
  زُهّاد، و قاید اوتاد، عبداللّه بن المبارک المروزی، رضی اللّه عنهسید : و منهم
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از محتشمان قوم بود و عالم به جملۀ احوال و اسباب طریقت و شریعت و اندر وقت خود امام وقت بود و مشایخ 
پیوسته و ازوی علم آموخته و  رضی اللّه عنه د و با ایشان صحبت داشته و به امام اعظم ابی حنیفهبسیار دریافته بو

  .وی را تصانیف مذکور و کرامات مشهور است اندر هر فنی از علم
شبی از میان مستان برخاست و یکی را با خود بـربد . و ابتدای توبۀ وی را سبب آن بود که بر کنیزکی فتنه شده بود

ه چـون . معشوقه بیستاد و وی برآمد بر بام، تا بامداد هر دو در مشاهدۀ یکـدیگر بیسـتادنداندر زیر دیوار و  عبداللـّ
چون روز روشن شد، دانست که همه شب مستغرق جمال معشـوقه . بانگ نماز بشنید پنداشت که نماز خفنت است

ی پسر مبارک، که شبی همه شب بر هوای خود شرم بادت، ا«: با خود گفت. وی را از این تنبیهی بود. بوده است
کـو معنـی مـؤمنی در . ای درازتر خوانـد دیوانـه گـردیبر پای بایستی و ماللت نگريد، که اگر امامی در نماز سوره

آنگاه توبه کرد و به علم و طلب آن مشغول شد تا به درجتی برسید که وقتی مادر وی اندر باغ شد، » برابر دعوی؟
  .ه و مگس از وی همی بازداشتتفو ماری عظیم شاخی ریحان در دهان گر وی را دید خفته

آنگاه از مرو رحلت کرد و به بغداد رفت و مدتی در صحبت مشایخ ببود، و به مکه شد و چندگاه آنجا نیز مجـاور 
ی مـردم بودو باز به مرو آمد مردم شهر بدو توال کردند و وی را درس و مجالس نهادند و در آن وقـت از مـرو نیمـ

خوانند، به حکـم » رضیّ الفریقني«متابع حدیث رفتندی و نیمی طریق رأی داشتندی، همچنان که امروز و وی را 
یکی : آن که با هر یک از ایشان موافقت داشت؛ و هر دو فریق اندر وی دعوی کردند و وی در آنجا دو رباط کرد

و از آنجـا . ر دو رباط بر جای است بر آن قاعـدۀ اصـلو تا امروز آن ه. مر اهل حدیث را، و یکی مر اهل رأی را
  .به حجاز باز شد و مجاور نشست

راهبی دیدم از مجاهدت نزار گشته و از ترس خـدای دو تـا «: گفت» از عجایب چه دیدی؟«: وی را پرسیدند که
أعبُـدُ مـن ال : طّریقَ إلیه، فقـاللو عرفتَ اللّهَ لعرفتَ ال: یا راهبُ، کیفَ الطّریقُ إىل اللّهِ؟ فقال: پرسیدمش که. شده

  ».أعرِفُه و تَعصی من تعرِفُه
پرسـتم آن من می«: آنگاه بگفت» .اگر ورا بشناسی، راه بدو هم بدانی«: گفت» راه به خدای چه چیز است؟«:

یعنی معرفت خوف اقتضا کند و ترا ایمن مـی» .بشناسیرا که ورا نشناسم و تو می عاصی شوی در آن که ورا می
این مرا پند شد و مرا از بسیاری نـاکردنی «: گفت. بینم، و امن کفر و جهل اقتضا کند و خود را خایف همی یابم

  ».بازداشت
  ».السّکونُ حرامٌ علی قُلوبِ اولیائه«: و از او روایت آرند که گفت

و انـدر عقبـی اندر دنیا مضطرب، اندر حال طلـب . دل دوستانش ساکن نگردد؛ که سکونت حرام است بر ایشان
مضطرب، اندر حال طرب در دنیا به غیبت از حق، سکونت بر ایشان روا نه و اندر عقبی به حضور حـق و تجلـی 

پس دنیا مر ایشان را چون عقبی، و عقبی چون دنیا؛ از آن کـه سـکونت دل دو چیـز . و رؤیت قرار بر ایشان روانه
و دنیا روا نه، تا دل از خفقان محبت ساکن  وی اندر عقبییافت . یا یافت مقصود و یا غفلت از مراد: تقاضا کند

و ایـن اصـلی قـوی اسـت انـدر طریقـت . شود؛ و غفلت بر دوستان وی حرام، تا دل از حرکات طلب ساکن شـود
  .محققان و اللّه أعلمُ بِالصَّواب

  ابوعلی فُضَیل بن عیاض، رضی اللّه عنه
  وعلی فُضیل بن عیاض، رضی اللّه عنهشاه اهل حضرت و پادشاه والیت وصلت، اب: و منهم

وی را انـدر معاملـت و حقـایق حظـی وافـر اسـت و نصـیبی تمـام و از . از جملۀ صعالیک قوم بود واز کبار ایشان
مشهوران این طریقت یکی وی بوده است، ستوده به همـه زبانهـا انـدر میـان ملـل و احـوالش معمـور بـه صـدق و 



۶۲  

  .اخالص
و راه داشتی میان مرو و باوَرد و همه میل به صالح داشـتی و پیوسـته همتـی و فتـوتی و اندر ابتدا وی عیاری بود 

ای زنی بودی گرد آن نگشتی، و کسی را که سرمایه اندک بودی کاالی اندر طبع وی بودی؛ چنانکه اگر اندر قافله
: وی را گفتنـد. فـتتـا وقتـی بازرگـانی از مـرو بر. وی نستدی و با هر کسی به مقـدار سـرمایۀ وی چیـزی بمانـدی

» .بـاکی نبـود. شنیدم که وی مردی خـدای تـرس و آگـاه اسـت«: گفت» .ای بگري، که فضیل بر راه استبدرقه«
ه تـا قافلـه بـه جـایی رسـید کـه فضـیل. خواندقاری با خود برد و بر سر اشرت نشاند تا شب و روز قرآن می  رحمةاللـّ

. »)الحدید/۱۶(أَلَمْ یأنِ للّذینَ آمنوا أنْ تَخْشَعَ قلوبُهم لِذِکْرِ اللّه «: باتفاق قاری برخواند، قوله، تعاىل. کمني داشت
رقتی اندر دل پدید آمد و عنایت ازىل سلطاان الطاف خود بر جان وی ظاهر گردانید از آن شغل  رُضی عنه وی را

ا ببـود و بعضـی از اولیـای توبه کرد و خصمان را نام نبشته بود خشنودشان گردانید و بـه مکـه رفـت و مـدتی آنجـ
پیوسـت و مـدتی بـا وی  رضـی اللّـه عنـه و بـه امـام اعظـم، ابـی حنیفـه. بیافت و به کوفه بازآمـد تعاىل خداوند را

  .صحبت داشت و تحصیل علوم کرد
  .و معرفت تصوّفوی را روایات عاىل است و مقبول اندر میان اهل صنعت حدیث و کالم رفیع اندر حقایق 

  ».من عَرَفَ اللّهَ حقَّ مَعْرِفَتِه عَبَدَه بکُلِّ طاقتِهِ«: آید، رضی اللّه عنهاز وی می
به حق معرفت بشناسـد، بـه کـل طاقـت برپسـتدش؛ زیـرا کـه آن کـه بشناسـد بـه انعـام و  جّل جاللُه هرکه خدای را

قـت دارد؛ از ت دارد تـا طاچون دوست گرفت طاعـ. چون شناخت دوست گريد. احسان و رأفت و رحمت شناسد
  .پس هر که را دوستی زیادت، حرص بر طاعت زیادت. آن که فرمان دوستان کردن دشوار نباشد

از  السّـالم علیـه روایت کند که شبی پیغمرب رضی اللّه عنها و زیادت دوستی از حقیقت معرفت بود؛ چنانکه عایشه
برخاستم و بر اثر وی مـی. ای دیگر رفتهمرا صورت بست که وی به حجر. جامه برخاست و از بر من غایب شد

تا بالل بانگ نماز بامداد بگفت، وی انـدر نمـاز . رفتم تا وی را به مسجد یافتم اندر نماز استاده و همی گریست
دیدم هر دو پایش آماسـیده و هـر دو سـر انگشـت طراقیـده، و  چون نماز بامداد بگزارد و به حجره اندر آمد،. بود

یا رسول اللّه، ترا گناه اولني و آخرین عفو کرده است، چنـدین رنـج بـر «: بگریستم و گفتم. رفت زرداب از آن همی
یا عایشه، این جمله فضل و منـت و لطـف «: وی گفت» .نهی؟ این کسی کند که مأمون العاقبه نباشدخود چرا می

ور باشـم؟ چـون او کـرم و افـال أکـونُ عبـداً شـکوراً؟ نبایـد کـه مـن بنـدۀ شـک. و نعمت خدای اسـت، جـل جاللـه
  »خداوندی کرد، نباید که من نیز از راه بندگی به مقدار طاقت از راه شکر به استقبال نعمت باز شوم؟

 السّـالم علیـه به شب معراج پنجاه نماز قبول کرد و آن را گران نداشت تا به سخن موسی صلّی اللّه علیه و نیز وی
لِــأنَّ المحبّــةَ «: را کــه انـدر طبــع وی مـر فرمــان را هــیچ چیـز مخــالف نبـودبازگشـت و نمــاز بـه پــنج بـاز آورد؛ زیــ

  ».المُوافِقَةُ
اسُ فیهـا مجـاننيُ و لِلْمَجـاننيِ فـی دارِ  الـدُّنیا دار«: روایـت آرنـد کـه گفـت رضی اللّه عنـه و از وی المَرْضـی و النـّ

  ».المرضی الغُلُّ و القَیْدُ
هوای نفس بـه مـا . اند و دیوانگان را در بیمارستان غل و قید باشددیوانگان دنیا بیمارستان است و مردمان در او

  .غل ماست و معصیت قید ما
چـون حـج بکـردیم، هـارون مـرا . من با هارون الرشـید بـه مکـه شـدم: روایت کرد که رحمةاللّه علیه فضل بن ربیع

بلـی، عبـدالرزاق الصـنعانی «:گفـتم» ؟تـا او را زیـارت کنـیم تعـاىل اینجا مردی هست از مـردان خـدای«: گفت
چون نزدیک وی رفتیم و زمانی سخن گفـتم، هـارون مـرا اشـارت کـرد » .مرا نزدیک وی بر«: گفت» .اینجاست

. وز آنجـا بـريون آمـد. بفرمـود وامـش بگزاردنـد» .بلی«: گفت. پرسیدمش» .از وی برپس تا هیچ وام دارد«: که
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: گفـت» .سفیان بن عُیَیْنه اینجاسـت«: گفتم».تر از اینی کند بزرگیا فضل، دلم هنوز تقاضای مردی م«: گفت
چون اندر آمدیم و زمانی سخن گفت، و قصد بازگشـت کـردیم، دیگربـاره اشـارت » .برو تا به نزدیک وی شویم«

  .بفرمود تا وامش بدادند وز آنجا بريون آمدیم» .بلی، وام دارم«: گفت. کرد تا از وام برپسیدمش
ه علیـه، و رَضِـیَ  یاد آمدم که فضیل ابـن عیـاض» .ل، هنوز مقصود من حاصل نشده استیا فض«: گفت رحمةاللـّ
: گفــت. در بــزدیم. خوانــدای بــود، آیتــی از قــرآن مــیبــه نزدیــک فضــیل بــردمش و وی در غرفــه. آنجاســت عنــه

بـا امريالمـؤمنني چـه کـار  ماىل و ألمري المؤمننيَ؟ مرا«: گفت، رُضِیَ عنه» .امريالمؤمنني است«: گفتم» کیست؟«
ه؟«: السّالم نه خرب پیغمرب است، علیه! سبحان اللّه«: گفتم» است؟ : قـال» لیسَ لِلْعَبْدِ أنْ یُذِلَّ نفسَهُ فی طاعَةِ اللـّ

  ».دائمٌ عندَ أَهِْلهعزّ  بلی، اما الرضا«
تو ذُّل . اما رضا عزی دایم استبلی، «:گفت» ذل طلبد؟ عزّ و جّل نیست روا مر بنده را که اندر طاعت خدای«:

  ».خود به حکم خداوند، تعاىلعزّ  بینی و منمن می
جسـت تادسـتش ای پنهان شد، تا هارون گرد خانه ورامیآنگاه فرود آمد و در بگشاد و چراغ بکشت و اندر زاویه

فراگریسـنت آمـد و  هـارون» !تـر ندیـدم، اگـر از عـذاب خـدای برهـدآه از دستی که از آن نرم«: گفت. بر وی آمد
  .چندان بگریست که بیهوش گشت

صلوات  یا امريالمؤمنني، پدرت عم مصطفی بود«: گفت» .یا فضیل، مرا پندی بده«: چون به هوش بازآمد، گفت
ترا بر تن تو امـري کـردم؛ یعنـی کـه . یا عمِّ، بِکَ نَفْسُکَ: گفت. مرا بر قومی امري کن: از وی درخواست که اللّه علیه

از آنچـه امـريی . نفس تو در طاعت خدای بهرت از هزار سال طاعتِ خلق ترا؛ ألنّ اإلمارةَ یومَ القیامة الندامـةُیک 
  ».روز قیامت بجز ندامت نباشد

چـون عمـر بـن عبـدالعزیز را بـه خالفـت نصـب کردنـد، سـالم بـن «:گفـت» .اندر پند زیادت کـن«: هارون گفت
مـن مبـتال شـدم بـدین بلیـات، : بخواند و گفـت رحمهم اللّه کعب القُرَظی را عبداللّه و رجاء بن حَیْوَة و محمد بن

اگر خواهی که فـردای : شناسم هر چند مردمان نعمت انگارند؟ یکی گفتاین را بال میتدبري من چیست؛ که من 
ا چـون قیامت ترا نجـات باشـد، پـريان مسـلمانان را چـون پـدر خـود دان و جوانـان را چـون بـرادران و کودکـان ر

آنگاه با ایشان معاملت چنان کن که اندر خانه با پدر و برادر و فرزند کنند؛ که همه دیار اسالم هـم خانـۀ . فرزندان
زیارت کن پدر را و کرامت کن برادر را و . زُرْ أَباک و أکْرِمْ أخاک و أحسِنْ إىل وَلَدِکَ. توند، و اهل آن عیاالن تو

برتسـم کـه یا امريالمـؤمنني، مـن از روی خـوب تـو بـر آتـش دوزخ مـی«: ل گفتآنگاه فضی» .نیکویی کن با فرزند
  ».و حق وی بهرت از این بگزار تعاىل برتس از خدای. گرفتار شود

اگر بگريد مرا بدان، وَیْل . بلی، وام خداوند است بر من طاعت وی«: گفت» ترا وام هست؟«: پس هارون گفت
کـه مـرا از  جل جالله حمد و سپاس و شکر مر خدای را«: گفت» .گویمیا فضیل، وام خلق می«: گفت» .بر من

ای زر هزار دینار پـیش وی آنگاه هارون صره» .او نعمت بسیار است و هیچ گله ندارم از او تا با بندگان وی بکنم
 یـا امريالمـؤمنني، ایـن پنـدهای مـن تـرا هـیچ سـود«: فضـیل گفـت» .این را در وجهی صـرف کـن«: نهاد و گفت

مـن تـرا بـه «: گفـت» چـه بیـداد کـردم؟«: گفتـا» نداشت و هم از اینجا جور اندر گرفتی و بیدادی آغاز نهادی؟
هارون گریان شد و از پیش وی بـريون آمـد » افکنی، این بیدادی نبود؟نجات می خوانم و تو مرا اندر هالک می

  ».یا فضل بن الربیع، مَلِک بحقیقت فضیل است«: و گفت
دلیل صولت وی است به دنیا و اهل آن و حقارت زینت آن به نزدیک دل وی و ترک تواضع مر اهل و این جمله 

  .دنیا را از برای دنیا
  .و وی را مناقب بیشرت از آن است که در فهم گنجد



۶۴  

  ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم المصری، رضی اللّه عنه
ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم المصـری، رضـی اللّـه سفینۀ تحقیق و کرامت، و مَحیای شرف اندر والیت، : و منهم
  عنه

راه بال سرپدی و طریـق مالمـت . بود نام او ثوبان و از اخیار قوم و بزرگان و عیاران این طریقت بودای نوبی بچه
رفتی و اهل مصر بجمله اندر شأن وی متحري و به روزگارش منکر بودند و تا وقت مرگ از اهل مصر کـس جمـال 

: بـه خـواب دیدنـد کـه السّـالم علیـه و آن شب که از دنیـا بـريون شـد، هفتـاد کـس پیغمـرب را. را نشناختحال وی 
وفـات کـرد، بـر پیشـانی وی نبشـته  و چـون» .من به استقبال وی آمدم. دوست خدای، ذی النون، بخواست آمد«

  ».اللّهِ فی حُبِّ اللّهِ قتیلُ اللّهِ هذا حَبیبُ«: پدید آمد
اهل مصر بجمله تشویر خوردند . برداشتند، مرغان هوا جمع شدند و بر جنازۀ وی سایه برافکندند چون جنازۀ وی

  .و توبه کردند از جفا که با وی کرده بودند
العارفُ کلَّ یومٍ أخشعُ؛ لِأنّه فی کلِّ «: و وی را طُرَف بسیار است و کلمات خوش اندر حقایق علوم؛ چنانکه گوید

  ».ساعةٍ أقرَبُ
تـر بـود، والمحالـه حـريت وی بیشـرت بـودو تر باشـد؛ زیـرا کـه هـر سـاعت نزدیـکتر و خاشععارف ترسان هر روز

تر؛ از آن که از هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جالل حق بر دلش مستوىل شـده، خـود را از خشوعش زیادت
یـا «: حال مکالمت گفت خشوعش بر خشوع زیادت شود؛ چنانکه موسی اندر. وی دور نبیند و به وصل روی نه

  ».عند المنکسرةِ قلوبِهم«: قال» ربِّ، أینَ أطلُبُکَ؟
بارخـدایا، «: گفـت» .آنجا که دل شکسته اسـت و از خـالص نومیـد گشـته«: گفت» بار خدایا، ترا کجا طلبم؟«:

  ».من آنجایم که تویی«: گفت» .تر نیستهیچ دىل از دل من نومیدتر و شکسته
و حقیقـت معرفـت را عالمـت، صـدق ارادت بـود و . س و خشوع، جاهل بود نه عارفبی ترپس مدعی معرفت 

: ؛ چنانکه ذی النون گوید، رضی اللّـه عنـهعزّ و جّل ارادت صادق بُرندۀ اسباب و قاطع بنده باشد از دون خدای،
انـدر زمـني و بـر  عزّ و جـّل راستی شمشري خدای است. الصّدقُ سیفُ اللّهِ فی أرضِه ماوُضِعَ عَلی شَیءٍ الّا قَطَعَهُ«

چون سبب ثابت شـد حکـم صـدق . و صدق رؤیت مُسبب باشد نه اثبات سبب» .هیچ چیز نیاید اال که آن را ببُرد
  .برخاست و ساقط شد

روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در رود نیل به تفرج؛ چنانکه عـادت اهـل : و یافتم اندر حکایات وی که
شـاگردان را آن، بـزرگ نمـود، . آمد و گروهی از اهل طرب در آنجا فسـاد همـی کردنـدمیکشتی دیگر . مصر بود
» .غـرق کنـد تـا شـومی ایشـان از خلـق منقطـع شـود عزّ و جـّل ایها الشیخ، دعا کن تا آن جمله را خدای«: گفتند
گروه را انـدر ایـن جهـان  بار خدایا، چنانکه این«: بر پای خاست و دستها برداشت و گفت رحمةاللّه علیه ذوالنون

چـون کشـتی . مریـدان متعجـب شـدند از گفتـار وی» .ای، اندر آن جهان نیز عـیش خوششـان دهعیش خوش داده
. پیشرت آمد و چشمشان بر ذوالنون افتاد، فراگریسنت آمدند و رودها بشکستند و توبـه کردنـد و بـه خـدای بازگشـتند

ندیدید که مراد جمله حاصـل . خوش آن جهانی توبۀ این جهانی بودعیش «: شاگردان را گفت رحمةاللّه علیه وی
  »شد، بی از آن که رنجی به کسی رسیدی؟

کرد که هر چند از کـافران بـر  السّالم علیه و این از غایت شفقت آن پري بود بر مسلمانان و اندر این، اقتدا به پیغمرب
  ».هْدِ قومی فانّهم الیَعْلَموناللّهم ا«: گفتیاو جفا بیش بودی وی متغري نشدی و می

اندر راه شخصی دیدم از دور بـا هیبـت کـه مـی. آمدم به قصد مصراز بیت المقدس می: آید که گفتو از وی می
ازه. اندر دل خود تقاضایی یافتم که از این کس سؤاىل بکنم. آمد ای چون نزدیک مـن آمـد، پريزنـی دیـدم بـا عُکـّ



۶۵  

  .دهای پشمني پوشیاندر دست و جبه
  .»مِنَ اللّه«: قالَتْ» مِنْ أین؟«: گفتم
  ».إىل اللّه«: قالَتْ» إىل أینَ؟«: قلتُ

  »از نزد خدای«: گفت» آیی؟از کجا می«:
  ».به سوی خدای«:گفت» کجا خواهی رفت؟«: گفتم

صورت کـه  ای ذوالنون، این«: دست اندر روی من بجنبانید و گفت. ای بود، برآوردم که بدو دهمبا من دینارگانه
مـن کـار از بـرای خـدای کـنم و از دون وی چیـزی نسـتانم؛ چنانکـه . ترا بر من بسته است از رکیکی عقل توست
  .این بگفت و از من جدا شد» .نرپستم جز وی را، چیزی نستانم جز از وی

ق و ایـن دلیـل صـد» .کـنممـن کـار از بـرای وی مـی«: و اندر این حکایت رمزی لطیف است که آن عجوز گفت
کنـد و کنـد پنـدارد کـه از بـرای وی مـییکـی آن کـه کـاری مـی: انـدمحبت بود؛ که خلق اندر معاملت بر دو گونـه

دنیـایی، آخـر بَبـوس ثـواب آن جهنـی . و هرچنـد کـه هـوای وی از آن منقطـع باشـد. کندبتحقیق از برای خود می
این جهان از معاملـت وی منقطـع باشـد و  باشدش، و دیگر آن که ارادت ثواب و عقاب آن جهان و ریا و سَمْعَتِ

متقاضی وی باشد به ترک نصیب اندر فرمان  تعاىل را کند و محبت حق جّل جاللُه آنچه کند مر تعظیم فرمان حق
هر کار که آخرت را کنند هم ورا باشـد و نداننـد کـه در طاعـت مـر مطیـع را  و آن گروه را صورت بسته باشد که. وی

اشد که اندر معصیت؛ از آنچه اندر معصیت راحت عاصی یک ساعته باشـد و راحـت طاعـت نصیب بیش از آن ب
از مجاهدت خلق چه سود و از ترک آن چه زیـان؟ اگـر همـه خلـق بـه صـدق  تعاىل و تقدس همیشه و خداوند را

إنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَـنْتُم «: ابوبکر گردند فایده مر ایشان را، و اگر به کذب فرعون شوند زیان مر ایشان را؛ لقوله، تعاىل
  »).العنکبوت/۶(و مَنْ جاهَدَ فانّما یُجاهِدُ لنَفسه «: و قوله، تعاىل، »)اإلسراء/۷(ألنْفُسِکُم 

امـا سـرپدن طریـق » .جـّل جاللُـه کنـیم،از بـرای خـدای مـی«: گوینـدطلبند و مـیخلق ملک ابدی مر خود را می
ردن فرمان حصول امر دوست نگاه دارند، چشمشان بـر هـیچ چیـزی ایشان از گزا. دوستی، خود چیزی دیگر است

  .دیگر نباشد
  .اندر باب اخالص ان شاء اللّه و اندر این کتاب مانند این سخن بیاید

  ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور، رضی اللّه عنه
  ی اللّه عنهامري امراء و سالک طریق لقا، ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور، رض: و منهم

بـود و بسـیار از  السّـالم علیه مرید خضر پیغمرب. ر خود سید اقران و شاهنشاه مردان بودصیگانۀ زمانه بودو اندر ع
  .اختالف داشت و علم از وی آموخته بود رضی اللّه عنهما قدمای مشایخ را دریافته بود و با امام اعظم، ابوحنیفه

را ارادت آن بود که پادشـاه جهـانی گـردد، روزی بـه صـید بـريون شـده  تعاىل چون حق. از اول حال امري بلخ بود
به کمال الطاف و اکرام خود مـر آن آهـو را  عزّ و جّل خدای. بودو از لشکر خود جدا مانده، ازپس آهویی بتاخت

اند، یا بدین کارت آفریده ألِهذا خُلِقْتَ؛ أم بهذا اُمِرْتَ؟ از برای این«: با وی به سخن آورد تا به زبان فصیح گفت
وی را این سخن دلیل گشت توبه کرد و دسـت از ممالـک دنیـا بکـل بازکشـید و طریـق زهـد و » کار فرمودندت؟

  .ورع بر دست گرفت
فضیل بن عیاض و سفیان ثوری را بیافـت و بـا ایشـان صـحبت گرفـت و انـدر همـه عمـر بجـز کسـب دسـت خـود 

  .کلمات بدیع و لطایف نفیس تصوّفامات مشهور و اندر حقایق وی را معامالت ظاهر است و کر. نخورد
  ».کلید علمهای این طریقت ابراهیم است. مفاتیحُ العلوم ابراهیمُ«: و جنید گوید، رضی اللّه عنه
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  ».إتّخذِ اللّهَ صاحِباً و ذَرِ النّاسَ جانباً«: آرند که گفتو از وی روایت می
 تعـاىل را به جانبی بگذار و مراد از این آن است که چون اقبـال بنـده بـه حـقیار خود دار و خلق  تعاىل خدای را

درست باشد و اندر توال به حق مخلص بود، صـحت اقبـال وی بـه حـق، اعـراض از خلـق تقاضـا کنـد؛ از آن کـه 
صحبت خلق را باحدیث حق هیچ کار نیست و صحبت حق اخالص باشـد انـدر گـزاردن فرمـان وی، و اخـالص 

ت از خلوص محبت باشد و خلوص محبت حق از دشمنی نفس و هوی خیـزد؛ کـه هرکـه بـا هـوی آشـنا اندر طاع
پـس همـه خلـق تـویی انـدر . جدا بود و هر که از هوی بریده باشد با خداوند آرمیده باشـد عزّ و جّل بود از خدای

به خود اقبال کنـد ایـن کسی که از خلق اعراض کند و . حق تو، چون از خود اعراض کردی از همه اعراض کردی
  .ترا کار با تو افتاده است. اندجفا باشد؛ که همه خلق اندر آنچه هستند به حکم تقدیر راست
آنچـه شـناختنی . یکی از آن شناختنی، و یکی کردنی: و بنای استقامت ظاهر و باطن مر طالب را بر دو چیز است

یچ متحـرک سـاکن نشـود و هـیچ سـاکن متحـرک است رؤیت تقدیر حق است از خري و شر؛ که اندر کـل ملـک هـ
انـدر وی بنهـد؛ و آنچـه  تعـاىل انـدر وی بیافرینـد و سـکونتی کـه خداونـد تعاىل نگردد، الّا به حرکتی که خداوند

کردنی است گزارد فرمان است و صحت معاملت و حفظ تکلیف است و به هیچ حال تقدیر وی مر تـرک فرمـان 
  .را حجت نگردد
ببایـد مـر چون از خود اعراض کـردی، خلـق همـه مـی. خلق درست نیاید تا از خود اعراض نباشدپس اعراض از 

پس بـا خلـق آرمیـدن روی . ببایی مر اقامت امر او رااقبال کردی، تو می تعاىل حصول مراد حق را و چون به حق
رؤیت توحید بـود و آرام بـا خـود نیست، و اگر بدون حق با چیزی بخواهی آرمید باری با غري آرام؛ که آرام با غري 

ای بـودن بهـرت از مرید را در حکـم گربـه«: گفتی رحمةاللّه علیه و از آن بود که شیخ بوالحسن سالبِه. اثبات تعطیل
و انـدر ایـن » .آنچه اندر حکم خود؛ از آنچه صحبت با غري از برای خدا بودو صحبت با خود از برای هـوی بـود

  .کتاب به جایگاه خود، ان شاء اللّه تعاىل معنی سخن بیاید اندر این
یـا ابـراهیم، «: چون به بادیه رسیدم پريی بیامـد و مـرا گفـت: و اندر حکایات یافتم که ابراهیم ادهم گفته است که

چهـار . مـن دانسـتم کـه او شـیطان اسـت: روی؟ گفتـادانی که این چه جای است، تو بی زاد و بـی راحلـه مـیمی
که اندر کوفه زنبیلی فروخته بودم از جیب بـرآوردم و بینـداختم و نـذر کـردم کـه بـر هـر میـل  دانگ سیم با من بود

رسـانید و به وقـت بـی تکلـف روزی مـی تعاىل چهار سال اندر بادیه بماندم و خداوند. چهارصد رکعت نماز کنم
آنگاه دلم . مرا بیاموخت تعاىل ندبا من صحبت افتاد و نام بزرگ خداو السّالم علیه اندر آن میان خضر پیغامرب را

  .به یکبار از غري فارغ شد
  .و وی را مناقب بسیار است و باللّه التوفیق

  بشر بن الحارث الحافی، رضی اللّه عنه
  سریر معرفت، و تاج اهل معاملت، بشر بن الحارث الحافی، رضی اللّه عنه: و منهم

صحبت فضیل ابن عیاض دریافته بـود و مریـد خـال . تماماندر مجاهدت شأنی کبري داشت و اندر معاملت حظی 
  .به علم اصول و فروع عالم بود. خود بود، علی بن خَشْرَم

مر آن را به تعظـیم برگرفـت، بـر آن . ای یافتاندر میان راه کاغذ پاره. آمدو ابتدای وی آن بود که روزی مست می
را بـه  تعـاىل آن شب مر خداوند. طر کرد و به جایی پاک بنهادآن را مع» .بسم اللّه الرّحمن الرحیم«: نبشته دید که

نــام مــرا خوشــبوی . طیَّبْــتَ اسْــمی فبعزّتــی الُٔطَیّــبَنَّ اســمَکَ فــی الــدّنیا و اآلخــرة«: خــواب دیــد کــه وی را گفــت
جـان  گردانیدی، به عزت من که نام ترا خوشبوی گردانم در دنیا و آخرت، تا کس نام تو نشـنود اال کـه راحتـی بـه
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  ».وی آید
هیچ چیز اندر پای نکـرد از  تعاىل آنگاه توبه کرد و طریق زهد بر دست گرفت و از شدت غلبه اندر مشاهدت حق

زمني بساط وی است، و من روا ندارم که بساط وی سرپم و میان پای من و زمـني «: گفت. وی علت آن برپسیدند
  ».ای باشدواسطه

  .اندر جمع همت وی به حق، پای افزار حجاب وی آمد .و این از غرایب معامالت وی است
الیسـألْ أحـداً : من أراد أن یکون عزیزاً فـی الـدّنیا شـریفاً فـی اآلخـرة، فلْیَجْتَنِـبْ ثالثـاً«: آید که گفتو از وی می

  ».حاجةً والیذکُرْأحداً بسوءٍ والیحبْ أحداً إىل طعامه
از مخلوقان حاجت مخواه، و کس : شریف، گو از سه چیز برپهیز اندر دنیا عزیز باشد و اندر آخرت هرکه خواهد که

  .را بد مگوی و به مهمانی کس مرو
راه داند از خلق حاجت نخواهد؛ که حاجت به خلق دلیل بی معرفتی بـود؛ کـه اگـر بـه  تعاىل اما هر که به خداوند

کأسـتغاثةِ المَسْـجونِ إىل  اسـتغاثةُ المخلـوقِ«. قاضی الحاجـات عالمسـتی از چـون خویشـتنی حاجـت نخواهـدی
  ».المَسْجونِ

کنـد؛ از آنچـه آن کـس و فعـل وی مـی تعـاىل و اما هر که کسی را بد گوید آن تصرف است که انـدر حکـم خـدای
کنی و آن که فعل را عیب کند فاعل را کرده باشد؟ بجـز آفریدۀ وی را بر که رد می. و جلعزّ  آفریدۀ خدای است،

  ».کفار را بر موافقت من ذم کنید«: که آن که وی فرموده است
اگر مخلوقی را سبب روزی تـو گردانـد او را  جل جالله اما آنچه گفت از نان خلق برپهیزید؛ که رازق خدای است

به تو رسـانید، نـه از آن وی، و اگـر او پنـدارد کـه از آن وی اسـت و  تعاىل مبني و بدان که روزی توست که خدای
هد وی را اجابت مکن؛ که اندر روزی کس را بر کس منت نیست البته؛ از آن که به نزدیک اهـل بدان بر تو منت ن

سنت و جماعت روزی غذاست و به نزدیک معتزله ملک و خلق را به اغذیه خدای پرورد نه مخلوق، و مَجاز این 
  .واللّه اعلم. قول را وجهی دیگر است

  عنه ابویزید طیفور بن عیسی البسطامیّ، رضی اللّه
  فلک معرفت، و ملک محبت، ابویزید طیفور بن عیسی البسطامی، رضی اللّه عنه: و منهم

ه علیـه : از جلّۀ مشایخ بود و حالش اکرب جمله بودو شأنش اعظم ایشـان بـود؛ تـا حـدی کـه جنیـد گفـت، رحمةاللـّ
  ».ت از مالئکهابویزید اندر میان ما چون جربئیل اس. ابویزید منّا بمنزلةِ جربیل مِنَ المالئکة«

او را روایات عـاىل اسـت انـدر احادیـث پیغمـرب، . و جد او مجوسی بوده بود و از بزرگان بسطام یکی پدر او بود
را یکی وی بوده است، و هیچ کس را بیش از وی انـدر حقـایق  تصوّفو از این ده امام معروف مر . السّالم علیه

اندر همه احـوال محـب العلـم و مُعظـم الشـریعه بـوده اسـت، بـه و . این علم چندان استنباط نبوده است که وی را
حکم آن که گویند گروهی مر مدد الحاد خود را موضوعی بر وی بندند و اندر ابتدا روزگارش مبنی بر مجاهدت و 

  .برزش معاملت بوده است
ــی ــتو از وی م ــه گف ــد ک ــدَّ«: آی ــیئاً أش ــدْتُ ش ــا وَجَ ــنةً فم ــنيَ س ــدةِ ثالث ــی المجاه ــتُ ف ــمِ و  عَمِل ــنَ العِلْ ــیَّ مِ عَلَ

  ».متابعتِه،ولوالاختالفُ العلماءِ لبقیتُ و اختالفُ العلماءِ رحمةً الّا فی تجرید التّوحید
تـر از علـم و متابعـت آن بـودی و اگـر اخـتالف علمـا سی سال مجاهدت کردم، هیچ چیز نیافتم که بر مـن سـخت

می گزارد و اختالف علما رحمت است بجـز انـدر تجریـد نبودی من از همه چیزها باز ماندمی و حق دین نتوانست
تر باشد از آن چه به علم و به جهل بسیار کار توان کرد بی رنـج توحید و بحقیقت چنني است که طبع به جهل مایل
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پـس بایـد کـه . و به علم یک قدم بی رنج نتوان نهاد و صراط شریعت بسیار بارکرت و پرخطرتر از صراط آن جهانی
احوالها چنان باشی که اگر از احوال رفیع و مقامات خطري بازمانی و بیفتی، اندر میدان شریعت افتـی و  اندر همه

اگر همه از تو بشود باید که معاملت با تو بمانـد؛ کـه اعظـم آفـات مـر مریـد را تـرک معاملـت بـود و همـه دعـاوی 
  .برهنه گردندمدعیان اندر برزش شریعت متالشی شود و همه ارباب لسان در برابر آن 

  ».الجَنَّةُ ال خطرَلها عِندَ أهلِ المحبّةِ، و أهلُ المحبّةِ محجوبونَ بمحبّتِهِم«: آید که گفتمی رحمة اللّه علیه و از وی
انـد از محبـوب؛ یعنـی انـد و انـدر پوشـشبهشت را خطری نیست به نزدیک اهل محبت، و اهل محبت بازمانـده

و محبت وی صفت وی است نا مخلوق، و هرکه از نامخلوق به مخلـوق  بهشت مخلوق است اگرچه بزرگ است
اند؛ از آنچه وجود پس مخلوق به نزدیک دوستان خطر ندارد و دوستان به دوستی محجوب. بازماند بی خطر بود

دوستی دُوی اقتضا کند و اندر اصل توحید دوی صورت نگـريد و راه دوسـتان از وحـدانیت بـه وحـدانیت بـود و 
یا مریـد حـق، مـراد بنـده و یـا : اه دوستی علت دوستی آید و آفت آن؛ که اندر دوستی مریدی و مُرادی بایداندر ر

اگر مرید حق بود و مراد بنده، هستی بنده ثابت بود اندر مراد حق و اگـر مریـد بنـده و مـراد . مراد حق، مرید بنده
پـس فنـای محـب . ستی محب بـه هـر دو حـالماند اینجا آفت ه. حق به طلب و ارادت مخلوق را بدو راه نیست

  .تر از آن که قیامش به بقای محبتاندر بقای محبت درست و تمام
حج مقبول نیست؛ که من «: گفتم. یک بار به مکه شدم، خانه مفرد دیدم: که گفت رضی اللّه عنه آیدو از وی می

هنـوز حقیقـت «: گفـتم کـه. داوند خانـه دیـدمباز دیگر برفتم خانه دیدم و خ» .امسنگها از این جنس بسیار دیده
یا بایزید، اگر خود را «: به سرم فرو خواندند. بار سدیگر برفتم همه خداوند خانه دیدم و خانه نه» .توحید نیست

آنگاه توبه کردم » .ندیدیی و همه عالم را بدیدیی شرک نبودی و چون همه عالم نبینی و خود را بینی شرک باشد
  .توبه کردم و از دیدن هستی خود نیز توبه کردمو از توبه نیز 

  .و این حکایتی لطیف است اندر صحت حال وی و نشانی خوب مر ارباب احوال را و اللّه اعلم

  ابوعبداللّه الحارث بن اسد المحاسبی، رضی اللّه عنه
  نهامام فنون، و جاسوس ظنون، ابوعبداللّه الحارث بن اسد المحاسبی، رضی اللّه ع: و منهم

» رغایـب«کتابی کـرده اسـت . و همه اهل علم را توال و اقتدا در وقت وی به وی بودعالم بود به اصول و فروع 
عاىل حال و بـزرگ همـت بـود و انـدر . و بجز آن وی را تصانیف بسیار است اندر هر فن تصوّفنام اندر اصول 

  .وقت خود شیخ المشایخ بغداد بود
  ».لمُ بحرکاتِ القلوب فی مطالَعَةِ الغُیوبِ أشرفُ من العملِ بحرکاتِ الجوارحالعِ«: ازوی روایت آرند که گفت

مـراد انـدر ایـن آن . آن کس که به حرکات دل اند رمحل غیب عالم بود بهرت از آن که به حرکات جوارح عامل بود
ه؛ که علم مـرد را علم محل کمال است و جهد محل طلب و علم اندر پیشگاه بهرت از آن که جهد بر درگا: است که

 تعاىل ن که خداوندتر از عمل بود؛ از آدرگاه اندر نگذراند و بحقیقت علم بزرگ به درجۀ کمال رساند و جهد از
را به علم توان شناخت و به عمل اندر نتوان یافت و اگر به عمل بی علم بدو راه باشدی، نصاری و رهبانان اندر 

پـس عمـل صـفت بنـده اسـت و علـم صـفت . مؤمنان عاصی انـدر مغایبـهاندی و شدت اجتهادشان اندر مشاهده
  .خداوند، تعاىل

العمـلُ بحرکـاتِ «: و بعضی از راویان ایـن قـول را غلطـی افتـاده اسـت و هـر دو، عمـل را روایـت کننـد و گوینـد
لـق نکنـد و اگـر و این محال است؛ که عمل بنده به حرکات دل تع» .القُلوبِ اَشرفُ مِنَ العملِ بحرکاتِ الجَوارحِ
تفکّـرُ سـاعةٍ «: السّـالم خواهد این خود بدیع نباشد؛ که پیغمرب گفت، علیهبدین، فکرت و مراقبت احوال باطن می
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  ».خريٌ من عبادةِ سنةٍ
تر از تأثري اعمال ظاهر و از آن بود کـه تر از اعمال جوارح، و تأثري اعمال باطن تمامو بحقیقت اعمال باطن فاضل

  ».مُ العالمِ عبادَةٌ و سَهْرُ الجاهلِ معصیةٌنَوْ«: گفتند
؛ از آنچه اندر خواب و بیداری سرش مغلوب باشد و چـون سـر خواب عالم عبادت بود و بیداری جاهل معصیت

  .پس سر مغلوب به غلبۀ حق بهرت از نفس غالب به حرکات ظاهر و مجاهدت. مغلوب گردد، تن نیز مغلوب گردد
  ».کُنْ لِلّهِ وإلّا فالتَکُنْ«: روزی درویشی را گفت: آید کهمی هرحمة اللّه علی و از وی

باش و اگرنه خود مباش؛ یعنی به حق باقی باش یا از وجود خود فانی؛ یعنی به صفوت مجتمع  تعاىل خداوند را
سْجُدوا لِآدَمَ اُ«: گوید تعاىل باش یا به فقر مفرتق و به حق باقی باش یا از خود فانی، یا بدان صفت باش که حق

. »)االنسان/۱(هَلْ أتی عَلَی اإلنسانِ حنيٌ مِنَ الدَّهرِ لم یکُنْ شیئاً مذکوراً «: ، یا بدان صفت باش که»)البقره/۳۴(
اگر حق را باشی به اختیار خود قیامت به خود بود و اگر نباشی به اختیار خود قیامـت بـه حـق بـود و ایـن معنـی 

  .صوابلطیف است و اللّه اعلم بال

  ابوسلیمان داود بن نُصَري الطّائی، رضی اللّه عنه
امام معرض از حلق و از طلب ریاسـت و بریـده از خلـق بـه عزلـت و قناعـت، ابوسـلیمان داود بـن نُصـري : و منهم

  الطّائی، رضی اللّه عنه
بوحنیفـه، بـود، رضـی شاگرد امـام اعظـم، ا. بود و اندر زمانۀ خود بی نظري تصوّفاز کُبَرای مشایخ و سادات اهل 

فضیل و ابراهیم ادهم و غري ایشان بود و انـدر ایـن طریقـت مریـد حبیـب راعـی، رضـی اللّـه اللّه عنهما و از اقران 
عزلـت اختیـار کـرد و از . اندر جملۀ علوم حظی تمام داشت وبه درجۀ اعلی بود و اندر فقه فقیه الفقها بـود. عنهم

زهـد و تقـوی بـر دسـت گرفـت و وی را مناقـب بسـیار اسـت و فضـایل  طریق ریاست و دنیا اعراض کرد و طریـق
  .مذکور؛ که به معامالت عالم بود و اندر حقایق کامل

  ».ةَ سَلَّمْ عَلَی الدُّنیا، وَإنْ أردتَ الکَرامَةَ کبِّر عَلی اآلخرةِالسّالم إنْ اَرَدْتَ«: آید که گفتاز وی می
یبت کن و اگر کرامت خواهی بر آخرت چهار تکبري کن؛ یعنی این هـر ای پسر، اگر سالمت خواهی دنیا را وداع غ

هرکـه خواهـد کـه بـه تـن فـارغ شـود، گـو از دنیـا . اند و همه فراغتها اندر این دو چیز بسته اسـتدو محل حجاب
  .اعراض کن و هر که خواهد که به دل فارغ شود، گو ارادت عقبی از دل برپداز

وسته وی اختالف با محمد بن الحسن داشتی و ابویوسف را بـه نزدیـک خـود و اندر حکایات مشهور است که پی
انـد، چـرا یکـی را عزیـز داری و یکـی را پـیش خـود این هر دو اندر علـم بـزرگ«: از وی برپسیدند که. نگذاشتی
دیـن و عـزّ  از آنچه محمدبن الحسن از سر دنیا و نعمت بسیار به علم آمده است و علم سـبب«:گفت» نگذاری؟

خـود عـزّ  ل دنیای وی است، و ابویوسف از سر ذل و درویشی به علم آمده است و علم را سبب جاه و جمـال وذ
  ».پس محمد نه چون وی باشد. گردانیده

هیچ کس ندیدم که دنیا را اندر چشم وی خطر کمرت از آن بـود «: روایت کنند که رحمةاللّه علیه و از معروف کرخی
ای مقـدار نبـود و انـدر فقـرا بـه چشـم کمـال دنیا را و اهل او به نزدیک وی به پـر پشـه که داود طایی را، که همه

  ».نگریستی، اگر چه پر آفت بودندی
  .واللّه اعلم. و وی را مناقب بسیار است و ستوده
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  ابوالحسن سریّ بن المُغلّس السّقطی، رحمةاللّه علیه
  لحسن سری بن المُغلّس السّقطی، رحمة اللّه علیهشیخ اهل حقایق، و منقطع از جمله عالیق، ابوا: و منهم

ورا شأنی عظیم است و ابتدا کسی که اندر ترتیب مقامـات و  تصوّفو عالم به جملۀ علوم، و اندر خال جنید بود 
انـد و وی حبیـب راعـی را بسط احوال خوض کرد وی بود، رحمة اللّه علیه و بیشـرت از مشـایخ عـراق مریـدان وی

انـدر بـازار بغـداد سـقط فروشـی کـردی چـون بـازار . وی صحبت داشته و مرید معروف کرخی بـوددیده بود و با 
چون نگاه کردند، دوکان » .من فارغ شدم از بند آن«: گفت» .دوکانت بسوخت«: بغداد بسوخت، وی را گفتند

ویشـان داد و چون آن چنان بدیـد هرچـه داشـت بـه در. وی نسوخته بود و از چهار سوی آن همه دوکانها بسوخته
  .اختیار کرد تصوّفطریق 

من شکسته. زی به دوکان من اندر آمدورحبیب راعی «: گفت» ابتدای حالت چگونه بود؟«: وی را پرسیدند که
از آن روز که این نکته به گوش مـن رسـید، نیـز از مـن . جَبَرک اللّه: مرا گفت. به درویشان ده: ای فرا وی دادم که

  ».فالح دنیایی برخاست
  ».اللّهمَّ مَهْما عَذَّبتَنِی بِشیءٍ فَالتُعَذِّبْنی بِذُلِّ الحِجابِ«: که گفتآید و از وی می

بار خدایا، اگر مرا به چیزی عذاب کنی به ذل حجابم عذاب مکن؛ از آن که چون محجوب نباشم از تو، عذاب و 
ابـدی تـو هـالک مـن باشـد بـه ذل  بال به ذکر و مشاهدت تو بر من آسان بود و چون از تو محجـوب باشـم نعـیم

بال نعمت بود کـه انـدر حجـاب مُبلـی بـود؛ کـه انـدر . پس بالیی که اندر مشاهدت مُبلی بود بال نبود. حجاب تو
مکاشـف انـدی هرگـز  تعـاىل تر از حجاب نیست؛ که اگر اندر دوزخ، اهل دوزخ، به خـدایدوزخ هیچ بال سخت

جان را چندان مشرب دهد که از عذاب تن و بـالی  عزّاسمُه ه دیدار حقمؤمنان عاصی را از بهشت یاد نیایدی؛ ک
تر از کشف نیست، که اگر آن همه نعمت و صد کالبد یادش نیایدی و خرب نداردی و اندر بهشت هیچ نعمت کامل

چندان دیگر اندر حق ایشان محصول باشـدی و ایشـان از خداونـد محجـوب، هـالک از دلهـا و جانهـای ایشـان 
پس سنت بار خدای آن است کـه انـدر همـه احـوال دل دوسـتان را بـه خـود بینـا دارد تـا همـه مشـقت و . دیبرآی

تر از حجاب تو داریم؛ که همه عذابها دوست«: ریاضت و بالها به شرب آن بتوانند کشید تا دعاشان چنني باشد که
  .واللّه اعلم» .چون جمال تو بر دلهای ما مکشوف باشد از بال نیندیشیم

  ابوعلی شقیق بن ابراهیم األزْدی، رضی اللّه عنه
  سرهنگ اهل بال و بلوی، و مایۀ زهد و تقوی، ابوعلی شقیق بن ابراهیم األزْدی، رضی اللّه عنه: و منهم

عزیز قوم و مقتدای ایشان بود و عالم به جملۀ علوم شرعی و معـاملتی و حقیقتـی و وی را تصـانیف بسـیار اسـت 
  .احب ابراهیم بن ادهم بودو بسیاری از مشایخ را دیده بود و صحبت ایشان را دریافتهاندر فنون علم و ص

جَعَـلَ اللّـهُ أهْـلَ طاعَتِـه أَحیـاءً فـی مَمـاتِهمْ و أهـلَ المَعاصـی أمواتـاً فـی «: آید که گفت، رضی اللّـه عنـهاز وی می
  ».حَیاتِهم
 ید و اهل معصیت را اندر زندگی مرده؛ یعنـی مطیـعاهل طاعت خود را اندر حال مرگ زنده گردان تعاىل خداوند

زنده بود؛ که مالئکه بر طاعت وی آفرین همی کنند تا به قیامت، و ثـوابش مؤبـد بـود پـس وی  اگرچه مرده باشد
  .اندر فنای مرگ باقی بود به بقای جزا

: وی گفـت» .واهم کـه توبـه کـنمخایّها الشّیخ، گناه بسیار دارم و می«: پريی به نزدیک وی آمد گفت: همی آید که
هرکه پیش از مـرگ بیایـد، اگرچـه دیـر آمـده «: گفت» چرا؟«: گفت» .نه، که زود آمدم«: پري گفت» .دیرآمدی«

  ».باشد، زود آمده باشد
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خوردنـد و همـه و گویند ابتدای حال وی آن بود که ساىل اندر بلخ قحطی افتاده بود و مردمان مـر یکـدیگر را مـی
چـرا مـی«: مردمـان گفتنـد. کـردخندیـد و طـرب مـیغالمی را دیدند که در بـازار مـی. وهگن بودندمسلمانان اند

مـرا هـیچ انـدوه «:گفت» اند و تو چندین شادی همی کنی؟خندی؟ شرم نداری که همه مردمان اندر اندوه مانده
یق گفـت، رضـی اللّـه شـق» .نیست؛ که من بندۀ آن کسم که ورا یکی ده است و شغل من از دل من برداشـته اسـت

کنـد و تـو مالـک الملـوکی و روزی مـا ای که یکی ده دارد چندین شادی میبارخدایا، این غالم به خواجه«: عنه
از شغل دنیا رجوع کـرد و طریـق حـق سـرپدن گرفـت و نیـز » !ایمای و ما چندین اندوه بر دل گماشتهاندر پذیرفته

و ایـن از » .ام، و آنچه یافتم بـدو یـافتمام شاگرد غالمیگرد غالمیشا«: هرگز اندوه روزی نخورد و پیوسته گفتی
  .وی تواضع بود

  .واللّه اعلم. وی را مناقب بسیار است

  ابوسلیمان عبدالرّحمان بن عطیّة الدّارانی، رضی اللّه عنه
  اللّه عنه شیخ وقت خود ومر طریق حق را مجرد، ابوسلیمان عبدالرّحمان ابن عَطیّة الدارانی، رضی: و منهم

و وی به ریاضت و مجاهدت صعب مخصوص است و عالم بود به علـم وقـت و . عزیز قوم بود و ریحان دلها بود
و وی را کالم لطیف است اندر معـامالت و حفـظ قلـوب و رعایـت . معرفت آفات نفس و به صرب به کمینهای آن

  .جوارح
  ».خَوْفِ فَسَدَ الوَقْتُإذا غَلَبَ الرَّجاءُ عَلَی ال«: آید که گفتو از وی می

چون رجا بر خوف غالب شود وقت شوریده گردد؛ ازیرا که وقت رعایت حال باشد و بنـده تـا آنگـاه راعـی حـال 
چون آن برخاست وی تارک الرعایه گردد و وقتش فاسد گردد و اگر خوف بر . باشد که خوفی بر دلش مستوىل بود

پـس حفـظ . غلبۀ خوف از ناامیدی بود و نومیدی از حق شرک بـودرجا غلبه گريد توحیدش باطل شود؛ از آن که 
چون هر دو برابر باشد توحید و وقـت . توحید اندر صحت رجای بنده باشد و حفظ وقت اندر صحت خوف وی

محفوظ باشد و بنده به حفظ توحید مؤمن بودو به حفظ وقت مطیع و تعلق رجا به مشاهدتی صِرف بود کـه انـدر 
است و تعلق خوف به مجاهـدتی صِـرف کـه انـدر او جملـه اضـطرار اسـت و مشـاهدت مواریـث او جمله اعتماد 

مجاهدت باشد و این معنی آن بود که همه اومیدها از ناامیدی پدید آیـد، و هـر کـه بـه کـردار خـود از فـالح خـود 
بساط بـر وی بگشـاید و راه نماید و درِ ان تعاىل و تقدس نومید شود آن نومیدی وی را به نجاح و فالح و کرم حق

  .دلش را از آفات طبع بزداید و جملۀ اسرار ربانی وی را کشف گردد
کردم اندر آن میانه مـرا راحتـی بسـیار مـیاندر خلوت شبی نماز می: گوید رحمة اللّه علیه احمد بن ابی الحواری

پـیش اسـت تـا انـدر خـأل ضـعیف مـردی، کـه تـرا هنـوز خلـق انـدر «:گفـت. دیگر روز با ابوسـلیمان بگفـتم. بود
  ».دیگرگونی و اندر مأل دیگرگون

و اندر دو جهان هیچ چیز را آن خطر نیست که بنده را از حق باز تواند داشت و چون عروسی را جلوه کنند بر سر 
ن بـود؛ امـا نیابـد کـه وی بجـز آعزّ  خلق، از برای آن کنند تا همه خلق او را ببینند و از دیدار خلق مر او را زیادت

طاعـت مطیـع بیننـد وی را زبـان عـزّ  اگـر همـه خلـق. مقصود خود را بیند؛ که از دیدار او مر غري را، او را ذل بود
  .دارد که هالک وی است و هو اعلمزیان رؤیت وی مر طاعت وی را می. ندارد

  ابومحفوظ معروف بن فريوز الکرخی، رضی اللّه عنه
  ضا، ابومحفوظ معروف ابن فريوز الکرخی، رضی اللّه عنهمتعلق درگاه خدا و پروردۀ علی ر: و منهم
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از قدما و سادات مشایخ بود و معروف به فتوت و مذکور به ورع و انابت و ذکر وی مقدم بایستی از این ترتیـب؛ 
یکی از آن، شیخ . اندر این محل آوردم یکی صاحب نقل، و یکی صاحب تصرف اما من بر موافقت دو پري مقدم

رضـی  که کتابش بر این ترتیب است و دیگر استاد ابوالقاسـم القشـريی وعبدالرّحمان السلمی، رحمه اللّهاب مبارک
که ذکر وی اندر کتابش بر این جملت است، انـدر ایـن موضـع اثبـات کـردم؛ از آنچـه وی اسـتاد سـری  اللّه عنهما
  .و مرید داود طایی بوده است سقطی

اسـالم آورد و بـه نزدیـک وی  رضـوان اللّـه علـیهم دست علی بن موسی الرضـا و اندر ابتدا بیگانه بوده است، بر
  .و وی را مناقب و فضایل بسیار است و اندر فنون علم مقتدای قوم بوده است. سخت عزیزو ستوده بوده است

  ». سؤالٍوفاءً بال خالفٍ و مدحٌ بال جودٍ و عَطاءٌ بال: لِلْفِتْیانِ ثالثُ عالماتٍ«: آید که گفتاز وی می
یکی وفایی بی خالف، و دیگر ستایشی بی جود وسدیگر عطایی بی سؤال؛ امـا : عالمت جوانمردان سه چیز بود

وفای بی خالف آن بود که اندر عهد عبودیت، بنده مخالفت و معصیت بر خود حرام دارد، و مـدح بـی جـود آن 
سـؤال آن باشـد کـه چـون هسـتی بـود انـدر عطـا بود که از کسی نیکویی ندیده باشد وی را نیکو گوید و عطای بی 

تمییز نکند و چون حال کسی معلوم شود وی را سؤال نفرماید و این جمله از خلقی بود به خلقی؛ اما همه خالیق 
و فعـل وی بـا بنـدگانش؛ از آنچـه انـدر  جل و عال و این هر سه، صفت حق است. انداندر این سه صفت عاریت
بـه جـای ایشـان لطـف  جـّل جاللُـه هر چند که ایشان در وفای خود خالف کنند، وی. دوفا با دوستان خالف نکن

زیادت کند و عالمت وفای وی آن است که در ازل بی فعل نیک بنده مر او را بخواند و امروز به علـت معصـیت 
ا بر اندکی از کردار محتاج فعل بنده نیست و بنده ر جّل جاللُه و مدح بی جود جز وی نکند؛ که وی. وی را نراند

و عطای بی سؤال جز وی نتواند داد؛ از آنچه کریم اسـت، حـال هـر یـک . ثنا گوید، له الحمدُ فی اآلخرةِ و االول
  .بداند و مقصود هر یک بی سؤال وی حاصل کند

ن بنده را کرامتی کند و وی را بزرگ گرداند و به قرب خود مخصـوص کنـد بـا وی ایـ عزّ و جّل پس چون خدای
آنگاه ورا نام فتوت دهند و انـدر . هر سه بکند، و وی به جهد، به مقدار امکان معاملت خود با خلق همني گرداند

بر حقیقت، و به جایگاه این را  السّالم علیه زمرۀ فتیان نامش ثبت گردانند و این هر سه، صفت ابراهیم پیغمرب بود
  .وجلعزّ  بیاریم، ان شاء اللّه

  حمان حاتم بن عُنوان األصم، رضی اللّه عنهابوعبدالرّ
  زین عُبّاد، و جمال اوتاد، ابوعبدالرّحمان حاتم بن عُنوان األصمّ، رضی اللّه عنه: و منهم

انـدر . از محتشمان بلخ بود و از قدمای مشایخ خراسان، مرید شقیق بود و استاد احمد خضرویه، رحمةاللّه علـیهم
  ».صِدّیقُ زمانِنا حاتمُ األصمّ«: انتها، یک قدم بی صدق ننهاد؛ تا جنید گفت جملۀ احوال خود،از ابتدا تا

  .است اندر دقایق رؤیت آفات نفس و رعونات طبع، و تصانیف مشهور اندر علم معامالتوی را کالم عاىل 
ظـرِ، فـاحْفَظِ األکـلَ شهوةً فی األکلِ، و شهوةً فی الکالمِ، و شـهوةٌ فـی النّ: الشّهوةُ ثالثةً«: آید که گفتاز وی می

  ».بالثّقةِ و اللِّسانَ بالصّدقِ و النّظرَ بالعِبْرةِ
نگاه دار خورش خود را به باور داشت . یکی اندر طعام و دیگر اندر گفتار و سدیگر اندر دیدار: شهوت سه است

هر که اندر اکـل توکـل پس . و زبان را به راست گفنت و چشم را به عربت نگریسنت جل جالله و اعتماد بر خداوند
کند از شهوت اکل رسته باشد و هر که به زبان صدق گوید از شهوت زبان رسته باشد و هر که به چشم راست بینـد 
از شهوت چشم رسته باشد و حقیقت توکل از راست دانسنت بود؛ که وی را چـون بـه راسـتی بـه روزی دادن بـاور 

نگاه از راستی معرفت خود نظر کند؛ تا اکل و شربش جـز دوسـتی دارد، آنگاه به راستی دانش خود عبارت کند، آ
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پس چون راست داند حـالل خـورد و چـون راسـت گویـد . نبود و عبارتش جز وجد نه و نظرش بجز مشاهدت نه
ذکر گوید و چون راست بیند وی را بیند؛ زان که جز دادۀ وی به اذن وی خوردن حالل نیست و جز ذکر وی اندر 

چـون . م ذکر کس راست نیست و جز اندر جمال و جاللش اندر موجودات نظاره کـردن روا نیسـتهژده هزار عال
از وی گريی و به اذن وی خوری شهوت نباشد و چون ازوی گویی وبه اذن وی گویی شهوت نباشد و چـون فعـل 

شـهوت بـود  اگر چه حالل باشـد وی بینی و به دستوری وی بینی شهوت نباشد؛ و باز چون به هوای خود خوری
 اگرچه استدالل کنـی دروغ و شهوت بود و اگر به هوای خود نگری هر چند ذکر بود و چون به هوای خود گویی

  .وبال و شهوت باشد و هو اعلم

  ابوعبداللّه محمدبن ادریس الشّافعی، رضی اللّه عنه
  ی، رضی اللّه عنهامام مطّلبی، و ابن عمّ نبی، ابوعبداللّه محمد بن ادریس الشّافع: و منهم

و وی را مناقب بسیار و مشـهور اسـت و . معروف بود به فتوت و ورع. از بزرگان وقت بود واندر جملۀ علوم امام
  .کالم عاىل

  .چون به عراق آمد به محمدبن الحسن اختالف ساخت، رضی اللّه عنه. شاگرد امام مالک بود تا به مدینه بود
کرد تحقیق این طریق را، تا گروهی بر وی مجتمـع شـدند و بود و طلب مییو پیوسته اندر طبعش ارادت عزلتی م

آنگاه به طلب جاه و برزش امامـت مشـغول شـد و از آن بازمانـد، و . اقتدا بر او کردند احمدبن حنبل از ایشان بود
  .اندر همه احوال محمود الخصال بود

از بعد آن، هر . ا سلیم راعی را بدید و بدو تقرب کردبود ته اندر دلش خشونتی میتصوّفو اندر ابتدای احوال از م
  .کجا رفتی طلب کنندۀ حقیقتی بودی

  ».إذا رأیتَ العالِمَ یشتَغِلُ بالرُّخَصِ فَلَیْسَ یجیء منه شیءً«: آید که گفتاز وی می
ه همـه خالیـقچون عالم را بینی که رُخَص و تأویالت مشغول گردد، بدان که از وی هیچ نیاید؛ یعنی علما پیشـگا

اند، روا نباشد که کسی قدم پیش از ایشان نهد اندر هیچ معنی و راه حق جز به احتیاط و مبالغت انـدر مجاهـدت 
پس . نتوان رفت و رُخَص طلب کردن کار کسی باشد که ازمجاهدت بگریزد و خواهد که خود را تخفیف اختیار کند

ت بريون نیفتد و مجاهدت برزیدن درجت خواص تا ثمرت رُخًص طلب کردن درجت عوام باشد تا از دایرۀ شریع
چـون خـاص را بـه درجـت عـام رضـا بـود ازوی هـیچ نیایـد و نیـز رُخَـص . انـدآن در سرّ بیابنـد، و علمـا خـواص

اند و دوست مر فرمان دوست را سبک ندارد و ادنا  تعاىل طلبکردن سبک داشت فرمان بود، و علما دوستان حق
  .ند، بلکه در آن احتیاط کنددرجت آن اختیار نک

یارسـول اللّـه، از تـو بـه مـن «: گفـتمش. به خواب دیدم السّالم علیه شبی پیغمرب را: یکی از مشایخ روایت کند که
: گفـتم» .راوی از من به تو این خرب راست رسانید«: گفت» .اوتاد و اولیااند عزّ و جّل روایت رسید که خدای را

و وی را بجـز » .محمد بن ادریس یکی از ایشان است«: گفت» .یدم تا یکی از ایشان ببینمبایا رسول اللّه، می«
  .این بسیار مناقب هست

  ابوعبداللّه احمدبن حنبل، رضی اللّه عنه
  احمدبن حنبل، رضی اللّه عنه عبداللّهشیخ سنت و قاهر اهل بدعت، ابو: و منهم

و ایـن طبقـه بجملـه از فـریقني وی را . السّـالم بـود، علیـه مخصوص بود به ورع و تقوی، و حافظ حـدیث پیغمـرب
اند و صحبت مشایخ بزرگ دریافته بود، چون ذوالنون مصری و بشر حافی و سری سقطی و معروف مبارک داشته
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  .کرخی و مانند ایشان، رضی اللّه عنهم
کننـد آن بـر وی افرتاسـت و الکرامات و صحیح الفراسات بود و اینچه امروز بعضـی از مشـبهه تعلـق بـدو و ظاهر 

  .موضوع و وی از آن جمله بری است
و وی را اعتقادی است اندر اصول دین پسندیدۀ علما و چون به بغداد معتزله غلبه کردند گفتند وی راتکلیف باید 

ن را قـرآ«: دستهاش بر عُقابَیْن کشیدند و هزار تازیانـه بزدنـدش کـه. پريو ضعیف بود. کرد تا قرآن را مخلوق گوید
دو دست دیگـر پدیـدار آمـد و ازار . نگفت و اندر آن میانه بند ازارش بگشاد و دستهاش بسته بود» .مخلوق گوی

  .و هم اندر آن جراحت فرمان یافت. چون این برهان بدیدند بگذاشتندش. ببست
چـه «: گفـت» ؟چه گویی اندر این قوم کـه تـرا بزدنـد«: و اندر آخر عهد وی قومی به نزدیک وی آمدند و گفتند

اند به مجرد زخم من به قیامـت بـا ایشـان اگر ایشان بر حق. پنداشتند که من بر باطلم. گویم؟ از برای خدای زدند
  ».خصمی نکنم

و وی را کالم است عاىل اندر معاملت، و هرکه ازوی مسألتی پرسیدی، اگر معـاملتی بـودی، جـواب گفتـی و اگـر 
الخَالصُ مِنْ آفاتِ «: ما اإلخالصُ؟ قال«: نانکه روزی یکی بیامدو گفتحقیقتی، حواله به بشر حافی کردی؛ چ

  ».األعمالِ
عملـت بـی ریـا و سُـمعه : اخالص آن است که از آفات اعمال خالص یابی؛ یعنی«: گفت» اخالص چیست؟«:

  ».شود
  ».الثّقة باللّه«: قال» ما التّوکّل؟«: گفت

  ».دای اندر روزی خودباور و استوار داشت خ«: گفت» توکل چیست؟«:
  ».تسلیم األمور إىل اللّه«: قال» ما الرضا؟«: گفت

  » .سپاری تعاىل آن که کارهای خود به خداوند«:گفت» رضا چیست؟«:
  »ما المحبّة؟«: گفت

  ».این از بشر حافی پرس؛ که تا وی زنده است من جواب این نکنم«: گفت» محبت چیست؟«:
اندر همه احوال ممتحن بود در حـال حیـات از طعـن معتزلـه، و در حـال ممـات  علیهرحمة اللّه  و احمد بن حنبل

اند وی را تهمت کنند و وی که اهل سنت و جماعت آنان که بر حال وی واقف نگشتهازتهمتهای مشبهه؛ تا حدی 
  .و اللّه اعلم. از آن بری است

  ابوالحسن احمدبن ابی الحواری، رضی اللّه عنه
  ت و مشرف آفات مَقْت، ابوالحسن احمدبن ابی الحواری، رضی اللّه عنهسراج وق: و منهم

  ».احمدبن ابی الحواری ریحانةُ الشّامِ«: از جلّۀ مشایخ شام بود و ممدوح جملۀ مشایخ؛ تا حدی که جنید گفت
 وی را کالم عاىل است و اشارت لطیف اندر فنون علـم ایـن طریقـت و روایـات صـحیح از حـدیث پیغمـرب، علیـه

و رجوع اهل وقت بدو بود اندر واقعات ایشان و او مرید ابوسلیمان دارانی بود، رضی اللّه عنه و صـحبت  السّالم
  .الفزاری و نِباجی کرده بود و از هر یک ادب و فایده گرفته ةسفیان بن عُیینه و مروان بن معاوی

أقلُّ مِنَ الکِالبِ مَـنْ عَکَـفَ علیهـا؛ فـانَّ الکلـبَ یأخـذُ الدُّنیا مَزْبَلةٌ و مَجْمَعُ الکِالبِ و «: آید که گفتو ازوی می
  ».مِنْها حاجَتَهُ و یَنْصَرِفُ عنها و المُحِبُّ لها الیَزُولُ عنها بِحالٍ

ای است و جایگاه جمع گشنت سگان و کمرت از سگان باشد آن که بر سر معلوم دنیا بایستد؛ از آنچه دنیا چون مزبله
و از حقـريی دنیـا بـود . روا کند و برود و دوست دارندۀ دنیا از جمع کردن آن برنگردد سگ از مزبله حاجت خود
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به نزدیک همت آن جوانمرد که دنیا را به مزبله مانند کـرد و اهـل آن را بـه کمـرت از سـگان و علـت آورد کـه چـون 
انـد و از دن دنیـا نشسـتهسگ از مزبله بهرۀ خویش بگريد از آن فراتر شود؛ امـا اهـل دنیـا پیوسـته بـر سـر جمـع کـر

محبت و گرد کـردن آن هرگـز برنگردنـد و ایـن عالمـت انقطـاع وی اسـت از دنیـا و اخـوات آن و اعـراض وی از 
  .ای خرم استاصحاب آن و مر اهل این طریقت را گسستگی از دنیا مجاىل خوش و روضه

نِعـمَ الـدّلیلُ «: ت و به دریا برد و گفـتآنگاه کتب خود برداش. وی اندر ابتدا طلب علم کرد و به درجۀ ائمه رسید
  ».کنت و أمّا اإلشتغالُ بالدّلیلِ بعدَ الوُصولِ مُحالٌ

محـال باشـد؛ کـه  نیکو دلیل و راهربی که تویی مر مرید را؛ اما پس از رسیدگی به مقصود، مشغول بـودن بـه دلیـل
  و راه را چه قیمت باشد؟ چون پیشگاه پدید آمد درگاه. دلیل تا آنگاه بود که مرید اندر راه بود

فقـد فَصَـلَ؛ چـون رسـیدن » وصـلتُ«: ایـن در حـال سـکر بـود وانـدر ایـن راه آن کـه گفـت: اند کـهو مشایخ گفته
پس شغل شغل بود و فراغت فراغت و وصول وصول اندر شغل و فراغت نبسته است؛ کـه ایـن هـر . بازماندن بود

وی به نیکو خواست بنده و این اندر شغل و فراغت بنـده  دو صفت بنده باشد و وصل عنایت حق و ارادت ازىل
پس وصولش را اصول نه و مالزمت و قرب و مجاورت بـر وی نـاروا وصـلش کرامـت بنـده بـودو هجـرش . نیاید

  .تغري بر صفات وی روا نه. اهانت وی
ندر لفظ وصول مراد به محتمل است که آن پري بزرگ را ا: چنني گوید که رضی اللّه عنه و علی بن عثمان الجالبی

واضـح شـود  وصل راه حق بوده است؛ از آنچه در کتب راه حق نیست، که عبـارات از آن اسـت؛ کـه چـون طریـق
عبارت منقطع گردد؛ که عبارت را چندان قوت بود که اندر غیبت مقصود بود، چون مشاهدت حاصل آمد عبارت 

رضـی  و از مشـایخ. تر کـه ضـایع بـودت، کتب اوىلچون در صحت معرفت زفانها گنگ بود از عبار. متالشی شود
و غـري وی کـه  رحمه اللّـه بجز وی همني کردند چون شیخ المشایخ ابوسعید فضل اللّه بن محمد المیهنی اللّه عنهم

و گروهی از مرتسمان از کاهلی و مدد جهل را بدان احرار تقلید کردند و مانا که آن احـرار . کتب خود به آب دادند
ن بجز انقطاع عالیق نخواستند و ترک التفـات و فراغـت دل از مـادون وی و ایـن جـز از سـکر ابتـدا و آتـش بدا

چـون دل از عالیـق . ای هم حجاب نکنـدکودکی راست نیاید؛ از آنچه متمکن را کونني حجاب نکند، کاغذ پاره
  ای کاغذ را چه قیمت بود؟منقطع شد، پاره
تر ان بود که عبارت پس اوىل چنانکه گفتیم»د نفی عبارت است ازتحقیق معنیشسنت کتاب مرا«: اما آن که گوید

تـر از زبان منفی باشد؛ از آنچه در کتاب عبارتی مکتوب است و بر زبان عبارتی جاری و عبـارتی از عبـارتی اوىل
  .نباشد

مستمع نیافـت و شـرح حـال  اندر غلبۀ حال خود رحمةاللّه علیه و مرا چنني صورت بندد که احمدبن ابی الحواری
نیکـو «:بـه آب فـرو گذاشـت وگفـت. چون بسیار فراهم آمد اهل نیافـت تـا نشـر کـردی. ها نبشتخود بر کاغذ پاره

و نیز احتمـال کنـد کـه وی را کتـب از اوراد و » .دلیلی تو؛ اما چون مراد برآمد از تو، مشغول شدن به تو محال بود
دانید، شغل از پیش خود برداشـت و فراغـت دل طلبیـد مـر معنـی را و بـه گرداشت و مشغول میمعامالت باز می

  .ترک عبارات بگفت

  ابوحامد احمدبن خضرویه البلخی، رضی اللّه عنه
  سرهنگ جوانمردان، و آفتاب خراسان، ابوحامد احمد بن خضرویه البلخی، رضی اللّه عنه: و منهم

مقتدای قوم و پسندیدۀ خـاص و عـام بـود و طـریقش  وقت مخصوص بود و اندر زمانۀ خودبه علو حال و شرف 
  .مالمت بودی و جامه به رسم لشکریان پوشیدی
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چـون وی را ارادت توبـه . وی دخـرت امـريبلخ بـود. و فاطمه که عیال وی بود، انـدر طریقـت شـأنی عظـیم داشـت
یـا احمـد، مـن تـرا «: کـه کس فرستاد. وی اجابت نکرد» .مرا از پدر بخواه«: پدیدار آمد، به احمد کس فرستاد که
  ».راهرب باش نه راهبُر. مرد آن نپنداشتم که راه حق بزنی

پدرش به حکم تربک وی را به احمد خضرویه داد و فاطمه بـه تـرک . احمد کس فرستاد و وی را از پدر بخواست
فاطمه با وی . تادتا احمد را قصد زیارت خواجه بایزید اف. مشغوىل دنیا بگفت و به حکم عزلت با احمد بیارامید

احمـد از آن متعجـب شـد و . گفـتچون پیش بایزید آمد برقع از روی برداشت و با وی سخن گسـتاخ مـی. برفت
از آنچـه تـو محـرم «: گفـت» یا فاطمه، آن چه گستاخی بودت بـا بایزیـد؟«: گفت. غريت بر دلش مستوىل گشت

به خدا و دلیل بر این آن که وی از صحبت مـن  از تو به هوی رسم، و ازوی. طبیعت منی، و وی محرم طریقت من
  ».بی نیاز است و توبه من محتاج
یـا «: گفـت. بودی، تا روزی بایزید را چشم بر دست فاطمه افتـاد، حنابسـته دیـدو پیوسته وی با بایزید گستاخ می

ی من ندیدی، مـرا یا بایزید، تا این غایت که تو دست و حنا«: وی گفت» ای؟فاطمه، دست از برای چه حنا بسته
  ».اکنون که چشمت بر دست من افتاد، صحبت ما حرام شد. با تو انبساط بود

و از آنجا برگشتند و به نیسابور مقام کردند و اهل نیشابور و مشـایخ آن را بـا احمـد خـوش بـودو چـون یحیـی بـن 
بـا فطامـه . وی را دعوتی کند است تااز ری به نیسابور آمد و قصد بلخ کرد، احمد خو رحمة اللّه علیه مُعاذ الرازی

چندین سر گاو و گوسفند و حوایج و توابل، و چندین شـمع «:گفت» دعوت یحیی را چه باید؟«: مشورتی کرد که
چـون : گفـت» کشـنت خـران چـه معنـی دارد؟«: احمـد گفـت» .و عطر و با این همه نیز بیست سر خر بباید کشت

  »ید که سگان محلت را از آن خري باشد؟کریمی به خانۀ کریمی میهمان باشد، نبا
مَنْ أرادَ أنْ یَنْظُرَ إىل رَجُـلٍ مِـنَ الرِّجـالِ مَخْبُـوٍّ تَحْـتَ لِبـاسِ النِّسـوانِ، فَلْیَنْظُـرْ إىل «: و ابویزید گفت، رضی اللّه عنه

  ».هرکه خواهد تا مردی بیند پنهان اندر لباس زنان، گو در فاطمه نگاه کن. فاطمة
اگـر احمـد خضـرویه نبـودی . لَوْال احمدُ بـن خِضـرویَه مـا ظَهَـرَتِ الفُتُـوَّةُ«: گوید، رحمة اللّه علیه ابوحفص حداد

  ».فتوت و مروت پیدا نگشتی
و وی را کالم عاىل و انفاس مهذب است و تصانیف مشهور انـدر هـر فـن معـامالت و ادب و نکـت الیـح انـدر 

  .حقایق
  ».حٌ و الحقُّ الئحٌ و الدّاعی قد أسْمَعَ، فَما التّحیّرُ بَعدَها الّا مِنَ الْعَمیالطّریقُ واضِ«: آید که گفتو از وی می

راه پیداست و حق آشکارا و خواننـده شـنوانید، انـدر ایـن محـل، تحـري بجـز از نابینـایی نباشـد؛ یعنـی راه جسـنت 
سـر راه آیـی؛ کـه حـق  چـون یـافتی بـر. تو خود را جوی تـا کجـایی. خطاست؛ که راه حق چون آفتاب تابان است

  .ظاهرتر از آن است که در تحت طلب طالب آید
  ».فَقْرِکَعزّ  أُسْتُرْ«: آید که گفتو از وی می

 تعـاىل عز درویشی خود را پنهان دار؛ یعنی با خلق مگوی که من درویشم تا سر تو آشکارا نشود؛ کـه آن از خـدای
  .کرامتی عظیم است

در ماه رمضان یکی را از اغنیا دعوت کرد و اندر خانـۀ وی بجـز نـانی خشـک  درویشی: آید که گفتو از وی می
این سـزای کسـی اسـت «: وی آن صره نپذیرفت و گفت. ای زر بدو فرستادچون توانگر بازگشت، صُرّه. گشته نبود

  .ه اعلماین از صحت صدق فقر وی بود و اللّ» .فقر داردعزّ  که سر خود با تو آشکارا کند و یا اغنیا را اهل
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  ابوتراب عسکر بن الحُصَني النَّسَفی، رضی اللّه عنه
  امام متوکالن، و گزیدۀ اهل زمان، ابوتراب عسکر بن الحُصَني النَّسَفی، رضی اللّه عنه: و منهم

وی را کرامـات بسـیار اسـت و . از جلّۀ مشایخ خراسان بـود و از سـادات ایشـان، مشـهور بـه فتـوت و زهـد و ورع
وفات . ه بود و بَوادی، جمله، به تجرید گذاشتیتصوّفکه در بادیه دیده است و از کربای مسافران م عجوبات بیشمار

وی را یافتند بر پای استاده و روی سوی قبله . از پس چندین سال جماعتی بدو رسیدند. وی اندر بادیۀ بصره بود
در دست گرفته و از سِباع هیچ چیـز گـرد ای اندر پیش نهاده و عصا کرده و جان تسلیم کرده و خشک گشته، رَکوه

  .او نگشته
  ».الفقريُ قُوتُهُ ماوَجَدَ و لِباسُهُ ماسَتَرَ وَمَسْکَنُهُ حَیْثُ نَزَلَ«: آید که گفتاز وی می

ــد؛ و لباســش آن کــه ورا بپوشــد، انــدر آن تصــرف نکنــد و  ــار نکن قــوت درویــش آن بــود کــه بیابــد و در آن اختی
  .و منزل کند و خود را جای نسازد؛ از آنچه تصرف اندر این هر سه مشغوىل بودجایگاهش آن که فرو آید 

اند، چون تکلـف کننـد و ایـن از روی معاملـت بـود؛ امـا از روی تحقیـق و همه عالم اندر بالی این سه چیز مانده
نْ لَـوِ وَاَ«: مِـنْ قائـلٍعـزّ  غذای درویـش وجـد باشـد و لباسـش تقـوی و مسـکنش غیـب؛ از آنچـه خداونـد گفـت،

و ریضـاً و لِبـاسُ التَّقـوی «: و نیـز گفـت، قولـه، تعـاىل» ).الجـنّ/۱۶(اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسْـقَیْناهُم مـآءً غَـدَقاً 
  ».الفَقْرُ وَطَنُ الغَیْبِ«: السّالم و رسول گفت، علیه» ).األعراف/۲۶(

هدت و وطن، غیب و انتظار وصـلت، طریـق پس چون غذا و مشرب وی از شراب قربت بود و لباس تقوی و مجا
  .فقر واضح بود و معامالت آن الیح، و این درجۀ کمال باشد

  ابو زکرّیا یحیی بن مُعاذ الرّازی، رضی اللّه عنه
  ن طریقت و وال، ابوزکریا یحیی بن مُعاذ الرازی، رضی اللّه عنهيلسان محبت و وفا، و ز: و منهم

گوید  رحمة اللّه علیه قدمی تمام داشت؛ تا حُصری تعاىل حقیقت رجا به حق و نیکو سريت بود و اندرعاىل حال 
طریق خوف چنان  السّالم علیه یحیی بن زکریا. یکی از انبیا و دیگر از اولیا: را دو یحیی بود تعاىل خداوند«: که

را چنان سرپد که دست همـه سرپد که همه مدعیان به خوف از فالح خود نومید شدند و یحیی بن مُعاذ طریق رجا 
معلـوم اسـت، حـال ایـن یحیـی  السّـالم علیـه حـال یحیـی ابـن زکریـا«: گفتند» .مدعیان به رجا اندر خاک مالید

ای نرفت و اندر معاملـت به من رسیده است که هرگز وی را جاهلیت نبود و و بر وی کبريه«: گفت» چگونه بود؟
  ».تی از اصحابو برزش آن جدی داشت که کس طاقت وی نداش

بدان ای پسر، که ترک عبودیت «: گفت» ایها الشیخ، مقامت مقام رجاست و معاملت معاملت خایفان؟«: گفتند
. اند، محال باشد که کسی به برزش رکنی از ارکان ایمان به ضاللت افتدضاللت بودو خوف و رجا دو قایمۀ ایمان

تا عبادت موجود نباشد نه خوف درست آید نه رجا، . راخایف عبادت کند ترس قطیعت را، و راجی امید وصلت 
و چون عبادت حاصل بود ایـن خـوف و رجـا، بجملـه، عبـارتی بـود و آنجـا کـه عبـادت بایـد عبـارت هـیچ سـود 

  ».ندارد
وی را تصانیف بسیار است و نُکَت و اشارت بدیع و نخست کس از مشایخ این طایفه، از پـس خلفـای راشـدین، 

و من کالم وی را سخت دوست دارم که اندر طبع رقیق اسـت و انـدر سـمع لذیـذ و انـدر . بود که بر منرب شد وی
  .اصل دقیق و اندر عبارت مفید

الدّنیا دارُ الْأَشْغالِ و اآلخِرَةُ دارُ االهْوالِ، وال یزالُ العبـدُ بَـیْنَ األشـغالِ و األهـوالِ حتّـی «: آید که گفتاز وی می
  ».مّا إلَی الجَنَّةِ و اِمّا إىل النّارِیستَقِرَّ به القرارُ، اِ
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اهوال و پیوسته بنده میان اشغال و بیم است تا بر چه قرار گريد، اما با نعیم دنیا جایگاه اشغال است و عقبی محل 
همـت از . خنک آن دىل که از اشغال دنیا رسته باشد و از اهـوال آخـرت ایمـن شـده. آرامد و اما اندر جحیم نالد

  .سرا بگسسته باشد و به حق پیوستهاین هر دو 
چون . و مذهب او آن بود که غنا را بر فقر فضل نهادی و چون وی را اندر ری وام بسیار برآمد قصد خراسان کرد

به بلخ رسید مردمان وی را بازداشتند تا آنجا مدتی سخن گفت و پند و عِشَـت داد هـر یـک را، و صـد هـزار درم 
چــون بازگشــت تــا بــه ری بــاز رود دزدان بــر وی خوردنــد و آن همــه از وی . دســیم مردمــان وی را خــدمت کردنــ

  .وی مجرد به نشابور آمد وفاتش آنجا بود اندر جملۀ احوال عزیز بود و وجیه، میان خلق. بستدند

  الحدّادرضی اللّه عنه ابوحَفص عمر بن سالم النّیسابوریّ
  الحدّاد رضی اللّه عنه بوحفص عمر بن سالم النیّسابوریشیخ المشایخ خراسان، و نادرۀ کّل جهان، ا: و منهم

. صاحب ابوعبداللّه االبیوردی بـود و رفیـق احمـد خضـرویه. و سادات قوم بود و ممدوح جملۀ مشایخاز بزرگان 
  .شاه شجاع ازکرمان به زیارت وی آمد
: د مریدان بـا یکـدیگر گفتنـد کـهچون به بغداد آم. اندر تازی نصیبی نداشت. و وی به بغداد شد به زیارت مشایخ

چون به مسـجد شـونیزیه آمـد » .شَیْنی باشد که مر شیخ الشیوخ خراسان را ترجمانی باید تا سخن ایشان را بداند«
گفـت بـا ایشـان؛ چنانکـه جملـه از فصـاحت وی وی تازی فصیح مـی. مشایخ جمله بیامدند و جنید با ایشان بود

: جنیـد گفـت» .شـما ابتـدا کنیـد و قـوىل بگوییـد«: وی گفـت »مَـا الفُتُـوَّةُ؟«: عاجز شدند از وی سؤال کردنـد کـه
فتوت نزدیک من آن است که فتوت را نبینـی و آنچـه کـرده باشـی بـه . الفُتُوَّةُ عندی تَرْکُ الرُّوْیةِ و إسْقاطُ النِسْبةِ«

و لکـنَّ الفُتُـوَّةَ عِنْـدی أداءُ  مـا أحْسَـنَ مـا قـالَ الشّـیخُ،«: بـوحفص گفـت» .کـنماین من می: خود نسبت نکنی که
نیکوست آنچه شیخ گفت؛ ولیکن فتوت به نزدیـک مـن دادن انصـاف بـود و . اإلنصافِ و ترکُ مُطالَبةِ اإلنصافِ

. قومـوا یـا أصـحابَنا، فقـد زادَ ابـوحفص علـی آدَمَ و ذُریّتـه«:جنید گفت، رحمهـم اللّـه» .ترک طلب کردن انصاف
  ».دت آورد ابوحفص بر آدم و ذریت وی اندر جوانمردیبرخیزید یا اصحابنا که زیا

انـدر شارسـتان نسـا بهـر «: وی را گفتنـد کـه. و چنني گویند که ابتدای حال وی چنان بود که بر کنیزکـی شـیفته شـد
. نزدیـک وی آمـد و حـال بازگفـت بـوحفص بـه» .جهودی است ساحر، حِیَلِ این شغل تو بـه نزدیـک وی اسـت

بانروز نماز نباید کرد و ذکر حق و اعمال خري و نیت نیکو نباید کرد تا مـن حیلـت کـنم و چهل ش ترا«: جهود گفت
المحاله بر «: گفت. مراد برنیامدچون چهل روز تمام شد، جهود طلسم بکرد و آن . وی چنان کرد» .مراد تو برآید

خـري کـه بـر ظـاهر مـن  دانم از اعمـالمن هیچ نمی«: بوحفص گفت» .نیکِ نیک بیندیش. تو خريی گذشته باشد
جهود » .آمدم، سنگی از راه به پای بینداختم تا پای کسی در آن نیایدگذشت و بر باطن، اال آن که به راهگذر می

وی توبه » .میازار آن خدای را که تو چهل روز فرمان وی ضایع کردی، وی این مقدار رنج تو ضایع نکرد«: گفت
  .کرد، و جهود مسلمان شد

کرد تا به باوَرد شد و ابوعبداللّه باوردی را بدید و عهد ارادت وی گرفت و چون بـه نیسـابور می و همان آهنگری
وی بر دوکان خود نشسـته بـود سـماع آن وی را غلبـه کـرد و از . خواندباز آمد، روزی اندر بازار نابینایی قرآن می

ون شاگرد آن بدیـد هـوش از ایشـان بشـد چ. دست اندر آتش کرد و آهن تافته بی انرب بريون آورد. خود غایب شد
  .چون بوحفص به حال خود بازآمد دست از کسب بداشت و نیز بر دوکان نیامد

  ».تَرَکْتُ العَمَلَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إلیه، ثُمَّ تَرَکَنی العَمَلُ فَلَمْ أَرْجِعْ إلیه«: آید که گفتاز وی می
ت از من بداشت نیز بدان بازنگشتم؛ از آن که هـر چیـزی چون عمل دس. عمل دست بداشتم، آنگاه بدان بازگشتم
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تر باشد از فعل آن، اندر صحت این اصل که جمله اکتسـاب که ترک آن به تکلف و کسب بنده باشد ترک آن اوىل
اند و قیمت آن معنی را باشد که بی تکلف از غیب اندر آید؛ و اندر هـر محـل کـه اختیـار شـود و بنـده محل آفات

پس ترک و اخذ هیچ چیز بر بنده درست نیایـد؛ از آنچـه عطـا و . شود لطیفۀ حقیقت از آن زایل شودبدان متصل 
چون عطا آمد از حق اخذ آمدو چون زوال آمد ترک آمـد و . و به تقدیر وی تعاىل و تقدس زوال از خداوند است

نـده بـه اجتهـاد جالـب ودافـع آن چون چنني آمد، قیمت مر آن را باشد که قیام اخذ و ترک بدان اسـت نـه آن کـه ب
پس هزار سال اگر مرید به قبول حق گوید چنان نباشد که یک لَمحه حق به قبول وی گوید؛ که اقبال الیزال . باشد

اندر قبول ازل بسته است و سرور سرمد اندر سعادت سابق وبنده را به اخالص خود جز بـه خلـوص عنایـت حـق 
  .واللّه اعلم. که اسباب را مسبب از حال وی دفع کندای باشد راه نیست؛ و بس عزیز بنده

  ابوصالح حمدون بن احمدبن عمارة القصّار، رضی اللّه عنه
  قدوۀ اهل مالمت و داده به بال سالمت، ابوصالح حَمدون ابن احمد بن عمارة القَصّار، رضی اللّه عنه: و منهم

ه درجۀ اعلی بود و مذهب ثوری داشت و اندر طریقـت از قدمای مشایخ بود و متورعان ایشان و اندر فقه و علم ب
و وی را رمـوز رقیـق اسـت انـدر معـامالت و کـالم دقیـق انـدر . مرید ابوتراب نخشبی بود و از آنِ علی نصرآبادی

  .مجاهدات
ترا بر منرب باید شـد «: همی آید که چون شأن وی اندر علم بزرگ شد، ائمه و بزرگان نشابور بیامدند وی را گفتند

  ».و خلق را پند داد تا سخن تو فایدۀ دلها باشد
. از آن که دل مـن انـدر دنیـا و جـاه آن بسـته اسـت«: گفت» چرا؟«: گفتند» .مرا سخن گفنت روا نیست«: گفت

سخن من فایده ندهد و اندر دلها اثر نکند، و سخن گفتنی که اندر دلها مؤثر نباشد اسختفاف کردن بود بر علـم و 
شریعت و سخن گفنت آن کس را مسلم باشد که به خاموشی وی دیـن را خَلَـل باشـد، چـون بگویـد استهزا کردن بر 
  ».خلل برخیزد

  »تر است مر دلها را از سخن ما؟چرا سخن سَلَف نافع«: از وی پرسیدند که
لِعِّز النَّفْسِ وَطَلَـبِ الـدُّنیا و قَبـولِ  ألنّهم تَکلَّمُوا لِعِزِّ اإلسالم و نَجاةِ النُّفوسِ وَرِضا الرّحمنِ، و نَحْنُ نَتَکلَّمُ«: گفت
  ».الخَلْقِ

نفـس و طلـب دنیـا و عزّ  را گفتند و ما مر تعاىل اسالم و نجات تنها و رضای خداوندعزّ  از آنچه ایشان سخن مر
گویـد و بـه حـق گویـد، انـدر آن سـخن قهـری و  تعـاىل پس هر که سخن بر موافقت مراد حـق. قبول خلق را گوییم

صولتی باشد که بر أسرار اثر کند و هر که بر موافقت مراد خود گوید، اندر آن سخن هَوان و ذُلّی باشد که خلـق را از 
  .ای نباشد و ناگفنت آن به از گفنت باشد؛ از آنچه مرد از عبارت خود بیگانه شود، بهرت بودآن فایده

  .کرده است مر ترک جاه و رسم را و من چنان دانم که آن بزرگ جهان، ایشان را از سر خود دفع

  ابوالسّری منصور بن عمّار، رضی اللّه عنه
  شیخ باوقار و مُشرف خواطر و اسرار، ابوالسری منصور بن عمار، رضی اللّه عنه: و منهم

از اصحاب عراقیان بود و مقبول اهل خراسان بـود و . از بزرگان مشایخ بود به درجت و از کربای ایشان به مرتبت
مردمان را عِظت کردی به فنون علـم و روایـات و . کالم اندر موعظت کالم وی بود و الطف بیان، بیانِ وی احسن

  .ه اندر امر وی مبالغت فوق حد کنندتصوّفو بعضی از م. درایات و احکام ومعامالت عالم بود
لِ، و قُلـوبَ سبحانَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَ العارفنيَ أَوْعیَةَ الذِّکْرِ«: آید که گفتاز وی می ، و قُلوبَ الزّاهـدینَ أوْعَیَـةَ التَّوکـُّ
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  ».المتوکِّلنيَ أَوْعیَةَ الرِّضا، و قُلوبَ الفُقَراءِ أَوعیَة القَناعَةِ، و قُلوبَ أَهْلِ الدّنیا أَوْعیَةَ الطَّمَعِ
کالن منبع رضـا، و از پاک آن خدایی که دل عارفان را محل ذکر گردانید و از آنِ زاهدان موضع توکل، و از آن متو

 آنِ درویشان جایگاه قناعت، و از آنِ اهل دنیا محل طمع و اندر این عربتـی اسـت کـه هـر عضـوی را کـه خداونـد
بیافرید مر فعلی را محل گردانید؛ چنانکه دستها را محل بطش و پایها را محل مَشْی و چشمها را محل نظـر  تعاىل

فامـا . آفرید و اندر معانی کمونی و ظهوری ایشـان خالفـی بیشـرت نبـود وگوشها را محل سمع و زبان را محل نطق
دلها را که بیافرید در هر یکی معنیی مختلف نهاد و ارادتی دیگرسان و هـوایی دیگرگـون، یکـی را محـل معرفـت 

 تعـاىل کرد و یکی را موضع ضاللت، یکی جایگاه قناعت و مانند ایـن و انـدر هـیچ عضـو عجوبـۀ فعـل خداونـد
  .هرتر از دلها نیستظا

ه، فَشُـغْلُهُ : النّاسُ رَجُالنِ«: آید که گفتهم از وی می عارفٌ بنفسِه، فَشُغْلُهُ فی المجاهَـدَةِ و الریاضَـةِ، و عـارفٌ برَبـِّ
  ».بخِدْمتِه و عبادَتِه و مَرْضاتِه

و ریاضـت بـود، و آن آن که به خود عارف بود شغلش مجاهـدت : مردم آن بود که یا به حق عارف بود یا به خود
پس عارفان به خود را عبادت، ریاضت بود و . که به حق عارف بود شغلش خدمت و عبودیت و طلب رضا باشد

فشـتّانَ . این عبادت کند تا درجت یابد و آن عبادت کند و خود همه یافته باشـد. عارفان به حق را عبادت ریاست
  .و دیگری قایم به مشاهدتای قایم به مجاهدت بنده! ما بنيَ المَنزلتَنيِ
مُفتَقِرٌ إىل اللّهِ، فَهُوَ فی أعلَی الدَّرجاتِ عَلی لِسانِ الشَّریعَةِ، و آخَرُ الیَرَی : النّاسُ رجُالنِ«: آید که گفتو ازوی می

ةِ، فهـوَ فـی إفتقـارِه إلیـه و اسْـتغناءه اإلفتقارَ لِما عَلِمَ مِنْ فَراغِ اللّهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ و األجَلِ و السَّعادةِ و الشَّقاو
  ».به

و او اندر درجۀ بزرگرتین است بـه حکـم ظـاهر شـریعت، و  تعاىل یکی نیازمندی به خدای: اندمردمان بر دو گروه
قسمت کرده است اندر ازل از خلق  تعاىل و تقدس داند که خداونددیگر آن که رؤیت افتقارش نباشد؛ از آنچه می

ل و حیات و شقاوت و سعادت، جز آن نباشد که این کس اندر عني افتقار است بـدو و اسـتغنا از غـري و رزق و اج
انـد از رؤیـت تقـدیر، و ایـن گـروه انـدر تـرک رؤیـت پس آن گروه انـدر افتقارشـان بـه رؤیـت افتقـار محجـوب. او

اندر رؤیت نعمـت، اگرچـه  پس یکی با نعمت ودیگر با منعم، آن که با نعمت. افتقارشان مکاشف و مستغنی بدو
  .واللّه اعلم بالصواب. غنی فقري و آن که با منعم و مشاهدت وی، اگرچه فقري غنی

  ابوعبداللّه احمدبن عاصم االنطاکی، رضی اللّه عنه
  ممدوح جمع اولیاو قدوۀ اهل رضا، ابوعبداللّه احمدبن عاصم األنطاکی، رضی اللّه عنه: و منهم

عمـری دراز یافـت و بـا . ت ایشان، و عالم به علوم شریعت و اصول و فـروع و معـامالتو سادا از اعیان قوم بود
از اقران بشر و سری بود و مرید حارث محاسـبی و فضـیل را . قدما صحبت کرده بودو اتباع تابعني را دریافته بود

طایف سامی اندر فنـون و وی را کالم عاىل است و ل. دیده بود و با وی صحبت داشته و به همه زبانها ستوده بود
  .علم قوم

  ».أنْفَعُ الْفَقْرِ ما کُنْتَ به مُتَجَمِّالً و به راضیاً«: آید که گفت، رُضی عنهاز وی می
ترین فقری آن بود که تو بدان متجمل باشی و بدان راضی؛ یعنـی جمـال همـه خلـق انـدر اثبـات اسـباب بـود نافع

و رجوع بدو و رضا به احکام وی؛ از آنچه فقر فقد سبب بود و غنا  وجمال فقري اندر نفی اسباب و اثبات مُسبِّب
پس سبب محل حجاب آمد و تـرک اسـباب محـل کشـف و . وجود سبب و بی سبب با حق بود و با سبب با خود

و ایـن بیـانی واضـح اسـت انـدر . جمال دو جهان اندر کشف و رضاست و سخط همه عـالم انـدر حجـابو سـخط
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  .لمو اللّه اع. تفصیل فقر

  ابومحمد عبداللّه بن خُبَیق، رضی اللّه عنه
  سالک طریق ورع و تقوی، و اندر امت به زهد یحیی، ابومحمد عبداللّه بن خُبَیق، رضی اللّه عنه: و منهم

و مذهب ثـوری داشـت . وی را روایات عاىل است اندر حدیث. از زهاد قوم بودو متورعان ایشان اندر کل احوال
و حقیقت آن واصحاب وی را دیده بود و با ایشان صحبت کرده و کالم وی اندر مقالـت ایـن اندر فقه و معاملت 
  .طریقت لطیف است

  ».مَنْ أرادَ أنْ یَکُونَ حیّاً فی حیاتِه فال یُسْکِنِ الطّمعَ فی قَلْبه«: آید که گفتاز وی می
ا از کل آزاد شود؛ از آن که طماع مـرده هرکه خواهد که اندر زندگانی خود زنده باشد، گو دل را سَکِنۀ طمع مکن ت

خنـک آن . پس طمع اندر دل چون طبع باشد بر دل، و المحالـه دل مختـوم مـرده باشـد. باشد اندر بند طمع خود
را آفرید عزّ  ذل را بیافرید و طمع ذل بود و تعاىل دىل که از دون حق مرده بودو به حق زنده بود؛ از آنچه خداوند

هَواتِ،  تَعـاىل خَلَـقَ اللّـهُ«: نانکـه هـم وی گفـتاست؛ چعزّ  و ذکر القُلـوبَ مَسـاکِنَ الـذِّکْرِ فَصـارَتْ مَسـاکِنَ الشـَّ
  ».وَالیَمْحُوا الشَّهَواتِ مِنَ القُلوبِ إلّا خَوْفٌ مُزْعِجٌ، أوْ شَوْقٌ مُقْلِثٌ

شـدند، پـاک نگردانـد  دلها را موضع ذکر گردانید چـون بـا نفـس صـحبت کردنـد مسـاکن شـهوات تعاىل خداوند
چون دل محل ایمـان . اندپس خوف و شوق دو قایمۀ ایمان. شهوات را از دل اال خوفی بیقرار اَوْ شوقی بی آرام
پـس دل مـؤمن، طمـاع و متـابع شـهوات نباشـد؛ کـه طمـع و . بود، قرین وی قناعت و ذکر بود نـه طمـع و غفلـت

خرب ندارد؛ که ایمان را انس با حـق بـودو حشـت از غـري  اند، و مستوحش از وی و از ایمانشهوت نتیجۀ وحشت
  .واللّه اعلم» .الطّماع مُسْتَوحشٌ مِنه«: اندوی؛ چنانکه گفته

  عنه ابوالقاسم الجنید بن محمد بن الجنید القواریری، رضی اللّه
یـد القـواریری، شیخ مشایخ اندر طریقت و امام ائمه اندر شـریعت، ابوالقاسـم الجنیـد ابـن محمـدبن الجن: و منهم

  رضی اللّه عنه
و انـدر فنـون علـم کامـل، و در اصـول و فـروع و معـامالت مفتـی و امـام . و ارباب القلوب بـودمقبول اهل ظاهر 
انـد و هـیچ وی را کالم عاىل و احوال کامل است؛ تا جملۀ اهل طریقت بر امامـت وی متفـق. اصحاب ابوثور بود

  .و اعراض نیستمدعی و متصرفی را در وی مجال اعرتاض 
هـیچ مریـد را درجـه بلنـدتر از پـري «: روزی از سـری پرسـیدند کـه. خواهرزادۀ سـری سـقطی بـود و مریـد وی بـود

  .رضی اللّه عنهما» .جنید را درجه فوق درجۀ من است. بلی، برهان این ظاهر است«: گفت» باشد؟
اما کسی را به فوق خود دیـدار نباشـد؛ کـه  .و این قول از آن پري بزرگوار تواضع بود و آنچه گفت به بصريت گفت

اگرچـه  دیدار به تحت تعلق گريد و قول وی دلیل واضح است که بدید جنید را اندر فوق مرتبت خـود، چـون دیـد
  .تحت باشد فوق دید

شیخ ما را سـخنی گویـد تـا دلهـای مـا را «: و مشهور است که اندر حال حیات سری، مریدان مر جنید را گفتند که
تا شبی خفته بود، پیغمـرب » .تا شیخ من برجای است، من سخن نگویم«: وی اجابت نکرد و گفت» .تی باشدراح
یا جنید، خلق را سخن گوی؛ که سخن تو سبب راحت دلهای خلق اسـت «: به خواب دید که گفت السّالم علیه را

: د انـدر دلـش صـورت گرفـت کـهچـون بیـدار شـ» .کالم ترا سبب نجات عالمی گردانیـده اسـت تعاىل و خداوند
چـون بامـداد بـود، سـری » .امر دعـوت آمـد صلوات اللّه علیه درجت من از سری اندر گذشت؛ که مرا از رسول«



۸۲  

به گفتار مریـدان مـر ایشـان را سـخن نگفتـی و : چون جنید سالم نماز بدهد ورا بگوی که«: مریدی را بفرستاد که
فرمـود، فرمـان وی  السّالم علیه فرستادم هم سخن نگفتی اکنون پیغمرب شفاعت مشایخ بغداد رد کردی و من پیغام

  ».را جابت کن
آن پنداشت از سر من برفت، و دانستم که سـری انـدر همـه احـوال مشـرف ظـاهر و «: جنید گفت، رضی اللّه عنهم

» .بیخـرب باطن من است ودرجۀ وی فوق درجت من است؛ که وی بر اسرار من مشرف است و من از روزگـار وی
در  السّـالم علیـه تـو چـه دانسـتی کـه مـن پیغمـرب را«: به نزدیک وی آمـدم و اسـتغفار کـردم، و از وی پرسـیدم کـه

فرستادم تا  السّالم علیه من رسول را: به خواب دیدم که گفت تعاىل وتقدس من خداوند را«: گفت» خوابدیدم؟
  ».مراد اهل بغداد از وی حاصل شود پند و عِظَت کن مر خلق را تا: جنید را بگوید که

  .و اندر این حکایت دلیل واضح است که پريان به هر حال که باشند مشرف حال مریدان باشند
  .و وی را کالم عاىل و رموز لطیف است

  ».عَنِ المشاهَداتِ کالمُ الْأنبیاءِ بَبَأٌ عَنِ الْحُضورِ و کَالمُ الصِّدّیقنيَ إشارَةٌ«: که گفت رضی اللّه عنه آیداز وی می
صحت خرب از نظـر بـود و از آنِ مشـاهدات . سخن انبیاء خرب باشد از حضور و کالم صدیقان اشارت از مشاهدات

پس کمال و نهایت صـدیقان ابتـدای روزگـار انبیـا . از فکر و خرب جز از عني نتوان داد و اشارت جز به عني نباشد
به خـالف دو گـروه از مالحـده کـه انبیـا را انـدر فضـل . انبیا بر اولیابود و فرقی واضح میان وىل و نبی و تفضیل 

  .مؤخر گویندو اولیا را مقدم
روزی بر در مسجد استاده بـودم، پـريی . ببینم علیه اللّعنه وقتی آرزو خواستم که ابلیس را: اید که گفتو از وی می

تو کیسـتی «: چون به نزدیک من آمد، گفتم. ر کردچون ورا بدیدم وحشتی اندر دلم اث. آمد از دو روی به من آورده
مـن «: گفـت» دارد از هیبـت؟دارد از وحشت، و دل طاقت اندیشۀ تو نمـیای پري، که چشمم طاقت روی تو نمی

: گفـت» یا ملعون، چه چیز ترا از سـجده کـردن بازداشـت مـر آدم را؟«: گفتم» .آنم که ترا آرزوی روی من است
بـه . مـن متحـري شـدم انـدر سـخن وی«: جنید گفت» ندد که من غري وی را سجده کنم؟یا جنید،ترا چه صورت ب«

أَحْرَقْتَنـی : فَسَمِعَ النِّداءَ مِنْ قَلبـی، فَصـاحَ و قـالَ.قُلْ لَهُ کَذبْتَ، لو کُنْتَ عبداً لما خَرَجْتَ أمْرِهِ و نَهْیِه«: سرم ندا آمد
گویی؛ که اگر تو بنده بودی، از امر وی بريون نیامدی و به نهیش می دروغ: بگو یا جنید مر او را که. باللّهِ، وَغابَ
  ».بسوختی مرا باللّه یا جنید و ناپیدا شد: وی آن ندا از سر من بشنید بانگی بکرد و گفت. تقرب نکردی

اولیـای خـود را انـدر همـه احـوال از  تعاىل و اندر این حکایت دلیل حفظ و عصمت وی است؛ از آنچه خداوند
  .یدهای شیطان نگاه داردک

روزی بیامد کـه وی . ای رسیده است، اعراض کردو از وی مریدی را رنجی به دل آمد و پنداشت که مگر به درجه
جواب عبـارتی خـواهی «: جنید گفت. دید از وی سؤاىل کردوی به حکم اشراف آن مراد وی می. را تجربتی کند

ی خـواهی، اگـر خـود را تجربـه کـرده بـودی بـه تجربـه کـردن مـن اگر عبـارت«: گفت» .هر دو«: گفتا» یا معنوی
انـدر حـال ایـن مریـد را » .محتاج نگشتی و اینجا به تجربه نیامدی و اگر معنوی خواهی از والیتت معزول کـردم

بـه اسـتغفار مشـغول شـد و دسـت از فضـوىل » .راحت یقني از دلـم گـم شـد«: روی سیاه شد و بانگ برگرفت که
والیان اسرارند، تو طاقـت زخـم ایشـان  تعاىل ای که اولیای خداوندتو ندانسته«: نید وی را گفتآنگاه ج. بداشت
توبـه  رحمهـم اللّـه نَفَسی بروی فکنـد وی بـه سـر مـراد خـود بازرسـید و از تصـرف کـردن انـدر مشـایخ» نداری؟

  .واللّه اعلم.کرد
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  ابوالحسن احمدبن محمد النّوری، رضی اللّه عنه
  ، و بری از آفت تکلف، ابوالحسن احمدبن محمد النوری، رضی اللّه عنهتصوّفاهل  شاه: ومنهم

 تصـوّفاحسن المعامالت بود، و ابني الکلمات و اظرف المجاهدات بود و وی را مذهبی مخصوص است انـدر 
  .ه که ایشان را نوری خوانند که اقتدا و توال بدو کنندتصوّفاند از مو گروهی
اند، یکی محاسبیان: اندآنچه مقبول. انداند و ده از آن مقبولاند، و از آن دو مردودانزده گروهه دواتصوّفو جملۀ م

انـد و هفـتم انـد و ششـم سَـهلیانانـد، و پـنجم نوریـاناند و چهارم جنیدیاناند و سدیگر طیفوریانودیگر قصاریان
اند و اهـل سـنت و و این جمله از محققان. اندریاناند و دهم سیّااند و نهم خفیفیاناند و هشتم خرّازیانحکیمیان
انـد و سـالمیان و مشـیعه اند که به حلول و امتزاج منسـوبیکی حُلمانیان: انداما آن دو گروه که مردودان. جماعت

و اند اند که به ترک شریعت و الحاد مردودند و اباحتیان و فارِسیان بدیشان متعلقاند دیگر حالجیانبدیشان متعلق
اندر این کتاب بابی اندر فَرق فِرَق ایشان بیارم و اختالف آن ده گروه و خالف آن دو گروه را بیـان کـنم تـا فایـده 

  .تمام شود، ان شاء اللّه، تعاىل
آید که بـه نزدیـک جنیـد از وی می. اما طریق وی ستوده بود اندر ترک مداهنت و رفع مسامحت و دوام مجاهدت

» .یا اباالقاسـم، غَشَشْـتَهُم فَصَـدَّرُوکَ، وَنَصَـحْتُهم فَرَمُـونی بِالحجـارةِ«: گفت. صدر نشستهاندر آمد، وی را دید م
حق بر ایشان بپوشیدی تا مصدرت کردند و من مر ایشان را نصیحت کردم به سنگم براندند؛ از آنچـه مـداهنت را 

هوایوی بودو دوست آن که موافق با هوی موافقت باشد و نصیحت را مخالفت و آدمی دشمن آن بود که مخالف 
  .هوای وی بود

و بسیار از مشایخ را دیده بودو صحبت ایشان دریافتـه و احمـدبن . و ابوالحسن نوری رفیق جنید بود و مرید سری
اشارات لطیف اسـت و اقاویـل جمیـل و انـدر فنـون علـم آن  تصوّفوی را اندر طریق . ابی الحواری را یافته بود

  .نُکَت عاىل
  ».الجَمْعُ بِالحقِّ تَفْرِقَةٌ عَنْ غَیْرِه، و التَّفْرِقَةُ عَن غَیْرِه جمعٌ به«: آید که گفتمی از وی

مجتمـع  تعاىل جمع به حق، تفرقه باشد از غري وی و تفرقه از غري وی، جمع باشد بدو؛ یعنی هرکه را همت به حق
 پـس جمـع همـت بـه حـق تعـاىل. مجتمع اسـت باشد از غري وی مفرتق است و هر که از غري وی مفرتق است بدو

چون از مکوَّنات اعراض درست شد به حق اقبال درست شـد و چـون بـه حـق . جدایی باشد از اندیشۀ مخلوقات
  ».ضِدّانِ الیَجْتَمِعانِ«اقبال درست شد از خلق اعراض درست شد؛ که 
. جنیـد را بگفتنـد. یـک جـای اسـتاده خروشید انـدر خانـه، بـرو اندر حکایات است که وقتی وی سه شبانروز می

یـا ابوالحسـن، اگـر دانـی کـه بـا وی خـروش سـود دارد تـا مـن نیـز در «: برخاست و به نزدیک وی شـد و گفـت
نیکـو «: نـوری از خـروش بـاز اسـتاد و گفـت» .خروشیدن آیم و اگر دانی که رضا بهْ، تسلیم کن تا دلت خرم شود

  »!معلما که تویی، یا اباالقاسم ما را
  ».عالِمٌ یَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، و عارفٌ یَنْطِقُ عَن حَقیقَتِه: أعَزُّ األشْیاءِ فی زَمانِنا شَیْئانِ«: آید که گفتاز وی می و

یکی عالمی که به علم خود کار کند و دیگر عارفی کـه ازحقیقـت حـال : عزیزترین چیزها در زمانۀ ما دو چیز است
علم و معرفت هر دو عزیز است؛ از آنچه علم بی عمـل خـود علـم نباشـد و خود سخن گوید؛ یعنی اندر این زمانه 

معرفت بی حقیقت معرفت نه و آن پري این سخن از زمانۀ خود نشان داده است و اندر همه اوقات خود این عزیـز 
 .بوده است، امروز خود عزیزتر است و هر که به طلب عالم و عارف مشغول گردد روزگارش مشوش گـردد و نیابـد

به خود مشغول باید شد تا همه عالم عالِم بیند و از خود به خداوند رجوع کند تا همه عالم عـارف بینـد؛ از آنچـه 
چیـزی کـه ادراک وجـود آن دشـوار بـود، طلـب کـردن آن ضـایع . عالم و عارف عزیز باشد و عزیز دشواریاب بود
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  .از خود درخواست علم و معرفت از خود طلب باید کردو عمل و حقیقت. کردن عمر باشد
  ».مَنْ عَقَلَ األشیاءَ بِاللّهِ فَرُجُوعُه فی کلِّ شیءٍ إلَی اللّه«: که گفت رضی اللّه عنهآیداز وی می

داند و از آنِ وی شناسد، اندر همه چیزها رجوعش به وی باشد نـه بـه چیزهـا؛ از  تعاىل هرکه چیزها را به خداوند
پس اسرتاحت اندر رؤیت مُکوِّن بود نه انـدر رؤیـت کـون؛ از آنچـه اگـر . بودآنچه اقامت مُلک و مِلک به مالک 

چـون اشـیا را اسـباب . اشیا را علت افعال داند پیوسته رنجور باشد، و به هر چیزی رجوع کـردن ورا شـرک باشـد
  .ات یابدفعل داند، سبب به خود قایم نبود؛ که به مسبب قایم بود چون رجوع به مسبّب االسباب کند از شغل نج

  ابوعثمان سعید بن اسماعیل الحريی، رضی اللّه عنه
  مقدم سلف، و از سلف خود خلف، ابوعثمان سعید بن اسماعیل الحريی رضی اللّه عنه: و منهم

ابتـدا صـحبت یحیـی بـن . گانه بود و قدرش اندر همـه دلهـا رفیـعاز قدما و اجلّۀ صوفیان بود و اندر زمانۀ خود ی
کرده بود، آنگاه مدتی اندر صحبت شاه شجاع کرمانی بودو با وی به نسـابور آمـد بـه زیـارت  عنهرضی اللّه  مُعاذ

  .بوحفص به نزدیک وی بیستاد و عمر اندر صحبت وی گذاشت
کردی اندر حال طفولیت و از اهل ظاهر نفرتـی پیوسته دلم طلب حقیقتی می: از وی حکایت کنند ثِقات که گفت

انـد نیـز سـری هسـت مـر شـریعت را، تـا بـه بالغـت محاله که جز این ظاهر که عامه بـرآننمودی، و دانستمی المی
تعلق بـه صـحبت . افتادم و آن سر را بیافتم و مقصود برآمد رضی اللّه عنه روزی به مجلس یحیی بن مُعاذ. رسیدم

از . وی مایـل یـافتم دل را بـه زیـارت. وی کردم تا جماعتی از نزدیک شاه شجاع بیامدند و حکایات وی بگفتند
طبع تو رجاپرورده است و صـحبت «: کردم وی مرا بار نداد و گفتری قصد کرمان کردم و صحبت شاه طلب می

کسی که مشرب رجا یافت از وی سـرپدن طریـق نیایـد؛ از آنچـه بـه رجـا . ای و وی را مقام رجاستبا یحیی کرده
و زاری نمودم و بیست روز بر درگاه وی مـداومت کـردم تـا بسیار تضرع کردم : گفت» .تقلید کردن کاهلی بار آرد

  .مرا بار داد و اندر پذیرفت و مدتی اندر صحبت وی بماندم و وی مردی غیور بود
آن روز که به نزدیک بوحفص اندر آمـدیم، شـاه . من با وی بیامدم. تا وی را قصد نسابور و زیارت بوحفص افتاد

وَجَدْتُ فِـی القَبـاءِ ماطَلَبْـتُ «: بر پای خاست و پیش وی بازآمد و گفتبوحفص چون وی را بدید . قبایی داشت
  ».طلبیدمدر قبا یافتم آن را که در عبا می. فِی العَباءِ

مدتی آنجا ببودم و همه همت من صحبت بوحفص گرفت، و حشمت شاه مرا از مداومت خدمت وی بازداشت و 
خواسـتم تـا صـحبت بـوحفص بـر مـن میسـر بتضـرع مـی تعاىل دید، و از خداوندبوحفص آن ارادت اندر من می

تا آن روز که شاه قصد بازگشنت کرد و من بر موافقت وی پـای جامـه در پـای . گرداند بی از آن که شاه آزرده گردد
صحبت ایـن کـودک «: به حکم انبساط، با شاه گفت رضی اللّه عنه تا وی. کردم و دل جمله به نزدیک بوحفص

مـن . وی برفـت» .أجِـبِ الشّـیخَ«: شاه روی سوی من کرد و گفـت» .بگذار؛ که مرا با وی خوش استرا اینجای 
  .آنجا بماندم، تا دیدم آنچه دیدم از عجایب اندر صحبت وی، رضی اللّه عنهما و وی را مقام شفقت بود

که بدیشان کـرد خـود در وی مر بوعثمان را به سه پري از سه مقام بگذاشت، و این هر سه اشارت  و جّلعزّ  خدای
  .مقام رجا به صحبت یحیی و مقام غريت به صحبت شاه، و مقام شفقت به صحبت بوحفص: بود

و روا باشد که مرید به پنج یا به شش یا بیشرت از این صحبت به منزل رسد و هر صحبتی وی را سبب کشف مقامی 
نگردانـد و نهایـت ایشـان را انـدر آن مقـام نشـانه نکنـد و گردد؛ اما نیکوتر آن بود که پريان را به مقام خود آلوده 

» .نصیب من از صحبت ایشان این بود؛ اما ایشان فوق این بودند، مرا از ایشان بهره بیش از ایـن نبـود«: گوید که
  .تر بود؛ از آنچه بالغ راه حق را با مقام و احوال هیچ کار نباشدو این به ادب نزدیک
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 بـا جنیـد و رُوَیـم و یوسـف بـن حسـني و محمـد بـن الفضـل. شابور و خراسان وی بوددر ن تصوّفو سبب اظهار 
صحبت کرده بودو هیچ کس از مشایخ از دل پريان خود آن بهره نیافته بود کـه وی و اهـل نشـابور وی  رحمهم اللّه

تقن اندر فنـون علـم وی را کتب عاىل است و روایات مُ. مر ایشان را سخن گفت تصوّفرا منرب نهادند تا بر زبان 
  .این طریقت
  ».حُقَّ لِمَنْ أعَزَّه اللّهُ بالمَعْرِفَةِ أنْ الیُذِلَّهُ بالمَعْصِیَةِ«: آید که گفتاز وی می

به معرفت عزیز کردش که خود را به معصیت ذلیل نکند و تعلق ایـن  تعاىل و سزا مر ان را که خداوندواجب است 
 تعـاىل ر دوام رعایت امور وی و اگر بر آن معنی رانی که سـزاوار اسـت حـقبه کسب بنده باشد و مجاهدت وی ب

بدان که چون کسی را به معرفت عزیز کند به معصیت خـوار نکنـد؛ از آنچـه معرفـت عطـای وی اسـت و معصـیت 
که  سّالمال علیه به عطای حق باشد، محال بود که به فعل خود ذلیل گردد؛ چنانکه آدم راعزّ  فعل بنده، کسی را که

  .به معرفت عزیز کرد به زَلّت ذلیل نکردش

  ابوعبداللّه احمدبن یحیی بن الجّالء، رضی اللّه عنه
  سهیل معرفت و قطب محبت، ابوعبداللّه احمدبن یحیی بن الجالء، رضی اللّه عنه: و منهم

جنیـد بـود و ابوالحسـن و وی را طریقی نیکو و سريتی پسندیده بود و صاحب . از بزرگان قوم بود و سادات وقت
  .نوری و جماعتی از کربا، رضی اللّه عنهم وی را کالمی عاىل و اشاراتی لطیف است اندر حقایق

  ».همَّةُ العارفِ إىل مَوْالهُ فَلَمْ یَعْطِفْ إىل شَیءٍ سِواهُ«: آید که گفتاز وی می
نیاید؛ از آن که عارف را بجز معرفـت  با حق باشد و از وی به هیچ چیز باز نگردد و بر هیچ چیز فروهمت عارف 

چون سرمایۀ دلش معرفت بود مقصود همتش رؤیت بود؛ از آنچه پراکندگی هِمـم هُمـوم بـار . وی هیچ چیز نباشد
  .آورد و هُموم از درگاه حق بازدارد

. ادمدر جمال وی متحري شـدم، انـدر مقابلـۀ وی بیسـت. روزی ترسایی دیدم خوبروی: از وی حکایت آرند که گفت
ایـن چنـني روی بـه آتـش دوزخ بخواهـد  تعـاىل ای اسـتاد، خـدای«: با وی گفتم. بر من گذر کرد رحمه اللّه جنید

دارد نه نظارۀ عربت؛ کـه ای پسر، این بازارچۀ نفس است که ترا بر این می«: مرا گفت، رضی اللّه عنه» سوخت؟
 عجوبه موجود اسـت؛ امـا زود باشـد کـه تـو بـدین بـی ای از موجودات همنينگری، اندر هر ذرهاگر به عربت می

چون جنیـد روی از مـن بگردانیـد، انـدر حـال قـرآن فرامـوش کـردم تـا سـالها مـی : گفت» .حرمتی معذب گردی
اکنـون زَهـرۀ آن نـدارم کـه بـه هـیچ چیـز از . و توبه کردم تا قرآن به دسـت آوردم تعاىل اسعانت خواستم از خدای

  .یا وقت خود را به نظر اندر اشیا ضایع گردانم موجودات التفات کنم

  ابومحمد رُوَیم بن احمد، رضی اللّه عنه
  وحید عصر و امام دهر، ابومحمد رُوَیم بن احمد، رضی اللّه عنه: و منهم

رضوان اللّـه  و بر مذهب داود، فقیه الفقها. از جملۀ اجلّه و سادات مشایخ بود واز صاحب سران جنید واقران وی
و اندر علم تفسري و قرائت حظی وافر داشت و اندر زمانه در فنون علم چنونبود، به علـو حـال . بود هم اجمعنيعلی

و رفعت مقام و سفرهای نیکوی به تجرید و ریاضتهای شدید اندر تفرید به جای آورده بودو اندر آخر عمـر خـود 
وی اکمـل آن بـود کـه بـدان محجـوب شـدی؛تا و درجـت . را در میان دنیاداران پنهان کرد و معتمد گشت به قضـا

  ».ما فارغان مشغولیم و رویم مشغول فارغ است«: جنید گفت
و وی را تصانیف است اندر این طریقت، فی السماع خاصة کتابی که مر آن را غلط الواجدین نام کرده اسـت کـه 
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  .فتنۀ آنم
کیـفَ حـالُ مَـنْ دینُـه «: وی گفـت» لُکَ؟کیفَ حا«: آید که روزی یکی به نزدیک وی اندر آمد، وی را گفتمی

هَواهُ و همّتُه دُنیاهُ، لیس بِصالحٍ تقیٍّ والبعارفٍ نقیٍّ؟ چگونه باشد حال آنکه دیـن وی هـوای وی باشـد و همـت 
  »وی دنیای وی باشد، نه نیکوکاری بود از خلق رمیده و نه عارفی بود از خلق گزیده؟

؛ از آن که دین به نزدیک نفس هوی بود، و متابعـان نفـس هـوی را و این اشارت به عیوب نفس خود کرده است
به نزدیک ایشـان  اگرچه مبتدع بود اند و متابعت آن را برزش شریعت کرده هرکه بر مراد ایشان روددین نام نهاده

زمانـۀ مـا  و ایـن آفـت انـدر. بی دین بود به نزد ایشـان اگرچه متقی بود دیندار باشد و هرکه بر خالف ایشان رود
اما آن پري از تحقیق روزگار سائل اشارتی کرده اسـت، و . شایع است، فنَعوذُ باللّه از صحبت آن که صفتش این بود

نیز روا بود که اندر آن حال او را بدو بازگذاشـته باشـند تـا از وصـف وجـود خـود عبـارت کـرده اسـت و انصـاف 
  .صفت خود بداده

  ی اللّه عنهابویعقوب یوسف بن حسني الرازی، رض
  بدیع عصر، و رفیع قدر، ابویعقوب یوسف بن حسني الرازی، رضی اللّه عنه: و منهم

مریـد ذی النـون مصـری بـود و بـا بسـیاری از . عمـری نیکـو یافـت. ائمۀ وقت بود و قدمای مشایخ زماناز کربای 
  .شیوخ صحبت داشته بود و جمله را خدمت کرده

  ».سِ الفَقريُ الطَّمُوعُ وَالمُحِبُّ لمحبوبِهأذلُّ النّا«: آید که گفتاز وی می
و طمع مر درویـش را . ترین ایشان فقرای صادق باشندترین همه مردمان درویش طماع باشد؛ چنانکه شریفذلیل

. به ذُّل دو جهانی افکند؛ ازآنچه درویشان خود در چشم اهل دنیا حقريند، چون بدیشان طمع کننـد حقريتـر گردنـد
تر از فقر به ذل بود و طمع مر درویش را به تکذیب صرف منسوب کند و دیگر محـب بسیار تمامّز ع پس غنای به

ترین همه خلق باشد؛ که محب مر خود را در مقابلۀ محبوب خود سخت حقري شناسـد مر محبوب خود را نیز ذلیل
و تـا زلیخـا را بـه . گرددعزّ  هچون طمع گسسته شد ذل بجمل. و مر او را متواضع باشد و این هم از نتایج طمع بود

و سنت . جمال و جوانی بدو بازداد تعاىل تر بود و چون طمع بگسست خدایبود هر زمان ذلیلیوسف طمعی می
چون محب دوستی را دربرگريد و به صرف دوستی از . چنني رفته است که اقبال محب اعراض محبوب تقاضا کند

اسـت تـا طمـع عـزّ  حاله که دوسـت بـدو اقبـال کنـد و بحقیقـت محبـتدوست فارغ شود و با دوستی بیارامد الم
و هر محبـی را کـه وجـود دوسـتی از . وصلت نبود، چون محب را طمع وصال باشد و برنیاید، عزش همه ذل شود

  .وصال و فراق دوست مشغول نگرداند آن محبت وی معلول باشد

  ابوالحسني سَمنون بن عبداللّه الخواص، رضی اللّه عنه
  آفتاب آسمان محبت و قدوۀ اهل معاملت ابوالحسني سُمنون ابن عبداللّه الخواص، رضی اللّه عنه: منهمو 

سَـمنون «وی را . جملـۀ مشـایخ وی را بـزرگ داشـتند. اندر زمانه بی نظري بود و اندر محبت شأنی عظـیم داشـت
  .نام کرده بود» سَمنون الکذّاب«خواندندی، و وی خود را » المحب
م الخلیل رنجهای بسیار کشید و در پیش خلیفه بر وی گواهیهای محال داد و همه مشایخ بـدان رنجـه دل و از غال
  .گشتند

خـود را در پـیش خلیفـه و سـلطانیان . الخلیل مردی مُرائی بودو دعـوی پارسـائی و صـوفیگری کـردیو این غالم 
و مَسـاوی مشـایخ و  نکه اندر زمانۀ ما بسیارندچنا معروف گردانیده بود به مکر و شعبده و دین را به دنیا بفروخته
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و مرادش آن بود تا مشایخ مهجور گردند و کس بدیشـان تـربک نکنـد . یش خلیفهپدر  درویشان بر دست گرفته بود
  .تا جاه وی بر جای بماند

امـروز در ایـن زمانـه هـر محققـی را صـد هـزار . خنک سمنون و مشایخ که مر ایشان را یک کس بود بدین صفت
  .تر باشنداما باک نیست؛ که به مردار، کرکسان اوىل. الم الخلیل هستغ

غـالم الخلیـل را از آن رنـج کـرد و وضـعها . و چون جاه سمنون اندر بغداد بزرگ شد، هر کسی بدو تقرب کردنـد
دیـک تـا آن زن نز. وی ابا کـرد. تا زنی را چشم بر جمال سمنون افتاد، خود را بر وی عرضه کرد. برساخنت گرفت
زن بـه نزدیـک . وی را زجـر کـرد. جنید را از آن نـاخوش آمـد» .سمنون را بگوی تا مرا به زنی کند«: جنید شد که

بشـنود و سـعایت بـر  چنانکه اعدا شـنوند بر وی نهاد و غالم الخلیل چنانکه زنان نهند غالم الخلیل آمد و تهمتی
چـون سـیاف را بیاوردنـد و از خلیفـه فرمـان . وی را بکشـنددست گرفت و خلیفه را بر وی متغري کردتا بفرمود که 

زوال جان «: چون شب درآمد بخفت، به خواب دید که. خواستند، چون خلیفه فرمان خواست داد زبانش بگرفت
  .دیگر روز عذر خواست و بخوبی بازگردانید» .سمنون در زوال ملک تو بسته است

: آمـد، اهـل فیـد گفتنـدقیقت محبت و وی آن بود که از حجاز میو وی را کالم عاىل است و اشارت دقیق اندر ح
بـا شـما مـی«: روی بـه قنادیـل کـرد و گفـت. گفت، مسـتمع نداشـتبر منرب شد و سخن می» .ما راسخون گوی«

  .آن همه قندیلها درهم افتاد و خرد بشکست» .گویم
رُ الیُعَبَّرُ عَنْ شیءٍ الّ«: آید که گفتمی رضی اللّه عنه از وی ةِ، فَـبِمَ یَعَبـَّ ا بما هو أَرَقُّ مِنـه، والشـیءٌ أرَقُّ مِـنَ المَحبـَّ
  »عَنها؟

تر از آن چیز باشد، و چـون ارق محبـت هـیچ چیـز نباشـد، بـه چـه چیـز عبـارت از آن یعنی عبارت از چیزی نازک
محبـت صـفت  کنند؟ و مراد این، آن است که عبارت از محبت منقطع است؛ از آنچه عبـارت صـفت معـرب بـود و

  .پس عبارت این مر حقیقت آن را ادراک نتواند کرد و اللّه اعلم بالصواب. محبوب است

  ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی، رضی اللّه عنه
  شاه شیوخ و تغري از روزگار او منسوخ، ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی، رضی اللّه عنه: و منهم

صحبت ابوتراب نخشبی کرده بود و بسیاری از مشـایخ را دریافتـه . خود یگانه بودملوک بودو اندر زمانۀ از ابنای 
و  تصـوّفو وی را رساالت مشهور اسـت انـدر . بودو اندر ذکر بوعثمان حريی طرفی از حال وی گفته آمده است

  .و او را کالم عاىل است. کتابی کرده است که آن را مراة الحکما خوانند
لِأهلِ الفَضْلِ فضلٌ مالم یَرَوْهُ، فإذا رَأَوْهُ فَال فَضْلَ لهم، وَلِإهْلِ الْوِالیَةِ وِالیَةٌ ما لم یَرَوْهـا، «: آید که گفتاز وی می

  ».فاذا رأوها فَالوِالیَةَ لَهُم
اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آنگاه که فضل خود نبینند، چون بدیدند نیزشان فضل نمانـد و اهـل والیـت را 

تا آنگاه است که والیت خود نبینند که چون بدیند والیتشان نماند و مراد از این، آن بود کـه آنجـا  همچنني والیت
که فضلو والیت بود رؤیت از آن ساقط بود، چون رؤیت حاصل شد معنی ساقط شد؛ از آنچه فضل صفتی اسـت 

، نه فاضل بود نه »یا وىلّ من فاضلم«: چون کسی گوید که. که فضل نبیند و والیت صفتی که رؤیت والیت نباشد
  .وىل

: را به خواب دید گفت سبحانه و تعاىل چون بخفت خداوند. چهل سال نخفت: و اندر آثار وی مکتوب است که
یا شاه، در خواب بدان بیـداریهای شـب «: گفت» !طلبیدم در خواب دیدمبارخدایا، من ترا به بیداری شب می«

  .واللّه اعلم» .گر آنجا بخفتی اینجا ندیدی. یافتی



۸۸  

  عمرو بن عثمان المکّی، رضی اللّه عنه
  سرور دلها، و نور سرها، عمرو بن عثمان المکی، رضی اللّه عنه: و منهم

وی را تصانیف مشهور اسـت انـدر حقـایق ایـن علـم و نسـبت ارادت خـود بـه . از کربا و سادات اهل طریقت بود
  .ود و با نِباجی صحبت کرده بود و اندر اصول، امام وقت بودجنید کردی، از بعد آن که ابوسعید خراز را دیده ب

  ».الیَقَعُ عَلی کَیْفِیَّةِ الوَجْدِ عِبارَةٌ، ألنَّهُ سِرُّ اللّهِ عندَ المؤمننيَ«: آید که گفتاز وی می
 عبارت بر کیفیت وجد دوستان نیفتد؛ از آنچه آن سر حق است به نزدیـک مؤمنـان و هرچـه عبـارت بنـده انـدر آن

  .تصرف تواند کرد آن سر حق نباشد؛ از آنچه کلیت تکلف بنده از اسرار ربانی منقطع است
و گویند چون عمرو به اصفهان آمد، حَدَثی به صحبت وی پیوست و پدر مانع وی بود از صحبت عمـرو؛ تـا بیمـار 

شارت کرد تا قـوال حدث به شیخ ا. روزی شیخ برخاست و با جماعتی فقرا به عیادت وی شد. شد و مدتی برآمد
  :برخوان: عمرو قوال را گفت. را بگوید تا بیتی برخواند

ـــــــدٌ ـــــــدْنی عائ ـــــــمْ یَعُ ـــــــتُ فَلَ  مـــــــاىل مَرَضْ
  

 مِـــــــــنْکُمْ ویَمْـــــــــرَضٌ عَبْـــــــــدُکم فـــــــــأعودُ 
  

  :زِدْنی: گفت. بیمار چون بشنید برخاست و بنشست و لهب و سلطان بیماری وی کمرت شد
ــــــدُو ــــــیَّ صُ ــــــی عَلَ ــــــنْ مَرَض ــــــدُّ مِ  دُکموَأَشَ

  

ـــــــــدیدُ  ـــــــــیَّ شَ ـــــــــدکُمُ عَل ـــــــــدودُ عَبْ  و صُ
  

بودش انـدر بیمار برخاست و ناالنی از او کم شد، و پدر وی را به صحبت عمرو مسلم گردانید و آن اندیشه که می
  .و هوأعلم. وآن حدث یکی از بزرگان طریقت شد. دل، از آن توبه کرد

  عنهابومحمدسهل بن عبداللّه التُّستَری، رضی اللّه 
  مالک القلوب، و ماحی العیوب، ابومحمد سهل بن عبداللّه التسرتی، رضی اللّه عنه: و منهم

وی را ریاضات بسیار است و معامالت نیکو و کالم لطیف اندر اخالص و . امام وقت بود و به همه زبانها ستوده
  .عیوب افعال

و ایـن از » .او جمع کـرده اسـت میـان شـریعت و حقیقـت. ةِهوَ جَمَعَ بَیْنَ الشّریعَةِ والحقیق«: و علمای ظاهر گویند
ایشان خطاست؛ از آنچه کس خود فرق نکرده است، و شریعت جز حقیقت نیست و حقیقت جز شریعت نی و بـه 

تر است و طبایع بهرت اندر یابند، این سخن گوینـد و اندر ادراک سهل رضوان اللّه علیه حکم آن که عبارات آن پري
جمع کرده است میان حقیقت و شریعت، محال باشد که اولیای او فرق کنند والمحالـه چـون فـرق  اىلتع چون حق

پس رد شریعت الحاد بود و رد حقیقت شـرک و آن فـرق کـه کننـد مـر . حاصل آمد، رد یکی و قبول دیگری بیاید
اگـر » .، محمّـدٌ رسـولُ اللّـهِ شَـریعَةٌالإله إلّا اللّهُ حَقیقَـةٌ«: تفریق معنی را نیست که اثبات حد است؛ چنانکه گوید

کسی خواهد که اندر حال صحت ایمـان یکـی را از دیگـری جـدا کنـد نتوانـد کـرد و خواسـتش باطـل و در جملـه 
پـس ایـن ظاهریـان را . شریعت فرع حقیقت بود؛ چنانکه معرفت حقیقت است و پذیرفت فرمان معروف شریعت

  .د، و انکار اصلی از اصول راه حق با خطر بودو الحمدُ لِلّهِ عَلَی اإلیمانِهر چه طبع اندر آن نیفتد بدان منکر شون
ماطَلَعَتْ شمسٌ وَالغَربَتْ عَلی أهلِ وَجْهِ الْأَرْضِ الّا وَهُم جُهّالٌ بِاللّهِ، إلّا مَنْ یُـؤثِرُ اللّـهَ «: آید که گفتو از وی می

  ».عَلی نَفْسِهِ وَرُوحهِ وَدُنیاه و آخِرَتِه
جاهـل بـود، مگـر آن کـه وی را  تعـاىل برنیامد و فرو نشد بر هیچ کس از روی زمني کـه وی نـه بـه خداونـد آفتاب

عـزّ  برگزید بر تن و جان و دنیا و آخرت؛ یعنی هر که دست اندر آگوش خود دارد، دلیل آن بود که وی به خداوند
تدبري تسلیم بود و اثبات تـدبري از جهـل باشـد جاهل بود؛ از آنچه معرفت وی ترک تدبري اقتضا کند و ترک  و جّل

  .واللّه اعلم. به تقدیر



۸۹  

  ابوعبداللّه محمّد بن الفضل البلخی، رضی اللّه عنه
  اختیار اهل حرمني و جملۀ مشایخ را قرّة عني، ابوعبداللّه محمد ابن الفضل البلخی، رضی اللّه عنه: و منهم

مرید احمدبن خضرویه بود وابوعثمـان حـريی را بـه وی میلـی . بوداز جلّۀ مشایخ بود و پسندیدۀ عراق و خراسان 
  .وی به سمرقند شد و عمر آنجا گذاشت. وی را از بلخ بريون کردند متعصبان از برای عشق مذهب. عظیم بود
  ».نَبیِّه أَعْرَفُ النّاسِ باللّهِ أَشَدُهُم مُجاهَدَةً فی أوامِرِهِ و أَتْبَعُهُم لِسُنَّةِ«: آید که گفتاز وی می

ترین اندر حفظ سنت و متابعت یعنی بزرگرتین اهل معرفت مجتهدترین ایشان باشد اندر ادای شریعت و با رغبت
تر بود و هرکه ازوی دورتـر بـود از متابعـت رسـولش دورتـر بـود و تر بود بر اوامرش حریصو هرکه به حق نزدیک

  .ترمعرض
قْطَعُ البَوادِیَ والقِفارَ و المَفاوِزَ حتّی یَصّلَ إىل بَیْتِـه و حَرَمِـه؛ لِـأنَّ فیـه آثـارَ عَجِبْتُ مِمَّنْ یَ«: آید که گفتاز وی می

  »!أنبیائِه، کَیْفَ الیَقْطَعُ نَفْسَهُ وَهَواهُ حتّی یَصِلَ إىل قَلْبِه؛ ألنَّ فیه آثارَ مَوْالهُ
اندر او آثار انبیـای وی اسـت، چـرا بادیـۀ نفـس  ها و بیابانها ببُرَد تا به خانۀ وی رسد کهعجب دارم از آنکه بادیه

؟ یعنـی دل کـه محـل معرفـت اسـت !ودریای هوی را نبُرد تا به دل خود رسـد کـه انـدر او آثـار مـوالی وی اسـت
کعبه آن بود که پیوسته نظر بنده بدو بود و دل آن که پیوسته نظر حـق بـدو . بزرگوارتر از کعبه که قبلۀ خدمت است

دوست من آنجا، آنجا که حکم وی مراد من آنجا، و آنجا کـه اثـر انبیـای مـن، قبلـۀ دوسـتان مـن  آنجا که دل،. بود
  .واللّه اعلم. آنجا

  ابوعبداللّه محمد بن علی التّرمذی، رضی اللّه عنه
  شیخ باخطر، و فانی از اوصاف بشر، ابوعبداللّه محمدبن علی التّرمذی، رضی اللّه عنه: و منهم

وی را تصانیف بسیار است و نیکو، و کرامات مشهور اندر . و امام بودو از مشایخ محتشم بود اندر فنون علم کامل
بیان هر کتاب، چون ختم الوالیة و کتاب النّهج و نوادراالصول، و جز این بسیار کتب دیگر سـاخته اسـت و سـخت 

  .معظم است به نزدکی من؛ زیرا که دلم شکار وی است
  ».محمد دّر یتیم است که اندر همه عالم هِمال ندارد«: که یهرحمةاللّه عل و شیخ من گفت

و اندر علوم ظاهر وی را نیز کتب است و اندر احادیث اسناد عاىل دارد و تفسريی ابتدا کرده بوده است عمر تمام 
 حنیفـهکردن آن نیافت، بدان مقدار که کرده است در میان اهل عالم منتشر است و فقه بر یکی از خواص یاران ابو

  .ه اقتدا بدو کنندتصوّفوی را اندر ترمد محمد حکیم خوانند و حکیمیان از م. خوانده بود رضی اللّه عنهم
صحبت داشته بودو ابـوبکر وراق  السّالم علیه یکی از آن جمله آن که با خضر پیغمرب. و وی را مناقب بسیار است

هــا از یکــدیگر خضــر بــه نزدیــک وی آمــدی و واقعــه هــر یـک شــنبه«: روایــت کنــد کــه کــه مریــد وی بــود ترمـدی
  ».برپسیدندی
  ».مَنْ جَهِلَ أَوْصافَ العُبودیّةِ فَهُوَ بِنُعوتِ الرّبّانِیَّةِ أجْهَلُ«: آید که گفتاز وی می

و هرکه به معرفـت . تر باشدجاهل تعاىل هرکه به علم شریعت و اوصاف بندگی جاهل باشد او به اوصاف خداوند
و هرکه آفات صفت بشریت نبیند . که خالق است، هم راه نربد تعاىل راه نربد به معرفت حق ه مخلوق استک نفس

لطایف صفات ربوبیت کی داند؟ که ظاهر به باطن تعلق دارد، هرکه به ظاهر تعلق کند بی باطن، محال و هر که به 
ارکـان عبودیـت بسـته اسـت و بـی آن پس معرفت اوصاف ربوبیـت انـدر صـحت . باطن تعلق کندبی ظاهر، محال

  .و این کلمه سخت با اصل و مفید است، به جایگاه خود تمام کرده شود، ان شاءاللّه، تعاىل. درست نیاید



۹۰  

  ابوبکر محمد بن عمر الوراق، رضی اللّه عنه
  شرف زهّاد امت و مُزکی اهل فقر و صفوت، ابوبکر محمدبن عمر الوراق، رضی اللّه عنه: و منهم
وی را . و بـا محمـد بـن علـی صـحبت داشـته یه را دیده بـودوراحمد خض. زرگان مشایخ بود و از زهاد ایشاناز ب

  .اندوی را مؤدِّب االولیاء خوانده رحمهم اللّه کتب است اندر آداب و معامالت و مشایخ
مـرا دل » .انـداز انـدر جیحـون«: جز وی چند فـرامن داد کـه رضی اللّه عنهما محمد بن علی: وی حکایت کندکه

: گفــت» .هــیچ ندیــدم«: گفــتم» چــه دیــدی؟«: گفــت» .انــداختم«: نــداد، انــدر خانــه بنهــادم و بیامــدم و گفــتم
آن اجــزا را انــدر آب . بازگشــتم، و دلــم را وســواس آن برهــان بگرفــت» .ای، بــازگرد و انــدر آب انــدازنینداختــه«

بازآمـدم و حکایـت . اجزا اندر او افتاد سـر فـراهم شـد چون. آب به دو پاره شد و صندوقی برآمد سرباز. انداختم
تصـنیفی «: گفـت» .ایها الشّیخ، سر این حدیث چه بود؟ بـا مـن بگـوی«: گفتم» .اکنون انداختی«: گفتا. کردم

از مــن  السّــالم علیــه بــرادر مــن خضــر. توانســت کــردکــرده بــودم انــدر اصــول و تحقیــق کــه فهــم، ادراک آن نمــی
  ».فرمان داده بود تا آن بدو رساند تعاىل خداوند این آب را. بخواست
العلمـاءُ، و الفقـراءُ و االمـراءُ؛ فـاذا فَسَـدَ العلمـاءُ فَسَـدَ الطّاعـةُ، و إذا فَسَـدَ : النّاسُ ثَالثـةٌ«: آید که گفتاز وی می

  ».الفقراءُ فَسَدَ األخالقُ، و إذا فَسَدَ األمراءُ فَسَدَ المعاشُ
چون امرا تباه شوند معاش خالیـق و اکتسـاب . کی عالمان؛ ودیگر فقريان، و سدیگر امريانی: مردمان سه گروهند

ایشان تباه شود و چون علما تباه شوند طاعت و برزش شریعت بر خلق تباه و شوریده گردد و چون فقرا تباه شوند 
مـع و از آنِ فقـرا بـه ریـا و تـا پس تباهی امرا و سالطني به جـور باشـد واز آنِ علمـا بـه ط. خویها بر خلق تباه شود

یعنـی  ملوک از علما اعراض نکنند تباه نگردند، و تا علما با ملوک صحبت نکنند تباه نگردند و تـا فقـرا ریاسـت
نطلبند تباه نگردند؛ از آنکه جور ملوک از بی علمی بود، و طمع علمـا از بـی دیـانتی و ریـای فقـرا از بـی  مهرتی
اند و فساد همه خلـق عـالم انـدر فسـاد و عالم بی پرهیز و فقري بی توکل ُقرَنای شیاطنيپس مَلِک بی علم، . توکلی

  .این سه گروه بسته است

  ابوسعید احمدبن عیسی الخرّاز، رضی اللّه عنه
  سفینۀ توکل و رضا و سالک طریق فنا، ابوسعید احمدبن عیسی الخرّاز، رضی اللّه عنه: و منهم

ان اوقات طالبان بودو نخست کس که از مقام فنا و بقا عبارت کـرد، وی بـود و وی که لسان احوال مریدان و بره
را مناقب مشهور است و ریاضات و نکتهای مذکور، و تصانیف متالىل و کالم و رموز عاىل و با ذی النون مصری 

  .و بِشْر حافی و سری سَقَطی صحبت کرده بود
و اعَجَبـا «: ، قـال»جُبِلَتِ القُلوبُ عَلـی حُـبِّ مَـنْ أحْسَـنَ إلَیهـا«: المالسّ آید که اندر قول پیغمرب، علیهو از وی می

  »!لِمَنْ یَرَ مُحْسِناً غَیْرَاللّه، کَیْفَ الیَمیلُ بِکُلِیَّته إىل اللّه
دلها بر دوستی آن کس است که بدو نیکویی کند؛ یعنی هر که به جای کسی نیکویی کند، المحاله آن کـس آفرینش 

محسـن ندانـد،  تعاىل آن که در همه عالم جز خداوند را! وا عجبا: بوسعید گفت. ن کس را دوست گريدبه دل مر آ
چگونه دل بکلیت بدو نسپارد؟ از آنچه احسان بر حقیقت آن بود که مالک األعیان کند؛ که احسان نیکویی کردن 

بایـد، وی چگونـه احسـان توانـد کـرد؟ آن که وی را از غري احسان . کسی که بدان نیکویی محتاج بود یبود به جا
که از غري بـی نیـاز اسـت، و همـه عـالمني و کـونني بـدو نیازمنـد و  جل جالله پس مُلک و مِلک مر خداوند راست

دلهایشـان بکلیـت اسـري دوسـتی . چون دوستان حق این معنی بدانستند اندر انعام و احسان، مُنعم و مُحسن دیدند
  .واللّه اعلم. دوی شد،از غري وی اعراض کردن
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  ابوالحسن علی بن محمد االصفهانی، رضی اللّه عنه
  شاهد محققان، و دلیل مریدان، ابوالحسن علی بن محمد االصفهانی، رضی اللّه عنه: و منهم

  .و نیز علی بن سهل گویند
شـد و وی جنید را بدو مکاتبت لطیف است و عمرو بن عثمان به زیارت وی بـه اصـفهان . مشایخ بودوی از کبار 

به رضا و ریاضت و محفـوظ  تصوّفمخصوص است وی به طریق ستوده اندر . صاحب ابوتراب بود وقرین جنید
  .از فِنت و آفت و زبانی نیکو اندر حقایق و معاملت و بیانی لطیف اندر دقایق و اشارت

  ».و الیقنيَ خَطراتٌ الحُضورُ أَفْضَلُ مِنَ الیقنيِ، ألنَّ الْحُضورَ وَطَناتٌ«: آید که گفتاز وی می
تر از یقني از حق؛ از آن که حضور اندر دل متـوطن باشـد و غفلـت بـر آن روا نباشـد، و یقـني حضور به حق فاضل

پس حاضران اندر پیشگاه باشند و موقنـان بـر درگـاه و انـدر غیبـت و حضـور . خاطری بود که گه بیاید و گه بشود
  .بابی مفرد بیاریم اندر این کتاب

القَلْبُ، القَلْبُ، و أنا أحِبُّ أن أری رجالً : مِنْ وَقتِ آدَمَ إىل قِیام السّاعَةِ، النّاسُ یقولونَ«: رحمةاللّه علیه وی گفت،
  ».یصفُ أیْشٍ الْقَلْبُ، أوکیفَ القَلْبُ، فالأری

مرا بگویـد کـه دل  دارم که مردی بینم کهدل، دل، و من دوست می: گویندباز، مردمان می السّالم علیه از وقت آدم
و عوام آن گوشت پاره را دل خوانند، و آن مر مجانني و صـبیان را و اطفـال . بینمچیست و یا چگونه است، و نمی

شـنویم؟ یعنـی اگـر عقـل را دل پس دل چه باشد که ازدل بجز عبـارت نمـی. و مغلوبان را باشد؛ اما بی دل باشند
پس همه . یم آن نه دل است، و اگر علم را دل گوییم آن نه دل استخوانیم آن نه دل است، و اگر روح را دل گوی

  .شواهد حق را قیام به دل و ازوی بجز عبارتی موجود نه

  ابوالحسن محمدبن اسماعیل، خري النّساج، رضی اللّه عنه
  اللّه عنهپري اهل تسلیم، و اندر طریقت محبت مستقیم، ابوالحسن محمد ابن اسماعیل، خريالنّسّاج، رضی : و منهم

. از بزرگان مشایخ بود اندروقت و معاملـت و بیـانی نیکـو داشـت انـدر عِظـات، و عبـارتی مهـذب انـدر اشـارات
شـبلی را بـه جنیـد فرسـتاد مـر . عمری دراز یافته بود و شبلی و ابراهیم خواص هر دو اندر مجلس وی توبه کردند

از اقران جنید و ابوالحسن نوری بود و بـه نزدیـک و وی مرید سری بود و. حفظ حرمت جنید را، رضی اللّه عنهم
  .جنید محرتم بود و ابوحمزۀ بغدادی وی را ایجابی کرده بود

چون وی از مولودگاه خود به سامرّه برفت به قصد حج، گذرش بر : همی آید که وی را خريالنّسّاج از آن خوانند که
وی آن از حـق دیـد و وی را » .خرينـامی نـدۀ منـی وتـو ب«: به دروازۀ کوفه خزبافی وی را بگرفـت کـه. کوفه بود

تـا مـرد از . »لبیـک«: وی گفتـی» یا خري«: کرد و هرگاه که وی را گفتیخالف نکرد و سالهای بسیار کار وی می
و . برفـت و بـه مکـه شـد» .برو که من غلط کرده بودم و تو نه بنـدۀ منـی«: وی را گفت. کردۀ خود پشیمان گشت

روا نباشـد «: گفتـی. تر آن داشتی که وی را خري خواندندیدوست» .خَريٌ خَريُنا«: جنید گفت بدان درجه رسید که
  ».که مردی مسلمان مرا نامی نهاده باشد، من آن را بگردانم

چـون از غشـیان مـرگ انـدر آمـد، چشـم بـاز کـرد و سـوی در . و گویند که چون وفاتش قریب گشت، وقت نماز بود
قِـفْ، عافـاکَ اللّـهُ؛ فانّمـا أنـتَ عبـدٌ مـأمورٌ و أنَـا عَبـدٌ مـأمورٌ، و مـاأُمِرْتَ بـه «: ه عنـهبنگریست و گفت، رضی اللّ

بایست، عافاکَ اللّه که تو . الیَفُوتُکَ و مااُمِرْتَ به فهو شیءٌ یفوتُنی، فَدَعْنی أُمضی فیما اُمِرْتُ ثُّم أمضِ بما اُمِرْتَ
و مـن بنـدۀ مـأمورم و  یعنـی جـان سـتدن فـوت نگـرددانـد از تـو مـیهبندۀ مأموری و فرمانربدار و آنچه ترا فرمـود

اند به حکم رسیدن وقت چون واجب شد، به اخراج وقت و رفـنت مـن فـوت گـردد؛ فرمانبُردار، و آنچه مرا فرموده
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و آنگاه آب خواسـت » .مرا بگذار تا فرمان حق بگزارم تا من نیز بگذارمت تا فرمان حق بگزاری. یعنی نماز شام
  .طهارت کرد و نماز شام بگزارد و جان بداد، رحمةاللّه علیه

التسألنی عَنْ «: گفت، رحمةاللّه علیه» با توچه کرد؟ عزّ و جّل خدای«: همان شب وی را به خواب دیدند گفتند
  ».مرا از این مرپسید، ولیکن از دنیای شما برستم. هذا، ولیکِنِ استَرَحْتُ مِن دنیاکم

شرحُ صُدورِ المتّقنيَ بِنُورِ الیَقنيِ و کَشفُ بَصائرِ الموقننيَ بِنـورِ حَقـائِقِ «: که گفت، اندر مجلس خود آیدو ازوی می
  ».اإلیمانِ

متقی را از یقني چاره نیست؛ که دلش به نور یقني مشرح است و موقن را از حقایق ایمان چاره نیست؛ کـه بصـایر 
که ایمان بود یقني بود و هر جای که یقني بود تقوی بود؛ از آنچه پس هرجای . عقل وی به نور ایمان روشن است

  .واللّه اعلم. ایشان قرینۀ یکدیگرند یکی تابع دیگری بود

  ابوحمزۀ خراسانی، رضی اللّه عنه
  داعی عصر، و یگانۀ دهر، ابوحمزۀ خراسانی، رضی اللّه عنه: و منهم

  .اندر توکل قدمی تمام داشت. بود و خراز را دیدهبا بوتراب صحبت داشته . از قدمای مشایخ خراسان بود
. رفت، اندر چاهی افتاد و سه شـبانروز انـدر آنجـا بمانـدوی روزی به راهی می: و اندر حکایات مشهور است که
نـی، خـوب نباشـد کـه از دون «: بازگفـت» .ایشان را آواز دهـم«: با خود گفت. پس گروهی از سیّاره فرا رسیدند

ایشـان » .مرا در چاه افکن شما بريون آریـد تعاىل خدای: و این شکایت بود که ایشان را گویم حق استعانت طلبم
بیایید تا ما به حِسبت مر این را سر بپوشیم تـا «: گفتند. فراز آمدند، چاهی دیدند بر میانۀ راه بی سرتی و حاجزی

چـون ایشـان سـر چـاه اسـتوار . ید شـدمنفس من به اضطراب آمد و از جان خود نوم: گفتا» .کسی در اینجا نفتد
چـون . مناجـاتی کـردم و دل مـر مـرگ را بنهـادم و از همـه خلـق نومیـد گشـتم تعاىل کردند و بازگشتند، من با حق

جـانوری دیـدم عظـیم . چون نیک نگاه کـردم، کسـی سـر چـاه بگشـاد. شبانگاهی درآمد، از سر چاه حسی شنیدم
دانستم که نجات من در آن اسـت و فرسـتادۀ حـقّ اسـت، تعـاىل و . فرو کرد نگاه کردم اژدهایی بود که دُم. بزرگ

نیکو نجاتی که نجات توست، یـا بـاحمزه، کـه بـه «: هاتفی آواز داد که. تقدس به دُم وی تعلق کردم تا مرا برکشید
  ».تلفی ترا از تلفی نجات دادیم

  ».آن که از الفت مستوحش باشد. فِالمُسْتوحِشُ مِنَ اإلل«: قال» غریب کیست؟«: از وی پرسیدند که
هر که را همه الفتها وحشت گردد وی غریب باشد؛ از آنچه درویـش را در دنیـا و عقبـی وطـن نیسـت و الفـت نـه، 
اندر وطن وحشت بود وچون فلا وی از کون منقطع شود وی از جمله مستوحش گـردد، آنگـاه غریـب باشـد و ایـن 

  .واللّه اعلم. درجتی بس رفیع است

  العباس احمدبن مسروق، رضی اللّه عنهابو
  داعی مریدان به حکم فرمان، ابوالعباس احمدبن مسروق، رضی اللّه عنه: و منهم

وی را بـا قطـب . از اوتـاد االرض بـود عـزّ و جـّل از بزرگان و اجلّۀ خراسان بود و به اتفاق جملۀ اولیای خداوند
ظـاهر نکـرد؛ امـا بـه حکـم اشـارت » را بگوی تا قطب کیسـت؟ما «: المُدار علیه صحبت بود از وی برپسیدند که
وی چهل صاحب تمکني را خدمت کرده بود و از ایشان فواید گرفته و . چنان نمود که جنید است، رضی اللّه عنهم

  .اندر علوم ظاهر وباطن سوار بود
ه فَأُنْسُـهُ مَن کانَ سُرورُه بِغريِ الحقِّ فَسُرورُه یورِثُ الهُمو«: آید که گفتاز وی می مَ، و مَن لَمْ یکُنْ أُنْسُه فی خِدْمَةِ ربـِّ
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  ».یورِثُ الوَحْشَةَ
انـس  تعـاىل شـاد باشـد، شـادی وی بجملـه انـدوه بـود و هرکـه را در خـدمت خداونـد تعاىل هرکه به جز خداوند

ون فنا فانی شود نباشد، انس وی بجمله وحشت باشد؛ یعنی آنچه بجز وی است فناست ، هرکه به فنا شاد شود چ
پـس . و جز خدمت وی هباست، چون حقريیِ مکوَّنات ظاهر گردد، انس وی بجمله وحشت گردد. وی غمی شود

  .واللّه اعلم. اندوه و وحشت همه عالم اندر رؤیت غري است

  ابوعبداللّه محمد بن اسماعیل المغربی، رضی اللّه عنه
  لّه محمد بن اسماعیل المغربی، رضی اللّه عنهاستاد متوکالن، و شیخ محققان، ابوعبدال: و منهم

اسـتاد و مُراعـی مریـدان خـود بـود و ابـراهیم خـواص و . وقت بود و اندر زمانۀ خود مقبـول ناز بزرگان و مقدما
و انـدر تجریـد قـدمی تمـام . و وی را کـالم عـاىل اسـت و بـراهني واضـح. ابراهیم شیبان هر دو مریدان وی بودند

  .داشت
  ».ما رأیتُ أنصَفَ مِنَ الدُّنیا، إن خَدَمْتَها خَدَمَتْکَ و إن تَرَکْتَها تَرَکَتْکَ«: که گفتآید ازوی می

تر ندیدم؛ که تا وی را خدمت کنی ترا خدمت کند و چون بگذاریش بگذاردت؛ یعنی تا طلب هرگز از دنیا منصف
دست گريی، از تـو بگریـزد و اندیشـۀ بر  تعاىل وی کنی ترا طلب کند و چون ازوی اعراض کنی و خدمت خداوند

پس هر که بصدق از دنیا اعراض کند از شر وی ایمن گردد واز آفـت وی رسـته شـود، ان شـاء . آن در دلت نیاویزد
  .اللّه تعاىل

  ابوعلی الحسن بن علی الجوزجانی، رضی اللّه عنه
  جانی، رضی اللّه عنهپري زمانه، و اندر زمانۀ خود یگانه، ابوعلی الحسن بن علی الجوز: و منهم

و مریـد محمـد علـی . وی را تصانیف ازهر است اندر علم معامالت و رؤیـت آفـات. اندر وقت خود بی نظري بود
  .ابراهیم سمرقندی مرید وی بود. بود و از اقران ابوبکر وراق بود

ونِ یَعْتَمِـدُونَ، و عِنـدَهم أنَّهـم فـی  الخَلْقُ کُلُّهُم فـی مَیـادینِ الغَفْلـةِ یَرْکُضُـونَ و عَلَـی«: آید که گفتاز وی می الظُنـُّ
  ».الحَقیقةِ یَنْقَلِبُونَ و عنِ المکاشفةِ ینطِقُونَ

یعنی قرارگاه خلق جمله به میدان غفلت است و اعتمادشان بر ظن پر آفت، و بـه نزدیـک ایشـان چنـان اسـت کـه 
پري به پندار طبـع و رعونـت نفـس بـوده و اشارت آن . کردار ایشان بر حقیقت است و نطقشان از اسرار مکاشفت

همچنان که علمای ایشان اعـز . هتصوّفاست؛ که کسی اگرچه جاهل بود مرجهل خود را معتقد بود، خاصّه جهال م
در . آنچه عالمانشان را حقیقت بـود، جهّالشـان را پنداشـت بـود. انداند، جهال ایشان اذلّ ما خلق اللّهما خلق اللّه

کنند پندارند که آن یقني است و با رسـم د، پندارند که میدان والیت است و بر ظّن اعتماد میچرنمیدان غفلت می
گویند پندارند که آن مکاشفت است؛ از آنچه پنداشت از سر آدمـی روند و پندارند حقیقت است و از هوی میمی

را بیننـد پنداشتشـان فـانی  بريون نرود، مگر به رؤیت جالل حق یا جمال وی؛ که اندر اظهـار جمـال وی همـه وی
  .واللّه اعلم. شود و اندر کشف جالل خود را نبینند پنداشتشان سر بر نیارد

  ابومحمّد احمدبن الحسني الجُریری، رضی اللّه عنه
  باسط علوم، و واضع رسوم، ابومحمد، احمدبن الحسني الجُریری، رضی اللّه عنه: و منهم

انـدر فقـه . و از همه اصناف علوم خـرب داشـت. عبداللّه دریافته بود جنید بود و صحبت سهل بناز صاحب سران 
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مریدان مرا ادب آمـوز «: به درجتی بود که جنید گفت تصوّفو اندر طریقت . امام وقت بود واصول نیک دانست
  .و از پس جنید وىل عهد وی بود» .و ریاضت فرمای

اإلکتفـاء، و االتّقـاء و : نِ و صَـالحُ األبـدانِ فـی خِـاللِ ثـالثٍدَوامُ االیمانَ وَقِوامُ األدیا«: آید که گفتاز وی می
قْـهُ فَمَنِ اکْتَفی باللّهِ صَلُحَتْ سَریرَتُه، و مَنِ اتَّقی ما نَهیَ اللّهُ عَنه اسْتَقامَتْ سريَتُه، وَمَنِ احتَمی مـالَم یُوافِ. االحتماء

  ».فَةِ و عاقِبَةُ اإلتّقاءِ حُسنُ الخلیفةِ و غایةُ اإلحتماءِ اعتِدالُ الطّبیعةِفَثَمَرَةُ اإلکتفاءِ صَفْوُ المَعرِ. ارْتاضَتْ طبیعَتُه
یکی بسنده کردن ودیگر پرهیز کردن و سدیگر : دوام ایمان و پایْ داشت دین و صالح تن اندر سه چیز بسته است

ی وی برپهیزد سريتش نیکـو بسنده کند سرش بصالح شود، و هرکه از مَناه تعاىل هرکه به خدای. غذا نگاه داشنت
پس پاداش اکتفـا صَـفو معرفـت باشـد و عاقبـت تقـوی . گردد و هرکه غذای خود نگاه دارد نفسش ریاضت یابد

بسند کار باشـد معـرفتش مصـفا شـود و  تعاىل حسن خلیقت و غایت احتما اعتدال طبیعت؛ یعنی هرکه به خداوند
مَـنْ کَثُـرَ «: السّـالم د اندر دنیا و آخرت؛ کما قـالَ النَّبـیُّ، علیـههر که چنگ در معاملت تقوی زند خُلقش نیکو گرد

و انـدر خـرب دیگـر » .هر که را نماز شب بسیار بود رویش انـدر روز نیکـو باشـد. صلواتُه باللّیل حَسُنَ وَجْهُه بِالنَّهار
، و هرکـه »یهـای منـور بـر تختهـا از نـوربا رو. وُجُوهُهُم نورٌ علی مَنابِرَ منْ نورٍ«آیند در قیامت متقیان می: است که

. و ایـن سـخنان جـامع اسـت و نیکـو. طریق احتما بر دست گريد تنش از علت و نفسش از شهوت محفـوظ باشـد
  .واللّه اعلم

  ابوالعبّاس احمدبن محمّد بن سهل االَٔدَمی، رضی اللّه عنه
  االَٔدَمی، رضی اللّه عنهشیخ ظرفا، و قدوۀ اهل صفا، ابوالعباس احمدبن محمد بن سهل : و منهم

و عـالم بـود بـه علـوم تفسـري و . و پیوسته محرتم بود در میان اقران خـود. از بزرگان مشایخ بود و محتشمان ایشان
قرائت و زبانی داشت اندر فهـم لطـایف قـرآن و بـدان مخصـوص بـود و از کبـار مریـدان جنیـد بـود و بـا ابـراهیم 

مسـلم  تصـوّفاز وی را حرمتـی تمـام داشـتی و جـز وی کسـی را بـه ابوسـعید خـرّ. مارستانی صحبت داشـته بـود
  .نکردی

  ».السُّکونُ إىل مألوفاتِ الطَّبایعِ یَقْطَعُ صاحِبَها عَنِ بُلوغِ درجاتِ الحَقائِقِ«: آید که گفتاز وی می
ا مألوفات طبع بیارامد آرام گرفنت با چیزی که طبایع را با آن فلا بود مرد را از درجات حقایق بیفکند؛ یعنی هر که ب

اند و نفس محل حجاب اسـت و حقیقـت محـل کشـف و از حقیقت بازماند؛ از آنچه طبایع ادوات و آالت نفس
پس ادراک حقایق اندر اعراض مألوفات طبایع بسته اسـت، و فلا . هرگز مرید، محجوب و ساکن، مکاشف نباشد

دنیا فلا گريد به حکم جنسیت و بـا عقبـی بـه حکـم پنـدار و  با. یکی با دنیا و دیگر با عقبی: طبع با دو چیز باشد
پس الفش بـا پنداشـت عقبـی اسـت نـه بـا عـني آن؛ کـه اگـر بحقیقـت بشناسـدی از ایـن سـرای فـانی . ناشناخت

بگسلدی، و چون از این گسست والیت طبع اسرپی شد، آنگاه کشف حقایق بود؛ که آن سرای با طبع جز به فنای 
خطر عقبی بدان است که راهش پرخطـر اسـت، و بـس » .ألنَّ فیها ما الخَطَرَ علی قلبِ بَشرٍ«طبع خویشی ندارد؛ 

خطر ندارد آن چیز که اندر خواطر آید، و چون اندر معرفت حقیقـت عقبـی، و هـم عـاجز بـود، طبـع را بـا عـني آن 
  .واللّه اعلم. چگونه فلا باشد؟ درست شد که الفت طبع با پنداشت عقبی است

  ث الحسني بن منصور الحالج، رضی اللّه عنهابوالمغی
  و منهم، مستغرق معنی و مستهلک دعوی ابوالمغیث الحسني بن منصور الحالج، رضی اللّه عنه

  .بود و حاىل قوی و همتی عاىل داشت تاز مستان و مشتاقان این طریق
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دیـک گروهـی مقبـول؛ چـون به نزدیک گروهی مردود است، و به نز: اندو مشایخ این قصه اندر شأن وی مختلف
عمرو بن عثمان و ابویعقوب نهرجوری و ابویعقـوب اقطـع و علـی بـن سـهل اصـباهانی و جـز ایشـان گروهـی رد 
کردندش؛ و باز ابن عطا و محمدبن خفیف و ابوالقاسم نصر آبادی و جملۀ متأخّران قبول کردندش؛ و باز گروهی 

جُرَیـری و حُصـری و جـز ایشـان، و گروهـی دیگـر بـه سـحر و اند، چـون جنیـد و شـبلی و اندر امر وی توقف کرده
  .اسباب آن وی را منسوب کردند

انـدر وی سـری  رضـی اللّـه عـنهم اما اندر ایام ما شیخ ابوسعید و شیخ ابوالقاسم کُرَّکان و شیخ ابوالعباس شقانی
اگـر وی یکـی از «: گویـد کـه عنـه رضـی اللّـه اما استاد ابوالقاسم قشريی. اند و به نزدیک ایشان بزرگ بودداشته

ارباب معانی و حقیقت بُوَد به هجران ایشان مهجور نگردد و اگر مـردود حـق و مقبـول خلـق بـود بـه قبـول خلـق 
مقبول نگردد؛ بـه حکـم تسـلیم وی را بـدو بازگـذاریم و بـر قـدر نشـانی کـه در وی یـافتیم از حـق، وی را بـزرگ 

  ».داریم
اند مر کمال فضل و صفای حال و کثرت اجتهاد و ریاضـت بجز اندکی منکرنی یَ عنهمرُضِ اما از این جمله مشایخ

  .وی را
و اثبات ناکردن ذکر وی بی امانتی بودی اندر این کتاب، که بعضی از مردمان ظاهر ورا تکفـري کننـد و بـدو منکـر 

ر حـالج، حسـن بـن منصـور باشند و احوال ورا به غدر و حیلت و سحر منسوب گردانند وپندارند که حسني منصـو
این حسـني کـه مـا را در . حالج است؛ آن ملحد بغدادی که استاد محمد زکریا بوده است و رفیق ابوسعید قرمطی

امر وی خالف است فارسی بوده است از بیضا، و رد و هجر مشایخ وی را، نه به معنی طعن اندر دیـن و مـذهب 
  .است که اندر حال و روزگار است

ید سهل بن عبداللّه بود و بی دستوری برفت از نزدیک وی، و به عمروبن عثمـان پیوسـت و از نـزد و وی ابتدا مر
پس مهجور . وی را قبول نکرد، بدین سبب جمله مهجور کردند وی را. وی بی دستوری برفت و تعلق به جنید کرد

صَـنی جُنـونی و أهَلَکـهُ أنـا و الحـالج شـیءٌ واحـدٌ، فخلَّ«: ندیـدی کـه شـبلی گفـت. معاملت بود نه مهجور اصـل
: ، و محمـد بـن خفیـف گفـت»من و حـالج یـک چیـزیم«: و اگر وی به دین مطعون بودی شبلی نگفتی» .عقلُه

 رُضِیَ عـنهم پس ناخشنودی و عقوق پريان طریقت و مشایخ. ، و مانند این»او عالم ربانی است. هو عالِمٌ ربّانیٌّ«
  .هجران و وحشت بار آورد

  .نیف ازهر است و رموز و کالم مُهذَّب اندر اصول و فروعو وی را تصا 
ام، پنجاه پاره تصنیف وی بدیدم اندر بغداد و نواحی آن و بعضی بـه خوزسـتان و من که علی بن عثمان الجالبی

تـر و بعضـی جمله را سخنانی یافتم چنانکه ابتدای نمودهای مریدان باشد، از آن بعضی قوی. و فارس و خراسان
عبارت دست دهد و و چون کسی را از حق نمودی باشد به قوت حال . ترتر و بعضی شنیعر، بعضی سهلتضعیف

آنگـاه اوهـام را از شـنیدن آن . سخن مُنغلق شود، خاصه که معرب اندر عبارت خـود تعجـب نمایـد. فضل یاری کند
گروهی منکر شوند از جهل و » .است این سخن عاىل«: آنگاه گویند که. نفرت افزاید، و عقول از ادراک بازماند

اما چون محققان اهل بصر ببینند، در عبـارت نیاویزنـد و . انکار ایشان چون اقرار باشد. گروهی مقر آیند به جهل
  .به تعجب آن مشغول نگردند از ذم و مدح فارغ شوند و از انکار و اقرار برآسایند

دند، محال است؛ از آنچه سحر اندر اصول سنت و جماعـت و باز آنان که حال آن جوانمرد را به سحر منسوب کر
حق است، چنانکه کرامت و اظهار سحر اندر حال کمال، کفر باشد و از آنِ کرامـت انـدر حـالِ کمـال، معرفـت؛ از 

و ایـن سـخن در بـاب اثبـات کرامـات . و یکی قرینۀ رضـای وی جل جالله آنچه یکی نتیجۀ سخط خداوند است
و به اتفاق اهل بصريت، از اهل سنت و جماعت مسلمان ساحر نباشد و کافر مکرم نه؛ . شاء اللّهمشرّح بیاریم، ان 
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تا بود اندر لباس صالح بود از نمازهای نیکو ذکـر و مناجاتهـای  رضی اللّه عنه که اضداد مجتمع نشوند و حسني
اگر افعال وی سحر بودی این جمله . های لطیفهای پیوسته و تحمیدهای مهذب و اندر توحید نکتهبسیار و روزه

  .پس درست شد که کرامات بود و کرامات جزوىل محقق را نباشد. ازوی محال بودی
اند و بر وی اعرتاض آرند اندر کلمـات وی بـه معنـی امتـزاج و اتحـاد و آن و بعضی از اهل اصول وی را رد کرده

ارت نبود تا اندر غلبۀ حال عبـارتش صـحیح آیـد و تشنیع اندر عبارت است نه اندر معنی؛ که مغلوب را امکان عب
نیز روا بود که معنی عبارت مشکل بود که اندر نیابند مقصود معرب را، وَهْمِ ایشان مر ایشان را از آن صـورتی کنـد، 

  .آن انکار ایشان بدیشان باز گردد نه بدان معنی. ایشان مر آن را انکار کنند
که دعوی تـوال بـدو داشـتند و کـالم وی را حجـت  خَذَلَهم اللّه و نواحی آن اما من گروهی دیدم از مالحدۀ بغداد

کردنـد؛ چـون روافضـه انـدر تـوالی زندقۀ خود ساخته بودند واسم حالجی بر خود نهاده و اندر امر وی غلو مـی
  .عزّ و جّل اندر رد کلمات ایشان بابی بیارم اندر فرق فِرَق، ان شاء اللّه. علی، رضی اللّه عنه

و در جمله بدان که کالم وی اقتدا را نشاید؛ از آنچه مغلوب بوده است اندر حال خود نه متمکن، و کالم متمکنی 
اما بر هیچ اصل طریقش مستقیم نیست و بـر  بحمداللّه پس عزیز است وی بر دل من. کرد باید تا بدان اقتدا توان

و مرا انـدر ابتـدای نمودهـای خـود از وی قوتهـا بـوده .هیچ محل حالش مقررنه، و اندر احوالش فتنۀ بسیار است
ام بـه دالیـل و حجـج علـو کـالم و صـحت است، به معنی براهني، و پیش از این در شرح کـالم وی کتـابی سـاخته

ام، اینجا این مقدار نیـز ابتدا و انتهاش یاد کرده بجز آن کتاب منهاج نام امحالش ثابت کرده و اندر کتابی که کرده
پس طریقی را که به چندین احرتاز اصل آن را ثابت باید کرد، چرا بدان تعلق و اقتـدا کننـد؟ امـا هـوی را . ردمبیاو

  .جوید از طریق اعوجاج تا اندر آن آویزدهرگز با راستی موافقت نباشد، پیوسته چیزی می
  ».ستَهلَکاتٌاأللسِنَةُ مُستَنطِقاتٌ تحتَ نُطقِها مُ«: آید که گفت، رضی اللّه عنهاز وی می

. این عبارات جمله آفت است و اندر حقیقـت معنـی هـذر باشـد. یعنی زبانهای گویا هالک دلهای خاموش است
چون معنی مفقود بـود بـه عبـارت موجـود نگـردد، سـوای آن کـه . چون معنی حاصل بود به عبارت مفقود نگردد

  .واللّه اعلم. را پندارد که معنی استاندر آن پنداشتی پدیدار آید و طالب را هالک کند تا وی عبارت 

  ابواسحاق ابراهیم بن احمد الخوّاص، رضی اللّه عنه
  سرهنگ متوکالن، و ساالر مستسلمان، ابواسحاق ابراهیم بن احمد الخواص، رضی اللّه عنه: و منهم

امـات بسـیار اسـت، و و وی را آیات و کر. اندر توکل شأنی عظیم داشت و منزلتی رفیع و مشایخ بسیار را یافته بود
  .تصانیف نیکو اندر معامالت این طریقت

  ».التَتَکلَّفْ ماکَفَیْتَ وَالتُضَیِّعْ مَا اسْتکْفَیْتَ: العِلمُ کلُّه فی کَلِمَتَنيِ«: اید که گفتاز وی می
تکلـف  اندیشۀ آن از تـو برداشـته اسـت، انـدر آن تعاىل یکی آن که خدای: علم بجمله اندر دو کلمه مجتمع است

مـراد از . بباید کرد و بر تو فریضه است، ضایع نکنـی تـا در دنیـا و آخـرت موفـق باشـینکنی و دیگر آن که ترا می
این، آن است که اندر قسمت تکلف نکنی؛ که قمست ازىل به تکلف تو متغري نشـود و انـدر امـر تقصـري مکـن کـه 

  .ترک فرمان ترا عقوبت بارآرد
تر نبـود کـه خضـر عجایب بسیار دیدم، اما هیچ از آن عجب«: گفت» ب چه دیدی؟از عجای«: از وی پرسیدند که

نـه از «: گفت» چرا؟«: گفتند» .از من اندر خواست تا با من صحبت کند، من اجابت نکردم السّالم علیه پیغمرب
توکـل مـرا  آن که رفیق، می بهرت از وی طلب کردم و لیکن ترسیدم که بدون حق بر وی اعتمـاد کـنم و صـحبت وی

  ».زیان دارد و به نافله از فریضه بازمانم
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  .و اللّه اعلم. و این از درجات کمال باشد

  ابوحمزة البغدادیّ البزّاز، رضی اللّه عنه
  سرای پردۀ اسرار و تمکني، و اساس اهل یقني ابوحمزة البغدادی البزّاز، رضی اللّه عنه: و منهم

رث محاسبی بود و با سری صـحبت داشـته بـود و از اقـران نـوری و خـري از کربای متکلمان مشایخ بود و مرید حا
عالم بود بـه تفسـري و . اندر مسجد رُصافۀ بغداد عِظت کردی. النّسّاج بود، و با محتشمان مشایخ صحبت کرده بود

وی با وی و وی آن بود که اندر وقعت نوری و بالی  السّالم روایاتش عاىل بود اندر احادیث پیغمرب، علیه. قرائت
  .عزّ و جّل حکایت آن در شرح مذهب نوری بیارم، ان شاء اللّه. جمله را خالص داد تعاىل بوده بود، که خداوند

  ».إذا سَلِمَتْ مِنک نَفْسُکَ فقد أدَّیْتَ حقَّها، و إذا سَلِمَ منک الخَلْقُ قَضَیْتَ حُقوقَهم«: آید که گفتاز وی می
ق وی بگزاردی، و چون خلق از تـو سـالمت یافتنـد حقهـای ایشـان بگـزاردی؛ چون تن تو از تو سالمت یافت ح

چـون نفـس را از معصـیت منـع کـردی و . یکی حق نفس تو بر تو، و یکی حق خلق بـر تـو: یعنی حقوق دو است
طریقت سالمت آن جهانی وی طلب کردی، حق وی گزارده باشی، و چون خلق را از بد خـود ایمـن گردانیـدی و 

بکوش تا تـرا و خلـق را از تـو بـد نیفتـد، آنگـاه بـه حـق گـزاردن حـق . خواهی حق ایشان گزارده باشیبد ایشان ن
  .واللّه اعلم. مشغول شو

  ابوبکر محمدبن موسی الواسطی، رضی اللّه عنه
  اندر فن خود امام، و عاىل حال و لطیف کالم، ابوبکر محمدبن موسی الواسطی، رضی اللّه عنه: و منهم

ایخ بود و اندر حقایق شأنی عظیم داشـت و درجتـی بلنـد و بـه نزدیـک جملـۀ مشـایخ سـتوده و از از محققان مش
و انـدر هـیچ شـهر آرام . عبـارتی غـامض داشـت، ظاهریـان را چشـم انـدر آن نیفتـادی. قدمای اصحاب جنید بود

سـخن وی  چون به مرو آمـد اهـل مـرو بـه حکـم لطافـت طبـع و نیکـو سـريتی خـود وی را قبـول کردنـد و. نیافت
  .بشنیدند، و عمر آنجا بگذاشت

  ».الذّاکِرُونَ فی ذِکرِه أکثرُ غَقْلةً مِنَ النّاسنيَ لِذِکْرِه«: آید که گفتاز وی می
یادکننده را اندر یاد کرد وی، غفلت زیادت بود از فرامـوش کننـدۀ ذکـر وی؛ از آن کـه چـون وی را یـاد دارد، اگـر 

. ن آن دارد که ذکرش را یاد کنند و وی را فراموش؛ کـه ذکـر غـري مـذکور باشـدزیا. ذکر را فراموش کند زیان ندارد
تر بود از اعراض بی پنداشـت؛ و ناسـی را انـدر نسـیان و پس اعراض از مذکور با پنداشت ذکر، به غفلت نزدیک

ر پـس پنداشـت حضـو. غیبت، پنداشت حضور نباشد و ذاکر را اندر ذکر وغیبت از مذکور، پنداشت حضور باشـد
. تر از غیبت بی پنداشت؛ از آن که هـالک طـالب حـق انـدر پنداشـت ایشـان اسـتبی حضور، به غفلت نزدیک

آنجا که پنداشت بیشرت، معنی کمرت و آنجا که معنی کمرت، پنداشت بیشرت، و حقیقت پنداشت ایشـان ازتهمـت عقـل 
رنـت نباشـد و اصـل ذکـر یـا در باشد و عقل را از تهمت نهمت حاصل آید و همـت را نَهمـت و تهمـت هـیچ مقا

حضور، آن نه ذاکر بود کـه مُشـاهِد بـود و  تعاىل چون ذاکر را از خود غیبت بود و به حق: غیبت بود یا در حضور
  .وهو اعلم. غایب بود به خود حاضر بود، آن نه ذکر بود که غیبت بود و غیبت از غفلت بود تعاىل چون از حق

  لی، رضی اللّه عنهابوبکر دُلَف بن جَحدر الشّب
  سکینۀ احوال، و سفینۀ مقال، ابوبکر دُلف بن جَحدر الشّبلی، رضی اللّه عنه: و منهم

و وی را اشـارات لطیـف . تعـاىل روزگاری مهذب و وقتی مطیب داشت با حـق. از بزرگان و مذکوران مشایخ بود
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بلی، و نُکَـتُ : ةٌ مِـن عَجائـب الـدُّنیاثَالثَـ«: یناست و ستوده؛ کما قـالَ واحـدٌ مِـنَ المشـایخِ المتـأخّر إشـاراتُ الشـّ
  ».المرتعش، و حکایاتُ جَعفرٍ

رحمـه  اندر مجلس خري النّساج. ابتدا پسر حاجب الحُجّاب خلیفه بود. وی از کبار قوم و سادات اهل طریقت بود
  .توبه کرد؛ و تعلق ارادت به جنید کرد و بسیاری از مشایخ را دیده بود اللّه
وا مِـنْ أبصـارِهم عزّ  در معنی قول خدای، آید که گفتی میاز و ور/۳۰(وجل، قُلْ لِلمـؤمننيَ یَغُضـّ ای أبصـارِ «:)النـّ

  ».الرُّؤوس عَنِ المَحارِم و أبصارِ القُلوب عمّا سِوَی اللّهِ
بجـز اندیشـۀ بگو مر مؤمنان را تا چشم سر نگاه دارند از نظر به شهوت، و چشم دل نگاه دارنـد از انـواع فکـرت 

پس متابعت شهوت و مالحظۀ محارم از غفلت است و مصـیبت مِهـني مـر اهـل غفلـت را آن اسـت کـه از . رؤیت
مَنْ کـانَ فـی هـذِهِ أعمـی فَهـو «: و آن که اینجا جاهل بود آنجا جاهل بود؛ لقوله، تعاىل. عیوب خود جاهل باشند

ارادت شهوت از دل کسـی پـاک نکنـد، چشـم سـر از  عاىلت و بحقیقت تا حق» ).االسراء/۷۲(فِی اآلخِرَةِ أعْمی 
  .غوامض آن محفوظ نگردد و تا ارادت خود اندر دل کسی اثبات نکند، چشم سِّر از نظر به غري محفوظ نگردد

أنـا عِنـدَکُم «: وی گفت، رضی اللّه عنه» .هذا مَجنونٌ«: قومی گفتند. روزی به بازار اندر آمد: از وی همی آید که
  ».و أنتم عِندی أصِحّاءٌ، فزادَ اللّهُ فی جُنونی وزادَ فی صِحَّتِکُم مَجنونٌ

جنون من از شدّت محبت است و صحت شما از غایـت . ام و شما به نزدیک من هشیارمن به نزدیک شما دیوانه
تـا  پس خداوند اندر دیوانگی من زیادت کناد تا قربم در قرب زیادت شود و در هشیاری شما زیادت کنـاد.غفلت

  .بُعدتان بر بُعد زیادت گردد
  .واللّه اعلم. و این قول از غريت بود؛ که تا خود چرا کسی اندر آن درجه باشد که دوستی را از دیوانگی فرق نکند

  ابومحمدجعفربن نُصَري الخلدیّ، رضی اللّه عنه
  ی، رضی اللّه عنهحاکی احوال اولیا، به اَلطف اقوال و ادا، ابومحمد جعفر بن نُصري الخلد: و منهم

اندر فنون علم متبحر بود و حافظ انفاس مشایخ، و راعی حقوق ایشان . از کبار اصحاب جنید بود و قدمای ایشان
ای اندر حکایتی باز بسـته اسـت و حوالـۀ وی را کالم عاىل است اندر هر فن، و مر ترک رعونت را هر مسأله. بود

  .آن به کسی دیگر کرده
  ».التَّوکُّلُ إسْتِواءُ القَلْبِ عِندَ الوُجودِ وَالعَدَمِ«: تآید که گفاز وی می

توکل آن بود که وجود و عدم رزق به نزدیک دلت یکسان شود به وجود رزق خرم نشوی و به عدم آن انـدوهگني 
تـو . داردتر، چنانکه خواهـد مـیاوىل تعاىل نگردی؛ از آنچه تن مِلک مالک است و به پرورش و هالک وی حق

  .اندر میانه دخل مکن، و مِلک به مالک سپار و تصرف خود منقطع گردان
تـرا  تعـاىل ای استاد، بگوی تـا حـق«: گفتم. وی را یافتم اندر تب. به نزدیک جنید اندر آمدم: وی روایت کندکه

 تـن مِلـک ماسـت، خـواهیم درسـت داریـم خـواهیم: گفتم، به سرم ندا کردنـد کـهدوش می«: گفت» .شفا فرستد
  .واللّه اعلم بالصّواب» .تو کیستی که میان ما و ملک ما دخل کنی؟ تصرف خود منقطع گردان تا بنده باشی. بیمار

  ابوعلی احمدبن محمّد بن القاسم الرّودباری، رضی اللّه عنه
  القاسم الرّودباری، رضی اللّه عنه بنبن محمد  احمدشیخ محمود، و معدن جود، ابوعلی : و منهم
و . اندر فنـون معـامالت شـأنی عظـیم داشـت. ه بود و سرهنگان ایشان و از ابنای ملوک بودتصوّفانمردان ماز جو

  .وی را آیات و مناقب بسیار است و کالم لطیف اندر دقایق این طریقت
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  ».الکَوْنَیْن شَیئاً غَیْرَه المُریدُ الیُریدُ لِنَفْسِهِ إلّا ما أرادَ اللّهُ لَهُ و المرادُ ال یریدُ مِنَ«: آید که گفتاز وی می
وی را خواسـته باشـد و مـراد آن کـه هـیچ چیـز  تعـاىل مرید آن بود که هیچ چیز نخواهد مر خود را اال آن کـه حـق

پس راضی به ارادت حق، تارک ارادت باید تا وی مرید باشد و محب را خـود . نخواهد از کونني بجز حق، تعاىل
که حق را خواهد جز آن نخواهد که او خواهد و آن که حق ورا خواهد وی جـز حـق آن . ارادت نباید تا مراد باشد

و نسبت مقامات به تحقیـق عبودیـت اسـت و . پس رضا از مقامات ابتدا بود و محبت از احوال انتها. را نخواهد
  .اللّه اعلمو. و چون چنني باشد مرید به خود قایم بود و مراد به حق قایم بود. مشرب درجات به تأیید ربوبیت

  ابوالعبّاس القاسم بن مهدی السّیّاری، رضی اللّه عنه
  خزینۀ توحید و سمسار تفرید، ابوالعباس القاسم بن مهدی السّیّاری، رضی اللّه عنه: و منهم

صحبت ابوبکر واسطی کرده بـود و از مشـایخ بسـیار ادب گرفتـه . از ائمۀ وقت بود و عالم به علوم ظاهر و حقایق
  .وی را کالم عاىل است و تصانیف ستوده. بود اندر صحبت و ازهد ایشان اندر آفتاظرف قوم 
  ».التّوحیدُ اَنْ الیَخْطُرُ بِقَلْبِکَ مادونَه«: آید که گفتاز وی می

توحید آن بود که دون حق را بر دلت خطر نبود، و خاطر مخلوقات را بر سرت گذر نباشد و مـر صـفو معاملتـت را 
  .چه اندیشۀ غري از اثبات ایشان باشد و چون غري ثابت شد حکم توحید ساقط گشتکدر نباشد؛ از آن

از پـدر . و اندر ابتدا وی از خاندان علم و ریاست بود، و از اهل مرو اندر جاه، کس را بر اهل بیت وی تقدم نبود
به برکـت آن وی را توبـه  تعاىل خداوند. بستد صلی اللّه علیه جمله بداد و دو تاره موی پیغمرب. مرياث بسیار یافت

ه شـد و چـون از تصـوّفافتاد، و به درجتی رسید که امام صنفی از م رحمةاللّه علیه داد و به صحبت ابوبکر واسطی
دنیا برون خواست شد، وصیت کرد تا آن مویها اندر دهان وی نهادند و امروز گور او به مرو ظاهر است و مردمـان 

  .واللّه اعلم. د و مهمات از آنجا طلبند و مجرب استبه حاجت خواسنت آنجا رون

  ابوعبداللّه محمّد بن خفیف، رضی اللّه عنه
و طبعش خاىل از تکلف و تصرف ابوعبداللّه محمدبن خفیف، رضـی اللّـه  تصوّفملک وقت خود اندر : و منهم
  عنه

. و انـدر حقـایق بیـانی شـافی امام زمانۀ خود بود اندر انواع علـوم و وی را انـدر مجاهـدات شـأنی عظـیم اسـت
روزگارش مهیا و هویداست اندر تصانیف و ابن عطا را و شبلی و حسني منصور و جُرَیری را یافته بود وبه مکه بـا 

وی را  تعـاىل و از ابنای ملوک بود، خداونـد. و اسفار نیکو کرده بود به تجرید. یعقوب نهرجوری صحبت کردهابو
  .کرد و خطر وی بر خاطر اهل معانی بزرگ است توبه داد و از دنیا اعراض

  ».التوحیدُ اإلعراضُ عَنِ الطّبیعةِ«: آید که گفتاز وی می
پـس تـا از طبـع . انـد از آالی اوتوحید اعراض است از طبیعت؛ از آنچه طبایع جمله نابینااند از نَعمـا و محجـوب

وب باشد از حقیقـت توحیـد و چـون آفـت اعراض حاصل نیاید، به حق اقبال موجود نگردد و صاحب طبع محج
  .طبع دیدی به حقیقت توحید رسیدی
  .واللّه اعلم. و وی را آیات و براهني بسیار است

  ابوعثمان سعید بن سلّام المغربی، رضی اللّه عنه
  سیف سیاست، و آفتاب سعادت، ابوعثمان سعیدبن سلّام المغربی، رضی اللّه عنه: و منهم
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ود و اندر فنون علم حظّی وافـر داشـت و صـاحب ریاضـات و سیاسـات بـود انـدر رؤیـت از بزرگان اهل تمکني ب
  .و وی را آیات بسیار است و برهان نیکو. آفات

  ».مَن اَثَرَ صُحْبَةَ األغنیاءِ عَلی مُجالَسَةِ الفُقراءِ إِبتالهُ اللّهُ بِمَوْتِ الْقَلْبِ«: آید که گفت، رضی اللّه عنهاز وی می
بـا تـوانگران . وی را به مرگ دل مبتال گردانـد تعاىل انگران برگزیند بر مجالست درویشان، خدایهرکه صحبت تو

صحبت گفت و با درویشان مجالست؛ از آن که از فقرا کسی اعراض کند که با ایشان مجالست کرده باشد نه کسـی 
به صحبت اغنیا شود دلش  که صحبت کرده باشد؛ از آنچه اندر صحبت اعراض نباشد و چون از مجالست ایشان

چـون اعـراض از مجالسـت را ثمـرت، مـرگ دل بـود، اعـراض از . به مرگ نیاز بمريد و تنش به بند آز گرفتار گردد
  .واللّه اعلم. صحبت چگونه باشد؟ و اندر این کلمات فرق ظاهر شد میان صحبت و مجالست

  ه عنهابوالقاسم ابراهیم بن محمّد بن محمویه النّصرآبادی، رضی اللّ
مبارز صف صوفیان، و معرب احوال عارفان،ابوالقاسم ابراهیم ابـن محمـدبن محمویـه النّصـرآبادی، رضـی : و منهم
  اللّه عنه

ایشان اندر دنیا بود و از آنِ عزّ  وی اندر نشابور چون شابور اندر نشابور بود به علو حال و مرتبۀ رجال، بجز آن که
انـدر . مرید شبلی بود و استاد متأخران اهل خراسـان بـود. و آیات رفیع استو وی را کالم بدیع  .وی اندر آخرت

  .عصر وی چون وی نبود اعلم و اورع اهل زمانه بود اندر فنون علوم
فی مَیـادینِ  فَاذا انْتَسَبْتَ إىل آدمَ دَخَلْتَ. نِسْبَةٍ إىل آدمَ، و نِسْبَةٍ إىل الْحَقِّ: أَنْتَ بنيَ نِسْبَتَیْنِ«: آید که گفتاز وی می

). االحزاب/۷۲(انّه کانَ ظَلُوماً جَهُوالً : الشَّهَواتِ وَمَواضِعِ اآلفاتِ والزَّلّاتِ وَهیَ نسبةُ تَحقّقِ البشریّةِ؛ لقوله، تعاىل
قِ العُ ةِ؛ لقولـه، و إذا اَنْتَسَبْتَ إىل الحَقِّ دَخَلْتَ فـی مَقامـاتِ الْکَشْـفِ و الرباهـنيِ والعِصْـمَةِ، و هـیَ نِسـبَةُ تحقـُّ بودیـّ

  »).الفرقان/۶۳(و عِبادُ الرّحمنِ الّذینَ یَمْشُونَ عَلَی األرْضِ هَوْناً : تعاىل
چون بـا آدم نسـبت کـردی، انـدر میـادین شـهوتها و . نسبتی با آدم، و نسبتی با حق، تعاىل: تو اندر میان دو نسبتی

به حق نسـبت کـردی، انـدر مقامـات کشـف و  مواضع آفتها و زلتها افتادی که نسبت طبیعت بی قیمت بود و چون
نسـبت آدم انـدر . آن نسبت به آفت بشریت بـود وایـن نسـبت تحقیـق عبودیـت. برهان و عصمت و والیت افتادی

چـون بنـده خـود را بـه خـود یـا بـه آدم . قیامت منقطع شود و نسبت عبودیت همیشه قایم بود، تغري بدان راه نیابد
، و چون به حق نسبت کند آدمی محـل »)القصص/۱۶(اِنّی ظَلَمْتُ نَفسی«: ه گویدنسبت کند، کمال این، آن بود ک

  .واللّه اعلم» ).الزّخرف/۶۸(یا عِبادِ الخَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَْومَ «: گوید تعاىل آن بود که حق

  ابوالحسن علی بن ابراهیم الحصری، رحمةاللّه علیه
ه سُرورِ سرّ سالکان طریق، و جمال جان: ومنهم های اهل تحقیـق، ابوالحسـن علـی بـن ابـراهیم الحصـری، رحمةاللـّ
  علیه

وی را کـالم عـاىل . اندر زمانۀ خود بی نظري بود. هتصوّفبود و از کربای ائمۀ م تعاىل از محتشمان احرار درگاه حق
  .است و عباراتی خوش اندر کل معانی

ألَسْتُم مِنْ أوالدِ آدمَ الَّذی خَلَقَه اللّهُ بِیَدِه و نَفَـخَ فیـه مِـنْ . مدَعُونی فی بَالئی، هاتُوا مالَکُ«: آید که گفتاز وی می
آخِرُه؟   »رُوحِه وأسْجَدَ لَه مالئکَتُه، ثُمَّ أَمَرَهُ بأمرٍ، فَخالَفَ؟ إذا کانَ أوّلُ الدَّنِّ دُردیّاً، کَیفَ یکونُ 

او را به ید قدرت خود بیافرید بـه تخصـیص  اىلتع بگذارید مرا به بالی من، نه شما از فرزندان آدمید، آن که حق
خلقت، و به جان بی واسطۀ غري ورا زنده کرد و مالئکه را فرمود تا وی را سجده کنند، پس وی را فرمانی فرمود، 
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در آن فرمان مخالف شد؟ چون اول خُنب دُردیّ بود آخرش چگونه باشـد؟ یعنـی چـون آدمـی را بـدو بازگذارنـد 
پس حسن عنایـت حـق برشـمر، و قـبح . اما چون عنایت خود به وی فرستد همه محبت باشدهمه مخالفت باشد؛ 

  .و باللّه العون و العصمة. معاملت خود با آن مقابله کن، و پیوسته عمر اندر این گذار
  ٭٭٭

ه و قدوۀ ایشـان، رضـی اللّـه عـنهم اجمعـني و اگـر جملـه را در ایـن تصوّفاین است نشان بعضی از ذکر مقدمان م
کتاب یاد کردمی، و یا روزگار عزیز جمله را شـرح دادمـی و حکایـات ایشـان بیـاوردمی، از مقصـود بازمانـدمی و 

و باللّـه العـون و . کنون گروهی را از متـأخران بدیشـان پیونـدم تـا فوایـد و موایـد بیشـرت باشـد. کتاب مطوّل شدی
  .التوفیق

  للّه علیهم اجمعنيرضوانُ ا بابُ فی ذِکرِ أئمَّتِهم مِنَ المتأخّرین،
اند که طاقت حمل ریاضت ندارنـد و بـی ریاضـت ریاسـت طلـب کننـد و زمانۀ ما گروهیکه اندر  جَبَرک اللّه بدان

همه اهل این قصه را چون خود پندارند، و چون سخن گذشتگان بشنوند و شرف ایشان ببینند و معـامالت ایشـان 
انـدر «: ؛ فامـا گوینـد»مانه آنـیم«: دور یابند، برگشان نباشد که گویند برخوانند، اندر خود نگاه کنند، خود را از آن

هرگـز زمـني را بـی  تعـاىل این قول از ایشان محـال باشـد؛ از آنچـه خداونـد» .زمانۀ ما این چنني کسان نمانده اند
نْ أُمَّتی عَلی الْخَريِ والحَـقِّ الیَزالُ طائِفَةٌ مِ«: السّالم حجت ندارد و هرگز این امت را بی وىل؛ کما قال النّبی، علیه

هرگـز امـت مـن خـاىل » .الیَزالُ مِنْ أُمَّتی أربعونَ عَلـی خُلُـقِ إبـراهیمَ«: السّالم ؛ و لقوله، علیه»حتّی تَقومَ السّاعَةُ
 ای که ایشان بر خري و حق باشند تا قیامت و همیشه در امت من چهل تن بر خـوی ابـراهیم پیغمـربنباشند از طایفه

  .باشند السّالم لیهع
. انـداند و روح به راحت و رَوْح سـرپده، و گروهـی زنـدهاندر این باب بیاریم گذشته و گروهی از این که ذکر ایشان

  .رضی اللّه عَنْهم و عَنّا وعَنْ جمیعِ المسلمنيَ، برحمتک یا أرحم الرّاحمنيَ

  ابوالعباس احمدبن محمّد القصّاب، رضی اللّه عنه
  ز طریق والیت و جمال جمع اهل هدایت، ابوالعباس احمدابن محمد القصاب، رضی اللّه عنهطرا :منهم

وی معـروف و مشـهور اسـت بـه علـو حـال و صـدق فراسـت و .اند و با وی صحبت کردهمقدمان ماورا یافته بوده
  .کثرت برهان و کرامت

یکی آن است که کسی را بی تعلم  وجلعزّ  از افضال خدای«: و ابوعبداللّه حناطی که امام طربستان بود، گوید که
چنان گرداند کـه چـون مـا را در علـوم دیـن و اصـول آن و دقـایق توحیـد، چیـزی مشـکل شـود از وی پرسـیم و آن 

  ».ابوالعباس قصاب است، رضی اللّه عنه
ال و نیکـو انـدر ابتـدا و انتهـا عـاىل حـ. و اصـول تصـوّفامی بود، اما کالم و نکتش سخت عاىل بود، اندر علم 

  .و مرا از وی حکایات بسیار سماع است، اما مذهب من اندر این کتاب اختصار است. سريت بود
پـای . کشید و پیوسته آنجـا و حَـل باشـدگویند کودکی اشرتی را زمام گرفته بود با باری گران و اندر بازار آمل می

ه بار از پشت شرت فروگرينـد و کـودک دسـت مردمان قصد آن کردند ک. اشرت از جای بشد و بیفتاد و خرد بشکست
زمـام شـرت  رضـی اللّـه عنـه وی. حـال بازگفتنـد» چه بوده اسـت؟«: گفتا. وی بدان برگذشت. به مستغاث برآورد

سـت نخواسـتی کـرد چـرا راین اشرت را درست کن و اگر د«: کرد و گفت که قبلۀ دعاست بگرفت و روی به آسمان
  »بسوختی؟دل قصاب به گریسنت این کودک 
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  .اندر حال اشرت برخاست و راست و درست برفت
باید کـرد واال رنجـه دل گردنـد خو می تعاىل همه عالم را، اگر خواهند و اگر نه با خداوند: آید که گفتاز وی می

دل از آن که چون خو با وی کنی اندر بال مُبلی را بینی، بال بال نیاید، و اگـر خـو نکنـی چـون بالیـی بیایـد رنجـه 
پس رضای ما به حکم نصـیب، راحـت .  نگرداندريغبه رضا و سَخَط کس تقدیر خود مت تعاىل گردی؛ که خداوند

  .و هو اعلم. هرکه با وی خو کند دلش براحت شود و هر که از وی اعراض کند به ورود قضا رنجه گردد. ماست

  ابوعلی الحسن بن علی بن محمد الدّقّاق، رضی اللّه عنه
  ان مریدان و برهان محققان ابوعلی الحسن بن علی بن محمد الدقاق، رضی اللّه عنهبی: ومنهم

و . بیانی صـریح و زبـانی فصـیح داشـت انـدر کشـف راه خداونـد، تعـاىل. امام فن خود بود و اندر زمانه بی نظري
  .تذکري گفتی. مرید نصر آبادی بود. مشایخ بسیار را دیده بود و با ایشان صحبت داشته

  ».مَنْ أَنَسَ بِغَیْرِه ضَعُفَ فی حالِه، و مَنْ نَطَقَ مِنْ غَیْره کَذَبَ فی مَقاله«: آید که گفتمی از وی
هرکه را بدون حق اُنس بود اندر حال خود ضعیف باشد و آن که جز از وی گوید اندر مقاالت خود کاذب باشـد؛ 

غري وحشت بود و مستوحش از غـري، نـاطق نبـود از آنچه اُنس با غري از غایت قلت معرفت باشد و انس با وی از 
  .از غري

وی دسـتاری نیکـوی . روزی به مجلس وی اندر آمدم به نیت آن که برپسـم از حـال متـوکالن: و از پريی شنیدم که
آن کـه طمـع از دسـتار «: گفـت» ایّهـا الشـیخ، توکـل چـه باشـد؟«: گفتم. دلم بدان میل کرد. طربی در سر داشت
  .رضی اللّه عنه. این بگفت و دستار در من انداخت» .مردمان کوتاه کنی

  ابوالحسن علی بن احمد الخرقانی، رضی اللّه عنه
  امام یگانه، و شرف اهل زمانه، ابوالحسن علی بن احمد الخرقانی، رضی اللّه عنه: و منهم

ید قصـد زیـارت وی شیخ ابوسع. از اجلّۀ مشایخ بود و قدمای ایشان و اندر وقت خود ممدوح همه اولیای خدای
من تـرا بـه والیـت عهـد خـود «: بازگشت، گفتو چون می. کرد، و با وی، وی را محاورات لطیف بود از هر فن

  ».برگزیدم
چون شیخ به حضرت وی رسـید نیـز هـیچ سـخن نگفـت، : که که خادم شیخ ابوسعید بود و از حسن مؤدِّب شنیدم

از «: گفـت» ایّها الشّیخ، چرا چنني خـاموش گشـتی؟«: ا گفتممن ور. مستمع بود و بجز جواب سخن وی بازنداد
  ».یک بحر یک عبارت کننده بس

چون من به والیت خرقان آمدم، فصـاحتم برسـید و عبـارتم : شنیدم که رضی اللّه عنه و از استاد ابوالقاسم قشريی
  .نماند از حشمت آن پري؛ تا پنداشتم که از والیت خود معزول شدم

و  تعاىل یکی راه بنده است به خداوند. یکی راه ضاللت و یکی راه هدایت: راه دو است: که گفت آیداز وی می
آنچه راه ضاللت است آن راه بنده است بـه خداونـد، و آنچـه راه هداسـت اسـت . یکی راه خداوند است به بنده

  .راه خداوند است به بنده
رسـید؛ از آن کـه رسـانیدن انـدر نارسـیدن بسـته » سـانیدندر«: نرسید و هر که گوید» بدو رسیدم«: پس هرکه گوید

  .و اللّه اعلم. است و نارسیدن اندر رسیدن
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  ابوعبداللّه محمد بن علی، المعروف بالدّاستانی، رضی اللّه عنه
پادشاه وقت و زمان خود و مفرد اندر بیان و عیان خود، ابوعبداللّه محمدبن علی، المعروف بالدّاسـتانی، : و منهم
  ی اللّه عنهرض

عالم بود به انواع علوم، و سایس و مهذب و از محتشمان درگاه حق بود و وی را کالم مهذب و اشارات لطیـف 
و من جزوی از انفاس وی از سهلکی شـنیدم و . وی را خلفی نیکو بود که امام آن دیار بود و شیخ سهلکی. است

یعنی توحید از » .کَ موجودٌ و أنتَ يف التّوحیدِ مفقودٌالتّوحیدُ عن«: آن سخت عاىل و خوش است؛ چنانکه گوید
تو درست است، اما تو اندر توحید نادرستی؛ که بر مقتضای حق وی قیام نکنی و کمرتین درجه انـدر توحیـد نفـی 

  .وجلعزّ  تصرف باشد از تو اندر مِلک و اثبات تسلیم تو اندر امور خود مر حق را،
مردمـان دسـت بـه . م ملخ آمد و همه درختان و کشتها از کثرت آن سیاه گشـتوقتی اندر بسطا: شیخ سهلکی گفت

ملـخ آمـده اسـت و مردمـان بـدان رنجـه دل مـی«: گفـتم» این چه مشغله است؟«: شیخ مرا گفت. خروش بردند
در حال همه برخاستندو نماز دیگر یکی نمانـده بـود . شیخ برخاست و بر بام برآمد و روی به آسمان کرد» .باشند

  .واللّه اعلم. و کس را برگی زیان نشد

  ابوسعید فضل اللّه بن محمد المیهنی، رضی اللّه عنه
  شاهنشاه محبان، و ملک الملوک صوفیان، ابوسعید فضل اللّه بن محمد المیهنی، رضی اللّه عنه: و منهم

قـاد و گروهـی بـه قـوت سلطان طریقت بود و جمله اهل زمانه ورا مسخر بودند، گروهی به دیدار و گروهی بـه اعت
روزگاری عجیب داشت و شأنی عظـیم انـدر درجـت إشـراف بـر اسـرار و وی را . حال و او عالم بود به فنون علم

  .بجز این آیات و براهني بسیار بود؛ چنانکه آثار وی ظاهر است امروز در عالم
یک روز . تعلق کرد حمة اللّه علیهر اندر ابتدای حال، وی به طلب علم از میهنه به سرخس رفت و به ابوعلی زاهر

سَبَق سه روزه بگرفتی و آن سه روز اندر عبادت گذاشتی تا آن امام، آن رشد انـدر وی بدیـد و تعظـیم وی زیـادت 
  .کرد

ــه علیــه رفــت، روزی بــر جویبــار ســرخس مــی. و در آن وقــت واىل ســرخس شــیخ ابوالفضــل حســن بــود، رحمةاللّ
شـیخ تعلـق » .روی، راه خویش رویا با سعید، راه تو نه این است که می«ت گف. ابوالفضل حسن وی را پیش آمد

در هدایت بر وی بگشاد و  تعاىل بدو کرد و از آنجا بازجای خود آمد و به ریاضت و مجاهدت مشغول شد تا حق
  .به درجۀ اعلی رسانید

ای داشـتم از وَسَـخ کردم،و مرقعهوقتی قصد وی . بودمرا با وی خصومتی می: و از شیخ بومسلم فارسی شنیدم که
: با خود گفـتم. چون به نزدیک وی اندر آمدم وی را یافتم بر سریر نشسته و دَقّی مصری پوشیده. چون دوال گشته

مرا چگونـه موافقـت باشـد بـا ! این مرد دعوی فقر کندبا این همه عالیق، و من دعوی فقر کنم با این همه تجرید«
یا با مسلم، فی أیِّ دیوانٍ وَجَدْتَ مَنْ کانَ قلبُـه «: شۀ من مشرف شد، سر برآورد و گفتوی بر آن اندی» !این مرد؟

قائماً فی مشاهَدَةِ الحَقِّ یَقَعُ علیـه اسْـمُ الفقـر؟ یـا ابومسـلم، انـدر کـدام دیـوان یـافتی کـه چـون کسـی را دل انـدر 
» انداند به حق و فقرا ارباب مجاهداتیعنی اصحاب مشاهدت اغنیا مشاهدت حق قایم بود بر وی نام فقر بود؟

  .من اندر پنداشت خود پشیمان شدم و از اندیشۀ ناخوب استغفار کردم: گفت
  ».قِیامُ الْقَلْبِ مَعَ اللّهِ بِالواسطَةٍ تصوّفال«: آید که گفتاز وی می
ت غلبۀ دوسـتی بـود و بی واسطه، و این اشارت هم به مشاهدت باشد و مشاهد تعاىل قیام دل بود با حق تصوّف

و اندر کتاب الحجّ انـدر مشـاهدت و وجـود . استغراق صفت اندر تحقیق شوق رؤیت و فنای صفت به بقای حق
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  .عزّ و جّل آن بابی بیارم، ان شاء اللّه،
درویشـی . فسـردای سـخت سـرد بـود و پـایش انـدر مـوزه مـیوقتی از نشابور قصد طوس داشت، و اندر آن عَقَبـه

چون . ای سخت نیکو بوددلم نداد؛ که فوطه. یشه کردم که این فوطه به دو نیم کنم و در پایش پیچممن اند: گفت
» شیخ ما را فرقی کنـد میـان وسـواس شـیطانی، و الهـام حـق؟«:به طوس آمدیم اندر مجلس ازوی سؤال کردم که

  ».سواس آن که ترامنع کردفوطه پاره کن تا پای بوسعید سرد نیابد، و: الهام آن بود که ترا گفتند«: گفت
  .واللّه اعلم. و از این جنس از وی متواتر است و مراد ما نه این است

  ابوالفضل محمدبن الحسن الختلی، رضی اللّه عنه
  زین اوتاد و شیخ عُبّاد، ابوالفضل محمد بن الحسن الختلی، رضی اللّه عنه: و منهم

مذهب جنید داشـت و مریـد  تصوّفه علم تفسري و روایات و اندر عالم بود ب. اقتدای من در این طریقت بدوست
  .حُصری بود و صاحب سريوانی بود و از اقران ابوعمر قزوینی بود و ابوالحسن سالْبِه

گریخت، و نام خود از میان خلق گم کرده بود و بیشـرت بـه ها اندر میو شست سال به حکم عزلتی صادق به گوشه
ه نداشـتی و بـا اهـل تصـوّفاما لباس و رسـوم م. و یافت و آیات و براهني بسیار داشتعمری نیک. جبل لکام بودی

  .تر از وی ندیدمرسم شدید بود، و من هرگز مَهیب
  ».الدّنیا یَوْمٌ ولَنا فیها صَوْمٌ«: از وی شنیدم که گفت

نیـاییم؛ از ر بنـد وی مـیگـريیم و انـدایم، یعنی از آن هـیچ نصـیب نمـیدنیا یک روز است و ما اندر آن روز بروزه
  .ایم و بر حُجُب آن واقف شده و از آن اعراض کردهآنچه آفت آن بدیده

چـون کارهـا بـه تقـدیر و قسـمت «: ریختم مر طهارت را، اندر خاطرم بگذشـت کـهوقتی من بر دست وی آب می
بـدان کـه هـر حکمـی را . ای پسر، دانستم که چـه اندیشـدی«: گفت» است، چرا آزادان خود را بندۀ پريان کنند؟

ای را تـاج کرامـت بـر سـر خواهـد نهـاد، وی را توبـه دهـد و بـه خواهد که عوان بچه تعاىل سببی است، چون حق
  ».خدمت دوستی مشغول کند تا این خدمت مر کرامت وی را سبب گردد

  .و مانند این بسیار لطایف، هر روز، از وی بر ما ظاهر شدی
ای میان بانیاس و دمشق، سر بـر کنـار به بیت الجّن بود، و آن دهی است بر سر عقبه و آن روز که وی را وفات آمد
ای «: وی مـرا گفـت. بود اندر دل از یکی از یاران خـود؛ چنانکـه عـادت آدمیـان بـودمن داشت و مرا رنجی می

بـدان کـه انـدر همـه . ای از اعتقاد با تو بگویم، اگر خود را بر آن درست کنـی از همـه رنجهـا بـازرهیپسر، مسأله
وی خصـومت نکنـی و رنجـی بـه دل از نیک و بد، باید کـه بـر فعـل  عزّ و جّل محلها آفرینندۀ حالها خدای است

. رحمة اللّه علیه و رَضِیَ عنه و سَقاهُ صوبُ رضـوانِه. نگريی و بجز این وصیتی دراز نکردو جان به حق تسلیم کرد
  .وهواعلم

  هوازن القشريی، رضی اللّه عنه ابوالقاسم عبدالکریم بن
  استاد امام، و زَین االسالم، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشريی، رضی اللّه عنه: و منهم

اندر زمانۀ خود بدیع است و قدرش رفیـع اسـت و منزلـت بـزرگ و معلـوم اسـت اهـل زمانـه را از روزگـار وی و 
حـال و زبـان  تعـاىل نیف نفیس، جمله با تحقیق، و خداوندوی را لطایف بسیار است و تصا. فضلش اندر هر فن

  .وی را از حَشو محفوظ گردانیده است
  ».مَثَلُ الصُّوفی کَعِلَّةِ الْبَرْسامِ أَوَّلُه هَذَیانٌ فاذا تمکَّنتْ خَرَسَتْ«: از وی شنیدم که گفت
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پس صـفوت را دو . اش سکونت اندر آنماننده کرد صوفی را به علت بَرسام که ابتدای آن هذیان گفنت بود و انته
نمـود مبتـدیان را بُـوَد، و انـدر نمـود عبـارت از نمـود هـذیان بـود و وجـد . یکی وجد، و دیگر نمود: طرف است

اند اندر همت و نطق اند به علو همت ناطقپس تا طالب. و اندر وجد عبارت از وجد محال باشد. منتهبان را بود
  .ماید و چون رسیدند به رسیدن نیزشان عبارت و اشارت نماندهمم مر اهل مُنیت را هذیان ن

مبتدی بود همه همتش رؤیت بود، از همـت عبـارت کـرد؛ لقولـه،  السّالم علیه و مثال این آن است که چون موسی
 صـّلی اللّـه این عبارت از نایافت مقصـود هـذیان نمـود و رسـول مـا» ).األعراف/۱۴۳(أرِنی أَنْظُرْ إلیک «: تعاىل

الاُحصـی ثنـاءً «: چون شخصش به مقام همت رسید، همـتش فـانی شـد، گفـت. منتهی بود و متمکن علیه و سلم
  .و این منزلتی رفیع و مقامی عاىل است» .علیک

  ابوالعبّاس احمدبن محمّد الّشقّانی، رضی اللّه عنه
  د الشقانی، رضی اللّه عنهشیخ امام اوحد، و اندر طریق خود مفرد، ابوالعباس احمدبن محم: و منهم

ۀ اهـل . اندر فنون علم اصوىل و فروعی امام بود، و اندر همه معنیها رسـیده و مشـایخ بسـیار دیـده و از کـربا و اجلـّ
و راه خود را به فنا عبارت کردی به عبارتی مغلق، و وی بدان عبارت مخصوص بود و دیدم گروهی . بود تصوّف

کردند و شطحیات وی بر دست گرفتند، و تقلید به معنی ناستوده بود، نگر تا به  از جهله که بدان عبارت وی تقلید
  .عبارت چگونه باشد

و هرگز، تا من بودم،از . مرا با وی انسی عظیم بود و وی را بر من شفقتی صادق و اندر بعضی علوم استاد من بود
از کـل موجـودات . ه بـه نزدیـک ویهیچ صنف کسی ندیدم که شرع را به نزدیک وی تعظـیم بیشـرت از آن بـود کـ

ای نبودی اندر دقت عبارتش اندر علم اصول و پیوسته طبعش ازدنیا گسسته بود و بجز امام محقق را ازوی فایده
هـو آدمـی را «: و بـه پارسـی گفتـی» اَشْـتَهی عَـدَماً العَـوْدَ فیـه«: خروشـیدی کـهو عقبی نَفور بودی و پیوسته می

بایـدم کـه یز بایستی محـال اسـت، کـه یقـني دانـم کـه آن نباشـد؛ و آن، آن اسـت کـه مـیبایستی محال باشد و مرا ن
مرا به عدمی برد که هرگز آن عدم را وجود نباشد؛ از آنچه هر چه هست از مقامات و کرامات جمله  تعاىل خداوند

جّل  اب و چون حقنیستی اندر دیدار بهرت از آرام با حج. محل حجاب و بالاند و آدمی عاشق حجاب خود شده
هستی است که عدم بر وی روا نیست، چه زیان اندر مُلک وی اگر نیستی گرداندم که هرگز مر آن نیستی را  جاللُه

  »هستی نباشد؟
  .و اللّه اعلم. و این اصلی قوی است اندر صحت فنا

  ابوالقاسم علی الکُرّکانی، رضی اللّه عنه
  عنه و ارضاهد یگانه، ابوالقاسم علی الکرّکانی، رضی اللّه قطب زمانه و در زمانۀ خو: و منهم

وی را ابتدا سـخت نیکـو بـوده اسـت و اسـفاری سـخت بـه . اندر وقت خود بی نظري است و اندر زمانه بی بدیل
شرط معاملت و اندروقت وی روی دل همه اهل درگاه بدوست و اعتماد جمله طالبان بر او و انـدر کشـف وقـایع 

اند و از پس او مر او را است ظاهر، و به فنون علم عالم است و مریدان وی هر یکی عالمی را زینتیمریدان آیتی 
 و آن لسان الوقت است، ابوعلی الفضل بـن محمـد الفارمـدی. که مقتدای قوم باشد ان شاء اللّه خلفی نیکو ماند

مر او را  تعاىل و تقدس ل اعراض کرده و حقکه نصیب خود اندر حق آن بزرگ فرو گذاشته باشد و از ک ابقاه اللّه
  .به برکات خود زبان حال آن سید گردانیده

شمردم؛ به حکم آن که روزگـار خـود را بـر روزی من پیش خدمت شیخ نشسته بودم و احوال و نمودهای خود می
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دکی وآتش جـوانی بـر شنید و مرا نخوت کوآن به حرمت می رضی اللّه عنه او سره کنم؛ که ناقد وقت است و وی
مگر این پري را در ابتدا بر این کوی گذری نبوده است «: گشت کهکرد و خاطری صورت میگفتار آن حریص می
دوست «: اندر حال، وی این در باطن من بدید، گفت» نماید؟کند اندر حق من و نیاز میکه چندین خضوع می

محـول احـوال در محـل محـال آیـد؟ کـه ایـن خضـوع، مـن  کَـیْ. پدر، این خضوع من نه مر ترا و یا حال تراست
. چون ایـن بشـنیدم از دسـت بیفتـادم» .کنم و این عام باشد مر همه طالبان را نه خاص مر ترامحول احوال را می

ای پسر، آدمی را بـا ایـن طریقـت، نسـبت بـیش از ایـن نیسـت کـه چـون وی را بـه «: وی آن اندر من بدید، گفت
پس نفی و اثبات . ار یافت آن بگريدش، و چون از آن معزول کنندش به عبارت پندارش برسدطریقت بازبندند پند

وی را بایـد کـه درگـاه بنـدگی گـريد و جملـۀ . و فقد و وجود وی هر دو پندار باشدو آدمی هرگز از بند پندار نرهـد
  ».نسبتها از خود دفع کند، بجز نسبت مردمی و فرمانربداری

  .واللّه اعلم. اسرار بسیار بود، و اگر به اظهار آیات وی مشغول شوم از مقصود بازمانم و از بعد آن مرا با وی

  ابواحمد المظفّر بن احمدبن حمدان، رضی اللّه عنه
  رئیس اولیا، و ناصح اهل صفا، ابواحمد المظفّر بن احمدبن حمدان، رضی اللّه عنه: و منهم

و وی را بیانی نیکو . این قصه بروی بگشاد و تاج کرامت بر سر وی نهاددر  عزّ و جّل اندر بالش ریاست خداوند
  .بود و عبارتی عاىل اندر فنا و بقا

مـا را بـه درگـاه از راه بنـدگی بردنـد و شـیخ مظفـر را از راه «: گفـت کـه رحمةاللّه علیـه و شیخ المشایخ ابوسعید
  ».به مجاهدت آمد خداوندی؛ یعنی ما به مجاهدت مشاهدت یافتیم، وی از مشاهدت

» .آنچه بزرگان را به تقطیع بَوادی و مَفاوز روی نمود، من اندر بالش و صدر یافتم«: و من از وی شنیدم که گفت
اند این قول از آن پري به دعوی بردارند، و آن از نقص کیاست ایشـان بـود؛ کـه بـه هـیچ و آنان که اصحاب رعونت

  .، خاصه که با اهل بودحال عبارت از صدقِ حالِ خود دعوی نبود
  .و امروز ورا خلفی نیکو مانده است و بزرگوار، خواجه احمد، سَلَّمَهُ اللّه

: گفـت انـدر میـان عبـارتش کـهمـی. روزی من به نزدیک وی بودم و یکی از مدعیان نسابور به نزدیـک وی بـود
ا چگونـه بقـا صـورت گـريد؟ کـه فنـا بـر فنـ«: کـه رحمةاللّه علیه خواجه مظفر گفت» .فانی شود آنگاه باقی شود«

پـس . بـود یعنی ضد خود عبارت از نیستی بود، و بقا اشارت به هستی و هر یکی از این نفی کنندۀ صاحب خود،
روا نباشد که  و. فنا معلوم است اما چون نیست بود، اگر هست شود آن نه آن عني بود؛ که آن خود چیزی دیگر بود

پس چون صفت و سـبب فـانی شـود موصـوف و مسـبب . صفت روا بود و فنای سببذوات فانی شود، اما فنای 
  ».فنا بر ذات وی روا نباشد. بماند

من عبارت آن خواجه بعني یاد نداشتم، اما معنی آن عبارت این : گوید که رضی اللّه عنه و علی بن عثمان الجالبی
  .تر شودبود که یاد کردم و مراد عبارت ظاهر کنم تا عام

پـس . اختیار بنده صفت وی بود وبه اختیار خود بنده محجوب است از اختیار حـق: مراد از این آن است که پس
صفت بنده حجاب وی آمد از حق، والمَحاله اختیار حق ازىل بود و از آنِ بنده محدَث و بر ازىل فنا روا نباشـد و 

  .واللّه اعلم. شود و تصرف وی منقطع چون اختیار حق اندر حق بنده بقا یابد، المحاله اختیار وی فانی
یـا اباالحسـن، ارادت «: وی مـرا گفـت. روزی من اندر گرمای گرم به نزدیک وی اندر آمدم، با جامۀ راه بشـولیده

اندر حال کس فرستاد تا قوال را بیاوردنـد و جمـاعتی » .مرا می سماع باید«: گفتم» .حاىل مرا بگوی تا چیست
چـون زمـانی . و قوت ارادت و حُرقتِ ابتدا مرا اندر سماع کلمات مضـطرب کـرد از اهل عشرت، و آتش کودکی
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ایّهـا «: گفـتم» چگونه بود مر ترا بـا ایـن سـماع؟«: برآمد و سلطان و غلیان آن آفت اندر من کمرت شد، مرا گفت
تا آنگاه قوت سمع . وقتی بیاید که این و بانگ کالغ هر دو ترا یکسان شود«: گفت» .الشیخ، سخت خوش بودم
چون مشاهدت حاصل آمد، والیت سـمع نـاچیز شـد، و نگـر تـا ایـن را عـادت نکنـی تـا . بود که مشاهدت نباشد

  .واللّهُ المستعانُ و علیه التُّکالنُ و حسبُنَا اللّهُ و نِعمَ الرّفیقُ. طبیعت نشود وبدان بازمانی

  أهلِ البُلدانعلی االختصار من  بابٌ فی ذکرِ رجالِ الصّوفیة منَ المتأخّرین
اکنون اگر ما ذکر و شرح حال همه بیاریم اندر ایـن کتـاب، دراز گـردد و اگـر بعضـی را فـرو گـذاریم مقصـود نیـز 

اکنون اسامی آن که بون اندر عهد مـن و هسـتند از آحـاد قـوم و مشـایخ ایشـان از اربـاب معـانی کـه دون . برنیاید
  .عزّ و جّل تر باشم، ان شاء اللّه،ول مراد خود قریباند، اندر این کتاب بیارم تا به حصماصحاب رسو

ای وی را یافتم چون شـعله. از بزرگان مشایخ بود و سادات زمانه: شیخ زکی بن عالء: آنچه بودند از شام و عراق
یدالنیاز شعله از رؤسـای : های محبت با آیات و براهني ظاهر و شیخ بزرگـوار ابـوجعفر محمـدبن المصـباح الصـّ

ه بود و زفانی نیکو داشت اندر تحقیق و میلی عظیم داشت به حسني بن منصور، و بعضی از تصـانیف وی تصوّفم
  .پريی با مجاهدت و نیکو حال بود، و راعی و معتقد درویشان به اعتقادی نیکو: و ابوالقاسم سَدُسی. برخواندم

و اوضـح البیـان انـدر توحیـد و  تصـوّفدر افصح اللسان بود انـ: شیخ الشیوخ، ابوالحسن سالْبِه: اما از اهل فارس
از محتشمان قوم بود و سیاستی عظیم داشت و : وی را کلمات معروف است، و شیخ مرشد، ابواسحاق بن شهریار

مـردی عزیـز وقـت بـود و نیکـو : ه بـود و شـیخ ابومسـلمتصوّفاز بزرگان م: شیخ ظریف، ابوالحسن علی بن بکران
مـردی گرفتـار کلمـات : و شیخ ابوطالب. مر پدر را خلفی نیکو و اومیدوار است: هروزگار و شیخ ابوالفتح بن سالْبِ

  .حق بود
  .و از این جمله من مر شیخ الشیوخ و شیخ ابواسحاق را ندیدم

مردی نیکو سري و : شیخ شفیق، فرج، معروف به اخی زنگانی: اما از اهل قهستان و آذربایگان و طربستان و کُمش
مـردی : از بزرگان این طریقت است، و ازوی خريات بسیار است و پادشاه تایـب: خ وندریشی ستوده طریقت بود

از اجلـه وقـت : پريی رفیق بود و محرتم و شیخ ابوطـاهر مکشـوف: و شیخ ابوعبداللّه جنید. عیار بود اندر راه حق
ه بـود و تصـوّفک ماز فحـول و صـعالی: مردی گرفتار است و اومیدوار و شیخ سـهلکی: بود و خواجه حسن سمنان

  .از سادات زمانه بود: و ادیب کُمندی. مر پدر را خلفی نیکو بود: احمد پسر شیخ خرقان
سیاح وقت بود و اسفار نیکو داشت و پسرش حکیم مردی : خواجه علی بن الحسني السريکانی: اما از اهل کرمان

عـزّ  اند از اولیای خدایوی مکتومان بوده از بزرگان وقت بوده است و پیش از: عزیز بود و شیخ محمد بن سَلَمَه
  .و جوانان و احداث امیدوار هستند و جّل

زنـدگانی خـوب . شیخ مجتهـد، ابوالعبـاس سـرمقانی بـود: اما از اهل خراسان، که امروز سایۀ اقبال حق آنجاست
ن طایفـه بـوده و خواجه ابوجعفر محمدبن علی الجوینی است که از بزرگـان و محققـان ایـ. داشت و وقتی خوش

از عزیزان وقت بود و خواجه محمود نشابوری، مقتدای وقت بود و زبانی نیکـو . است و خواجه ابوجعفر تُرشیزی
و خواجـه . داشت و شیخ محمد معشوق، زندگانی نیکو و خوب داشت، جَمْرة الحبّ بود، پريی نیکو باطن و خرم

. و خواجه احمـد حمـادی سرخسـی. قوم و قبلۀ دلها شودسید مظفر، پسر شیخ ابوسعید، امیدوار است که مقتدای 
ه بـود و شـیخ تصـوّفوی از جـوانمردان م. مبارز وقت بود ومدتی رفیق من بـود و از کـار وی عجایـب بسـیار دیـدم

مـر پـدر : و شیخ ابوالحسن علی بن ابی علی االسـود. بود سلطان زمانه بوداحمد نجار سمرقندی که مقیم مرو می
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  .ود و اندر روزگار خود یگانه بود به علو همت و صدق فراسترا خلفی نیکو ب
و اگر جمله را برشمرم از اهل خراسان دشوار باشد و من سیصد کس دیدم اندر خراسان تنها که هـر یـک مشـربی 

و این جمله از آن است که آفتاب محبت و اقبال طریقت اندر طـالع . داشتند که یکی از آن اندر همه عالم بس بُوَد
  .اسان استخر

مـردی مسـتمع و : خواجه امام، مقبول خاص و عام، ابوجعفر محمد ابن الحسـن الحرمـی: اما از اهل ماوراء النهر
و خواجـۀ فقیـه و انـدر . و شفقتی تمام بر طالبـان درگـاه حـق گرفتار است و همتی عاىل دارد و روزگاری صافی

ت و معامالتی قوی و محمد ایالقی، شیخ وقت و روزگاری نیکو داش: میان اصحاب خود وجیه، ابومحمد باثغری
و علـی بـن . بزرگ زمانه بود و تـارک رسـوم و عـادات و بهانـه و خواجـه عـارف، فریـد وقـت بـود و بـدیع عصـر

  .اسحاق، خواجۀ روزگار مردی محتشم بود و زبانی نیکو داشت
کـرده و جملـه از اهـل تحقیـق  ام و مناقب یک یـک، خـود را معلـومو این اسامی گروهی است که جمله را بدیده

  .اندبوده
پريی بزرگـوار بـود، و : شیخ عارف، و اندر روزگار خود منصف، ابوالفضل بن اسد: اما از اهل غزنني و سُکّان آن

و . ای بود از آتش محبت، و روزگـارش مبنـی بـر تلبـیس بـودوی را براهني ظاهر و کرامات زاهر بود و چون شعله
پريی محتشم بود و بر طریق مالمت رفتی و شیخ ساالر طربی، از : فرد، اسماعیل الشّاشیشیخ مجرد و از عالیق م

ه بود و روزگاری نیکو داشت و شیخ عیار و معدن اسرار، ابوعبداللّه محمد بن الحکـیم، المعـروف تصوّفعلمای م
گـارش بـر خلـق پوشـیده از مستان حضرت قربت حق بود و اندر فن خود ثانی نداشت و روز: به مُرید، رحمه اللّه

و به صحبت روزگارش بهرت بودی از آنچه به دیدار و شیخ محـرتم و . بود و وی را براهني ظاهر است و آیات زاهر
حافظ حدیث پیغمرب بود و عمری نیکو یافت و مشایخ بسیار را : از جملۀ بزرگان مقدم، سعید بن ابی سعید العیار

و خواجۀ بزرگوار و قاعدۀ حرمت و . یده رفتی، معنی خود به کس ننمودیبدید و قوی حال بود و با خرب؛ اما پوش
عزیز قوم اسـت و سـید وقـت و مـرا دل بـا وی نیکـو باشـد و روزگـاری : وقار، ابوعال عبدالرحیم بن احمد سفری

گاه است بـا اهـل طریقـت : و شیخ اوحد، قَسورة بـن محمـد الجَردیـزی. مهذب دارد و حال نیکو و از فنون علم آ
  .فقتی تمام دارد و مر هر یک را به نزدیک وی حرمتی هست و مشایخ را دیده استش

و به حکم اعتقاد عوام و علمای آن شهر، امیدوارم که از پس این کسانی پدید آیند که ما را بدیشان اعتداد باشد و 
ده، از آن شهر پاک گردند و اند و صورت این طریق را قبیح گردانیاین گروهی پراکندگان که اندر آن شهر راه یافته

  .آن نیز قدمگاه اولیا وبزرگان دین شود، ان شاء اللّه تعاىل
  .اکنون بازگردیم به فرق فِرق ایشان اندر مذاهب و بیان هر یک و باللّه العون و العصمة و السّداد

  و مقاماتِهم و حکایاتِهم بابٌ فی فرقِ فِرَقهم و مذاهِبهم و آیاتِهم
دو از ایشان مردوداند و . اندگفته بودم که ایشان دوازده گروه رحمةاللّه علیه ذکر ابوالحسن نوری و پیش از این در

ده مقبول، و هر صنفی را از ایشان معاملتی خـوب و طریقـی سـتوده اسـت انـدر مجاهـدات و ادبـی لطیـف انـدر 
ول و فـروع شـرع موافـق و انـد، انـدر اصـمشاهدات و هرچند که اندر مجاهدات و مشاهدات و ریاضات مختلـف

و موافـق ایـن خـربی » .إختالفُ العُلَماءِ رَحْمةٌ إلّا فـی تجریـدِ التّوحیـدِ«: گفت رضی اللّه عنه و ابویزید. اندمتفق
  .مشهور است

پـس مـن بـر سـبیل .میان اخبار مشایخ است از روی حقیقـت، و مقسـوم از روی مجـاز و رسـوم تصوّفو حقیقت 
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اندر بیان آن مقسوم گردانم و اندر اصل مذهب، هر یک را بساطی بگسرتانم تـا طالـب را اختصار و ایجاز، سخن 
علم آن حاصل شود و علما را سالح بود و مریدان را صـالح و م حبـان را فـالح و عقـال را نَجـاح، و خداونـدان 

  .نعمَ الرَفیقُ و باللّهِ العونُ و التّوفیقُ و حسبُنا اللّه و. مروت را تنبیه، و مرا ثواب دو جهانی

  اما المحاسبیّة
و وی بـه اتفـاق همـه اهـل . توالی محاسبیان به ابی عبداللّه الحارث بن االسد المحاسبی است، رضـی اللّـه عنـه

سـخن وی انـدر تجریـد توحیـد رود، بـه . زمانۀ خود مقبول النَّفَس و القول بود، و عالم به اصـول و فـروع حقـایق
نادرۀ مذهب وی آن است که رضا را از جملۀ مقامات نگویـد، گویـد کـه آن از و . صحت معاملت ظاهری و باطنی

رضـا از : و این خالف، ابتدا وی کرد؛ آنگاه اهل خراسان این قول گرفتند و عراقیان گفتنـد کـه. جملۀ احوال است
ایـن قـول  جملۀ مقامات است و این نهایت توکل است و تا امروز میان قوم این خالف باقی است و اکنون ما مـر

  .را بیان کنیم، ان شاء اللّه

  الکالم فی حقیقة الرّضا
و در بیان این مذهب شرط آن است که نخست حقیقت رضا اثبات کنیم و اقسام آن فرو نهیم، آنگاه حقیقت حال 

  .عزّ و جّل و مقام و فرق میان هر دو بیاریم، ان شاء اللّه،
رضـی اللّـه عـنهم و «: انـد؛ لقولـه، تعـاىلو امـت بـر آن مجتمـعاما بدان که کتاب و سنت به ذکر رضا ناطق است 

ــه  ــوا عن ــده/۱۱۹(رَضُ ــاىل»)المائ ــه، تع ــجَرةِ «: ؛ و قول ــتَ الشَّ ــک تح ــؤمننيَ اذ یُبعایِعُونَ ــنِ الم ــهُ عَ ــد رضــی اللّ لق
  ».ذاق طَعْمَ اإلیمانِ مَنْ قَدْ رَضِیَ باللّه ربّاً«: السّالم ، و قوله، علیه»)الفتح/۱۸(

اما حقیقت . یکی رضای خداوند از بنده، و دیگر رضای بنده از خداوند، تعاىل و تقدس: ر دو گونه باشدو رضا ب
ارادت ثواب و نعمت و کرامت بنده باشد و حقیقت رضای بنده اقامت بر فرمانهای وی  عزّ و جّل رضای خداوند

 جل جاللـه رضای بنده؛ که تا توفیق ویمقدم است بر  تعاىل پس رضای خداوند. و گردن نهادن مر احکام وی را
اقامت نکنـد؛ از آن کـه رضـای بنـده مقـرون بـه  تعاىل و تقدس نباشد، بنده مر حکم ورا گردن ننهد و بر مراد وی

: و در جمله رضای بنده استوای دل وی باشد بر دو طرف قضا. و قیامش بدان است عزّ و جّلرضای خداوند است
اِمّا جالل و اما جمال؛ چنانکه اگر به منع واقف شـود و یـا : طا و استقامت سرش بر نظارۀ احوالاِمّا منع، و اِمّا ع

به عطا سابق شود به نزدیک رضای وی متساوی باشد و اگر به آتش هیبت و جالل حق بسوزد و یا به نور لطـف 
هد، حـق اسـت و آنچـه و جمال وی بفروزد، سوخنت و فروخنت به نزدیک دلش یکسـان شـود؛ از آنچـه وی را شـا

  .ازوی بود وی را همه نیکو بود، اگر به قضای وی رضا دارد
: که گفـت رضی اللّه عنه پرسیدند از قول بوذر غفاری رضی اللّه عنه، و کرم وجهه و از امريالمؤمنني حسني بن علی

ا أنـا فـأقولُ«: قالف» .الفَقْرُ إلَیَّ أَحَبُّ مِنَ الغَنِی و السُّقْمُ أَحَبُّ مِنَ الصِّحَةِ« مَـن أشْـرَفَ عَلـی : رَحِمَ اللّهُ أباذر، أمـّ
  ».حُسْنِ اخْتیارِ اللّهِ لَمْ یَتَمنَّ إلّا مَا اخْتارَ اللّهُ لَه

: گفـت رضـی اللّـه عنـه حسـني» .تـر از تندرسـتیتر از توانگری و بیماری دوستدرویشی به نزدیک من دوست«:
هرکه را بر حسنِ اختیار خدای اشراف افتد هیچ تمنا نکند؛ بجز آن کـه : گویمرحمت خدای بر بوذر باد، اما من «

  ».وی را اختیار کرده باشد تعاىل حق
و چون بنده اختیار حق بدید و از اختیار خود اعراض کرد، از همه اندوهان برست و این اندر غیبت درست نیاید؛ 

رضـا مـرد را از انـدوهان برهانـد و از چنـگ » .ةٌ و لِلغَفْلةِ مُعافِیَـةٌألنّ الرّضا لِلْأحزانِ نافیِ«که این را حضور باید؛ 
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اما حقیقت . غفلت برباید و اندیشۀ غري از دل بزداید و از بند مشقتها آزاد گرداند؛ که رضا را صفت رهانیدن است
در همـه احـوال  اىلتعـ و اعتقـاد وی کـه خداونـد عزّ و جّل معامالت رضا بسنده کاری بنده باشد به علم خداوند

  :اندبدون بیناست، و اهل این بر چهار قسمت
  .اند به عطا و آن معرفت استراضی تعاىل گروهی آنان که از حق
  .اند به نَعما، و آن دنیاستو گروهی آنان که راضی
  .اند به بال، و آن مِحَنِ گوناگون استو گروهی آنان که راضی
  .فا، و آن محبت استاند به اصطو گروهی آنان که راضی

پس آن که از مُعطی به عطا نگرد آن را به جان قبول کند و چون قبول کرد کلفت و مشقت از دل زایل شـود، و آن 
و . که از عطا به مُعطی نگرد به عطـا بـاز مانـد و بتکلـف راه رضـا رود و انـدر تکلـف جملـه رنـج و مشـقت بـود

در حـق معرفـت، چـون معرفـت ورا حـبس و حجـاب باشـد آن معرفت آنگاه حقیقت بود که بنده مکاشف بود انـ
  .معرفت نکرت بود وآن نعمت نقمت و آن عطا غطا

و باز آنکه به دنیا از وی راضی شود، وی اندر هالک و خُسران بـودو آن رضـای وی بجملـه نـريان بـود؛ از آنچـه 
نـدوه آن بـر دلـش گـذر کنـد، و نعمـت آن دنیا، بأَسْرِها، بدان نريزد که دوستی خاطر بر آن گمـارد و یـا هـیچ گونـه ا

  .نعمت بود که به مُنعم دلیل بود، چون از مُنعم حجاب باشد آن نعمت بال بود
و باز آن که به بال ازوی راضی باشد، آن بود که اندر بال مُبلی بیند و مشقت آن به مشاهدت مُبلـی بتوانـد کشـید و 

انـد کـه آن که به اصطفای وی راضی باشـد، آن محبـان وی رنج آن به مسرت مشاهدتِ دوست به رنج ندارد و باز
اندر رضا و سخط هستی ایشان عاریت بودو منازل دلهای ایشان بجز حضرت تنزیه نباشد و سراپردۀ اسرار ایشـان 

حاضرانی باشند غایب، وحشیانی عرشی، جسمیانی روحـانی، موحـدان ربـانی، دل از دنیـا . جز در روضۀ انس نه
: مقامـات جسـته و سـر از مکوِّنـات گسسـته و مـر دوسـتی را میـان در بسـته؛ کمـا قـال اللّـه تعـاىل گسسته و از بند

  »).فرقان/۳(الیَمْلِکُونَ ألنفسهم ضَرّاً و النَفْعاً و الیَمْلِکُونَ مَوْتاً والحیوةً والنُشوراً «
قـال النبـی، . ایت عافیت بـودپس رضا به غري، خُسران بود ورضا بدو رضوان؛ از آنچه رضا بدو مُلکی صریح و بد

آن کـه بـدو و قضـای وی راضـی نباشـد دلـش . مَنْ لَمْ یَرْضِ بِاللّهِ و بِقَضائِه شَغَلَ قَلْبُه و تَعِـبَ بَدَنُـه«: السّالم علیه
  .واللّه اعلم» .مشغول بود به اسباب نصیب خود و تنش رنجه به طلب آن

  فصل
ک «: فقـال» .الهـی دُلَّنـی عَلـی عَمَـلٍ اذا عَمِلْـتُ رضـیتَ عَنّـی«: السّـالم آثار است که موسی گفت، علیه اندر إنـّ

یـا ابـنَ عمـرانَ، إِنَّ رِضـائی «: فأوْحَی اللّهُ إلیـه. ساجداً مُتَضرِّعاً السّالم علیه فَخَرَّ موسی» .التُطیقُ ذلک یا موسی
  » .فی رِضاکَ بِقضائی

تـو آن «: گفت عزّ و جّل خداوند» .کنم تو از من راضی گردیبار خدایا، مرا راه نمای به کرداری که چون آن ب«:
یـا پسـر عمـران، «: بـدو وحـی فرسـتاد تعاىل خداوند. سجده کرد و تضرع نمود السّالم علیه موسی» .بنتوانی کرد

یعنـی چـون بنـده بـه قضـاهای حـق راضـی باشـد » .رضا و خشنودی من ازتو اندر رضای توسـت بـه قضـای مـن
  .از وی راضی است تعاىل که خداوند عالمت آن بود

الرِّضـا أفْضَـلُ مِـنَ «: فضـیل گفـت» .زهد فاضل تر یا رضا: پرسید که رضی اللّه عنهما بشر حافی از فضیل عیاض
  » .الزُّهْدِ؛ لِأنَّ الرّاضی ال یتمنی فوقَ مَنْزِلَتِه

بود؛ یعنی فوق منزلت زهد منزلتـی دیگـر  رضا فاضل تر از زهد؛ از آنچه راضی را تمنا نباشد و زاهد صاحب تمنا
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پـس پیشـگاه . هست که زاهد را بدان منزلت تمنا بود و فوق رضا هیچ منزلتی نیست تا راضـی را بـدان تمنـا افتـد
  .فاضل تر از درگاه

و این حکایت دلیل است بر صحت قول محاسبی کـه رضـا از جملـۀ احـوال اسـت و ازمواهـب ذوالجـالل، نـه از 
: آیـد انـدر دعـواتشمـی السّـالم علیه احتیال، و نیز احتمال کند که راضی را تمنا نباشد و از پیغمربمکاسب بنده و 

بارخدایا، از تو خواهم که مرا راضی داری از پس آن که قضا به مـن آیـد؛ یعنـی مـرا » .اسألک الرّضا بعدَ القضا«
اینجـا درسـت شـد کـه رضـا قبـل . اضی یابـدبه صفتی داری که چون قضای مقدر تو به من آید مرا به ورود خود ر

  .ورود القضا درست نیاید؛ از آنچه آن عزم باشد بر رضا و عزم رضا عني رضا نباشد
  ».الرِّضا نَظَرُ القَلْبِ إلَی قَدیمِ اخْتیارِ اللّهِ لِلْعَبْدِ«: و ابوالعباس بن عطا گوید، رضی اللّه عنه

ده را؛ یعنی هرچه به وی رسد داند که این را ارادتی قـدیم و حکمـی رضا نظر دل بود به اختیار قدیم خدای مر بن
  . سابق است بر من، مضطرب نگردد و خرم باشد

  ».الرّضا سُکُونُ الْقَلْبِ تَحْتَ مَجارِی األحکام«: گوید رضی اللّه عنه و حارث محاسبی، صاحب مذهب
ر این مذهب وی قوی است؛ از آنچه سـکون و رضا سکون دل بود اندر تحت مجاری احکام، بر آنچه باشد و اند
و دلیل کند که رضا از احوال بود نـه از  جل جالله طمأنینت دل از مکاسب بنده نیست؛ که از مواهب خدای است

  .مقام
  ».مُحِبٌّإنْ تُعَذِّبْنی فَانَا لکَ مُحِبٌّ و إنْ تَرْحَمْنی فَأنَا لکَ «: گفتگویند که عُتبة الغالم شبی نخفت و تا روز می

اگر مرا به دوزخ عذاب کنی دوست توام و اگر بر من رحمت کنی دوست توام؛ یعنی الم عذاب و لذت نعمت بر 
  .تن بود و فلق دوستی اندر دل این مر آن را مُضادت نکند

اگـر . و این سخن تأکید قول محاسبی است، که رضا نتیجۀ محبت بود؛ که محب راضی بود بدانچه محبـوب کنـد
اب دارد با دوستی خرم بود و اگر در نعمت بود از دوستی محجوب نگردد و اختیار خود فرو گـذارد انـدر در عذ

  .مقابلۀ اختیار حق
منـذُ أربَعـنيَ سَـنَةً مـا أقـامَنیَ اللّـهُ فـی حـالٍ فَکَرِهْتُـه وَمـا نَقَلَنـی إىل غَـري «: ابوعثمان حريی گوید، رضی اللّـه عنـه

  ».فَسَخَطْتُه
ام و از هیچ حال مرا بـه حـال دیگـر مرا اندر هر حال که داشته است مُکره نبوده تعاىل ا خداوندچهل سال است ت

  .ام و این اشارت به دوام رضا و کمال محبت بودنقل نکرده است که من اندر آن ساخط بوده
: ای کـهارهیکـی گفـت از کنـ. درویشی اندر دجله گرفتار شد و سباحت ندانسـت: و اندر حکایات مشهور است که

: گفـت» .نه«: گفتا» خواهی تا غرقه شوی؟«: گفت» .نه«: گفتا »خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا ترا برکشد؟«
  »مرا با خواست چه کار است؟. آنچه حق خواهد«: گفت» پس چه خواهی؟«

اصل است که یـاد  اندر رضا سخن بسیار است به اختالف عبارات؛ اما قاعده این دو رضی اللّه عنهم و مشایخ را
اما اینجا باید که فرق میان مقام و احوال بگویم و حدود آن بیـارم تـا . کردم، و ترک تطویل را بر این اختصار کردم

  .تر شود واین حد را بدانند، ان شاء اللّهبر تو و خوانندگان کتاب، ادراک این معانی آسان

  الفرقُ بنيَ المقامِ و الحالِ
ستعمل است اندر میان این طایفـه و جـاری انـدر عباراتشـان، و متـداول انـدر علـوم و بیـان بدان که این دو لفظ م

و این باب نه جای اثبات این حدها بود؛ اما چاره نبـود از معلـوم . محققان و مر طالب را از علم این چاره نیست
  .گردانیدن این اندر این محل و اللّه اعلم
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به نصب میم محل اقامت بنده باشد اندر راه حق و حـق گـزاردن و رعایـت  بدان که مقام به رفع میم اقامت بود و
و روا نباشد که از مقام خـود . کردن وی مر آن مقام را تا کمال آن را ادراک کند، چندان که صورت ببندد بر آدمی

د، آنگاه توکل و اندر گذرد بی از آن که حق آن بگزارد؛ چنانکه ابتدای مقامات توبه باشد، آنگاه انابت، آنگاه زه
  .و روا نباشد که بی توبه دعوی انابت کند و بی انابت دعوی زهد کند و بی زهد دعوی توکل کند. مانند این
افّات/۱۶۴(وَما مِنّا إلّا لَـهُ مَقـامٌ مَعْلُـومٌ «: که وی گفت السّالم علیه ما را خرب داد از جربئیل تعاىل و خدای ). الصـّ

  ».که ورا مقامی معلوم استهیچ کس نیست از ما اال 
و باز حال معنیی باشد که ازحق به دل پیوندد، بی آنکه از خـود آن را بـه کسـب دفـع تـوان کـرد چـون بیایـد، و یـا 

  .بتکلف جلب توان کرد چون برود
پس مقـام عبـارت بـود از راه طالـب، و قـدمگاه وی انـدر محـل اجتهـاد ودرجـت وی بـه مقـدار اکتسـابش انـدر 

و لطف وی بـه دل بنـده بـی تعلـق مجاهـدت وی  تعاىل و حال عبارت بود از فضل خداوند. ىلحضرت حق، تعا
. بدان؛ از آنچه مقام از جملۀ اعمال بود و حال از جملۀ افضال، و مقام از جملۀ مکاسـب و حـال از جملـۀمواهب

 ىل بـود کـه حـقپس صاحب مقام به مجاهدت خود قایم بود و صاحب حال از خود فـانی بـود، قیـام وی بـه حـا
  .اندر وی آفریند تعاىل

  :انداینجا مختلف رضی اللّه عنهم و مشایخ
: دوام حـال روا دارد و گویـد رضـی اللّـه عنـه گروهی دوام حال روا دارند و گروهی روا ندارند و حارث محاسبی

باشـدی و نـه مشـتاق اگر دوام آن روا نباشـدی، نـه مُحـّب مُحـب . اندمحبت و شوق و قبض و بسط جمله احوال
مشتاق، و تا این حال بنده را صفت نگردد، اسـم آن بـر بنـده واقـع نشـود و از آن اسـت کـه وی رضـا را از جملـۀ 

مُنْـذُ أربعـنيَ سَـنةً مـا أَقـامَنِیَ اللّـهُ عَلـی حـالٍ «: و اشارت آنچـه ابوعثمـان گفتـه اسـت بـر ایـن اسـت. احوال گوید
  ».فکَرِهتُه

األحـوالُ کَـالبُروقِ فـإنْ بَقِیَـتْ «: گویـد رضی اللّه عنـه ا و دوام روا ندارند؛ چنانکه جنیدو گروهی دیگر حال را بق
احوال چون برق باشد که بنماید و نپاید و آنچه باقی شود نه حال بود؛ که حـدیث نفـس و هـوس . فحدیثُ النَّفْسِ

  ».طبع باشد
حـال چـون نـام وی اسـت؛ . ی إنَّها کما تَحُلُّ بِالقَلْـبِ تَـزُولُاألحْوالُ کَآسْمِها، یعن«: و گروهی گفتند اندر این معنی

و هرچه باقی شود صفت گردد و قیام صفت بـر » .یعنی اندر حال حلول، به دل متصل بود و اندر ثانی حال زایل
  .تر از صفت وی باشد و این محال باشدموصوف بود و باید که موصوف کامل

رات این طایفه و اندر این کتاب، هر جا که حـال و مقـام بینـی، بـدانی کـه مـراد و این فرق بدان آوردم تا اندر عبا
  .بدان چه چیز است

و در جمله بدان که رضا نهایت مقامات اسـت و بـدایت احـوال، و آن محلـی اسـت کـه یـک طـرفش در کسـب و 
پـس . آن اسـتاجتهاد است و یکی اندر محبت و غلیان آن، و فـوق آن مقـام نیسـت، و انقطـاع مجاهـدت انـدر 

کنون احتمال کند که آن که اندر ابتدا رضای خـود بـه خـود دیـد، . ابتدای آن ازمکاسب بود و انتهای آن ازمواهب
  .گفت مقام است و آن که اندر انتها رضای خود به حق دید، گفت حال است

کـه مریـدان را ؛اما اندر معامالت خالفی نکرده است، بجز آن تصوّفاین است حکم مذهب محاسبی اندر اصل 
چنانکه روزی ابـوحمزۀ . زجری کردی از عبارات و معامالتی که موهوم خطا بودی، هرچند اصل آن درست بودی

به نزدیک وی اندر آمد، مردی مستمع و صاحب حال بود وحارث شاه مرغی داشت کـه  که مرید وی بود بغدادی
: حــارث برخاســت و کــارد برگرفــت و گفــت. ای بــزدبــوحمزه نعــره. انــدر آن ســاعت بــانگی بکــرد. بانــگ کــردی
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: بـوحمزه را گفـت. مریـدان در پـای شـیخ افتادنـد و وی را از وی جـدا کردنـد. و قصد کشـنت وی کـرد» .کَفَرْتَ«
شـیخ . ایم؛ و از جملۀ موحدان دانیمایُّهَا الشّیخ، ما جمله وی را از خواص اولیا دانسته«: گفتند» .أسلِمْ یامَطرودُ«

مرا با وی تردد نیست و اندر وی بجز خوبی دیدار نه، و باطن وی را «: حارث گفت» د از کجاست؟را با وی ترد
اما ورا چرا چیزی باید کرد که ماننده باشد بـه افعـال حلولیـان؛ تـا از مقالـت ایشـان . دانمبجز مستغرق توحید نمی

ی خود بانگی کنـد، چـرا وی را بـا اندر معاملت وی نشانی باشد؟ مرغی که عقل ندارد و بر مجاری عادت و هوا
متجزی نه، و دوستان وی را جز بر کالم وی آرام نه، و جز با سالم وی وقت و حال  تعاىل حق سماع افتد؟ و حق

  ».وی را به چیزها نزول و حلول نه و اتحاد وامتزاج بر قدیم روا نه. نه
من اندر اصل درسـت بـودم، امـا چـون فعلـم  ایها الشیخ، هرچند که«: چون بوحمزه آن دقت نظر شیخ بدید، گفت

  ».ماننده بود به فعل قومی، توبه کردم و بازگشت
و این طریقی سخت ستوده اسـت راه سـالمت را بـی . و از این جنس وی را طُرف بسیار است و من مختصر کردم

. و الیَوْمِ اآلخِر فَال یَقِفَنَّ مَواقفَ الـتُّهَمِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ«: گفت السّالم علیه و پیغمرب. تکسري اندر صحو بر کمال
  ».هر که به خدای ایمان دارد و به روز قیامت، بر مواقف تهمت مه ایستیدا

بخواهم تا مرا چنني معـاملتی دهـد و ایـن بـا صـحبت  تعاىل ام، پیوسته از خدایو من که علی بن عثمان الجالبی
فنعـوذُ باللّـهِ مـن . ر معصیت و ریای ایشان موافقت نکنـی، دشـمن تـو گردنـدمرتسمان زمانه راست نیاید؛ که اگر د

  .الجهلِ و الضَّاللَة

  اما القصاریة
کنند و وی را از علمای بزرگ بوده  رضی اللّه عنه توال قصاریان به ابی صالح، حمدون بن احمدبن عمارةالقصار

ه است، و اندر فنـون معاملـت، او را کـالم عـاىل است و سادات این طریقت و طریق وی اظهار و نشر مالمت بود
  .است

به تو نیکوتر از آن باشد که علم خلق؛ یعنی باید که اندر خـأل  تعاىل باید که تا علم حق«: وی گفتی، رضی اللّه عنه
  ».معاملت نیکوتر از آن کنی که اندر مأل با خلق؛ که حجاب اعظم از حق، شغل دل توست با خلق تعاىل با حق

  .ام، بدان اختصار کردم مر ترک تطویل راو به باب المالمة اندر ابتدای کتاب بیاورده
نوح نام عیاری بـود بـه . رفتمروزی اندر جویبار حريۀ نیسابور می: و از نوادر حکایات وی یکی آن است که گوید

یـا نـوح، جـوانمردی «: فـتمگ. فتوت معروف و جمله عیاران نسابور در فرمان وی بودندی، وی را اندر راه بدیدم
جـوانمردی مـن «: گفـت» .هر دو بگوی«: گفتم» جوانمردیِ من خواهی یا از آنِ تو؟«: گفت» چه چیز است؟

ای بپوشم و معامالت آن برزم تا صوفی شوم، و از شرم خلق انـدر آن جامـه آن است که این قبا بريون کنم و مرقعه
پـس . عـه بـريون کنـی تـا تـو بـه خلـق، و خلـق بـه تـو فتنـه نگردنـداز معصیت برپهیزم و جـوانمردی تـو آن کـه مرق

و باللّـه . و این اصـلی قـوی اسـت» .جوانمردی من حفظ شریعت بودبر اَظهار، و از آنِ تو حفظ حقیقت بر اَسرار
  .العون و التّوفیق

  اما الطّیفوریّة
ه بـود و از کـربای تصوّفد و وی از رؤسای مکنن رضی اللّه عنه این گروه توال به ابویزید، طیفور بن عیسی البسطامی

و سـکرِ دوسـتی از جـنس کسـب آدمـی نباشـد؛ و هرچـه  عزّ و جّل ایشان و طریق وی غلبه و سُکر بود و غلبۀ حق
ازدایرۀ اکتساب خارج بود، بدان دعوت کردن، باطل بود و تقلید بدان محال و المَحالـه صـاحی را سـکر صـفت 
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و سَکران خود مغلوب بود، وی را به خلق التفات نبـود تـا بـه . ر به خود، سلطان نهنباشد و آدمی را در جلب سک
  .صفتی از اوصاف تکلف پدیدار آید
  .اقتدا جز به مستقیمی که از دور احوال رسته باشد درست نیاید: و مشایخ این طریقت بر آن اند که

أبْکُـو فـاِنْ لَـمْ «: گفت السّالم علیه جا که پیغمربو بازگروهی روا دارند که کسی بتکلف راه سکر و غلبه سرپد؛ از آن
  :و این را دو وجه باشد» .یا بگریید با خود را به گریندگان ماننده کنید. تَبْکُوا فتَباکُوا

 تعاىل یکی ماننده کردن خود را به گروهی مر ریا را، و این شرک صریح باشد؛ و دیگر خود را ماننده کردن تا حق
صـلی اللّـه  ان درجت رساند که خود را مانند آن قوم کرده است؛ تا موافق باشد مـر آن را کـه پیغمـربمگر وی را بد

پس هرچه در نوع مجاهدات آید اندر راه بیارد و بر درگاه امیـد مـی» .مَنْ تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهوَ مِنْهم«: گفته است علیه
المُشـاهَداتُ «: گشـاده گردانـد، کـه یکـی ازمشـایخ گفـتدر حقیقـت و معـانی آن بـر وی  تعـاىل باشد تا خداوند

  ».مَواریثُ المُجاهَداتِ
مجاهدات اندر همه معانی نیکو باشد؛ اما سکر و غلبه اندر تحت کسب نیایـد تـا بـه مجاهـدات مـر آن را : گوییم

احب جلب توان کرد و عني مجاهدت مر حصول سکر را علت نگردد و مجاهدات اندر حال صحو توان کرد و ص
  .صحو را قبله به قبول سکر نباشد، و این محال باشد

  .پس حقیقت سکر و صحو را به اختالف مشایخ بیان کنیم، تا اشکال برخیزد، ان شاء اللّه، تعاىل

  الکالم فی السُّکر و الصّحو
و صحو عبارتی  تعاىل اند از غلبۀ محبت حقسکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کرده: که اعزّک اللّه بدان

نهند و گروهی بـر از حصول مراد و اهل معانی را اندر این معنی سخن بسیار است، گروهی این را بر آن فضل می
  .خالف

صـحو بـر تمکـني و : گوینـد کـه و آن ابویزید است، رضی اللّه عنه، و متابعان او آنان که سکر را بر صحو فضل نهند
و سُـکر بـر زوال آفـت و نقـص صـفات  تعـاىل حجاب اعظـم بـود ازحـق اعتدال صفت آدمیت صورت گريد و آن

بشریت و ذهاب تدبري و اختیار وی، و فنای تصرفش اندر خود به بقای قوتی که اندر او موجود اسـت بـه خـالف 
اندر حـال صـحو بـود، فعلـی از وی بـه وجـود  السّالم علیه جنس وی، و این ابلغ و اتم و اکمل بود؛ چنانکه داود

صـلی  ، و مصـطفی)البقـره/۲۵۱(و قتـلَ داودُ جـالوتَ «: آن فعل را به وی اضافت کرد و گفت تعاىل مد، خداوندآ
آن فعـل را بـه خـود اضـافت کـرد؛ قولُـه،  تعـاىل حال سکر بود، فعلی از وی به وجود آمد، خداونـداندر  اللّه علیه
آن که به خود قایم بود و به ! فشتّانَ ما بنيَ عبدٍ و عبدٍ» ).األنفال/۱۷(ی وَما رَمَیْتَ اذ رَمَیْتَ وَلکنَّ اللّهَ رَم«: تعاىل

: ، بر وجه کرامت و آن که به حق قـایم بـود و از صـفات خـود فـانی، گفتنـد»تو کردی«: صفات خود ثابت، گفتند
فعل حـق بـه پس اضافت فعل بنده به حق نیکوتر از اضافت فعل حق به بنده؛ که چون » .ما کردیم، آنچه کردیم«

بنده مضاف بود بنده به خود قایم بود و چون فعل بنده به حق مضاف بود به حق قایم بود؛ که چون بنده به خود 
نبایست، تا دیـد آنچـه دیـد و چـون بـه یک نظر به جایی افتاد که می صلی اللّه علیه قایم بود، چنان بود که داود را

یک نظر افتاد هم از آن جنس، زن بر مرد حرام شد؛ از آنچه  للّه علیهصلی ا حق قایم بود چنان بود که مصطفی را
  .آن در محل صحو بود و این در محل سکر
سـکر محـل آفـت : گوینـد و آن جنید است، رضی اللّه عنه و متابعان وی و باز آنان که صحو را فضل نهند بر سکر

رشـتۀ خـویش و چـون قاعـدۀ همـه معـانی  است؛ از آنچه آن تشویش احوال است و ذهاب صحت و گم کردن سـر
چـون صـحیح الحـال  یا از روی فنای وی، یا از روی بقای وی، یا از روی محوش یا از روی اثبـاتش طالب باشد
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باید از کل مُثبَتات، و به نابنایی هرگز از بند اشـیا نباشد فایدۀ تحقیق حاصل نشود؛ از آنچه دل اهل حق مجرد می
  .آن رستگاری نهراحت نباشد و از آفت 

و . نبیننـد، و اگـر بیننـدی برهنـدیو ماندن خلق اندر چیزها بدون حق، بدان است که چیزها را چنان که هست می
. یکی آن که ناظر اندر شیء به چشم بقای آن نگرد و دیگر آن که به چشم فنای آن: دیدار درست بر دو گونه باشد

انـد انـدر حـال بقاشـان، و اگـر بـه د ناقص یابد؛ که به خود باقی نیاگر به چشم بقا نگرد مر کل را اندر بقای خو
چشم فنا نگرد، کل موجودات اندر جنب بقای حق فانی یابد و این هر دو صفت از موجـودات مـر او را اعـراض 

» .یاءَ کَمـاهیَاللّهمَّ أرِنَا االَٔشْـ«: اندر حال دعای خود که صلی اللّه علیه و سلم و آن آن بود که پیغمرب گفت. فرماید
و تـا » )الحشـر/۲(فَـاعْتَبِرُوا یـا اُولِـی األبْصـارِ «: وجـلعزّ  از آنچه هر که دید آسود و این معنی قول خدای است،

  .ندید آزاد نگردد
 پس این جمله جز اندر حال صحو درست نیاید، و مر اهل سکر را از این معنی هـیچ آگـاهی نـه؛ چنانکـه موسـی

اندر حال  صلی اللّه علیه ال سکر بود، طاقت اظهار یک تجلی نداشت از هوش بشد؛ و رسولاندر ح السّالم علیه
  .صحو بود، از مکه تا به قاب قوسني در عني تجلی بود و هر زمان هشیارتر و بیدارتر

ـــــــأسٍ ـــــــدَ ک ـــــــاً بَعْ ـــــــرّاحَ کَأْس ـــــــربتُ ال  شَ
  

 فمـــــــا نَفِــــــــدَ الشَّــــــــرابُ وَمــــــــا رَویــــــــتُ 
  

  .سکر، بازیگاه کودکان است و صحو، فناگاه مردان: که دی مذهب بودو وی جنی و شیخ من گفتی
کمـال حـال صـاحب سـکر : کـه رحمـة اللّـه علیـه گویم بر موافقت شـیخمام، میو من که علی بن عثمان الجالبی

پس صحوی که آفت نماید، بهـرت ازسـکری . صحو باشد و کمرتین درجه اندر صحو، رؤیت بازماندگی بشریت بود
  . آن آفت بودکه عني

اندر ابتـدای حـالش بیسـت سـال عزلـت کـرد انـدر بیابانهـا؛ : حکایت آرند که رحمةاللّه علیه و از ابوعثمان مغربی
نشنید تا از مشقت، بِنیت وی بگداخت، و چشمهایش به مقدار گذرگاه جـوال دوزی مانـد، و از چنانکه حس آدم 

: بـا خـود گفـت» .بـا خلـق صـحبت کـن«: بت آمد و گفتاز بعد بیست سال، فرمان صح. صورت آدمیان بگشت
مشایخ را به دل از آمدن . قصد مکه کرد» .تر بودابتدا صحبت با اهل خدای و مجاوران خانۀ وی کنم تا مبارک«

وی را یافتند به صورت مبدل شده و به حاىل که بجز رمق خلقت بر . وی آگاهی بود، به استقبال وی بريون شدند
یا باعثمان، بیست سال بر این صفت زیستی که آدم و ذریاتش اندر روزگـار تـو عـاجز «: گفتند. دهوی چیزی نامان

به سکری رفتم و آفت سکر «: گفت» ما را بگوی، تا چرا رفتی و چه دیدی و چه یافتی و چرا باز آمدی؟. شدند
رام اسـت از پـس تـو بـر معـربان، یا با عثمان حـ«: جملۀ مشایخ گفتند» .دیدم، و نومیدی یافتم و به عجز باز آمدم

  ».عبارت صحو و سکر کردن؛ که تو انصاف جمله بدادی و آفت سکر باز نمودی
پس سکر جمله پنداشت فناست در عني بقای صفت، و این حجاب باشد و صحو جمله دیدار بقا در فنای صفت 

  .و این عني کشف باشد
تر بود از صحو، محال باشد؛ از آنچه سکر صفتی اسـت و درجمله اگر کسی را صورت بندد که سکر به فنا نزدیک

زیادت بر صحو، و تا اوصاف بنده روی به زیادتی دارد بی خرب بود، و چون روی به نقصان نهـد آنگـاه طالـب را 
  .بدو امیدی باشد

  .و این غایت مقال ایشان است اندر صحو و سکر
ای بـدو نامـه رضـی اللّـه عنـه یحیی ابن مُعـاذ: آن است کهحکایتی آرند مقلوب، و آن  رضی اللّه عنه و از ابویزید
جواب نبشـت  رضی اللّه عنه بایزید» چه گویی اندر کسی که به یک قطره از بحر محبت مست گردد؟«: نبشت که

چه گویی در کسی که جملۀ دریاهـای عـالم، شـربت محبـت گـردد همـه را درآشـامد و هنـوز از تشـنگی مـی«: که
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  »خروشد؟
ان را صورت بنـدد کـه یحیـی از سـکر عبـارت کـرده اسـت و بایزیـد از صـحو، و بـرخالف ایـن اسـت؛ کـه و مردم

ای ندارد و صاحب سکر آن که به مستی همه بخورد و هنوز دیگـرش بایـد؛ صاحب صحو آن باشد که طاقت قطره
  .مداز آنچه شُرب آلت سکر باشد، جنس به جنس اوىل تر و صحو به ضد آن باشد با مشرب نیارا

یکی به شراب مودت ودیگر به کاس محبت و سکر مودتی معلول باشد؛ که تولـد آن از : اما سکر بر دو گونه باشد
پس هرکه نعمت بیند، بـر خـود بینـد . رؤیت نعمت بود و سکر محبتی بی علت بود؛ که تولد آن از رؤیت منعم بود

  .یده باشد، اگرچه اندر سکر باشد سکرش صحو باشدخود را دیده باشد و هر که منعم بیند به وی بیند، خود را ند
  .یکی صحو به غفلت، و دیگر اقامت بر محبت: و صحو نیز بر دو گونه است

پـس آن کـه مقـرون . و صحوی که غفلتی بود آن حجاب اعظم بود و صحوی که محبتـی بـود آن کشـف اَبْـیَن بـود
چـون اصـل . اگرچـه سـکر بـود صـحو باشـد غفلت بود اگرچه صحو باشد سکر بود و آن که موصول محبـت بـود

  .مستحکم بود صحو چون سکر بود و سکر چون صحو و چون بی اصل بود همچنان
به علت اختالف معلول باشد، و چون سلطان حقیقـت روی بنمایـد،  و فی الجلمه صحو سکر اندر قدمگاه مردان

دیگر موصـول اسـت و نهایـت یکـی صحو و سکر هر دو طفیلی نماید؛ از آنچه اطـراف ایـن هـردو معـانی بـه یکـ
بدایت دیگر یک باشد ونهایت و بدایت جز انـدر تفـاریق صـورت نگـريد و آنچـه نسـبت آن بـه تفرقـه باشـد،اندر 

  :و اندر این معنی گوید. حکم متساوی باشد و جمع نفی تفاریق بود
ـــــــــــــباحُ بـــــــــــــنَجْم راح  إذا طَلَـــــــــــــعَ الصَّ

  

ــــــــــکْرانُ وَصــــــــــاح   تَســــــــــاوی فیــــــــــه سَ
  

روزی لقمـان بـه نزدیـک . یکی لقمان و دیگر ابوالفضل حسن، رحمـة اللّـه علیهمـا: رخس دو پري بودندو اندر س 
همـان «: گفت» یا اباالفضل، اندر جزو چه جویی؟«: گفت. ابوالفضل اندر آمد، وی را یافت جزوی اندر دست

برپسی که چه مـیمیبینی که از من خالف تو می«: گفتا» پس خالف چراست؟«: گفت» .که تو اندر ترک وی
  ».طلبیماز مستی هشیار شو و از هشیاری بیزار گرد، تا خالف برخیزدت، بدانی که من و تو چه می. جویی

پس طیفوریان را با جنیـدیان ایـن مقـدار خـالف رود کـه یـاد کـردیم، و انـدر معـامالت، مطلـق، مـذهب وی تـرک 
و این طریقی محمودو سريتی سـتوده اسـت اگـر بـه سـر صحبت و اختیار عزلت بود و مریدان را جمله این فرماید 

  .و هواعلم. شود

  اما الجنیدیّة
گفتندی و » طاوس العلماء«توال جنیدیان به ابوالقاسم الجنید بن محمد کنند، رضی اللّه عنه و اندر وقت وی ورا 

و اختالف وی گفتـه . طریق وی مبنی بر صحو است، بر عکس طیفوریان. سید این طایفه و امام االئمۀ ایشان بود
انـد و جمله جنیدی بـوده رحمة اللّه علیهم و مشایخ من. آمد و معروفرتین مذاهب و مشهورترین، مذهب وی است

جز این اندر کلمات، اختالف بسیار است وی را اندر معامالت این طریقـت؛ امـا مـن مخافـت تطویـل را بـر ایـن 
این بداند از جایی دیگر باید خواند تا بهرت معلوم شود؛ که مذهب مـن اختصار کردم و اگر کسی را باید که بیشرت از 
  .باللّه العون. اندر این کتاب اختصار است و ترک تطویل

چون حسني بن منصور اندر غلبۀ خود از عمرو ابن عثمان تـربا کـرد و بـه نزدیـک جنیـد : و اندر حکایات یافتم که
اگـر بـا مـا «: گفـت» .تـا شـیخ صـحبت کـنم«: گفـت» ه چه آمـدی؟ب«: جنید وی را گفت رحمة اللّه علیهم آمد

حْوُ و «: گفت» .صحبت نه به فنای صفت کنی همچنان باشد که با سهل تسرتی و با عمرو کردی ایها الشیخُ، الصـَّ
انـد مـر بنـده را، و صـحو و سـکر دو صـفت. السُّکْرُ صِفَتانِ لِلْعَبدِ، وَمادامَ العبدُ محجوباً عَنْ رَبِّه حتّی فَنِیَ أوْصافُه
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یـا ابـن «: جنید گفـت، رضـی اللّـه عنـه» .پیوسته بنده از خداوند خویش محجوب است تا اوصاف وی فانی شود
خطا کردی اندر صحو سـکر؛ از آنچـه خـالف نیسـت کـه صـحو عبـارت از منصور، أخطأتَ فی الصَّحْوِ و السُّکْرِ، 

نـدر کـالم تـو ا یـا پسـر منصـور صحت حال است با حق، و این اندر تحت صفت و اکتساب بنده اندر ناید و مـن
  .و هو اعلم» .بینم بسیار و عبارات بی معنیفضول می

  اما النّوریّة
ه بود تصوّفباشد و وی یکی از صدور علمای م رضی اللّه عنه توالی نوریان به ابی الحسن احمدبن محمد النوری

ای ندیده و قاعـدهمـذهبی پسـ تصـوّفو وی را انـدر . مناقب المع و حجج قـاطع و مشهورتر از نور میان ایشان به
  .باشد بر فقر و معامالتش موافق جنید باشد تصوّفقانون مذهبش تفضیل . گزیده است

و از نوادر طریقت وی یکی آن است که اندر صحبت، ایثار حق صاحب فرماید بر حق خود، و صـحبت بـی ایثـار 
  ».صاحب بر صاحب هم فریضهصحبت مر دوریشان را فریضه است و عزلت ناستوده و ایثار «: حرام دارد و گوید

حْبَةِ رضـاءُ «: آید که گفتو ازوی می حْبَةِ فـاِنَّ فـی الصـُّ یطانِ، وَعَلَـیْکُمْ بالصـُّ ایّاکُمْ و العُزْلَةَ، فإنَّ العُزْلَةَ مُقارَنَـةُ الشـَّ
ودی برپهیزید از عزلت؛ که آن مقارنت شیطان است و بـر شـما بـادا بـه صـحبت کـه انـدر صـحبت؛ خشـن. الرَّحْمنِ

  ».عزّ و جّل خدای است،
چون به باب صحبت و عزلت رسم آنجا رموز آن را شرح دهم تا فواید عام. و اکنون من حقیقت ایثار را بیان کنم

  .تر شود

  الکالم فی حقیقة االیثار
د اگرچـه بـدان حاجتمنـد ایثـار کننـ). الحشـر/۹(ویُؤْثِرُونَ عَلـی أَنْفُسِـهِمْ وَلَـوْ کـانَ بِهِـمْ خَصاصَـةُ «: قال اللّه، تعاىل

  ».باشند
و نزول این آیت اندر فقرای صحابه بوده است بر خصوص و حقیقت ایثار آن بود که اندر صحبت، حـق صـاحب 

ألنَّ األیثارَ «نگاه دارد و نصیب خود اندر نصیب وی فرو گذارد و رنج بر خود نهد از برای راحت صاحب خود؛ 
خُـذِ العَفْـوَ و أمُـرْ بـالعُرفِ و أعْـرِضْ : لستِعمالِ ما أَمَرَ الجبّارُ لِرَسُولِهِ المُختارِ، حیثُ قـالالقیامُ بِمعاوَنَةِ األغیارِ مَعَ ا

  »).االعراف/۱۹۹(عَنِ الجاهِلنيَ 
  .تر اندر باب آداب الصحبة بیایدو این مشرح

دیگـر انـدر محبـت و  یکی در صحبت، چنني که ذکرش گذشـت و: اما مراد اینجا ایثار است و آن بر دو گونه باشد
  .اندر ایثار حق صاحب نوعی از رنج و کلفت است؛ اما اندر ایثار حق دوست همه رَوْح و راحت است

چون غالم الخلیل با این طایفه عداوت خود ظاهر کرد و بـا هـر یـک دیگرگونـه : و اندر حکایات مشهور است که
این قـومی«: غالم الخلیل گفت. دارالخالفه بردندخصومتی پیش گرفت، نوری و رقام و بوحمزه را بگرفتند و به 

اند اگر امريالمؤمنني به کشنت ایشان فرمان دهد اصل زنادقه متالشی شود؛ که سر همه این گروه. انداند که از زنادقه
خلیفه در وقت بفرمـود کـه گردنهـای ایشـان » .و اگر این خري بر دست وی برآید، من او را ضامنم به مزدی بزرگ

چون قصد قتل رقام کرد، نوری برخاست و بـه جایگـاه رقـام بـر . سیاف بیامد و آن هر سه را دست بر بست. دبزنن
  .مردمان عجب داشتند. دستگاه سیاف بنشست، به طربی و طوعی تمام

ای جوانمرد، این شمشري چنان چیزی مرغوب نیست که بدین رغبت پیش این آیند که تـو آمـدی، و «: سیاف گفت
  ».به تو نرسیده است هنوز نوبت
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خواهم تا این نفسی چند اندر می. آری، طریقت من مبنی بر ایثار است، و عزیزترین چیزها زندگانی است«: گفت
تر از هزار سـال آخـرت اسـت؛ از آنچـه ایـن سـرای خـدمت دنیا بر من دوست کار این برادران کنم؛ که یک نفس

  ».است و آن سرای قربت است، و قربت به خدمت یابند
خلیفه از رقت طبع و دقت سخن وی انـدر چنـان حـال . این سخن، صاحب برید برگرفت و به خلیفه رفت و گفت

و قاضی القضات عباس بن علی بود، حوالت حـال » .اندر امر ایشان توقف کنید«: متعجب شد و کس فرستاد که
حقیقت، ایشان را اندر آن تمام یافـت  وی هر سه را به خانه بردو آنچه پرسید از احکام شریعت و. ایشان بدو کرد

ایها القاضی، ایـن همـه پرسـیدی و هنـوز هـیچ «: آنگاه نوری گفت. و از غفلت خود اندر حق ایشان تشویر خورد
اند که قیامشان بدوست و قعودشان بدو و نطق و حرکت و سکون جمله بـدو، زنـدهنرپسیدی؛ که خداوند را مردان
قاضـی » .اگر یک لحظه مشاهدت حق از ایشان گسسته شود، خروش از ایشان برآید. اند و پاینده به مشاهدت او

اگر اینها ملحداند من گواهی دهـم «: چیزی نبشت به خلیفه که. متعجب شد اندر دقت کالم و صحت حال ایشان
مـا «: گفتنـد» .حاجت خواهیـد«: خلیفه مر ایشان را بخواند و گفت» .و حکم کنم که بر روی زمني موحد نیست

نه به قبول خود ما را مقرب دانی، و نه به هجر مطـرود؛ کـه هجـر . را به تو حاجت آن است که ما را فراموش کنی
  .خلیفه بگریست و به کرامت ایشان را بازگردانید» .تو ما را چون قبول توست و قبول تو چون هجر

مـن از پـس . شـهر طلـب کردنـد، نیافتنـد ابن عمر را مـاهی آرزو کـرد، و انـدر همـه: و از نافع روایت آرند که گتف
اثر شادی، انـدر حـال بیمـاری انـدر روی . ای پیش وی بردمچندین روی بیافتم، بفرمودم تا بریان کردند و بر گرده

ای سـید، «: غالم گفـت» .بدان سائل دهید«: در حال سائلی بر در آمد، بفرمود که. وی، به آوردن آن ماهی دیدم
ای «: گفـت» .دهی؟ ما به جـای ایـن مـر سـائل را لطفـی دیگـر کنـیمتی، اکنون چرا میخواسچندین روز این می

. امشـنیده صلی اللّه علیـه ام بدان خرب که از رسولغالم، خوردن این بر من حرام است؛که این را از دل بريون کرده
آن کـه آرزو کنـد وی را چیـزی از . ثَرَ عَلی نَفْسِه، غُفِرَلَـهُایُّمَا امْرِیٍ یَشْتَهی شَهْوةً فَرَدَّ شَهْوَتَه و آ«: السّالم قوله، علیه

  ».شهوات، آنگاه بیابد، دست از آن باز دارد و دیگری را بدان از خود اوىل تر بیند المحاله خداوند او را بیامرزد
شـان را مـر ایاز راه منقطـع شـدند و تشـنگی . ده کـس از درویشـان بـه بادیـه فـرو رفتنـد: و در حکایات یـافتم کـه

کردنـد و کـس نخـورد تـا همـه از دنیـا بـه تشـنگی بر یکـدیگر ایثـار مـی. دریافت، و با ایشان یک شربت آب بود
» .چون من دیدیم که همه رفتند،من آب بخوردم و به قوت آن باز بـه راه آمـدم«: بشدند، بجز یک کس وی گفت

ای؟ که اگر نخـوردمی قاتـل چنني دانستهشریعت ! یا هذا«: گفت» .اگر نخوردی بهرت بودی«: یکی وی را گفت
نـه؛ از آن کـه از «: گفتـا» پس ایشان قاتل نفوس خود بوده باشـند؟«: گفت» .نفس خود بودمی، و مأخوذ بدان

مـن بمانـدم و آب المحالـه بـر مـن چون جمله اندر موافقـت فـرو شـدند . نخورد تا آن دیگر خورَدایشان یکی می
  ».وردواجب شد شرعی که آن آب بیاید خ

از  رضـی اللّـه عنـهبخفـت، و پیغمـرب بـا ابوبکر السّـالم علیه بر بسرت پیغمرب کرَّمَ اللّه وَجْهَه و چون امريالمؤمنني علی
جربئیل  تعاىل داشتند، خداوند السّالم علیه مکه بريون آمدن و به غار اندر آمدند و آن شب کفار قصد کشنت پیغمرب

کیست از شما دو . میان شما برادری دادم و یکی را زندگانی درازتر از دیگری گردانیدممن «: و میکائیل را گفت
. هر دو مر خود را زندگانی اختیـار کردنـد» که ایثار کند مر برادر خود را بر خود به زندگانی و مرگ را اختیار کند؟

که میان وی و از آنِ رسول خـود شرف علی بدیدید و فضلش بر خود «: با جربئیل و میکائیل گفت تعاىل خداوند
کـرد و  السّـالم علیـه ن فـدای پیغمـربوی قتل و مرگ خود اختیـار کـرد و بـر جـای وی بخفـت و جـا. برادری دادم

بـخٍّ بـخٍّ، مَـنْ «: جربئیـل گفـت. زندگانی بر وی ایثار کرد، هر دو اکنون به زمني روید و یکی بـر پایـان وی نشسـت
 کیست چون تـو،ای پسـر بوطالـب کـه خداونـد. یُباهی بِکَ عَلی مَالئِکَته تعاىل ؟ لِأنَّ اللّهمِثْلُکَ یَا ابنَ أبی طالبِ
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آنگه آیت آمـد انـدر شـأن وی، قولـه » می به تو مباهات کند بر همه مالئکه، و تو اندر خواب خوش خفته؟ تعاىل
  »).البقره/۲۰۷(و اللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ  و مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ«: تعاىل

من بريون آمـدم بـا : مؤمنان را آزموده گردانید، زنی گوید از صالحات انصار که تعاىل چون به محنت اُحُد خداوند
شمرد اندر حربگاه یکی را دیدم از کرام صحابه، مجروح افتاده و نفس می. شربتی آب تا به کسی از آنِ خود دهم

وی » .بـه مـن ده«: مجروحـی دیگـر آواز داد کـه. من آب بدو دادم» .از آن آب به من ده«: ن اشارت کرد کهبه م
همچنني تا » .بدو بر«: وی نخورد و مرا گفت. چون بدو بردم، دیگری آواز داد. آب نخورد و مرا بدو اشارت کرد

هوشش رفته بود تا . م دیگری را دهمبازگشتم گفت. چون هفتم خواست که آب از من بستاند جان بداد. هفت کس
  »).الحشر/۹(و یُؤثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ «: آنگاه آیت آمد، قوله تعاىل. هر هفت درگذشتند

بارخدایا، اگر این کوهها نبودی و «: روزی گفت. اندر بنی اسرائیل عابدی بود که چهارصد سال عبادت کرده بود
مـر آن «: بـه یکـی از پیغمـربان زمانـه فرمـان آمـد کـه» .تر بودیی، رفنت و سیاحت کردن بر بندگان تو آساننیافرید

ترا بر تصرف کردن اندر ملـک مـا چـه کـار اسـت؟ اکنـون کـه تصـرف کـردی نامـت از دیـوان : عابد را بگوی که
دار آمـد و سـجدۀ شـکر کـرد مـر عابـد را طربـی انـدر دل پدیـ» .سعیدان پاک کردیم و اندر دیوان اشقیا ثبت کـرد

شـکر مـن بـر «: وی گفـت» .ای شیخ، بر شقاوت شـکر واجـب نشـود«: پیغمرب وقت گفت. عزّ و جّل خداوند را،
بگوی،تـا «: گفتـا» .اما حاجتی دارم، ای پیغمرب به خـدای. شقاوت از آن است که باری نام من اندر دیوان است

که مرا به دوزخ فرست و تن مـن چنـدانی گـردان کـه همـه   و تقدستعاىل بگوی مر خداوند را«: گفتا» .باز گویم
بگوی مر آن بنده را که این امتحـان «: پس فرمان آمد» .جای عاصیان موحد بگريم تا ایشان جمله به بهشت روند

نه اهانت تو بود؛که این جلوه کردن تو بود بر سر خالیق، و به قیامت، تـو و آن کـه تـو شـفاعت کنـی انـدر بهشـت 
  ».باشید

وقتی من از سرخس بـرفتم و «: گفت» ابتدای توبۀ تو چگونه بود؟«: و من از احمد حمادی سرخسی پرسیدم که
به بیابان فرو شدم بر سر اشرتان خود و آنجا مدتی ببودم و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بـودمی و نصـیب 

در پـیش خـاطر مـن تـازه » )الحشـر/۹(علـی أنفسـهم ویُـؤثِرونَ « عـزّ و جـّل خود به دیگری دادمی، و قول خدای
روزی شريی گرسنه از بیابـان برآمـد و اشـرتی از آنِ مـن بشکسـت و بـر سـر . بودی، و بدین طایفه اعتقادی داشتم

وی بیامد . باالیی شد و بانگی بکرد تا هر چه اندر آن نزدیکی سباعی بود بانگ وی بشنیدند، بر وی جمع شدند
آن سـباع، از گـرگ و شـگال و روبـاه و مـثلهم، همـه از آن . و هیچ نخورد و باز بـر سـر بـاال شـد و اشرت را بر درید

. آنگاه قصد کرد تا لختـی بخـورد روبـاهی لنـگ از دور پدیـدار شـد. بود تا همه بازگشتندخوردن گرفتند و وی می
د و لختی از آن بخـورد، و مـن آنگاه شري بازآم. شري بازگشت تا آن روباه لنگ چندان که بایست بخورد و بازگشت

یا احمد، ایثار بر لقمه کار سگان اسـت، مـردان «: چون بازگشت به زبانی فصیح مرا گفت. کردماز دور نظاره می
  ».ابتدای توبۀ من آن بود. چون این برهان بدیدم، دست از کل اشغال بداشتم» .جان و زندگانی ایثار کنند

. کـرداندر خلوت مناجـات مـی رحمه اللّه و رَضِیَ عنه روزی ابوالحسن نوری: گوید رضی اللّه عنه و جعفر خُلدی
بارخدایا، اهل «: گفت. بودمن برفتم تا مناجات وی را گوش دارم، چنانکه وی نداند؛ که سخت فصیح و لَبِق می
دوزخ را از مـردم  اگـر ناچـار. دوزخ را عذاب کنی و جمله آفریدگان تواند و به علم و قدرت و ارادت قدیم تواند

: جعفـر گفـت» .پر خواهی، قادری بر آن که به من دوزخ و طبقات آن پر گردانی، و مر ایشان را بـه بهشـت فرسـتی
ابوالحسن را بگـوی : گفت تعاىل ای بیامدی و گفتی خداوندبه خواب دیدم که آینده. من در امر وی متحري شدم«

  ».ه ما و بندگان ماستما ترا بدان تعظیم و شفقت تو بخشیدیم که ب
و وی را نوری بدان خواندندی که اندر خانۀ تاریک چون سخن گفتی، به نور باطنش خانه روشن شدی، و به نور 
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  ».ابوالحسن جاسوس القلوب است«: حق اسرار مریدان بدانستی؛ تا جنید گفت ورا
و بر آدمی هـیچ چیـز . صريتاین است تخصیص مذهب وی،و این اصلی قوی است و امر مُعظم به نزدیک اهل ب

کلیـد همـه نیکوییهـا مـر بـذل محبـوب  تعاىل تر نیست و دست بداشنتِ محبوب خود و خداونداز بذل روح سخت
و چون روح کسـی » ).آل عمران/۹۲(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ «: خود را گردانیده است؛ لقوله، تعاىل

  ل و منال و خرقه و لقمه را چه خطر باشد؟مبذول باشد، ما
یـا بُنـیَّ، لـیسَ «: بگفـت» .مرا وصیتی کـن«: و اصل این طریقت این است؛ چنانکه یکی به نزدیک رُوَیم امد که

جـان نیسـت  این امـر بجـز بـذل. هذَا األمرُ غَیْرَ بَذْلِ الرُّوحِ إنْ قَدرتَ عَلی ذلک و الّا فَال تَشْتَغِلْ بِتُرَّهاتِ الصُّوفیّةِ
  ».اگر توانی و اال به ترهات صوفیان مشغول مشو

ذینَ قُتِلُـوا فـی «: مِنْ قائـلٍعزّ  گفت، جل جالله و هرچه جز این است همه ترهات است، و خداوند وَالتَحْسَـبَنَّ الـَّ
قُولُوا لِمَنْ یُقْتَلْ فی سَبیلِ اللّـهِ أَمْـواتٌ وَالتَ«: ، و قوله تعاىل»)آل عمران/۱۶۹(سَبیلِ اللّهِ أمْواتاً بَل أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

  »).البقره/۱۵۴(بَل أحیاءٌ 
. اندر فرمان وی و متابعت دوسـتانشپس حیات ابدی اندر قربت سرمدی به بذل روح یابند، و ترک نصیب خود 

د اصل نصیب بـود اما ایثار و اختیار جمله اندر رؤیت تفرقه باشد و اندر عني جمع ایثار، که ترک نصیب است خو
و تا روش طالب متعلق به کسب وی بود، همه هالک وی بود و چون جذب حق والیتِ خـود ظـاهر کـرد، احـوال 
وی جمله بر هم بشولید، وی را عبارت نماندو روزگارش را اسم نه،تا کسی وی را نـامی نهـد و یـا از وی عبـارتی 

  :رحمة اللّه علیهکند و یا چیزی را بدو حوالتی رود؛ چنانکه شبلی گوید، 
ـــــــی ـــــــسُّ بنَفْس ـــــــا اُحِ ـــــــی فَم ـــــــتُ عَّن  غِبْ
ــــــــعٍ ــــــــنْ جَمی ــــــــومَ غائــــــــبٌ عَ  فأنــــــــا الی

 

ــــــــــــفَاتِیَ الموصــــــــــــوفة ــــــــــــتْ صِ  وَتَالشَ
ــــــــــة ــــــــــارةُ الْمَلْهُوف ــــــــــا العِب ــــــــــیسَ الّ  ل

 

  و امّا السّهلیّة
و کـربای ایشـان؛  بود تصوّفباشد و وی از محتشمان اهل  رحمة اللّه علیه توالی سهلیان به سهل عبداللّه التّسرتی

وی . چنانکه ذکر وی گذشت، و در جمله اندر وقت خود سلطان وقت بود و از اهل حل و عقد اندر این طریقـت
  .را براهني بسیار ظاهر بود که از ادراک حکایات آن عقل عاجز شود

  .و طریقت وی اجتهاد و مجاهدت نفس و ریاضت است و مریدان را به مجاهدت به درجۀ کمال رسانیدی
و » .اللّـه اللّـه: گـویی کـهجهد کن تـا یـک روز همـه روز مـی«: مریدی را گفت: و اندر حکایات معروف است که

چنان کرد تا چنان شد که اگر خود » .اکنون شبها بدان پیوند«: گفت. دیگر روز و سدیگر همچنان تا بر آن خوکرد
اکنـون از ایـن «: آنگـاه گفـت. ع وی شـدگفتی اندر خـواب، تـا آن عـادت طبـرا به جای خواب دیدی همان می
ذِکْـرُ اللِّسـانِ «: قـالَ بَعْضُـهُم. تا چنان شد که همه روزگـارش مسـتغرق آن گشـت» .بازگرد به یادداشت مشغول شو

  ».غَفْلَةٌ و ذِکْرُ الْقَلْبِ قُرْبَةٌ
آمد از سرش بر زمني میهای خون ای بود، چوبی از هوادرافتاد، بر سر وی آمد و بشکست و قطرهوقتی اندر خانه
  ».اللّه اللّه«: شد کهنبشته پدید می

و پرورش مریدان از روی مجاهدت و ریاضت طریـق سـهلیان اسـت، و خـدمت درویشـان و حرمـت ایشـان طریـق 
  .رحمة اللّه علیهم اجمعني. دیانيحمدونیان و به مراقبۀ باطن طریق جن

کسی نفـس را نشـناخت ریاضـت و مجاهـدت وی را  جمله خالف کردن نفس باشد و تااما ریاضت و مجاهدت 
آنگاه بیان مذهب انـدر مجاهـدات . اکنون من در حقیقت نفس و معرفت آن بیانی کنم تا معلوم شود. سود ندارد
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  .و احکام آن فرونهم تا بر طالب معرفت هر دو پیدا شود و باللّه التوفیق

  الکالم فی حقیقة النّفس و معنی الهوی
روی لغت وجودُ الشّیء باشد و حقیقتُه و ذاتُه، و اندر جریان عادات و عبارات مردمـان محتمـل بدان که نفس از 

  .است مر معانی بسیار را بر اختالف یکدیگر، استعمال کنند به معانی متضاد
به نزدیک گروهی نفس به معنی روح است، و به نزدیک گروهی به معنـی مـروت، و بـه نزدیـک قـومی بـه معنـی 

اما محققان این طایفه رامراد از ایـن لفـظ هـیچ از ایـن جملـه نباشـد، و . زدیک گروهی به معنی خونجسد و به ن
  .اند که منبع شر است و قاعدۀ سوءاندر حقیقت آن موافق

عینی است مودَع اندر قالب؛ چنانکه روح، و گروهی گویند صفتی اسـت مـر قالـب را؛ چنانکـه : اما گروهی گویند
یکـی معاصـی و : اظهار اخالق دنی و افعال مذموم را سبب اوست و این بر دو قسـمت بـود اند کهحیات، و متفق

. دیگر اخالق سوء چون کرب و حسد و بخل و خشم و حقد و آنچه بدین ماند از معانی ناستوده اندر شرع و عقـل
عاصـی از اوصـاف پس به ریاضت مر این اوصاف را از خود دفع تواند کرد؛ چنانکه به توبه مـر معصـیت را؛ کـه م
  . ظاهر بود و این اخالق از اوصاف باطن و ریاضت از افعال ظاهر بود و توبه از اوصاف باطن

چـه بـر ظـاهر پدیـدار آیـد بـه نآنچه اندر باطن پدیدار آید از اوصاف دنی بـه اوصـاف سَـنِّی ظـاهر پـاک شـود و آ
چنانکـه انـدر عـالم شـیاطني و مالئکـه و اند اندر قالب؛ اوصاف باطن پاک شود و نفس و روح هر دو از لطایف

بهشت و دوزخ، اما یکی محل خري است و یکی محل شر؛ چنانکه چشم محل بصر است و گوش محل سمع و کام 
پـس مخالفـت نفـس، سـرِ همـه . محل ذوق و مانند ایـن از اعیـان و اوصـافی کـه انـدر قالـب آدمـی مـودَع اسـت

دان به حق راه نیابد؛ از آن کـه موافقـت وی هـالک بنـده اسـت و عبادتهاست و کمال همه مجاهدتها و بنده جز ب
امر کرد به خالف کردن آن و مدح کـرد مـر آن کسـان را کـه بـه  تعاىل و تقدس مخالفت وی نجات بنده و خداوند

وَنَهَـی «: خالف نفس کوشیدند و ذم کرد مر آنها را کـه بـه موافقـت نفـس رفتنـد؛ کمـا قـال اللّـه، تبـارک و تعـاىل
ةَ هِـیَ الْمَـأوی ال أَفَکُلَّمـا جـاءَکُمْ رَسُـولٌ بِمـا «: ، و قولـه تعـاىل»النّازعـات/ ۴۱و  ۴۰(نَّفْسَ عَنِ الهَـوی، فـاِنَّ الجَنـَّ

وَمـا اُبَـرِّیُ نَفْسـی إنَّ «: مـا را خـرب داد السّـالم علیه ، و از یوسف صدیق»)البقره/۸۷(التَهْوی أنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُم 
  »).یوسف/۵۳(لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إلّا ما رَحِمَ رَبِّی النَّفْسَ 

 خداونـد: و انـدر آثـار مـورود اسـت کـه» .إذا أرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَصَّرَهُ بِعیوبِ نَفْسِه«: السّالم و پیغمرب گفت، علیه
ــداوَتِها؛ فــانَّ وُدّی فــی یــا داودُ، عــادِ نَفْسَــکَ «: وحــی فرســتاد السّــالم علیــه بــه داود تعــاىل و تقــدس وَوُدَّنــی بِعَ

  ».عَداوَتها
اند و المحاله صفت را موصوفی باشد تا بـدان قـایم بـود؛ از آنچـه صـفت بـه پس این جمله که یاد کردیم اوصاف

خود قایم نباشد، و معرفت آن صفت جز به شناخت جملۀ قالب معلوم نگردد و طریـق شـناخنت آن، بیـان اوصـاف 
و . اند که تا این اسم چـه چیـز را سـزاوار اسـتسر آن و اندر حقیقت انسانیت مردمان سخن گفته انسانیت باشد و

تر بود و چون بنده مکلف علم این بر همۀ طالبان حق فریضه است؛ از آنچه هر که به خود جاهل بود به غري جاهل
بشناسـد و  عزّ و جّل خود قِدَم خداوندمعرفت خود ورا بباید تا به صحت حَدَثِ  عزّ و جّل بود به معرفت خداوند
وَمَـنْ «: وی را معلوم گردد و نـص کتـاب بـدین نـاطق اسـت؛ کمـا قـال اللّـه، تعـاىل تعاىل به فنای خود بقای حق

  .ای جَهِلَ نفسه» )البقره/۱۳۰(یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراهیمَ الّا من سفه نَفسَه 
  ».نَفْسَه فَهُوَ بِالْغَیْرِ أجْهلُمَنْ جَهِلَ «: و یکی گفته است از مشایخ

ه بالبَقـاءِ، » .مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه«: السّالم و رسول گفت، علیه ای مَنْ عَرَفَ نَفْسَه بِالفَناءِ فَقَـدْ عَـرَفَ رَبـَّ
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  .نْ عَرَفَ نَفْسَه بالعُبودیَّةِ فَقَد عَرَفَ رَبَّه بالرُّبوبیّةمَ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بالذُّلِّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه بِالعِزِّ، و یُقالُ: وَیُقالُ
پس هر که خود را نشناسـد از معرفـت کـل محجـوب باشـد و مـراد از ایـن جملـه اینجـا معرفـت انسـانیت اسـت و 

  .اختالف مردمان اندر آن
ضـع و مـأوی گـاه و این جسـد جوشـن و هیکـل آن اسـت و مو. انسان جز روح نیست«: از اهل قبله گروهی گویند

و این باطل است؛ از آنچه جـان چـون از ایـن » .و عقل صفت آن بِنیت آن تا از خلل طبایع محفوظ باشد و حس
انسان خوانند و این نام از آن شخص مرده می برنخیزد چون جان بـا وی بـود مردمـی بـود بِنْیت جدا شود ورا می

ن نیز در قالب سـتوران موجـود اسـت و ایشـان را انسـان مـی زنده، چون بمرد انسانی باشد مرده و دیگر آن که جا
پـس . نخواننداگر علت انسانیت هم روح بودی بایستی که هر جای که جان بـودی حکـم انسـانیت موجـود بـودی

  .دلیل ثابت شد بر بطالن قول ایشان
مفارق شود این  این اسم واقع است بر روح و جسد به یک جای و چون یکی ازدیگری«: و گروهی دیگر گفتند که

آن را ابلق خواننـد و چـون  یکی سیاه و دیگر سپید اسم ساقط گردد؛ چنانکه بر اسبی چون دو رنگ مجتمع گردد
هَـلْ أتـی «: و این نیز باطل است؛ لقوله، تعـاىل» .آن دو رنگ از یکدیگر جدا گردد، یکی سفید بود و یکی سیاه

و مر خاک آدم را بی جان انسان خوانـد و هنـوز » )االنسان/۱(کُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً عَلَی الْإنسانِ حنيٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَ
  .جان به قالب نپیوسته بود

» .انسان جزوی است نامُتجزّی و محل آن دل است که قاعدۀ همه اوصاف آدمی ان است«: و گروهی دیگر گویند
کنند هم اسم انسانیت از او ساقط نشود، و پـیش و این هم محال است؛ که اگر یکی را بکشند و دل از وی بريون 

  .از جان به اتفاق در قالب آدم دل نبود
انسان آکـل و شـارب و محـل تغـري «: ه را اندر این معنی غلطی افتاده است و گویند کهتصوّفو گروهی از مدعیان م

  ».و اتحاد جسد و روحنیست و ان سر الهی است و این جسد تلبیس آن است و آن مودَع است اندر امتزاج طبع 
به اتفاق جملۀ عقال، مجانني و فُسّاق و جُهّال و کفّار را اسم انسانیت است ودر ایشان هیچ معنی نیست از : گوییم

انـد و در قالـب و وجـود و شـخص هـیچ معنـی نیسـت کـه آن را انسـان این اسرار، و جمله متغري و آکـل و شـارب
ها را که اندر ما مرکب گردانیده است،انسان خوانده جملۀ مایه عزّ و جّل خوانند و از بعد عدمش نیز نه و خداوند

وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا اإلنْسـانَ مِـنْ سُـاللَةٍ مِـنْ طـنيٍ، ثُـمَّ «: است بدون معنیها که آن در بعضی آدمیان نیست؛ لقوله، تعـاىل
قَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکني، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَ

آخَرَ فَتَبارَکَ اللّهُ أحْسَنُ الْخالِقنيَ    »).المؤمنون/ ۱۴، ۱۳، ۱۲(ثُمَّ أنْشأناهُ خَلْقاً 
این صورت مخصوص محسوس بـا همـه که اصدق القائلني است، از خاک تا خاک  عزّ و جّل پس به قول خدای

انسان حیی است که صورتش بر ایـن هیـأت : تعبیه و تغرياتش انسان است؛ چنانکه گروهی گفتند از اهل سنت که
معهود است که موت این اسم را از وی نفی نکند با صور معهود و آلت موسوم بر ظـاهر و بـاطن و مـراد از صـور 

  .تر بود، کاملرت بود اندر خلقتوم عاقل و مجنون و باتفاق هرچه صحیحمعهود تن درست و بیمار بود و آلت موس
یکـی روح و دیگـر نفـس و : تر بود به نزدیک محققـان از سـه معنـی باشـدپس بدان که ترکیب انسان آن که کامل

  .روح را عقل، و نفس را هوی و جسد را حس: سدیگر جسد و هر عینی را از این صفتی بود که بدان قایم بود
نشـان ایـن . ای است از کل عالم و عالم نام دو جهان است و از هر دو جهـان در انسـان نشـان اسـتمردم نمونه و

جهان باد و خاک و آب و آتش، ترکیب وی از بلغم و خون وصـفرا و سـودا و نشـان آن جهـان بهشـت و دوزخ و 
جمال . د به جای عرصاتدوزخ از آفت و وحشت و جس عرصات جان به جای بهشت از لطافت و نفس به جای

پس بهشت تـأثري رضـای وی و دوزخ نتیجـۀ سـخطش، همچنـني روح مـؤمن از . این هر دو معنی به قهرو مؤانست
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رَوْح معرفت و نفس وی از حجاب ضاللت و تا در قیامت مؤمن ازدوزخ خالص نیابد و به بهشت نرسد،حقیقت 
کـه  دنیا از نفس نجات نیابد و بـه تحقیـق ارادت نرسـدرؤیت نیابد و به صفای محبت نرسد همچنني تا بنده اندر 

  .به حقیقت قربت و معرفت نرسد قاعدۀ آن روح است
پس هر که اندر دنیا وی را بشناسد و از دیگـران اعـراض کنـد و بـر صـراط شـریعت قیـام کنـد بـه قیامـت دوزخ و 

  .صراط نبیند
ۀ آن وی است، و نفس داعی وی بـود بـه دوزخ؛ کـه و در جمله روح مؤمن داعی بود به بهشت؛ که اندر دنیا نمون

آن یکی را مدبر عقل تمام و آن دیگر را قائد هوای ناقص تدبري آن یکـی صـواب و . اندر دنیا نمونۀ آن وی است
پس بر طالبان این درگاه واجب بود که پیوسته طریق مخالفت وی سرپند تا به خالف وی مر . از آنِ آن دیگر خطا
  .دد کرده باشند؛ که آن موضع سر خداوند است، جل جاللهروح و عقل را م

  فصل
  :اند اندر نفساما آنچه مشایخ گفته

سـخت تـرین حجـاب مـر بنـده را » .أشدُّ الحجابِ رؤیـةُ انّفـس و تـدبريُها«: ذوالنون مصری گوید، رحمةاللّه علیه
اشـد و مخالفـت حـق سـرِ همـه رؤیت نفس و متابعت تدبري آن باشد؛ از آنچه متابعت وی مخالفت رضـای حـق ب

  .حجابها بود
  ».النَّفْسُ صِفَةٌ التَسْکُنُ إلّا بِالباطِلِ«: ابویزید گوید، رحمة اللّه علیه

محمدبن علی الرتمذی گوید، رحمـة . نفس صفتی است که سکونت آن جز به باطل نباشد و هرگز ورا سرپی نکند
  »نَفْسِکَ فیکَ و نَفْسُکَ التَعْرِفُ نَفْسَها، فَکَیفَ تَعرِفُ غَريَها؟ تریدُ أن تَعْرِفَ الحقَّ مَعَ بَقاءِ«: اللّه علیه

شناسد چگونـه خواهی تا حق را بشناسی با بقای نفس تو اندر تو و نفس تو خود را با بقای خود مر خود را نمی
بـه حـق  غري را بشناسد؟ یعنی نفس خود اندر حال بقای خود به خود محجوب است چون به خود محجوب بـود

  چگونه مکاشف گردد؟
  ».أساسُ الکُفْرِ قِیامُکَ عَلی مُرادِ نَفْسِکَ«: جنید گوید، رضی اللّه عنه

بنای کفر قیام بنده باشد بر مراد نفس خود؛ از آنچه نفس را با لطیفۀ اسالم مقارنـت نیسـت، المحالـه پیوسـته بـه 
  .اعراض کوشد و مُعرض، منکر بود و منکر، بیگانه

  ».النَّفْسُ خائِنةٌ مانِعَةٌ و أَفْضَلُ االَٔعْمالِ خِالفُها«: دارانی گوید، رحمه اللّهابوسلیمان 
نفس خائن است اندر امانت و مانع است اندر طلب رضا و بهرتین اعمال خالف وی است؛ از آنچه خیانت اندر 

  .امانت بیگانگی بود و ترک رضا گم شدگی
آمدم با سر مقصـود و اثبـات مـذهب . عنی بیش از آن است که حصر پذیرداندر این م رحمهم اللّه و انفاس ایشان

  .و باللّه التوفیق. سهل اندر صحت مجاهدت نفس و ریاضت آن، و طریق بیان آن اندر حقیقت

  الکالم فی مجاهدات النّفسِ
  »).العنکبوت/۶۹(والَّذینَ جاهُدَوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُم سُبُلَنا «: قوله، تعاىل

  ».المُجاهِدُ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ فِی اللّهِ«: السّالم لنبی، علیهو قال ا
» یا رسولَ اللّه، وَمَـا الجِهـادُ األکْبَـرُ؟«: قیل» .رَجَعْنا مِنَ الْجِهادِ االَٔصْغَرِ إىل الجِهادِ األکْبَرِ«: السّالم و قوله علیه

  ».أال وَهِیَ مُجاهَدَةُ النَّفْسِ«: قال
یـا رسـول اللّـه، جهـاد بـزرگرت کـدام «: گفتنـد» .بـه سـوی جهـاد بـزرگرت یعنـی از غـزو خردتر بازگشتیم از جهاد«:
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  ».مجاهدت نفس«: فرمود» است؟
مجاهدت نفس را بر جهاد تفضیل نهاد؛ از آنچه رنج آن زیادت بود از رنج جهاد و غـزو؛  صلّی اللّه علیه و رسول

  .ف استبدانچه خالف هوی و قهر کردن نفس عظیم کاری شگر
که طریق مجاهدت نفس و سیاست آن واضح است و پیدا و ستوده میان همه اهل ادیـان و  اکرمک اللّه پس بدان

اند اهل این طریقت به رعایت آن و مستعمل و جاری است این عبارت اندر میـان خـواص و عـوام ملل و مختص
  .سیار استاندر این معنی رموز و کلمات ب رُضِیَ عنهم ایشان و مشایخ را
اندر اصل این غلو بیشرت کند و وی را اندر مجاهدت نفس براهني بسیار اسـت و  رضی اللّه عنه و سهل بن عبداللّه

گویند که خود را بر آن داشته بود که هـر پـانزده روز یـک بـار طعـام خـوردی و عمـری دراز بگذاشـت بـه غـذایی 
را اسباب مشاهدت گفته، مگر آن پري بزرگوار که مجاهـدت  اند و آنو جملۀ محققّان مجاهدت اثبات کرده. اندک

را علت مشاهدت گفته است و مر طلب را در حق یافت تأثريی عظیم نهاده است و وی زندگانی دنیا را در طلب، 
فضل نهد بر حیات عقبی در حصول مراد؛ از آنچه گوید آن ثمرۀ این است؛ کـه چـون در دنیـا خـدمت کنـی آنجـا 

  .باید تا علت وصول حق مجاهدت بنده باشد که بکند هم به توفیق حق. خدمت آن قربت نباشدقربت یابی بی 
  ».المشاهَداتُ مواریثُ المجاهداتِ«: و وی گفت، رضی اللّه عنه

فضل را با فعل چه کار بود؟ پس . وصول حق را علت نباشد؛ که هرکه به حق رسد به فضل رسد: و دیگران گویند
بود نه حقیقت قرب را؛ از آنچه رجوع مجاهدت به بنـده باشـد و حوالـۀ مشـاهدت بـه  مجاهدت تهذیب نفس را

  .محال بود که این علت آن گردد یا آن آلت این. حق
ــنْ قائــلٍعــزّ  وجــل،عــزّ  حجــت ســهل انــدر ایــن، قــول خــدای اســت، ــبُلَنا «: مِ ــدِیَنَّهُم سُ ــدوا فینــا لَنَهْ واّلــذینَ جاهَ

و نیـز جملـه ورود انبیـا و اثبـات شـریعت و نـزول کتـب و . ند مشاهدت یابدآن که مجاهدت ک» ).العنکبوت/۶۹(
جملۀ احکام تکلیف بنابراین است و اگر مجاهدت علت مشـاهدت نبـودی حکـم ایـن جملـه باطـل شـدی و نیـز 
جملۀ احوال دنیا و عقبی تعلق به حکم و علل دارد و هر که علل از حکم نفی کند شرع و رسـم جملـه بـردارد نـه 

اصل اثبات تکلیف درست آید و نه اندر فرع طعام مر سريی را علت گردد و یا جامه مر دفع سـرما را و ایـن اندر 
  .تعطیل کل معانی بود

پس رؤیت اسباب اندر افعال توحید بود و رفع آن تعطیل و ایـن را انـدر شـاهد دالیـل اسـت و انکـار ایـن انکـار 
ن را به ریاضت از صفت ستوری می به صفت مَردُمی آرنـد تـا نبینی که اسبی توس. مشاهدت و مکابرۀ عیان باشد

اوصاف اندر وی مبدل گردانند تا تازیانه از زمني برگريد به خداوند دهد و گوی را به دست بگرداند و مانند ایـن، 
نطـق طبعـی وی انـدر وی مبـدل افعال دیگر بکند و کودک بی عقل عجمی را می به ریاضت عربی زبان کنند و 

و بازِ وحشی را به ریاضت بدان درجه رسانند که چون بگذارند بشود و چون بخوانند بازآید، و رنج و . نندگردامی
و سگی پلیدِ گذاشته را می به مجاهدت بدان محل رسـانند کـه . تر از آزادی و گذاشتگی بودبند وی بر وی دوست

پـس . حـرام بـود و ماننـد ایـن بسـیار اسـتکشتۀ وی می حالل گردد و از آنِ آدمی بر مجاهدت و ریاضت نایافته 
  .مدار جملۀ شرع و رسم بر مجاهدت است

اندر حال قرب حق و یافنت کام و امن عاقبت و تحقیق عصمت چنـدان مجاهـدت کـرد از  صلّی اللّه علیه و رسول
عَلَیْکَ الْقُرآنَ لِتَشْقی  یا مُحمّدُ، طه ما أنْزَلْنا«: های وصال و بیداریهای شب که فرمان آمدگرسنگیهای دراز و روزه

  ».، قرآن به تو بدان نفرستادیم تا تو خود را هالک کنی)طه/ ۲و  ۱(
کشید و مـن حال عمارت مسجد خشت میاندر  علیه صلّی اللّه رسول: روایت کنند که رضی اللّه عنه و از ابوهریره

» .به من ده که من بـه جـای تـو ایـن کـار بکـنم یا رسولَ اللّه، آن خشت«: گفتم. دیدم که وی را می رنج رسیدمی
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تو خشت دیگر بردار که سرای عیش آخـرت اسـت و . یا باهریرة، خُذْ غَیْرَها فانَّه العَیْشَ الّا عیشُ اآلخِرَةَ«: گفت
  ».دنیا سرای رنج و مشقت است

إبْـدَأْ «: گفـت» چـه گـویی؟ انـدر غـزو«: پرسیدم کـه رضی اللّه عنهما از عبداللّه عمر: و حیان خارجه روایت کند
 بَعَثَکَ اللّهُ مُرائیـاً، بِنَفْسِکَ فَجاهِدْها و ابْدَأ بِنَفْسِکَ فاغْزُها فانّک إنْ قُتِلْتَ فارّاً بَعَثَکَ اللّهُ فارّاً، وَ اِنْ قُتِلْتَ مُرائیاً

  ».و إنْ قُتِلْتَ صابراً مُحْتَسِباً بَعَثَکَ اللّهُ صابراً مُحْتَسِباً
و ترکیب عبارت را اندر حق بیان معـانی اثـر اسـت، تـألیف و ترکیـب مجاهـدت را انـدر ان که تألیف دپس همچن

چون بیان بی عبارت و تألیف آن درست نیاید، وصول بـی مجاهـدت درسـت نیایـد و آن . وصول معانی اثر است
معرفـت نفـس و  که دعـوی کنـد مُخطـی بـود؛ از آنچـه عـالم و اثبـات حَـدَث آن دلیـل معرفـت آفریـدگار اسـت و

  .مجاهدت آن دلیل وُصلت وی
و الّذینَ جاهَدوا فینا لنَهْدِیَنَّهُم سُـبُلَنا؛ : این آیت اندر تفسري مقدم و مؤخر است«: گروه دیگر آن که گویندو حجت 

: قیـل» .م بِعَمَلِـهلَنْ یَنْجُـو أحَـدُکُ«: و رسول گفت، صلّی اللّه علیه و سلم» .ای والّذینَ هَدَیناهُم سُبُلنا جاهَدُوا فینا
  ».وال أنا؛ الّا ان یَتَغَمَّدَنِیَ اللّهُ بِرَحْمَتِه«: قال» والأنتَ، یا رسول اللّه؟«
ه؟«: گفتند» .نرهد یکی از شما به عمل خود«:  مـن هـم نـرهم؛ جـز آن کـه «: گفـت» تو هم نرهی، یا رسول اللـّ

  ».بر من رحمت کند تعاىل خداوند
پس خالص و نجات بنـده متعلـق . و محال باشد که فعل وی علت نجات وی گردد پس مجاهدت فعل بنده باشد

فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أنْ یَهْدِیَهُ یَشْـرَحْ صَـدْرَه لِإلسْـالم وَمَـنْ یُـرِدْ أنْ «: به مشیت است نه به مجاهدت؛ کما قال اللّه، تعاىل
نْ تَشـاءُ «: و نیز گفت» ).االنعام/۱۲۵(یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً  تُؤتِی المُلْکَ مَـنْ تَشـاءُ وَ تَنْـزِعُ الْمُلْـکَ مِمـَّ

و اگـر مجاهـدت علـت وصـول بـودی، . تکلف همه عالمیان اندر اثبات مشیت خود نفـی کـرد» ).آل عمران/۲۶(
بقت عنایت پس کار، س. ابلیس مردود نبودی و اگر ترک آن علت رد و طرد بودی آدم هرگز مقبول و مصفا نبودی

یکی انـدر صـومعه . ترتر؛ که هرکه عنایت بدو بیشرت به حق نزدیکدارد نه کثرت مجاهدت نه هر که مجتهدتر ایمن
مقرون طاعت، از حق دور، یکی در خرابات موصول معصیت به رحمت حق نزدیک و أشرف همه معـانی ایمـان 

پـس چـون اشـرف مواهـب را . ا همچنـانکودکی را که مکلف نیست حکمش حکم ایمان بود و مجانني ر. است
  .مجاهدت علت نباشد آنچه کم از آن بود هم به علت محتاج نباشد

این خالف است اندر عبارت بـدون معنـی؛ از آن کـه یکـی مـی: گویم کهام، میو من که علی بن عثمان الجالبی
آن . یافنت طلب بود و سبب طلبیـدن یافـتو سبب » مَنْ وَجَدَ طَلَبَ«: گویدو دیگری می» مَنْ طَلَبَ وَجَدَ«: گوید

یقت ایـن آن بـود کـه مشـاهدت قمی مجاهدت فرماید تا مشاهدت یابد و این مشاهدت یابد تا مجاهدت کند و ح
  .عزّ و جّل اندر مجاهدت به جای توفیق است اندر طاعت و آن عطاست و از حق است،

اعـت محـال بـود و چـون بـی مشـاهدت توفیـق نیـز بـی طپس چون حصول طاعت بی توفیق محال بود، حصـول 
ببایـد تـا بنـده را ای از جمال خداوندی میپس لَمْعه. مجاهدت موجود نباشد، بی مجاهدت مشاهدت محال بود

  .به مجاهدت داللت کند و چون علت وجود مجاهدت آن باشد هدایت سابق بود بر مجاهدت
ه مجاهدت را منکر بود اثبات ورود جملۀ انبیـا و هرک«: حجت کنند که یعنی سهل و اصحاب وی اما آنچه آن قوم

بـر بایـد؛ کـه مـدار تکلیـف آن بهـرت از ایـن مـی» .کتب و شرایع را منکر بود؛ که مدار تکلیف بر مجاهـدت اسـت
وَلَـوْ أنّنـا نَزَّلْنـا إلَـیْهِمُ «: قولـه، تعـاىل. مجاهـدت اثبـات حجـت راسـت نـه حقیقـت وُصـلت را. هدایت حق است

  »).االنعام/۱۱۱(وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِم کُلَّ شَیْءٍ قُبُالً ماکانُوا لِیُؤمِنُوا إلّا أنْ یَشاءُ اللّهُ  الْمَالئِکَةَ
اگر ما فریستگان را بدیشان فرستیم و مردگان را با ایشان به سخن آریم و برانگیزیم بر ایشان همه چیزها را، ایشان 
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  .اهیم؛ از آنچه علت ایمان مشیت ماست، نه رؤیت دالیل و مجاهدت ایشانایمان نیارند تا ما نخو
  »).البقره/۶(إنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنْذِرهُم الیُؤْمِنُونَ «: و نیز گفت، تعاىل و تقدس

اند، متساوی است به نزدیک ایشان اظهار حجت و انذار از اهوال قیامت و تـرک آن ایشـان ایمـان آنان که کافران
  .ایم و دلهای ایشان به حکم شقاوت مختوم استنیارند؛ که ما مر ایشان را از اهل آن نگردانیده

در حکـم تکلیـف اند نـه علـت آن؛ از آنچـه ابـوبکر انـپس ورود انبیاء و نزول کتب و ثبوت شرایع، اسباب وصول
پس علـت وصـول عـني . چون ابوجهل بود، اما ابوبکر به عدل و به فضل رسید و بوجهل به عدل از فضل بازماند

وصول است نه طلب وصول؛ که اگر طلب و مطلوب هر دو یکی بودی، طالب واجد بودی و چـون واجـد بـودی، 
  .یایدطالب نبودی؛ از آنچه رسیده آسوده باشد و بر طالب آسایش درست ن

وی  یعنـی از طالبـان هرکه را دو روز چون هـم بـود» .مَنِ اسْتَوی یَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونُ«: گفت صلّی اللّه علیه و پیغمرب
. إسْـتَقیمُوا ولَـنْ تَحْصُـوا«: و بازگفـت. باید که هر روز بهرت باشد، و این درجت طالبان اسـت. اندر غبنی ظاهر بود

پس مجاهدت را سبب گفت و سبب اثبات کرد مر اثبات حجت را، و وصول از » .باشیداستقامت گريید و برحال 
  .سبب نفی کرد تحقیق الهیت را

، بدان که اندر اسب صفتی اسـت مکتـوم کـه »اسب را به مجاهدت می به صفتی دیگر گردانند«: و آنچه گویند که
ود و انـدر خـر کـه آن معنـی نیسـت هرگـز اظهار آن را مجاهدت سبب است که تا ریاضت نیابد آن معنی ظـاهر نشـ

نه اسب را به مجاهدت خر توان کرد و نه خر را به ریاضت اسب تـوان گردانیـد؛ از آنچـه ایـن قلـب . اسب نگردد
  .محال بودپس چون چیزی عینی را قلب نتواند کرد،اثبات آن اندر حضرت حق . عني باشد

رفت که وی از آن آزاد بود و در عني آن، عبارت او از آن ی میمجاهدت یعنی سهل تسرتی بر آن پري، رضی اللّه عنه
اند و محال باشد کـه آنچـه همـه معاملـت نه چون گروهی که عبارت آن را بی معاملت مذهب گردانیده. منقطع بود

  .باید همه عبارت گرددمی
پـس . ر آن آفـت اسـتو در جمله مر اهل این قصه را مجاهدت و ریاضت موجود است باتفاق، اما رؤیت آن انـد

آن که می مجاهدت نفی کند نه مراد عني مجاهدت است؛ که مـراد رؤیـت مجاهـدت اسـت و مُعجَـب ناشـدن بـه 
افعال خود اندر محل قدس؛ از آنچه مجاهدت فعل بنده بود و مشاهدت داشتِ حق، تا داشـتِ حـق نباشـد فعـل 

  .بنده قیمت نگريد
گی خود کنی و فضل حق همی نبینی که چنـدین سـخن فعـل خـود لَعَمْری از خودت دل نگرفت که چندین مشاط

  !گویی؟
پس مجاهدت دوستان فعل حق باشد اندر ایشان بی اختیـار ایشـان، و آن قهـر و گـدازش بـود و گدازشـی بـود کـه 

و مجاهدت غافالن فعل ایشان باشد اندر ایشان به اختیار ایشان و آن تشویش بود و پراکنـدگی . جمله نوازش بود
پس تا توانی از فعل خود عبارت مکن و انـدر هـیچ صـفت نفـس را متابعـت . پراکنده از آفت بر آگنده بود و دل

اگر به فعلی محجوب بـودی بـه فعلـی دیگـر برخاسـتی چـون کلیـت تـو . مکن؛ که وجود هستی تو حجاب توست
ا  ألنَّ الـنَّفْسَ کَلْـبٌ بـاغٍ،«حجاب است تـا بکلیـت فنـا نگـردی، شایسـتۀ بقـا نگـردی؛  رُ اِلـّ وجِلْـدُ الکَلْـبِ الیُطَهـَّ

  ».بِالدِّباغِ
به کوفه اندر خانۀ محمدبن حسن العلوی نـزول  رحمةاللّه علیه و اندر حکایات معروف است که حسني بن منصور

حسـني . چـون خـري وی بشـنید نزدیـک وی انـدر آمـد. به کوفه اندر آمـد رحمة اللّه علیه ابراهیم خواص. کرده بود
» ابراهیم، اندر چهل سال که بدین طریقت تعلق داری، از ایـن معنـی تـرا چـه چیـز مسـلم شـده اسـت؟ یا«: تفگ

ضَیّعتَ عُمْـرَکَ فـی عُمـرانِ باطِنِـک، فَـأیْنَ «: حسني گفت، رضی عنه» .طریق توکل مرا مسلم شده است«: گفت
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یعنـی توکـل عبـارتی اسـت از » حیـد؟الفَناءُ فی التّوحیدِ؟ عمر اندر عمران باطن ضایع کردی فنا کجاست انـدر تو
معاملت خود با خداوند و درستی باطن به اعتماد کردن با وی و چون کسی عمری اندر معالجت باطن کند عمری 

  .دیگر باید تا اندر معالجت ظاهر کند؛ و دو عمر ضایع شد هنوز از وی به حق اثری نباشد
من نفس را بدیدم به صـورتی ماننـد صـورت : کنند که گفت حکایت رحمة اللّه علیه و از شیخ بوعلی سیاه مروزی

مـرا . من که یکی موی وی گرفته بود و وی را به من داد و من وی را بـر درختـی بسـتم و قصـد هـالک وی کـردم
  ».تو مرا کم نتوانی کرد عزّ و جّل یا با علی، مرنج که من لشکر ویم«: گفت

مـن انـدر : کـه از کبار اصـحاب جنیـد بـود، رحمـة اللّـه علـیهم اجمعـني و وی و از محمد عُلیّان نَسوی روایت آرند
ابتدای حال که به آفتهای نفس بینا گشته بودم و کمینگاههای وی بدانسته بودم، از وی حِقدی پیوسته اندر دل من 

آن نفـس اسـت دانستم که . مرا شناسا گردانید تعاىل ای از گلوی من برآمد و حقروزی چیزی چون روباه بچه. بود
همـه چیزهـا بـه ! ای هـذا«: گفـتم. شـدزدم، وی بزرگرت میهر لگدی که بر وی می. وی را به زیر پای اندر آوردم

آنچه رنج چیزها . از آنچه آفرینش من بازگونه است«: گفت» زخم و رنج هالک شوند تو چرا می زیادت شوی؟
  ».بود، راحت من بود و آنچه راحت چیزها بود رنج من بود

من روزی به خانه اندر آمدم، سگی دیدم زرد بـر : گفت که امام وقت بود، رضی اللّه عنه و شیخ ابوالعباس شقانی
قصد راندن وی کـردم وی بـه زیـر دامـن مـن انـدر آمـد و . پنداشتم که از محلت اندر آمده است. جای خود خفته

  .ناپدید شد
نشـان  وی از ابتـدای حـال أبقاه اللّـه قطب المُدار علیه وی است که امروز رضی اللّه عنه و شیخ ابوالقاسم کُرکان

  .من ورا به صورت ماری دیدم: داد که
مـن هـالک غـافالنم کـه «: گفـت» تو کیستی؟«: گفتم. من نفس را بدیدم بر صورت موشی: و درویشی گفت که

ایشـان بـه پـاکی  ن آفـت اسـتکه وجود مـ داعی شر و سوء ایشانم و نجات دوستان؛ که اگر من با ایشان نباشمی
خود مغرور شوندی و با افعال خود متکرب؛ که چون اندر طهـارت دل و صـفای سـر و نـور والیـت و اسـتقامت بـر 
طاعت نگرند، زَهوی در ایشان پدیدار شود وباز چون مرا بینند اندر میان دو پهلوی خود آن جمله از ایشـان پـاک 

  .شود
  .بینیمنی است نه صفتی و وی را صفت است، اما اوصاف وی ظاهر میو این حکایات دلیل است که نفس عی

تـرین دشـمنان تـو نفـس دشـمن. أعدی عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الّتی بـنيَ جَنْبَیْـکَ«: فرمود صلی اللّه علیه و سلم و پیغمرب
ورد، امـا پس چون معرفت آن حاصل آمد وجود آن را به ریاضت بـه دسـت تـوان آ» .توست در میان دو پهلوی تو

اصل و مایۀ وی نیست نگردد و چون شناخت وی درست شد، طالـب مَلِـک باشـد بـاک نبـود از بقـای وی انـدر 
  ».ألنَّ النَّفْسَ کَلْبٌ نَبّاحٌ وَإِمْساکُ الْکَلْبِ بَعدَ الرّیاضةِ مُباحٌ«وی؛ 

اندر این معنی  لّه عنهمرضی ال پس مجاهدت نفس مر فنای اوصاف نفس را بود نه فنای عني وی را و مشایخ را
اکنون سخن اندر حقیقت هوی و ترک . سخن بسیار است؛ ما مر خوف تطویل کتاب را بدین مقدار کفایت کردیم

  .شهوات گوییم، ان شاء اللّه

  الکالم فی حقیقة الهوی
ی اسـت از هوی عبارتی است از اوصاف نفس به نزدیک گروهی و به نزدیک گروهـی عبـارت که أعزِّکَ اللّه بدان

ف و مدبر نفس است؛ چنانکه عقل از آنِ روح، و هر روحی را که انـدر بِنْیَـت خـود از عقـل رصتارادت طبع که م
پـس نقـص روح نقـص قربـت باشـد و . قوتی نبود ناقص بود و هر نفسی را که از هوی قـوتی نباشـد نـاقص بـود



۱۲۸  

عقـل و یکـی از هـوی، آن کـه متـابع دعـوت باشـد از نقص نفس عني قربت باشد و پیوسته مر زنده را دعوتی می
  .عقل باشد به ایمان رسد و آن که متابع دعوت هوی باشد به نريان رسد

پس حجاب واصالن و وقعت گاه مریدان و محل اعراض طالبان هواست و مأمور است بنده به خـالف کـردن آن 
و أمّا مَنْ خافَ مَقـامَ «: ؛ کما قال اللّهُ، تعاىل»ها مَلَکَألنّ مَنْ رَکِبَها هَلَکَ وَمَنْ خالَفَ«و مَنهیّ از ارتکاب بر آن؛ 

أخْـوَفُ ماأخـافُ عَلـی اُمتّـی اتّبـاعُ «: السّـالم ، و قـال النّبـیُّ، علیـه»)النازعـات/۴۰(رَبَّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی 
  ».الْهَوی وَطُولُ األمَلِ

أفَرَأیتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إلهَـهُ هَویـهُ وَأضَـلَّهُ اللّـهَ «: عزّ و جّلول خدای،آرند در تفسري قمی رضی اللّه عنه و از ابن عباس
  ».؛ ای إنَّ الْهَوی إلهٌ معبودٌ)الجاثیه/۲۳(
  .ویل بر آن که دون حق هوای وی، معبود وی است و همه همت وی روز و شب طلب رضای هوای وی است 

آن کـه متـابع هـوای لـذتی .دیگر هوای جاه و ریاستیکی هوای لذت و شهوت و : و هواها جمله بر دوقسم است
باشد اندر خرابات بود، و خلق از فتنۀ وی ایمن بوند؛ اما آن که متـابع هـوای جـاه و ریاسـت بـود انـدر صـوامع و 

 فَنَعـوذُ باللّـهِ مِـنْ مُتابَعَـةِ. دوایر بود و فتنۀ خلق باشد؛ که خود از راه افتـاده باشـد و خلـق را نیـز بـه ضـاللت بـرده
  .الهوی

پس آن را که کل حرکت هوی باشد و یا به متابعت آن وی را رضا باشد، دور باشد از حق، اگرچه بر سما باشد؛ و 
  .باز آن را که از هوی بُرینش بود و از متابعت آن گریزش بود نزدیک بود به حق، اگرچه اندر کنش بود

در روم راهبی هست که هفتاد سال است تا در دیر است وقتی شنیدم که ان: که رضی اللّه عنه ابراهیم خواص گوید
این مرد به چه مشرب هفتـاد سـال بـه آن دیـر . شرط رهبانیت چهل سال بود! ای عجب: گفتم. به حکم رُهبانیت

یا ابـراهیم، دانسـتم «: چون به نزدیک دیر وی رسیدم، دریچه باز کرد و مرا گفت. بیارامیده است؟ قصد وی کردم
. ام اندر این هفتاد سال؛ که مـن سـگی دارم بـا هـوای شـوریدهمن اینجا نه به راهبی نشسته. ایآمدهکه به چه کار 

چـون ایـن سـخن از وی » .دارم و اال مـن نـه ایـنمکنم و شر وی از خلـق بـاز مـیام سگوانی میاندر اینجا نشسته
» .ب دهی و راه راسـت کرامـت کنـیای را طریق صوابارخدایا، قادری که اندر عني ضاللت بنده«: بشنیدم، گفتم

چون یـافتی پاسـبان خـود بـاش؛ کـه هـر روز ایـن . یا ابراهیم، چند مردمان را طلبی؟ برو خود را طلب«: مرا گفت
  ».هوی سیصد و شصت گونه جامۀ الهیت پوشد و بنده را به ضاللت دعوت کند

ای از هوی صیتی پدیدار نیاید و چون مایهو در جمله شیطان را در دل و باطن بنده مجال نباشد تاوی را هوای مع
پـس . کنـد، و ایـن معنـی را وسـواس خواننـدآراید و بر دل او جلوه مـیپدیدار آمد، آنگاه شیطان آنرا برگريد و می
در جـواب ابلـیس کـه مـی عـزّ و جـّل و این معنی قول خـدای اسـت. ابتدا از هوای وی بوده باشد، وَالْبادیُ أظْلَمُ

إنَّ عِبادی لَیْسَ لَـکَ «: در جواب وی فرمود تعاىل و تقدس ، حق»)ص/۸۲(زَّتِکَ لَاُغْوِیَّنَّهُم أجْمَعنيَ فَبِعِ«: گفت
  ».ترا بر بندگان من هیچ سلطان نیست). اإلسراء/۶۵(عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ 

ما مِنْ أحدٍ إلّـا وَقَـدْ «: تگف صلّی اللّه علیه پس شیطان بر حقیقت نفس و هوای بنده باشد و از آن بود که پیغمرب
هیچ کس نیست که نه شـیطان وی را غلبـه کـرده اسـت؛ یعنـی هـوای هـر . غَلَبَهُ شَیْطانُه إِلّا عُمَرَ، فانَّه غَلَبَ شَیْطانَهُ

پـس هـوی » .کهوی مر هوای خـود را غلبـه کـرده اسـت رضی اللّه عنه کسی مر ایشان را غلبه کرده است إال عمر
  ».الْهَوی وَالشَّهْوَةُ مَعْجُونةٌ بِطینَةِ ابنِ آدَمَ«: السّالم م و ریحان جان فرزندان وی است؛ لقوله، علیهترکیب طینت آد

ترک هوی بنده را امري کند و ارتکاب آن امري را اسري کند؛ چنانکه زلیخا هوی را ارتکاب کرد،امري بود، اسري شد؛ و 
  .بود، امري گشتبه ترک هوی بگفت، اسري  السّالم علیه یوسف

آن که خواهد تا به وصلت حق مکرم شود » .ترکُ الْهَوی«: قال» مَا الْوَصْلُ؟«: پرسیدند رضی اللّه عنه و از جنید
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هوای تن را خالف باید کرد؛ که بنده هیچ عبادت نکند بزرگرت از مخالفت هوی؛ از آن که کوه به نـاخن کنـدن بـه 
  .ی بودآدمیزاد آسانرت از مخالفت نفس و هو

ایـن «: گفتم. پریدیکی را دیدم که اندر هوا می: که گفت رحمة اللّه علیه و اندر حکایات یافتم از ذوالنون مصری
  ».قدم بر هوی نهادم تادر هوا شدم«: گفت» درجه به چه یافتی؟

به خانۀوی شود  عجب دارم از آن که به هوای خود«: آید که گفتمی رضی اللّه عنه و از محمدبن الفضل البلخی
  ».و زیارت کند، چرا قدم بر هوی ننهد تا بدو رسد و با وی دیدار کند

اما ظاهرترین صفتی نفس را شهوت است و شهوت معنیی است پراکنده اندر اجزای آدمی و جمله حواس درگاه 
نیدن و شهوت چشم، دیدن و گـوش، شـ. و بنده به حفظ جمله مکلف است و از فعل هر یک یک مسئول. اندوی

پـس بایـد طالـب، راعـی و . بینی بوییدن و زبان،گفنت و کام، چشیدن و از آنِ جسد بسودن و از آنِ صدر اندیشیدن
آینـد از خـود روز و شب روزگار خود اندر آن گذراند تا این دواعی هوی که اندر حواس پیدا مـی. حاکم خود بود

را بدان صفت گردانـد کـه ایـن ارادات از بـاطن وی مـدفوع اندر خواهد تا وی  تعاىل منقطع گرداند و از خداوند
پس بنده اگر به تکلـف ایـن را از خـود . شود؛ که هر آن که به بحر شهوت مبتال گردد، از کل معانی محجوب شود

دفع کند رنج آن بر وی دراز گردد و وجود اجناس آن متواتر شود و طریق این تسلیم است تا مـراد بـه حاصـل آیـد، 
  .للّه وحدهان شاء ا

من به گرمابه رفته بودم و بر متابعـت سـنت سـرته : حکایت کنند که گفت قدّس اللّه روحه و از ابوعلی سیاه مروزی
ای ابوعلی، این مقصود را که منبع شهوات اسـت کـه تـرا مـی بـه چنـدین آفـت مبـتال : گفتم. کردمرا مراعات می

کنـی؟ مـر یا با علی اندر مُلک ما تصرف مـی«: م ندا کردن کهدارد، از خود جدا کن؛ تا از شهوت بازرهی، به سر
به عزت ما که آن را از خود جدا کنی، که ما در هر موی از آنِ تو صد . تر نیستتعبیۀ ما را عضوی از عضوی اوىل

  ».چندان شهوت آفرینیم که اندر آن محل
  :و اندر این معنی گوید

 مَنَّنْتَنـــــــــــی اإلحْســـــــــــانَ دَعْ إحْســـــــــــانَک
 

ـــــــــکاُ ـــــــــهِ باذَنْجانَ ـــــــــو اللّ  تـــــــــرُکْ بخَشْ
 

را در خرابی بنیت هیچ تصرف نیست؛ اما اندر تبدیل صـفت، بـه توفیـق حـق و تسـلیم امـر و تـربا از حـول و بنده 
و بحقیقت چون تسلیم آمد عصمت یافت و به عصمت حق بنده به حفظ و فنای آفت . قوت کسبی تصرف هست

  ».نَفْیَ الذَّبابِ بالمِکبَّةِ أَیْسَرُ مِنْ نَفْیه بِالمِذَبَّةِلِأَنَّ «نزدیکرت بود که به مجاهدت، 
پس حفظ حق زایل گردانندۀ جملگی آفتهاست و بردارندۀ جملگی علتها و به هیچ صفت بنده را با وی مشارکت 
 نیست جز آن که وی فرموده است و اندر ملک وی تصرف جایز نه، و تا تقدیر عصمت حق نباشد به جهد بنده از

چون از حق به بنده جَّد نباشد جِدّ، وی را سـود نـدارد و قـوت . هیچ چیز باز نتواند بود؛ که جِد به جَدّ، جِد باشد
یا جهد کند تا تقدیر حق بگردانـد از خـود، : طاعت به جد ساقط شود و جملۀ جدها اندر دو جایگاه صورت بندد

ا نباشد؛ که تقدیر به جهد متغري نشود و هیچ کاری بـی یا به خالف تقدیر چیزی خود را کسب کند و این هر دو رو
  .تقدیر نیست

از چـه چیـز «: گفـت» .پرهیـز کـن«: گفـتطبیبی به نزدیک وی آمد، . بیمار شد حمة اللّه علیهو همی آید که شبلري
تـوان و بایـد کـرد نپرهیز کنم؟ از چیزی که روزی من است یا از چیزی که روزی من نیست؟ اگر پرهیز از روزی مـی

  ».اگر از غري روزی آن خود به من ندهند؛ ألنّ المُشاهِدَ الیُجاهِدُ
  .و این مسأله باحتیاط به جایی دیگر بیاریم، ان شاء اللّه
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  اما الحکیمیّة
 وی یکی از ائمۀ وقـت بـود انـدر. کنند رضی اللّه عنه به ابی عبداللّه محمدبن علی حکیم الرتمذی ا حکیمیانتوّل

اهری و باطنی و وی را تصانیف و نکت بسـیار اسـت و قاعـدۀ سـخن و طـریقش بـر والیـت بـود و جملۀ علوم ظ
عبارت از حقیقت آن کردی و از درجات اولیا و مراعات ترتیب آن و او خود علی حِـدَه بحـری اسـت بیکرانـه بـا 

  .عجوبات بسیار
. ت که ایشان را از خلق برگزیـده اسـترا اولیا اس تعاىل و ابتدای کشف مذهب وی آن است که بدانی که خداوند

و همتشان از متعلقات بریده و از دعاوی نفس و هواشان واخریـده و هـر کسـی را بـر درجتـی قیـام داده و دری از 
  .معانی بر ایشان گشاده

اکنـون مـن بـر سـبیل اختصـار . و اندر این معنی سخن بسیار است و چند اصل او را شرح باید داد تا معلوم گردد
  .و اوصاف سخن مردمان را اندر آن بیارم. ق این ظاهر کنمتحقی

  الکالم فی اثبات الوالیة
رضـی اللّـه  و معرفت جمله بر والیت و اثبات آن است کـه جملـۀ مشـایخ تصوّفو اساس طریقت بدان که قاعده 

رضی  د و محمدبن علیاناند؛ اما هر کسی به عبارتی دیگرگون بیان آن ظاهر کردهاندر حکم اثبات آن موافق عنهم
  .مخصوص است به اطالق این عبارت مر حقیقت طریقت را اللّه عنه

مصدر وَلَیتَ باشد و إمارت بود ونیز هر دو  به کسر واو و وِالیت ،نصرت بود اندر حق لغت به فتح واو اما وَالیت
 بوبیـت بـود و از آن اسـت کـه خداونـدچون چنني بود باید که تا دو لغت بود چون دَاللت و دِاللت و نیز وَالیت ر

، که کفار توال بدو کنند و بدو بگرونـد و از معبـودان خـود »)الکهف/۴۴(هُنالِکَ الْوَالیَةُ لِلّهِ الحقِّ «: گفت تعاىل
  .تربا کنند و نیز والیت به معنی محبت بود

ــالِحنيَ «: تگفــ تعــاىل باشــد بــه معنــی مفعــول؛ چنانکــه خداونــدامــا وىل، روا باشــد کــه فعیــل  ــوَلَّی الصّ ــوَ یَتَ وَهُ
بندۀ خود را بـه افعـال و اوصـاف وی نگـذارد و انـدر کنـف حفـظ خـودش  تعاىل ؛ که خداوند»)االعراف/۱۹۶(

بدارد و روا باشد که فعیل باشد به معنی مبالغت اندر فاعل؛ که بنده توال به طاعت وی کندو رعایـات حقـوق وی 
  .اض کند این یکی مرید باشد و آن دیگر مرادرا مداومت کند و از غري وی اعر

ناصر دوستان خود  تعاىل و این جملۀ معانی از حق به بنده و از بنده به حق روا باشد؛ از آنچه روا باشد که خدای
 أال إنَّ نَصْـرَ اللّـهِ«: مر دوستان خود را از صحابۀ پیغمرب به نصرت و گفـت تعاىل باشد؛ از آنچه وعده کرد خداوند

چـون کفـار را ناصـر » .؛ ای الناصِرَلهم)محمد/۱۱(و أنَّ الکافِرینَ المَوْىل لَهُم «: ، و نیز گفت»)البقره/۲۱۴(قَریبٌ 
را اندر استدالل آیات و بیان معانی بر دلهای ایشان نبود المحاله مؤمنان را ناصر بود که نصرت کند عقول ایشان 

  .نفس و هوی و شیطان و موافقت امور خودایشان رابر مخالفت و کشف براهني بر اسرار ایشان و نصرت کند 
یَحِـبُّهُمْ وَیُحِبُّونَـه «: و نیز روا باشد که به دوستی مخصوص گرداندشان و از محل عداوت نگاه دارد؛ چنانکه گفت

هـم  ، تا وی را به دوستی وی دوست دارند و روی از خلق برتابنـد تـا هـم وی وىل ایشـان باشـد و»)المائده/۵۴(
  .ایشان اولیای وی

و روا باشد که یکی را والیتی دهد به اقامت کردن بر طاعت وی و وی را اندر حفظ و عصمت نگـاه دارد تـا وی 
  .بر طاعت وی اقامت کندو از مخالفتش برپهیزد و شیطان از حس وی بگریزد

مسـتجاب بـود و انفاسـش و روا بود که یکی را والیتی دهد تا حلش اندر ملک حل بود و عقدش عقد دعواتش 
  ».رُبَّ أشْعَثَ أغْبَرَ ذی طِمْرَیْنِ الیُؤْبَهُ بِهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلی اللّهِ ألبَّرَهُ«: السّالم مقبول بود؛ کما قال النّبیُ، علیه
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انـدر رود نیـل بـر عـادت خـود باسـتاد؛ از آنچـه  رضـی اللّـه عنـه و معروف است اند رخالفت امريالمـؤمنني عمـر
: ای نبشـت کـهبر کاغـذ پـاره رضی اللّه عنه عمر. هر سال کنیزکی آراسته در وی انداختندی تا روان شدی جاهلیت

چـون » .بـرو: گویـدای، عمر میاستاده عزّ و جّل ای، روا نباشد اگر به فرمان خدایای آب، اگر به خود استاده«
  .بودکاغذ اندر آب انداختند آب روان گشت و این إمارتِ بر حقیقت 

پس مراد من اندر والیت و اثبات آن، آن است که بدانی که اسم وىل مر آن کس را روا بود که ایـن معـانی مـذکور 
  .اندر وی موجود باشد؛ چنانکه ورا این حال بود که گفتیم نه قال

ارات آن پـري اکنون من عبـ. اند از عزیزی زود نیست گشتاندر این، کتب ساخته رحمهم اللّه و پیش از این مشایخ
تـا تـرا فوایـد . جمال دهم؛ چنانکه اعتقاد من بدان مهرت است، رضی اللّه عنـه که صاحب مذهب است بزرگوار را

عزّ  بسیار به حاصل شود و بجز تو آن را نیز که سعادت خواندن این کتاب باشد از طالبان این طریقت، ان شاء اللّه
  .و جّل

  فصل
أال إنَّ اَوْلِیاءَ اللّـهَ «: داول است میان خلق و کتاب و سنت بدان ناطق است؛ لقوله،تعاىلکه این مت قوّاک اللّه بدان

، و »)فصـلت/۳۱(نَحْـنُ اولیـاءُکُم فِـی الحیـوةِ الـدُّنیا «: ، و نیـز گفـت»)یونس/۶۲(الخوفٌ عَلَیْهِم وَالهُمْ یَحْزَنُون 
  »).هالبقر/۲۵۷(اللّهُ وَىلُّ الّذینَ امَنُوا «: جای دیگر گفت

هداءُ«: گفت، صلّی اللّه علیه و سلمو پیغمرب  مَـن هُـم، یَـا «: قیـل» .إنَّ مِنْ عِبادِ اللّـهِ لَعِبـاداً یَغْـبِطُهُمُ األنْبیـاءُ و الشـُّ
و الأکسـابٍ، قَـوْمٌ تُحـابّوا بِـرُوح اللّـهِ مِـنْ غَیْـرِ أمـوالٍ «: السّـالم قـال، علیـه» رَسولَ اللّه؟ وَصِّفْهُمْ لَنا لَعَلَّنا نُحِـبُّهم

اسُ أال إنَّ أوْلِیـاءَ «: ثـم تَـال» .وُجُوهُهُم نورٌ عَلی مَنابِرِ مِنْ نورٍ الیَخافُونَ إذا خافَ النّاسُ وَالیَحْزَنُـونَ إذا حَـزَنَ النـّ
  »).یونس/۶۲(اللّهِ الخوفٌ عَلَیْهِم وَالهُمْ یَحْزَنُون 

  ».مَن آذی ىل ولیّاً فقد اسْتَحلَّ مُحارَبَتی: عزّ و جّلفت،خداوند گ«: گفت که صلی اللّه علیه و سلم و نیز پیغمرب
را اولیاسـت کـه ایشـان را بـه دوسـتی و والیـت مخصـوص  عـزّ و جـّل و مراد از این آن است تا بدانی که خـدای

انــد کــه برگزیدشــان و نشــانۀ اظهــار فعــل خــود گردانیــده و بــه انــواع کرامــات گردانیــده اســت و والیــان ملــک وی
گردانیده و آفات طبیعی از ایشان پاک کرده و از متابعت نفسشان برهانیده؛ تا همتشان جز وی نیست و مخصوص 

اند اندر قرون ماضیه و اکنون هستند و از پسِ ایـن تـا اىل یـوم القیامـه مـیپیش از ما بوده. انسشان جز با وی نی
ت بر جملۀ امـم و ضـمان کـرده کـه مـی شـریعت مر این امت را شرف داده اس تعاىل از آنچه خداوند خواهند بود
چون برهان خربی و حُجَج عقلی امروز موجود است اندر میـان علمـا بایـد تـا . نگاه دارم صلّی اللّه علیه محمد را

  .برهان عینی نیز موجود باشد اندر میان اولیا و خواص خداوند،تعاىل
  .عامۀ حشویان یکی معتزله و دیگر: و این خالف ما را با دو گروه باشد

معتزله تخصیص یکی بر دیگری انکار کردن از گرویدگان و نفس تخصیص وىل نفس تخصیص نبـی باشـد و ایـن 
و انکـار ماضـی و » .انـدانـد، امـروز نمانـدهبـوده«: کفر باشد و عوام حشویان تخصـیص روا دارنـد؛اما گوینـد کـه

  .شد از طرفی دیگرتر نبامستقبل هر دو یکی بود؛از آنچه طرفی از انکار اوىل
برهان نبوی را امروز باقی گردانیده است و اولیا را سبب اظهار آن کرده؛ تا پیوسته آیات حق و  تعاىل پس خداوند

باشد و مر ایشان را والیان عالم گردانیده تامجرد مر حدیث وی را گشتهظاهر می السّالم علیه حجت صدق محمد
؛ تااز آسمان باران به برکت ایشان بارد و از زمني نبات به صفای احوال ایشـان اند و راه متابعت نفس را درنوشته

  .روید و بر کافران، مسلمانان نصرت به همتشان یابند
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اند و مر یکدیگر را نشناسند و جمال حـال خـود هـم نداننـدو از ایشان چهارهزارند که مکتومان: صفَتُهم و عَددُهم
و مرا خود انـدر ایـن . رند و اخبار بدین مورود است و سخن اولیا بدین ناطقاندر کل احوال از خود و خلق مستو
سیصـدند کـه  جل جالله اما آنچه اهل حل و عقدند و سرهنگان درگاه حق .معنی خرب عیان گشته است، الحمدللّه

خواننـد و چهارنـد ایشان را اخیار خوانند، و چهل دیگر که ایشان را ابدال خوانند و هفت دیگر که ایشان را ابـرار 
که مر ایشان را اوتاد خوانند، و سه دیگرند کـه مـر ایشـان را نقیـب خواننـد و یکـی کـه ورا قطـب خواننـدو غـوث 

و این جمله مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور به اذن یکدیگر محتاج باشند و بدین، اخبار مـروی نـاطق . خوانند
  .ر این موضع شرح و بسط آن نیستاست و اهل سنت بر صحت آن مجتمع، و مراد اند

: گوینـد» .انـدایشان مر یکدیگر را بشناسند کـه هـر یـک از ایشـان وىل«: اینجا عوام اعرتاضی کنند؛ از آنچه گفتم
چون روا باشد . و این محال است؛ که معرفتِ والیت امن اقتضا نکند» .پس باید تا به عاقبت خود ایمن باشند«

بود و ایمن نباشد روا باشد که وىل به والیت خود عارف باشد و ایمـن نباشـد؛ امـا  که مؤمن به ایمان خود عارف
وىل را به امن عاقبت او معرتف گرداند اندر صحت حال بر وی و حفظ  تعاىل روا باشد که بر وجه کرامت، خدای

  .وی از مخالفت
هـر کـه از آن چهـار هزارنـد کـه . ماخـتالف اسـت و مـن علـت خـالف پیـدا کـرد رضی اللّه عنهم و اینجا مشایخ را

اند معرفت وىل مر خود را روا ندارند، و آن که از آن گروه دیگرند روا دارند و بسیاری از فقها نیز موافـق مکتومان
استاد ابواسحاق اسفراینی و جمـاعتی از متقـدمان بـر آن. اند و بسیاری موافق این و از متکلمان همچنانآن گروه
شناسـد : ا نشناسد که وىل است و استاد ابوبکر بن فورک و جماعتی دیگر از متقدمان برآنند کهوىل خود ر: اند که

  .وىل مر خود را که وىل است
معجب شود به خود چـون «: گویند» اندر معرفت او مر خود را چه زیان و آفت است؟«: گوییم مر آن گروه را که

و ایـن . آن که از آفـت محفـوظ بـود، ایـن بـروی روانباشـدشرط والیت حفظ حق بود و : گوییم» .امبداند که وىل
گذرد و وی ندانـد کـه مـن سخنی سَقَط عامیانه باشد سخت که کسی وىل باشد و بر وی کرامات ناقض عادت می

  !ام و این کرامات استوىل
  .اند و بعضی آن گروه را و سخن ایشان معترب نیستو گروهی از عوام این گروه را تقلید کرده

همــه «: و گوینــد و حقیقــت والیــت کرامــات تخصــیص بــود معتزلــه کلیــت تخصــیص کرامــات را منکــر شــوند امــا
چون مطیع باشند؛ که هـر کـه بـه احکـام ایمـان قیـام کـرد و صـفات خـدای و  جّل جاللُه مسلمانان اولیای خدایند

مجـرد عقـل بـی ورود رسـل و رؤیت وی را منکر شد، و مؤمن را خلود در دوزخ روا داشت و به جواز تکلیف بر 
  .این چنني کس وىل بود اما وىل شیطان» .نزول کتب مقر آمد وی وىل بود به نزدیک همه مسلمانان

اند و اگر والیت، کرامت واجب کردی بایستی تا همه مؤمنان را کرامت بودی؛ از آنچه در ایمان مشرتک«: و گویند
  ».شرتک باشندچون در اصل مشرتک باشند، باید تا در فرع نیز م

روا باشد که مؤمن و کافر را کرامت بود، و آن چون گرسنگی باشد اندر سفری که میزبانی پدیـد «: و آنگاه گویند که
  ».ای که کسی وی را بر ستوری نشاند، و مانند اینآید و یا مانده

 علیـه چون پیغـامرب. ودیاگر روا بودی که کسی مسافتی به یک شب قطع کردی بایستی تا پیغامربی را ب«: و گویند
وَتَحْمِـلُ أثْقـالَکُمْ إىل بلـدٍ لَـمْ تَکُونُـوا بالغِیـهِ إلّـا بِشِـقِّ األنْفُـسِ «: فرمـود تعـاىل قصـد مکـه کـرد خداونـد السّالم

  »).النحل/۷(
اآلیــة ... سُــبْحانَ اّلــذی أسْــری بِعَبْــدِه لــیالً«: فرمــود تعــاىل قــول شــما باطــل اســت بــاطالق؛ بدانچــه حــق: گـوییم

  »).االسراء/۱(
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اما معنی حمل أثقال و اجتماع صحابه به رفنت مکه آن بود که کرامات خاص است نه عام و اگر ایشان جملـه بـه 
کرامات به مکه رفتندی عام گشتی و ایمان غیبی ضروری گشتی و کل احوال و احکـام برخاسـتی؛ از آنچـه ایمـان 

آنچـه حکـم  تعـاىل پس خداونـد. و والیت اندر محل خصوص انداندر محل عموم است، اندر او مطیع و عاصی
بـر موافقـت ایشـان حمـل اثقـال فرمـودو آنچـه حکـم انـدر محـل  صلی اللّه علیـه اندر محل عموم نهاد، پیغمرب را

خصوص نهاد یک شب مر پیغمرب خود را از مکه به بیت المقدس رسانید و از آنجا تا بـه قـاب قوسـني و زوایـا و 
م بدو نمود، چون باز آمد هنـوز بسـیاری از شـب مانـده بـودو در جملـه در حکـم ایمـان خـاص بـود و خبایای عال

اخص بود و نفی تخصیص مکابرۀ عیان بود؛ چنانکه بـر درگـاه ملـک دربـان و حاجـب و سـتوربان و وزیـر بـود؛ 
ایمان یکسـان  پس هرچند که در حقیقت. هرچند که اندر حکم چاکری یکسان باشند، اما بعضی را خاصیت است
پـس درسـت شـد کـه انکـار تخصـیص . باشند مؤمنان، اما یکی عاصی بودودیگری مطیع، یکی عالم و یکی عابد

  .واللّه اعلم. انکار کل معانی بود

  فصل
آنچه ممکن شود از مختارات رموزشان . هر یکی در تحقیق عبارت از والیت رمزی است رحمهم اللّه و مشایخ را

  .عزّ و جّل تر شود، ان شاء اللّه،امبیارم تا فایده تم
اَلْوَىلُّ هُوَ الفانی فی حالِه الباقی فـی مُشـاهَدَةِ الْحَـقِّ، لَـمْ یَکُـنْ لـهُ عَـنْ «: ابوعلی جوزجانی گفت، رحمة اللّه علیه

  ».نَفْسِه إخْبارٌ وَالمَعَ غريِ اللّهِ قَرارٌ
ق، ممکن نگردد مر او را که از خود خرب دهد و یا جز وىل آن بود که فانی بود از حال خود و باقی به مشاهدت ح

. با خداوند بیارامد؛ زیرا که خرب بنده از حال بنده باشد چون احوال فانی شد ورا از خود خرب دادن درسـت نیایـد
و با غري حق آرام نیابد که از حال خود وی را خرب دهد؛ از آنچه خرب کردن غري را از حال حبیب کشـف سـر حبیـب 

و کشف سر حبیب بر غري حبیب محال بود، و نیز چون اندر مشاهدت باشد رؤیتِ غري محـال باشـد، و چـون  باشد
  رؤیت غري نباشد، قرار با خلق چگونه ممکن شود؟

فیِ الْمُسْـتَقْبَلِ مِنْ صِفَةِ الوىلِّ اَنْ الیَکُونَ لَهُ خَوْفٌ؛ لِأَنَّ الخَوْفَ تَرَقُّبُ مَکْرُوهٍ یَحِلُّ «: و جنید گفت، رضی اللّه عنه
ه الرَجـاءَ أَوِ انْتِظارُ مَحْبوبٍ یَفُوتُ فِی الْمُسْتأنَفِ، وَالوىلُّ ابنُ وَقْتِهِ لَیْسَ لَهُ مُستقبلٌ فیخاف شَـیئاً و کَمـا الخـوفَ لَـ

ک الیحـزَنُ لِـأَنَّ الحُـزْنَ لَه؛ ألنّ الرّجاءَ انتظارُ محبوبٍ یَحْصُلُ أو مَکروهٍ یَکْشِفُ وَذلِک فی الثّانی مِنَ الْوَقْتِ کَذل
أال إنَّ «: مَنْ کانَ فی ضِیاءِ الرّضاء و رَوضَةِ الموافَقَةِ، فأیْنَ یَکونُ لَهُ حُزْنٌ؟ کما قـال اللّـه، تعـاىل. مِن حُزونَةِ الوقتِ

  »).یونس/۶۲(أولیاء اللّهِ الخوفٌ علیهم وَالهُم یَحزَنُون 
رس نباشد؛ از آنچه ترس از بَیـوس چیـزی باشـد کـه از آمـدن آن بـر دل مر وىل را ت: و مراد از این قول آن است که
ترسد که از او می فوت شـود کـه انـدر حـال بـا وی اسـت، و وىل و یا بر محبوبی می کراهیتی بودو یا بر تن بالیی

امیـد مروقت را بود وی را خوف نباشد که از آن برتسد، و چنانکه ورا خوف نبود رجا هم نباشد؛ از آنچـه رجـا از 
نیز نباشدش؛ از آنچه انـدوه از  محبوبی باشد که بدو رسد اندر ثانی حال و یا مکروهی که ازوی دفع شود و اندوه

  کدورت وقت بود، پس آن که اندر حظريۀ رضا بود و روضۀ موافقت اندوه وی را کجا یابد؟
ه جای آن امن باشد و امن هـم چون خوف و رجا نباشد و حزن نه، ب: عوام را چنني صورت بندد اندر این قول که

نباشد؛ که امن از نادیدن غیب بود و اعراض کردن از وقت و این صفت آنان باشـد کـه رؤیـت بشریتشـان نباشـد و 
چـون آن فـانی شـد رضـا بنـده را . آرام با صفت نه و خوف و رجا و امنو حزن جمله به نصـیبهای نفـس بـازگردد

آنگاه والیت بر . اندر رؤیت محول و از احوال اعراض پدید آمدصفت گشت و چون رضا آمد احوال مستقیم شد 
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  .دل کشف گشت و معنی آن بر سر ظاهر شد
وىلّ مشـهور باشـد انـدر میـان . الوَىلُّ قَد یَکونُ مَشهوراً وَالیَکونُ مَفْتونـاً«: رحمة اللّه علیه و ابوعثمان مغربی گوید
  ».خلق، اما مفتون نباشد

  ».وىلّ مستور باشد و مشهور نباشد. قَد یکونُ مستوراً و الیکونُ مشهوراً الوىلُّ«: و دیگری گوید
روا بـود کـه وی : پـس بوعثمـان گفـت. این که احرتاز کرد از شهرگی وىل، بدان بود که اندر شهرگی وی فتنه باشـد

صـادق بـود و  چون وىل اندر والیت خـود. شهره بود، اما شهرگی وی بی فتنه باشد؛ از آنچه فتنه اندر کذب باشد
بر کاذب اسم والیت واقع نشود و اظهار کرامت بر دست وی محال باشد، باید تا فتنه از روزگار وی سـاقط بـود و 
این دو قول بدان اختالف بازگردد تا وىل خود را نشناسد که وىل است که اگر بشناسد مشـهور بـودو اگـر نشناسـد 

  .و الشرح لذلک طویل. مفتون بود
خـواهی تـا تـو ولیـی باشـی از اولیـای «: مـردی را گفـت رحمـة اللّـه علیـه ست که ابراهیم ادهمو اندر حکایات ا
هِ وَأقْبِـلْ «: گفت. »خواهم«: گفتا» خداوند، تعاىل؟ التَرغَـبْ فـی شـیءٍ مِـنَ الـدّنیا و اآلخِـرَةِ و فَـرِّغْ نَفْسَـکَ لِلـّ
ه دنیا اعراض کردن بـود از حـق بـه چیـزی فـانی و به دنیا و عقبی رغبت مکن؛ که رغبت کردن ب» .بِوَجْهِکَ علیه

چون اعراض به چیزی قانی بود، فانی فنا شـود اعـراض نیسـت . رغبت کردن به عقبی اعراض بود به چیزی باقی
فامـا خـود را از . و چون اعراض به چیزی باقی بود، بر بقا فنا روا نباشـد و بـر اعـراض وی هـم روا نباشـد. گردد

چون این . دنیا و عقبی را در دل راه مده، و روی دل به حق آر. صد برای محبت حق، تعاىلکونني فارغ گردان قا
  .اوصاف اندر تو موجود گشت، وىل باشی

وىل » .هُوَ الصّابرُ تحتَ الْـأمرِ والنّهـی«: گفت» وىل که باشد؟«: پرسیدند که رضی اللّه عنه و از ابویزید بسطامی
تر، امر وی بر دلش داوند صرب کند؛ از آنچه هر چند دوستی حق اندر دل زیادتآن بود که اندر تحت امر و نهی خ
  .معظم تر و از نهی وی تنش دورتر

برخاستم . عزّ و جّل گفتند به فالن شهر ولیی است از اولیای خدای،: که رضی اللّه عنه و هم از وی حکایت کنند
دهـان بـر زمـني  ازنه بريون آمـد و انـدر مسـجد خیـوچون به مسجد وی رسیدم وی از خا. و قصد زیارت وی کردم

وىل باید که شریعت بر خود نگـاه دارد و یـا حـق بـر وی «: گفتم. من از آنجا بازگشتم وی را سالم ناگفته. افکند
اگر این مرد وىل بودی آب دهن بـر زمـني مسـجد نیفکنـدی حفـظ حرمـت را، و یـا حـق، وی را نگـاه . نگاه دارد

یا بایزید، برکات آنچه کـردی «: به خواب دیدم که گفت السّالم علیه آن شب پیغمرب را» .داشتی صحت کرامت را
  .دیگر روز بدین درجه رسیدم که شما همی بینید» .اندر تو رسید

وی را «: گفــت. و شــنیدم کــه یکــی بــه نزدیــک شــیخ ابوســعید انــدر آمــد و نخســت پــای چــپ در مســجد نهــاد
  ».دوست اندر آمدن نداند ما را نشایدبازگردانید؛ که هرکه اندر خانۀ 

. خدمت چنـدان بایـد کـه بنـده وىل شـود«: تعلق بدین طریقت خطري کردند و گفتند لعنهم اللّه و گروهی از مالحده
و این ضاللت است و هیچ مقام نیست انـدر راه حـق، کـه هـیچ رکـن از ارکـان » .چون وىل شد، خدمت برخاست

  .این بتمامی بگوییم، ان شاء اللّه وحده خدمت برخیزد و به جایگاه، شرح

  الکالم فی اثبات الکرامات
بدان که ظهور کرامات جایز است بر وىل اندر حال صحت تکلیف بـروی، و فـریقني از اهـل سـنت و جماعـت بـر 

و اظهـار آن  تعـاىل و تقـدس اند و اندر عقل نیز مستحیل نیست؛ از آنچه این نوع مقدور خداونـد اسـتاین متفق
مُنافی هیچ اصل نیست از اصول شرع، و ارادت جنس آن از اوهام گسسته نیست و کرامت عالمت صدق وىل بود 
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ظهور آن بر کاذب روا نباشد بجز بر کذب دعوی وی؛ و آن فعلی بود ناقض عادت انـدر حـال بقـای تکلیـف و آن 
  .که به تعریف حق بر وجه استدالل صدق از کذب بداند نیز وىل باشد

کرامت درست است، اما تا حد معجز، همچون استجابت دعوت و حصـول مـراد : ی از اهل سنت گویند کهو گروه
  .و آنچه بدین ماند؛ چنانکه عادات نقض نکند

  بندد از فساد؟شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست وىل صادق در زمان تکلیف چه صورت می: گوییم
نوع مقدور است، اما اظهار «: این ضاللت است و اگر گویند که» نیست تعاىل نوع مقدور خداوند«: اگر گویند که

این هم محـال اسـت؛ از آنچـه وىل مخصـوص اسـت بـه » آن بر دست وىل ابطال نبوت بود و نفی تخصیص وی
، و مِـنْ شـرطها إقـرتانُ و المُعْجِزَُة لَم تَکُنْ مُعْجِزَةً لِعَیْنها، انّما کانَتْ مُعْجزَةً لحصُولها«. کرامات و نبی به معجزات

چون وىل وىل باشد و نبـی نبـی، میـان » .دعوَی النُّبُوَّةِ بها، فالمُعجزاتُ تختصُّ لِألنبیاء وَالکراماتُ تکونُ لِألولیاءِ
به علو رتبـت و صـفای  السّالم علیهم ایشان هیچ شبهت نباشد تا این احرتاز باید؛ زیرا که شرف و مراتب پیغمربان

به مجرد معجزه یا کرامت یا به اظهار فعلی ناقض عادت بـر دسـت ایشـان و انـدر اصـل اعجـاز  عصمت است نه
اند اما اندر درجات و تفضیل یکی را بر یکی فضل است؛ و چون می روا باشد که بـا تسـویۀ افعـال جمله متساوی

ی ناقض عـادت و انبیـا از ناقض عادت مر ایشان را بر یکدیگر فضل بود چرا روا نباشد که وىل را کرامت بود فعل
عادت علت تفضیل وتخصیص ایشان نگردد با یکدیگر، اینجا نیز  ضایشان فاضل تر باشند؟ چون آنجا فعلی ناق

فعلی ناقض عادت علت تخصیص وىل نگردد بر نبی؛ یعنی همسان نگردد بـا ایشـان و آن کـه ایـن دلیـل خـود را 
  .معلوم کند از عقال این شبهت از دلش برخیزد

، این محـال باشـد؛ »اگر وىل را کرامت ناقض عادت بود دعوی نبوت کند«: ر یکی را صورت چنني بندد کهو اگ
و اگـر وىل دعـوی . از آنچه شرط والیت صدق قول باشد و دعوی به خالف معنی کذب بود و کاذب وىل نباشـد

ا نبود و کذب معصیت بود نـه نبوت کند آن قَدْح باشد اندر معجز و آن کفر محض بود؛ و کرامت جز مؤمن مطیع ر
طاعت و چون چنني باشـد کـه کرامـت وىل موافـق اثبـات حجـت نبـی باشـد، هـیچ شـبهت نیفتـد میـان کرامـات و 

پس . کندمعجزات؛ زیرا که پیغمرب به اثبات معجزه نبوت خود اثبات کند و وىل به کرامت هم نبوت وی اثبات می
ادق اندر نبوت و کرامـت وی عـني اعجـاز نبـی باشـد و مـؤمن را این صادق اندر والیت خود همان گوید که آن ص

انـد تـا رؤیت کرامت وىل زیادت یقني باشد بر صدق نبی نه شبهت اندر وی؛ از آنچه در دعوی، ایشان متضاد نـی
یکی مر یکی را نفی کند؛ که دعوی یکی بعني برهان دعوی دیگری اسـت؛ چنانکـه انـدر شـریعت چـون از ورثـه 

وی متفق باشند، چون حجت یکی ثابت شود حجت وی دیگران را حجت شود به حکم اتفـاق و جمعی اندر دع
پـس چـون نبـی . و اگر دعوی متضـاد بـود، حجـت یکـی حجـت دیگـری نبـود. استوای ایشان در درجه و دعوی

مدعی بود به صحت نبوت به داللت معجزه و وىل وی را مصدق اندر دعوی وی، پـس اثبـات شـبهت انـدر ایـن 
  .محال باشدمحل 

  الکالمُ فی الْفَرقِ بنيَ المعجزات و الکرامات
و چون درست شد که بر دست کاذب معجزه و کرامات محال بود، المحاله فرقی ظاهرتر بباید تا ترا معلـوم و مبـني 

پس بدان که شرط معجزات اظهار است و از آنِ کرامات کتمـان، و ثمـرۀ معجـزه بـه غـري بـازگردد و کرامـت . شود
و نیز صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است و وىل قطع نتواند کرد کـه ایـن . مر صاحب کرامت را بودخاص 

ی واثبات آن به فرمان خدای فکرامت است یا استدراج و نیز صاحب معجز اندر شرع تصرف کند و اندر ترتیب ن
ت؛ از آنچه به هـیچ وجـه کرامـت بگویدو بکند و صاحب کرامات را اندر این، بجز تسلیم و قبول احکام روی نیس
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  .وىل مر حکم شرع نبی را منافات نکند
چون گفتی معجزه ناقض عادت است و داللت صدق نبی، چون جنس آن بـر نبـی روا داری : و اگر کسی گوید که

  .این معتاد گردد و عني حجت ترا بر اثبات معجز اثبات کرامت باطل کند
مر ترا اعتقاد گشته است؛ از آنچه اعجاز، عادات خلق را ناقض است این امر بر خالف صورت توست که : گوییم

  .عني معجز نبی بود و همان برهان نماید که معجز نبی نمود اعجاز مر اعجاز را نقض نکندو چون کرامت وىل 
وی را  به مدینـه بـود انـدر مسـجد نشسـته، السّالم علیه ندیدی که چون خُبَیب راکافران به مکه بردار کردند، رسول

حجاب از پیش چشم خَبَیب نیـز برداشـت  تعاىل گفت آنچه با وی همی کردند و خدایهمی دید و با صحابه می
 السّالم علیه به گوش رسول تعاىل سالم وی را خداوند. بدید و بر وی سالم گفت السّالم علیه تا وی نیز پیغمرب را

. بشنوانید و دعا کرد تـا روی وی بـه قبلـه گشـت رضی الله عنه یب رامر خُب صلی اللّه علیه رسانید و جواب رسول
 را بدید از مدینه و وی به مکه، فعلی بود ناقض عادت و معجز بود و آنچـه ویوی  السّالم علیهپس آن که پیغمرب 

  .بدید از مکه هم فعلی بود ناقض عادت و کرامت وی علیه الصّلوة پیغمرب را رضی اللّه عنه
هیچ فرق نبود میان غیبت زمان و غیبت مکان؛ چه کرامت خُبیـب  باتفاق رؤیت غایب ناقض عادت است، پسو 

ایـن فـرق . و چـه کرامـت متـأخران انـد رحـال غیبـت زمـان از وی صلی اللّه علیه اندر حال غیبت مکان از پیغمرب
از آنچـه کرامـت جـز انـدر حـال  سخت مبني است و برهان ظاهر واضح مر استحالت مضادت کرامت و اعجاز را؛

تصدیق صاحب معجزه ثابت نشود و جز بر دسـت مـؤمن مصـدق مطیـع پیـدا نیایـد؛ از آنچـه کرامـت امـت معجـز 
  .از آنچه شرع وی باقی است، باید تا حجت وی نیز باقی باشد السّالم علیه پیغمرب است

یگانـه کرامتـی ظـاهر شـودو انـدر ایـن معنـی اند بر صدق رسالت رسول روا نباشد کـه بـر دسـت بپس اولیا گواهان
  .و آن سخت اندر خور بود اینجا رحمة اللّه علیه حکایتی آرند از ابراهیم خواص

ای برخاسـت و چون لختی برفتم یکی از گوشه. من به بادیه فرو رفتم به تجرید بر حکم عادت خود: ابراهیم گفت
» این چه شـاید بـود؟«: گفتم. ن وی زجری مرا در دل آمداز دید. اندر وی نگاه کردم. از من صحبت درخواست

» .ام به امید صحبت تـواز اقصای روم آمده. یا ابراهیم، رنجه دل مشو که من یکی از نصارای راهبانم«: مرا گفت
يـا راهـب «گفـتم  حق بر من آسانرت گشتطريق صحبت و گزاردن چون دانستم که بیگانه است دلم بر آسود، : گفتا

یا ابـراهیم، چنـدین بانـگ «: گفت ».با من طعام و شراب نیست، ترسم که ترا اندر این بادیه رنج رسد» النّصاری
عجـب داشـتم از آن انبسـاط وی، صـحبتش : گفتـا» !خوری؟و نام تو در عالم و تو هنوز اندوه طعام و شراب می

  .قبول کردم مر تجربت را تا در دعوی خود به چه جای است
بانگ طبل تو اندر گـرد یا ابراهیم، چندین «: وی باستاد و گفت. چون هفت شبانروز برآمد، تشنگی ما را دریافت

من سر بر زمـني نهـادم و : گفتا» .جهان، بیار تا چه داری از گستاخیها بر این درگاه؛ که مرا طاقت نماند از تشنگی
دارد رسوا مکـن و ظـن وی را در بار خدایا، مرا در پیش این کافر که در عني بیگانگی به من ظن نیکو می«: گفتم

  .آن بخوردیم و از آنجا برفتیم. طبقی دیدم دو قرص و دو شربت آب بر آن نهاده سر برآوردم،: گفتا» .من وفا کن
این ترسا را تجربتی کنم تا ذل خود ببیند، پیش از آن کـه وی مـرا بـه : چون هفت روز دیگر برآمد، با خود گفتم که

» ری از ثمرۀ مجاهـدت؟یا راهبَ النّصاری، بیا که امروز نوبت توست، تا چه دا«: گفتم. چیزی دیگر امتحان کند
مـن از آن سـخت عجـب . طبقی پدید آمد و چهار قرص و چهار شـربت آب. وی سر بر زمني نهاد و چیزی بگفت

مـن از ایـن نخـورم کـه از بـرای کـافری : داشتم و رنجه دل شدم و از روزگار خود نومید شدم و بـا خـود گفـتم کـه
» .نخـورم«: گفـتم» .یـا ابـراهیم، بخـور«: ؟ مرا گفـتمن این راکی خورم. پدیدار آمده است و معونت وی باشد

از آن که تو اهل نیستی، و این از جـنس حـال تـو نیسـت و مـن در کـار تـو «: گفتم» به چه علت نخوری؟«: گفتا
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متعجبم، اگر این بر کرامت حمل کنم بر کافر کرامت روا نباشـد و اگـر گـویم معونـت اسـت، تـو مـدعیی مـرا شُـبهت 
أشهدُ أنْ ال اله الّا اللّـه، وَحْـدَهُ الشـریک  یکی به اسالم من: ، یا ابراهیم و دو بشارت مر ترابخور«: گفت» .افتد

» چـرا؟«: گفـتم» .خطری بزرگ اسـت تعاىل و دیگر آن که ترا نزدیک حق له، و أشهدُ أنّ محمّداً عبدُه و رسولُه
بـار خـدایا، اگـر دیـن : بـر زمـني نهـادم و گفـتممن از شرم تو سـر . از آن که ما را از این جنس هیچ نباشد«: گفت

محمد حق است و پسندیده، مرا دو قرص و دو شربت آب ده و اگر ابراهیم خـواص وىل توسـت مـرا دو قـرص و 
ابراهیم از آن بخورد و آن جـوانمرد راهـب، یکـی از » .چون سر برآوردم طبق حاضر کرده بودند. دو شربت آب ده
  .بزرگان دین شد

عجاز نبی بود موصول به کرامت وىل و سخت نادرسـت اسـت کـه انـدی غیبـت نبـی غـريی را برهـان و این عني ا
نماید و اندر حضور وىل مر غري وی را از کرامـت وی نصـیبی باشـد و بحقیقـت منتهـی والیـت را جـز مبتـدی آن 

  .نشناسد
ت کردو آن دیگر هم صـدق پس ابراهیم صدق معجز نبی می اثبا. و آن راهب از مکتومان بود چون سَحَرۀ فرعون

به حسن عنایـت خـود مقصـود وی حاصـل گردانیـد و ایـن فرقـی  تعاىل خداوند. والیتعزّ  طلبید و همنبوت می
  .ظاهر است میان کرامت و اعجاز و اندر این سخن بسیار است، این کتاب بیش از این تحمل نکند

و شـیخ مـن گفـت، رحمـة اللّـه . است نه اظهار بتکلـفو اظهار کرامت بر اولیا کرامتی دیگر بود و شرط آن کتمان 
اگر وىل والیت ظاهر کند و بدان دعوی کند مر صحت حالش را، زیان ندارد؛ اما تکلف وی بـه اظهـار «: که علیه

  .واللّه اعلم» .آن رعونت باشد

  الکالمُ فی اظهار جنسِ المعجزةِ علی یدَی مَنْ یدٌعِی الْإلهیّة
روا باشـد فعلـی نـاقض عـادت، ماننـد «: این طریقه و جملۀ اهل سنت و جماعت بر آن کـهاند مشایخ اتفاق کرده

معجزه و کرامت پیدا آید بر دست کافری که اسباب شبهت از ظهور آن منقطع باشد و کس را اندر کذب وی شک 
انـدر آن  نماند و ظهور آن فعل بر کذب وی ناطق باشد و این چنان بود که فرعـون چهارصـد سـال عمـر یافـت کـه

میان وی را بیماری نبود و آب از پسِ وی به باال برشدی و چون بیستادی آب بستادی و چون برفتـی آب برفتـی، 
هیچ عاقل را شبهت نیفتاد؛ که وی در دعوی خـدایی کـاذب و کـافر بـود؛ از آن کـه مضـطرند . و همچنني عالمات
فعـال بسـیار بـر وی پدیـدار آمـدی عاقـل را بـر کـذب مجسم و مرکب نیست و اگر از این ا تعاىل عقال که خداوند

دعوی وی شبهتی نماندی و آنچه از شداد صاحب ارم و از نمرود روایت آرند هم از این جنس، هم بر این قیاس 
  .کنمی

اندر آخرالزّمان دجّال بريون آید و دعوی خدایی کند و دو کوه، یکی بر : و مانند این مُخرب صادق ما را خرب داد که
این که بر راست بود جایگاه نعیم بود و آن که بر چـپ بـود جایگـاه عـذاب و . روداست و یکی بر چپ وی، میر

بـه سـبب ضـاللت  تعـاىل خداونـد. خلق را به خود دعوت کند، آن که بدو نگرود وی را عقوبت کند. عقوبت بود
اگـر بـه جـای آن صـد چنـدان . نیده باشـدگرداندو اندر عالم امر مطلق گسـرتامرياند و زنده میوی مر خلق را می

ازافعال ناقض عادت بر وی پدیدار آید، عاقل را اندر آن هیچ شبهت نیفتد؛ که عاقل را بضـرورت معلـوم بـود کـه 
  .ر و متلون نباشد و این را حکم استدراج باشديغبر خر ننشیند ومت تعاىل خداوند

د، فعلـی پدیـدار آیـد نـاقض عادت؛کـه آن دلیـل کـذب وی و نیز روا باشد که بر دست مدعی رسالتی که کاذب بو
امـا روا نباشـد کـه فعلـی پدیـدار آیـد کـه انـدر آن کسـی را . باشد، چنانکه بر دست صادق عالمت صدق وی باشد

شبهتی افتد؛ که چون اثبات شبهت جایز باشد، صادق را از کاذب باز نتـوان شـناخت و آنگـاه طالـب ندانـد کـه را 
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  .آنگاه حکم نبوت بکلیت باطل شود. د و که را تکذیبباید کرتصدیق می
و روا باشد که بر دست مدعی والیت چیزی از جنس کرامت پدیدار آیـد کـه وی انـدر دیـن درسـت باشـد، اگرچـه 

کند و فضل حق می ظـاهر کنـد، نـه نسـبت آن فعـل معامالتش خوب نباشد؛ از آن که بدان صدق رسول اثبات می
د و آن که اندر اصل ایمان راستگوی بود بـی برهـان انـدر همـه احـوال بـه اعتقـاد انـدر کنبه حول و قوۀ خود می

اگرچـه اعمـال موافـق اعتقـاد  والیت راستگوی بودبه برهان؛ زانچه در وصـف اعتقـاد وی بـه اعتقـاد وىل باشـد
الیـت از دعوی والیت ازوی ترک معامالت، منافات نکند؛ چنانکـه دعـوی ایمـان و بحقیقـت کرامـت و و نباشد

  .پس کسب مر حقیقت هدایت را علت نگردد. مواهب حق است نه از مکاسب بنده
ایم که اولیا معصوم نباشند؛ که عصمت مر ایشان را شـرط نبـوده اسـت؛ امـا محفـوظ باشـند از و پیش از این گفته

ه انـدر معصـیت و ایـن انـد رِدَّت بسـته اسـت نـ نعوذ باللّـه والیت آفتی که وجود آن نفی والیت اقتضا کند و نفی
مذهب محمد ابن علی است و از آنِ جنیـد و ابوالحسـن نـوری و حـارث محاسـبی و جـز ایشـان از اهـل حقـایق، 

  .رحمة اللّه علیهم
مذهب آن  رحمهم اللّه و حمدون قصار و جز ایشان را اما اهل معاملت چون سهل بن عبداللّه و ابوسلیمان دارانی

چون کبريه بر دل وىل گذر کند، وی از والیت معزول شود و پیش . طاعت است است که شرط والیت بر مداومت
چون والیت . امت بنده به کبريه از ایمان بريون نیاید، و والیتی ازوالیتی اوىل تر نیست از این گفتیم که به اجماع

انـدر شـرف و به معصـیت زایـل نشـود، محـال باشـد کـه آنچـه کمـرت از آن اسـت  که اصل همۀ کرامتهاست معرفت
  .کرامت، زایل شود

اینجا مراد من اثبات آن جمله نیست؛ اما مهمـرتین چیزهـا انـدر . و این اختالف اندر میان مشایخ دراز شده است
معرفت این باب آن است که بدانی به علم یقینی که این کرامت بر وىل اندر چه حال ظاهر شود، اندر حال صـحو 

بتمـامی  رحمـة اللّـه علیـه تمکني؟ و شرح صحو و سکر اندر ذکر مذهب ابویزیـد یا در حال سکر و اندر غلبه و یا
  .امبیاورده

و جمـاعتی  رضی اللّه عنهم ابویزید و ذی النون المصری و محمدبن خفیف و حسني بن منصور و یحیی ابن مُعاذ
حو باشد آن معجـز انبیـا بـود و بر آنند که اظهار کرامت بر وىل بجز اندر حال سکر وی نباشد، و آنچه اندر حال ص

این فرقی واضح است میان معجز و کرامات اندر مذهب ایشان؛ که اظهار کرامات بر وىل اندر سکر وی باشد؛ کـه 
وی مغلوب باشد و پروای دعوی ندارد و اظهار معجز بر نبی انـدر حـال صـحو وی باشـد؛ کـه وی تحـدی کنـد و 

یکی اظهـار وی آنجـا کـه خواهـد و : مخري بود میان دو طرف حکمخلق را به معارضۀ آن خواند و صاحب معجز 
و باز اولیا را این نباشد؛ زیرا که گـاهی بـود کـه ایشـان بخواهنـد و نباشـد، و گـاهی کـه نخواهنـد و . دیگر کتمان آن

بباشد؛ از آنچه وىل داعی نباشد تا حالش به بقای اوصاف منسوب بود؛ که وی مکتـوم باشـد و حـالش بـه فنـای 
پـس بایـد تـا کرامـت جـز در حـال غیبـت و . پس یکی صاحب شرع بود و دیگر صاحب سرت. ت موصول بودصف

دهشت ظاهر نگردد، و جملۀ تصرف وی به تصرف حق باشد و آن که وقت وی این بود جملۀ نطقـش بـه تـألیف 
نبیـا الهـی و پـس ا. حق باشد؛ از آنچه صحت صفت بشریت یا الهی را بـود و یـا سـاهی را و یـا مطلـق الهـی را

ماند اینجا ترددی و تلونی بـدون تحقیقـی و تمکینـی، تـا بـه اقامـت . ساهی نباشند و بجز انبیا مطلقا الهی نباشند
حال بشریت با خود باشند محجوب باشند، و چون مکاشف شوند مدهوش و متحري گردنـد انـدر حقیقـت الطـاف 

  . حق
درجۀ قرب باشد وآن وقتی بود که حَجَر و ذهب به نزدیک و اظهار کرامت جز اندر حال کشف درست نیاید که آن 

دلش یکسان بود و به هیچ حال از آدمی بجز انبیا را این حال صفت نگردد اال اندر وی عاریـت باشـد و آن بجـز 
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حالت سکر نباشد؛ چنانکه حارثه یک روز از دنیا گسسته شد و اندر دنیا به عقبـی مکاشـف گشـت گفـت، رضـی 
روز دیگر وی را دیدند بـر » .فتُ نفسی عَنِ الدُّنیا فاسْتَوَتْ عِندی حَجَرُها و ذَهَبُها و فِضَّتُها و مَدَرُهاعَزَ«: اللّه عنه

پـس آن » .طلـب قـوتی کـه از آن چـاره نیسـت«: گفتـا» کنی یـا حارثـه؟چه می«: گفتند. کردخرمابنی کاری می
  .ساعت چنان بود و این ساعت چنني

هرگاه که به خود بازآیند خـود را یکـی از آحـاد . عوام بود و مقام سکرشان درجۀ انبیا پس مقام صحو اولیا درجۀ
. مردمان دانند و چون از خود غایب شوند و به حق راجع گردند سکرشان مذهب شود و مر حق را مهـذب گردنـد

  :کل عالم اندر حق ایشان چون ذهب شود، چنانکه شبلی گوید، رحمه اللّه
ـــــــــــــــا ذَهَ ـــــــــــــــبٌ أیْنَم ـــــــــــــــا و دُرٌّذَهَ  بْن

  

ـــــــةٌ فـــــــی الفَضـــــــاءِ  ـــــــا، وَفِضَّ  حیـــــــثُ دُرْن
  

. وقتـی از طـابرانی پرسـیدم از ابتـدای حـالش: شنیدم کـه گفـت رضی اللّه عنه و از استاد امام ابوالقاسم القشريی
» .انداختمشد باز میگرفتم جوهری میبایست ازرودخانۀ سرخس هر سنگ که برمیوقتی مرا سنگی می«: گفت

از آن بود که هر دو به نزدیک وی یکسان بود؛ ال، بل که هنو زجوهر خـوارتر؛ کـه ورا ارادت سـنگی بـود و و این 
  .ازآنِ جوهر نه

های باغسـتان، بـه ای رفته بودم از محلهکودک بودم به محله: و از خواجه امام حزامی شنیدم به سرخس که گفت
رضـی  شیخ ابوالفضل حسن. زدممگاه، و شاخ آن درخت میو بر درختی شدم گر. طلب برگ تود از برای مایۀ قَّز

هیچ شک نکردم که او از خود غایـب اسـت و بـه دل . بدان کوی برگذشت و من بر درخت بودم مراندید اللّه عنه
ای کـه مـوی بار خدایا، یکسال بیشرت است تا مرادنگی نـداده«: بر حکم انبساط سر برآورد و گفت. با حق حاضر
: آنگاه گفت. هم اندر حال همه اوراق و اصول درختان زر گشته بود: گفت» با دوستان چنني کنی؟ سر حلق کنم،

  »مر گشایش دل را با تو سخنی نتوان گفت؟! همه تعریض ما اعراض است! عجب کاری«
سـنگ بـه «: گفـت» کنـی؟چه می«: گفتند. آید که چهار هزار دینار به یک جمله به دجله انداختو از شبلی می

من به خدای چه حجت آرم که حجـاب از ! ای سبحان اللّه«: گفت» چرا به خلق ندهی؟«: گفتند» .ترآب اوىل
  ».دل خود برگريم و بر دل برادر مسلمان بنهم؟ شرط نباشد در دین که برادر مسلمان را از خود برت خواهی

  . امات استام، اما مراد اینجا اثبات کرو این جمله حالت سکر است و شرح این گفته
بـر  رضوان اللّـه علـیهم اجمعـني–باز جنید و ابوالعباس سیاری و ابوبکر واسطی و محمدبن علی، صاحب مذهب 

والیـان عـالم  تعـاىل کرامت اندر حال صحو و تمکني ظاهر شود، بريونِ سکر؛ از آن که اولیـا را خداونـد: اند کهآن
پـس بایـد تـا صـحیح. عالم را موصول همت ایشـان گردانیـدهکرده است و حل و عقد بدیشان باز بسته و احکام 

ترین همه رایها رای ایشان باشد و شفیق ترین همه دلها دل ایشان اخص بر خلق خدای؛ از آنچه ایشان رسـیدگان
آنگـاه وی وىل بـر . چون بلوغ حاصل آمد، تلوین با تمکـني بـدل گـردد. تلوین و سکر اندر ابتدای حال باشد. اند

  .شد و کرامات وی صحیح بودحقیقت با
مر اوتاد را باید تا هر شب به گرد جملۀ عـالم برآینـد و اگـر هـیچ جـا : و اندر میان اهل این قصه معروف است که

باشد که چشم ایشان بر نیفتاده بودو خللی آنجا پدیدار آید، آنگاه به قطـب بـاز گردنـد؛ تـا وی همـت برگمـارد، آن 
  .زایل گرداند تعاىل وندخلل از عالم به برکات وی، خدا

زر و کلوخ به نزدیک وی یکسان شده است؛ این همه عالمت سکر باشد و نادرستی دیدار و این : و آنان که گویند
شرف مر آن درست بني و راست دان را باشد که زر نزدیک وی، زر بود و کلوخ، کلوخ؛ اما به . را بس شرفی نباشد

یا زر زرد روی و یا سیم سفید کار، بجز مـرا فریبیـد کـه » .فْراءُ یا بَیْضاءُ غُرّی غَیْرییا صَ«: ن بینا بود تا گویدآفت آ
پس آن که آفت وی بدید مر آن را محل حجـاب دانـد بـه . اممن به شما مغرور نگردم؛ از آنچه من آفت شما دیده
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  .است نیایدکلوخ بود به ترک کلوخ گفنت رترک آن بگوید ثواب یابد؛ و باز آن را که زر چون 
، و »انـدزر و کلوخ و سنگ و نقـره بـه نزدیـک مـن همـه یکسـان«: ندیدی که چون حارثه صاحب سکر بود گفت

صاحب صحو بود، آفت قبض دنیا بدیـد و ثـواب تـرک آن معلـوم کـرد، دسـت از آن  رضی اللّه عنه ابوبکر صدیق
و ابـوبکر » .خـدای و رسـول وی«: گفـت» ندی؟عیال را چه ما«: گفت صلی اللّه علیه و سلم بداشت؛ تا پیغمرب

یـا بـابکر امـروز مـن تـرا بـه جـایی «: مرا گفت رضی اللّه عنهما روزی محمدبن علی: وراق ترمذی روایت کند که
دیـری برنیامـد کـه بیابـانی دیـدم صـعب بـزرگ،و تختـی . با وی برفتم» .فرمان شیخ راست«: گفتم» .خواهم برد

در زیر درختی سبز بر کنار چشمۀ آب نهـاده ویکـی بـر آن تخـت نشسـته و لباسـی خـوب زرین اندر میان آن بیابان 
او برخاسـت، وی را بـر تخـت . بـه نزدیـک وی رفـت، سـالم گفـت رضـی اللّـه عـنهم پوشیده چون محمدبن علی

ن، وی اشارتی کرد به آسـما. آمدند تا چهل کس آنجا جمع شدندچون زمانی برآمد از هر سوی گروهی می. نشاند
چیزی خوردنی پدیدار آمد، بخوردیم و محمدبن علی سؤاىل کرد و آن مرد در آن باب سخن بسیار گفـت؛ چنانکـه 

یـا بـابکر، بـرو کـه «: و مـرا گفـت. چون زمانی بود، دستوری خواست و بازگشت. من یک کلمه از آن فهم نکردم
ایها الشیخ، آن چه جای بود؟ و آن مرد کـه «: چون زمانی بود به ترمذ بازآمدیم من وی را گفتم» .سعید ابد گشتی

ایهـا الشـیخ، انـدر ایـن سـاعت ازترمـذ «: گفـتم» .آن تیه بنی اسرائیل و آن مرد قطب المدار علیه«: گفت» بود؟
و ایـن عالمـت » .یا ابابکر، ترا کار با رسیدن است نه با پرسیدن و با چگـونگی«: گفت» چگونه به تیه رسیدیم؟

  .آنِ سکرصحت صحو باشد نه از 
اکنون این مختصر کردیم که اگر به تفصیل این مشغول شویم و اخوات این را شرح دهـیم کتـاب مطـول شـود و از 

پس بعضی از دالیل که تعلق آن بدین کتاب اسـت بـه ذکـر کرامـات و حکایـات ایشـان موصـول . مقصود بازمانیم
ح و محققان رامذاکرت و عوام را زیادت یقني و دفع گردانم تا به خواندن آن مریدان را تنبیه باشد و علما را تروی

  .شبهت

  الکالم فی ذکر کراماتهم
بدان که چون حجت عقل ثابت شد بر صحت کرامات، و دلیل بر ثبوت آن قایم شد، باید تا دلیل کتابی نیز معلوم 

بـر دسـت  گرددو آنچه آمده است اندر اخبار صحاح، که کتاب و سنت بر صـحت کرامـت و افعـال نـاقض عـادت
از آن جمله یکی آن که در نـص کتـاب مـا را . اهل والیت ناطق است و انکار آن جمله انکار حکم نصوص باشد

ابر پیوسته بر سر ایشان » ).البقره/ ۵۷(وظَلَّلْنا عَلَیْکُم الغَمامَ و أَنْزَلْنا علیکُمُ المَنَّ وَالسَّلوی «: خرب داد؛ قوله، تعاىل
 آن معجـزۀ موسـی بـود«: اگـر کسـی گویـد از منکـران کـه. هر شبی تـازه پدیـدار آمـدیسایه داشتی و من و سلوی 

: اگر گوید که» .این کرامت اولیا، معجزۀ محمد است، صلی اللّه علیه«: ما نیز گوییم که» .روا بود صلواتُ اللّه علیه
 السّـالم علیـه موسـی«: یمگوی» .این در غیبت است واجب نکند که این معجزۀ وی باشد و آن اندر وقت او بود«

چـون آنجـا . پس چه غیبت زمان و چه غیبت مکـان. بودهمان حکم باقی می. از ایشان غایب شد و به طور رفت
  ».معجز اندر غیبت مکان روا بود، اینجا نیز اندر غیبت زمان روا بود
ارادت تخت بلقیس شـد کـه پـیش از  السّالم علیه و دیگر ما را خرب داد از کرامت آصَف برخیا، که چون سلیمان را

خواست تا شرف وی به خلق نماید و کرامت وی ظـاهر گردانـد و بـه  تعاىل آمدنش تخت ورا حاضر کنند، خداوند
کیست که تخـت بلقـیس پـیش از آمـدنش «: السّالم سلیمان گفت، علیه. اهل زمانه نماید که کرامت اولیا جایز بود

من پـیش  ).النّمل/۳۹(قالَ عِفْریتٌ مِنَ أنا اتیکَ به قَبْلَ أنْ تَقُومَ مِنْ مقامِکَ «: قوله، تعاىل» اینجا حاضر گرداند؟
  ».از آن که تو چشم برهم زنی آن تخت ورا اینجا حاضر کنم
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بر وی متغري نشد و انکار نکـرد، و وی را مسـتحیل نیامـد و ایـن بـه هـیچ حـال  صلی اللّه علیه بدین گفتار سلیمان
از آن که آصف پیغمرب نبود، المحاله باید کـه کرامـت باشـد و اگـر معجـزه بـودی اظهـار آن بـر دسـت معجزه نبود؛ 

  .بایستی السّالم علیه سلیمان
و دیگر ما را خرب داد از احوال مریم و زکریا که چون به نزدیک مریم درآمدی به تابستان میوۀ زمستان دیدی و بـه 

و بـه اتفـاق » ).آل عمـران/۳۷(مِنْ عندِ اللّـه «: مریم گفت» نّی لکِ هذاأ«: زمستان میوۀ تابستان دیدی؛ تا گفت
  .مریم پیغمرب نبود
وَهُزّی إلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً «: ما را از حال وی به بیان صریح خرب داد عزّ و جّل و نیز خداوند

  »).مریم/۲۵(جَنیّاً 
و خواب ایشان و تقلب ایشـان انـدر کهـف بـر یمـني و  و سخن گفنت سگ با ایشانو نیز احوال اصحاب الکهف 

  »).الکهف/۱۸(ونُقَلِّبُهُم ذاتَ الْیَمنيِ وَذاتَ الشِّمالِ و کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالوَصیدِ «: شمال؛ لقوله، تعاىل
  .مت باشداین جمله افعال ناقض عادت است و معلوم است که معجزه نیست؛ باید که کرا

و روا بود که این کرامت به معنی استجابت دعوات بود به حصول امور موهوم انـدر زمـان تکلیـف، و روا بـود کـه 
قطع بسیاری از مسافت بود اندر ساعتی، و روا بود که پدید آمدن طعامی بود از جایگاهی نابیوس، و روا بـود کـه 

  .های خالیق و مانند ایناشراف بود اندر اندیشه
 و آن چنان بـود کـه روزی صـحابه. حدیث الغار آمده است صلی اللّه علیه و سلم ندر احادیث صحیح از پیغمربو ا

یا رسـول اللّـه، مـا را از عجایـب افعـال امـم ماضـیه چیـزی «: را گفتند صلی اللّه علیه –پیغمرب  رضوان اللّه علیهم
  ».بگوی

چون پـاره. ب درآمد، قصد غاری کردند و اندر آنجا بخفتندش. رفتندپیش از شما سه کس به جایی می: وی گفت
: بـا یکـدیگر گفتنـد. ایشان متحـري بماندنـد. ای از شب بگذشت، سنگی از کوه در آمد و درِ آن غار سخت بگرفت

  .شفیع آریم تعاىل نرهاند ما را از این جای هیچ چیزی جز آن که کردارهای بی ریای خود را به حضرت خدای
مرا مادری و پدری بود و از مال دنیایی چیزی نداشتم بجز بُزکی که شري او بدیشان دادمی و من هر « :یکی گفت

تر آمـدم و تـا شبی من بیگاه. روز یک حُزمه هیزم بیاوردمی و بهای آن اندر وجه طعامِ خود نهادمی و از آنِ ایشان
آن قدح اندر دست مـن بمانـد؛ و مـن بـر . بودندآن بُزک را بدوشیدم و طعام ایشان اندر شري آغشتم، ایشان خفته 

کردم تا صبح برآمد و ایشان بیدار شـدند و طعـام بخوردنـد پای استاده و چیزی نخورده، انتظار بیداری ایشان می
  ».ای بار خدای، اگر من در این راست گویم، ما را فریادرس«: پس گفت» .من آنگاه بنشستم

  .سنگ یک بار بجنبید و شکافی پدیدار آمد آن: که صلی اللّه علیهپیغمرب گفت
خواندم، اجابت مرا دخرت عمی بود با جمال، و پیوسته دلم بدو مشغول بودی و وی را به خود می«: دیگری گفت

چـون بـه نزدیـک مـن آمـد، . نکردی تا وقتی به حیل صد و بیست دینار بدو فرستادم تا یک شب با من خاىل کند
  ».دست از وی بداشتم و آن زر با وی بگذاشتم. عزّ و جّل از خدای، ترسی اندر دلم پدیدار آمد

  ».بار خدایا، اگر من اندر این راست گویم، ما را فرج فرست«: آنگاه گفت
آن سنگ جنبیدنی دیگر بجنبید و آن شکاف زیادت شد؛ فامـا هنـوز بـريون : که صلی اللّه علیه و سلم پیغمرب گفت

  .نتوانستند آمدن
مـن آن . یکـی از ایشـان ناپدیـدار شـد. همه تمام مزد بسـتدند. کردندمرا مزدوران بودند که کار می« :سدیگر گفت

سـاىل . شـدهر سال همچنني زیادت می. ساىل دیگر دو شد و سدیگر سال چهار شد. مزد وی را گوسفندی خریدم
ام، یـاد داری؟ اکنـون مـرا بـدان هوقتی برای تو کـاری کـرد: مرد بیامد که. چند برآمد، ماىل عظیم وی را فراهم شد
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آن همـه . گـویمنـه، راسـت مـی: مرا می فسوس داری؟ گفـتم: گفت. برو آن همه زانِ توست: گفتم. حاجت است
  ».گویم، ما را فرج فرستخدایا، اگر این سخن راست می«: آنگاه گفت» .وی را دادم تا برفت

  .راتر شد تا هر سه بريون آمدندآن سنگ از در غار ف: که صلی اللّه علیه پیغمرب گفت
  .و این فعل ناقض عادت بود
: راوی آن اسـت کـه رضی اللّه عنه حدیث جُریج راهب و ابوهریره صلّی اللّه علیه و سلم و معروف است از پیغمرب

  :به خردگی اندر گاهواره سخن نگفت إلّا سه کس: که السّالم علیه پیغمرب گفت
  .دانیدو شما همه می السّالم علیه یکی عیسی

. روزی به دیـدار پسـر بیامـد. دیگر اندر بنی اسرائیل راهبی بود جُریج نام، مردی مجتهد، و مادری مستوره داشت
یا رب، رسـوا «: مادرش از تنگدىل گفت. وی اندر نماز بود، در صومعه نگشاد ودیگر روز و سدیگر روز همچنان

مـن جُـریج را «: اندر آن زمانۀ وی زنی بود بَالیه، گفت گروهی را کـه و» .گردان مر پسر مرا و به حق من بگريش
چـون . با شبانی اندر آن راه صحبت کرد و حاملـه شـد. به صومعۀ وی شد و جریج بدو التفات نکرد» .از راه بربم

ر و چـون بـار بنهـاد مردمـان قصـد صـومعۀ وی کردنـد و وی را بـه د» .این بار از جریج است«: به شهر آمد گفت
گویـد پـدر مـن یا جریج، مادرم بـر تـو دروغ مـی«: گفت» یا غالم، پدر تو کیست؟«: جریج گفت. سلطان آوردند
  ».شبانی است

یا «: گفت. سواری نیکو روی و نیکو جامه بر گذشت. و سدیگر زنی کودکی داشت، بر در سرای خود نشسته بود
زمانی بود، زنی بـد نـام » .ا رب، مرا چنان مگردانی«: کودک گفت» .رب، تو این پسر مرا چون این سوار گردان

مـادر » .یا رب، مـرا چنـان زن گـردان«: کودک گفت» .یا رب، پسر مرا چون این زن مگردان«: گفت. برگذشت
از آن که آن مرد جبـاری اسـت از جبـابره، و ایـن زن «: گفت» گویی؟ای پسر، این چرا می«: گفت. متعجب شد

  ».را بد گویند و من نخواهم که از جباران باشم، خواهم که از مصلحان باشم زنی مصلحه؛ اما مردمان وی
 علیـه کـه روزی بـه نزدیـک پیغمـرب رضـی اللّـه عنـه و دیگر معروف است حدیث زایده، کنیزک عمر بـن الخطـاب

ای و مـن وفقـهآیـی؟ تـو میا زایده، چرا نزدیک ما دیر به دیر می«: پیغمرب گفت. درآمد و بر وی سالم گفتالسّالم
بامـداد «: گفت» آن چه چیز است؟«: گفت» .امیا رسول اللّه، امروز با عجایبی آمده«: گفت» .ترا دوست دارم

سواری دیدم که از آسمان به زمني آمد و بر من . ای ببستم، بر سنگی نهادم تا برگريمچون حُزمه. به طلب هیزم رفتم
: رسـانید و گفـت رضوان، خـازن بهشـت، سـالم: رسان و بگوی که محمد را از من سالم: سالم گفت، و مرا گفت

گروهی بی حساب اندر شوندو گروهی را حسـاب یَسـري : اندبشارت مر ترا که بهشت بهر امتان تو سه قسمت کرده
این بگفت و قصد آسمان کـرد و ازمیـان آسـمان و زمـني بـه مـن التفـات . کنند و گروهی را به شفاعت تو ببخشند

یـا سـنگ، : یازایده، حُزمه را بر سنگ بگذار، و مر سنگ را گفـت: بگفت. یافت که آن حُزمه را برنتافتممرا . کرد
  ».آن حزمه را با زایده به در خانۀ عمر بر

: گفـت. اثر آمد و شد سنگ بدیدنـد. آمد رضی اللّه عنه برخاست و با صحابه به در خانۀ عمر السّالم علیه پیغمرب
  ».مرا از دنیا بريون نربد تا رضوان مرا به درآمدن امت من به بهشت بشارت نداد تعاىل اوندالحمدللّه، که خد«

  .زنی را این کرامت داد و به درجۀ مریم رسانید وجلعزّ  و خدای
. ای از دریـا پـیش آمـدمر عالء بن الحضرمی را به غزو فرستاد و بر راه پاره السّالم علیه و معروف است که پیغمرب

  .دم بر آن نهادند و بجمله برگذشتند که قدمهای ایشان تر نگشته بودق
طریـق اسـتاده گروهی را دید کـه بـر قارعـۀ . رفتمعروف است که به راهی می رضی اللّه عنه و از عبداللّه بن عمر

مـا  اگـر نـی ای سگ، اگر از خدای فرمان داری بران، و«: عبداللّه عمر گفت. بودند و شريی راه ایشان گرفته بود
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  .شري برخاست و مر او را تواضع کرد و اندر گذشت» .را راه ده تا بگذریم
ای بنـدۀ خـدای، «: مردی را دید انـدر هـوا نشسـته، گفـت: اثری معروف است که السّالم علیه و از ابراهیم پیغمرب
ردانیدم و به فرمـان روی از دنیا بگ«: گفت» آن چه بود؟«: گفت» .به چیزی اندک«: گفت» این به چه یافتی؟

  ».آن که مرا اندر هوا مسکنی باشد تا دلم از خلق گسسته شود: اکنون چه خواهی؟ گفتم: مرا گفتند. خدای آوردم
هـا جـایی خفتـه امريالمـؤمنني انـدر خرابـه«: گفتنـد. عمر کردو چون آن جوانمرد عجمی به مدینه آمد، قصد کشنت 

این همه فتنه در ایـن جهـان از ایـن «: دِرّه زیر سر نهاده با خود گفترفت، وی را یافت بر خاک خفته و » .باشد
وی فریـاد . شمشري برکشید دو شري پدید آمدنـد و قصـد وی کردنـد» .است و کشنت این به نزدیک من سخت آسان

  .بیدار شد قصه با وی بگفت و اسالم آورد رضی اللّه عنه عمر. خواست
انـدر : ای آوردنـد کـهها حقهخالد بن ولید را، به سواد عراق، اندر میان هدیه هرضی اللّه عن و اندر خالفت ابوبکر

آن حقـه را بگشـاد و آن بـر کـف خـود  رضـی اللّـه عنـه خالـد. این زهر قاتل است و اندر خزانۀ هیچ مَلِکی نیسـت
  .ه آمدندمردمان متعجب شدند و بسیاری از ایشان به را. افکند و بسم اللّه بگفت و اندر دهان نهاد

روزی مـن از بـازار . هـا بـودیروایت کند که به عبادان سیاهی بـود کـه انـدر خرابـه رحمة اللّه علیه و حسن بصری
ام، بـدان کـه مگـر تـو طعامی است کـه آورده«: گفتم» این چه چیز است؟«: مرا گفت. چیزی بخریدم و بدو بردم

د من سنگ و کلوخ دیوارهـای آن خرابـه را جملـه زر به دست اشارتی کرد و در من خندی: گفت» .بدان محتاجی
  .از کردۀ خود تشویر خوردم و آنچه برده بودم بگذاشتم، و خود بگریختم از هیبت او. دیدم

» شري دارم و آب، کدام خـواهی؟«: گفت. بر راعی برگذشتم و از وی آب خواستم: و ابراهیم ادهم روایت کند که
صـا بـر سـنگ زد و آبـی خـوش و پـاکیزه از آن سـنگ بـريون آمـد؛ و مـن برخاست و ع» .آب خواهم«: من گفتم

  ».تعجب مکن، که چون بنده حق را مطیع باشد همه عالم وی را مطیع گردند«: متعجب شدم، گفت
  .شنیدندبه هم نشسته بودند، و طعامی همی خوردند و تسبیه کاسه می رضی اللّه عنهما و ابوالدرداء و سلمان

انـدر . یک چنـدگاه مـن هـر سـه روزی طعـام خـوردمی: آرند که گفتروایت می رضی اللّه عنه رازو از ابوسعید خ
طبـع عـادت خـود طلـب کـرد بـر جـای فـرو . روز سدیگر ضعفی اندر من پدید آمـد و طعـام نیـافتم. رفتمبادیه می
ی طعام و یا طعامی سکونت یا باسعید، اختیار کن تا سببی خواهی مر دفع سستی را ب«: هاتفی آواز داد که. نشستم

برخاسـتم و دوازده منـزل دیگـر بـرفتم بـی طعـام و . قوتی اندر مـن آمـد: گفت» .الهی، سببی«: گفتم» نفس را؟
  .ابشر

اند اهـل تسـرت بـر آن کـه و معروف است که امروز در تُستَر مر خانۀ سهل بن عبداللّه را بیت السباع خوانند و متفق
ر آمدنـدی و وی مـر ایشـان را طعـام دادی و مراعـات کـردی و اهـل تُسـرت خلقـی شري و سباع به نزدیک وی انـد

  .بسیارند بر این
جوانی دیدم مرقعه دار و محربه اندر رَکـوه. رفتم بر کرانۀ بحرمن با ابوسعید خراز می: و ابوالقاسم مروزی گوید که

چـون انـدر وی نگـرم، گـویم از . یسیمای این جـوان عبـایی اسـت و معـاملتش حِبْـر«: ابوسعید گفت. ای آویخته
ای «: خراز گفـت» .بیا تا ازوی برپسیم که تا چیست. رسیدگان است و چون در محربه نگرم، گویم از طالبان است

یکـی راه عـوام و یکـی راه خـواص و تـرا از راه : راه به خـدای دو اسـت«: گفت» جوان، راه به خدای چیست؟
نهـی و سرپی و معاملت خود را علت وصول به حـق مـیاست که تو میخواص هیچ خرب نیست؛ اما راه عوام این 

  ».دانیمحربه را از حجاب می
من وقتی در کشتی نشستم که تا از مصر به جده رویم جوانی مرقعه دار با ما انـدر : کهو ذاالنون مصری روایت کند 

ت از سـخن گفـنت بـا وی؛ کـه بـس باز داشبود؛ اما هیبت وی مرا میکشتی بود، و مرا از وی التماس صحبت می
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خداوند صره مـر . ای جواهر از آنِ مردی گم شدعزیز روزگار مردی بود و هیچ از عبادت خاىل نبود تا روزی صُرّه
با وی بدین گونه سخن مگویید، تـامن از وی «: من گفتم. خواستند تا با وی جفایی کنند. این جوان را تهمت کرد

این مردمان را صورتی بسته است از تو، و مـن «: آمدم و با وی بتلطف بگفتم کهبه نزدیک وی » .بخوبی بر رسم
ماهیان دیدم که بر . وی روی سوی آسمان کرد و چیزی بگفت» چه باید کرد؟. ایشان را ازدرشتی و جفا بازداشتم

نهـاد و  روی آب آمدند و هر یکی جوهری اندر دهن گرفته چون مردمان کشتی آن بدیدنـد، وی پـای بـر روی آب
  .پس آن که صره برده بود از اهل کشتی مر آن را باز داد و مردمان کشتی بسیار ندامت خوردند. برفت

چون به مسجد وی . من در ابتدای امر خود قصد زیارت مسلم مغربی کردم: و از ابراهیم رقّی روایت کنند که گفت
روز دیگـر بـه وقـت طهـارت » .ج مـن ضـایع شـدرنـ«: اندر آمدم، امامی کرد و الحمد خطا برخواند با خود گفتم

مسـلم از . آمـد بانـگ برگـرفتمدیگری بر اثر من مـی. بازگشتم. شريی بر راه خفته بود. خواستم تا به کنارۀ آب روم
ای «: چون شريان وی را بدیدند تواضع کردنـد وی گـوش هـر یـک بگرفـت و بمالیـد و گفـت. صومعه بريون آمد

یا ابااسحاق شما بـه راسـت کـردن «: آنگاه مرا گفت» ام که با مهمانان من مچخید؟سگان خدای، نه با شما گفته
  ».برتسندبرتسید و ما به راست کردن باطن مر حق را تا خلق از ما میظاهر مشغول شدید مر خلق را تا از خلق می

در گـل بـه دشـواری مـیبارانکی آمده بود و ما ان. از بیت الجن قصد دمشق داشت رضی اللّه عنه روزی شیخ من
آری، تـا مـن تهمـت از راه توکـل «: گفـت. و پای جامه خشک بود بـا وی بگفـتمکردم نعلني  هشیخ را نگا. رفتیم

  ».قدم مرا از وَحَل نگاهداشته است تعاىل ام و آن را از وحشت حرص نگاه داشته خداوندبرداشته
وی و  رضی اللّـه عنـه قصد شیخ ابوالقاسم کُرَّکان کردم .ای افتاد و طریق حل آن بر من دشوار شدوقتی مرا واقعه
. گفـتواقعـۀ مـن بـود کـه بـا سـتونی مـی وی را اندر مسجد در سرای خـود یـافتم تنهـا، و بعـني آن. به طوس بود

اندر این ساعت با مـن بـه سـخن  عزّ و جّل ای پسر، این استون را خدای«: گویی؟ گفتاین با که می«: گفتمش
  ».ز من سؤال بکردآورد تا ا

و به فرغانه دهی است که آن را شالتک خوانند پريی بود از اوتاد االرض آنجا که او را باب عمر گفتنـدی و همـه 
چـون بـه . قصد زیارت وی کـردم از اوزکنـد. ای بود فاطمه نامدرویشان آن دیار را باب خوانند و مر او را عجوزه

» .تا شیخ را ببینم بصورت، و وی به من نظری کند بشـفقت«: فتمگ» به چه آمدی؟«: نزدیک وی درآمدم، گفت
چـون روز و  خواهمـت دیـدبینم و تا از مَنَت غایب نگردانند میای پسر، من خود از فالن روز باز ترا می«: گفت

ارت از پسِ این، زیـ. ای پسر، سرپدن مسافت کار کودکان است: گفت سال شمار کردم، آن روز ابتدای توبۀ من بود
ای فاطمـه، آنچـه داری بیـار تـا ایـن «: پـس گفـت» .به همت کن؛ که در حضور اشخاص هـیچ چیـز نبسـته اسـت

طبقی انگور تازه بیاورد، و وقت آن نبـود و بـر آن طبـق رطبـی چنـد و بـه فرغانـه رطـب ممکـن » .درویش بخورد
  .نشود

کبوتری دیـدم سـپید کـه . م، تنها، بر حکم عادتنشسته بود رحمة اللّه علیه وقتی به میهنه بر سر تربت شیخ بوسعید
و چـون برخاسـتم نگـاه . گفتم مگر از کسی جَسته است. ای شد که بر تربت وی انداخته بودندبیامد و در زیر فوطه

شـبی وی را در تـا . دیگر روز و سدیگر روز بدیدم و اندر تعجب آن فـرو مانـدم. کردم در زیر فوطه هیچ چیز نبود
آن کبوتر صفای معاملت من است که هر روز اندر گور بـه منادمـت «: گفت. واقعه از وی برپسیدمخواب دیدم آن 

  ».من آید
و اگر بسیاری از این حکایات بیارم هنوز سرپی نشود و مراد از این کتاب اثبات اصول طریقت است؛ اندر فرع و 

اکنـون فصـوىل کـه . کننـدر منابر نشر مـیاند و بسیاری جمع کرده و مذکران بر سمعاملت نقاالن خود کتب ساخته
  .بدین پیوسته است اندر این کتاب مشبع بیارم تا به جایی دیگر به سر آن باز نباید شد، ان شاء اللّه تعاىل
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  الکالم فی تفضیل االنبیاء علی االولیاء
انـد و مصـدقان دعـوت بدان که اندر همه اوقات و احوال، باتفاق جملۀ مشایخ این طریقت اولیا متابعان پیغمربان

ترند از اولیا؛ از آنچه نهایت والیت بدایت نبوت بودو جملۀ انبیا وىل باشند اما از اولیا کسـی و انبیا فاضل. ایشان
اند، و اندر آنچه این گروه را حـال اسـت آن اند اندر نفی صفات بشریت و اولیا عاریتنبی نباشد و انبیا متمکنان

و هیچ کـس از علمـای اهـل سـنت و . این گروه را مقام است آن گروه را حجاب استگروه را مقام است و آنچه 
اند و مـتکلم بـه کـالم محققان این طریقت اندر این خالف نکنند بجز گروهی از حشویان که مجسمۀ اهل خراسان

وىل شیطان  اند امااندر اصول توحید که اصل این طریقت را نشناسند وخود راوىل خوانند و بدرست وىل متناقض
تـر از محمـد و این ضاللت مر ایشان را کفایت بود که جاهلی را فاضل» . از انبیاانداولیا فاضلرت«: و ایشان گویند

نهندو گروهی دیگر از مشبهه توال بدین طریقت کنندو حلول و نزول حـق بـه معنـی  صلی اللّه علیه و سلم مصطفی
بگویند و آن اندر آن دو مذهب مذموم که وعده  تعاىل تجزیت بر ذات باری و به جواز لعنهم اللّه انتقال روا دارند

  .ام بیارم اندر این کتاب بتمامی، ان شاء اللّه تعاىلکرده
اند اندر نفی تخصیص انبیا و هر که مر نفی تخصیص انبیا را اند موافقاین دو گروه که مدعی به اسالمو در جمله 

انـد و اولیـا متابعـان ایشـان بـه احسـان، و داعیان و ائمه صلوات اللّه علیهم اجمعني یاپس انب. اعتقاد کند کافر شود
  .تر بودمحال باشد که مأموم از امام فاضل

و در جمله بدان که اگر احوال و انفاس روزگار جملۀ اولیا اندر جنب یک قدم صدق نبی صـورت کنـی آن جملـه 
انـد و یافتـه و بـه فرمـان دعـوت بـاز آمـده و روند و آن گروه رسیدهمی طلبند ومتالشی شود؛ از آنچه این گروه می

  .برندقومی را می
چون رسول به کسی آید از «: اندر عادت چنني رفته است که: که لعنهم اللّه و اگر کسی گوید از این مالحدۀ مذکور

ایـن صـورت مـر » .ترنـدجربئیـل فاضـل مَلِکی، باید تا این مبعوثٌ الیه فاضل تر از وی باشد؛ چنانکه پیغمـربان از
  . ایشان را خطاست

تر باشد؛ چنانکه جربئیل را به رسـل فرسـتاد اگر ملکی رسوىل فرستد به یک کس باید تا مُرسَلٌ الیه فاضل: گوییم
 از آن تر بودند اما چون رسول به جمـاعتی باشـد و قـومی، المحالـه رسـول فاضـلرتو ایشان هر یکی از وی فاضل

  .از امم و اندر این هیچ عاقل را شبهت نیفتد و اشکال در خاطر نیاید السّالم علیهم شد؛ چنانکه پیغمربانگروه با
تر از همه روزگار اولیا؛ از آنچه چون اولیا به نهایت رسند از مشـاهدت خـرب دهنـد و از پس یک نَفَس انبیا فاضل

چـون بـدایت . را اول قدم اندر مشـاهدت باشـد حجاب بشریت خالص یابند هرچند عني بشر باشند؛ و باز رسول
انـد کـه مقـام جمـع از نبینی که همه طالبـان حـق از اولیـا متفـق. این، نهایتِ وی بود، این را با آن قیاس نتوان کرد

تفاریق کمال والیت بود؟ و صورت این چنان بود که بنده به درجتی رسد از غلبـۀ دوسـتی کـه عقلشـان انـدر نظـر 
و به شوق فاعل کل عالم را همه آن دانند و آن بینند؛ چنانکه ابوعلی رودباری گفت، رحمة اللّه  فعل مغلوب گردد

اگر دیداروی از ما زایل شود اسم عبودیت از ما ساقط گـردد؛ کـه مـا شـرب » .لو زالتْ عَنّا رُؤْیَتُه ماعَبَدْناهُ«: علیه
  .عبادت جز از دیدار وی نیابیم

نفـی و اثبـات و مسـلک و . ایت حال باشد؛ که اندر روزگار ایشان تفرقه صـورت نگـريدمر انبیا را بدو این معانی 
صـلوات  مقطع و اقبال و اعراض و بدایت و نهایت ایشان اندر عني جمع باشد؛ چنانکه اندر بدایت حال، ابراهیم

ــه علیــه هــذا رَّبــی «: د گفــت، بــاز کــه آفتــاب دیــ»)االنعــام/ ۷۷، ۷۶(هــذا رَّبــی «: ســتاره و مــاه را دیــد گفــت اللّ
ندیـد و اگـر بدیـد هـم بـه دیـدۀ جمـع از غلبۀ حق بر دلش و اجتماع وی اندر عني جمع غري مـی» ).االنعام/۷۸(

، ابتـدا بـه جمـع و انتهـا بـه »)االنعـام/۷۶(ال أُحِـبُّ االفِلـنيَ «: بدید در عني دیدار از دیدار خود تربا کرد و گفـت
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است و نبوت را نیست تا بودند نبی بودند و تا باشند نبـی باشـند و پـیش الجرم والیت را بدایت و نهایت . جمع
  .انداند اندر معلوم و مراد حق همان بودهاز آن که موجود نبوده

مـا را انـدر ایشـان هـیچ ! هیهـات«: گفـت» چه گـویی انـدر حـال انبیـا؟«: پرسیدند که رضی اللّه عنه و از بویزید
اثبـات و نفـی ایشـان انـدر درجتـی  تعـاىل ت کنیم آن همه ما باشیم، و حـقهرچه اندر ایشان صور. تصرف نیست

ن که مرتبت اولیـا از ادراک خلـق نهـان اسـت، مرتبـت انبیـا از پس همچنا» .نهاده است که دیدۀ خلق بدان نرسد
  .تصرف اولیا نهان است

به آسمانها بردند بـه هـیچ چیـز نگـاه سرّ ما را : وی گوید. عجب روزگار مردی بوده است رضی اللّه عنه و ابویزید
نکرد و بهشت و دوزخ وی را بنمودند به هیچ چیز التفات نکرد و از مکنونات و حجب برگذاشتند، فصرتُ طرياً، 

چـون . پریدم تا به میدان ازلیت مشرف شدم ودرخت احدیت انـدر آن بدیـدممرغی گشتم و اندر هوای هویت می
مرا . بار خدایا، با منی من مرا به تو راه نیست و از خودیِ خود مرا گذر نیست« :نگاه کردم آن همه من بودم گفتم

یا بایزید، خالص تو از توییِ تو در متابعت دوست ما بسته است، دیده را به خاک «: فرمان آمد که» چه باید کرد؟
  ».قدم وی اکتحال کن و بر متابعت وی مداومت کن

پس معراج . گویند؛ و معراج عبارت بود از قرب» معراج بایزید«طریقت  و این حکایتی دراز است و این را اهل
و تن پیغمربان بـه صـفاو پـاکیزگی و  انبیا از روی اَظهار بود به شخص و جسد و از آنِ اولیا از روی همت و اَسرار

ال خـود مغلـوب و آن چنان بُوَد کـه وىل را انـدر حـ قربت چوندل اولیا باشد و سرّ ایشان و این فضلی ظاهر است
آراینـد و چـون بـه گردانند و به قرب حق مـیگردانند تا مست گردد، آنگاه به درجات سر وی را از وی غایب می

پـس فـرق بسـیار بـود . حال صحو بازآید آن جمله براهني در دلش صورت گشته بودو علم آن مر او را حاصل آمده
  .و باللّه العون والتّوفیق .میان کسی که شخص وی را آنجا برند که فکرت دیگری را

  الکالمُ فی تفضیلِ األنبیاءِ و األولیاء عَلَی المالئکةِ و المؤمننيَ أیضاً 
انبیا و آنان که محفوظان رحمةاللّه علیهم اجمعني بدان که به اتفاق اهل سنت و جماعت و جمهور مشایخ طریقت

بـه ایشـان «: ایشان مالئکه را افضل انبیـا گوینـد و گوینـدترند به خالف معتزله که اند از اولیا، از فریستگان فاضل
  ».مطیع تر باید که فاضل تر باشند تعاىل و تقدس تر و مر حق راترند و به خلقت لطیفرتبت رفیع

 جـّل جاللُـه حقیقت، خالفِ صورت شماست؛که تن مطیع و رتبت رفیع و خلقت لطیف مر فضـل حـق را: گوییم
گوینـد مـر ابلـیس را بـود امـا بـه اتفـاق نهاده باشد و این جمله که می تعاىل باشد که حقفضل آن را . علت نباشد

وی را فضـل نهـد و از خلـق برگزینـد و  تعاىل و تقدس پس فضل مر آن را بود که خداوند. ملعون و مخذول است
این ضـرورت اسـت کـه حـال  مالئکه را به سجده کردن آدم فرمود و تعاىل دلیل بر فضل انبیا آن است که خداوند
  .مسجدٌ له عاىل تر از حال ساجد بود

کند؛ روا بـود کـه مالئکـه تر و آن را سجده میخانۀ کعبه سنگی است و جمادی و مؤمن ازوی فاضل: و اگر گویند
  . تر بوده باشند و او را سجده کردندنیز از آدم فاضل

کنـد اال همگـان گوینـد خداونـدِ خانـه را را سجده می هیچ کس نگوید مؤمن خانه را یا محراب یادیواری: گوییم
کند و همه گویند که مالئکه آدم را سجده کردند بر موافقت کالم خداوند؛ که چون ذکر سـجدۀ مالئکـه سجده می

و » .ما فرمودیم مر مالئکه را و گفتیم تـا آدم را سـجده کننـد). البقره/۳۴(اُسجُدُوا لِادَمَ «: کرد گفت، قوله، تعاىل
خداونـد را سـجده کنیـد و بنـدگی وی را ). الحـجّ/۷۷(و اسجُدُوا واعبُـدوا رَبَّکـمْ «: چون مؤمنان را امر کرد گفت

پس خانه نه چون آدم باشد؛ که مسافر چون خواهـد کـه بـر پشـت سـتور خداونـد را پرسـتد اگـر » .میان اندر بندید
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ه اندر بیابـانی گـم کنـد روی بـه هـر سـو کـه آرد فرمـان و مُغْمی علیه اگر دالیل قبل. روی به خانه نباشد معذور بود
گزارده باشد و مالئکه را اندر سـجدۀ آدم هـیچ عـذری نبـود؛ آن یکـی از خـود عـذری نهـاد ملعـون ابـد گشـت و 

  .خاکسار شد این ادله واضح است آن را که بصريت بودش
نـدر خلقـت شـهوت نیسـت وانـدر دل اند اندر حق معرفت؛ که مـر ایشـان را او نیز بدان که مالئکه چون مضطری
غذاشان طاعت است و مشرب بر فرمـان اقامـت اسـت؛ بـاز انـدر . و حیلت نی حرص و آفت نی و اندر طبع زرق

طینت آدمی شهوت مرکب است و ارتکاب معاصی از وی محتمل و زینت دنیا اندر دلش مؤثر و حرص و حیلـت 
اندر عروق بـا خـون همـی گـردد انـدر مجـاری آن و  شیطان را در شخصش چندان سلطنت که. اندر طبعش منتشر

با امکان : پس کسی که این جمله وصف وجود او باشد. نَفْسی بد فرمای بدو مقرون که داعی همه شرها آن است
شهوت از فسق و فجور پرهیز کند و با عني حرص از دنیـا اعـراض نمایـد و بـا بقـای وسـواسِ شـیطان انـدر دل از 

فت نفسانی روی بگرداند و به اقامت بر عبادت و مداومت بر طاعت و بـه مجاهـدت بـا معاصی رجوع کندو از آ
تر بود؛ زیرا که اندر صفتشان معرکه گاه شـهوت و مجادلت با شیطان مشغول گردد بحقیقت این از آن فاضل نفس

حتاج سبب و آلت نباشد و اندر طبعشان ارادت غذا و لذت نه، اندوه زن و فرزند نه مشغوىل خویش و پیوند نه، م
  .نه مستغرق اَمل و آفت نه

زود آن نعمـت و ! اندر جمال یا بزرگی اندر جـذب منـالعزّ  لَعَمْری عجب دارم از آن که فضل اندر افعال بیند با
از رضای سبحان و بزرگی از معرفت و ایمان بینـد؟ تـا عزّ  بزرگی زوال بیند چرا نه فضل از مالک االعیان بیند و

  .خود جاودان بیندو اندر دو جهان دل خود بدو شادمان بینداین نعمت بر 
تـا  صـلی اللّـه علیهمـا جربئیل که چندین هزار سال به انتظار خلعتی عبادت کرد خلعتش غاشـیه داری محمـد بـود

شب معراج ستور وی را خدمت کرد، چگونه فاضـل تـر بـود از آن کـه در دنیـا نفـس را ریاضـت کنـد روز و شـب 
  ق با وی عنایت کند دیدار خودش کرامت کند، از جملۀ خطراتش با سالمت کند؟مجاهدت کند ح

چون نخوت مالئکه از حد درگذشت و هر یک صفای معاملتش را حجت گردانیدند و زبان مالمت انـدر آدمیـان 
و لطف خواستتا حال ایشان بدیشان باز نماید و بدانند که پاکی ایشان محض عصمت  جّل جاللُه دراز کردند، حق
سه کس از میان شما که بزرگرتند اختیار کنید بر ایشان اعتمـاد داریـد تـا بـه «: گفت. جّل جاللُه عنایت حق است

سه فریشـته را اختیـار » .زمني شوند و خلفای زمني باشندو خالیق را به صالح آرند و میان آدمیان داد و عدل کنند
دو بـه . اندر خواست تا بازگردد تعاىل از خدای. آفت آن بدیدکردند، یکی از ایشان پیش از آن که به زمني آمدی 

خلقـت ایشـان مبـدل گردانیـد و آرزومنـد طعـام و  تعـاىل زمني آمدند و پیش از آن کـه بـه زمـني آمدنـدی، خداونـد
بعیان شرابشان گردانید و به شهوتشان مبتال کرد؛ تا بدیشان مر ایشان را عقوبت کرد و تفضیل آدمیان را بر مالئکه 

  .مشاهده کردند
ترنـد پـس آنچـه ترنـد و عـوام مؤمنـان از عـوام مالئکـه فاضـلو در جمله خواص مؤمنان از خواص مالئکه فاضل

انـد افضـل حَفَظـهو آنچه معصـوم نـی. السّالم اند علیهمااند از آدمیان افضل جربئیل و میکائیلمحفوظ و معصوم
  .اند؛ یعنی کرام الکاتبني واللّه اعلم

فضل نهد آن را که خواهـد  تعاىل اند خداونداند و هر یک از مشایخ چیزی گفتهندر این معنی سخن بسیار گفتهو ا
  .بر آن که خواهد واللّه تعاىل اعلم و الطف
  .وفه با یکدیگر که یاد کردم بر سبیل اختصارصو اختالف مت تصوّفاین است متعلقات مذهب حکیمیان اندر 

و اگـر اظهـار . ست از اسرار حق و جز به روش هویدا نگردد، و وىل را جز وىل نشناسـدو بحقیقت والیت سری ا
پـس . این حدیث بر جملۀ عقال جایز بودی خود دوست از دشمن پدیدار نیامدی و واصـل از غافـل ممیـز نبـودی
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در انـدازد، چنان خواست تا جوهر دوستی را اندر صدف خوار داشت خلق نهد و به دریای بـال انـ تعاىل خداوند
تا طالبان به حکم عزیزی آن جان فدا کنند و بر آن دریای جان شکار جان نثار کنند و به قعر آن دریا فرو شـوند تـا 

  .مرادشان برآید ویا به کلی در سر آن شوند
و من خواستم تا اصل این سخن را مطول گردانم؛ اما خوف ماللت تو و نفرت طبع مـانع مـن گشـت تـا عنـان بـر 

  .واللّه اعلم بالصواب. تصار تابیدم و مر مدخلی را بدین طریقت این مقدار بسنده بودصوب اق

  ازیّةرامّا الّخ
کنند و وی را انـدر طریقـت تصـانیف از هراسـت و انـدر تجریـد و  رضی اللّه عنه توال خرازیان به ابی سعید خراز

د و طریقت خود را جمله اندر این دو عبـارت انقطاع شأنی عظیم داشت و ابتدای عبارات از حال فنا و بقا او کر
اکنون من معنی آن بگـویم و غلطهـای گروهـی انـدر آن بیـارم تـا بـدانی کـه مـذهب وی چیسـت و . مضمر گردانید

  .مقصود این طایفه از این دو عبارت متداول چیست

  الکالم فی الفناء و البقاء
  »).النحل/۹۶(هِ باقٍ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَماعِنْدَ اللّ«: قوله، تعاىل

  »).الرحمن/ ۲۷و  ۲۶(کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَیَبقی وجْهُ رَبِّک ذُوالجاللِ و اإلکرامِ «: و قوله، تعاىل
بدان که فنا و بقا بر زبان علم به معنی دیگر بود و بر زبان حـال بـه معنـی دیگـر و ظاهریـان انـدر هـیچ عبـارت از 

  .این عبارت اند که اندرعبارات متحريتر نی
  :پس بقا بر زبان علم و مقتضای لغت بر سه گونه باشد

یکی بقایی که طرف اول وی اندر فناست و طرف آخر اندر فنا؛ چون این جهان که ابتدا نبود و در انتهـا نباشـد و 
اندر وقت هست ودیگر بقایی که هرگـز نبـود و بـوده گشـت و هرگـز فـانی نشـود و آن بهشـت اسـت و دوزخ و آن 

 ان و اهل آن و سدیگر بقایی که هرگز نبود که نبود و هرگز نباشد که نباشد و آن بقای حق اسـت و صـفات ویجه
تعـاىل اللّـهُ عمّـا . لم یزل و الیزال وی با صفاتش قدیم است و مـراد بقـای وی دوام وجـود وی اسـت جل جالله

  .کس را اندر اوصاف وی با وی مشارکت نیست. یقولُ الظّالمونَ
: لم فنا آن بود که بدانی که دنیا فانی است، و علـم بقـا آن کـه بـدانی کـه عقبـی بـاقی اسـت؛ لقولـه، تعـاىلپس ع

بر وجه مبالغت گفت؛ از آن که بقای عمر آن جهان اندر فنـا » ابقی«اینجا » .)االعلی/۱۷(واآلخِرَةُ خريٌ و أبقی «
  .نباشد

ود المحاله علم باقی ماند، و معصـیت فـانی شـود طاعـت اما بقای حال و فنایِ آن، آن بود که چون جهل فانی ش
باقی ماند، چون بنده علم و طاعت خود را حاصل گردانید و نیز غفلت فانی شود به بقای ذکر؛ یعنـی بنـده چـون 
به حق عالم گردد و به علم وی باقی شود از جهل بدو فانی شود و چون از غفلـت فـانی شـود بـه ذکـر وی بـاقی 

  .ط اوصاف مذموم باشد به قیامِ اوصاف محمودشود و این، اسقا
اما خواصِّ اهل این قصه را بدین عبارت نه این باید که یاد کردیم و اشارت ایشان اندر این اصل، بـه علـم و حـال 
نیست و ایشان فنا و بقا را بجز در درجۀ کمال اهل والیت استعمال نکنند؛ آنان که از رنج مجاهدت رسـته باشـند 

امات و تغري احوال جسته و طلب اندر یافت برسیده و همه دیـدنیهای دیـده بدیـده و همـه شـنیدنیهای و از بند مق
گوش بشنیده و همه دانستنیهای دل بدانسته و همه یافتنیهای سر بیافته، و اندر یافـتِ آن آفـتِ یافـت آن بدیـده، و 

عنـی منقطـع گشـته و م سـاقط شـده و از روی از جمله بگردانیده و قصد اندر مراد فانی شده و راه برسیده دعـوی
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کرامات حجاب شده، مقامات غاشیه گشته احوال لباسِ آفت پوشیده در عني مراد از مراد بیمراد مانده مشـرب از 
لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَـنْ بَیِّنَـةٍ وَ یَحْیـی مَـنْ حَـیَّ عَـنْ «: کل ساقط ببوده، انس با مستأنسات هدر گشته؛ لقوله، تعاىل

  »).االنفال/۴۲(نَةٍ بَیِّ
  :گویمو اندر این معنی من می

 فَنَیْــــــــــتُ فنــــــــــائی بفَقــــــــــد هــــــــــوائی
  

ــــــواک  ــــــور هَ ــــــی االم ــــــوائی ف ــــــارَ هَ  فص
  

حالت وجـود اوصـاف، از آفـت اوصـاف فـانی چون بنده اندر » .فاذا فَنِیَ العبدُ عَنْ أوصافِه أدرکَ البَقاءَ بِتَمامِه«
صحو و سکر و فراق . شد؛ تا قرب و بعدش نباشد ووحشت و انسش نماندشد به بقای مراد اندر فنای مراد باقی 

رضی اللّه  اندر این معنی یکی از مشایخ. طمس و اصطالم نه و اسما و اعالم نه، سِمات و ارقام نه. و وصال نبود
  :گویدمی عنهم

ــــــــا ــــــــامی و الرُّســــــــومُ کِالهُم ــــــــاحَ مق  وَط
 فَنَیْـــــــــتُ بـــــــــه عَّنـــــــــی فَنـــــــــازَلَنی بِـــــــــه

 

ـــــت قُربـــــاً و البُعـــــدافلســـــتُ أ ـــــی الوَقْ  ری فِ
ـــــدا ـــــا قَصْ ـــــقِّ عنـــــد الفَن  فهـــــذا ظهـــــورُ الْحَ

 

فی الجمله، فنا از چیزی جز به رؤیت آفت آن و نفی ارادت آن درست نیاید که هر که را صورت بسته است کـه فنـا 
مـن «: د کـهنه چنانکه آدمی چون چیزی را دوست دارد گویـ. از چیزی به حجاب آن چیز درست آید برخطا است

که این هـر دو صـفت طالـب اسـت و انـدر فنـا » .اممن از آن فانی«: و تا چیزی دشمن دارد گوید» .امبدان باقی
  .محبت و عداوت نیست و اندر بقا رؤیت تفرقه نی
د ذات و نیست گشنت شـخص قاین فنا به معنی ف«: پندارند کهو گروهی را اندر این معنی غلطی افتاده است و می

  .و این هر دو محال است» .این بقا آن که بقای حق به بنده پیوندداست و 
چون نگاه . و اندر هندوستان مردی دیدم که مدعی بود به تفسري وتذکري و علم که با من اندر این معنی مناظره کرد

ال ایـن . دانسـت کـردکردم وی خود می فنا را نشـناخت و بقـا را و قـدیم را ازمحـدَث فـرق نمـی طایفـه و از جُهـّ
  .بسیارند که فنای کلیت می روا دارند و این مکابرۀ عیان بود؛ که هرگز فنای اجزای طینتی و انقطاع آن روا نباشد

و اگـر . ، محال بود»فنای عني«: اگر گویند» خواهید؟بدین فنا چه می«: پس مر این مخطیان و جَهَله را گوییم که
ای صفتی دیگر؛ که حوالۀ هر دو صفت به بنـده باشـد و محـال ، روا بود فنای صفتی به بق»فنای وصف«: گویند

مـریم بـه «: باشد که کسی به صفت غريی قایم باشد و مذهب نسطوریان، از رومیان و نصاری، آن است کـه گوینـد
و وی بدان بقا یافت تا باقی شد بـه بقـاء . مجاهدت از کل اوصاف ناسوت فانی شد و بقای الهوت بدو پیوست

و اصل ترکیب عیسی نه از مایۀ انسانیت بـود؛ کـه بقـای وی بـه تحقیـق بقـای الهیـت . ی نتیجۀ آن بوداللّه، و عیس
و این جمله » .است قاند به یک بقا که آن قدیم است و صفت حپس وی و مادرش و خداوند هر سه باقیان. بود

محـوادث گوینـد و مـر قـدیم را اند که ذات خداوند را محل موافق است مر قول حشویان را که از مجسمه و مشبهه
  .صفت محدث روا دارند

چه محدَث محل قدیم بود و چه قدیم محل محدَث؟ و چه قدیم را وصفی محدث بـود و چـه : گوییم با جمله که
محدث را وصفی قدیم؟ و جواز این مذهب دهر باشد و دلیل حدث عالم را باطل گردانـد و صـنع و صـانع را یـا 

و را محدَث به امتزاج مخلوق با نامخلوق و حلول نامخلوق به مخلوق و این خسـران مـر قدیم باید گفت و یا هر د
ایشان را بسنده باشد که چون قدیم را محل حوادث گویند و یـا حـادث را محـل قـدیم یـا صـنع و صـانع را قـدیم، 

چون . بود چون به برهان ضرورت گردد محدثی صنع، صانعشان را محدث باید گفت؛ که محل چیز چون عني چیز
پس این جمله را یا الزم اید که محدَث را قدیم گویند یا قـدیم را . محل محدث بود باید تا حال هم محدث باشد

و فی الجمله، هر چیزی که به چیـزی موصـول و مقـرون و متحـد و ممتـزج بـود . محدث و این هر دو ضاللت بود
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ما صفت ما و اندر تخصـیص اوصـاف مـا را  پس بقای ما صفت ماست و فنای. حکم هر دو چیز چون یکی بود
  .پس فنا وصفی بود به بقای وصفی دیگر. فنای ما چون بقای ما بود و بقا چون فنا

، هـم »ا را بدو تعلق نهفن«: ، روا بود و اگر از بقا که»بقا را بدو تعلق نباشد«: و باز اگر کسی عبارت از فنا کند که
هرکه از مراد خـود فـانی . من فَنِیَ مِنَ الْمُرادِ بَقِیَ بالمُرادِ«. بود و بقا ذکر حق روا بود؛ که مراد از آن فنا، ذکر غري

چون قایم به مراد خود باشی مـراد تـو . ؛ از آنچه مراد تو فانی است و مراد حق باقی»شود به مراد حق باقی شود
  .ود قیامت به بقا بودفانی شود قیامت به فنا بود؛ و باز چون متصرف مراد حق باشی مراد حق باقی ب

چون سـلطان آتـش وصـف . و مثال این، چنان بود که هرچه اندر سلطان آتش افتد، به قهر وی به صفت وی گردد
تر؛ اما این تصرف آتش انـدر وصـف گرداند، سلطان ارادت حق از سلطان آتش اوىلشیء را اندر شیء مبدل می

  .للّه اعلموا. آهن است و عني همان است، هرگز آهن آتش نگردد

  فصل
  .ای است به رمزاندر این معنی هر یکی لطیفه رضی اللّه عنهم مشایخ را

الفناءُ فناءُ العبدِ عَنْ رُؤْیَةِ العُبودیَّةِ، و البقاءُ بَقـاءُ «: که رضی اللّه عنه، که صاحب مذهب است ابوسعید خراز گوید
  ».العبدِ بشاهدِ االلهیّةِ

یت بندگی و بقا بقای بنده باشد به شاهد الهی؛ یعنی اندر کردار بندگی آفت بـود و بنـده فنا فنای بنده باشد از رؤ
به حقیقت بندگی آنگاه رسد که ورا به کردار خود دیـدار نباشـد و از دیـد فعـل خـود فـانی گـردد و بـه دیـد فضـل 

ه مقـرون بـود از فعـل وی، باقی، تا نسبت معاملتش جمله به حق باشد نه به خود؛ کـه آنچـه بـه بنـد تعاىل خداوند
پس چـون بنـده از متعلقـات خـود فـانی . بدو موصول بود، جمله کامل بود تعاىل بجمله ناقص بود و آنچه از حق

  .شود به جمال الهیت حق باقی گردد
اندر فنا و صحت بندگی کردن » .صِحَّةُ العبودیَّةِ فی الفَناءِ وَالبقاءِ«: و ابویعقوب نهر جوری گوید، رحمة اللّه علیه

پس تربا از نصیب آدمیت . بقاست؛ از آنچه تا بنده از کل نصیب خود تربا نکند شایستۀ خدمت به اخالص نگردد
  .فنا بود و اخالص اندر عبودیت بقا
ةِ، و مـا عِلْمُ الفناءِ و البقاءِ و یَدُورُ علی إخالصِ الوَحْدانیَّةِ و صِـحَّةِ العُب«: ابراهیم شیبان گوید، رحمة اللّه علیه ودیـَّ
  ».کانَ غريَ هذا فَهُوَ المَغالیطُ و الزّندقةُ

قاعدۀ علم فنا و بقا بر اخالص وحدانیت است؛ یعنی چـون بنـده بـه وحـدانیت حـق مُقـرّ آیـد خـود را مغلـوب و 
مقهور حکم حق بیند، و مغلوب اندر غلبۀ غالب فانی بود و چون فنای وی بـر وی درسـت گـردد، بـه عجـز خـود 

یعنـی  و هرکه فناو بقا را بجز این عبـارتی کنـد. ای نبیند چنگ اندر درگاه رضا زندد و جز بندگی او چارهاقرار کن
  .زندقه باشد و مذهب نصاری؛ چنانکه پیش از این رفت عبارتی که فنا را فنای عني داند و بقا را بقای عني

نی به یکدیگر نزدیک است، اگرچـه بـه عبـارت جملۀ اقاویل از روی مع: که رحمة اللّه علیه و صاحب کتاب گوید
اند و حقیقت این جمله آن است که فنا مر بنده را از هستی خود با رؤیت جالل حق و کشف عظمـت وی مختلف

ر دکرامـات انـ. بَرَد؛ تا اندر غلبۀ جاللش دنیا و عقبی فراموش کند و احوال و مقام اندر خطر همتش حقري نمایـد
اندر عني آن فنا زبـانش بـه حـق نـاطق . عقل و نفس فانی گردد، و از فنا نیز فانی شود روزگارش متالشی شود از

بـی ترکیـب آفـات انـدر  السّـالم علیـه گردد و تن خاشع و خاضع؛ چنانکه اندر ابتدای اخراج ذُریت از پشـت آدم
  . حال عهد عبودیت

  :اندر این معنی رضی اللّه عنه و یکی گوید از مشایخ
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ــــــــــــــــــــــتُ إْن ــــــــــــــــــــــتُ أدریالکُنْ  کُنْ
 أفْنَیتَنــــــــــــــــی عَــــــــــــــــنْ جَمیعــــــــــــــــی

 

ــــــــــــــــک ــــــــــــــــبیلُ اِلَیْ ــــــــــــــــفَ السَّ  کَیْ
 فَصِـــــــــــــــرتُ ابکـــــــــــــــی علیـــــــــــــــک

 

  :و دیگری گوید
ــــــــــــائی ــــــــــــا فن ــــــــــــائی فَن ــــــــــــی فَن  فَف
 مَحَــــــــوْتَ رَسْــــــــمی و رَسْــــــــمَ جسْــــــــمی

 

ــــــــــتَ ــــــــــدتُ أن ــــــــــائی وجَ ــــــــــی فن  و ف
ـــــــــــتَ ـــــــــــتُ ان ـــــــــــی فقُل  ســـــــــــألتَ عّن

 

ام، و هرجا که اندر ایـن کتـاب از فنـا و بقـا بیاورده طرفی تصوّفاندر باب فقر و باب . این است احکام فنا و بقا
آن پري بزرگوار، نیکو روزگار مـردی بـوده . این است قانون مذهب خرازیان و اصل آن. عبارت کنم مراد این باشد

است و این نیکو اصلی است و فصلی که دلیل وصـل باشـد بـر اصـل باشـد و انـدر جریـان کـالم ایـن طایفـه ایـن 
  .واللّه اعلمُ بالصّوابِ و الیه المرجِعُ و المآبُ. ر استعبارت سخت مشهو

  و امّا الخفیفیّة
و وی از کـربای سـادات ایـن طایفـه بـوده اسـت و از عزیـزان . خفیفیان توال به ابی عبداللّه محمدبن خفیف کننـد

روف اسـت انـدر و عالم به علوم ظاهری و باطنی و وی را تصانیف معـ رضی اللّه عنه و عن جمیع أَسالفهم وقت
فنون علم این طریقت و مناقبش اشهر آن است که کلیت آن احصا تـوان کـرد فـی الجملـه، مـردی عزیـز روزگـار و 

  .عزیز نفس بود و مُعرض از شهوات نفسانی
و چون توبه کرد، مردم شـرياز . و شنیدم که چهارصد نکاح کرده بودو آن از آن بوده بود که وی از ابنای ملوک بود

ب بسیار کردندی و چون حالش بزرگ شد بنات ملوک و رؤسا مر تربک را خواستندی تا با وی عقد کننـد بدو تقر
اما چهل زن پراکنده اندر عمر وی دوگان و سه گاه خادمـان فِـراش . و وی قبول کری و قبل الدخول طالق دادی

  .بود وی بودند و یکی را از ایشان با وی چهل سال صحبت بوده بود و آن دخرت وزیری
روزی از زنانی که بـه حکـم وی بـوده بودنـد هـر : که رحمةاللّه علیه شنیدم از شیخ بوالحسن علی بکران الشريازی

جمله متفق شدند که ایشـان شـیخ را انـدر خلـوت بـه حکـم اسـباب شـهوت هرگـز . کردندیک از وی حکایتی می
پـیش از آن هـر یـک پنداشـته بودنـد کـه او  ندیده بودند وسواسی اندر دل هر یک پدیدار آمد و متعجـب شـدند و

از سر صحبت وی بجز دخرت وزیر خرب ندارد؛ که سالهاسـت تـا انـدر صـحبت وی «: گفتند. بدان مخصوص است
شیخ را با تو «: دو کس را از میان خود اختیار کردند و بدو فرستادند که» .است و دوست ترین زنان بر وی اوست

گاه کنـیانبساط بیشرت بوده است، باید  چـون شـیخ مـرا انـدر حکـم خـود «: گفـت» .که ما را از سر صحبت وی آ
من طبخهای خـوب بسـاختم و مـر زینـت و زیـب خـود را . شیخ امشب به خانۀتو خواهد آمد: آورد، کسی بیامد که

ه آنگـا. زمانی اندر من نگریسـت و زمـانی انـدر طعـام. چون بیامد، طعامی بیاوردند و مرا بخواندند. تکلف کردم
ای دخـرت وزیـر، : گفـت. از سینۀ وی تا ناف پانزده عقده افتاده بود. اندر کشیددست من بگرفت و به آستني خود 

از چنـني . این همه لَهب و شدت صرب است که گـره بسـته اسـت: گفت. برپسیدمش. هاستبرپس که این چه عقده
  .اخیهای وی با من این بوده استبیشرتین گست. ام این بگفت و برخاستروی و از چنني طعام صرب کرده

غیبت و حضور است و عبارت از آن کند و من به مقـدار قـوت بیـان آن را بیـارم،  تصوّفو طراز مذهب وی اندر 
  .إن شاءَ اللّهُ العزیز

  الکالم فی الغیبةِ و الحضور
مسـتعمل اسـت و  این عبارتهایی است که طردشان چون عکس بود اندر عني معنی مقصود، آنگاه متضاد نمایـد و
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  .متداول اندر میان ارباب لسان و اهل معنی
پس مراد از حضور، حضور دل بود به داللت یقني تا حکم غیبی ورا چـون حکـم عینـی گـردد؛ و مـراد از غیبـت، 
غیبت دل بود ازدون حق تا حدی که از خود غایب شود تا به غیبت خود از خود به خـود نظـاره نکنـد و عالمـت 

پـس غیبـت از خـود حضـور بـه حـق آمـد و . از حکم رسوم؛ چنانکه از حرام نبـی معصـوم باشـد این،اعراض بود
. حضور به حق غیبت از خود؛ چنانکه هر که از خود غایب، به حق حاضر و هرکه به حق حاضر از خود غایب بود

هور گردانیـد، مر دل طالب را مق جل جالله چون جذبتی از جذبات حق. عزّ و جّل پس مالک دل خداوند است،
غیبت به نزدیک وی چون حضور گردانید و شرکت و قسمت برخاسـت و اضـافت بـه خـود منقطـع شـد؛ چنانکـه 

  :یکی گوید از مشایخ، رحمهم اللّه
ـــــــــــــــهُ ـــــــــــــــت مالِکُ ـــــــــــــــؤادٌ و أنْ  وىل فُ

 

ــــــــــمُ ــــــــــفَ یَنْقَسِ ــــــــــال شــــــــــریکٍ فَکَیْ  ب
 

و اندر حکم نظر به عني جملـه . باشدچون دل را جز وی مالک نباشد، اگر غایب دارد یا حاضر اندر تصرف وی 
گروهـی . انـدر ایـن سـخن اسـت رضـی اللّـه عـنهم برهان روش احباب این است؛ اما چون فـرق افتـد، مشـایخ را

حضور را مقدم دارند بر غیبت و گروهی غیبت را بر حضور؛ چنانکه اندر سکر و صـحو بیـان کـردیم امـا صـحو و 
  .پس این اعزّ آن بود اندر تحقیق. حضور بر فنای اوصافسکر بر بقیت اوصاف نشان کندو غیبت و 

و آنان که غیبت را مقدم دارند بر حضور، ابن عطاست و حسني بن منصور و ابوبکر شـبلی و بُنـدار بـن الحسـني و 
حجاب اعظـم انـدر راه حـق : و جماعتی از عراقیان، گویند که رضی اللّه عنهم ابوحمزۀ بغدادی و سمنون المحب

مقامات مریـدان جملـه . ن تو از تو غایب شدی، آفات هستی تو اندر تو فانی شد و قاعدۀ روزگار بگشتتویی چو
اسرار زنار شد مُثبتات اندر همتت خوار شد چشم از خود و . حجاب تو شد و احوال طالبان جمله آفتگاه تو گشت

  .اوصاف بشریت اندر مقر خود به شعلۀ قربت سوخته شد. از غري فرو دوخته شد
در حال غیبت تو مر تورا از پشت آدم بريون آورد و کالم عزیز خـود مـر  تعاىل و صورت این چنان باشد که خداوند

ترا بشنوانید و به خلعت توحید و لباس مشاهدت مخصوص گردانید تا از خود غایب بودی به حـق حاضـر بـودی 
این اسـت . تو اندر حضور توستبی حجاب، چون به صفت خود حاضر شدی از قربت غایب شدی پس هالک 

  »).االنعام/۹۴(ولَقَدْ جِىْٔتُمُونا فُرادی کَما خَلَقْناکُمْ اوّل مَرَّةٍ «: عزّ و جّل معنی قول خدای،
ه و ابـوحفص حـداد و حمـدون و ابومحمـد جُریـری و حُصـری و  و باز حارث محاسبی و جنید و سهل بن عبداللـّ

حضور مقدم غیبت است؛ : با جماعتی دیگر، بر آنند که م اجمعنيرضی اللّه عنه صاحب مذهب، محمدبن خفیف
. چون پیشگاه آمد راه آفـت گـردد. از آنچه همه جمالها اندر حضور بسته است و غیبت از خود راهی باشد به حق

پس هرکه از خود غایب بود، المحاله به حق حاضر بود و فایدۀ غیبت حضور است غیبت بی حضور جنون باشـد 
باید تا مقصود این غیبت حضور باشد و چون مقصود موجود شد علت ساقط شود؛ . به و یا مرگ و غفلتو یا غل

و لیسَ الحاضرُ مَنْ لـیسَ لـهُ . لیسَ الغائبُ مَنْ غابَ مِنَ البالدِ، انّما الغائبُ مَنْ غابَ مِن المرادِ«: اندچنانکه گفته
  ».ی اسْتَقَرَّ فیه المُرادُمرادٌ، انّما الحاضِرُ مَنْ لیسَ لَهُ فؤادٌ حَتَّ

نه غایب آن بود که از شهر خود غایب بود، غایب آن بود کـه از کـل ارادت غایـب بـود تـا ارادت حـق ارادت وی 
و نه حاضر آن بود که ورا ارادت اشیا نبود؛ که حاضر آن بود که ورا دل رعنا نبود، تـا انـدر آن فکـرت دنیـا و . آید

  :ود و اندر این معنی دو بیت است، یکی را ازمشایخ، رحمة اللّه علیهمعقبی نبود و آرام با هوی نب
 لَـــــمْ یَکُـــــنْ بـــــکَ فانِیـــــاً عَـــــنْ نَفسِـــــه مَـــــنْ

ــــــــــفٌ ــــــــــبِ واقِ ــــــــــنيَ المرات ــــــــــه ب  فکأنَّ
 

ـــــــاب ـــــــسِ باألحب ـــــــوی و االُٔنْ ـــــــنِ الْهَ  و عَ
 لِمَنــــــــــالِ حَــــــــــظٍّ أو لِحُسْــــــــــنِ مــــــــــآبِ

 

: چون به در صـومعۀ وی رسـید و در بـزد، بایزیـد گفـت. کرد و مشهور است که یکی از مریدان ذاالنون قصد بایزید
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بویزید که باشد و کجاست و چه چیز است؟ و من مـدتی «: گفت» .بایزید را«: گفت» کیستی و که را خواهی؟«
رحمـة  اخـی بویزیـد«: چون آن کس بازگشت و حال با ذوالنون بگفـت، گفـت» .است تا بایزید را جستم و نیافتم

  ».هَبَ فی الذّاهبني إىل اللّهذَ اللّه علیه
جنید » .یک زمان به من حاضر شو تا سخنی چند با تو بگویم«: آمد و گفت رضی اللّه عنه یکی به نزدیک جنید

خـواهم کـه یـک طلبم، سالهاسـت تـا مـیطلبی که ازدیرباز من همان میای جوانمرد، تو از من چیزی می«: گفت
  »ر چون توانم بود؟ضاندر این ساعت به تو حا. نتوانمنفس به خود حاضر باشم می

پس اندر غیبت وحشتِ حجاب باشد و اندر حضور راحت کشف و اندر همه احوال کشف نه چون حجاب باشد 
  :و اندر این معنی شیخ ابوسعید گوید، رحمة اللّه علیه
ـــــبِّ ـــــر الحُ ـــــنْ قَم ـــــر عَ ـــــیْمُ الهَجْ ـــــعَ غَ  تقشّ

 

ـــبْح عَــــنْ ظلمــــ  ةِ العَنْــــبوأسْــــفَرَ نُــــورُ الصـُّ
 

ای است حاىل و از روی ظاهر قالِ ایـن عبـارات بـه هـم نزدیـک اسـت؛ کـه چـه و اندر فرق این، مشایخ را لطیفه
حضور به حق و چه غیبت از خود و آن که از خود غایب نیست به حق حاضر نیست و آن که حاضـر اسـت غایـب 

ورود بال نه بـه خـود بـود؛ کـه انـدر آن حـال از خـود اندر حال  صلوات اللّه علیه است؛ چنانکه چون جَزَع ایوب
ر «: عني آن جزع را از صرب جدا نکرد، و گفت تعاىل غایب بود، حق نِیَ الضـّ  تعـاىل ، خداونـد»)االنبیـاء/۸۳(مَسـَّ

  .نیک تأمل کن. و این حکم بعني اندر این قصه عیان است. »)ص/۲۴(وجدناه صابراً انّا «: فرمود
. گریسـتندروزگاری چنان بود که اهل آسمان و زمني بر حـريت مـن مـی«: آید که گفتمی للّه عنهرضی ا و از جنید

و ایـن » .کنون باز چنان است که نه از ایشان خرب دارم نه از خـود. گریستمباز چنان شد که من بر غیبت ایشان می
  .اشارتی نیکوست به حضور

هم مسلک خفیفیان دانسته باشی و هم بدانی کـه مـراد ایـن  این است معنی غیبت و حضور که مختصر بیاوردم تا
  .قوم از غیبت و حضور چیست و اگر بیشرت غلو رود به تطویل انجامد و مذهب ما اختصار است اندر این کتاب

  اما السّیاریّة
ب ابـوبکر توال سیّاریان به ابی العبّاس سیاری کنند، رضی اللّه عنه و وی امام مـرو بـود انـدر همـه علـوم، و صـاح

بـر حـال خـود  تصـوّفای بسیارند و هـیچ مـذهب انـدر واسطی بود و امروز اندر نسا و مرو از اصحاب وی طبقه
نمانده است اال مذهب وی؛ که به هیچ وقت مـرو یـا نسـا از مقتـدایی خـاىل نبـوده اسـت کـه اصـحاب وی را بـر 

  .کرده است تا اىل یومنا هذااقامت مذهب وی رعایت می
سا را از اصحاب وی با اهل مرو رسایل لطیف است و سخن ایشان میان یکدیگر به نامه بوده اسـت و و مر اهل ن

ها بدیدم به مرو، سخت خوش است و عبـارات ایشـان را بنـا بـر جمـع و تفرقـه باشـد و ایـن من بعضی از آن نامه
ت کار بندند مر تفهیم عبـارالفظی است مشرتک میان جملۀ اهل علوم، و هر گروه اندر صنعت خود مر این لفظ را 

خود را، اما مراد هر یک از آن چیزی دیگر است؛ چنانکه حسابیان به جمع و تفرقه مراد اجتماع و افرتاق اعـداد 
چیزی خواهند و نحویان اتفاق اسامی لغوی و افرتاق معانی آن، و فقها جمع قیاس و تفرقه نـص و یـا بـر عکـس 

ه صـفات فعـل؛ امـا مـراد ایـن طایفـه بـدین، نـه ایـن جملـه بـود کـه یـاد این و اصولیان جمع صفات ذات و تفرقـ
کنون من مقصود این طایفه بدین عبارات و اختالف مشایخ بیارم تا ترا حقیقت این معلوم گـردد، ان شـاء .کردیم

  .اللّه تعاىل
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  الکالم فی الجمع و التفرقة
، آنگاهشـان »)یـونس/۲۵( السّـالم هُ یَدْعُوا إىل دارِواللّ«: خلق را اندر دعوت؛ قوله، تعاىل تعاىل جمع کرد خدای

جملـه را » ).یـونس/۲۵(وَیَهْـدی مَـنْ یَشـاءُ إىل صـراطٍ مُسـتقیمٍ «: قولـه، تعـاىل فرق کرد اندر حق هدایت وگفـت
جمـع کـرد و جملـه را فرمـان داد و فـرق کـرد و . بخواند از روی دعوت و گروهی را براند به حکـم اظهـار مشـیت

گروهی را عصـمت . به خذالن داد، بعضی را به توفیق قبول گردانید و نیز جمع کرد به نهی و فرق کردگروهی را 
پس بدین معنی جمع، حقیقت و سرّ معلوم و مراد حـق باشـد و تفرقـه اظهـار امـر وی؛ . داد و گروهی را میل آفت
، و »سـجده کـن آدم را«: س را گفـتابلـی. ، و خواست که نـربد»حلق اسماعیل ببُر«: چنانکه ابراهیم را فرمود که

ایـن جملـه » .الجمعُ ما جَمَعَ باوصافِه و التّفرقَةُ مـافرَّقَ بافعالّـه« .خواست که نکند و نکرد و مانند این بسی است
  .انقطاع ارادت باشد و ترک تصرف خلق اندر اثبات ارادت حق

بـا  بـدون معتزلـه جمله اهل سنت و جماعـت راو اندر این مقدار که یاد کردیم اندر جمع و تفرقه، اجماع است مر 
گروهـی بـر توحیـد راننـد، و گروهـی بـر : انـدو از بعد این اندر استعمال این عبـارت مختلـف. مشایخ این طریقت

یکـی انـدر اوصـاف حـق، و : جمع را دو درجـت اسـت: آنان که بر توحید رانند گویند. اوصاف و گروهی بر افعال
نچه اندر اوصاف حق است آن سر توحید است، کسب بنـده از آن منقطـع و آنچـه انـدر آ. دیگر اندر اوصاف بنده

  .اوصاف بنده است آن عبارت از توحید است به صدق نیت و صحت عزیمت، و این قول بوعلی رودباری است
ن جمـع صـفت حـق اسـت و تفرقـه فعـل وی، و کسـب بنـده از آ: کـه آنان که بر اوصاف رانند و گروهی دیگر گویند

الجمـعُ التَّسْـوِیَةُ فـی «پس جمع ذات و صفات وی است؛ از آنچه . منقطع؛ از آنچه در الهیت وی را منازع نیست
و . اند و اندر افرتاقشان به عبارت و تفضیل خلق مجتمع نـهو جز ذات و صفات وی به قدم متساوی نی» األصلِ

بدان مخصوص است و قیـام آن بدوسـت و  عاىل اللّهت صفاتی قدیم است و وی تعاىل معنی این آن بود که وی را
وی و صفات وی دو نباشد؛ که در وحدانیت وی فرق و عدد روا نیست، و بدین حکـم . اختصاص وجودشان بدو

کـه جملـه در حکـم  تعـاىل ، این افعـال خداونـد اسـت»امّا التّفرقةُ فی الحکم«جمع جز در این معنی روا نباشد؛ 
کم وجود است و یکی را حکم عدم که ممکن الوجـود باشـد یکـی را حکـم فنـا و یکـی را یکی را ح: اندمفرتق

  .حکم بقا
پـس علـم اصـول، جمـع » .الجمعُ علمُ التّوحیدِ و التَّفْرقَـةُ عِلْـمُ األحکـامِ«: و باز گروهی دیگر بر علم رانندوگویند

الجمعُ مَا اجْتَمَـعَ علیـه أهـلُ «: حمة اللّه علیهباشد و از آن فروع تفرقه و مانند این نیز گفته است یکی از مشایخ، ر
  ».العلمِ و الفرقُ مَا اخْتَلَفوا فیه

اندر مجاری عبارات و رموزشان مراد به لفظ تفرقـه مکاسـب  أنضَرَ اللّهُ وجوهَهم را تصوّفو باز جمهور محققان 
ت بدان راه یابـد، جملـه تفرقـه پس آنچه بنده از راه مجاهد. و به جمع،مواهب؛ یعنی مجاهدت و مشاهدتاست 

بنده اندر آن بود که اندر وجود افعال خـود و عزّ  باشد جمع بود و تعاىل باشدو آنچه صرف عنایت و هدایت حق
امکان مجاهدت به جمال حق از آفت فعل رسته گردد و افعال خود را اندر افضال حق مستغرق یابد و مجاهدت 

محول اوصاف او، و فعلش را جمله اضافت به  تعاىل وی به حق باشد و حقرا اندر حق هدایت منفی و قیام کل 
خرباً عـن اللّـه،  السّالم علیه ما را خرب داد؛ قوله السّالم علیه حق تا از نسبت کسب خود رسته گردد؛ چنانکه پیغمرب

تُه کنتُ لهُ سمعاً و بصراً و یداً و مُؤیِّداً و لسـاناً بـی الیَزالُ عَبْدی یَتقرَّبُ إىلَّ بالنّوافل حَتّی أُحِبَّه، فاذا أحْبَبْ«: تعاىل
  ».یَسْمَعُ و بی یَبصُرُ و بی ینطِقُ و بی یبطِشُ

چون بندۀ ما به مجاهدت به ما تقرب کند ما وی را به دوستی خود رسانیم و هستی وی را اندر وی فانی گردانیم 
شنود و به ما گوید آنچه گوید و به ما بیند آنچه بینـد و بـه مـا و نسبت وی از افعال وی بزداییم تا به ما شنود آنچه 
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گريد آنچه گريد؛ یعنی اندر ذکر ما مغلوب ذکر ما شود، کسب وی از ذکـر وی فنـا شـود ذکـر مـا سـلطان ذکـر وی 
پس ذکر وی ذکر ما باشد؛ تا اندر حـال غلبـه بـدان صـفت گـردد کـه . گردد نسبت آدمیت از ذکر وی منقطع شود

و آن کـه گفـت، نشـانۀ گفتـار وی و گوینـده » !مـا اعظـمَ شـأنی! سبحانی! سبحانی«: گفت رحمة اللّه علیه ابویزید
  ».الحقُّ ینطِقُ عَلی لِسانِ عُمَرَ«: حق؛ کما قال رسول اللّه، صلی اللّه علیه

ز وی حقیقت این چنان بود که چـون قهریتـی از حـق، سـلطنت خـود بـر آدمـی ظـاهر کنـد بـر هسـتی وی، وی را ا
امتزاج باشد با مخلوقـات  تعاىل و تقدس بستاند؛ تا نطق این، جمله نطق وی گردد به استحالت، بی آن که حق را

  .تعاىل اللّه عن ذلک و عمّا یصفه المَالحدةُ علوّاً کبرياً. حال باشد اندر چیزهاو یا اتحاد با مصنوعات یا وی 
گـردد و بـه غلبـه و افـراط آن عقـل و طبـایع از حمـل آن عـاجز  پس روا باشد که دوستی از حق بر دل بنده سلطان

 السّـالم علیـه آنگاه ایـن درجـه را جمـع خواننـد؛ چنانکـه چـون رسـول. و امر وی از کسب وی ساقط گرددگردند 
آن فعـل مـن «: نسبت فعل از وی دفع کـرد و گفـت تعاىل خداوند. مستغرق و مغلوب بود فعلی از وی حاصل آمد

یـا محمـد آن ). االنفـال/۱۷(و ما رمیـتَ اِذ رمیـتَ و لکـنّ اللّـه رمـی . ل تو، هر چند نشانه فعل تو بودیبود نه فع
 السّـالم علیـه چنانکه هم از آن جـنس فعلـی از داود» .مشتی خاک اندر روی دشمن نه تو انداختی، من انداختم

و ایـن انـدر تفرقـۀ حـال » .الوت را تـو کشـتییا داود، ج). البقره/۲۵۱(وقتلَ داوُد جالوتَ «: حاصل آمد ورا گفت
کند و او محل آفت و حـوادث و آن کـه فعـل وی را بـه خـود بود و فرق باشد میان آن که فعل وی را بدو اضافت 

  .اضافت کند و وی قدیم و بی آفت
اعجـاز و و  جـل وَ عَـال پس چون فعلی ظاهر گردد بر آدمی نه ازجنس افعال آدمیان، المحالـه فاعـل آن حـق بـود

پس افعال معتاد، جمله تفرقه باشد و ناقض عادت جمع؛ از آنچـه یـک شـب بـه . کرامات جمله بدین مقرون بود
. قاب قوسني شدن معتاد نیست و آن جز فعل حق نباشد و از آتش ناسوخنت معتاد نیست و آن جز فعل حق نیسـت

ود را بدیشـان اضـافت کـرد و از آنِ ایشـان را بـه انبیا و اولیای خود را این کرامات بداد و فعـل خـ تعاىل پس حق
مـن عزّ  چون فعل دوستان فعل وی بود و بیعت ایشان بیعت وی بود و طاعت ایشان طاعت وی بود، گفت؛. خود
ــهَ«: قائــلٍ ــدْ أطــاعَ «: ، و نیــز گفــت»)الفــتح/۱۰(إنَّ اّلــذینَ یُبایِعُونَــکَ انّمــا یُبــایعونَ اللّ ــعِ الرَّســولَ فقَ ــهَ وَمَــنْ یُطِ اللّ

پس مجتمع باشند اولیای وی به اسرارو مفـرتق بـه اَظهـارِ معاملـت؛ تـا بـه اجتمـاع اسـرار دوسـتی » ).النّساء/۸۰(
محکم بود و به افرتاق اَظهار، اقامت عبودیت صحیح؛ چنانکه یکی گوید از کربای مشایخ، اندر حال جمع، رضی 

  :اللّه عنه
ـــــ ـــــد تَحَقَّقْ ـــــانیق ـــــاکَ لِس ـــــرّی فَتَناج  تَ بسِ

ــــانی ــــنْ لحــــظِ عی ــــکَ التّعظــــیمُ عَ ــــئِنْ غیّب  فَلَ
 

ـــــــا لمعـــــــانٍ وَافْتَرَقنـــــــا لِمعـــــــانی  وَاجْتَمَعْن
ـــدْ صَـــیَّرکَ الوجـــدُ مـــن االحشـــاءِ دانـــی  فَلقَ

 

اجتماع اسرار را جمع گفته است و مناجات زیان را تفرقه و آنگاه جمع و تفرقه هر دو اندر خود نشان کرده است 
  .این سخت لطیف استو قاعدۀ آن خود را نهاده و 

  فصل
اظهـار جمـع نفـی تفرقـه باشـد؛ از آنچـه هـر دو «: ماند اینجا خالفی که هست میان ما و میـان گروهـی کـه گوینـد

  ».متضادند که چون سلطان هدایت مستوىل شد والیت کسب و مجاهدت ساقط شود
ت بود، هرگز آن از بنده ساقط و این تعطیل محض باشد؛ از آنچه تا امکان معاملت و توانایی کسب بود و مجاهد

پــس . نشــود؛ از آنچــه جمــع از تفرقــه جــدا نیســت، چــون نــور از آفتــاب و عــرض از جــوهر و صــفت از موصــوف
مجاهدت از هدایت و شریعت از حقیقت و یافت از طلب جدا نباشد؛ اما باشد که مجاهدت مقدم بود و باشد کـه 
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دت بود؛ از آنچه در غیبت بود و آن را کـه مجاهـدت مـؤخر آن را که مجاهدت مقدم بود بر وی مشقت زیا. مؤخر
بود بر وی رنج و کلفت نبود؛ از آنچه در حضرت بود و آن را که نفی مشرب اعمال نفی عني عمل نماید بر غلطی 

  .عظیم باشد
 چون اوصاف. و روا باشد که بنده به درجتی رسد که کل اوصاف محمود خود را به چشم عیب نگرد و ناقص بیند

تر باشـد و ایـن بـدان آوردم کـه قـومی را از محمود خود را معیوب و معلول بیند باید که تا اوصاف مذموم معیوب
از یافـت هـیچ چیـز انـدر «: جهال اندر این معنی غلطی افتاده است که آن مقرون بیگانگی باشـد؛ بدانچـه گوینـد

  ».ناکرده اوىل تر از کرده. ناقصجهد ما نبسته است و افعال و طاعت ما معیوب است و مجاهدات ما 
کردار ما را می فعل نهید و نهیم باتفاق، و افعال را محل علت و منبع آفـت، المحالـه نـاکرده : گوییم با ایشان که

تـر داننـد؟ و ایـن چون هر دو فعل آمـد و فعـل محـل علـت، پـس چـرا نـاکرده از کـرده اوىل. را هم فعل باید نهاد
انـد کـه پس این فرقی آمد نیکو میان کفرو ایمان؛ از آنچه مـؤمن و کـافر متفـق. استخسرانی ظاهر و غبنی فاحش 

افعال ایشان محل علت است، پس مؤمن به حکم فرمان، کَرْد از نـاکَرْد اوىل تـر دانـد و کـافر بـه حکـم نافرمـانی، 
  .ناکرد از کرد اوىل تر داند

سـاقط نگـردد و تفرقـه آن کـه انـدر حجـابِ جمـع  پس جمع آن بود که اندر رؤیت آفتِ تفرقه، حکـم تفرقـه ازوی
الجمـعُ الخصوصـیّةُ و التَّفْرِقـةُ العبودیّـةُ، «: و اندر این معنی مُزیِّن کبـري گویـد رحمـة اللّـه علیـه. تفرقه را جمع داند

  ».موصولٌ أَحدُهما بِاآلخَر غريُ مَفْصولٍ عنه
تفرقـه، و ایـن از آن جـدا نیسـت؛ از آنچـه نشـان  بنده را جمع باشد و عبودیت بنـده وی را تعاىل خصوصیت حق

. چون مدعی اندر معامالت به معامالت قایم نباشد اندر دعوی خود کاذب بود. خصوصیت حفظ عبودیت است
پس روا بود که ثقل مجاهدت و رنج کلفت اندر گزاردِ حق مجاهـدت و تکلیـف از بنـده برخیـزد و روا نباشـد کـه 

اندر عني جمع، جز به عذری واضح که آن انـدر حکـم شـریعت عـام باشـد و مـن عني مجاهدت و تکلیف برخیزد 
  .این را بیان کنم تا ترا بهرت معلوم گردد

  .یکی جمع سالمت گویند، و دیگر را جمع تکسري: بدان که جمع بر دو گونه باشد
حـافظ بنـده  تعـاىل قاندر غلبۀ حال و قوت وجد و قلق شوق که پدیدار آید ح تعاىل جمع سالمت آن بود که حق
آراید؛ چنانکه سـهل دارد و وی را به مجاهدت میراند و وی را بر گزاردن آن نگاه میباشد و امر بر ظاهر وی می

و بایزید بسـطامی و ابـوبکر شـبلی و ابوالحسـن  صاحب مذهب بن عبداللّه و ابوحفص حداد و ابوالعباس سیاری
بـه آمـدی، آنگـاه  رته مغلوب بودندی تـا وقـت نمـاز انـدپیوس هم اجمعنيرضوان اللّه علی حُصری و جماعتی دیگر

حال خود باز آمدندی و چون نماز بکردندی باز مغلوب گشتندی؛ از آنچه تا در محل تفرقه باشی تو تو باشی امر 
تـا نشـان  یکـی: دارد مر دو معنی راتر که بر تو نگاه میگزاری و چون وی ترا جذب کند، وی به امر خود اوىلمی

  ».من هرگز شریعت محمد را منسوخ نخواهم کرد«: بندگی تو برنخیزد و دیگر تا به حکم وعده قیام کند که
  .و جمع تکسري آن بود که بنده اندر حکم واله و مدهوش شود و حکمش چون حکم مجانني باشد

تـر از آن باشـد ور بود و قـویپس یکی از این معذور بود و یکی مشکور و آن که مشکور بود، روزگارش عظیم با ن
  .که معذور بود

و فی الجمله، بدان که جمع را مقامی مخصوص نیست و حاىل مفرد نه؛ که جمـع جمـع همـت اسـت انـدر معنـی 
مطلوب خود و گروهی را کشف این اندر مقامات باشد و گروهی را اندر احوال، و اندر هر دو وقت مراد صـاحب 

و این اندر جملۀ چیزها درسـت » .ألنّ التّفرِقةَ فصلٌ والجمعَ وصلٌ«صول باشد؛ جمع به بقای آن به نفی مراد مح
که جز همت او وی را همت نمانده بـود، و جمـع همـت  السّالم علیهما آید، چنانکه جمع همت یعقوب به یوسف
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و ماننـد مجنون اندر لیلی که چون وی را می ندید، جملۀ عالم و کل موجـودات انـدر حـق وی صـورت لیلـی بـود 
هـل فـی «: فقـال ابویزیـد» أبویزیـد فـی البَیْـتِ؟«: یکی بیامد و گفت. این؛ چنانکه ابویزید روزی در صومعه بود

انـدر ایـن خانـه بجـز حـق چیـزی «: وی گفت، رضی اللّه عنه» بویزید اندر خانه هست؟«: یعنی» البَیْتِ الّا اللّه؟
  »دیگر هست؟

درویشی به مکه اندر آمد و اندر مشاهدت خانه یک سال بنشسـت کـه نـه : هو یکی از مشایخ گوید، رحمة اللّه علی
طعام خورد و نه شراب و نه بخفت و نه به طهارت شد؛ از اجتماع همتش به رؤیـتِ خانـه، کـه خداونـد آن را بـه 

  .خود اضافت کرده است، غذای تن و مشرب جانش گشته بود
محبـت خـود را کـه آن یـک جـوهر بـود، متجـزی و مقسـوم  مائیـت تعـاىل و اصل این جمله آن است کـه خداونـد

آنگـاه جوشـن . گردانیدو هر یکی را از دوستان، به مقدار گرفتاری وی بدان جزو از اجزای آن کل مخصوص کـرد
انسانیت و لباس طبیعت و غاشیۀ مزاج و حجاب روح بدان فرو گذاشت تا وی به قوت خود مر اجزایی را که بدو 

محبـوب شـد و همـه حرکـات و لحظـاتش شـرایط آن گردانید؛ تا کلِّ محـب جملـه خود میموصول بود به صفت 
گرفت و از آن بود که ارباب معانی و اصحاب اللسان مر آن را جمع نام کردند و اندر این معنی حسني بن منصـور 

  :گوید، رحمة اللّه علیه
ــــــوالئی ــــــیِّدی و م ــــــا سَ ــــــک ی ــــــکَ لبّی  لبّی

ــــا هِ ــــا مُن ــــودی ی ــــنيِ وج ــــنيَ ع ــــا ع ــــیی  مَم
ــــا بصــــری ــــا ســــمعی و ی ــــی و ی ــــلَّ کلّ ــــا کُ  ی

 

ــــــائی ــــــدی و مَعْن ــــــکَ یــــــا قَصْ ــــــکَ لبّی  لبّی
ــــــــا منطقــــــــی و اشــــــــاراتی و انبــــــــائی  ی
 یـــــــا جُملتـــــــی و تباعیضـــــــی و أجزائـــــــی

 

پس آن که در اوصاف خود مستعار بود، اثبات هستی بر وی مر وی را عار بود و التفاتش به کونني زنّار بـود و کـل 
  .خوار بودموجودات اندر همتش 

و ایـن عبـارت از طریـق . جمـع الجمـع: وباز گروهی از ارباب اللسان مر دقت کالم و تعجـب عبـارت را گوینـد کـه
ای باید تا جمع بر وی روا بـود عبارت نیکوست، اما به معنی بهرت آن باشد که جمع را جمع نگویی؛ از آنچه تفرقه

خود بنگردد و این عبـارت محـل تهمـت اسـت؛ از آنچـه  و چون جمع جمع شود تفرقه بوده باشد که جمع از حال
 علیـه مجتمع را به فوق و تحت بريون ازخود دیدار نباشد ندیدی که کونني و عالمني در شـب معـراج مـر پیغمـرب را

بنمودند وی به هیچ چیز التفات نکرد؟ از آنچه وی به جمع جمع بودو مجتمع را تفرقـه شـاهد نگـردد؛ تـا  السّالم
  »).النّجم/۱۷(ما زاغَ البصرُ و ماطغی «: فرمود تعاىل خداوند

ام و مر آن را البیان ألهل العیان نام نهـاده و انـدر نحـو القلـوب و من اندر این معنی در حال بدایت کتابی ساخته
  .در باب جمع فصوىل مشبع بگفته اکنون مر خفت را بدین مقدار بسنده کردم

کنـون بـازگردم بـه . انـده، آنان که مقبـول محـقتصوّفه برپداخنت از فرق مفتصّواین است طرف مذهب سیاریان ازم
و ایـن عبـارات ایشـان آلـت اظهـار الحـاد خـود  لعـنهم اللّـه اند از مالحـدهقول آن گروه که خود را بدیشان بربسته

از مکـر و دعویهـای ایشان نهان کرده، تا غلطگاههای ایشان ظاهر گردد و مریـدان عزّ  اند و ذل خود را اندرساخته
  .واللّه اعلم. ایشان برپهیزند و خویشنت را رعایت کنند

  امّا الحلولیّه، لعنهم اللّه
  »).یونس/۳۲(فماذا بعدَ الحقِّ الّا الضّاللُ «: قوله، تعاىل

 از آن دو گروه مطرود که توال بدین طایفه کنند و ایشان را به ضاللت خود با خـود یـار دارنـد، یکـی تـوال بـه ابـی
حُلمان دمشقی کنند و از وی روایات آرند؛ به خالف آن که در کتب مشایخ ازوی مسطور اسـت و اهـل ایـن قصـه 
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ام مر آن پري را از ارباب دل دارند؛ اما آن مالحده وی را بـه حلـول و امتـزاج و نسـخ ارواح منسـوب کننـد و دیـده
عـزّ و  ز از وی صـورتی بسـته اسـت و خـدایاندر کتاب مقدمی که اندر وی طعن کرده است و علمای اصول را نی

  .بهرت داند از وی جّل
و گروهی دیگر نسبت مقالت به فارِس کنند و وی دعوی کند که این مذهب حسني بن منصور است و بجز اصحاب 
حسني کسی را این مذهب نیست و مـن ابـوجعفر صـیدالنی را دیـدم بـا چهـار هـزار مـرد انـدر عـراق پراکنـده کـه 

کردند؛ و اندر کتب وی که مصنّفات وی است بجز تحقیق دند، جمله بر فارِس بدین مقالت لعنت میحالجیان بو
  .نیست

من ندانم که فارِس و ابوحُلمان که بودند و چه گفتند اما هرکه قائل : گویمام، میو من که علی بن عثمان الجالبی
 کـه اصـل اسـت نصـیب نباشـد و چـون دیـنباشد به مقالتی به خـالف توحیـد و تحقیـق، وی را انـدر دیـن هـیچ 

که نتیجه و فرع است اوىل تر که با خلل باشد؛ از آن که اظهار کرامات و کشف آیات جز بـر  تصوّفمستحکم نبود، 
  .اهل دین و توحید صورت نگريد

ت و و مر قائالن این را جمله غلطها انـدر روح افتـاده اسـت و مـن اکنـون جملـۀ احکـام آن را بیـان کـنم و مقـاال
  .بدین قوت باشد؛ که اندر این فساد بسیار است قوّاک اللّه مغالیط و شبهتهای مَالحده اندر آن بیارم تا ترا

  الکالم فی الرّوح
بدان که اندر هستی روح علم ضروری است و اندر چگونگی آن عقل عاجز و هرکسی از علما و حکمای امت بر 

صناف کفر را نیز اندر آن سخن است که چـون کفـار قـریش بـه تعلـیم اند و احسب قیاس خود اندر آن چیزی گفته
 کیفیت روح برپسیدند و ماهیت آن، خداونـد صلّی اللّه علیه جهودان مر نضر بن الحارث را بفرستادند تا از رسول

را از وی نفـی ، آنگاه قِدم »)اإلسراء/۸۵(و یسألونک عَنِ الرّوحِ «: نخست عني آن اثبات کرد؛ قوله، تعاىل تعاىل
  »).اإلسراء/۸۵(قُلِ الرّوحُ من أمر ربّی «: کرد؛ قوله، تعاىل

  ».األرواحُ جنودٌ مجنّدةً، فما تعارفَ منها ائتلفَ و ما تناکَر منها اخْتَلَفَ«: فرمود صلّی اللّه علیه و رسول
  .و مانند این دالیل بسیار است بر هستی آن، بی تصرف اندر چگونگی آن

و » .روح آن زنـدگی اسـت کـه تـن بـدان زنـده بـود. الرّوحُ هو الحیوةُ الّذی یَحیی به الجسـدُ«: تندپس گروهی گف
عـزّ  اند و بدین معنی روح عَرَضی بود که حیوان بدو زنده باشد به فرمان خـدایگروهی از متکلمان نیز هم بر این

راض که بدان شخص از حال به حـال مـیو آن از جنس تألیف و حرکت و اجتماع است و مانند این از اَع و جّل
  .گردد

هُوَ غريُ الحیوةِ وال یوجَدُ الحیوةُ إلّا مَعَها کما الیوجَدُ الرّوحُ الّا مَعَ البِنْیَةِ ولن یجدَ أحدُهما «: و گروهی دیگر گفتند
یات که وجود آن بـی حیـات روا روح معنیی است بجز ح. دونَ اآلخَرِ، کاالَٔلمِ و العِلْم بها؛ ألنّهما شیئانِ الیَفْتَرِقانِ

و بـدین معنـی هـم » .نباشد؛ چنانکه بی شخص معتدل، و یکی زیـن دو بـی دیگـری نباشـد؛ چنانکـه درد و علـم
  .عرضی بود؛ چنانکه حیات

روح عینی است نه وصـفی کـه تـا : اند کهبر آن رحمهم اللّه و باز جمهور مشایخ و بیشرتی از اهل سنت و جماعت
آفریند و حیات آدمی صـفتی اندر آن قالب حیات می تعاىل ول است بر مجرای عادت، خداوندوی به قالب موص

اما روح مودَع است اندر جسد و روا باشد که وی از آدمی جدا شودو آدمی زنده ماند بـه . است وحی بدان است
 وی علم و عقل بمانـد؛ حیات؛ چنانکه در حالت خواب وی برود و حیات بماند، اما روا نباشد که اندر حال رفنت

، والمحالـه بایـد تـا ایـن »ارواح شهدا اندر حواصل طیور باشـند«: فرموده است که صلّی اللّه علیه از آنچه پیغمرب
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، المحاله جنود باقی باشـند و بـر عـرض بقـا روا »األرواحُ جنودٌ مجنّدةٌ«: گفت السّالم علیه عینی باشد؛ و پیغمرب
و برود به فرمـان  عزّ و جّل پس آن جسمی بود لطیف که بیاید به فرمان خدای. م نباشدنباشد و عرض به خود قای

 من اندر شب معـراج آدم و یوسـف و هـارون و موسـی و عیسـی و ابـراهیم را«: گفت صلّی اللّه علیه وی و پیغمرب
ضی بودی به خود قـایم نبـودی المحاله آن ارواح ایشان باشد و اگر روح عر» .اندر آسمانها بدیدم السّالم علیهم

تا در حال هستی مر آن را بتوانستی دید؛ که وجود آن را محلی باید که وی عارض آن محل باشد و محل آن جوهر 
بود و جواهر مؤلَّف و لطیف جسم باشند و چون جایز الرّؤیه باشد روا بود که در حواصل طیـور باشـد و روا باشـد 

د و شدی باشد؛ چنانکـه اخبـار بـدان نـاطق اسـت و آمـد و شـد ایشـان بـه امـر که لشکری باشد و مر ایشان را آم
  »).اإلسراء/ ۸۵(قل الرّوحُ من امر ربّی «: باشد؛ لقوله، تعاىل تعاىل خداوند

ماند اینجا خالف مَالحده که ایشان روح را قدیم گویند و مـر آن را برپسـتند و فاعـل اشـیا و مـدبر آن بجـز وی را 
و او را مُدیر گویند از شخصی به شخصی دیگر و بر هـیچ شـبهت » لم یزل«خوانند و » روح االله«ندانندو آن را 

هرچنـد کـه بـه عبـارت اندکه خلق را افتاده است چندان اجتماع نیست که بر این؛ از آنچـه جملـه نصـاری بـر ایـن
رامطه و باطنیان بر ایـن اسـت، و اند و اجتماع شیعیان و قو جمله هندو تبت و چني و ماچني براین خالف آن کنند

اند و هر گروهی از این جمله که یاد کردیم مر این قول را مقـدمات دارنـد و آن دو گروه مُبطِل نیز بدین مقالت قائل
  .به براهني دعوی کنند
اگـر  اندر وجود و یا قـدیمی همیشـه بـود؟ خواهید؟ محدَثی متقدمبه این لفظ قِدَم چه می: گوییم با این جمله که

بدین قول مراد محدثی است متقدم اندر وجود، اندر اصل خالف برخاست؛ که ما هـم روح محـدث مـی: گویند
خَلَــقَ الْــأرواحَ قبــلَ  تعــاىلإنَّ اللّهَ«: السّــالم گــوییم بــا تقــدم وجــودش بــر وجــود شــخص؛ کمــا قــال النبــی، علیــه

ث مُحدَث باشد و این یک جـنس بـود از خلـق ، و چون حدث آن درست شد المحاله مُحدَث به محدِ»الْأجْسادِ
آرد بـر حیـاتی پدیـد مـی تعـاىل پیوندد و از اندر پیوسنت ایشـان بـه یکـدیگر، خداونـدخدای که به دیگر جنس می

چون تقدیر حیات حیـوانی کنـد فرمـان دهـد تـا . اند و اجساد جنسی دیگرتقدیر خود؛ یعنی ارواح جنسی از خلق
گانی اندر زنده حاصل آید اما گشنت وی از شخص به شخص، روا نباشد؛ از آنچه چـون روح به جسد پیوندد، زند

یک شخص را دو حیات روا نباشد، یک روح را دو شخص هم روا نباشد و اگر اخبار بدان ناطق نبـود و رسـول 
  .اندر اخبار خود صادق نبودی، معقول روح بجز حیات نبودی و آن صفتی بود نه عینی

اگـر » بـه خـود قـایم اسـت یـا بـه غـري؟«: گـوییم» .مراد ما بدین قول، قدیمی همیشه بود اسـت«: و اگر گویند که
نـه وی «: اگر گوینـد» خداوند عالم است یا نه خداوند عالم است؟«: گوییم» .قدیم قایم به نفس است«: گویند
کی حد دیگری باشـد و ، اثبات قدیمني باشد و این معقول نیست؛ که قدیم محدود نباشد؛ که وجود ذات ی»است

  .این محال بود
محـال باشـد کـه محـدَث را بـا . پس وی قدیم است و خلق محـدَث«: گوییم» .خداوندِ عالَم است«: و اگر گویند

قدیم امتزاج باشدو یا اتحاد و حلول و یا محدث مکان قدیم آید و یا قـدیم حامـل او باشـد؛ کـه هرچـه بـه چیـزی 
  .تعاىل اللّه عن ذلک» .ل جز بر محدثات روا نبود که اجناس یکدیگرندپیوندد همچون وی بود و وصل و فص

  .یا صفتی باشد یا عرضی: از دو بريون نبود» .به خود قایم نیست و قیام آن به غري است«: و اگر گویند که
 اگر اندر محلـی گویـد، محـل آن چـون وی بـود و. اگر عرض گوید، المحاله اندر محلی باید گفت یا اندر المحل

اسم قِدم از هر دو باطل شود و اگر اندر المحل گوید، محال باشد؛ که چـون عـرض کـه بـه خـود قـایم نبـود انـدر 
  .المحل معقول نباشد

، چنانکه حلولیان و تناسـخیه گوینـد و آن صـفت را صـفت حـق خواننـد، محـال »صفتی است قدیم«: و اگر گوید
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ا بـود کـه حیـات وی صـفت خلـق گـردد، روا باشـد کـه باشد که صفت قدیم حق مر خلق را صفت گـردد و اگـر رو
آنگاه صفت به موصوف قایم بود، چگونه باشد مر صفت قدیم را موصـوف محـدث؟ . قدرتش قدرت خلق گردد

پس المحاله قدیم را با محدَث هیچ تعلق نباشد و قول مَالحده اندر این باطـل اسـت و روح مخلـوق اسـت و بـه 
و روا نباشـد کـه وىل انـدر . کابرۀ عیان بود و محدث را از قدیم فـرق نتوانـد کـردآن که جز این گوید م. فرمان حق

ه کـه خداونـد مـا را از بـدعت و خطـر محفـوظ  تعـاىل صحت والیت خود به اوصاف حق جاهـل بـودو نحمداللـّ
کـه آن  گردانید، و عقل داد تا بدان نظر و استدالل کردیم و ایمان داد تا وی را به هـدایت وی بشـناختیم حمـدی

  .به غایتی موصول نباشد؛ که حمد متناهی اندر برابر نعیم بی نهایت مقبول نباشد
ه را اعتقاد این اسـت تـا بـه غلطـی تصوّفو چون ظاهریان این حکایت از اهل اصول بشنیدند، پنداشتند که جملۀ م

لوایح ربانی بر ایشـان بزرگ و خسرانی واضح از جمال این اخیار محجوب گشتند و لطیفۀ والیت حق و لوامع و 
پوشیده شد؛ از بعد آن که بزرگان و سادات را رد کردند فاما رد خلق چون قبول ایشـان بـود و قبـول ایشـان چـون 

  .رد

  فصل
  ».الرّوحُ فی الجَسَدِ کَالنّارِ فی الحَطَبِ، فالنّارُ مخلوقةٌ و الفَحْمُ مصنوعةٌ«: که رحمة اللّه علیه یکی از مشایخ گوید

در تن چون آتش است اندر انگِشت، آتش مخلوق و انگِشت مصنوع و قِدم جز بر ذات و صفات خداونـد جان ان
  .روا نیست
  .ابوبکر واسطی بوده است که اندر روح بیشرت سخن گفته است رضی اللّه عنهم و از مشایخ
د نخست جان مخلصان که محبوساناألرواحُ علی عَشَرَةِ مقاماتٍ، جانها بر ده مقام قایم«: آید که گفتاز وی می

اند اندر ظلمتی و ندانند که چه خواهند کرد با ایشان، و دیگر جان پارسا مردان که اندر آسمانهای دنیا به مواریـث 
روند، سدیگر جانهای مریدان که در آسـمان چهـارم باشند و به طاعتهای کرده و به قوت آن میاعمال شادمانه می

باشند، چهارم جانهای اهل مِـنن کـه انـدر قنادیـل نـور از عـرش ل خود با مالئکه میاندر لذات صدق و ظل اعما
اند که اغذیۀ ایشان رحمت است و اشربۀ ایشان لطف و قربت، پنجم جانهای اهل وفاانـد کـه انـدر حجـاب آویخته

ریـاض آن، اند که اندر حواصل مرغان، اندر بهشـت در کنند، ششم جانهای شهیدانصفا و مقام اصطف طرب می
اند که اندر حجـب انـوار صـفات بـر بسـاط ادب قیـام روند گاه و بیگاه، هفتم جانهای مشتاقانآنجا که خواهند می

شنوند و امـاکن خـود اند که اندر حظایر قدس بامداد و شبانگاه سخن خداوند میاند، هشتم جانهای عارفانکرده
انـد و جـز د که اندر مشاهدت جمالو مقام کشـف مسـتغرق شـدهانبینند، نهم جانهای دوستاناندر بهشت و دنیا می

انـد و اوصافشـان مبـدل اند که اندر محل فنا مقرر شدهوی را ندانند و با هیچ چیز نیارامند، دهم جانهای درویشان
  ».شده و احوال متغري شده

و ایـن روا باشـد؛ از آنچـه چـون  اند، هر کسی بـه صـورتیآید که ایشان آن را بدیدهمی رضی اللّه عنهم و از مشایخ
خواهـد، بنمایـد بنـده را چنانکـه  تعـاىل گفتیم که موجود است و جسمی لطیف، بایـد تـا مرئـی بـود و چـون حـق

در جمله زندگانی ما به خداوند است و پایندگی بدو و زنده داشنت ما فعـل حـق : خواهد و صاحب کتاب گوید که
ذات و به صفات وی و قول روحانیان جمله باطل است و از ضاللتی عظیم ایم، نه به است و ما زنده به خلق وی

اند و گروهـی نَفْـس و هَیـوىل اندر میان خلق یکی این است که روح را قدیم گویند؛ و هرچند که عبارت بدل کرده
. ایـن مبطالن این طریقـت مـی فنـا و بقـا گوینـد و یـا جمـع و تفرقـه و یـا ماننـد. گویند و گروهی نور و ظلمتمی

ه از آن گـروه بیزارنـد؛ کـه اثبـات والیـت تصـوّفکننـد و ماند و کفر خود را بدان تحسني میعبارتی مزخرف ساخته
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وحقیقت محبت خداوند جز به معرفت وی درست نیاید و چون کسی قدیم از محـدث نشناسـد آنچـه گویـد انـدر 
  .گفت خود جاهلی باشد و عقال به سخن جاهل نگرایند

ود این دو گروه مبطل بود اندر این باب بیامد و اگر بیش از این باید، اندر کتبـی از آنِ مـن ببایـد کنون آنچه مقص
  .اینجا مراد من تطویل نیست. طلبید

با براهني ظاهر اندر این کتاب بیان کـنم تـا طریـق  تصوّفاکنون من کشف حجاب ابواب معامالت و حقایق اهل 
نکران آن را که بصريتی بود با راه آیـد و مـرا بـدین دعـا و ثـوابی باشـد، ان دانسنت مقصود بر تو آسان گردد و از م

  .شاء اللّه، تعاىل

  کشف الحجاب األوّل فی معرفة اللّه، تعاىل
  »).األنعام/۹۱(وَما قَدَرُوا اللّه حقَّ قَدْرِه «: قوله، تعاىل

  ».م عَلَی الْبُحورِ لَزالتْ بدعائِکم الجبالُلو عرفتم اللّهَ حقَّ معرفتِه لَمَشَیْتُ«: السّالم و قال النبیّ، علیه
یکی علمی و دیگری حاىل و معرفت علمی قاعدۀ همه خـريات دنیـا : بر دو گونه است تعاىل پس معرفت خداوند

و آخرت است و مهرتین چیزها مر بنده را اندر همه اوقـات و احـوال، شـناخت خـدای اسـت، جـل جاللـه؛ قولُـه، 
نیافریـدیم پریـان و آدمیـان را مگـر از .،ای لیعرفون)الذّاریات/۵۶(لجنَّ و اإلنسَ الّا لیعبدونِ وَما خلقتُ ا«: تعاىل

اند، سوای آن که خداوندشان برگزید و از ظلمات پس بیشرتی از خلق از این معرض» .برای آن که تا مرا بشناسند
اس...«: دنیا باز رهانید ودلشان را به خود زنده گردانید؛ لقوله، تعاىل  یعنـی عمـر وجعلنا له نوراً یمشی بـه فـی النـّ

  »).األنعام/۱۲۲(کمن مَثَلُه فی الظّماتِ، یعنی اباجهل 
پس معرفت حیات دل بود به حق و اعراض سر از جز حق و قیمت هر کس به معرفت بود و هر که را معرفت نبـود 

خداوند معرفت خواندند و مشـایخ ایـن  پس مردمان از علما و فقها و غري آن صحت علم را به. وی بی قیمت بود
تر از علم خواندند؛ که صـحت و از آن بود که معرفت را فاضل. طایفه صحت حال را به خداوند معرفت خواندند

حال جز به صحت علم نباشد و صحت علم سحت حال نباشد؛ یعنی عـارف نباشـد کـه بـه حـق عـالم نباشـد، امـا 
علم جاهل بودند از هر دو طایفه، اندر ایـن منـاظرۀ بـی فایـده کردنـد و آن  عالم بود که عارف نبودو آنان که بدین

و اکنون من سرّ این را کشف کـنم تـا هـر دو گـروه را فایـده ظـاهر . گروه بر این گروه انکار کردند و این گروه بر آن
  .گردد، ان شاء اللّه

  فصل
معتزلـه گوینـد . صحت علم بدو اختالف است بسیار و تعاىل که مردمان را اندر معرفت خداوند اسعدک اللّه بدان
و باطل اسـت ایـن قـول، بـه دیوانگـانی کـه » .معرفت حق عقلی است و جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد«: که

اگـر . اند که حکمشان حکم معرفت بود و به کودکانی که عاقل نباشند و حکمشان حکم ایمان بوداندر دار اسالم
ایشان را چون عقل نیست حکم معرفت نبودی و کافران را که عقل است حکم کفـر و اگـر معرفت به عقل بودی، 

عقل معرفت را علت بودی، بایستی تا هر که عاقل بودی عارف بودی و همه بی عقـالن جـاهالن بودنـدی و ایـن 
  .مکابرۀ عیان است
و باطل است این قول » .روا نبودعلت معرفتِ حق استدالىل است، و بجز مستدِّل را معرفت «: و گروهی گویند که

به ابلیس که وی آیات بسیار دید و بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و رؤیت آنها وی را علت معرفت نیامد؛ قولـه، 
یشـاءَ ولو انّنا نَزَّلْنا الیهم المالئکةَ و کلَّمَهُمُ المَوْتی و حَشَرنا علیهم کلَّ شیء قُبُالً مـا کـانوا لِیُؤمِنـوا الّـا أنْ «: تعاىل
اگر ما فریشتگان را به کفار فرستیم تا با ایشـان سـخن گوینـد، و یـا مردگـان را نـاطق گـردانیم، ). األنعام/۱۱۱(اللّه 
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علـت  تعـاىل و اگر رؤیت آیت و اسـتدالل آن، علـت معرفـت بـودی خداونـد» .ایشان ایمان نیارند تا ما نخواهیم
  .معرفت آنرا گردانیدی نه مشیت خود را

ک اهل سنت و جماعت صحت عقل و رؤیت آیت سـبب معرفـت اسـت نـه علـت آن؛ کـه علـت آن جـز و به نزدی
که بی عنایت، عقل نابینا بـود؛ از آنچـه عقـل خـود بـه  عمّت نعماؤه محض عنایت و لطف مشیت خداوند نیست

چگونـه چون وی به خود جاهل بود، غـري خـود را . خود جاهل است و از عقال کس حقیقت آن را نشناخته است
شناسد؟ و بی عنایت، استدالل و فکرت اندر رؤیت آیت همه خطا بود؛ که اهل هوی و طایفۀ الحاد جمله مستدل

اند؛ و باز آن که از اهل عنایت است همه حرکات وی معرفت است و اسـتداللش طلـب اند، اما بیشرتی عارف نه
ر نباشد که طلب اصلی اسـت کـه تـرک آن روی تو ترک استدالل تسلیم و اندر صحت معرفت، تسلیم از طلب اوىل

نیست و تسلیم اصلی که انـدر آن اضـطراب روی نیسـت، و حقیقـتِ ایـن هـر دو معرفـت نـه و بحقیقـت بـدان کـه 
المون راهنمای و دلگشای بنده بجز خداوند نیست و وجـود عقـل و دالیـل را  تعاىل اللّه عن جمیـع مـا یقـول الظـّ

وَلَـوْ رُدّوا لَعـادُوا لّمـا نُهـوا عَنْـه «: فرمـود تعـاىل تـر نباشـد کـه خداونـدایـن واضـح امکان هدایت نباشد و دلیل از
را  رضـی اللّـه عنـه و چـون امريالمـؤمنني علـی» .اگر کفـار بـاز دنیـا آینـد بـدان کفـر خـود بازگردنـد). األنعام/۲۸(

بـدو شـناختم و  عـزّ و جـّل خداوند را. بنورِ اللّهِ عرفتُ اللّهَ باللّهِ و عرفتُ ما دونَ اللّهِ«: برپسیدند از معرفت، گفت
  ».جز خداوند را به نور او شناختم

تن را بیافرید و حوالت زندگانی آن به جان کرد و دل را بیافرید و حوالت زندگانی آن به خـود  تعاىل پس خداوند
اَوَ مَنْ «: نده کند؛ چنانکه گفتپس چون عقل و آیت را قدرت زنده کردن تن نباشد، محال باشد که دل را ز. کرد

وَجَعَلْنا لَهُ نوراً یَمْشی به فـی «: حوالت حیات جمله به خود کرد، آنگاه گفت» ).األنعام/۱۲۲... (کانَ میتاً فأحْیَیْناهُ
رَهُ اَفَمَـنْ شَـرَحَ اللّـهُ صَـدْ«: و نیـز گفـت» .آفریدگار نوری که روش مؤمنـان در آن اسـت مـنم). األنعام/۱۲۲(النّاسُ 

خَـتَمَ «: گشادن دل را به خود حوالت کرد و بسنت آن را هم به فعل خود بـاز بسـت و گفـت» ).الزّمر/۲۲(لِلْإسالمِ 
پـس » ).الکهف/۲۸(وَال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا«: ، و نیز گفت»)البقره/۷(اللّهُ عَلی قُلُوبِهِم وَعَلی سَمْعِهم 

تم و شرح دل بدو بود، محال باشـد کـه راهنمـای جـز وی را دانـد؛ کـه هرچـه دون اوسـت چون قبض و بسط و خ
. جمله علت و سبب است و هرگز علت و سبب بی عنایت مسبب راه نتواند نمود؛ که حجاب راهبُر باشد نه راهبَـر

تـزیني و تحبیـب را بـه خـود » ).الحجـرات/۷(وَلکنَّ اللّهَ حَبَّبَ إلَیْکُمُ الْإیمـانَ و زَیَّنَـهُ فـی قُلـوبِکُم «: قوله، تعاىل
. اضافت کرد و الزام تقوی که عني آن معرفت است از وی است و مُلزَم را اندر الزام خود اختیار دفع و جلـب نـی

  .پس بی تعریف وی نصیب خلق از معرفت وی بجز عجز نباشد
جز او دلیل دلها . نَّما العلمُ یُطْلَبُ لِأداءِ الْخِدْمَةِال دلیلَ عَلی اللّه سِواهُ، إِ«: و ابوالحسن نوری گوید، رضی اللّه عنه

  ».نیست به معرفت خود، علم ادای خدمت را طلبند نه صحت معرفت را
مستدل از ابوطالب عاقل تـر نباشـد و دلیـل از . و از مخلوقان کس را قدرت آن نیست که کسی را به خدای رساند

نخسـت درجـه از . ر شقاوت بود داللت محمد وی را سود نداشتچون جریان حکم ابوطالب ب. محمد بزرگرت نه
استدالل، اعراض است از حق؛ از آنچه استدالل کردن تأمـل کـردن انـدر غـري اسـت، و حقیقـت معرفـت اعـراض 

پـس . کردن از غري است و اندر عادت، وجود جمله مطلوبان به استدالل بود و معرفت وی خـالف عـادت اسـت
کسـب خلـق را انـدر آن سـبیل نیسـت و بجـز . عقل نیست و اقبال عنایت وی به بنده معرفت وی جز دوام حريت

انعام و الطاف وی مر بندۀ وی را دلیل نیست و آن از فتـوح قلـوب اسـت و از خـزاین غیـوب؛ کـه آنچـه دون وی 
وجـود  پس روا بود که محدث به چون خودی رسد روا نباشد که به آفریدگار خود رسد بـا. انداست بجمله محدث

پـس کرامـت نـه آن بـود کـه . وی و آنچه اندر تحت کسب وی آید کسب کاسب غالب بود و مکتسـب مغلـوب بـود
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هسـتی خـود را  سـبحانه و تعـاىل عقل به دلیل فعل، هستی فاعل اثبات کند؛ که کرامت آن بود که دل بـه نـور حـق
  .آن یکی را معرفت قالت بود و این دیگر را حالت شود. نفی کند

چه گروهی مر آن را می علت معرفت دانند و آن عقل است، گو بنگرید تا آن چه چیز است که اندر دل از عني و آن
معرفت می اثبات کند و هرچه می عقل اثبات کند می معرفت نفی آن اقتضا کند؛ یعنی آنچه انـدر دل بـه داللـت 

آن صـورت گـريد بـه خـالف آن عقل صورت گريد که خداوند آن است وی به خالف آن اسـت و اگـر بـه خـالف 
پس چه مجال ماند اینجا مر عقل را تا به استدالل وی معرفت باشد؟ از آنچه عقل و وهم وی هر دو یـک . است

پس اثبات استدالل عقل، تشبیه آمد و نفی آن تعطیل . جنس باشند و آنجا که جنس اثبات شد معرفت نفی گشت
  .ر دو معرفت نکرت بود که مشبهه و معطله موحد نباشندو مجال آن جز اندر این دو اصل نیست و این ه

آمد خود همـه او بـود، دلهـای دوسـتان را از طلـب پس چون عقل به مقدار امکان خود برفت و آنچه از آنِ او می
دسـت بـه زاری بردنـد و مـر دلهـای . چاره نبود بر درگاه عجز بی آلت بیارامیدند و اندر آرام خود بی قـرار شـدند

قدرت حق اینجا قدرت ایشـان آمـد؛ یعنـی از . رهم جستند و راهشان از نوع طلب و قدرت ایشان برسیدخود را م
چـون . از رنج غیبت بر آسودند و اندر روضۀ انس بیارمیدنـد و انـدر رَوْح و سـرور مقـرر شـدند. او بدو راه یافتند

چـون متحـري . چون بازماند متحري شد. نداندر نیافت بازما. عقل دلها را به مراد رسیده دید، تصرف خود پیدا کرد
تا با خود بودی بـه آلـت «: چون معزول گشت، آنگاه حق لباس خدمت اندر وی پوشید و گفت. شد معزول گشت

پـس دل را نصـیب قربـت » .چـون بمانـدی برسـیدی. چون آالت فانی شد بماندی. تصرف خود محجوب بودی
بنـده را بـه تعریـف و تعـرف خـود  وجـلعـزّ  پـس خداونـد .آمد و عقل را خدمت و معرفت خود بـه تعریـف بـود

شناختنی که وجود وی در آن عاریت بود تا به . شناختنی نه که موصول آلت بود. شناساکرد تا وی را بدو بشناخت
تا ذکرش بی نسیان بود و روزگارش بی تقصري و معرفـت وی حـال بـود . همه وجود عارف را انانیت خیانت آمد

  .نه مقال
و آن نیـز محـال اسـت؛ از آنچـه معرفـت را برهـان باطـل و حـق » .معرفت الهامی است«: اند کهز گروهی گفتهو نی

 تعـاىل به من الهام است کـه خداونـد«: است و اهل الهام را بر خطا و صواب برهان نباشد؛ از آنچه یکی گوید که
المحاله اندر دو دعوی متضاد حق » .استمرا الهام چنان است که ورا مکان «: و یکی گوید» .اندر مکان نیست

به نزدیک یکی باشد و هر دو به الهام می دعوی کنند و المحاله ممیزی بباید تا فرق کند میان صدق و کذب ایـن 
  .آنگاه به دلیل دانسته باشد و حکم الهام باطل بود و این قول براهمه است و الهامیان. دو مدعی

این غلوی بسیار کنند و نسبت روزگار خود به طریق پارسا مردان دارند و جمله بـر و اندر زمانه دیدم که قومی اندر 
اند و قولشان مخالف همه عقالست از اهل کفرو اسالم؛ از آنچه ده مدعی بـه الهـام بـه ده قـول متنـاقض ضاللت

  .می دعوی کنند اندر یک حکم، همه باطل بود و هیچ کس بر حق نباشند
تـو انـدر اصـل خـود مخطـی و : گـوییم کـه» .آنچه خالف شرع اسـت آن الهـام نباشـد«: ای کهو اگر گوید گوینده

پـس معرفـت . غلطی؛ که چون شریعت را می به قیاس الهام به خود گريی و گویی که ثبات ایـن الهـام بـدان اسـت
  .شرعی و نبوی و هدایتی بود نه الهامی و حکم الهام اندر معرفت به همه وجوه باطل است

و این نیز محال است؛ از آن که اندر هر چیزی » .ضروری است تعاىل خداوندمعرفت «: اند کهگر گفتهو گروهی دی
بینـیم کـه گروهـی از عـاقالن بـدو که علم بنده بدان ضرورت بود باید تا عاقالن اندر آن مشرتک باشند وچون مـی

 تعـاىل یست و نیز اگر معرفت خداونـدجحد و انکار کنند و تشبیه و تعطیل می روا دارند، درست شد که ضروری ن
ضروری بودی، بدان تکلیف نیامدی؛ از آنچه محال بود تکلیف بـه معرفـت چیـزی کـه علـم بـدان ضـرورت بـود؛ 
چنانکه بر معرفت خود و آنِ آسمان و زمني و روز و شـب و آالم و لـذات و امثـالهم کـه عاقـل خـود را انـدر حـال 
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امـا . انـدر آن اضـطراری بـود و اگـر خواهـد کـه نشناسـد نتوانـد کـه نشناسـدوجود آن به شک نتواند انداخت؛ که 
ما وی را بضرورت شناسیم؛ از آنچه انـدر دل «: ه که اندر صحت یقني خود نگاه کردند گفتند کهتصوّفگروهی از م

کـه انـدر  انـد؛اند اما انـدر عبـارت مُخطـیاندر معنی مُصیب. هیچ شک نیافتند، یقني را ضرورت، نامزد آن کردند
علم ضرورت مر صحیح را تخصیص روا نباشد، که همه عقال یکسان باشند و نیز ضرورت علمی بود کـه انـدر دل 

  .احیا بی سببی پدید آید و علم به خداوندو معرفت وی سببی است
انـد کـه آن رحمـة اللّـه علـیهم، بـر پدر این سهل که رئیس و امام نشابور بود اما استاد ابوعلی دقاق و شیخ ابوسهل

ابتدا معرفت استدالل است و انتها ضرورت شود، همچنـان کـه علـم بـه طاعتهـا کـه ابتـدا مکتسـب باشـد و انتهـا 
نبینی که اندر بهشت علم بـه خداونـد ضـرورت شـود، و چـون روا «: ضرورت شود به یک قول اهل سنت و گویند

اندر آن حال کـه  السّالم علیهم نیز اینجا پیغمربانباشد که آنجا ضرورت بود روا باشد که اینجا نیز ضرورت گردد و 
گـزارد همچنـان و ماننـد ای که وحی مـیشناختند و یا فریستهشنودند بی واسطه وی را بضرورت میکالم وی می

  ».این
 علـیهم بهشتیان اندر بهشت وی را بضرورت شناسـند؛ از آنچـه بهشـت دار تکلیـف نیسـت و نیـز پیغمـربان: گوییم
مأمون العاقبه باشند و از قطیعت ایمن و آن که او را بضـرورت شـناخت نیـز وی را خـوف قطیعـت نباشـد  السّالم

وایمان و معرفت را فضل بدان است که غیبـی اسـت چـون عینـی گـردد، ایمـان خـرب گـردد و اختیـار انـدر عـني آن 
ا و ابلـیس درسـت نیایـد کـه برخیزد و اصول شرع مضطرب شود و حکم رِدَّت باطل گردد و تکفري بلعم و برصیص

: ؛ چنانکــه از ابلــیس مــا را خــرب داد از حــال طــرد و رجــم ویعــزّ و جــّل ایشــان باتفــاق عــارف بودنــد بــه خــدای
و سخن گفنت و جواب شنیدن تقاضـای معرفـت » فبعزّتک«؛ و بحقیقت »)ص/۸۲(فبِعِزَّتِک لَأُغْوِینَّهم أجمَعني «

باشـد و قطیعـت بـه زوال معرفـت حاصـل آیـد و زوال علـم ضـرورتی کند و عارف تا عارف بود از قطیعت ایمن 
  .صورت نگريد
ای پر آفت است اندر میان خلق و شرط آن است که این مقدار بدانی تا از آفت رسته باشـی؛ کـه علـم و این مسأله

ان انـدر جـز بـه اعـالم و هـدایت ازىل وی نیسـت و روا باشـد کـه یقـني بنـدگ تعـاىل بنده و معرفت وی به خداوند
نقصان نشود؛ که زیادتش نقصان بود و نقصان هم  معرفت گاه زیادت شودو گاه نقصان اما اصل معرفت زیادت و

  .نقصان
و به شناخت خداوند تقلید نشاید کرد و وی را به صفات کمال باید شناخت و آن جز به حسـن رعایـت و صـحت 

خواهـد فعلـی را از . اند و اندر تحت تصـرف ویوی راست نیاید و دالیل وعقول بجمله ملک تعاىل عنایت حق
افعال خود دلیل یکی کند و وی را به خود راه نماید و خواهد همان فعل را حجاب وی گرداند تا هم بـدان فعـل 

گشت قومی را به معرفت و قـومی را حجـاب آمـد از معرفـت؛ تـا دلیل  السّالم علیه از وی بازماند؛ چنانکه عیسی
و بـت و مـاه و  ».وجلعزّ  پسر خدای است،«: ؛ و گروهی گفتند»وجلعزّ  این بندۀ خدای است«: گروهی گفتند

آفتاب همچنان، گروهی را به حق دلیل شد و گروهی هم بدان بازماندندو اگر دلیل علت معرفت بودی بایستی تـا 
  .هر که مستدل بودی عارف بودی و این مکابرۀ عیان باشد

پـس دلیـل . برگزیند و وی را راهرب خود گرداند تا به سبب او بدو رسند و او را بداننـدیکی را  تعاىل پس خداوند
  .تر نباشد اندر حق مسبب مر مسبب راوی را سبب آمد نه علت و سببی از سببی اوىل

فـال مَـنْ یُضْـلِلِ اللّـهُ «لَعَمری اثبات سبب مر عارفان را اندر معرفت زنار باشد و التفات به غـري معـروف، شـرک؛ 
چون اندر لوح محفوظ، ال، بل اندر مراد و معلوم حق، کسی را نصیب شـقاوت بـود » ).األعراف/۱۸۶(هادیَ لَه 

آن که اندر قهر خداوند متالشی » .مَنِ الْتَفَتَ اىل االغیارِ فمعرفتُه زُنّارٌ«هادی وی گردد؟ دلیل و استدالل چگونه 
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  ان گريد؟و مستغرق است، چگونه وی را بدون حق چیزی گریب
از غار بريون آمد به روز هیچ چیز ندید واندر روز بیشرت برهان بودو عجایب ظاهرتر بـود  السّالم علیه چون ابراهیم

اگـر علـت معرفـت وی دلیـل بـودی، دالیـل بـه روز پیـداتر و » ).األنعام/۷۶(رَای کوکباً «و چون شب برون آمد، 
خواهد، بدانچه خواهد، بنده را به خود راه نمایـد و درِ معرفـت بـر چنانکه  تعاىل پس خداوند. عجایب آن مهیاتر

ای برسد که عني معرفت غري آید و صفت و معرفت وی آفت وی گردد و به وی بگشاید تا در عني معرفت به درجه
  .معرفت از معروف محجوب شود تا حقیقت معرفت دعوی وی شود

  ».أن تکونَ بالمعرفةِ مدّعیاً ایّاکَ«: و ذوالنون مصری گوید، رحمة اللّه علیه
  .تعلق به معنی آن کن تا نجات یابی. بر تو بادا که دعوی معرفت نکنی؛ که اندر آن هالک شوی

پس هرکه به کشف جالل وی مکرم شود، هستی وی وبال وی گردد و صفات وی جمله آفتگاه وی گردد و آن کـه 
د که نسبت وی بدان چیز درست آید انـدر کـونني و عـالمني و از آنِ حقّ بود و حق از آنِ وی، وی را هیچ چیز نباش

و چون کسی کـل ممالـک را متصـرف وی دانـد ورا  تعاىل و تقدس حقیقت معرفت دانسنت ملک است مر حق را
با خلق چه کار ماند تا به خود یا به خلق محجوب شود؟ و حجـاب از جهـل بـود چـون جهـل فـانی شـد حجـاب 

  .واللّه اعلم. عرفت، عقبایی شوددنیایی، به م.متالشی گشت

  فصل
عـزّ و  ی از اقاویل ایشان بیارم، ان شاء اللّـه،ضمشایخ را اندر این معنی رموز بسیار است و من حصول فواید را بع

  .جّل
  ».المعرفةُ انْ التتعجَّبَ مِنْ شیءٍ«: عبداللّه مبارک گوید، رحمة اللّه علیه

. ؛ از آنچه عجب از فعلی آید کـه کسـی بکنـد زیـادت از مقـدور خـودمعرفت آن بود که از هیچ چیزت عجب نیاید
قادر بر کمال اسـت عـارف را بـه افعـال وی تعجـب محـال باشـد و اگـر عجـب صـورت  تعاىل و تقدس چون وی

گريدی آنجا بایدی که مشتی خاک را بدان درجه رسانید که محل فرمان وی گشت و قطرۀ خون را بدان مرتبت که 
  .معرفت وی کند و طالب رؤیت وی شود و قصد قربت و وُصلت وی کند حدیث دوستی و

  ».حقیقةُ المعرفةِ اطَّالعُ الحقِّ عَلی األسرارِ بمُواصَلةِ لَطائفِ األنوارِ«: ذوالنون مصری گوید، رحمة اللّه علیه
به عنایت  تعاىل حقیقت معرفت اطالع حق است بر اسرار بدانچه لطایف انوار معرفت بدان پیوندد؛ یعنی تا حق

خود دل بنده را به نور خود نیاراید و از جملۀ آفتها بنزداید؛ چنانکه موجودات و مُثْبتات را انـدر دلـش بـه مقـدار 
  .ای وزن نماند، مشاهدات اسرار باطن و ظاهر وی را غلبه نکندو چون این بکند مغایبه جمله مشاهده گرددخَرْدَله

  ».المَعْرِفَةُ دَوامُ الحَیْرَةِ« :و شبلی گوید، رحمة اللّه علیه
حريت اندر هسـتی، شـرک باشـد و کفـرو انـدر . یکی اندر هستی ودیگر اندر چگونگی: و حريت بر دو گونه است

چگونگی، معرفت؛ زیرا که اندر هستی وی عارف را شـک صـورت نگـريد و انـدر چگـونگی وی عقـل را مجـال 
رینَ زِدْنـی «: وی و از آن بود که گفـتی در کیفیت ماند اینجا یقینی در وجود حق و حريت. نباشد یـا دلیـلَ المتحیـّ
نخست معرفت وجود کمال اوصاف اثبات کردو بدانست که وی مقصـود خلـق اسـت و اسـتجابت کننـدۀ » .تحیّراً

دعوات ایشان و متحريان را تحري به جز وی نیست، آنگاه زیادت حريت خواست و دانست که اندر مطلـوب عقـل 
  .و سرگردانی شرک و وَقْفَت بودو این معنی سخت لطیف استرا حريت 

و احتمال کند که معرفت هستی بحق تحري به هستی خود تقاضا کند؛ از آن که بنده چون خداوند را بشـناخت، کـل 
چون وجود و عدمش بدو بود و از او و سکونت و حرکت بـه قـدرت او، متحـري شـود . خود را دربند قهر وی بیند
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مَـنْ «: السّـالم و از این بـود کـه پیغمـرب گفـت، علیـه» ل مرا بقا بدوست، من خود کیستم و برچیستم؟چون ک«: که
بشناسـد بـه بقـا و از فنـا عقـد و صـفت  تعاىل اللّه هرکه خود را بشناسد به فنا حق را» .عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ

  .وی بجز تحري ممکن نشودباطل بود و چون عني چیزی معقود نباشد، اندر معرفت 
  ».المعرفةُ أنْ تَعْرِفَ أنَّ حرکاتِ الخلقِ و سَکِناتِهم باللّهِ«: و ابویزید گفت، رحمة اللّه علیه

معرفت آن است که بدانی که حرکات خلق و سکونشان به حق است، و هیچ کس را بـی اذن وی انـدر ملـک وی 
تـا . متحرک بدو متحرک و سـاکن بـدو سـاکن. دو صفتصفت ب. تصرف نیست عني بدو عني است و اثر بدو اثر

اندر بِنْیت استطاعت نیافریندو اندر دل ارادت، بنده هیچ فعل نتواند کرد و فعل بنده بر مجاز است و فعل حـق بـر 
  .حقیقت

  ».مَنْ عَرَفَهُ قَلَّ کَالمُهُ و دامَ تَحَیُّرُه«: و محمد بن واسع گوید در صفت عارف، رحمة اللّه علیه
ن که بشناخت سخنش اندک است و حريتش مدام؛ از آن که عبارت از چیزی تـوان کـرد کـه انـدر تحـت عبـارت آ

ر  گنجد و اندر اصول عبارات را حدی بود و چون معبَّر محدود نباشد که اساس عبـارت بـر آن نهنـد، عبـارت معبـِّ
نباشد بجز حريت دایـم ورا چـه چـاره چگونه ثبات یابد؟ و چون مقصود اندر عبارت نیاید و بنده را از وی چاره 

  باشد؟
  ».حَقیقَةُ الْمَعْرِفَةِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَعْرِفَةِ«: شبلی گوید، رحمة اللّه علیه

حقیقت معرفت عجز است از معرفت؛ که از حقیقت بر بنده جز عجز اندر آن نشـان نکنـد و روا باشـد کـه بنـده را 
از آنچه عجز ورا طلب بود و تـا طالـب انـدرآلت و صـفت خـود قـایم  اندر ادراک آن به خود دعوی بیشرت نباشد؛

  .است، اسم عجز بر وی درست نباشد و چون این آلت و اوصاف برسد آنگاه فنا بود نه عجز
و گروهی مدعیان اندر حال اثبات صفت آدمیـت و بقـای تکلیـف بـه صـحت خطـاب و قیـام حجـت خداونـد بـر 

  .و این ضاللت و خسران بود» .ما عاجز شدیم و از همه بازماند معرفت عجز بود و«: ایشان، گویند که
یکی نشـان، فنـایِ : اندر طلب چه چیز عاجز شدید؟ و این عجز را دو نشان بود، و هر دو با شما نیست: گوییم که

آنجا که فنای آلت بود عبارت متالشی شود که ازعجز عبارت کند؛ که عبارت از . آلت طلب ودیگری اظهار تجلی
جز عجز نباشد و آنجا که اظهار تجلی بود، نشان نپذیرد و تمییز صورت نبندد تا عاجز نداند که او عاجز است یا ع

آنچه وی بدان منسوب است آن را عجز خوانند؛ از آنچه عجز غري بودو اثباتِ معرفتِ غري معرفت نباشد و تا غـري 
  .رف عارف نباشدرا اندر دل جای است و تا عارف را از غري عبارت، هنوز عا

  ».مُنْذُ عَرَفْتُ اللّهَ مادَخَلَ فی قَلْبی حقٌّ وَ الباطِلٌ«: و ابوحفص حداد گوید، رحمة اللّه علیه
اندر نیامده است به دل من اندیشۀ حق و باطل؛ از آنچه چون خلق را کام  تعاىل و تقدس ام خداوند راتا بشناخته

نفس داللت کند که آن محل باطل است و چون عزی بر دوام یابد هـم بـه  و هوی بود به دل باز گردد تا دل ورا به
چـون دل غـري بـود رجـوع عـارف . دل باز گردد تا دل وی را به روح داللت کند؛ که آن منبع حق و حقیقت است

مـر ایشـان را کـام . پس همه خلق طلب برهان معرفت از دل کردند و طلب کام و هوی نیـز از آن. بدان نکرت آمد
چون نشان برهان بایسـت رجـوع بـا حـق . ود، که از دل باطل طلبیدند و جز با حق آرام نه تا حق از دل طلبیدندنب

  .ای که رجوع او به حق بود این استای که رجوع او به دل بود و از آنِ بندهکردند فرق میان بنده
: السّـالم و قـال النبـیُّ، علیـه» .بَـلْ خَـرَسَ وانْقَمَـعَ مَن عَرَفَ اللّهَ انْقَطَعَ،«: و ابوبکر واسطی گوید، رحمة اللّه علیه

  ».الأحصی ثناءً علیک«
آن که خداوند را بشناخت از همه چیزها بربیـد بلکـه از عبـارت همـه چیزهـا گنـگ شـد و از اوصـاف خـود فـانی 

یبـت بـه ، تا اندر غیبـت بـود افصـح عـرب و عجـم وی بـود، چـونش از غالسّالم علیه گشت؛ چنانکه پیغمرب گفت
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زبان مرا امکان کمال ثنای تو نیست، چه گویم؟ از گفت بی گفت شـدم، از حـال بـی حـال «: حضرت بردند گفت
گشتم، تو آنی که تویی، گفتار من به من باشد یا به تو؟ اگر به خود گویم به گفت خود محجوب باشم و اگر به تـو 

اگر تو نگـویی، یـا محمـد، مـا «: فرمان آمد که» .پس نگویم. گویم به کسب خود اندر تحقیق قربتت معیوب باشم
چون خود را از اهل ثنای ما ندانی، ما همه اجزای عـالم . بگوئیم لَعَمْرُکَ إذا سکَتَّ عَنْ ثنائی فالکُلُّ منکَ ثَنائی
  .عْمَ الرَّفیقُو باللّه التّوفیقُ و حسبُنَا اللّهُ و نِ» .را نایب تو گردانیدیم، تا ثنای ما گویند و حواله به تو کنند

  کشفُ الحجابِ الثّانی فی الّتوحیدِ 
  »).البقره/۱۶۳(وَإلهُکُمْ إلهٌ واحِدٌ «: قوله، تعاىل

  ».اىل آخر)...االخالص/۱(قُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ «: و قوله، تعاىل
  »).النحل/۵۱(التَتَّخِذُوا إلهَیْنِ اثْنَیْنِ اِنَّما هُوَ إلهٌ واحِدٌ «: وقوله، تعاىل

إذا مُـتُّ : فقـال لِأهْلِـه. بَیْنا رجـلٌ فـیمَنْ کـانَ قَـبْلَکُم لَـمْ یَعْمَـلْ خـرياً قـطُّ إلّـا التوحیـدَ«: السّالم النبی، علیهو قال 
 عـزّ و جـّل فقـالَ اللّـهُ. فأحْرِقُونی ثُمَّ اسْحَقُونی ثُمَّ ذَرُّونی نِصْفی فِی الْبَرِّ و نِصْفی فی الْبَحْرِ فی یوم رائـحٍ، ففعلـوا

  ».فَغَفَرَ لَهُ. اسْتِحْیاءً منک: ما حَمَلَکَ عَلی ماصَنَعْتَ؟ فقالَ: فاذا هو بنيَ یَدَیْهِ، فقال له. اجْنی ما أخَذْتِ: لرّیحلِ
چـون : مـر اهـل خـود را گفـت. مردی بود پیش از شما که هیچ کردار نیکو نداشت اال توحید وفاتش قریب شد«:

کنید واندر روز بادناک نیمی به دریا اندازید و نیمی بـه بـاد بـر دهیـد در  من بمريم مرا بسوزید و خاکسرت من گرد
نگـاه داریـد آنچـه بسـتدید؛ : مر باد و آب را فرمـود عزّ و جّل خدای. همچنان کردند. بیابان، تا از من اثری نماند

ترا چه چیز بـر آن : کند گوید وی را زنده عزّ و جّل دارند آنگاه که خدایتا قیامت آن را نگاه می. یعنی خاکسرت را
: گویـد تعـاىل آنگـاه خداونـد. شرم داشتم از تو، سخت جافی بُدَمبارخدایا، می: داشت تا خود را بسوختی؟ گوید

  ».بیامرزیدمت
یکـی اسـت  تعـاىل و حقیقت توحید حکم کردن بود بر یگانگی چیزی به صحت علم به یگانگی آن و چون حـق

ت خود و بی بدیل و شریک انـدر افعـال خـود، و موحـدان وی را بـدین صـفت داننـد بی قسیم اندر ذات و صفا
  .دانش ایشان را به یگانگی توحید خوانند

یکی توحید حق مر حق را، و آن علم او بود به یگانگی خود و دیگر توحید حق مر خلـق را و : و توحید سه است
ی و سدیگر توحیـد خلـق باشـد مـر حـق را و آن علـم آن حکم وی بود به توحید بنده و آفرینش توحید اندر دل و

  .عزّ و جّل ایشان بود به وحدانیت خدای،
یکی است که وصل و فصل  تعاىل پس چون بنده به حق عارف بود بر وحدانیت وی حکم تواند کرد؛ بدانکه وی

د یـا وحـدانیتش نپذیرد و دوی بر وی روا نباشد، و یگانگی وی عددی نیست تـا بـه اثبـات عـددی دیگـر دو گـرد
و این اثبات اعداد بـی  عددی بود و محدود نیست تا وی را ستّه جهات بود و هر جهتی را دیگر ستّه جهات باید

وی را مکان نیست و اندر مکان نیست تا به اثبات مکان متمکن بـود و مکـان را نیـز مکـانی بایـد و  نهایت باشد
ضی نیست تـا محتـاج جـوهری باشـد و انـدر دو حـال انـدر حکم فعل و فاعل و قدیم و محدث باطل شود، و عر

محل خود باقی نماند و جوهری نیست که وجودش جز با چون خودی درست نیاید، طبعی نیست تا مبـدأ سـکون 
و حرکت باشد و روحی نیست تا حاجتمند بِنیتی باشد، و جسمی نیست تا اجزای مؤلَّف بود و انـدر چیزهـا قـوت 

بـری اسـت . ها بود، و به هیچ چیز وی را پیوند نیست تا آن چیزِ جز وی وی را روا بودو حال نیست تا جنس چیز
ورا مانند نیست تـا او بـا ماننـد خـود دو چیـز . متعاىل از همه عیوب. پاک از همه آفات. از همه نقصان و نقایص

وا نیسـت تـا وجـود و تغري بـر ذات و صـفات وی ر. فرزند ندارد تا نسل وی اقتضای وصل واصل وی کند. باشند
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موصوف است به صفات کمال، آن صفاتی که موحدان مـر . وی بدان متغري شودو اندر حکم متغري چون تغري باشد
او را به حکم بصريت و هدایت می اثبات کنند که وی خود را بدان صفت کرده است بری است از آن صفاتی کـه 

  .تعاىل اللّه عما یقولُ الظّالمون. ن صفت نکرده استملحدان وی را به هوای خود صفت کنند که وی خود را بدا
علمش انـدر . متکلم و باقی است. سمیع و بصري است. قدیر استمرید و .رؤوف و رحیم است. حّی و علیم است
کالمـش انـدر وی تبعـیض و . سمع و بصرش اندر وی متجدد نی. قدرتش اندر وی صالبت نی. وی حال نیست

موجـودات را از ارادتـش چـاره . کل معلومات از علـم وی بـريون نیسـت. خود قدیم همیشه با صفات. تحدید نی
حکمـش همـه حـق، . خالیق را بـر اسـرارش اشـراف نـی. آن خواهد که دانسته است. آن کند که خواسته است. نی

امید . مقدر خري و شر. امرش جمله حتم، مریدانش را بجز گزاردن فرمان چاره نی. دوستانش را بجز تسلیم روی نه
کس را از وصل وی بـوی . بجمله حکمت و جز رضا روی نهحکمش . خالق نفع و ضر. و بیم جز بدو سزاوار نی
مقابلـه و مواجهـه را بـر هسـتی وی . تشبیه وجهات را ناسزا. دیدارش مر بهشتیان را روا. نه، و بدو رسیدن روی نه

آن که ورا چنني داند از اهـل قطیعـت نـی و . رط نیاندر دنیا مر اولیا را مشاهدت وی جایز و انکار ش. صورت نه
  .هر که به خالف این داند ورا دیانت نی

  .اقتصار کردماندر این معنی سخن بسیار اید اصوىل و فصوىل، اما مر خوف تطویل را بدین 
کـردن توحیـد حکـم : اندر ابتدای این فصل بگفـتم کـه: گویم کهام، میو در جمله من که علی بن عثمان الجالبی

بـه  تعـاىل پس اهل سنت حکم کردند بـر یگـانگی خداونـد. بود بروحدانیت چیزی، و حکم جز به علم نتوان کرد
نظر کردنـد، بـودنِ آن صـنایع بـه خـود . تحقیق؛ از آنچه صنعی لطیف دیدند و فعلی بدیع با اعجوبه و لطیفۀ بسیار

محالـه فـاعلی بایسـتی تـا مـر آن را از عـدم بـه ال. محال داشـتند و انـدر هـر چیـزی عالمـات حـدَث ظـاهر یافتنـد
وجودآرد؛ یعنی عالم را با زمني و آسمان و آفتاب و ماه و بر و بحر و کـوه و صـحرا بـا چنـدین صُـوَر و حرکـات و 

پس این جمله را از صانعی چاره نبود و از دو سه مسـتغنی بودنـد، . سَکِنات و علم و نطق و موت و حیات ایشان
چون فعل را از یک فاعل چاره . علیم عالم قادر و مختار از شریکی با شرکای دیگر بی نیاز یک صانع کامل حی

  .نباشد و وجود دو فاعل مر یک فعل را احتیاج نه، والمحاله باید تا یکی باشد
بـات و این خالف با ما ثَنَویان کردند به اثبات نور و ظلمت، و گربکان بـه اثبـات یـزدان و اهـرمن و طبایعیـان بـه اث

طبع و قوت، و افالکیان به اثبات هفت کواکب و معتزلیان به اثبات خالقان و صانعان بی نهایت و مـن رد جملـه 
را دلیلی کوتاه بگفتم و این کتاب جای اثبات کردن تُرَّهات آن طوایف نیست و طالـب ایـن علـم را ایـن مسـأله از 

ام و یا اندر کتـب مقـدمان اصـول، لحقوق اللّه، تعاىل نام کرده ام و آن را الرّعایةتر باید طلبید که کردهکتابی مطول
  .رضی اللّه عنهم

  .بتوفیق اللّه، تعاىل. اند اندر توحیداکنون باز گردم به رموزی که مشایخ گفته

  فصل
  » .التّوحیدُ إفرادُ القِدَمِ عَنِ الْحَدَثِ«: آید که گفتمی رضی اللّه عنه از جنید

بود از حدث؛ یعنی آن که قدیم را محل حوادث ندانی و حوادث را محل قدیم ندانی و معلوم توحید دانسنت قِدم 
چیـز بـدو نپیونـدد و از صـفات وی هـیچ  قدیم است و تو ضرورتاً محدثی، از جنس تو هیچ تعاىل گردانی که حق

د حـوادث بـود و چـون قبـل چیز اندر تو نیامیزد، که قدیم را با محدَث مجانست نبود؛ از آنچه قدیم پیش از وجـو
وجود الحوادث قدیم به محدث محتاج نبود تا بوده گشتی، بعـد وجـود الحـوادث بـدو نیـز محتـاج نگـردد وایـن 
خالف، آن کسان راست که به قِدَم ارواح بگویند و ذکر ایشان گذشت و چـون کسـی قـدیم را انـدر محـدث نـازل 
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فنعـوذ باللّـه مـن . لیل نماند و این به مذهب دهریان گفتنـدداند بر حدث عالم د گوید و یا محدث را به قدم تعلق
  .اعتقاد السّوءِ

  .و اثبات قدم وی عزّ و جّل و در همه حرکات محدثات توحید است و گواه بر قدرت خداوند
ــــــــــةً ــــــــــهُ ای  ففــــــــــی کــــــــــلِّ شــــــــــیءٍ لَ

 

ـــــــــــه واحــــــــــــدُ  تَــــــــــــدُلُّ عَلــــــــــــی أنـَّ
 

د و یا جز با ذکراو آرامـد چـون در نیسـت کـردن و هسـت اما بنده از آن جمله غافل است؛ که مراد جز از او خواه
  .کردن ورا شریک نباید، محال باشد که اندر تربیت شریک باید

  ».أوّلُ قدمٍ التّوحیدِ فناءُ التَّفْریدِ«: حسني بن منصور گوید، رحمة اللّه
از آفات و توحیـد حکـم اول قدم اندر توحید فنای تفرید است؛ از آنچه تفرید حکم کردن بود به جدا گشنت کسی 

کردن بود به وحدانیت چیـزی پـس انـدر فردانیـت اثبـات غـري روا بـودو بجـز وی را نشـاید بـدین صـفت کـرد، و 
پس تفریـد عبـارتی مشـرتک آمـد و توحیـد . بروحدانیت اثبات غري روا نباشد و بجز حق را بدین صفت نشاید کرد

و رفع مزاج از منهاج؛ که مزاج اندر منهاج چون طلب  اول قدم توحید نفی کردن شریک باشد. نفی کنندۀ شرکت
  .منهاج باشد به سراج

رفعُ الحَدَثِ، و إثباتُ القِدَمِ و هَجـرُ االوطـانِ و : اُصولُنا فی التّوحید خمسةُ أشیاءَ«: حُصری گوید، رحمة اللّه علیه
  ».مفارقةُ االخوانِ و نسیانُ ماعُلِمَ و جُهلَ

اول برداشنت حَدث و اثبات کردن قِـدم، و هجـر وطـن و مفارقـت بـرادران و : ز استاصول ما اندر توحید پنج چی
اما رفع حدث نفـی محـدَثات باشـد از مقارنـۀ توحیـد و اسـتحالت حـوادث از ذات . فراموشی آنچه داند و نداند

ان مـراد بریـدن و از هجر اَوْطـ. و اثبات قدم اعتقاد به همیشه بودن خداوند، رضی اللّه عنه. مقدر وی، جل جالله
بود از کل مألوفات نفس و آرامگاههای دل و قرارگاههای طبع و هجرت کردن از رسومات دنیا مر مریـدان را و از 
 مقامات سنی و حاالت بهی و کرامات رفیع مر مراد را و از مفارقت برادران، مراد اعراض است از صـحبت خلـق

ر او برگذرد حجابی باشد و آفتی و بدان مقدار که خاطر را بـا غري به و اقبال به صحبت حق؛ که هر خاطر که اندیش
سر موحد گذر بود وی از توحید محجوب ماند؛ از آنچه باتفاق امم توحید جمع همـم باشـد، و آرام بـا غـري نشـانۀ 

همت بود و از فراموشی علم و جهل از توحید، مراد آن است که علم خلق بـه چـون و چگـونگی بـود یـا بـه  ۀتفرق
یا به طبعی و هرچه علم خلق اندر توحید حق اثبات کند توحید آن را نفی کند و هرچه جهلشان اثبات کند  جنسی

بر خالف علمشان بود؛ از آنچه جهل توحید نیست و علم به تحقیق توحید جز به نفی تصرف درست نیاید و اندر 
  .علم و جهل جز تصرف نیست یکی بر بصريت و دیگر بر غفلت

اندر خواب شدم دو فریسته دیدم که از آسمان . اندر مجلس حُصری بودم: که رحمة اللّه علیه گوید یکی از مشایخ
گویـد علـم اسـت از اینچه این مـرد مـی«: یکی گفت مر دیگری را که. به زمني آمدند و زمانی سخن وی بشنیدند

یـا بـافالن، از «: کـرد و گفـت روی بـه مـن. کـردچون بیدار شدم وی عبارت ازتوحید مـی» .توحید نه عني توحید
  ».توحید بجز علم آن نتوان گفت

التّوحیدُ انْ یَکونَ العبدُ شبحاً بـنيَ یـدیِ اللّـهِ، تجـری عَلیـه تصـاریفُ تَـدْبريِه فـی «: آید، رضی اللّه عنهاز جنید می
الخلقِ لَه و عنِ استجابَتِه لَهـم، بحقـائقِ مجاری أحکام قُدْرته فی لُجَجِ بحارِ توحیدِه، بالفَناءِ عَنْ نَفْسِه و عَنْ دَعْوَةِ 

بذهاب حسِّه و حرکتِه لِقیام الحقِّ لَه فیما أرادَ مِنهُ، وَ هُوَ أنْ یَرْجِـعَ آخِـرُ العَبْـدِ إىل وجود وحدانیتهِ فی حقیقَةِ قُرْبه، 
  ».أَوَّلِه فیکونَ کما کانَ قبلَ أنْ یکونَ

اندر جریان تصرف تقـدیر حـق انـدر مجـاری قـدرتش، خـاىل از حقیقت توحید آن بود که بنده چون هیکلی شود 
اختیار و ارادت خود، اندر دریای توحید وی به فنای نفس خود و انقطاع دعوت خلـق از وی و محـو اسـتجابت 
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وی مر دعوت خلق را به حقیقت معرفتِ وحدانیت اندر محل قرب به ذهاب حرکت و حـس او و قیـام حـق بـدو 
از او، تا آخر بنده اندر این محل چون اول شود و چنان گردد که از اول بوده اسـت پـیش اندر آنچه ارادت اوست 

  .از آن که بوده است
و مراد از این جمله آن است که موحد را اندر اختیار حق اختیاری نماند و اندر وحدانیت حـق بـه خـودش نظـاره

رود چنانکـه حـق کـام حـق بـر وی مـیاح. ای نه؛ از آنچه اندر محل قرب، نفس وی فانی بود و حسش مذهوب
ای بـود انـدر ازل انـدر حـق عهـد توحیـد کـه گوینـده حـق بـودو خواهد به فنای تصرف بنده؛ تا چنان گردد که ذره

جواب دهنده حق، نشانه آن ذره بود و آن که چنني بود خلق را با وی آرام نماند تا وی را به چیزی دعوت کننـد و 
این به فنای صفت است و صـحت تسـلیم انـدر وت ایشان را اجابت کندو اشارت وی را با کس انس نماند تا دع

حال قهر کشف جالل که بنده را از اوصاف خود فانی گرداند تا آلتی گرددو جوهری لطیف چنانکه اگـر بـر جگـر 
ص و در جملـه از جملـه فـانی باشـد شـخ. حمزه زنند بگذرد بی تصرف و اگر بر پشت مُسَیلمه رسد بربد بی تمیـز

وی تعبیه گاه اسرار حق بود؛ تا نطقش را حواله بـدو بـود و فعلـش را اضـافت بـدو و وصـفش را قیـام بـدو و مـر 
  . اثبات حجت را حکم شریعت بروی باقی، و وی از رؤیت کل فانی

فت و مقـام را مسـا که اندر شب معراج ورا به مقام قرب رسانیدند صلّی اللّه علیه و سلم و این صفت پیغمرب است
و حالش از نوع معلوم خلق بعید گشت و از اوهام منقطع شد؛ تا حدی که کـون وی  بود، اما قرب بی مسافت بود

. اندر فنای صفت بی صفت متحري شد ترتیب طبایع و اعتدال مزاج مشـوش شـد. را گم کرد و وی خود را گم کرد
. اندر همه از همـه جـدا شـد. به صفت قرب نفس به محل دل رسید و دل به درجۀ جان، و جان به مرتبۀ سر و سرّ

» .بر حـال بـاش«: مراد حق از آن اقامت حجت بود فرمان آمد که. خواست تا بنیت خراب شودو شخص بگذارد
إنّـی «: بدان قوت یافت و آن قوت قوتِ وی شد از نیستی از خود، هستی به حق پدیدار آمـد تـا بـاز آمـد و گفـت

من چـون یکـی از شـما نیسـتم؛ کـه مـرا از حـق طعـامی و . ربّی فَیُطْعِمُنی و یَسْقینی لَستُ کأحدِکم، إنّی أبیتُ عندَ
ىل مَعَ اللّهِ وقتٌ الیَسَعُ معی فیـه «: السّالم ؛ کما قال، علیه»شرابی است که زندگی من بدان است و پایندگی بدان

گنجد اندر آن هیچ ملک مقرب و نه پیغامرب وقتی است که اندر ن تعاىل مرا با خداوند. ملکٌ مقرّبٌ والنبیٌّ مُرْسَل
  ».مرسل

ةٌ باألبصـارِ «: آیدمی رضی اللّه عنه و از سهل بن عبداللّه ذاتُ اللّهِ مَوْصُوفَةٌ بِالعِلْم غريُ مُدرَکـةٍ باإلحاطَـةِ وَال مَرْئیـّ
ل و تراهُ العیونُ فی العقبی ظاهراً فی مُلْکِـهِ فی دارِ الدُّنیا، مَوْجُودَةٌ بحقایقِ األیمانِ مِنْ غريِ حدٍّ وال إحاطةٍ وَالحلو

رُ إلیـه قد حُجِبَ الْخَلَقُ عَنْ معرفةِ کُنْهِ ذاتِه، و دَلَّهُم عَلَیه بِایاتِه، و القُلوبُ تَعْرِفُه، و العقولُ ال تُدْرِکُـه، یَنْظُـ. و قدرتِهِ
  ».المؤمنونَ باألبصارِ مِنْ غريِ إحاطَةٍ وال إدراکِ نهایةٍ

موصوف است به علم، بی از آن که آن را در توانند یافت به حس،  تعاىل آن بود که بدانی که ذات خداوندتوحید 
موجود است بی حـد ونهایـت و انـدر یافـت و آمـد شـدن، و و یا بتوانند دید در دنیا به چشم، و به حقیقت ایمان 
انـد و وی بـه اظهـار وی محجـوبخلـق از معرفـت کنـه ذات . ظاهر است اندر ملک خود به صنع و قـدرت خـود
شناســند وی را بــه یگــانگی و عقلهــا ادراک نکننــدش از روی عجایــب و آیــات راه نماینــده اســت، و دلهــا مــی

  .به چشم سر، بی از آن که ذات وی را ببینند و یا نهایتی راادراک کنند یعنی در عقبی چگونگی و ببینند وی را
  ید راوو این لفظی جامع است مر کل احکام توح

سـبحانَ مَـنْ یَجْعَـلْ لِخَلْقِـه : اَشرفُ کَلِمَةٍ فی التّوحیدِ قولُ أبی بکر، رضـی اللّـه عنـه«: گفت رضی اللّه عنه و جنید
پاک است آن خدایی که خلـق را بـه معرفـت خـود راه نـداد اال بـه عجـز . سَبیالً إىل مَعْرِفَتِهِ إلّا بِالعَجْزِ عَنْ مَعْرِفتِهِ

  ».عرفت اوایشان اندر م
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اند پندارند که عجز از معرفت بی معرفتی بـود و ایـن محـال اسـت؛ از آن کـه این کلمه به غلط افتادهوعالمی اندر 
عجز اندر حالت موجود صورت گريد، بر حالت معدوم عجز صورت نگريد؛ چنانکه مرده اندر حیـات عـاجز نبـود 

ی از بصـر عـاجز نبـود کـه انـدر نابینـایی از نابینـایی که اندر موت عاجز بود با استحالت اسم عجز و قوت و اعم
عاجز بود و زَمِنْ از قیام عاجز نبود کـه انـدر قعـود از قعـود عـاجز بـود؛ چنانکـه عـارف از معرفـت عـاجز نبـود و 

کـه ابوسـهل  رضـی اللّـه عنـه معرفت موجود بود و این چـون ضـرورتی بـود و بـر آن حمـل کنـیم ایـن قـول صـدیق
و علـم » .معرفت ابتـدا کسـبی بـودو در انتهـا ضـروری گـردد«: گفتند رحمهما اللّه ابوعلی دقاقصعلوکی و استاد 

پـس بـدین قـول، توحیـد . ضرورت آن بود که صاحب آن اندر حال وجودآن مضطر و عاجز بود ازدفع و جلـب آن
  .اندردل بنده تعاىل و تقدس فعل حق باشد

توحیـد حجـاب موحـد بـود از » .حیدُ حِجابُ الموحّدِ عَنْ جَمالِ الْأَحَدیّةِالتّو«: و باز شبلی گوید، رحمة اللّه علیه
حدیت حق؛ از آنچه اگر توحید را فعل بنده گوید، المحاله فعل بنده مر کشف جالل حـق را علـت نگـردد اجمال 

ون ري باشـد چـاندر عني کشف؛ از آنچه هر چه کشف را علت نگردد، حجاب باشد و بنده با کل اوصـاف خـود غـ
آنگاه موحد و توحیـد و . هم حق باید شمرد و آن وی است صفت خود را حق شمرد، المحاله موصوفِ صفت را

احد، هر سه، وجود یکدیگر را علت گردند و این ثالث ثالثۀ نصاری بـود بعـني و تـا هـیچ صـفت مـر طالـب را از 
ألنّ «ب اسـت موحـد نیسـت؛ فنای خود اندر توحید مانع است، هنوز بـدان صـفت محجـوب اسـت و تـا محجـو

چون درست شد که هرچه جز وی است باطل است و طالب جز وی است؛ صفت » .ماسِواهُ مِنَ الموجوداتِ باطلٌ
  .باشد» ال اله الّا اللّه«باطل اندر کشف جمال حق باطل بودو این تفسري 

زیـارت حسـني بـن منصـور شـد،  به کوفه به رضی اللّه عنه چون ابراهیم خواص: و اندر حکایات معروف است که
: گفتـا» .امخـود را بـر توکـل درسـت کـرده«: گفـت» یا ابراهیم، روزگار خود اندر چـه گذاشـتی؟«: وی را گفت

ضَیَّعْتَ عُمْرَکَ فی عُمْرانِ باطنِک، فاینَ الفَناءُ فی التّوحیدِ؟ ضایع کردی عمر اندر آبادانی باطن، فنای تـو انـدر «
  »توحید کجاست؟

انـد کـه جـز در بقـای سخن بسیار است که گروهی آن را فنا گفته رحمهم اللّه بارات از توحید مر مشایخ راو اندر ع
جز فنای صفت، خود توحید نباشد و قیاس این بر جمع و تفرقه باید کرد : اند کهصفت درست نیاید و گروهی گفته

  .تا معلوم شود
د از حق به بنده اسرار است و به عبارت هویدا نشـود تـا کسـی توحی: گویمام میو من که علی بن عثمان الجالبی

آنگاه آن . آنرا به عبارت مزخرف بیاراید؛ که عبارت و معرب غري باشد و اثبات غري اندر توحید، اثبات شریک باشد
  .لهو گردد و موحد الهی بود نه الهی

  .باللّه العونُ و العصمةُ این است احکام توحید و مسلک ارباب معرفت اندر وی بر سبیل اختصار و

  کشف الحجاب الثّالث فی االیمان
  »).النّساء/۱۳۶(یا ایّها الّذین امَنوا امِنوا «: قوله، تعاىل

  ».یا ایّها الّذینَ امنوا«: و جای دیگر گفت
  ».مِ الْآخِراالیمانُ أنْ تؤمِنَ باللّهِ و مالئکتِه و کُتُبِه وَ رُسُلِه و الْیَوْ«: السّالم و پیغمرب گفت، علیه

. ایمان از روی لغت تصدیق باشد و مردمان را اندر اثبات حکم آن در شریعت سخن بسیار است و اختالف بسیار
معتزله جملۀ طاعات را، علمی و عملی ایمان گویند و از آن است که بنده را به گناه از ایمان بريون آرند و خـوارج 

ر گویند و گروهی دیگر مر ایمـان را قـول فـرد گوینـد و گروهـی معرفـت همني گویند و بنده را به گناهی که بکند کاف
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  .تنها و گروهی از متکلمان سنت، تصدیق مطلق گویند
ه و جمهـور ایشـان انـدر تصـوّفام جدا مراد اینجا اثبـات اعتقـاد مشـایخ اسـت از مو من اندر بیان این، کتابی کرده

  :اند، چنانکه فقهای فریقنيایمان به دو قسمت
چون فضیل عیاض و بشر حافی و خري النّسّـاج و سـمنون » .قول و تصدیق و عمل ایمان است«: هی گویند کهگرو

  .و جز ایشان جماعتی بسیار رضوان اللّه علیهم المحبّ و ابوحمزۀ بغدادی و محمّد جُریری
ون المصـری و اب» .صـدیق اسـتت ایمان قـول و«: و گروهی گویند ویزیـد و حـاتم و چـون ابـراهیم ادهـم و ذی النـّ

ه و شـقیق و محمّـد بـن الفضـل البلخـی و بجـز  ابوسلیمان دارانی و حارث محاسـبی و جنیـد و سـهل ابـن عبداللـّ
  .ایشان، رضوان اللّه علیهم اجمعني

و بـاز . انـدو احمد و بجز ایشان جماعتی بر آن قـول پیشـني و جماعتی دیگر از فقهای امت چون مالک و شافعی
بـر  رحمهم اللّه بن فضل البلخی، و اصحابهم چون محمد بن الحسن وداود طایی و ابویوسفابوحنیفه و الحسني 
  .انداین قول بازپسني

کنون من این معنی را بیان کنم به طریق اقتصار تـا تـرا . گردد بدون معنیو بحقیقت این خالف به عبارت باز می
  .نگویی، ان شاء اللّهمعلوم گردد تا بدین خالف کس را اندر ایمان مخالف االصل 

  فصل
ایمان را اصلی و فرعـی اسـت، اصـل : بدان که اتفاق است میان اهل سنت و جماعت و اهل تحقیق و معرفت که

آن تصدیق به دل باشد و فرع آن مراعات امر و اندر عادت عرب است که فرع چیزی را، بر وجه استعارت به نام 
و هم بدان معنی گروهی طاعـت را ایمـان . فتاب خوانند به همه لغاتاصل آن باز خوانند؛ چنانکه نور آفتاب را آ

. خوانند؛ که بنده جز بدان ایمن نشود از عقوبت، و تصدیق مجرد امن اقتضا نکند تا احکام فرمان به جـای نیـارد
 پس هرکه را طاعت بیشرت بود، امن وی از عقوبت زیادت بود چون آن علت امن آمد بـه تصـدیق و قـول مـر آن را

  .ایمان گفتند
اگر چه طاعت حاصـل بـود چـون معرفـت موجـود . علت امن معرفت است نه طاعت: دیگر گفتند کهباز این گروه 

نباشد سود ندارد و چون معرفت موجود باشد اگر طاعت نباشد آخر بنـده نجـات یابـد هرچنـد کـه حکمـش انـدر 
بخشد، یا به مقـدار  السّالم علیه یا به شفاعت پیغمربیا به فضل زَلّتش درگذارد،  عزّ و جّل مشیت بود؛ که خداوند

پس چون اصحاب معرفـت باشـند اگرچـه مجـرم بونـد بـه حکـم . جرمش عذاب فرماید آنگاه به بهشت فرستدش
پس اینجا طاعت . معرفت جاوید به دوزخ نمانند و اصحاب عمل به عمل مجرد بی معرفت به بهشت اندر نیایند

والانـت، یـا رسـول «: قیـل» .لَنْ یَنْجُوَ أحدُکم بِعَمَلِه«: رسول اللّه، صلی اللّه علیه و سلم علت امن نیامد؛ کما قال
  ».وال انا، الّا ان یَتَغَمَّدَنِیَ اللّهُ برحْمَتِهِ«: قال» اللّه؟

 مـن نیـز نـرهم،«: گفـت» تو نیز نرهی به عمل خود، یا رسول اللّه؟«: گفتند» .نرهد یکی از شما به عمل خود«:
  ».به رحمت خویش اندر گذارد عزّ و جّل اال خدای

و هرکه ورا بشناسـد بـه » .ایمان معرفت است و اقرار و پذیرفت عمل«پس از روی حقیقت بی خالف میان امت 
بعضی آن که تعلـق بـه جمـال دارد و بعضـی : وصفی شناسد از اوصاف و اخص اوصاف وی بر سه قسمت است

پس خلق را به کمال وی راه نیست بجز آن که وی را کمال اثبات کنند و . به کمال آن که به جالل، و بعضی آن که
آن که شاهد وی جمال حق باشد انـدر معرفـت، پیوسـته مشـتاق . نقص از وی نفی کنند ماند اینجا جمال و جالل

. بـت بـوددلش اندر محل هی. رؤیت بود و آن که شاهد وی جالل حق باشد، پیوسته از اوصاف خود با نفرت بود
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پس شوق تأثري محبت باشد و نفرت از اوصاف بشریت همچنان؛ از آنچه کشـف حجـاب وصـف بشـریت جـز بـه 
پس ایمان و معرفت محبت آمد و عالمت محبت طاعت؛ از آنچه چون دل محـل دوسـتی بـودو . عني محبت نبود

ه تارک االمر بـود از معرفـت دیده محل رؤیت عربت و دل موضع مشاهدت، تن باید که تارک االمر نباشد، و آن ک
  .بی خرب باشد

ه ظاهر شد؛ که گروهی از مَالحـده جمـال ایشـان بدیدنـد و قـدر و منزلـت تصوّفو این آفت اندر زمانه، اندر میان م
ای چـون ایـن رنـج چنـدان اسـت کـه نشـناخته«: ایشان معلوم گردانیدند، خود را بدیشان ماننده کردند و گفتند کـه

  ».استبشناختی، کلفت برخ
تعظیم فرمان زیادت گشت و روا داریم که مطیـع بـه درجتـی . ال، بل چون بشناختی دل محل تعظیم شد: گوییم که

رسد که رنج طاعت از وی بردارند و برگزاردن امرش توفیق زیادت دهنـد تـا آنچـه خلـق بـه رنـج گزارنـد وی را از 
  .واند بودو این جز به شوقی مُقلق و مُزعج نت. گزاردِ آن رنجی نباشد

و این خالف اند رمیان خلـق دراز شـده اسـت . گویند و گروهی همه از بندهو باز گروهی ایمان را همه از حق می
پس آن که همه ازوی گوید جرب محض بود؛ از آنچه بنده اندر آن باید تا مضطر باشد و آن که همه . به ماوراء النهر

و . الم وی، وی را نداند و طریق توحید دون جرب باشد و فوق قـدراز خود گوید قَدَر محض بود؛ که بنده جز به اع
بحقیقت ایمان فعل بنده باشد به هدایت حق مقرون؛ کـه گـم کـردۀ وی بـه راه ندانـد آمـد و بـه راه آوردۀ وی گـم 

أنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَـدْرَهُ ضَـیِّقاً حَرَجـاً  فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإسالمِ و مَنْ یُرِدْ«: نگردد؛ لقوله، تعاىل
  »).األنعام/۱۲۵(

پـس عالمـت گرویـدن بـر دل اعتقـاد توحیـد . پس بر این اصل باید تا گروش هدایت حق بود و گرویدن فعل بنده
ه است و بر دیده حفظ از مَنْهیّات و عربت کردن اندر عالمـات و آیـات و بـر گـوش اسـتماع کـالم وی، و بـر معـد

تخلی از حرام کردۀ وی و بر زبان صدق قول و بر تن پرهیز کردن از مَنهیات تا دعوی با معنی موافق بود و از ایـن 
بود که آن گروه زیادت و نقصان در ایمان روا داشتند و اتفاق است میان همه کـه انـدر معرفـت زیـادت و نقصـان 

چـون بـر معـروف . معـروف زیـادت و نقصـان شـدیروا نباشد؛ که اگر معرفت زیادت و نقصان شدی بایستی که 
پس بایـد تـا زیـادت و نقصـان . زیادت و نقصان روانبود، بر معرفت نیز روا نبود؛ که معرفت ناقص معرفت نباشد

روا بود و مر حشویانی را که  که در عمل و فرع باشد –در عمل و فرع باشد و باتفاق بر طاعت زیادت و نقصان 
این بر دل دشوار اید؛ که از حشویان گروهی طاعـت را از جملـۀ ایمـان گوینـد و بـاز گروهـی به فریقني نسبت کنند 

  .ایمان را بجز قول مجرد نگویند و این هر دو عدم انصاف باشد
و در جمله ایمان بر حقیقت استغراق کل اوصاف بنده باشد اندر طلب حق، و جملـۀ گرویـدگان را بـر ایـن اتفـاق 

معرفت قاهر اوصاف نکرت بود و آنجا که ایمان بود اسباب نکـرت منفـی بـود؛ کـه گفتـه باید کرد که غلبۀ سلطان
چون صبح منتشر شد جمـال چـراغ نـاچیز گشـت، و روز را بـه دلیـل بیـان . »اذا طَلَعَ الصَّباحُ بطَلَ المصباحُ«: اند

لُـوکَ إذا دَخَلُــوا قَرْیــةً أفسَــدُوها إنَّ الْمُ«: قولــه، تعــاىل» .تــر دلیــل نبایـداز روز روشــن«: انـدبنمـود؛ چنانکــه گفتــه
حاصل آمد والیت ظن و شک و نکرت فانی شـد و سـلطان چون حقیقت معرفت اندر دل عارف  »).النّمل/۳۴(

  .دایرۀ امر باشد آن مر حواسّ و هوای وی را مسخر خود گردانید تا در هر چه کند و گوید ونگرد همه اندر
اکنون این را جواب ندارم؛ از آنچه هرچه گویم «: گفت. دند از حقیقت ایمانابراهیم خواص را پرسی: و یافتم که

اما من قصد مکه دارم و تونیز بر این عزمی، اندر این راه با مـن . عبارت بود و مرا باید تا به معاملت جواب گویم
قرص و دو شربت چنان کردم چون به بادیه فرو رفتم، هر شب دو : گفتا» .صحبت کن تا جواب مسأله خود بیابی

چـون وی را . تا روزی اندر میان بادیه، پريی همی آمد سواره. من دادی و یکی بخوردی یکی به. آب پدید آمدی
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ایّهـا الشـیخ، «: گفتم. بدید از اسب فرو آمد و یکدیگر را برپسیدند و زمانی سخن گفتندو پري برنشست و بازگشت
 آن خضـر پیغمـرب بـود«: گفـت» چگونه؟«: گفتم» .ال تو بودآن جواب سؤ«: گفت» .مرا بگوی تا آن پري که بود

اعتماد ازدون حق با  که از من می صحبت طلبید و من اجابت نکردم؛ که برتسیدم که اندر آن صحبت السّالم علیه
وَعَـلَ اللّـهِ «: قولـه، تعـاىل. و حقیقت ایمان حفظ توکل باشد با خداوند، عـزّو جـّل» .وی کنم توکل مرا ببشوالند

  »).المائده/۲۳(فَتَوَکَّلُوا إنْ کُنْتُمْ مُؤمِننيَ 
  ».األیمانُ تَصْدیقُ القَلْبِ بِما أعْلَمَهُ الْغُیُوبُ«: و محمد بن خفیف گوید، رحمة اللّه علیه

 ایمان باور داشنت دل است بدانچه اندر غیب بر وی کشـف کننـد و وی را بیاموزنـد و ایمـان بـه غیـب و خداونـد
 تعـاىل سر غایب، جز به قوت الهی اندر یقني بنده پدیدار نتوان آوردن و آن جـز بـه اعـالم خداونـد از چشمِ تعاىل

که اندر دلهای ایشان معرفـت و علـم  و عمّ نوالُه جّل جاللُه نباشد چون معرف و معلم عارفان و عالمان وی است
  .رفت حق باور داشت مؤمن بودآن از کسب ایشان منقطع کرد، پس هر که دل را به معۀ لآفرید و حوا

و به حکم آن که مرا بجز اندر این کتاب در این باب سخن بسیار است، اینجا بدین مقدار اقتصـار کـردم تـا کتـاب 
اکنـون بـا سـر معـامالت رویـم و حجـب آن کشـف . مطول نشود و نیز اگر هدایت حق باشد این مایـه بسـنده بـود

  .اء اللّهگردانیم تا طالبان را فواید باشد، ان ش

  کشف الحجاب الرّابع فی الطّهارة 
از پس ایمان نخستني چیز که بر بنده فریضـه شـود طهـارت کـردن بـود مـر گـزاردِ نمـاز راو آن طهـارت بـدن بـود از 
نجاست و جنابت و شسنت سه اندام و مسح کردن بر سر بر متابعت شریعت و یا تیمم در حـال فقـدِ آب یـا شـدت 

  .نکه احکام این معلوم استمرض و یا خوف مرض؛ چنا
  . یکی طهارت تن و دیگر طهارت دل: پس بدان که طهارت بر دو گونه بود

دل معرفت درست نیاید پس طهارت تن را آب مطلق باید  چنانکه بی طهارتِ بدن نماز درست نیاید، بی طهارت
پـس ایـن . مشـوش نشـاید به آب مشوّش و مستعمل نشاید و طهارت دل را توحید محض باید به اعتقاد مختلط و

داوِمْ عَلَی الوُضُوءِ یُحْبِبْـکَ «: السّالم طایفه پیوسته بظاهر بر طهارت باشند و بباطن بر توحید؛ کما أمَرَ النبیُّ، علیه
  »).البقره/۲۲۲(إنَّ اللّهَ یُحِبُّ التّوابنيَ و یحبُّ المتطهّرینَ «: و قولُه، تعاىل» .حافِظاکَ

ارت مداومت کنـد مالئکـه وی را دوسـت دارنـد، و هرکـه بـه بـاطن بـر توحیـد قیـام کنـد پس هر که به ظاهر بر طه
رْ قَلْبـی مِـنَ النِّفـاقِ«: گفتـیپیوسـته مـی صلی اللّه علیه وی را دوست دارد و رسول تعاىل خداوند بـار . اللّهـمّ طَهـِّ

فتی، اما رؤیـت کرامـات خویشـنت و به هیچ حال نفاق اندر دلش صورت نگر، »خدایا دلم را از نفاق پاک گردان
مر او را می اثبات غري نمود و اثبات غري نفاق بود اندر محل توحیـد هـر چنـد یـک ذره از کرامـات مشـایخ سـرمۀ 
دیدۀ مریدان کردند، آخر اندر محل کمال آن حجاب مُکرِم بوده است؛ از آنچه هرچه غري بود رؤیت آن آفت بـود، 

  .خواه خود را بیند خواه دیگری را
  ».نِفاقُ العارفنيَ أفضلُ مِنْ إخالصِ المریدینَ«: و ابویزید گفت، رضی اللّه عنه

تر از اخالص طالبان؛ یعنی آنچه مرید را مقام باشد کامل را حجاب باشد مریـد را همـت آن نفاقِ رسیدگان فاضل
  .که کرامات یابد و کامل را همت آن که مکرم یابد

پـس آفـت دوسـتان خـدای، . ق را نفـاق نمایـد؛ از آنچـه آن معانقـۀ غـري باشـدو در جمله اثبات کرمات مر اهل ح
نجات جمله اهل معصیت بود از معصیت و آفت اهل معصیت، نجـات جملـه اهـل ضـاللت از ضـاللت؛ کـه اگـر 

اسـت، چنانکـه عاصـیان داننـد، جملـه از کفرنجـات  عـزّ و جـّل کافران بدانندی که معصیت ایشان ناپسند خـدای
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اگر عاصیان بداننـدی کـه جملـۀ معـامالت ایشـان محـل علـت اسـت، چنانکـه دوسـتان داننـد جملـه از  یابندی و
  .معصیت نجات یابندی و از همه آفات طاهر شوندی

چـون دسـت بشـوید بایـد کـه دل از دوسـتی دنیـا بشـوید و پس باید که طهارت ظاهر موافق طهارت سرّ بود؛ یعنی 
هر نجات جست از دوستی غري به بـاطن نجـات جویـد و چـون آب انـدر چون استنجا کند، چنانکه از نجاست ظا

دهان کند باید که دهان از ذکر غري خاىل گرداند و چون استنشاق کند بایـد کـه بـوی شـهوتها بـر خـود حـرام کنـد و 
چون روی بشوید باید که از جملۀ مألوفات یکبارگی اعراض کند و به حق اقبال کند و چون دست بشـوید بایـد کـه 

صرف از جملۀ نصیبهای خود منقطع گرداند و چون مسح سر کند باید که امور خود به حق تسلیم کند و چون پـای ت
نیت اقامت نکند تا هر دو طهارت وی را حاصـل آیـد؛ کـه جملـۀ  تعاىل نیز جز بر حق فرمان خدای بشوید باید که

تصدیق به دل باطن، حقیقت نیت بـه دل و  چون ایمان قول زبان ظاهر و. امور شرعی ظاهر به باطن پیوسته است
احکام طاعت بر تن پس طریق طهارت دل تفکر و تدّبر بود اندر آفت دنیا و دیدنِ آن که دنیا سرای غدار است و 
محل فنا، دل از آن خاىل نشود جز به مجاهدت بسیار و مهمرتین مجاهدتها حفظ آداب ظاهر است و مالزمت بـر 

  .آن اندر همه احوال
باید اندر دنیا، تا همه خلـق انـدر عمر ابد می تعاىلمرا از خدای«: آید که گفتمی رحمةاللّه علیه براهیم خواصاز ا

نعمت دنیا مشغول گردند و خدمت حق فراموش کنند و من اندر بالی دنیا به حفظ آداب شریعت قیام کنم و حق 
  ».را یاد دارم

مجاور بود،اندر مکه طهارت نکرد هر بار از مکه به طهـارت بـريون آید که بوطالب حرمی چهل سال به مکه و می
به خود اضافت کرده است، من کراهیت دارم که آب مستعمل من بـر آن  تعاىل زمینی را که خداوند«: آمدی گفتی
  ».زمني ریزد

روز شصـت غسـل انـدر یـک شـبان. وی اندر جامع ری مبطـون بـود: آید کهمی رحمة اللّه علیه و از ابراهیم خواص
  .آخر وفاتش در میان آب بود. بکرده بود

روزی سـحرگاه بـه : گفتـا. یک چندگاه به بالی وسواس اندر طهارت مبـتال شـد رحمة اللّه علیه ابوعلی رودباری
هاتفی » .بار خدایا، العافیة«: آن میانه رنجور دل ببودم و گفتمآب فرو شدم تا به وقت آفتاب برآمدن بماندم اندر 

  ».العافیةُ فی العلمِ«: از داد کهآو
مر یک نمـاز را شصـت بـار طهـارت کـرده بـود، انـدر بیمـاری در حـال : که رحمة اللّه علیه آیداز سفیان ثوری می
  ».تا چون فرمان اندر آید من طاهر باشم«: گفت. بريون رفنت از دنیا

ظاهر شستی، «: مسجد اندر آید از هاتفی شنید کهروزی طهارت کرد به قصد آن که به  رحمة اللّه علیه گویند شبلی
بازگشتم و همه ملک و مرياث بدادم و یک سال جـز بـدان مقـدار جامـه کـه نمـاز : گفتا» صفای باطن کجاست؟

یـا بـابکر، ایـن سـخت سـودمند «: وی گفـت، رضـی اللّـه عنـه. بدان روا بود نپوشیدم آنگاه به نزدیک جنید آمدم
از پس آن هرگز بی طهارت نبود؛ تا حدی کـه چـون : گفت» .ترا پیوسته طاهر داراد خدای. طهارتی بود که کردی

مرید وی را طهارت داد . مرا طهارتی ده: اشارت به مریدی کرد که. از دنبا بخواست رفنت طهارتش را نقض افتاد
بـه محاسـن  دسـت آن مریـد بگرفـت و. وی رادر آن حال زبان نبود که سخن گفتی. و تخلیل محاسن فراموش کرد
  .خوداشارت فرمودتا تخلیل کرد

  .ام از آداب طهارت که نه در باطنم بندی پدیدار آمدوقتی ادبی ترک نکرده من هیچ: آید که گفتاز وی می
هرگاه که اندیشۀ دنیا بر دلم گـذر کنـد طهـارتی بکـنم و چـون اندیشـۀ : آید که گفتمی رحمة اللّه علیه و از ابویزید

. ؛ از آنچه دنیا محدَث است اندیشۀ آن حدث باشد و عقبـی محـل غیبـت و آرام بـا آن جنابـتعقبی گذرد غسلی
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  .پس از حدث طهارت واجب شود و ازجنابت غسل
یـا بـابکر، «: چون اندر مسجد آمد به سرش ندا کردند کـه. روزی طهارت کرد: که رحمة اللّه علیه آیدو ازشبلی می

از درگـاه مـا مـی «: نـدا آمـد کـه. این بشنید بازگشت» خانۀ ما خواهی آمد؟ آن داری که بدین بُستاخی بهطهارت 
بـر جـای خمـوش بیسـتاد » بر ما می شناعت کنـی؟«: ای بزد، ندا آمد کهنعره: گفتا» بازگردی، کجا خواهی شد؟

  ».المستغاثُ بِکَ مِنْکَ«: فریاد برآورد که» کنی؟دعوی تحمل بالی ما می«: ندا آمد که
اندر تحقیق طهارت سخن بسـیار اسـت و مریـدان را مـداومت طهـارت ظـاهر و  رحمهم اللّه قصه را و مشایخ این
چون کسی به ظاهر قصد خدمت کند باید که به ظاهر طهـارت کنـد . اند و قصدشان به درگاه حق بودباطن فرموده

نِ بـاطن بـه توبـه و رجـوع طهارت ظـاهر بـه آب و از آ. و چون به باطن قصد قربت کند باید که طهارت باطن کند
  .کردن به درگاه حق، تعاىل

  .کنون من حکم توبه و متعلقاتش را بشرح بیارم تا حقیقت آن ترا معلوم گردد ان شاء اللّه

  باب التّوبة و ما یتعلّق بها
: ىلبدان که اول مقام سالکان طریق حق توبه است؛ چنانکه اول درجۀ طالبانِ خدمت طهارت؛، کما قال اللّه، تعـا

و » ).النّور/۳۱(وتوبوا إىل اللّه جمیعاً «: و نیز گفت» ).التّحریم/۸(یا ایّها الّذینَ امَنُوا تُوبُوا إلَی اللّه تَوْبَةً نَصُوحاً «
 تعـاىل نیسـت چیـزی بـر خداونـد. ما مِنْ شیءٍ أحَبُّ إىل اللّهِ مِن شابٍّ تائـبٍ«: گفت صلّی اللّه علیه و سلم رسول

إذا «: ، ثـم قـال»التّائبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ ال ذَنْبَ لَـهُ«: و نیز گفت، صلی اللّه علیه» .جوانی توبه کردهدوست تر از 
  »).البقره/۲۲۲(إنَّ اللّهَ یُحِبُّ التّوابنيَ «: ثم تال» .أحَبَّ اللّهُ عَبْداً لم یَضَرَّه ذَنْبٌ

: گفتنـد» .ه ای را دوسـت دارد گنـاه وی را زیـان نـداردبنـد تعـاىل تائب از گناه بی گنـاه شـود و چـون خـدای«: 
  ».ندامت«: گفتا» عالمت توبه چیست؟«

؛ یعنی بنده به گناه کـافر نشـود و انـدر ایمـانش خلـل در نیایـد و »گناه مر دوستان را زیان ندارد«: اما آنچه گفت
  .قت زیان نباشدچون سرمایه را گناه زیان ندارد زیانِ معصیتی که عاقبت آن نجات باشد، بحقی

 پـس بازگشـنت از نهـی خداونـد» .تابَ، ای رَجَعَ«: چنانکه گویندو بدان که توبه اندر لغت به معنی رجوع باشد؛ 
پشیمانی . النَّدَمُ تَوْبةٌ«: السّالم حقیقت توبه بود و پیغمرب گفت،علیه تعاىل بدانچه خوب است از امر خداوند تعاىل

ت که شرایط توبه بجمله اندر این مودَع است؛ از آنچه یک شرط توبه را اسف است و این لفظی اس» .توبه باشد
بر مخالفت و دیگر اندر حال ترک زَلّت، و سدیگر عزم ناکردن به معاودت به معصیت و ایـن هـر سـه شـرط انـدر 

  .ندامت بسته است؛ که چون ندامت به حاصل آمد اندر دل این دو شرط دیگر تبع آن باشد
ها بر دل صـورت یکی خوف عقوبت بر دل سلطان شودو اندوه کرده: ا سه سبب باشد؛ چنانکه توبه راو ندامت ر

گريد ندامت حاصل آید و دیگر آن که ارادتِ نعمت بر دل مستوىل شود معلوم گردد که بـه فعـل بـدو نافرمـانی آن 
پـس . واز مخالفـت پشـیمان گـردد نیابد از آن پشیمان شود به امید آن که بیابد و سدیگر شرم خداوند شـاهد شـود

  .یکی از این سه تایب بودو یکی مُنیب و یکی اواب
توبه خوف عقـاب را، إنابـت طلـب ثـواب را، . یکی توبه، و دیگر انابت و سدیگر اَوْبت: و توبه را سه مقام است

یا ایّهـا الّـذینَ امَنُـوا «: تعاىلأوْبَت رعایت فرمان را؛ از آنچه توبه مقام عامّۀ مؤمنان است و آن از کبريه بود؛ لقوله 
مَـنْ خشِـیَ الـرّحمنَ «: و انابت مقام اولیاست و مقربـان؛ لقولـه، تعـاىل» ).التحریم/۸(تُوبُوا إىل اللّهِ توبةً نَصُوحاً 
هُ أوّابٌ نِعْـمَ الْعَبْـدُ إنـَّ«: ت مقـام انبیاسـت و مرسَـالن؛ لقولـه، تعـاىلبـوأو » ).ق/۳۳(بِاْلغَیْبِ وجاءَ بِقَلْـبٍ مُنیـبٍ 
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  »).ص/۳۰(
ــه محبــت و  ــه طاعــت، و انابــت رجــوع از صــغایر ب ــایر بــود ب ــه رجــوع از کب ــه بــوأپــس توب ت رجــوع از خــود ب

فرق میان آن که از فواحش به اوامر رجوع کند و از آنِ آن کـه از لَمَـم و اندیشـه بـه محبـت رجـوع . خداوند،تعاىل
  .هر استکند و میان آن که از خودی خود به حق رجوع کند، ظا

باشد و بیداری دل از خواب غفلت و دیدن عیب حاىل، و چـون بنـده تفکـر کنـد  تعاىل و اصل توبه از زواجر حق
اسباب توبه بر وی سـهل گردانـد و وی را از  تعاىل اندر سوء احوال و قبح افعال خود و از آن خالص جوید، حق

  .معصیت وی برهاند و به حالوت طاعت برساندشومی 
باشد به نزدیک اهل سنت و جماعت و جملۀ مشایخ معرفت که کسی از یک گناه توبه کنـد و گناهـان دیگـر  و روا
بدانچه وی از آن یک گناه باز بوده اسـت وی را ثـواب دهـد و باشـد کـه بـه برکـات آن از  تعاىل کند، خداوندمی

باشـد کنـد و بـر مـی خـوردن مصـر مـی گناهان دیگرش باز آرد؛ چنانکه شخصی میخواره و زانی باشد از زنا توبه
  .توبۀ وی از آن یک گناه درست باشد با ارتکابش بر این گناه دیگر

و این قول محـال » .اسم توبه درست نیاید، جز بر کسی که از همه کبایر مجتنب باشد«: و بَهْشمیان از معتزله گویند
، و چون به ترک یک نوع بگوید از عقوبـت است؛از آنچه بر هر معاصی که بنده نکند وی را بدان عقوبت نکنند

آن ایمن شود، المحاله بدان تایب بود ونیز کسی اگر بعضی از فـرایض بکنـد و بعضـی دسـت بـاز دارد، المحالـه 
کند وی را ثواب باشد؛ چنانکه بر آن که می نکند عقـاب باشـد و اگـر کسـی را آلـت معصـیت موجـود بدانچه می

آن توبه کند تایب باشد؛ از آنچه توبه را یک رکن ندامت بـود کـه وی را بـدان توبـه نباشد و اسباب آن مهیا نه، از 
برگذشته ندامت حاصل اید و اندر حال از آن جنس معصیت مُعرض است و عزم دارد که اگر آلت موجود گردد و 

  .اسباب مهیا، من هرگز به سر این معصیت باز نگردم
  .ناند اندر وصف توبه و صحت آو مشایخ مختلف

  ».التّوبةُ أنْ التنسی ذَنْبَک«: اند کهبرآن رحمهم اللّه سهل بن عبداللّه با جماعتی
توبه آن باشد که هرگز گناهِ کرده را فراموش نکنی و پیوسته اندر تشویر آن باشی تا اگرچـه عمـل بسـیار داری بـدان 

ایـن کـس معجـب شـود کـه گنـاه  و هرگـز. معجَب نگردی؛ از آنچه حسرت کردار بـد مقـدم بـود بـر اعمـال صـالح
  فراموش نکند؟

  ».التَّوْبَةُ أنْ تَنْسی ذَنْبَکَ«: اند کهبر آن رحمهم اللّه و باز جنید و جماعتی
توبه آن باشد که گناه را فراموش کنی؛ از آنچه تایب محب بود و محب اندر مشاهدت بـود و انـدر مشـاهدت ذکـر 

  .دگاه با ذکر جفا و ذکر جفا ازوفا حجاب باشدجفا جفا باشد چندگاه با جفا باشد باز چن
آن که . ذکر این در مذهب سهلیان باید جست. و رجوع این خالف اندر خالف مجاهدت و مشاهدت بسته است

تایب را به خود قایم گوید نسیانِ ذنب وی را غفلت داندو آن که به حق قایم گوید ذکر ذنب وی را شرک نماید و 
الصّفه باشد عقدۀ اسرارش حل نگشته باشد و چون فـانی الصـفه باشـد ذکـر صـفت ورا  در جمله اگر تایب باقی

صـّلی اللّـه  ، در حال بقای صفت و رسول»)األعراف/۱۴۳(تُبْتُ إلَیْکَ «: گفت السّالم علیه موسی. درست نیاید
قربت وحشت باشد  فی الجمله ذکر وحشت اندر محل. ، در حال فنای صفت»الأُحْصی ثَناءً علیک«: گفت علیه

و تایب را باید که از خودی خود یاد نیاید، گناهش چگونه یاد آید؟ و بحقیقت یـاد گنـاه گنـاه بـود؛ از آنچـه محـل 
و . اعراض است وهمچنان که گناه محـل اعـراض اسـت یـاد آن هـم محـل اعـراض باشـد وذکـر غـري آن همچنـان

  .ه تعلق ذکر و نسیان هر دو به تو بازبسته استچنانکه ذکر جرم جرم باشد نسیان او هم جرم بود؛ از آنچ
  :کتب بسیار برخواندم مرا چندان فایده نبود که اندر این بیت: که رحمة اللّه علیه جنید گفت
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 إذا قُلْــــــتُ مـــــــا أذْنَبْـــــــتُ قالَـــــــتْ مُجیبَـــــــةً
 

 حیاتُــــــکَ ذَنْــــــبٌ الیُقــــــاسُ بــــــه ذَنْــــــبُ
 

  را چه قیمت بود؟چون وجود دوستی اندر حضرت دوستی جنایت بود وصفش 
چون بر دل ندامت اندر آید، بر تن هیچ آلت نماند کـه . و فی الجمله توبه تأیید ربانی بود و معاصی فعل جسمانی

. چون در ابتدا فعل وی دافع توبه نبود، چون بیامد اندر انتها نیز فعلش حافظ توبـه نباشـد. ندامت دل را دفع کند
وابُ الـرّحیمُ فَتابَ عَ«: وجّلعزّ  و خداوند گفت، و مـر ایـن را در نـص کتـاب نظـایر » ).البقـره/۳۷(لَیْهُ إنَّه هُوَ التـّ

  .بسیار است؛ تا حدی که از معروفی به اثبات کردن حاجت نیاید
  .یکی از خطا به صواب و دیگر از صواب به اصوب و سدیگر از صواب خود به حق: پس توبه بر سه گونه باشد

اآلیه ... والّذینَ إذا فَعَلُوا فاحِشَةً أوْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُم ذَکَروا اللّهَ فَاسْتَغْفرُوا لِذُنُوبِهم «: از خطا به صواب؛ لقوله،تعاىل
  »).آل عمران/۱۳۵(

  »).األعراف/۱۴۳(تُبْتُ الیک «: السّالم و از صواب به اصوب آن که موسی گفت، علیه
  ».إنّه لَیَغانُ عَلی قَلْبی و انّی ألسْتَغْفِرُ اللّهَ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعنيَ مَرَّةً و«: و از خود به حق؛ کما قالَ النّبی، صلی اللّه علیه

ارتکاب خطا زشت و مذموم است و رجوع از خطا به صواب خوب و محمود و این توبۀ عام است و حکـم ایـن 
بـه اصـوب انـدر ظاهر است، و تا أصوَب باشد با صواب قرار گرفنت وَقْفَت اسـت و حجـاب؛ و رجـوع از صـواب 
ندیـدی کـه همـه . درجۀ اهل همت ستوده و این توبۀ خاص است و محال باشد که خواص از معصـیت توبـه کننـد

از آن توبـه کـرد؟ از آنچـه رؤیـت بـه  السّـالم علیـه سـوختند و موسـیمی عزّ و جّل عالم اندر حسرت رؤیت خدای
  . وی مر خلق را ترک رؤیت نمود تیاراختیار خواست و اندر دوستی اختیار آفت بود،ترک آفت اخ

  فصل
اگـر تـایبی را . بدان که توبه را شرط تأیید نیست؛ از بعد آن که عزم بر رجـوع نـاکردن بـه معصـیت درسـت باشـد

  .واب توبه یافته باشدفرتتی افتد و به معصیت باز گردد به غري صحت عزم رجوع، اندر آن ایام گذشته حکم و ث
و از مبتدیان و تایبان این طایفه بودند که توبه کردند و باز فرتت افتادشان و به خرابـی بازگشـتند، آنگـاه بـه حکـم 

من هفتاد بار توبه کـردم و بـاز بـه معصـیت «: گفته است که رحمهم اللّه تنبیهی به درگاه آمدند؛ تا یکی از مشایخ
  ».ار استقامت یافتمبازگشتم تا هفتاد و یکم ب

. من ابتدا توبه کردم اندر مجلس بوعثمان حريی و یک چندگاه بر آن ببـودم: گفت رضی اللّه عنه و ابوعمرو نُجَید
هرجـا کـه . آنگاه اندر دلم معصیت را متقاضی پدیدار آمد مر آن را متابع شدم و از صحبت این پري اعـراض کـردم

ای پسر، با دشـمنان خـود «: می تا مرا نبیند روزی ناگاه بدو رسیدم مرا گفتورا از دور بدیدمی از تشویر بگریخت
صحبت مکن، مگر آنگاه که معصوم باشی؛ از آنچه دشمن عیب تو ببیند و چون معیوب باشی دشمن شاد گـردد و 

شـیم و و اگر ترا می باید که معصیت کنی، به نزدیک ما آی تا ما بالی تـو بک. چون معصوم باشی اندوهگني گردد
  .دلم از گناه سري شد و توبه درست گشت: گفت» .تو دشمن کام نگردی

: روزی بـا خـود گفـت کـه. آن گـاه پشـیمان شـد. و نیز شنیدم که یکی از معاصی توبه کرد و باز به سر آن بازگشـت
فان عُـدْتَ . ا فأمْهَلْناکَاَطَعْتَنا فَشَکَرْناک، ثمّ ترکتَن«: هاتفی آواز داد» اگر به درگاه باز آیم حالم چگونه باشد؟«

اکنـون اگـر . ما را طاعت داشتی ترا شکر کردیم بی وفایی کردی و ما را بگذاشتی تـرا مهلـت دادیـم. إِلَیْنا قَبِلْناکَ
  ».بازآیی به آشتی ترا قبول کنیم

  .کنون بازگردیم به اقاویل مشایخ، رُضِیَ عنهم
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  فصل
  ».الذُّنُوب و تَوْبَةُ الخَواصّ مِنَ الغَفْلَةِ تَوْبَةُ العَوامُ مِنَ«: ذوالنون مصری گوید

توبۀ عام از گناه باشد و توبۀ خاص از غفلت؛ از آنچه عام را از ظاهر حال پرسند و خواص را از تحقیق معاملـت؛ 
  .از آنچه غفلت مر عوام را نعمت است و مر خواص را حجاب

از توبـه بـه بنـده هـیچ چیـز » .تَّوْبَةِ شَیْءٌ؛ لِاَنَّ التَّوْبَةَ إلَیْـهِ المِنْـهلیسَ لِلْعَبْدِ فی ال«: گوید رحمه اللّه ابوحفص حداد
نیست؛ از آنچه توبه از حق به بنده است نه از بنده به حق و بدین قول باید تا توبه مکتسب بنده نباشـد کـه موهبـه

  .و تعلق این قول به مذهب جنید باشد. ای بود از مواهب حق سبحانه و تعاىل
  ».إذا ذَکَرْتَ الذَّنْبَ، ثُّم التَجِدُ حَالوةً عِنْدَ ذِکْرِه فَهُوَ التَّوْبَةُ«: گوید در توبه رضی اللّه عنه بوالحسن بوشنجهو ا

چون گناه را یاد کنی و از یاد کردن آن در دل لذتی نیابی آن توبه باشد؛ از آنچه ذکر معصیت یا به حسـرتی بـود یـا 
و ندامت معصیت خود یاد کند تایب باشـد و هـر کـه بـه ارادت معصـیت یـاد کنـد سرت چون کسی به ح. به ارادتی

عاصی باشد؛ از آنچه در فعل معصیت چندان آفت نباشد که انـدر ارادت آن؛ از آن کـه فعـل آن یـک زمـان بـود و 
بت پس آن که یک ساعت به تن با معصیت بود نه چنان باشـد کـه روز و شـب بـه دل بـا آن صـح. ارادتش همیشه

  .کند
فَتَوْبَةُ اإلنابةِ دن یتوبَ العبـدُ . توبةُ اإلنابةِ، و توبةُ اإلسْتجابةِ: التّوبةُ تَوْبَتانِ«: ذوالنون مصری گوید، رحمة اللّه علیه

  ».خوفاً مِن عُقُوبَتِه، و توبةِ اإلستجابةِ أنْ یتوبَ حیاءً مِنْ کَرَمِهِ
بۀ استجابت توبۀ انابت آن بود که بنده توبه کند از خـوف عقوبـت یکی توبۀ انابت، و دیگر تو: توبه دو گونه باشد

توبۀ خوف از کشف جالل بـود، و . عزّ و جّل و توبۀ استجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای، عزّ و جّل خدای
سـوزد و یکـی انـدر جمـال از نـور حیـا مـیپس یکی در جالل از آتش خوف وی مـی. از آنِ حیا از نظارۀ جمال

  .اهل حیا اصحاب سکر بوند واهل خوف اصحاب صحو. روزد یکی از این دو سَکران بود و دیگری مدهوشف
  .و باللّه العونُ و العصمةُ و حسبُنا اللّهُ و نِعْمَ الرّفیقُ. و سخن اندر این دراز است، من کوتاه کردم خوف تطویل را

  کشفُ الحجابِ الخامسِ فی الصّلوةِ
  »).البقره/۴۳(الصَّلوةَ و اتُوا الزّکوةَ أقیمُوا «: قوله،تعاىل
  ».الصَّلوةَ وَما مَلَکَتْ أیْمانُکم«: السّالم و قوله، علیه

نماز به معنی ذکر و انقیاد باشد از روی لغـت و انـدر جریـان عبـارات فقهـا را عبـارتی مخصـوص اسـت بـر ایـن 
ندر پنج وقت بگزارید و قبل دخـول آن مـر آن پنج نماز ا: فرمان است که تعاىل احکام که معتاد است و آن از حق

یکی از آن طهارت به ظاهر از نجاست و به باطن از شـهوت و دیگـر طهـارت جامـه بـه ظـاهر از : را شرایط است
نجس و به باطن آن که ازوجه حالل باشد، سدیگر طهارتِ جای به ظاهر از حوادث و آفت و به بـاطن از فسـاد و 

پـنجم قیـام ظـاهر انـدر حـال  و از آنِ سـرّ مشـاهدت قبلۀ ظاهر کعبه و آنِ باطن عرش معصیت، چهارم استقبال قبله
قدرت و قیام باطن اندر روضۀ قربت به شرط دخول وقت آن به ظاهر شریعت و دوام وقت اندر درجۀ حقیقـت و 

به ترتیل و  ششم خلوص نیت به اقبالِ حضرت، هفتم تکبريی اندر مقام هیبت و قیامی اندر محل وصلت و قرائتی
 عظمت و رکوعی به خشوع و سجودی به تذلل و تشهدی به اجتماع و سالمی بـه فنـای صـفت؛ کمـا کـان النبـی

 السّـالم علیـه چـون پیغمـرب. یُصَلّی وَفی جَوْفِه اَزیزٌ کأزیزِ المِرْجَلِ صلّی اللّه علیه کانَ النّبیّ«: خرياً عنه السّالم علیه
  ».بودی چون جوش دیگر رویني که اندر زیر آن آتش افروخته باشد نماز کردی اندر دلش جوشی

قصد نماز کردی، مویهای وی سر از جامۀ وی بريون کردی و لـرزه بـر وی  کرّم اللّه وَجْهَهُ و چون امريالمؤمنني علی
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  ».آمد وقت گزاردن امانتی که آسمانهاو زمینها از حمل آن عاجز آمدند«: افتادی و گفتی
چون وقت انـدر «: گفت» نماز چگونه کنی؟«: پرسیدم که رحمة اللّه علیهم از حاتم اصمّ: مشایخ گویدو یکی از 

آنگاه در مسجد اندر آیم، و مسجد حرام را شاهد . آید، وضویی ظاهری و باطنی بکنم ظاهر به آب و باطن به توبه
ود دانم و دوزخ را بر چپ خـود و صـراط کنم و مقام ابراهیم را میان دو ابروی خود نهم و بهشت را بر راست خ

آنگاه تکبريی کنم با تعظیم و قیامی به حرمت و قرائتـی بـا . را زیر قدم خود، و ملک الموت را از پس پشت خود
  .وباللّه العون» .هیبت و رکوعی به تواضع و سجودی به تضرع و جلوسی به حلم و وقار و سالمی به شکر

  فصل
ه از ابتدا تا انتها، مریدان، راه حق اندر آن یابند و مقاماتشـان انـدر آن کشـف گـردد؛ بدان که نماز عبادتی است ک

چنانکه توبه مریدان را به جای طهارت بود و تعلق به پريی به جـای اصـابت قبلـه و قیـام بـه مجاهـدتِ نفـس بـه 
و مقام انس به جای جود س یجای قیام و ذکر دوام به جای قرائت و تواضع به جای رکوع و معرفة النفس به جا

از کـل  صلّی اللّه علیه و از آن بود که چون رسول. تشهد و تفرید ازدنیا و بريون آمدن از بند مقامات به جای سالم
أرِحْنـا یـا بِـاللُ «: مشارب منقطع شدی اندر محل کمال حريت، طالب شوقی گشتی و تعلق مشربی کـردی، گفتـی

  ».بانگ نماز خرم گردان یا بالل ما را به نماز و. بالصَّلوةِ
نمـاز آلـت حضـور «: گروهـی گوینـد کـه. اندر این سخن است و هـر یکـی را درجتـی رضی اللّه عنهم و مشایخ را

گروهی کـه غایـب بودنـد، انـدر نمـاز حاضـر شـدند و گروهـی کـه حاضـر » .آلت غیبت«: و گروهی گویند» .است
اندر محل رؤیت، گروهانی که خداوند را ببینند غایب باشند بودند، اندر نماز غایب شدند؛ چنانکه اندر آن جهان 
  .حاضر شوند و گروهانی که حاضر باشند غایب شوند

نماز امر است نه آلت حضور و نه آلت غیبت؛ از آنچه امـر هـیچ : گویم کهام، میو من که علی بن عثمان الجالبی
را به هیچ سبب  تعاىل  غیبت و امر خداوندچیز را آلت نگردد؛ که علت حضور عني حضور بود و علت غیبت عني

تعلق نیست؛ که اگر نماز علت و آلت حضور بودی بایستی تـا غایـب را حاضـر کـردی و اگـر علـت و آلـت غیبـت 
بودی غایب به ترک آن حاضر شدی و چون غایب و حاضر را به ترک آن عـذر نیسـت آن خـود انـدر نفـس خـود 

  .ه استسلطانی است، اندر غیبت و حضور نبست
پــس نمــاز اهــل مجاهــدت و اهــل اســتقامت بیشــرت کننــد و فرماینــد؛ چنانکــه مشــایخ مــر مریــدان را در شــبانروزی 
چهارصد رکعت نماز فرمایندمر عادت تـن را بـر عبـادت؛ و مسـتقیمان نیـز نمـاز بسـیار کننـد، مـر شـکر قبـول را د 

وهی آنان که نمازهاشان اندر کمـال مشـرب بـه گر: رحضرت ماندند اینجا ارباب احوال و ایشان بر دو گونه باشند
جای مقام جمع بود، بدان مجتمع شوند و گروهی آنان که نمازهاشان انـدر انقطـاع مشـرب بـه جـای مقـام تفرقـه 

پس آنان که اندر نماز مجتمع باشند، روز و شب اندر نماز باشند و آنان کـه مفـرتق باشـند . بود، بدان مفرتق شوند
  .ادتی کمرت کنندبجز فرایض و سنن زی

  ».جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنی فی الصَّلوةِ«: گفت السّالم علیه و رسول
اند؛ یعنی همه راحت من اندر نماز است؛ از آنچـه مشـرب اهـل اسـتقامت انـدر روشنایی چشم من اندر نمازنهاده

و به محل قرب رسانیدند، نفسش به معراج بردند  صلی اللّه علیه و سلم نماز بود و آن چنان بود که چون رسول را
نفس به درجۀ دل رسید و دل به درجۀ جان، و جان به محل سر . بدان درجه رسید که دلش بود. از کون گسسته شد

و سر ازدرجات فانی گشت و از مقامات محو شد و از نشانیها بی نشان ماندو اندر مشاهدت از مشـاهدت غایـب 
شـواهد . قـوت طبیعـی نیسـت گشـت. مـادت نفسـانی بسـوخت. الشی شـدشرب انسانی مت. شد و از مغایبه برمید
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از خود به خود نماند، معنی به معنی رسید، و اندر کشـف لـم یـزل محـو شـد بـی اختیـار . ربانی اندر والیت خود
فرمـان آمـد » .بارخدایا، مرا بدان سرای بال باز مرب و اندر بند طبع و هوی مفکن«: خود تشوقی اختیار کرد، گفت

» .ایـم آنجـا هـم بـدهیمحکم ما چنني است که بازگردی به دنیا مر اقامت شرع را، تا ترا اینجـا آنچـه بـداده« :که
لوةِ«: چون به دنیا باز آمد، هرگاه که دلش مشتاق آن مقام معال و معاىل گشتی، گفتی پـس » .أرِحْنا یا بِـاللُ، بالصـَّ

نماز دیدی، جان وی اندر نماز بودی و دلش اندر نیـاز و خلق ورا اندر . هر نمازی وی را معراجی بودی و قربتی
تـنش . سرش اندر پرواز و نفسش اندر گداز؛ تا قرۀ عني وی نماز شدی، تنش اندر ملک بودی، جان اندر ملکوت

  .اِنسی بود و جانش اندر محل اُنس
هُ  عَالمةُ الصّادِقِ أنْ یَکُونَ له تابعٌ«: و سهل بن عبداللّه گوید، رضی اللّه عنه لوةِ یَحُثـُّ مِنَ الجنِّ إذا دَخَلَ وَقْتُ الصـّ

  ».عَلَیْها و یُنَبِّهُه إنْ کانَ نائماً
ای را بـر وی گماشـته بـود، کـه چـون وقـت نمـاز آیـد بنـده را برگـزارد فریسـته عزّ و جّل صادق آن بود که خداوند

ظاهر بود؛ از آنچـه از پـريی  رضی اللّه عنه نمازحث کند و اگر خفته باشد بیدار گرداندش و این اندر سهل عبداللّه
  .چون نماز بکردی بر جای بماندی. چون وقت نماز بودی تندرست گشتی. زَمِن گشته بود

رِّ : یَحْتاجُ الْمُصلّی إىل أَرْبَعَةِ أشیاءٍ«: یکی گوید از مشایخ، رضی اللّه عنه فناءِ النَّفْسِ، و ذَهابِ الطَّبْعِ، و صفاءِ السـِّ
  ».لِ المُشاهَدَةِو کما

نماز کننده را از فنای نفس چاره نیست و آن جز به جمع همت نباشد چون همت مجتمع شود والیت نفس برسد؛ 
از آنچه وجود وی تفرقه است اندر تحت عبارت جمع نیاید، و ذهاب طبع جز به اثبات جـالل نباشـد؛ کـه جـالل 

  .ال مشاهدت جز به صفای سر نهحق زوال غري باشد و صفای سر جز به محبت نباشد و کم
انـدر «: گفتند. حسني بن منصور اندر شبانروزی چهارصد رکعت نماز کردی و بر خود فریضه داشتی: همی آید که

این رنـج و راحـت انـدر حـال تـو نشـان کنـد ودوسـتان «: گفت» این درجه که تویی چندین رنج از بهر چراست؟
نگر تا کاهلی را رسیدگی نام نکنـی و حـرص را طلـب . ن کند نه راحتفانی الصفه باشند، نه رنج اندر ایشان نشا

  ».نه
، بیهـوش بیفتـاد؛ چـون »اللّـهُ اکـرب«: کردم چون ابتدای تکبري کرد و گفتمن از پس ذوالنون نماز می: یکی گفت

  .جسدی که اندر او حس نباشد
ایّهـا الشّـیخ، ضـعیف «: گفتنـدوی را . ردچون پري شد، هیچ ورد از اوراد جـوانی ضـایع نکـ رضی اللّه عنه و جنید

ام بعد از ام بدین یافتهاین چیزهایی است که اندر بدایت هرچه یافته«: گفت» .گشتی بعضی از نوافل دست بدار
  ».قضای خدای، محال باشد که دست از این بدارم اندر نهایت

اعـت اسـت و غذاشـان از عبـادت؛ از مشربشـان از ط. اند و عبادتو معروف است که مالئکه پیوسته اندر طاعت
اند و نفسشان نیست و زاجر و مـانع بنـده از طاعـتِ خـدای، نفـسِ بـد فرمـای بـود هـر چنـد کـه وی آنچه روحانی
شـود و چـون نفـس فـانی شـود غـذا و مشـرب او عبـادت گـردد؛ تـر مـیشود طریق بندگی کردن سـهلمقهورتر می

  .یدچنانکه از آنِ مالیکه، اگر فنای نفس درست آ
من زنی دیدم از متعبدات که اندر نماز، کژدم وی را چهـل بـار بـزد و هـیچ تغـري انـدر وی : و عبداللّه مبارک گوید

ای پسـر، «: گفـت» ای مادر، چرا آن کژدم از خود دفع نکردی؟«: چون از نماز فارغ شد، گفتمش. پدیدار نیامد
  »خود کنم؟تو کودکی، چگونه روا باشد که من اندر میان کار حق، کار 

کله اندر پای افتاده بود مریدان . وی بدان رضا نداد» .این پای را بباید برید«: اطبا گفتند که. و ابوالخري اقطع را آ
چـون از نمـاز فـارغ شـد پـای بریـده . چنان کردنـد» .اندر نماز پای وی بباید برید، او خود خرب ندارد«: گفتند که
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  .دید
بلنـد  رضی اللّـه عنـه چون نماز شب کردی قرائت نرم خواندی و عمر: آید کهمی هرضی اللّه عن و از ابوبکر صدیق

شنود آن کـه می. یَسْمَعُ مَنْ اُناجی«: گفت» نرم خوانی؟یا بابکر، چرا می«: گفت صلی اللّه علیه پیغمرب. خواندی
أُوقِـظُ الوَسْـنانَ و أطـرُدُ «: گفـت» چـرا بلنـد خـوانی؟«: و عمـر را گفـت» .خوانمش، اگر نرم خوانم یـا بلنـدمی

، و »بر تو باد، یا ابابکر، که بلندتر خـوانی«: گفت السّالم علیه رسول» .بیدار کنم خفته را و برانم دیو را. الشّیطان
  .، و مر ترک عادت را»تو نرم تر خوان«: عمر را گفت

خواهند تا از ریا رسته باشند؛ که چـون  پس بعضی از این طایفه فرایض آشکارا کنند و نوافل اندر نهان و بدان آن
اگر چه ما معاملت نبینیم، خلق ببیننـد و آن هـم ریـا «: کسی اندر معاملت ریا برزد خلق بدو مُرائی گردند و گویند

ریا باطل است و طاعت صحیح و حـق، محـال باشـد «: و گروهی دیگر فرایض و نوافل آشکارا کنند، گویند» .بود
  ».کردپس ریا از دل بريون باید کردو عبادت هرجا که خواهی می. حقی نهان کنیمکه از برای باطلی را 

: گویـد از ایشـان کـهانـد یکـی مـیاند و مریدان را بدان فرمودهحق آداب آن نگاه داشته رضی اللّه عنهم و مشایخ
  ».ای بودمهیچ نماز از جماعت خاىل نبود و هر آدینه به قصبه. چهل سال سفر کردم«
کنـون مـن احکـام . آنچه به نماز پیوندد از مقامات، محبت بـود. حکام این بیش از آن است که حصر توان کردو ا

  .آن بیارم، ان شاء اللّه، تعاىل

  باب المحبّة و ما یتعلّق بها
  »).المائده/ ۵۳(یُحِبُّهُم و یُحِبُّونَه  یا ایّها الّذین آمَنوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِه فَسَوْفَ یأتِی اللّهُ بِقَوْمٍ«: قوله، تعاىل
  »).البقره/۱۶۵(ومِنَ النّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّهُ أنداداً یُحِبُّونَهُم کَحُبِّ اللّهِ «: عزّ و جّل ونیز گفت،
اً فقـد مـن أهـا«: گفـت عـزّ و جـّل خداونـد: از جربئیل شنیدم که گفت که: گفت که السّالم علیه و پیغمرب نَ ىل ولیـّ

بارَزَنی بالمحاربة و ما تردَّدْتُ فی شیءٍ کرتدٌدی فی قبض نفس عبدی المؤمن یَکْرَهُ الموتَ واکـرَهُ مسـاءَتَه والبـدَّ 
لَه منه و ما تقرّبَ إىلّ عبدی بشیءٍ أحبُّ إىلَّ مِنْ أداء مَا افْتَرَضْتُ علیه والیزال عبـدی یتقـرّبُ إىلَّ بالنّوافـل حتّـی 

  ».بَّه فاذا أحْبَبْتُه کُنْتُ لهُ سَمْعاً و بصراً و یداً و مؤیِّدااُحِ
  ».من أحَبَّ لِقاءَ اللّه أحَبَّ اللّهُ لِقاءَه«: السّالم علیهو نیز گفت، 
جربیلُ، ثـمَّ یقـولُ  یا جربیلُ، انّی اُحِبُّ فالناً فأحِبَّه، فیُحِبُّه: إذا أحَبَّ اللّهُ العبدَ، قالَ لجربئیلَ«: السّالم و قوله، علیه

ه أهـلُ . إنّ اللّه قد أحَبَّ فاناً فاحِبُّوه، فیُحبُّه أهلُ السّماء: جربیل ألهلِ السّماء ثمّ یضعُ لـه القبـولَ فـی األرض فیحبـّ
  ».األرضِ، و فی البُغْضِ مِثْلُ ذلک

و سـنت بـدین  ت و کتـابرا درسـت اسـ تعـاىل مر بنده را و محبت بنده مر خداوند تعاىل بدان که محبت خداوند
به صفتی است که دوستان ورا دوست دارند و وی دوستان  سبحانه و تعاىل و امت بر این مجتمع و خداوند ناطق

  .خود را دوست دارد
. و آن تخمهایی بود که اندر صحرا بر زمـني افتـد به کسر حاء»حِبّه«محبت مأخوذ است از : و به معنی لغت گویند
م کردند از آن که اصل حیات اندر آن است چنانکه اصـل نبـات انـدر حِـبّ؛ چنانکـه آن تخـم پس حُّب را حُّب نا

تابد و سـرما و گرمـا بـر آن مـیآید و آفتابها بر آن میاندر صحرا بریزد و اندر خاک پنهان شود و بارانها بر آن می
 نگـردد؛ کمـا قـال ريغـنتهـای الـوان متگردد محبت نیز اندر دل به تغـري محگذرد و آن تخم به تغري ازمنه متیغر نمی

  :الشّاعر
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ـــــــــــــه ـــــــــــــقامُ جُفونِ  یـــــــــــــا مـــــــــــــنْ سَ
ـــــــــــــــتوی ـــــــــــــــودّةَ فاس ـــــــــــــــزتُ الم  حُ

 

ــــــــــــــــبُ ــــــــــــــــقه طبی ــــــــــــــــقام عاشِ  لِسَ
ــــــــــــبُ ــــــــــــدی حضــــــــــــورُک و المغی  عن

 

ی که اندر وی آب بسیار باشد و آن پـر گشـته باشـد و چشـمها را انـدر آن » حُّب«مأخوذ است از : گویندو نیز می
دۀ آن شده باشد همچنني دوستی چـون انـدر دل طالـب مجتمـع شـودو دل وی را ممتلـی مساغی نباشد و باز دارن

مـر خلیـل را بـه  سـبحانه و تعـاىل گرداند بجز حدیث دوست را اندر دل وی جای نماند؛ چنانکـه چـون خداونـد
دوسـتی  بجز از حدیث حق مجرد شد عالم حجاب وی شـدند، وی در آن السّالم علیه خُلّت مکرم گردانید، و وی

  »).الشّعراء/۷۷(فانّهم عَدوٌّ ىل إلّا رَبَّ العالمني «: آنگاه ما را خرب داد؛ قوله تعاىل. دشمن حُجُب گشت
  ».سَمیّتِ المَحبّةُ مَحبّةً ألنّها تُمْحو من القلبِ ما سِوَی المحبوبِ«: و اندر این معنی شبلی گوید، رحمة اللّه علیه

پس حب را بدان معنـی حـب . چوب باشد در هم ساخته که کوزۀ آب بر آن نهندنام آن چهار» حُّب«: و نیز گویند
خوانند که محب، عزوذُل و رنج و راحت و بـال و جفـای دوسـت تحمـل کنـد و آن بـر وی گـران نباشـد؛ از آن کـه 

  :و اندر این معنی گوید. کارش آن بود؛ چنانکه کار آن چوبها و ترکیب و خلقتش مر آن را بود
ــــئت جــــ ــــامتَنِعیإنْ شِ ــــا شــــئت ف  ودی و ان م

 

ـــــــک منســـــــوبٌ اىل الکـــــــرم ـــــــا من  کالهُم
 

لطیفه و قوام آن باشد کـه اقامـت آن و آن جمع حبّۀ دل بود و حبّۀ دل محل » حَّب«مأخوذ است از : و نیز گویندکه
چیـزی را  پس محبت را حُّب نام کردند به اسم محل آن، که قرارش اندر حبّۀ دل است و عرب نام کنند. بدان بود

  .به اسم موضع آن
. و غَلَیانُه عندَ المَطَر الشّدید، آن غلیان آبی بود اندر حال بارانی عظـیم» حَبابُ الماءِ«مأخوذ است از : ونیز گویند

پیوسـته دلِ دوسـت انـدر » .النَّه غَلَیانُ القَلْبِ عنـد اإلشـتیاقِ إىل لِقـاء المحبـوبِ«پس محبت را حب نام کردند؛ 
ت دوست مضطرب باشدو بی قرار؛ چنانکه اجسام به ارواح مشتاق چگونه باشـند، دلهـای محبـان بـه اشتیاق رؤی

لقای احباب مشتاق باشند و چنانکه قیام جسم به روح بود، قیام دل به محبت بود و قیام محبت به رؤیت و وصل 
  :فی معناه. محبوب بود

ــــــاً و راحــــــةً ــــــاسُ رَوْح ــــــی النّ ــــــا تَمّن  إذا م
 

ـــــــتُ أنْ  ـــــــاتمنّی ـــــــاعـــــــّز  ألقـــــــاک ی  خالی
 

اسمی است مر صفای مودت را موضوع؛ از آنچه عرب مر صـفای بیـاض انسـان چشـم را » حُّب«: و نیز گویند که
پس این یکی محـل محبـت آمـد و آن . »حبّةُ القلب«، چنان که صفای سویدای دل را (!)خوانند» حبّة االنسان«

  .دوستی مقارن بودندیکی محل رؤیت از آن معنی را که دل و دیده اندر 
  :و اندر این معنی گوید

ـــــــر ـــــــذَّةَ النَّظَ ـــــــی لَ ـــــــدُ عَیْن ـــــــبُ یَحْسُ  القَلْ
 

 و العَــــــیْنُ تَحْسُــــــدُ قلبــــــی لَــــــذَّةَ الفِکَــــــر
 

  فصل
یکی بـه معنـی ارادت بـه محبـوب بـی سـکون نفـس و میـل و : بدان که محبت اندر استعمال علما بر وجوه است

این جمله بر قدیم روا نباشد و ایـن جملـه مخلوقـان را باشـد بـا یکـدیگر و  و استیناس و تعلق هوی و تمنای قلب
متعاىل است از این جمله، عُلوّاً کبرياً ودیگر به معنی احسان باشد و تخصیص بنده کـه  تعاىل اجناس را و خداوند

بـه معنـای ثنـای ورا برگزیند و به درجۀ کمال والیت رساند و به گونـه گونـه کرامتهـا مخصـوص گردانـد و سـدیگر 
  .جمیل باشد بر بنده

محبت حق که ما را خرب داده است از جملۀ صفات سمعی است، همچـون وجـه و : و گروهی از متکلمان گویند که
پـس . را از روی عقـل مسـتحیل بـودی تعاىل ید و استوا، که اگر کتاب و سنت بدان ناطق نبودی وجود آن مر حق
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اما اندر تصرف کردن آن توقف کنیم و مراد این طایفه آن است که روا ندارند بـه آن را اثبات کنیم و بدان بگرویم 
  .را تعاىل اطالق این لفظ مر حق

  .این جمله اقاویل است که یاد کردیم و مر ترا حقیقت این بیان کنم، ان شاء اللّه

  بأولیائِهِ و مِن اولیائه إىل حَضْرته تعاىل کیفیّةُ المحبَّةِ مِنَ اللّهِ
مر بنـده را ارادت خـري بـود و رحمـت کـردن بـر وی و محبـت اسـمی اسـت از اسـامی  تعاىل بدان که محبت حق

نشـاید کـرد و آن  تعـاىل حمل این اسامی جز به ارادت حق. ارادت چون رضا و سخط و رأفت، و آنچه بدین ماند
حکم مبالغت و اظهار فعل از ایـن پس اندر . یک صفت است او را قدیم که بدان خواهان است مر افعال خود را

  .بعضی اخص بعضی است
بـا وی نعمـت بسـیار کنـد و وی را انـدر دنیـا و عقبـی : مر بنده را آن است کـه تعاىل و فی الجمله محبت خداوند

ثواب دهد و از محل عقوبت ایمن گرداند و وی را از معصیت معصوم دارد و احوال رفیع و مقامات سنی وی را 
سرش را از التفات به اغیار بگسالند و عنایت ازىل را بدو پیونداند؛ تا از کل مجرد شود و مر طلب  کرامت کند و

ای را بدین معانی مخصوص گردانـد آن تخصـیص ارادت وی را بنده تعاىل رضای وی را مفرد گردد و چون حق
قهـای فـریقني و متکلمـان محبت نام کنند و این مذهب حارث محاسبی و جنیـد و جمـاعتی از مشـایخ اسـت، و ف

  .رضوانُ اللّه علیهم اجمعني. اندسنت بیشرت هم بر این
، ثنـای وی کـالم وی بـود و کالمـش »بـه معنـای ثنـای جمیـل اسـت بـر بنـده تعـاىل محبـت حـق«: و آن که گوید

، احسان وی فعل وی بـود بـه حکـم معنـی متقـارب اسـت »به معنی احسان است«: نامخلوق است و آن که گوید
  .این اقاویل و حکم جمله موجود

اما محبت بنده مر خداوند را صفتی است که اندر دل مؤمن مطیع پدیدار آید، به معنی تعظیم و تکبـري؛ تـا رضـای 
محبوب را طلب کند و اندر طلب رؤیت وی بی صرب گردد واندر آرزوی قربـت وی بـی قـرار گـردد و بـدون وی بـا 

قـرار از وی نَفُـور گـردد . و از دون ذکر وی تربا کند و آرام بر وی حـرام شـودکس قرار نیابد و خو با ذکر وی کند 
به سلطان دوستی اقبال کند و مر حکم او را . واز جملۀ مألوفات و مستأنسات منقطع گردد و از هواها اعراض کند

  .بشناسد تعاىل و تقدس گردن نهد و به نُعوت کمال مر حق را
نده را از جنس محبت خلق باشد یکدیگر را؛ که آن میل باشد به احاطت و ادراک و روا نباشد که محبت حق مر ب

اند نـه طالبـان کیفیـت وی؛ کـه مستهلکان قرب وی تعاىل پس محبان حق. محبوب و این حکم صفت اجسام بود
بـت تـرین کسـان در معرکـه گـاه محطالب به خود قایم بود اندر دوستی و مستهلک به محبوب قـایم بـود و درسـت

اند و مقهوران؛ از آنچه محدَث را به قدیم جز به قهر قدیم توسل نباشد و هرکه تحقیق محبت را معلـوم مستهلکان
  .کند ابهام برخیزد و شبهت نماند

یکی محبت جنس به جنس و آن میل و توطني نفس باشدو طلـب ذات محبـوب از راه : و محبت بر دو گونه باشد
نس نه با جنس و این طلب قرار کند با صفتی از اوصـاف محبـوب کـه بـا آن مماست و مالزقت و دیگر محبت ج

  .بیارامد و انس گريد چون شنیدن کالم و یا دیدار
یکی آن که إنعام حق با خود بینند و رؤیت انعام و احسان، محبت مـنعم : اندو گرویدگان اندر محبت بر دو قسمت

لبۀ دوستی اندر محل حجاب نهنـدو راهشـان از رؤیـت نعـم بـه و محسن تقاضا کند ودیگر آن که کل انعام را از غ
  .واللّه اعلم. تر استمنعم بود و این عاىل
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  فصل
در جمله محبت اندر میان همه اصناف خلق معروف است، و به همه زبانها مشهور و به همه لغتها متداول و هـیچ 

  .صنف از عقال مر آن را بر خود بنتوانند پوشید
: انـدر محبـت مـذهبی و مشـربی دارد مخصـوص و گویـد کـه رضی اللّه عنـه یفه سَمنون المحبو از مشایخ این طا

اند و اندر هر محـل کـه طالـب انـدر آن باشـد است و احوال و مقامات نازل تعاىل محبت اصل و قاعدۀ راه حق«
  ».ا راه موجود بودباشد، اال در محل محبت و به هیچ حاىل زوال بر آن روا نباشد مادام تزوال بر آن روا 

و مشایخ دیگر جمله اندر این معنی با وی موافقت کردند؛ اما به حکم آن که این اسمی عام بود ظـاهر، خواسـتند 
که حکم این اندر میان خلق بپوشند و اسم را مبدل کنند اندر تحقیق وجـود معنـی آن، صـفای محبـت را صـفوت 

ک اختیار محب را اندر اثبات اختیار حبیـب فقـر خواندنـد و نام کردند و محب را صوفی خواندندو گروهی مر تر
  .محب را فقري نام کردند؛ از آنچه کمرتین درجه اندر محبت موافقت است و موافقت حبیب غريمخالفت بود

الحـبُّ عنـدَ «: ام و اندر این معنی آن پري بزرگـوار گویـدو من اندر ابتدای کتاب حکم فقرو صفوت را کشف کرده
أظهرُ مِنَ االجتهاد، حّب به نزدیک زهّاد ظاهرتر از اجتهاد است به معروفی و عند التّائبنيَ أوجدُ مـن حَنـنيٍ  الزُّهادِ

و عنـدَ األتـراکِ أشْـهَرُ مِـنَ الفـرتاک، و بـه نزدیـک . تر از ناله و فغان اسـتو أننيٍ، و به نزدیک تایبان آسان یاب
لحُبِّ عندَ الهنـودِأظهرُ مـن سَـبْیِ محمـودٍ و زخـم و لهـب محبـت بـه ترکان مشهورتر از آلت سواری ایشان و سَبْیُ ا

و قصَّةُ الحُـبِّ و الحبیـبِ عنـد الـرُّومِ أشـهرُ . نزدیک هندوان اندر شهرگی چون زخم محمود است اندر هندوستان
ویـلٌ و و فی العرب فی کّل حـیٍّ منـه طـربٌ و . من الصّلیب و قصّۀ حب و حبیب اندر روم ظاهرتر است از صلیب

  ».حزنٌ، و ازمحبت اندر عرب اندر هر حیی طربی است و یا حزنی و یا نیلی و یا ویلی
و مراد از این جمله آن است که هیچ جنس مردم نیست که وی را اندر غیب کاری افتاده نیست کـه نـه انـدر دل از 

آنچه ترکیب دل از انزعـاج  محبت فرحی دارد و یا دلش به شراب آن مست است و یا از قهر آن مخمور مانده؛ از
و اضطراب است و بجز عقد دوستی اندر آن به جای سراب است و دل را محبـت چـون طعـام و شـراب اسـت و 

ىل است آن دل خراب است و تکلف را به دفع و جلب آن راه نیست ونفس از لطایف آنچه بـر اهردل که از آن خ
  .دل گذرد آگاه نیست

دلها را پیش از تنهـا بیافریـد و  تعاىل خداوند: اندر کتاب محبت که ة اللّه علیهرحم و عمروبن عثمان المکی گوید
به هفت هزار سال و اندر مقام قرب بداشت؛ و جانها را پیش از دلها بیافرید بـه هفـت هـزار سـال و انـدر روضـۀ 

و هـر روز سیصـد و انس بداشت؛ و سرها راپیش از جانها بیافرید به هفت هزار سال و اندر درجۀ وصل بداشت؛ 
شصت بار به کشف جمال بر سر تجلی کرد و سیصد و شصت نظر کرامت کرد و کلمۀ محبت مر جان را بشنوانید و 

زَهْـوی . تر کسی ندیدندسیصد و شصت لطیفۀ انس بر دل ظاهر کرد؛ تا بجمله اندر کون نگاه کردند از خود گرامی
بدان مر ایشان را امتحان کرد سر را اندر جان به زندان کـرد  جاللهجل  حق. و فَرَحی اندر میان ایشان پدیدار آمد

 آنگـاه عقـل را انـدر ایشـان مرکـب گردانیـد و انبیـاء. و جان را اندر دل محبوس کرد و دل را اندر تن بـاز داشـت
نمـاز  تعاىل قح. آنگاه هر کسی از اهل آن مر مقام خود را جویان شدند. بفرستاد و فرمانها داد صلوات اللّه علیهم

  .بفرمودشان؛ تا تن اندر نماز شد دل به محبت پیوست جان به قربت رسید سر به وصلت قرار گرفت
و اگـر عـالمی . و در جمله عبارت از محبت نه محبت بود؛ از آنچه محبـت حـال اسـت و حـال هرگـز قـال نباشـد

نند نتوانند کرد؛ که آن از مواهب است نـه از خواهند که محبت را جلب کنند نتوانند کرد و اگر تکلف کنند تا دفع ک
مکاسب و اگر همه عالم مجتمع شوند تا محبت را جلب کنند به کسی که طالب آن بود نتوانند و اگـر خواهنـد تـا 
دفع کنند از کسی که اهل آن بود نتواننـد کـرد و عـاجز شـوند؛ کـه آن الهـی اسـت و آدمـی الهـی و الهـی الهـی را 
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  .السّالمو. ادراک نتواند کرد

  فصل
  :اما اندر عشق مشایخ را سخن بسیار است

عشـق صـفت منـع باشـد از «: روا نباشـد و گفتنـد کـه تعـاىل گروهی از آن طایفه آن بر حق روا داشتند، اما از حق
ممنوع نیست پس عشـق بنـده را بـر وی جـایز بـود و ازوی  تعاىل محبوب خود و بنده ممنوع است از حق و حق

  ».روا نباشد
 تعـاىل بنـده را عشـق روا نباشـد؛ از آنچـه عشـق تجـاوز حـد بـود و خداونـد تعاىل بر حق«: و باز گروهی گفتند که

  ».محدود نیست
مُدرَک نیسـت  تعاىلعشق اندر دو جهان درست نیاید اال بر طلب ادراک ذات و ذات حق«: و باز متأخران گفتند

  ».اید بر ویو محبت با صفت درست آید باید که عشق درست نی
چون آن نظری بود بر حق روا نباشد؛ . عشق جز به معاینه صورت نگريد و محبت به سمع روا باشد: و نیز گویند که

 اند پس حـقچون این خربی بود هر یک دعوی کردند که اندر خطاب همه یکسان. که اندر دنیا کس وی را نبیند
وی عشق درست آید و به صفات و افعـال محسـن و مکـرم، به ذات مدرَک و محسوس نیست تا خلق را با  تعاىل

مسـتغرق گردانیـد در حـال فـراق  السّـالم علیه اولیا را محبت درست آید ندیدی که چون یعقوب را محبت یوسف
و چون زلیخا را عشـق مسـتهلک گردانیـد، تـا وصـلت وی . چون بوی پرياهن به دماغش رسید چشم نابینا بینا شد

  .فت و این طریقی پس عجب است که یکی هوی پرورد و یکی هوی گذاردنیافت چشم باز نیا
  ».را ضد نیست تا بر وی آن روا باشد تعاىل عشق را ضد نیست و حق«: اند کهو نیز گفته

  .و اندر این، فصول لطیف اید اما مر خوف تطویل را بر این مقدار کفایت کردم و هواعلم

  فصل
ق دوستی رموز بیش از آن است که مر آن را احصا توان کرد و من لختـی از گفتـهو مشایخ این طایفه را اندر تحقی

  .های ایشان بیارم تا وجه تربک به جای آورده باشم
  ».المحبّةُ مَحْوُ الْمُحِبِّ بِصفاتِه و إثباتُ المحبوبِ بذاتِه«: گوید رحمة اللّه علیه استاد ابوالقاسم قشريی

خود را اندر حق طلب محبوب خود نفی کند مـر اثبـات ذات حـق را؛ یعنـی محبت آن بود که محب کل اوصاف 
چون محبوب باقی بود محب فانی باید؛ که غريت دوستی بقای محب را نفی کند تا والیت مطلق وی را گـردد و 
فنای صفت محب جز به اثبات ذات محبوب نباشد و روا نباشد که محـب بـه صـفت خـود قـایم بـود؛ کـه اگـر بـه 

داند که حیاتش بـه جمـال محبـوب اسـت طالـب چون می. قایم بودی از جمال محبوب بی نیاز بودیصفت خود 
. وب اسـتجـنفس اوصاف خود باشد بضرورت؛ از آنچه معلوم وی است که با بقای صفت خود از محبـوب مح

  .پس از دوستی دوست دشمن خود گشته است
حَسْـبُ الواجِـدِ «: ار کردند آخرین سـخنان وی ایـن بـودرب درحمةاللّه و معروف است که چون حسني بن منصور را

  ».إفرادُ الواحد له
و محب را آن بسنده باشد که هستی او از راه دوستی پاک گردد و والیت نفـس انـدر وجـد وی برسـد و متالشـی 

  .شود
  ».قلیلِ مِنْ حَبیبِکَالمحبَّةُ اسْتقاللُ الکثريِ مِنْ نَفْسِکَ و استکثارُ ال«: گوید رحمة اللّه علیه ابویزید

محبت آن بود که بسیار خود اندک دانی و اندک دوست بسیار دانی و این معاملت حق است بر بنـده؛ کـه نعمـت 
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بگـوی یامحمـد ). النّساء/۷۷(قُلْ مَتاعُ الدّنیا قلیلٌ «: دنیا و آنچه در دنیا داده است به بنده، اندک خواند و گفت
آنگاه اندر این عمر اندک و متاع اندک و جای انـدک مـر ذکـر » .امشما داده متاع دنیا اندک است آنچه به: که

؛ تـا خلـق عـالم »)األحـزاب/۳۵(والـذّاکرینَ اللّـهَ کثـرياً و الـذّاکِراتِ «: اندک ایشان را بسیار خواند؛ قوله، تعاىل
ه از حق اسـت بـه بدانند که دوستِ بر حقیقت خدای است جل جالله و این صفت مر خلق را درست نیاید و آنچ

  .بنده هیچ اندک نیست
  ».المَحبَّةُ مُعانَقَةُ الطّاعاتِ و مبایَنَةُ المخالَفاتِ: سهل بن عبداللّه گوید، رضی اللّه عنه

محبت آن است که با طاعات محبوب دست در آغوش کنـی و از مخالفـت وی اعـراض کنـی؛ از آنچـه هرگـاه کـه 
: و ایـن رد آن گـروه اسـت از مَالحـده کـه گوینـد. تر بـودر دوست آسانتر بود فرمان دوست بدوستی اندر دل قوی

و این محال بود که انـدر حـال صـحت عقـل حکـم » .بنده اندر دوستی به درجتی رسد که طاعت از وی برخیزد«
هرگـز منسـوخ  صلی اللّه علیه و سـلم تکلیف از بنده ساقط شود؛ از آنچه اجماع است که شریعت محمد مصطفی

و چون از یک کس روا باشد برخاسنت آن در حال صحت از همه کس روا باشد؛ و این زندقۀ محض باشـد نشود، 
  .وه را حکمی دیگر است و عذری دیگرتو باز مغلوب و مع

از  اندر دوستی خود به درجتی رساند که رنج گزاردنِ طاعت از وی برخیـزد؛ تعاىل اما روا باشد که بنده را خداوند
و این ظاهر . تر بود رنج طاعت سهل تر بودهر چند که محبت قوی. مر صورت گريدبر مقدار محبت اَآنچه رنج امر 

، وی چنـدان عبـادت »)الحِجـر/۷۲(لَعَمْرُکَ «که چون از حق بدو قسم آمد  صلی اللّه علیه است اندر حال پیغمرب
طـه مـا أنْزَلْنـا «: گفـت تعـاىل د؛تا خداوندکرد به شب و روز که از همه کارها بازماند و پایهای مبارک وی بیاماسی

و نیز روا بود که اندر حال گزارد فرمان رؤیت طاعت از بنده برخیـزد؛ کمـا کـانَ » ).طه ۲و۱(عَلَیکَ القرآنَ لِتَشْقی 
هر روزی هفتاد بار مـن » .رَّةًوانّه لَیُغانُ عَلی قَلْبی حتّی کُنْتُ استَغْفِرُ اللّهَ فی کُلِّ یَوْمٍ سبعنيَ م«: السّالم لِلنّبی، علیه

بـه طاعـت خـود . ننگریسـت تـا معجـب شـدیبر کردار خویش استغفار کنم؛ از آنچه به خود و بـه کـردار خـود مـی
  ».طاعت من سزای وی نیست«: گفتنگریست و میازتعظیم امر حق می

 صـلّی اللّـه علیـه و سـلم یا و اآلخرة؛ ألنّ النّبيذَهَبَ المُحِبُّونَ لِلّهِ بِشَرَفِ الدّن«: گوید رضی اللّه عنه سَمنون محب
  ».المرءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ: قال

مرد با آن کس باشـد : که صلی اللّه علیه گویداند؛ از آنچه پیغمرب میاندر شرف دنیاو آخرت تعاىل دوستان خدای
پـس شـرف . بـا آن کـه بـا وی بـود پس ایشان در دنیا و عقبی با حق باشند و خطا روا نباشد. که ورا دوست گريد

  .است، و شرف عقبی آن که ایشان با حق باشنددنیا آن بود که حق با ایشان 
  ».حقیقةُ المَحبَّةِ ما الیَنقُصُ بالجفاءِ و الیزیدُ بالربّ و العَطاءِ«: گوید رحمة اللّه علیه و یحیی بن مُعاذ الرازی

اند و اسباب اندر حـال ردد؛ از آنچه این هر دو اندر محبت سببمحبت به جفا کم نشود و به بر و عطا زیادت نگ
عیان متالشی بود و دوست را بالی دوست خوش باشـد و وفـا و جفـا انـدر تحقیـق محبـت متسـاوی بـود؛ چـون 

  .محبت حاصل بود وفا چون جفا باشد و جفا چون وفا
گروهـی بـه زیـارت وی . بازداشـتند شبلی را به تهمـت جنـون انـدر بیمارسـتان: و اندر حکایات معروف است که

: گفـت. جملـه بهزیمـت شـدند. سنگ اندر ایشان انـداخنت گرفـت. »أحبّاؤُک«: قالوا» مَنْ أنتم؟«: آمدند پرسید
گریزیـد؟ کـه اید از بالی من چرا میاگر دوستان من» .لو کُنْتُمْ أحِبّائی لِما فَرَرْتُم من بَالئی؟ فاصْبِروا عَلی بَالئی«

  .ی دوست نگریزددوست از بال
  .و باللّه التّوفیق. اندر این معنی سخن بسیار اید و من بر این مایه بسنده کردم
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  کشفُ الحجاب الّسادس فی الزّکوة
  »).البقره/۴۳(و أقیمُوا الصَّلوةَ و اتُوا الزّکوةَ «:قوله، تعاىل

  .و مانند این آیات و اخبار بسیار است
ست بر آن کس که واجب شود و اعراض از آن روی نیسـت امـا زکـات بـر فرایض ایمان یکی زکات او از احکام 

اتمام نعمت واجب شود؛ چون دویست درم که نعمتی تمام بود اندر تحت تصرف کسی باشد بـه حکـم ملـک بـر 
وی پنج درم واجب شود؛ و بیست دینار نعمتی بود تمام بعد از گذشنت سال بر آن نـیم دینـار واجـب شـود؛ و پـنج 

  .ی تمام بود بر آن گوسفندی واجب شود و آنچه بدین ماند از اموالاشرت نعمت
صلّی اللّـه علیـه و  اما جاه را نیز زکات بود، چنانکه مال را؛ از آنچه آن نیز نعمتی تمام است؛ کما قال رسول اللّه،

إنّ «: السّـالم و أیضاً قولـه، علیـه» .فَرضَ علیکم زکوةَ جاهِکم؛ کما فَرضَ علیکم زکوةَ مالِکم تعاىل إنَّ اللّه«: سلّم
  ».لِکّل شیءٍ زکوةٌ و زکوةُ الدّار بیتُ الضّیافةِ

و حقیقت زکوة گزاردِ شکر نعمت بود هـم از آن جـنس نعمـت و تندرسـتی نعمتـی عظـیم اسـت و هـر عضـوی را 
لعـب  زکاتی است و آن آن است که کل اعضای خود را مستغرق خـدمت و مشـغول عبـادت داردو بـه هـیچ لهـو و

پس نعمت باطن را نیز زکات باشد و حقیقت آن را احصا نتوان کـرد از . نگراید تا حق زکات نعمت گزارده باشد
و چـون . پس مر آن را نیز زکاتی باید اندر خـور آن، و آن عرفـان نعمـت بـود ظـاهری و بـاطنی. بسیاری که هست

  .ای مر زکات نعمت بیکرانه را واجب بودرانهبر وی بی کران است، شکر بیک تعاىل بنده بدانست که نعمت حق
و در جمله زکات نعمت دنیا به نزدیک این طایفه محمود نباشد؛ از آنچه بخل ناستوده باشد و بخلی تمام باید تا 
و . دویست درم را کسی دربند کند و یک سال اندر تحت تصرف خود محبـوس کنـد، آنگـاه پـنج درم از آن بدهـد

  بذل مال باشدو سريت سخاوت زکات برچه مال واجب شود؟چون کریمان را طریق 
چون بخل «: گفت» چه باید کرد؟«: یافتم که یکی از علمای ظاهر بر حکم تجربه مر شبلی را پرسید از زکات که

موجود بودو مال حاصل، از هر دویست درم پنج درم بباید داد و از هر بیست دینار نیم دینار به مذهب تو؛ امـا بـه 
» امـام تـو انـدر ایـن مسـأله کیسـت؟«: گفت» .ن هیچ چیز ملک نباید کرد تا از مشغلۀ زکات رسته باشیمذهب م
ما خَلَّفْتَ لِعِیالِکَ؟ : وی را گفت السّالم علیه رسول. که هرچه داشت بداد رضی اللّه عنه ابابکر الصدیق«: گفت
  ».اللّهَ وَرَسُولَه: گفت

  :ای چنني گفته استروایت کنند که اندر قصیده ه وجْهَهُکرّم اللّ و از امريالمؤمنني علی
ــــــــیَّ زکــــــــوةُ مــــــــالٍ ــــــــتْ عل  فمــــــــا وَجَبَ

 

 وهـــــــل تَجـــــــبُ الزَّکـــــــوةُ علـــــــی جـــــــوادٍ
 

نه به مال بخیلـی کننـد و نـه بـر خـون خصـومت؛ از آنچـه ایشـان را . پس مال کریمان مبذول باشد و خونشان هدر
» .امچون مـرا مـال نیسـت از علـم زکـات مسـتغنی«: کند و گوید کهاما اگر کسی مر جهل را ارتکاب . ملک نباشد

  .این محال باشد؛ از آنچه آموخنت علم فرض عني است و استغنا نمودن از علم، کفر محض
وقتـی مـن جمـاعتی از . های زمانه یکی این است که مدعیان صالح و فقر به جهل علم را می ترک کنندو از فتنه

گفتم و حکم می» صدقة االبل«ند می عبادت تلقني کردم، جاهلی اندر افتاد و من باب ه را که مبتدی بودتصوّفم
آن مرتکــب جهـل را دل از آن مسـأله تنـگ شــد . را مـی ظـاهر کـردم» حِقــه«و » بنـت مخـاض«و » بنـت لبـون«

ن زکـات همچندان که مـر داد! ای هذا«: گفتم» .مرا اشرت نیست تا علم بنت لبون به کار آیدم«: برخاست و گفت
اگر کسی بنت لبونی به تو دهد و بستانی آنگه به ترک علم بنت لبون هم نباشد . را علم باید، ستدن آن را نیز بباید

  .فنعوذ باللّه من الجهل» .و اگر کسی را مال نباشد و بایستِ مال هم نباشد، هم فرض علم ازوی بنیوفتد. گفت
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  فصل
اند، و کس بوده است که نستده است؛ از آنچه فقرشان به اختیـار بـوده دهاند که زکات بسته بودهتصوّفو از مشایخ م
چون مال جمع نکنیم تا زکات نباید داد از ارباب دنیا هم نسـتانیم تایدشـان علیـا نباشـد و از «: اند کهاست نستده
ای از انـد تـا فریضـهستهاند نه مر بایستِ خود را، بل آن خوااند بستدهو آن که اندر فقر مضطر بوده» .آنِ ما سُفلی

چون نیست این بود ید علیا این بود نـه آن اگـر دسـت دهنـده علیـا بـودی و دسـت . گردن برادر مسلمانی بردارند
، و بایستی تا زکـات دهنـده فاضـل تـر »)التّوبه/۱۰۴(ویَأخُذُ الصّدقاتِ «: ستاننده سفلی باطل بودی؛ لقوله، تعاىل

پـس یـد علیـا آن باشـد کـه چیـزی بـه حکـم وجـوب آن از بـرادر .  ضاللت بـودبودی از ستاننده و این اعتقاد عني
  . انداند که ایشان عقباییمسلمان بستاند تا بار آن ازگردن آن کس بردارد و درویشان دنیایی نی

 پس حـق. اگر عقبایی بار دنیا از گردن دنیایی برنگريد حکم فریضه بر وی الزم آید و به قیامت بدان مأخوذ گردد
مر عقبایی را به بایستکی سهل امتحان کرد تا دنیائیان بدان بار فریضه را بتوانستند گزارد، والمحاله ید علیـا  تعاىل

ید فقرا باشد که بر موافقت حق ستاننده است؛ از آن که حق خدای بـر وی واجـب بـود و اگـر یـد سـتاننده سـفلی 
ان بایسـتی کـه سـفلی بـودی؛ کـه ایشـان حـق خـدای مـی یـد پیغمـرب گویندچنانکه گروهی از اهل حشو می بودی

اند و از پسِ پیغمربان ائمۀ دین هم بر این بوده اند که حـق بیـت اند و می ندانند که به امر ستدهبستاندند و بر غلط
 و بر غلط است که آن ید سفلی ستاننده را گوید و خري ید دهنده داند و این هر دو اصلی قوی. اندبستدهالمال می

خاء بـود و مـن طرفـی بـدین پیونـدم ان شـاء اللّـه تصوّفاست اندر  و . و مضمون این محل به بـاب الجـود و السـّ
  .حسبنا اللّه و نعم الرفیق

  باب الجود و السّخاء
بعیدٌ من الجنّة، و البخیلُ بعیدٌ مِنَ اللّهِ، . السّخیُّ قریبٌ مِنَ اللّه، قریبٌ مِنَ الجنّة، بعیدٌ من النّار«: السّالم قوله، علیه

  ».قریبٌ من النّار
را جـواد خواننـد و  تعـاىل و سخا هر دو به یک معنی باشند اندر صفات خلق، اما مر حق و به نزدیک علما جود

خربی  صلی اللّه علیه و سلم و از رسول. سخی نخوانند مر عدم توقیف را؛ که وی خود را بدین نام نخوانده است
را نامی نهد بر مقتضای عقل و لغـت  تعاىل اجماع اهل سنت روا نیست که کسی مر خداوندنیز نیامده است و به 

عالم است بـه اجمـاع امـت ورا عـالم تـوان خوانـد امـا  تعاىل تا کتاب و سنت بدان ناطق نباشد؛ چنانکه خداوند
کردند مر صحت توقیـف پس چون این هر سه به یک معنی بود نام عالمی ورا اطالق . عاقل و فقیه نشاید خواند

همچنان نام جواد وی را اطالق کردند مر صـحت توقیـف را و . را و از این دو نام احرتاز کردند مر عدم توقیف را
  .از سخی احرتاز کردند مر عدم توقیف را

 سخی آن بود که اندر جود تمیـز کنـد و آن موصـول غرضـی و: انداند میان جود و سخا و گفتهو مردمان فرقی کرده
سببی باشد، و این مقام ابتدا بود از جود؛ و جواد آن که تمیز نکند و کردارش بی غرض بود و فعلش بـی سـبب و 

  .یکی خلیل و دیگر حبیب: این حال دو پیغمرب بود، صلوات اللّه علیهما
سـه روز  وقتـی. تـا مهمـانی نیامـدیچیزی نخوردی  صلوات اللّه علیه ابراهیم خلیل هو اندر اخبار صحاح است ک

بـرو «: گفـت» .گـربی«: گفتا» تو چه مردی؟«: گربی بر در سرای وی آمد وی را گفت. بود تا کسی نیامده بود
کسی را که من هفتاد سال بـرپوردم تـرا کـرا «: بدو عتاب آمد که تعاىل تا از حق» .که مهمانی و کرامت مرا نشایی

  »ای فرا وی دهی؟نکند که گِرده
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آمـد پیغمـرب ردای خـود برگرفـت و انـدر زیـر وی بگسـرتانید، و  صلی اللّه علیه زدیک پیغمربو چون پسر حاتم به ن
  ».اذا أتاکُم کریمُ قومٍ فأکْرِمُوه«: گفت

آن که تمییز کرد دو گرده دریغ داشت و آن که تمییز نکرد طیلسان نبوت بساط کافری گردانید؛ از آنچه مقام ابراهیم 
جـود «: انـد کـهو نیکوترین مـذهب انـدر ایـن آن اسـت کـه گفتـه. السّالم جود، علیهماسخاوت بود و از آنِ پیغمرب 

و اهل تحصیل مـر آن را بـزرگ » .متابعت خاطر اول بود و اگر خاطر ثانی مر اول را غلبه کند عالمت بخل باشد
  .اند؛ که المحاله خاطر اول از حق باشدداشته

روزی شـیخ از بهـر درویشـی . ه پیوسته به مجلس شیخ بوسـعید بـودیو یافتم که اندر نشابور مردی بازرگان بود ک
و خـاطر دیگـر . دینـار بـده: اول خـاطر مـرا گفـت. ایمن دیناری داشـتم و قراضـه: این مرد گفت. چیزی خواست

روا باشـد کـه کسـی حـق را «: چون شیخ فراسر سخن شد، از وی برپسیدم که. من قراضه بدادم. قراضه بده: گفت
  ».دینار بده، تو قراضه بدادی: تو منازعت کردی، که وی گفت«: گفت» ؟منازعت کند

بفرمود تـا متـاع خانـۀ . به خانۀ مریدی اندر آمد وی حاضر نبود رحمه اللّه و نیز یافتم که شیخ ابوعبداللّه رودباری
و چـون زن انـدر  چون مرد اندر آمد بدان خرم شد به حکم انبساط شیخ؛ اما چیزی نگفـت. وی را به بازار بردند

این هـم از جملـۀ متـاع خانـه اسـت و «: آمد آن بدید اندر خانه شد و جامۀ خود جدا کرد و اندر انداخت و گفت
ای مـرد، آنچـه شـیخ کـرد «: زن گفـت» .این تکلف کردی و اختیار«: مرد بانگ بر وی زد که» .همان حکم دارد

بلی،ولیکن چون ما شـیخ را مسـلم کـردیم «: مرد گفت» .آیدباید که ما تکلف کنیم تا جود ما نیز پدیدار . حق کرد
  ».آن از ما عني جود بود

و جود اندر صفت ادبی تکلف بود و مجاز و پیوسته مرید باید که مِلک و نفس خود را مبذول دارد اندر موافقت 
  ».دَرٌ و مِلکُهُ مُباحٌالصّوفیُّ دمُهُ هَ«: گفتی رضی اللّه عنه امر خداوند و از آن بود که سهل بن عبداللّه

وقتی من با جماعتی قصد حجاز کردم و اندر نـواحی حُلـوان : شنیدم که گفت رحمه اللّه و از شیخ بومسلم فارسی
ما نیز با ایشان نیاویختیم و فراغ دل ایشان جستیم . هایی که داشتیم از ما جدا کردندکُردان راه ما بگرفتند و خرقه

مـا جملـه مـر آن کـرد را شـفاعت . کردی شمشري بکشید و قصد کشنت او کـرد. طراب کردضایکی بود اندر میان ما 
مــا علــت کشــنت از وی » .روا نباشــد کــه ایــن کــذّاب را بگــذاریم المحالــه او را بخــواهیم کشــنت«: گفــت. کــردیم

» .از آنچه وی صوفی نیست و اندر صحبت اولیـا مـی خیانـت کنـد ایـن چنـني کـس نـابوده بـه«: گفت. برپسیدیم
جود است واو را اندر این خرقه پاره چنـدین بنـد  تصوّفاز آنچه کمرتین درجۀ «: گفت» از برای چرا؟«: گفتیم

کنـیم کند؟ ما چندین سال است تا کار شما مـیاست او چگونه صوفی باشد و چندین خصومت با یاران خود می
  ».رویم و عالیق از شما می قطع کنیمو راه شما می

کـرد و غالمـی را دیـد حبشـی کـه گوسـفندان را رعایـت مـی. لّه بن جعفر به مَنْهل گروهی برگذشتعبدال: و گویند
ه پـیش . بريون کرد و فرا سگ داد ودیگری و سـدیگریوی قرصی . سگی آمده بود واندر پیش وی نشسته عبداللـّ

مـه بـه سـگ پـس چـرا ه«: گفـت» .اینچه دادم«: گفت» ای غالم، قوت تو هر روز چند است؟«: رفت و گفت
از خود نپسندم که رنـج . از آن که وی از راه دور به امیدی آمده است، و این جایِ سگان نیست«: گفت» دادی؟

: عبداللّه را آن خوش آمد مر آن غالم را با آن گوسفندان و آن منهل بخرید و آزاد کـرد و گفـت» .وی ضایع گردانم
کـرد و گوسـفندان صـدقه کـرد و مـال سـبیل کـرد واز آنجـا  وی بر وی دعا» .این گوسفندان و حایط ترا بخشیدم«

  .برفت
» .ای پسر پیغـامرب، مـرا چهارصـد درم وام اسـت«: آمد و گفت رضی اللّه عنهما مردی به در سرای حسن بن علی

» گریـی، ای فرزنـد پیغمـرب؟چـرا مـی«: گفتنـد. حسن فرمود تا چهارصد دینار بدو دادند و گریان انـدر خانـه شـد
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  ».از آنچه اندر تفحص حال این مرد تقصري کردم تا وی را به ذُّل سؤال آوردم«: گفت
و ابوسهل صُعلوکی هرگز صدقه بر دست درویش ننهادی و چیزی که ببخشیدی هرگـز بـه دسـت کـس نـدادی، بـر 

داد تـا دنیا را آن خطر نیست که اندر دست مسلمانی باید «: گفت. زمني بنهادی تا برداشتندی تا از وی برپسیدند
  ».ید من علیا باشد و از آنِ وی سفلی

وی بیکبـار انـدر آب کـرد و بـر خـود . دو من مشک او را مَلِک حبشـه بفرسـتاد: آید کهمی السّالم علیه و از پیغمرب
  .مالید

گوسـفند پـر  میـان دو کـوه آمد و پیغمرب وی را یک وادی السّالم علیه مردی به نزدیک پیغمرب: آید کهو از اَنَس می
بخشـد کـه وی یا قوماه، مسلمان شوید که محمـد عطـای کسـی مـی«: بخشید چون وی به قوم خود بازگشت، گفت

  ».ازدرویشی نرتسد
بر گلیمی ریخت تا همـه بنـداد . هشتاد هزار درم بیاوردند صلّی اللّه علیه و سلم پیغمرب را: و هم اَنَس روایت کند که

  ».من نگاه کردم اندر آن حال سنگی بر شکم بسته بود از گرسنگی«: گوید عنه رضی اللّه علی. از جای برنخاست
تمام . وی به گرمابه شد» .این به گرمابه بده«: درویشی را از متأخران سلطان ششصد درم سنگ زر ساو فرستاد که

  .به گرمابه بان داد
  .واللّه اعلم. ایم بر این اختصار کردیمتهر این معنی کلماتی گفدو پیش از این در باب ایثار اندر مذهب نوریان ان

  کشفُ الحجاب السّابع فی الصّوم
  »).البقره/۱۸۳(یا أیَّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیامُ «: قوله، تعاىل

  ».الصّومُ ىل و أنا اُجزی به«: السّالم و قال النبی، علیه
از آنچه آن عبادتی سری است به ظاهر هیچ تعلق ندارد و غـري را ترم؛ روزه از ان من است و به جزای آن من اوىل

دخـول بهشـت خلـق را بـه رحمـت اسـت و «: انـد کـهاندر آن هیچ نصیب نباشد جزای آن بی نهایت است و گفتـه
  ».انا اُجزی به: درجت به عبادت و خلود به جزای روزه؛ از آنچه خداوند گفت

  ».روزه داشنت نیمی از طریقت است. طّریقةِالصَّومُ نِصفُ ال«: جنید گفت، رضی عنه
آن مـر التمـاس اجـر را بـود و ایـن . انداند ودیدم که جز ماه رمضان نداشتهو دیدم از مشایخ که روزۀ پیوسته داشته

ترک اختیار را و ریا را و دیدم که روزه داشتندی و کس ندانستی چون طعام پیش آوردندی بخوردی و این موافـق
  .ت راتر است مر سن

ا قَـدْ خَبَأنـا لَـکَ «: چون پیغمرب نزدیک ایشان درآمـد، گفتنـد: آمده است رضی اللّه عنهما و حفصهو از عایشه  إنـّ
  ».امّا إنّنی کنتُ اُریدُ الصّومَ، و لکن قَرِّبیه، سَأَصومُ صَوْماً مکانَه«: السّالم علیه قال» .حَیْساً

 ندی و رجب و شعبان و ماه رمضان بداشتندی و دیدم که صوم داودو دیدم که ایام بیض و عشرهای مبارک بداشت
یام«: گفـت السّـالم علیـه بداشتندی؛ کـه آن را پیغمـرب صلوات اللّه علیه ، و آن صـوم روزی بـود و فطـر »خـريُ الصـّ

  .روزی
بود و همی خورد اندر آمدم طبقی حلوا اندر پیش وی نهاده  رحمة اللّه علیه وقتی من به نزدیک شیخ احمد نجار

بـر موافقـت «: گفـتم» چـرا؟«: گفـت» .دارمروزه مـی«: من، بر حکم عادت کـودکی، گفـتم. به من اشارت کرد
ای جـوان، «: گفـت. من قصد کردم تا روزه بگشایم» .خلق را بر خلق موافقت درست نیاید«: گفت» .فالن کس

  ».دو یکی باشد راز خلقم، و این هکنی، پس موافقت من هم مکن؛ که من نیز از موافقت وی تربا می
. و حقیقت روزه را امساک باشد و کل طریقت اندر این مضمر اسـت و کمـرتین درجـه انـدر روزه گرسـنگی اسـت
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و گرسـنگی بـه همـه زبانهـا سـتوده اسـت » .والجوعُ طعامُ اللّه فی األرضِ، گرسنگی طعام خدای است در زمـني«
روزه یک ماه باشد بر عاقـل بـالغ مسـلم صـحیح مقـیم و ابتـدای آن از  پس وجوب. اندر میان خلق شرعاً و عقالً

  .رؤیت هالل رمضان باشد، یا کمال ماه شعبان، و مر هر روز را نیتی صحیح باید و شرطی صادق
چنانکـه حلـق را از طعـام و شـراب نگـاه داری، بایـد کـه چشـم را از نظـارۀ حـرام و : اما امساک را شرایط اسـت

استماع لهو و غیبت و زبان را از گفنت لغو و آفت، و تـن را از متابعـت دنیـا و مخالفـت نگـاه  شهوت و گوش را از
اذا صُمتَ فلیَصُمْ سـمعُک و بصـرُکَ و « صلّی اللّه علیه آنگاه این روزه بود بر حقیقت؛ کما قال رسول اللّه. داری

بسـیار روزه دارا کـه . صیامِهِ إلّا الْجُوعُ و العَطـشُ رُبَّ صائمٍ لیسَ له مِنْ«: السّالم ؛ و قوله، علیه»لسانُک و یدُک
  ».با پنداشت روزه گرسنه و تشنه بوده است

یـا رَسـولَ اللّـهِ، «: گفـتم. بـه خـواب دیـدم صـلی اللّـه علیـه و سـلم ام، پیغمـرب راو من که علی بن عثمان الجالبی
  ».أحْبِسْ حواسَّکَ«: گفت» أوْصِنی

یکی : دن تمامی مجاهدت باشد؛ از آنچه کلیت علوم را حصول از این پنج در بودحواس خویش را اندر حبس کر
دیدن و دیگر شنیدن و سدیگر چشیدن، چهارم بوئیدن، پنجم بسودن و این پنج حواس سپاه ساالران علـم و عقـل

دیـدن چشم محل بصر و آن کـون و لـون . چهار را از این محل خصوصیت است و یکی اندر همه اندام شایع. اند
بینـی محـل شـم و آن . است و گوش محل سمع و آن خرب و صوت شنیدن است کام محل ذوق و آن چشیدن است

لمس را خصوصیت نیست که شایع است انـدر همـه اعضـا و آن نرمـی و درشـتی و گرمـی و سـردی . بوئیدن است
ین پنج درباشد، مگـر بـدیهی و دانسنت است و هیچ چیز نبود که آن معلوم آدمی گردد از علوم که نه حصول آن از ا

  .آن آفت روا نباشد رو اند تعاىل الهام حق
خمس صفو و کدری است؛ چنانکه عقل و علم و روح را اندر آن مساغ و مجال اسـت  از حواسهر دری  و اندر

پـس . مر نفس و هوی را نیز مجال است؛ که این آلت مشرتک است میان طاعت و معصیت و سـعادت و شـقاوت
اندر سمع و بصر رویت و استماع خري است و از آنِ نفس استماع دروغ و نظر شهوت و انـدر لمـس والیت حق 

پـس بایـد تـا روزه دار ایـن . و ذوق و شم موافقت امر است و متابعت آن، و از آنِ نفس مخالفـت فرمـان شـریعت
  .جمله حواس را بند کند از مخالفت تا روزه دار بود

تـو «: روزه از ملجا و مشرب و مهرب باید؛ کما قال اللّه، تعـاىل. دکان وپريزنان بودو روزه از طعام و شراب کار کو
ــأکُلونَ الطّعــامَ  ــداً الیَ ــاً «: ، و نیــز گفــت، جــل جاللــه»)األنبیــاء/۸(مــا جَعَلْنــاهُم جَسَ ــبْتُم إنّمــا خَلَقْنــاکُمْ عَبَث أَفَحَسِ

پـس امسـاک از لهـو و . خلق را برای بازی نیافریدیمما مر مطبوع رانیازمند طعام گردانیدیم و » ).المؤمنون/۱۱۵(
عجب دارم از آن که گویـد روزۀ تطـوع دارم و فریضـه دسـت بـدارد؛ کـه معصـیت . باید نه از اکل حاللحرام می

  .فنعوذ باللّه من قَسْوَةِ القلب. ناکردن، فریضه است و روزۀ پیوسته داشنت سنت
آن  رضـی اللّـه عنـه وی صوم بود که سهل ابن عبداللّه تسـرتی و چون کسی را از معصیت عصمت بود همه احوال

آن روز کـه «: گفـت» چگونه باشد ایـن؟«: گفتند. روز که از مادر بزاد صایم بود و آن روز که بريون شد صایم بود
و ایـن روایـت » .مولود وی بود وقت صبح بود تا نماز شام هیچ شرينخورد چون از دنیـا بـريون شـد روزه دار بـود

  .ابوطلحة المالکی آرد رضی اللّه عنه
که چون وی وصال کـردی صـحابه نیـز بـا وی موافقـت  السّالم علیه اما اندر روزۀ وصال نهی آمده است از پیغمرب

کـه مـن چـون . انّی لَسْتُ کأحدِکُم، إنّی أبیتُ عند ربّـی یُطْعِمُنـی و یَسْـقینی. شما وصال مکنید«: گفت. کردندی
این نهیِ شفقت است «: پس ارباب مجاهدت گفتند که» .طعام و شراب آرند تعاىل شب ازحق شما نیستم مرا هر
امـا بحقیقـت وصـال خـود محـال بـود؛ از » .خالف سنت باشد وصال کردن«: و گروهی گفتند که» نه نهیِ تحریم



۱۹۳  

  .آنچه چون روز بگذشت شب روزه نباشد و چون عقد روزه به شب نبندد وصال نباشد
هر پانزده روز یک بار طعام خوردی و چون ماه رمضان بودی تـا عیـد هـیچ : ن عبداللّه روایت آرند کهو از سهل ب

نخوردی و هر شب چهارصد رکعت نماز کردی پس این از امکان طاقت آدمیت بريون است و جز به مشرب الهی 
  .و یکی را تأیید موىل نتوان کرد و آن تأییدی باشد که عني آن غذای وی گردد یکی را غذا طعام دنیا بود

کـه وی مـاه رمضـان بـه بغـداد رسـید انـدر  طاووس الفقـراء، صـاحب لُمَـع و درست است از شیخ ابونصر السراج
ای به خلوت بدادند و امامی درویشان بدو تسلیم کردند وی تا عید، اصحابنا را امامی مسجد شونیزّیه وی را خانه

 چـون روز عیـد بـود، وی. خادم قرصـی بـدان در خانـۀ وی انـدر دادی کرد و اندر تراویح پنج ختم بکرد هر شب
حفـص مصیصـی را : خادم نگاه کرد هر سی قرص بجای بود و علی بن بکار روایت کند کـه. برفت رضی اللّه عنه

  .دیدم اندر ماه رمضان که جز پانزدهم روز هیچ نخورد
ا انتها هیچ نخورد و ماه تموز بود هر روز به مزدوری گنـدم ماه رمضان از ابتدا ت: و از ابراهیم ادهم روایت آرند که

  .درودی، و آنچه بستدی به درویشان دادی و همه شب تا روز نماز کردی وی را نگاه داشتند بنخورد و بنخفت
  .چون از دنیا بريون شد چهل چهلۀ پشتاپشت بداشته بود: آید کهمی رحمة اللّه علیه و از شیخ ابوعبداللّه خفیف

و من پريی دیدم که هر سال دو چهله بداشتی و دانشمند ابومحمد باثغری، چون از دنیا بريون شد من آنجا حاضر 
  .بودم هشتاد روز بوده بود که هیچ نخورده بود و هیچ نمازش از جماعت نرفت

  .هشتاد روز هیچ نخورده بود و هیچ نمازش از جماعت فوت نشده درویشی بود از متأخران که
از ایـن «: مسـعود بـدو کـس فرسـتاد کـه: گفتـا. یکی مسعود نام، و یکی شیخ ابوعلی سیاه: مرو دو پري بودنداندر 

نباید، بیا تا روزی سه بار چیزی بخـوریم «: وی گفت» .دعاوی تا چند؟ بیا تا چهل روز بنشینیم هیچ چیز نخوریم
  ».و چهل روز بر یک طهارت باشیم
جهال بدین تعلق کنند که وصال روا نباشد و اطبا اصل این را انکـار کننـد . ستو اشکال این مسأله هنوز بر جای ا

  .و من بیان این بتمامی بگویم تا سخن از حیز اشکال مهیا شود، ان شاء اللّه
آیـد کرامـت بـود؛ و کرامـت محـل خصـوص  عـزّ و جـّل بدان که وصال کردن بی از آن که خلل اندر فرمان خداوند

و اگر اظهار کرامت عام بودی ایمان جـرب . چون حکم آن عام نباشد امر بدان درست نیاید است نه محل عموم، و
صاحب معجزه بود وصال به آشکارا کرد  السّالم علیه پس چون رسول. شدی و بر معرفت عارفان را ثواب نبودی

ف و ایـن فرقـی واضـح و مر اهل کرامات را از اظهار آن نهی کرد که کرامات را شرط سـرت باشـد و معجـزه را کشـ
  .است میان معجزه و کرامات و این مقدار کفایت بود آن را که هدایت بود

دارد و اندر مقام مکالمه درست اید، و چون خواهند که کالم  السّالم علیه و اصل چهلۀ ایشان تعلق به حال موسی
رد مسـواک کننـد و از بعـد آن ده روز به سر بشنوند چهل روز گرسنه باشند و چون سی روز بگذ عزّ و جّل خداوند

دیگر بباشند، المحاله خداوند به سر ایشان سخن گوید؛ از آنچه هرچه انبیا را بر اَظهار روا بـود اولیـا را بـر اَسـرار 
پس شنیدن کالم وی با بقای طبع روا نباشد و چهار طبع را چهل روز نفی مشرب و غـذا بایـد تـا مقهـور . روا بود

و بدین موافق است باب الجوع، و ما مرحقیقت آن . ت مر صفای محبت و لطافت روح را شودگردند و کل والی
  .و باللّه العون. را مکشوف گردانیم تا معلوم شود

  باب الجوع
ابرین «: قوله، تعاىل رِ الصـّ و لنَبْلُونَّکم بشیءٍ من الخوفِ و الجوعِ و نقصٍ من األموالِ و األنفُسِ و الثّمـراتِ و بشـِّ
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  »).البقره/۱۵۵(
  ».بَطِنٌ جائعٌ أحَبُّ إىل اللّهِ مِنْ سبعنيَ عابداً غافالً«: السّالم و قوله، علیه

بدان که گرسنگی را شرفی بزرگ است و به نزدیک امم و ملل ستوده است؛ از آنچه از روی ظاهر گرسنه را خاطر 
: ه خود را بر ریاضت مهیا گردانیـده باشـدتیزتر بود و قریح مهذب تر و تن درست تر آن را که شرهی بیشرت نباشد ک

جایع را تن خاضع بود و دل خاشع؛ از آنچه قـوت نفسـانی بـدان » .ألنَّ الجوعَ لِلنَّفسِ خُضُوعٌ و لِلْقَلْبِ خُشُوعٌ«
  .ناچیز گردد

م، لعلّ قلوبَکم تـری أَجیعُوا بُطُونَکم و أَظمأوا أَکبادَکم و أعْروا أجسادَک«: و قال رسول اللّه، صلی اللّه علیه و سلم
  ».اللّهَ عیاناً فی الدّنیا

  .را ببینید به دل تعاىل را گرسنه دارید و جگر را تشنه و تن را برهنه دارید تا مگر خداوند مشک
و چون سر لقا یابد و جان . اگر تن را از گرسنگی بال بود، دل را بدان ضیا بود و جان را صفا بود و سر را لقا بود

ل ضیا یابد چه زیان اگر تن بال یابد؛ که سـريخوردگی را بـس خطـری نبـود؛ کـه اگـر خطـری بـودی صفا یابد و د
ستوران را سري نگردانیدندی؛ که سريخوردگی کار ستوران است، و گرسنگی عالج مردان و گرسنگی عمارت باطن 

د و از عالیـق مجـرد یکی عمر اندر عمارت باطن کند که تا مرحق را مفـرد شـو. کند و سريخوردگی عمارت بطون
شود، چگونه برابر بود با آن که عمر اندر عمارت بدن کندو خدمت هوای تن کند؟ یکی را عالم از بـرای خـوردن 

متقـدمان . کانَ المتقدّمونَ یأکلونَ لِیَعشُونَ و أنْتُم تَعیشُـونَ لِتـأکُلونَ«. باید و یکی را خوردن از برای عبادت کردن
. پـس فـرق بسـیار باشـد میـان ایـن و آن» .زیید تا بخوریـدیستندی، شما از برای آن میاز برای آن خوردندی تا بز

از بهشـت و  السّـالم علیـه بعد قضاء اللّه و قَدَرِهِ، بريون افتـادن آدم» .الجوعُ طعامُ الصّدیقنيَ و مسلکُ المریدینَ«
  .ای بوددور گشنت وی از جوار حق از برای لقمه

پس آن که ورا درجۀ جوع بود . ع مضطر بود جایع نبود؛ از آنچه طالب اکل به اکل بودو بحقیقت آن که اندر جو
تارک اکل بود نه از اکل ممنوع بود و آن که اندر حال وجود اکل به ترک آن بگوید و بـار و رنـج آن بکشـد، وی 

  .جایع باشد و قید شیطان وی بجز گرسنگی نباشد و حبس هوای نفس جز به گرسنگی نباشد
  ».نومُه غلبةٌ و کالمُه ضرورَةٌ و أکْلُه فاقةٌ: مِنْ حُکْم المریدِ أنْ یکونَ فیه ثالثُة أشیاءٍ«: نی گوید، رحمة اللّه علیهکتا

یکی خواب وی بجـز غلبـه نباشـد و سـخنش بجـز ضـرورت : شرط مرید آن بود که اندر وی سه چیز موجود باشد
  .نبود و خوردنش بجز فاقه نه

قه دو شبانروز بود و به نزدیـک بعضـی سـه شـبانروز و بـه نزدیـک بعضـی یـک هفتـه و بـه و به نزدیک بعضی فا
اند که جوع صادق هر چهل روز یـک بـار بـود، و ایـن جانـداری نزدیک بعضی چهل روز؛ از آنچه محققان بر آن

کـه . ه رب العالمنيو الحمدللّ عافاک اللّه بدان. و طبع باشد و در میان آنچه پدیدار آید آن شره و غرور نفس. بود
و ازدلهـا انـدر صـدور . عروق اهل معرفت جمله برهان اسرار خداوندی است، و دلهای ایشان موضع نظـر متعـاىل

و هر . کند و نفس مر هوی راروح مر عقل را مدد می. ایشان درها گشاده است و عقل و هوی بر درگاه آن نشسته
یابـد، غلـوات وی انـدر اعضـا شـود وهـوی تربیـت بیشـرت مـیمی ترچند طبایع به اغذیه غذا بیش یابد، نفس قوی

تر باشد و اندر هر عِرقی از انتشاروی حجابی دیگرگونه پدیدار آید و چـون طالـب، اغذیـه از وی بـازگريد، پراکنده
گـردد شود و اسرار و براهني ظاهرتر مـیتر میتر و قوت نفس از عروق گسستهشود و عقل قویتر میهوی ضعیف

آنگاه . روماند و هوی ازوجود خود فانی گردد ارادت باطل اندر اظهار حق محو شودف ن نفس از حرکات خودچو
  .کل مرادِ مرید حاصل گردد
چـون : طاعـت و معصـیت مـن در دو گِـرده بسـته اسـت«: کـه گفـت رحمة اللّه علیه آیدو از ابوالعباس قصاب می
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  ».ن دست از آن بدارم اصل همه طاعت از خود بیابمبخورم مایۀ همه معاصی اندر خود بیابم، و چو
پـس سـريی بـا مشـاهدت بهـرت از گرسـنگی بـا . اما گرسنگی را ثمـره مشـاهدت بـود کـه مجاهـدت قایـد آن اسـت

بَعُ بِشـاهِدِ الحـقِّ خـريٌ مِـنَ «مجاهدت؛ از آنچه مشاهدت معرکه گاه مردان است و مجاهدت مالعب صبیان،  فالشـِّ
  ».ّدالجوعِ بشاهدِ الجِ

  .و اندر معنی این لفظ سخن بسیار اید، اما تخفیف را اختصار کردم و اللّه اعلم

  کشفُ الحجابِ الثّامنِ فی الحجّ
  »).آل عمران/۹۷(و للّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ الیه سبیالً «: قوله، تعاىل

و بلوغ و اسالم و حصول اسـتطاعت و آن حُـرم  و از فرایض اعیان یکی حج است بر بنده اندر حال صحت عقل
بود به میقات و وقوف اندر عرفات و طواف زیارت به اجماع و به اختالف سعی میان صـفا و مـروه و بـی حُـرم 

  .اندر حَرَم نشاید شد و حَرَم را بدان حَرَم خوانند که اندر او مقام ابراهیم است و محل امن
. مقام تن مکـه و مقـام دل خُلّـت. یکی مقام تن و دیگر از آن دل: مقام بوده استدو  السّالم علیه پس ابراهیم را

هرکه قصد مقام تن وی کند، از همه شهوات و لذات اعراض باید کرد تا مُحرم بود و کفن انـدر پوشـید و دسـت از 
مشـعرالحرام شـد  صید حالل بداشت و جملۀ حواس را اندر بند کرد و به عرفات حاضر شد و از آنجا به مُزدلفه و

و آنجـا . و سنگ برگرفت و به مکه کعبه را طواف کرد و به مِنا آمد و آنجا سه روز ببود و سنگها بشـرط بینـداخت
  .ها درپوشید تا حاجی بودموی باز کرد و قربان کرد و جامه

د گفـت و از و باز چون کسی قصد مقام دل وی کند از مألوفات اعراض باید کرد و به تـرک لـذات و راحـات ببایـ
آنگاه به عرفات معرفت قیام کرد و از آنجا قصد مزدلفـۀ  و از آنجا التفات به کون محظور باشد ذکر غري مُحرم شد

الفت کرد و از آنجا سـر را بـه طـواف حـرم تنزیـه حـق فرسـتاد و سـنگ هواهـا و خـواطر فاسـد را بـه مِنـای امـان 
پس دخـول آن مقـام امـان باشـد از . رد تا به مقام خُلّت رسدبینداخت، و نفس را اندر منحرگاه مجاهدت قربان ک

  .دشمن و شمشري ایشان، و دخول این مقام امان بود از قطیعت و اخوات آن
حاج وفد خداوند باشند . الحاجُّ وَفْدُ اللّهِ یُعْطیهِمْ ما سَأَلُوا و یَسْتَجیبُ لَهُم ما دَعُوا«: گفت صلّی اللّه علیه و رسول

  ».نچه خواهند و اجابت کند بدانچه خوانند و دعا کنندبدهدشان آ
ه «کـرد،  السّـالم علیـه و این گروه دیگر نه بخواهند و نه دعا کنند، فاما تسلیم کنند؛ چنانکـه ابـراهیم إذْ قـالَ لَـهُ رَبـُّ

خُلّت رسید از عالیق فرد شـد و به مقام  السّالم علیه چون ابراهیم» ).البقره/۱۳۱(اَسْلِمْ قال اَسْلَمْتُ لِربِّ العالمني 
خواست تا وی را بر سر خلق جلوه کند؛ نمرود را بر گماشـت تـا میـان وی و از آنِ  تعاىل حق. دل از غري بگسست

ابلیس بیامد و منجیق بساخت تا وی را در خام گاو دوختنـد و انـدر . مادر و پدرش جدا افکندو آتشی برافروخت
: گفـت السّـالم علیـه ابـراهیم» هَلْ لَـکَ حاجَـةٍ؟«: یامد و پلّۀ منجنیق بگرفت و گفتجربئیل ب. پلّۀ منجنیق نهادند

حَسْـبی مِـنْ سـؤاىل عِلْمُـه «: گفـت» هـم حـاجتی نـداری؟ عـزّ و جـّل بـه خـدای«: پس گفت» .امّا الیک، فال«
او به من زبـان مـرا از سـؤال  علم. اندازندداند که مرا از برای او در آتش میمرا آن بسنده است که او می» .بِحاىل

  .منقطع گردانیده است
عجب از آن دارم که اندر دنیاخانۀ وی طلبـد، چـرا انـدر دل مشـاهدت «: و محمد بن فضل گوید، رحمة اللّه علیه

وی نطلبد؟ که خانه را، باشد که یابد و باشد که نیابد و مشاهدت المحاله یابد اگـر زیـارت سـنگی کـه انـدر سـاىل 
  ».اشد فریضه بود، دىل که بدو روزی سیصد و شصت نظر باشد به زیارت او اوىل تربدو نظری ب

  .اما اهل تحقیق را اندر هر قدم از راه مکه نشانی است و چون به حرم رسند از هر یکی خلعتی یابند
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د؛ کـه ثـواب هرکه را ثواب عبادت به فردا افتد، خود امروز وی عبادت نکرده بـو«: و ابویزید گوید، رضی اللّه عنه
  ».هر نَفَسی از مجاهدت حاصل است اندر حال

به نخستني حج من بجز از خانه هیچ چیـز ندیـدم و دوم بـار خانـه و خداونـد خانـه «: و همو گوید، رحمة اللّه علیه
  ».دیدم و سدیگر بار همه خداوند خانه دیدم و هیچ خانه ندیدم

را که کل عالم میعاد قرب و خلوتگاه انس نباشـد وی را از  و در جمله حرم آنجا بود که مشاهدت تعظیم بود و آن
دوستی هنوز خرب نبود و چون بنده مکاشف بود عالم جمله حرم وی باشند و چـون محجـوب بـود حـرم وی را از 

  ».اَظْلَمُ األشیاءِ دارُ الحبیبِ بال حبیبٍ«اظلم عالم بود 
آن را دیـدار کعبـه گردانیـده اسـت نـه قیمـت کعبـه ، که خداوند سبب تپس قیمت، مشاهدت راست اندر محل خُّل
از کدام کمینگـاه روی نمایـد و از کجـا پیـدا  تعاىل باید کرد تا عنایت حقراست؛ اما مسبَّب را به هر سبب تعلق می

پس مراد مردان اندر قطع مَفازات و بَوادی نه حرم بوده است؛ که دوست را رؤیت حرم حرام بود؛ کـه مـراد . شود
  .ی بوده است اندر شوقی مُقلقل و یا روزگاری اندر محنتی دایممجاهدت

  ».به حج بودم«: گفت» آیی؟از کجا می«: آمد وی را گفت رضی اللّه عنه یکی به نزدیک جنید
  ».بلی«: گفت» حج کردی؟«: گفت
: گفـت» .نـی«: گفتـا» از ابتدا که از خانه برفتی و از وطن رحلت کردی از همه معاصی رحلت کـردی؟«: گفت

  ».پس رحلت نکردی«
» چون از خانه برفتی و اندر هر منزىل هر شب مقام کردی، مقامی از طریق حق اندران مقام قطع کردی؟«: گفت
  ».پس منازل نسرپدی«: گفت» .نی«: گفت
پس «: گفت» .نی«: گفتا» چون مُحرم شدی به میقات از صفات بشریت جدا شدی؛ چنانکه از جامه؟«: گفت

  ».محرم نشدی
پـس بـه «: گفـت» .نـی«: گفتـا» چون به عرفات واقف شدی، اندر کشف مشاهدت وقفت پدیدار آمد؟«گفت 

: گفتـا» چون طواف کردی خانه را، سرّ را اندر محل تنزیـه لطـایف جمـال حـق دیـدی؟«: گفت».مزدلفه نشدی
  ».پس طواف نکردی«: گفت» ین«

: گفـت» .نـی«: گفتـا» رجۀ مروّت را ادراک کـردی؟چون سعی کردی میان صفا و مروه، مقام صفا و د«: گفت
  ».هنوز سعی نکردی«

  ».هنوز به منا نرفتی«: گفت» نه«: گفتا» چون به مِنا آمدی، مُنیتهای تو از تو ساقط شد؟«: گفت
پـس قربـان «: گفت. »نی«: گفتا» چون به منحرگاه قربان کردی، همه خواستهای نفس را قربان کردی؟«: گفت
  ».نکردی
: گفـت» .نـه«: گفتـا» چون سنگ انداختی هرچه با تو صحبت کرد از معانی نفسـانی همـه بینـداختی؟«: گفت

  ».پس هنوز سنگ نینداختی و حج نکردی بازگرد و بدین صورت حجی بکن تا به مقام ابراهیم برسی«
  :گفتگریست و این ابیات میشنیدم که یکی از بزرگان در مقابلۀ کعبه نشسته بود و می

ـــــبَ ـــــلُواصْ ـــــیسُ تَرْحَ ـــــر و الع ـــــوْمَ النَّفْ  حْتُ یَ
ـــــرٍ ـــــنْ مُخَبِّ ـــــلْ مِ ـــــلمی فَهَ ـــــنْ س ـــــائِلُ عَ  اُس
ــــی ــــکی و عُمرت ــــی و نُسْ ــــدَتْ حّج ــــد اَفْسَ  لَقَ
ـــــــلٍ ـــــــةِ قاب ـــــــنْ عـــــــامی لحَجّ  ســـــــأرْجِعُ مِ

 

ــــلُ ــــوَ مُعْج ــــا و هُ ــــدَی الحــــادی بنَ  وَکــــانَ حُ
 بســـــــانَّ لـــــــه علمـــــــاً بهـــــــا أیْـــــــنَ تنـــــــزلُ

ــــ ــــغْلٌ عَ ــــیْنِ ىل شُ ــــغِلُو فــــی البَ  نِ الحــــجّ مُشْ
ــــــــلُ ــــــــان الیُتَقبَّ ــــــــد ک ــــــــذی ق ــــــــاّن اّل  ف

 

جوانی دیدم اندر موقف خاموش استاده و سر فرو افکنده همه خلق انـدر : رحمة اللّه علیهفضیل بن عیاض گوید، 
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. مرا وحشتی افتاده اسـت«: گفت» ای جوان، تو نیز چرا دعایی نکنی؟«: بود گفتمدعا بودند و وی خاموش می
به برکت این جمـع  تعاىل دعا کن تا خدای«: گفتم» .هیچ روی دعا کردنم ندارد. شتم از من فوت شدوقتی که دا

ای از وی جدا شد و جـان بـا آن ازوی خواست که دست بردارد و دعا کند نعره: گفت» .ترا به سر مراد تو رساند
  .جدا شد

مـن انـدر . نشسته و همه خلق بـه قربانهـا مشـغول جوانی دیدم به منا ساکن: ذوالنّون مصری گوید، رحمة اللّه علیه
خواهم تا نفـس اند و من میبارخدایا، همه خلق به قربانها مشغول«: گفت. کردم تا چه کند و کیستوی نگاه می

چون . بیفتاداین بگفت و به انگشت سبابه به گلو اشارت کرد و » .خود را قربان کنم اند رحضرت تو، از من بپذیر
  .ردم، مرده بودنیکو نگاه ک

آن که اندر مکه در غیبت باشد چنان بود که اندر . یکی اندر غیبت و دیگر اندر حضور: پس حجها بر دو گونه بود
و آن که اندر خانۀ خود حاضر بود چنان بود که به مکه حاضـر . تر نیستخانۀ خود؛ از آن که غیبتی از غیبتی اوىل
پس حج مجاهدتی مر کشف مشاهدت را بود و مجاهـدت علـت . نیستتر بود؛ از آن که حضرتی از حضرتی اوىل
پس مقصود حج نه دیدن خانـه بـود کـه . را اندر معانی تأثريی بیشرت نبود مشاهدت نی، بل که سبب است و سبب

  .مقصود کشف مشاهدت باشد
و باللّـه . بـوداکنون من اندر مشاهدت بابی که متضمن این معانی است بیاورم تـا بـه حضـور مقصـود تـو متقـرب 

  .التوفیقُ

  باب المشاهدات
أجیعُوا بُطونَکم، دَعُوا الحِـرْصَ؛ و أَعْـروا أجْسـادَکم، قَصْـروا األمَـلَ؛ و أَظمـأوا أکبـادکم، « السّالم قال النّبیّ، علیه

  ».دَعُوا الدُّنیا، لَعَلَّکُم تَرُونَ اللّهَ بِقُلوبِکُم
ه «: یـل از احسـان کـهدر جواب سؤال جربئ السّالم علیه و نیز گفت کَ تَـراهُ، فَـإنْ لَـمْ تَکُـنْ تَـراهُ فانـَّ اُعبِـدُ اللّـهَ کانـّ

  ».یَراکَ
ــالم و وحــی فرســتاد بــه داود، علیــه ــدْری مــا معرفتــی؟«: السّ ــبِ فــی «: قــال» .ال«قــال » یــا داود، أتَ حیــوةُ القَلْ

  ».مشاهدتی
  .بیند اندر خأل و مألرا می تعاىل و مراد این طایفه از عبارت مشاهدت دیدار دل است که به دل حق

ــهُ «: عــزّ و جــّل از قــول خــدای، رحمــة اللّــه علیــه و ابوالعبــاس عطــا گویــد ، )فصّــلت/۳۰(اِنَّ اّلــذینَ قــالُوا رَبُّنَــا اللّ
  ».بِالمُجاهَدَةِ، ثُمَّ اسْتَقامُوا عَلی بِساطِ المُشاهَدَةِ

و دیگـر از غلبـۀ محبـت، کـه چـون دوسـت انـدر محـل  یکی از صحت یقني: و حقیقت مشاهدت بر دو گونه باشد
ای رسد که کلیت وی همه حدیث دوست گـردد جـز او را نبینـد؛ چنانکـه محمـد بـن واسـع گویـد، محبت به درجه
در را  تعـاىل ندیدم هیچ چیز الّا کـه حـق. ما رأیتُ شیئاً قطُّ إلّا وَرَأیْتُ اللّهَ فیه، أیْ بِصحّةِ الیقني«: رحمة اللّه علیه

  ».آن بدیدم
  .یعنی بغلباتِ المحبّة و غلیانِ المشاهَدَةِ» .ما رأیتُ شیئاً قطُّ إلّا اللّهَ«: شبلی گوید، رحمه اللّه

پس یکی فعل بیند و اندر دید فعل به چشم سر فاعل بیند و به چشم سَر فعـل و یکـی را محبـت از کـل بربایـد تـا 
معنی آن بود که یکی مستدل بود تا اثبات دالیـل . ز آنِ آن جذبیپس طریق این استدالىل بود و ا. همه فاعل بیند

ألنّ مَـنْ «حقایق آن بر وی عیان کند و یکی مجذوب و ربوده باشد؛ یعنـی دالیـل و حقـایق وی را حجـاب آیـد؛ 
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رتاضَ علیـه فـی احکامـه و عَرَفَ شیئاً الیَهابُ غَیْرَه، و مَن أحَبَّ شیئاً الیُطالِعُ غريَه، فرتکوا المنازعةَ مع اللّهِ و االعـ
پس بر فعل خصومت نکند تا منازع نباشد و . آن که بشناسد با غري نیارامد و آن که دوست دارد غري نبیند» .أفعاله

  .بر کردار اعرتاض نکند تا متصرف نباشد
صـرُ و مـاطغی مـازاغَ الب«: و معـراج وی مـا را خـرب داد و گفـت صلّی اللّه علیـه و سـلم از رسول تعاىل و خداوند

هرگـاه کـه محـب . مِن شدّةِ الشّوقِ إىل اللّه، چشم به هیچ چیز باز نکرد تا آنچه ببایست به دل بدید» ).النّجم/۱۷(
ـــه «: چشـــم از موجـــودات فـــرا کنـــد المحالـــه بـــه دل موجـــد را ببینـــد؛ لقولـــه، تعـــاىل لقـــد رَای مـــن آیـــات ربّ

؛ ای ابصــار العیــونِ مــن )النّــور/۳۰(نيَ یَغُضّــوا مِــنْ أبصــارهم قــلْ لِلْمــؤمن«: ؛ و قولــه، تعــاىل»)الــنّجم/۱۸(الکــربی
پس هرکه به مجاهدت چشـم سـر را از شـهوات بخوابانـد، المحالـه » .الشّهواتِ و ابصارِ القلوبِ عن المخلوقات

پس مشاهدت باطن مقرون مجاهدت » .فمن کان أخْلَصَ مجاهدةً کانَ أصدَقَ مشاهدةً«. حق را به چشم سر ببیند
  .هر بودظا

  ».من غَضَّ بَصَرَه عَنِ اللّه طَرْفَة عنيٍ الیهتدی طولَ عُمْرِه«: و سهل بن عبداللّه گوید، رحمة اللّه علیه
ثمره بازگذاشـنت بـه  راهرکه بصر بصريت به یک طرفة العني از حق فرا کند هرگز راه نیابد؛ از آن که التفات به غري 

پس اهل مشاهدت را عمر آن بود که اندر مشاهدت بود، و آنچه . ند هالک شدغري بود و هر که را به غري بازگذاشت
  .اندر مغایبه بود آن را عمر نشمرند؛ که آن مر ایشان را مرگ بر حقیقت بود

این چگونـه «: گفتند» .چهار سال«: گفت» عمر تو چند است؟«: که رحمة اللّه علیه چنانکه از ابویزید پرسیدند
بیـنم و روز حجـاب از سال است تا در حجاب دنیایم، اما چهارسـال اسـت تـا وی را مـی هفتاد«: گفت» باشد؟

  ».عمر نشمرم
  ».اللهُمَّ اخبأ الجنّةَ و النّارَ وفی خَبایا غَیْبِکَ حتّی تُعْبَدَ بغري واسطةٍ«: رحمة اللّه علیه: شبلی گفت

ای فرامـوش  ن از دل خلق بزدای و بمحـاوبار خدایا، بهشت و دوزخ را به خبایای غیب خویش پنهان کن و یاد آ
چون اندر بهشت طبع را نصیب است امروز به حکم یقني غافل عبادت از بـرای . تا ترا از برای آن نرپستند گردان
  .کند چون دل را از محبت نصیب نیست غافل را، المحاله از مشاهدت محجوب باشدآن می

رضی اللّـه  و ابن عباس» .حقّ را ندیدم«: راج مر عایشه را خرب داد کهاز شب مع صلّی اللّه علیه و سلّم و مصطفی
  ».حق را بدیدم: مرا گفت السّالم علیه رسول«: روایت کند که عنهما

، عبارت از چشم سِـرّ »دیدمش«: اما آنچه گفت. خلق با این خالف بماندند و آنچه بهرت بایست وی از میانه بربد
سـخن بـا هـر . یکی از این دو، اهل باطن بودند و یکی اهل ظاهر. بیان از چشم سَر ،»ندیدم«: کرد و آنچه گفت

  پس چون سرّ دید اگر واسطه چشم نباشد چه زیان؟. یک براندازۀ روزگار وی گفت
نبینم؛ که چشم اندر دوستی، غري بود و : مرا ببني، گویم: اگر خداوند مرا گوید که«: که رحمة اللّه علیه و جنید گفت

  ».دیدمشیگانه و غريت غريیت مرا از دیدار می باز دارد؛ که اندر دنیا بی واسطۀ چشم میب
ــــــــــا ــــــــــاظِریَّ عَلَیْک ــــــــــدُ ن ــــــــــی ألحْسُ  إّن

 

 فــــــــأغُضُّ طرفِــــــــیَ إذ نَظَــــــــرْتُ اِلیْکــــــــا
 

  .دوست را خود از دیده دریغ دارند؛ که دیده بیگانه باشد 
چـون موسـی بخواسـت «: گفـت» چـرا؟«: گفتنـد» .نـه«: گفتا» خواهی تا خداوند را ببینی؟«: آن پري را گفتند

پس خواست ما حجاب اعظم ما بود از دیدار حق، تعاىل؛ از آنچـه وجـودِ ارادت » .ندید و محمد نخواست بدید
اندر دوستی مخالفت بود و مخالفت حجاب باشد و چون ارادت اندر دنیـا سـرپی شـد مشـاهدت حاصـل آمـد و 

  .ن عقبی بود و عقبی چون دنیاچون مشاهدت ثبات یافت دنیا چو
  ».إنّ لِلّه عِباداً لو حُجِبُوا عَنِ اللّهِ فی الدّنیا و اآلخرةِ لَارْتدّوا«: ابویزید گوید، رحمة اللّه علیه
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اند که اگر در دنیا و عقبی به طرفة العینی از وی محجوب گردند مرتـد شـوند، ای پیوسـته بندگان تعاىل خداوند را
دارد و المحالـه چـون مکاشـف محجـوب پرورد و به حیات محبتشان زنـده مـیدوام مشاهدت میمر ایشان را به 

  .گردد مطرود شود
: گفـتم. انداختنـدکودکانی را دیدم که سنگ بر جـوانی مـی. گذشتمروزی در مصر می: ذوالنون گوید، رحمه اللّه

: گفتنـد» آیـد؟نگی بر وی پدیـد مـیچه عالمت دیوا«: گفتم» .دیوانه است«: گفتند» خواهید؟از وی چه می«
نه، کـه «: گفتا» گویند؟گویی یا بر تو میای جوانمرد، این تو می«: گفتم» .بینممن خداوند را می: گوید کهمی«

  ».گویم؛ که اگر یک لحظه من حق را نبینم و محجوب باشم طاعت ندارمشمن می
پندارند که رؤیت قلوب و مشاهدت از وجهِ صورتی بود اما اینجا قومی را غلطی افتاده است از اهل این قصه، می

که اندر دل وهم مر آن را اثبات کند اندر حال ذکر و یا فکر و این تشـبیه محـض بـود و ضـاللت هویـدا؛ از آنچـه 
هرچه موهـوم بـود . را اندازه نیست تا اندر دل به وهم اندازه گريد، یا عقل بر کیفیت وی مطلع شود تعاىل خداوند

مجانس اجناس نیسـت و لطـایف و کثـایف  تعاىل و تقدس جنس وهم بود و هرچه معقول از جنس عقل و ویاز 
جمله جنس یکدگرند اندر محل مُضادّت ایشان مر یکدیگر را؛ از آنچه اندر تحقیق توحیـد ضـد جـنس بـود انـدر 

  .مّا یقولُ الظّالمونتعاىل اللّهُ عن ذلک و ع. انداند و حوادث یک جنسجنب قدیم؛ که اضداد محدَث
چون به اتفاق و اجماع جملۀ صحابه انـدر عقبـی رؤیـت روا . پس مشاهدت اندر دنیا چون رؤیت بود اندر عقبی

پس فرق نباشد میان مُخربی که از رؤیت عقبی خرب دهد و میان مخربی که از . بود، اندر دنیا نیز مشاهدت روا بود
از این دو معنی به اجازت خرب دهد نه به دعوی؛ یعنی گوید کـه دیـدارو و هر که خرب دهد . مشاهدت دنیا خرب دهد

مشاهدت روا بود و نگوید که مرا دیدار هست؛ از آنچه مشاهدت صفت سرّ بود و خرب دادن عبارت زیـان و چـون 
عقـول زیان را از سرّ خرب بود تا عبارت کند این مشاهدت نباشد که دعوی بود؛ از آنچه چیزی که حقیقت آن انـدر 

» .ألنَّ المشـاهَدَةَ قُصـورُ اللِّسـانِ بحضـورِ الجَنـان«ثبات نیابد زبان از آن چگونه عبارت کند؟ الّا به معنی جـواز؛ 
پس سکوت را درجه برتر از نطق باشد؛ از آنچه سکوت عالمت مشاهدت بود و نطق نشان شهادت و بسیار فرق 

اندر درجـۀ قـرب  صلّی اللّه علیه و سلّم آن بود که پیغمرب باشد میان شهادت بر چیزی و میان مشاهدت چیزی و از
گفت؛ یعنی من ثنای ترا » الأحصی ثناءُ علیک«وی را بدان مخصوص گردانیده بود  تعاىل و محل اعلی که حق

احصا نتوانم کرد؛ از آنچه اندر مشاهدت بود و مشاهدت اندر درجۀ دوستی یگانگی بود و اندر یگانگی عبـارت 
؛ یعنـی اینجـا گفتـۀ تـو، »ایتو آنی که برخـود ثنـا گفتـه. انتَ کما أثنیتَ عَلی نَفْسِکَ«: آنگاه گفت. گی بودبیگان

زفان را اهل آن ندارم که از حال من عبارت کنـد و بیـان را مسـتحق نبیـنم کـه . گفتۀ من باشد و ثنای تو، ثنای من
  .حال مرا ظاهر کند

  :و اندر این معنی یکی گوید
ــــــــه تَمنَّیْــــــــتُ  مَــــــــنْ أهــــــــوی فلّمــــــــا رایتُ

 

ــــــاً ــــــاناً وال طَرْف ــــــکْ لس ــــــمْ أمْلِ ــــــتُّ فلَ  بَه
 

  .این است احکام مشاهدات بتمامی بر سبیل اختصار، و باللّه العونُ و التّوفیقُ

  مع آدابها و أحکامها کشفُ الحجاب التّاسع فی الصّحبة
  ».، ای أدِّبُوهُم)التّحریم/۶(م ناراً یا أیّها الّذینَ آمَنوا قَوا أنْفُسَکُم و أهلیکُ«: قوله، تعاىل

  ».حسنُ األدَبِ مِنَ األیمانِ«: السّالم و قال النّبی، علیه
  ».أَدَّبَنی رَبّی فأحْسَنَ تَأْدیبی«: و نیز گفت

پس بدان که زینت و زیب همه امور دینی و دنیایی متعلق به آداب آن اسـت و هـر مقـامی را از مقامـات اصـناف 
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اند کافر و مسلمان و ملحد و موحد و سنی و مبتدع بـر آن کـه حسـن ادب انـدر معـامالت متفقخلق ادبی است و 
  .نیکوست و هیچ رسم اندر عالم بی استعمال ادب ثابت نگردد

و آداب اندر مردمی حفظ مروت است و اندر دیـن حفـظ سـنت و انـدر محبـت حفـظ حرمـت و ایـن هـر سـه بـا 
مروت نباشد متابعت سنت نباشـد و هـر کـه را حفـظ سـنت نباشـد رعایـت  یکدیگر پیوسته است؛ از آنچه هر که را

  .حرمت نباشد
و حفظ ادب اندر معاملت از تعظیم مطلوب حاصل آید اندر دل، و تعظیم حق و شعایر وی از تقوی بود و هـر کـه 

بـه هـیچ حـال ه هـیچ نصـیبی نباشـد و تصـوّفبه بی حرمتی تعظیمِ شواهدِ حق به زیر پای آرد وی را اندر طریقت م
سکر و غلبه مر طالب را از حفظ آداب منع نکند؛ از آنچه ادب مر ایشان را عادت بود و عادت قرین طبیعت بود 

پس تا شخص ایشان بر جای اسـت . و سقوط طبایع از حیوان اندر هیچ حال تا حیات بر جای است، محال باشد
چـون حـال ایشـان صـحو باشـد . و گاه بی تکلـف در کل احوال آداب متابعت بر ایشان جاری است گاه به تکلف

دارد و بـه ادب بـر ایشـان نگـاه مـی تعاىل کنند و چون حال ایشان سکر بود، حقایشان به تکلف حفظ آداب می
 و هرکـه را حـق» .ألنَّ المَودَّةَ عندَ اآلدابِ وحُسْنُ اآلدابِ صِـفَةُ األحبـابِ«هیچ صفت تارک االدب وىل نباشد؛ 

لعـنهم  بـه خـالف گروهـی از مالحـده. داردمتی دهد دلیل آن بود که حکم آداب دین را بر وی نگاه میکرا تعاىل
و این بـه جـای دیگـر مبـني » .چون بنده اندر محبت مغلوب شود حکم متابعت ازوی ساقط شود«: که گویند اللّه

  .بیارم، ان شاء اللّه
و آن چنان بود که اندر خأل و مأل، خود را از بی  ّز و جّلع یکی اندر توحید با حق: اما آداب بر سه قسمت است

  .حرمتی نگاه دارد در خأل معاملت چنان کند که اندر مشاهدۀ ملوک کنند
یـا «: جربئیـل آمـد و گفـت. گرد پای نشسـته بـود صلّی اللّه علیه و سلّم و اندر اخبار صحاح است که روزی پیغمرب

  ».ای، چون بندگان نشني اندر حضرت خداوند، تعاىلبنده. محمّدُ، إجْلسْ جِلْسَةَ العبید
از وی پرسـیدند . و گویند حارث محاسبی چهل سال روز و شب پشت به دیوار باز ننهاد و جز به دو زانـو ننشسـت

  ».شرم دارم که اندر مشاهدت حق جز بنده وار بنشینم«: گفت» داری؟خود را رنجه چرا می«: که
مردی دیدم اندر نهایت دیار خراسـان بـه دیهـی کـه آن را کُمَنـد  رضی اللّه عنه امجالبیو من که علی بن عثمان ال

این مرد بیست سال بر پـای . فضلی تمام داشت. خوانند و معروف بود آن مرد وی را ادیب کُمَنْدی خواندندیمی
درجـت آن نیسـت کـه انـدر  مـرا هنـوز«: گفـت. از وی علـت آن برپسـیدند. استاده بود؛ جز به تشهّدِ نماز ننشستی

  ».مشاهدۀ حق بنشینم
  ».عزّ و جّل بِحُسْنِ الصّحبةِ مَعَ اللّه،«: قال» بِمَ وَجَدْتَ ماوَجَدْتَ؟«: و از بویزید پرسیدند، رحمه اللّه

صـحبت نیکـو کـردم و بـا ادب بـودم و انـدر  تعاىل بدانکه با حق«: گفت» به چه یافتی آنچه یافتی؟«: گفتندش
  ».ن بودم که اندر مألخأل همچنا

و عالمیان را باید که حفظ آداب اندر مشاهدت معبود خود از زلیخا آموزند کـه چـون بـا یوسـف خلـوت کـرد و از 
از «: گفـت السّـالم علیـه یوسف. یوسف حاجت خود را اجابت خواست، نخست روی بت خود به چیزی بپوشید

و چـون » .ربـی حرمتـی نبینـد؛ کـه آن شـرط ادب نباشـدروی معبود بپوشیدم تـا وی مـرا ب«: گفت» کنی؟چه می
وی را وصال وی کرامت کرد زلیخا را جوان گردانید و به اسالم راه نمود  تعاىل یوسف به یعقوب رسید و خداوند

ای زلیخـا مـن آن دلربـای تـوام از «: گفـت. یوسف قصد وی کرد زلیخا از وی بگریخت. و به زنی به یوسف داد
ال، واللّه؛ که دوستی زیادت است امـا «: گفت» ی؟ مگر دوستی من از دلت پاک شده است؟من چرا همی گریز

ام آن روز که با تو خلـوت کـردم معبـود مـن بتـی بـود و وی هرگـز من پیوسته آداب حضرت معبود خود نگاه داشته
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. از مـن برخیـزد ندیدی، فاما به حکم آن که ورا دو چشم بی بصر بود، چیـزی بـر آن پوشـیدم تـا تهمـت بـی ادبـی
بینـد مـن نخـواهم کـه تـارک کنون من معبودی دارم که بیناست بی مُقلت و آلت و به هر صفت کـه باشـم مـرا مـی

  ».االدب باشم
مـا زاغَ «: به معراج بردند از حفظ ادب به کونني ننگریست؛ کمـا قـال اللّـه تعـاىل صلّی اللّه علیه و چون رسول را
  ».ما زاغَ البصرُ برؤیة الدّنیا و ماطغی برؤیة العقبی: ، ای)جمالنّ/۱۷(الْبَصَرُ و ماطَغی 

و دیگر قسمت، ادب با خود اندر معاملت و آن چنان باشد که اندر همـه احـوال مـروت را مراعـات کنـد بـا نفـس 
خود؛ تا آنچه اندر صحبت خلق و حق بی ادبی باشد اندر صحبت با خود استعمال نکند و بیـان ایـن آن بـود کـه 

داند خالف آن بر زبان راندن روا ندارد؛ که اندر آن بی مروتی باشد و دیگـر آن است نگوید و آنچه خود میجز ر
که کم خورد تا به طهارتگاه کمرت بایـد شـد و سـدیگر آن کـه انـدر چیـزی ننگـرد از آنِ خـود کـه بجـز او را نشـاید 

: از وی پرسـیدند، گفـت. هرگز عورت خود ندیـده بـود: کهآید می کرّم اللّه وَجْهَهُ نگریست؛ که از امريالمؤمنني علی
  ».من شرم دارم از خویشنت که در چیزی نگرم که نظر به اجناس آن حرام بود«

تـرین، ادب صـحبت خلـق اسـت انـد رسـفر و حضـر بـه حسـن و دیگر قسمت، ادب با خلق اندر صحبت، و مهـم
  .معاملت و حفظ سنت

گر جدا نتوان کرد و اکنون من به مقدار امکان مر این را ترتیـب دهـم تـا بـر و این هر سه نوع را از آداب از یکدی
  .و باللّه العونُ و التّوفیقُ و حسبنا اللّه. تر گرددتو و خوانندگان، طریق آن سهل

  باب الصّحبة و ما یتعلّق بها
بحسـن : ، ای)مـریم/۹۶(هـمُ الـرّحمنُ وُدّاً إنَّ الّذینَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ سیجعلُ ل«: قال اللّه، تبارک و تعاىل

  ».رعایتهم اإلخْوانَ
مر ایشان را دوست گريد و دوست گرداند اندر دلها، بدانکـه  عزّ و جّل مؤمنانی که کردار ایشان نیکو بود، خداوند

  .دلها نگاه دارند و حقهای برادران بگزارند و فضل ایشان بر خود ببینند
تُسَـلِّمُ علیـه إنْ لَقیتَـهُ، و تُوسِـعُ لـه فِـی : ثـالثٌ یُصْـفنيَ لـک وُدَّ أخیـکَ«: للّه علیـه و سـلموقال رسول اللّه، صلّی ا

  ».المَجْلِس، و تَدْعُوهُ بِأحَبِّ أسْمائه
دوسـتی بـرادران مسـلمان را سـه «: گفـت. فرمود از حسن رعایت و حفظ حرمت بود صلّی اللّه علیه اینچه رسول

راهها ودیگر جای بر وی فراخ کنـی انـدر مجلسـها و سـدیگر  رسالم کنی اندببینی ورا یکی چون : چیز مصفا کند
  ».او را به نامی خوانی که آن به نزدیک وی دوست ترین نامها بود

  »).الحجرات/۱۰(إنَّما المُؤمِنُونَ إخوةٌ فَأصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُم «: قوله، تعاىل
  . برادر مسلمان تا دلهایشان با یکدیگر خراشیده نباشدجمله را تعطف و تلطف فرمود میان دو 

  ».أکْثِرُوا مِنَ اإلخْوانِ، فانَّ رَبّکُم حیّيٌ کریمٍ یَستحیی أَنْ یُعَدِّبَ عبدَهُ بنيَ إخوانِه یومَ القِیامة«: السّالم و قوله، علیه
حیّي و کریم است به شرمِ کـرم  و جّل عزّ برادران بسیار گريید به حفظ ادب و معاملت نیکو کنید با ایشان که خدای

نـه  عـزّ و جـّل اما باید که صحبت از برای خداوند را باشد. خود بنده را عذاب نکند میان برادران وی روز قیامت
  .از برای هوای نفس را و حصول مراد و اغراض را؛ تا به حفظ ادب، آن بنده مشکور گردد

کلُّ أخٍ و صاحبٍ لَمْ تَسْتَفِدْ منه فـی دینـک «: بن شعبة، رضی اللّه عنهما مغرية مالک دینار گفت مر داماد خود را
  ».خرياً، فانْبِذْ عَنْک صحبتَه حتّی تَسْلَمَ
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ای آن جهانی نباشد با وی صحبت مکن کـه صـحبت آن کـس هر برادری و یاری که دین ترا از صحبت وی فایده
از خود باید کرد یا با کِه؛ که اگر بـا مـه از خـود کنـی تـرا از وی معنی این ان بود که صحبت با مه . بر تو حرام بود

ای باشد و اگر با که از خود کنی او را از تو فایده باشد اندر دین؛ که اگر وی از تو چیزی آموزد دینی فایـدۀ فایده
مِـنْ تمـامِ التّقـوی  إنَّ«: گفت السّالم علیه و از آن بود که پیغمرب. دینی حاصل آید و اگر تو چیزی آموزی همچنان

  ».کمال پرهیزگاری آموخنت علم بود مر کسی را که نداند. تعلیمُ مَنْ الیَعْلَمُ
بِىْٔسَ الصَّدیقُ صَدیقٌ تحتاجُ أنْ تقـولَ لـه إُذکُرْنـی فـی «: آید که گفتمی رحمةاللّه علیه و از یحیی بن مُعاذ الرّازی

عیشَ معه بالمُداراةِ، و بئس الصّدیقُ صدیقٌ یُلجئک إىل اإلعتذارِ فی دُعائک، و بئسَ الصّدیقُ صدیقٌ تحتاجُ أنْ ت
  ».زَلَّةٍ کانَتْ مِنک

بد یاری بود آن که او را به دعا وصیت باید کرد؛ که حق صحبت یک ساعته دعای پیوسته باشـد؛ و بـد یـاری بـود 
د یاری بود آن که بـه گنـاهی کـه بـر تـو آن که با وی زندگانی به مدارا باید کرد؛ که سرمایۀ صحبت انبساط بود؛ و ب

  .رفته باشد ازوی عذر باید خواست؛ از آنچه عذر شرط بیگانگی بود و اندر صحبت بیگانگی جفا بود
  ».المرءُ علی دینِ خَلیله، فلینظُرْ أحدُکم مَنْ یُخالّ«: و قال النبی، صلّی اللّه علیه و سلم

دارد اگر صـحبت بـا نیکـان اه کن تا دوستی و صحبت با که میداردو آن طریق رود که دوست وی،نگمرد آن دین 
گرچه  نیک است؛ از آنچه آن صحبت او را نیک گرداند و اگر صحبت با بدان دارد وی گرچه بد است دارد، وی
 اگرچـه وی نیـک بـود بد است؛ از آنچه بدانچه در ایشان است ورا رضاست چون به بد راضی باشـد نیک است
  .بد گردد

یـا ربّ تـو بـرادران . اللهُّمَ أصلِحْ إخـوانی«: گفتکرد و میه اندر حکایات است که مردی گرد کعبه طواف میک
ای، چرا خود را دعایی نکنی که همـه بـرادران را دعـا بدین مقام شریف رسیده«: وی را گفتند» .مرا نیک گردان

مـرا . صَلَحُوا صَلَحْتُ مَعَهُمَ و إنْ فَسَـدُوا فَسَـدْتُ مَعَهُـم فإنْ. انّ ىل إخواناً أرْجِعُ إلیهم«: گفت، رحمه اللّه» کنی؟
اند، چون بدیشان باز گردم اگر ایشان را در صالح یابم من به صالح ایشان صالح شوم و اگر به فسادشـان برادران

کـنم تـا یابم من به فساد ایشان مفسد شوم چون قاعدۀ صالح من صحبت مصلحان بود، من برادران خـود را دعـا 
  ».مقصود من و از آنِ ایشان برآید، ان شاء اللّه

و اساس این جمله آن است که نفس را سکون با عادت بود در میان هر گروهی که باشد عادت فعل ایشـان گـريد؛ 
از آنچه جملۀ معامالت و ارادت حق و باطل اندر وی مرکب است آنچه بیند از معامالت ارادت آن پرورش یابـد 

و صحبت را اثری عظیم است انـدر طبـع و عـادت را صـولتی صـعب؛ تـا . غلبه گريد بر ارادت دیگریاندر وی و 
شود و طوطی به تعلم ناطق و اسـب بـه ریاضـت از حـد عـادت بهیمـی بـه حدی که باز به صحبتِ آدمی عالم می

  .گشته استاین جمله نشان تأثري صحبت است که کل عادت غریزی ایسان مقلوب . عادت آدمی آید و مثلهم
نخست از یکدیگر حق صحبت طلبند و مریدان را بدان فرماینـد؛ تـا حـدی کـه  رضی اللّه عنهم و مشایخ این قصه

انـدر آداب صـحبت ایـن  رضی اللّه عـنهم و پیش از این مشایخ. صحبت اندر میان ایشان چون فریضه گشته است
کتـابی کـرد نـام آن تصـحیح االرادة، و یکـی احمـدبن  رضـی اللّـه عنـه اند مشرح؛ چنانکه جنیدگروه کتب ساخته

نیز کتابی کرده اسـت آن را بیـان  رحمة اللّه علیه خضوریه کرد نام آن الرّعایة بحقوق اللّه، و محمدبن علی التّرمذی
ه و ابوعبـدالرح رضی اللّه عنـه آداب المریدین نام کرده و ابوالقاسم حکیم مان و ابـوبکر وراق و سـهل بـن عبداللـّ

اند مستوفا و ایـن جملـه نیز اندر این معنی کتب ساخته رحمة اللّه علیهم اجمعني السُّلمی و استاد ابوالقاسم قشريی
  .اندائمۀ این فن بوده

و مقصود من اندر این کتاب آن است تا هر که را این باشدبه کتب دیگر حاجتمند نگردد و پیش از این گفتم انـدر 
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اکنـون ایـن ابـواب . ای باشد و مر طالبان ایـن طریقـت راسؤال تو که این کتاب مر ترا غُنیهمقدمۀ کتاب اندر حال 
  .وحده و کفی تعاىل اندر انواع معاملت ایشان مرتب بیارم، ان شاء اللّه

  باب آدابهم فی الصّحبة
از آنچـه تنهـا  ترینِ چیزها بدانستی که مرید را حق صحبت بود، المحاله رعایـت صـحبت فریضـه باشـد؛چون مهم

؛ و قولـه، »دیو با آن کـس بـود کـه تنهـا بـود. الشَّیْطانُ مَعَ الواحِدِ«: السّالم بودن مرید را هالکت بود؛ لقوله، علیه
 ، نباشد از شما سه کس اال که چهارم ایشان خداوند)المجادله/۷(ما یکونُ مِنْ نَجْوی َثلثَةٍ الّا هُوَ رابعُهم «: تعاىل
  .س هیچ آفت مرید را چون تنها بودن نیستپ» .باشد تعاىل

من به درجـت کمـال رسـیدم و تنهـا «: صورت نیست که رُضِی عنه و اندر حکایات یافتم که مریدی را از آنِ جنید
چون شب اندر آمـدی اشـرتی . ای اندر شد و سر از صحبت جماعت درکشیدبه گوشه» .بودن مرا از صحبت بهرت

رفتـی تـا جایگـاهی پدیـد وی بر آن نشستی و مـی» .باید شدنترا به بهشت می«: کهبیاوردندی و وی را گفتندی 
آنگـاه بـه . آمد خرم و گروهی خوب صورت و طعامهای خوش و آبهـای روان تـا سـحرگاه وی را آنجـا بداشـتندی

خواب اندر شدی، چون بیدار شدی خـود را بـر در صـومعۀ خـود دیـدی تـا رعونـت آدمیـت انـدر وی تعبیـه کـرد 
تا خرب بـه » .باشدمرا چنني می«: گفتزبان دعوی بگشاد و می. خوت جوانی اندر دل وی تأثري خود ظاهر کردون

. وی را یافت زَهـوی انـدر سـر افکنـده و تکـربی فـرو گسـرتیده. جنید بردند وی برخاست و به در صومعۀ وی آمد
چون امشب بدان جای برسی، سه بـار «: تگف رضی اللّه عنه جنید. وی جمله با جنید بگفت. حال از وی برپسید

بردنـد و وی بـر جنیـد بـه دل انکـار چون شب اندر آمد وی را می» .الحولَ والقوّةَ الّا باللّه العلیّ العظیم: بگوی
وی یافـت . بگفـت آن جملـه بخروشـیدند و برفتنـد» الحـول«چون زمانی برآمد مر تجربه را سه بار کلمۀ . کردمی

بر خطای خود واقف شد و تعلق به . ای نشسته و لختی استخوانهای مردار برگرد وی نهادهزْبلهخود را اندر میان مَ
  .توبه کرد و به صحبت پیوست

و شرط صحبت ایشان آن است که هـر کسـی را انـدر درجـت وی بدارنـد، . و مرید را هیچ آفت چون تنهایی نباشد
سنت و با کودکان شفقت برزیدن؛ چنانکه پريان را انـدر چون با پريان به حرمت بودن و با هم جنسان به عشرت زی

درجۀ پدران داند و همجنسان را اندر درجۀ برادران داند و کودکان را اندر محل فرزندان و از حقد تربا کنـد و از 
و روا نیسـت انـدر صـحبت، یکـدیگر را . حسد برپهیزد و از کینه اعراض کند و نصیحت از هیچ کـس دریـغ نـدارد

ن و خیانت برزیدن و به قول و فعل با یکدیگر انکار کردن؛ از آنچه چون ابتدا صـحبت از بـرای خـدای غیبت کرد
  .باید تا به فعلی یا به قوىل که از بنده ظاهر شود آن را بریده نگردانند عزّ و جّل بود

آن کـه حـظ «: گفت» شرط صحبت چیست؟«: که رضی اللّه عنه ان پرسیدمكو من از شیخ المشایخ ابوالقاسم کُّر
که همه آفات صحبت از آن است که هر کسی از آن حـظ خـود طلبنـد و طالـب حـظ را خود نجویی اندر صحبت؛ 

تنهایی بهرت از صحبت و چون حَّظ خود فرو گذارد و حظوظ صاحب خود را رعایـت کنـد انـدر صـحبت مُصـیب 
  ».باشد

ازوی . در راه رضـی اللّـه عنـه ابراهیم خواص را یافتموقتی از کوفه برفتم به قصد مکه، : یکی گوید ازدرویشان که
: گفـتم» صحبت را امريی باید یا فرمانربداری، چه خـواهی امـري تـو باشـی یـا مـن؟«: مرا گفت. صحبت خواستم

چون بـه منـزل رسـیدیم، : گفت» .روا باشد«: گفتم» .هال، تو از فرمان امري بريون میای«: گفت» .امري تو باش«
سرد بود، هیزم فراهم آورد و آتـش برافروخـت انـدر زیـر . وی آب از چاه برکشید. چنان کردم» .شنيبن«: مرا گفت
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. چون شب اندر آمد بارانی عظیم اندر گرفت» .شرط فرمان نگاه دار«: میلی و به هر کار که من قصد کردمی گفتی
بـودم بـه دست افکنده و من شرمنده میوی مرقعۀ خود بريون کرد و تا بامداد بر سر من استاده بود و مرقعه بر دو 

صـواب «: گفـت» .ایّهـا الشـیخ، امـروز امـري مـن باشـم«: چون بامداد شد، گفتم. حکم شرط هیچ نتوانستم گفت
از «: مرا گفت» .از فرمان بريون میای«: من گفتم. چون به منزل رسیدیم، وی همان خدمت بر دست گرفت» .اید

تا به مکه هم بر این صفت با مـن صـحبت کـرد و چـون بـه » .دمت خود فرمایدفرمان کسی بريون آید که امري را خ
ای پسر بر تو بادا که با درویشان صحبت چنان کنـی «: مکه آمدیم از شرم وی بگریختم تا در منا مرا بدید و گفت

  ».که من با تو کردم
هِ مـا قـالَ  سلّمصلّی اللّه علیه و  صَحبتُ رسولَ اللّه«: رُوِی عن انس بن مالک، انّه قال عَشَرَ سننيَ و خَدَمْتُـه، فواللـّ

 ده سـال رسـول را«: گفت» .لِمَ فعلتَ کذا؟ وال لشیء لم أفعلْه ألّا فَعَلْتَ کذا: اُفٍّ قَطُّ، و ما قالَ لِشَیءٍ فعلتُ: ىل
چـرا : گفـت کـهاُفّ، و هرگز هیچ کـار نکـردم کـه مـرا ب: خدمت کردم به خدای که هرگز مرا نگفت که السّالم علیه

  »فالن کار چرا نکردی؟: کردی؟ و آنچه نکردم، هرگز مرا نگفت که
سـنت آن اسـت  رُضِـیَ عـنهم خ رايمشا یکی مقیمان و دیگر یک مسافران و: اندبر دو قسمتپس جملۀ درویشان 

مـان بـه حـق رونـد و مقیباید تا مسافران مر مقیمان را بر خود فضل نهند؛ از آنچه ایشان بـر نصـیب خـود مـی: که
پس فضل باشد آن را که یافت . اند و اندر مسافران عالمتِ طلب است و اندر مقیمان امارتِ یافتخدمت نشسته

طلبد و مقیمان را باید که مسافران را بر خود فضل نهند؛ از آنچـه و فرو نشست و از طلب بیاسود بر آن کس که می
و بایـد تـا . انداند و اینان اندر وَفْقَتاند و آنان اندر طلبگشتهاند و مسافران از عالیق فرد ایشان اصحاب عالیق

پريان جوانان را بر خود فضل نهند؛ که ایشان اندر دنیا قریب العهد ترند و گناهشان کمرت اسـت و بایـد تـا جوانـان 
هـر دو گـروه بـه اند و اندر خدمت مقدم و چون چنني باشد پريان را بر خود فضل نهند که ایشان اندر عبادت سابق

  .یکدیگر نجات یابند و الّا هالک گردند

  فصل
را از آن مأدبه خوانند که هرچه بر وی بباید جملـه » مأدُبه«و بحقیقت بدان که آداب، اجتماع خصال خري باشد و 

و انـدر مجـاری عـادت کسـی را کـه علـم لغـت دانـد و » .فالّذی اجتَمَعَ فیه خصالُ الخري فهـو ادیـبٌ«باشد؛ پس 
  .ف و نحو او را ادیب خوانندصر

ان تعامِلَ اللّـهَ بـاالدبِ سـرّاً و عالنیـةَ، و : االدبُ هو الوقوفُ مَعَ المُستَحسناتِ، و معناه«باز به نزدیک این طایفه 
  ».إذا کنتَ کذلک کنتَ أدیباً و اِنْ کنتَ أعْجمیّاً، و إنْ لَمْ تکنْ کذلک تکونَ علی ضدّه

معاملـت بـه  تعـاىل آن که با خداوند«: گفت» معنی این چه بود؟«: گفتند. ستودهادب وقوف باشد بر کردارهای 
» .و چون معاملتت به ادب آراسته شود، تو ادیب باشی اگرچه زبانت اعجمـی باشـد. ادب کنی اندر ظاهر وباطن

  .دانکه عبارت را اندر معاملت قدری زیادت نباشد و اندر همه احوال عامالن بزرگوارتر از قائالن
مـن انـدر بیتـی جـواب تـو : گفـت» شرط ادب چـه چیـز اسـت؟«: پرسیدند که رضی اللّه عنه و یکی را از مشایخ
  :امبگویم که شنیده

ــــــــةٍ ــــــــّل مَالح ــــــــاءَتْ بک ــــــــتْ ج  اذا نَطَقَ
 

ــــــــیح  و ان ســــــــکتَتْ جــــــــاءَتْ بکــــــــّل مل
  

اگرچه درشت  و گفتار صدقیعنی ادب آن بود که اگر بگویی گفتارت صدق بود واگر معاملت آری معاملت حق  
پـس چـون بگویـد، انـدر گفـت خـود مُصـیب بـاد و . نیکو بود اگرچه دشوار بود ملیح بود، و معاملت خوب باشد

  .چون خاموش بود، اندر خاموشی خود مُحِّق
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ه صـاحب لُمَـع، انـدر کتـاب خـود میـان آداب کـه گفتـ رحمة اللّه علیـه و فرقی نیکو کرده است شیخ ابونصر سراج
  :است

امّا أهلُ الدّنیا فأکْثَرُ آدابِهم فی الفصاحَةِ و البَالغَةِ و حِفْظِ العُلـومِ و أسـمارِ : النّاسُ فِ االَٔدبِ عَلی ثَالثِ طبقاتٍ
و  المُلوکِ و أشعارِ العَرَبِ، و امّا أهلُ الدّینِ فأکثَرُ آدابِهم فـی رِیاضَـةِ الـنَّفْسِ و تأدیـبِ الجَـوارحِ و حفْـظِ الحُـدُودِ
فْـظِ تَرْکِ الشَّهَواتِ و امّا أهلُ الخُصوصیّةِ فأکْثَرُ آدابِهم فی طَهارةِ القُلوبِ و مُراعاةِ األسرارِ و الوَفـاءِ بـالعُهُودِ و ح

  .الوَقْتِ و قِلَّةِ اإللتِفاتِ إلَی الخَواطِرِ و حُسْنِ األدَبِ فی مَواقِفِ الطَّلَبِ و أوقاتِ الحُضوُرِ وَمَقاماتِ القُرْبِ
یکی اهل دنیا که ادب بـه نزدیـک ایشـان فصـاحت و بالغـت و حفـظ علـوم و : اندمردمان اندر ادب سه قسمت

سمرهای ملوک و اشعار عرب است و دیگر اهل دین که ادب به نزدیک ایشان ریاضت نفس و تأدیب جـوارح و 
ن طهارت دل بود و اشاند که ادب به نزدیک اینگاهداشت حدود و ترک شهوات است و سدیگر اهل خصوصیت

مراعات سرّ و وفا کردن عهد و نگاه داشنت وقت و کمرت نگریسـنت بـه خـواطر پراکنـده و نیکـو کـرداری انـدر محـل 
  .طلب و وقت حضور و مقام قرب

  .عزّ و جّل و این سخنی جامع است و تفصیل این در کتاب پراکنده بیاید، ان شاء اللّه

  بابُ آدابِ اإلقامة فی الصّحبة
درویشی اقامت اختیار کند بدون سفر، شرط ادب وی آن بود که چون مسافری بدو رسد به حکـم حرمـت بـه چون 

شادی پیش وی بازآید و وی را به حرمت قبول کند و چنان داند کـه وی یکـی از آن ضـیف ابـراهیم خلیـل اسـت، 
کلف آنچه بود وی را پیش آورد؛ چنانکه که بی ت السّالم علیه از مکرمی با وی آن کند که ابراهیم کرد. السّالم علیه

روی و یا و نرپسد که از کدام سوی آمدی یا کجا می» ).الذّاریات/۲۶(فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمنيٍ «: گفت عزّ و جّل خدای
آمدنشان از حق بیند و رفنت به سوی حق بیند و نامشان بندۀ حق داند آنگاه نگـاه کنـد . راچه نامی مر حکم ادب 

ی اندر خلوت بود یا صحبت؛ اگر اختیار وی خلوت بود، جایی خاىل کند و اگـر اختیـار وی صـحبت تا راحت و
بود، تکلف صحبت کند به حکم انس و عشرت و چون شب سر به بالني بازنهد باید تـا مقـیم دسـتی بـر پـای وی 

وز گرمابه بر وی عرضه کنـد نیاویزد تا وی گرانبار نشود ودیگر ر ر، اند»عادت ندارم«: نهد و اگر بنگذارد و گوید
تـرین بَـرَدَش، و جامـۀ وی را از میزرهـای گرمابـه نگـاه دارد و نگـذارد کـه خـادم اجنبـی وی را و به گرمابۀ پاکیزه

خدمت کند، باید که همجنسی ورا خدمت کند به اعتقادی تا به پـاک گردانیـدن وی آن کـس از همـه آفـات پـاک 
  .نوها و کف پای و دستش بمالد و بیشرت از این شرط نیستو باید که تا پشت وی بخارد و زا. شود

و اگر این مقیم را دسرتس آسان باشد که وی را جامۀ نو سازد، تقصري نکند و اگر نباشد تکلف نکند همان خرقـۀ 
و چون از گرمابه به جای بـاز آیـد و روز دیگـر شـود اگـر در آن . وی را نمازی کند تا چون از گرمابه برآید درپوشد

اگـر اجابـت » .اگر صواب باشد، تا به زیارت ایشان رویم«: هر پريی بود یا جماعتی از ائمۀ اسالم وی را گویدش
، بر وی انکار نکند؛ از آنچه وقت باشد مر طالبـان حـق را کـه دل »رای و دل آن ندارم«: کند صواب و اگر گوید

از عجایـب اسـفار خـود مـا را خـربی «: گفتنـد هرحمة اللّه علیـ خود هم ندارند ندیدی که چون ابراهیم خواص را
از من صحبت درخواست، دل وی نداشتم و اندر آن  السّالم علیه تر آن بود که خضر پیغمربعجب: گفت» .بگوی

  ».ساعت بدون حق نخواستم که کسی را به نزدیک دل من خطر و مقدار باشد که وی را رعایت باید کرد
مسافر را به سالمگری اهل دنیا برد و یا به ماتمها و عیادتهای ایشان و هـر مقیمـی را  و البته روا نباشد که مقیم مر

بردشـان، خـدمت که از مسافران این طمع بود که ایشان را آلت گدایی خود سـازد و از ایـن خانـه بـدان خانـه مـی
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  .شان رسانیدنتر از آن که آن ذُّل بر تن ایشان نهادن و رنج به دل ایناکردن وی مر ایشان را اوىل
تـر از آن نبـود کـه خادمـان جاهـل و ام اندر اسفار خود هیچ رنج و مشقت صعبو مرا که علی بن عثمان الجالبی

بردنـدی و مـن بـه بـاطن بـر مقیمان بی باک مرا گاهگاه برداشتندی و از خانۀ این خواجه به خانۀ آن دهقـان مـی
و آنچه مقیمان بر مـن کردنـدی از بـی طریقتـی مـن نـذر . کردمیخواندمی و به ظاهر مسامحتی میایشان سنه می

کردی که اگر وقتی من مقیم گردم با مسافران این نکنم و از صحبت بی ادبان فایده بیش از ایـن نباشـد کـه آنچـه 
  .ترا خوش نیاید از معاملت ایشان تو آن نکنی

هار کند، مقیم را از آن چاره نباشد کـه و باز اگر درویشی مسافر منبسط شود و روزی چند صحبت و بایستِ دنیا اظ
وی را به دمِ بایست وی فرا برد و اگر این مسافر مدعیی بود بی همت، مقیم را نباید که بی همتی کند و متابع وی 

چون بایست آمد به بازار بایـد شـد بـه سـتد و داد . باشد اندر بایستهای محال وی؛ که این طریقت منقطعان است
  وی را با صحبت منقطعان چه کار باشد؟. اه سلطانی به عوانیکردن، و یا به درگ
بـر نصـیب وی . مسـافری درآمـد. با اصحاب خود به حکـم ریاضـتی نشسـته بودنـد رضی اللّه عنه و گویند که جنید

ترا به بـازار بایـد «: جنید گفت» .بجز این مرا فالن چیز بایستی«: وی گفت. تکلفی کردند و طعامی پیش آوردند
  ».ه تو مرد اسواقی نه از آنِ مساجد و صوامعشد ک

بـود انـدر راه بـا یکـدیگر وقتی من از دمشق با دو درویش قصد زیارت ابن العال کردم و وی به روستای رَمله مـی
ای که داریم، اندیشه باید کرد تا آن پري از باطن مـا را خـرب دهـد و واقعـۀ که ما هر یکی را با خویشنت واقعه: گفتیم

مـرا «: آن دیگـری گفـت» .مـرا از وی اشـعارو مناجـات حسـني بـن منصـور بایـد«: من با خود گفتم. شودما حق 
چـون بـه نزدیـک وی رسـیدیم » .مـرا حلـوای صـابونی بایـد«: و آن دیگـری گفـت» .دعایی باید تا طحالم بشود

بـر شـکم آن درویـش پیش من نهـاد و دسـت . فرموده بود تا جزوی نبشته بودند از اشعار و مناجات حسني منصور
حلوای صابونی غـذای عوانـان بـود، و تـو لبـاس اولیـای خـدای «: مالید طحال از وی بشد و آن دیگری را گفت

  ».لباس اولیا با مطالبت عوانان راست نیاید از دو یکی اختیار کن. داری
خـود باشـد، و  که او به رعایت حق مشـغول بـود و تـارک حـظو درجمله مقیم را جز رعایت آن کس واجب نیاید 

چون کسی به حظوظ خود اقامت کرد دیگری را باید تا وی را خالف کند و چون باز بـه تـرک حـظ خـود گرفـت 
  .وی به حظ وی اقامت کند شاید تا اندر هر دو حال راه برده باشد نه راه زده

داده بـود، و هـر دو از کـه وی سـلمان را بـا بـوذر غفـاری بـرادری  السّـالم علیه و معروف است اندر اخبار پیغمرب
عیـال . روزی سلمان به خانۀ ابوذر اندر آمد بـه زیـارت. سرهنگان اهل صفه بودند و از رئیسان و خداوندان باطن

: سـلمان گفـت» .خسـبدخوردو بـه شـب نمـیبرادر تو به روز چیزی نمی«: بوذر با سلمان از بوذر شکایت کرد که
باید تا با من موافقت کنی، که ایـن روزه بـر ای برادر، مرا می«: گفتچون بیاورد بوذر را » .چیزی خوردنی بیار«

بایـد کـه انـدر خفـنت بـا مـن ای بـرادر، مـی«: چـون شـب انـدر آمـد، گفـت. ابوذر موافقت کرد» .تو فریضه نیست
  ».حقّاً إنَّ لِجَسَدِکَ علیک حقّاً، و إنَّ لِزَوْجِکَ علیک حقّاً و إنَّ لِرَبُّک علیک«: االثر» .موافقت کنی

من همان گویم یا باذر، که دوش سـلمان «: وی گفت. آمد السّالم علیه چون دیگر روز بود، بوذر به نزدیک پیغمرب
چون بوذر به ترک حظوظ خود بگفته بود، سلمان به حظوظ وی اقامت کـرد و » .اِّن لِجَسَدِکَ علیک حقّاً: گفت

  .مستحکم آید بر این اصل هرچه کنی صحیح و. ورد خود فرو گذاشت
کردم و اوام بسیار برآمـده بـودو حشـو هـر کسـی بـا وقتی من اندر دیار عراق اندر طلب دنیا و فنای آن ناباکی می

ای بایستی روی به من آورده بودند و من اندر رنج حصول هوای ایشان مانده سیدی از سادات وقت بـه مـن نامـه
  :نبشت
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پـس اگـر دىل . مشغول نکنی به فراغت دىل کـه مشـغول هواسـت ّلعزّ و ج نگر ای پسر، تادل خویش از خدای«
یابی عزیزتر از دل خود، روا باشد که به فراغـت آن دل خـود را مشـغول گردانـی، و اال دسـت از آن کـار بـدار؛ کـه 

  .اندر وقت مرا بدین سخن فراغتی پدید آمد» .بسنده باشد عزّ و جّل بندگان خدای را خدای
  .و باللّه التّوفیق. مان اندر صحبت مسافران بر سبیل اختصاراین است احکام مقی

  بابُ الصّحبة فی السّفر و آدابه
  :چون درویشی سفر اختیار کند بدون اقامت، شرطِ ادب وی آن بود که

کنـد بـه بـاطن از کند نه به متابعـت هـوی و چنانکـه بـه ظـاهر سـفری مـی تعاىل نخست باری سفر از برای خدای
نیز سفر کند و مدام بر طهارت باشد و اوراد خود ضایع نکند و باید تا بدان سـفر مـرادش یـا حجـی هواهای خود 

ای و طلب علمی یا رؤیت شـیخی از مشـایخ، و الّـا مُخطـی باشـد باشد یا غزوی یا زیارت موضعی یا گرفنت فایده
  .اندر آن سفر

چاره نباشـد؛ تـا بـه  یا نعلینی ای و حبلی و کفشیای و عصایی و رکوهای و سجادهو وی را اندر آن سفر از مرقعه
مرقعه عورت بپوشد و بر سجاده نماز کند و به رکوه طهارت کند و به عصا آفتها از خود دفع کند و انـدر آن وی را 
مآرب دیگر بود و کفش اندر حال طهارت در پای کند تا به سر سجاده آید و اگر کسی آلت بیشـرت از ایـن دارد مـر 

ت را، چون شانه و سوزن و ناخن پريای و مکحله روا باشد؛ و باز اگر کسی زیادت از این سـازد خـود را حفظ سن
اگـردر مقـام ارادت اسـت، ایـن هـر یکـی بنـدی و بتـی و سـدی و . و تجمل کند نگاه کنیم تا در چـه مقـام اسـت

ت است وی را این و بیش حجابی است، و مایۀ اظهار رعونت نفس وی آن است و اگر در مقام تمکني و استقام
  .از این مسلم است

روزی من به نزدیک شـیخ ابوسـعید بـن : که رضی اللّه عنه و من از شیخ ابومسلم فارِس بن غالب الفارسی شنیدم
  .به قصد زیارت رضی اللّه عنه ابی الخري درآمدم

ای ی مصـری پوشـیده؛ و مـن جامـهوی را یافتم بر تختی، اندر چهار بالشی خفته و پایهـا بـر یکـدیگر نهـاده و دقـ
از دیـدن وی بـر آن حالـت، . ای از مجاهـدت زرد شـدهداشتم از وَسَخ چون دوال شده تنی از رنج گداخته و گونـه

» !من در چندین مجاهدت و وی اندر چندین راحت! این درویش و من درویش«: گفتم. انکاری در دل من آمد
یا بامسـلم، در کـدام دیـوان یـافتی «: مرا گفت. د و نخوت من بدیدوی اندر حال بر باطن و اندیشۀ من مشرف ش

جز بر تختت ننشانیم و چـون تـو : که خویشنت بني خدای بني باشد؟ ای درویش، چون ما همه حق را دیدیم، گفت
و ایـن هـر دو دو » .جز اندر تحتت ندارم از آنِ ما مشاهدت آمـد و از آنِ تـو مجاهـدت: همه خود را دیدی، گفت

شـیخ بومسـلم . از این منزله و درویش از مقامـات فـانی و از احـوال رسـته تعاىل و حق. م است از مقامات راهمقا
آنگـاه . چون به خود بازآمدم توبه کردم و وی توبۀ من بپذیرفت. هوش از من بشد و عالم بر من سیاه گشت: گفت
صَـدَقْتَ، یـا «: گفـت» .تواند کـردت ترا تحمل نمیایّها الشّیخ مرا دستوری ده تا بروم؛ که روزگار من رؤی«: گفتم
  :آنگاه بر وجه مثل این بیت بگفت» .بامسلمٍ

ــــرب ــــه خ ــــنیدن ب ــــت ش ــــم نتوانس ــــه گوش  آنچ
 

 همــه چشــمم بــه عیــان یکســره دیــد آن بــه بصــر
 

پس باید مسافر را تا پیوسته حافظ سنت باشد و چون به مقیمی فـرا رسـد بـه حرمـت نزدیـک وی درآیـد و سـالم 
چنني کردی و چون پای افـزار در پـای کنـد  السّالم علیه نخست پای چپ از پای افزار بريون کند؛ که پیغمرب. دگوی

. نخست پای راست در پای افزار کند و چون پای افزار بريون کند، پای بشوید و دو رکعت نماز کند بر حکم تحیت
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حال بر مقیمان اعرتاض کند و یـا بـا کسـی زیـادتی آنگاه به رعایت حقوق درویشان مشغول شودو نباید که به هیچ 
کند به معاملتی یا سخن سفرهای خود کند یا علم و حکایات و روایات گوید اندر میـان جماعـت؛ کـه ایـن جملـه 
اظهار رعونت بود و باید که رنج جهله بکشد و بار ایشان تحمل کند از برای خدای را؛ کـه انـدر آن برکـات بسـیار 

  .باشد
مقیمان و یا خادم ایشـان بـر وی حکمـی کننـد و وی را سـالمی و یـا زیـارتی دعـوت کننـد، اگـر توانـد  و اگر این

کنـد و نهد و تأویلی میخالف نکند؛ اما به دل مراعات اهل دنیا را منکر باشد، و افعال آن برادران را عذری می
ن را بـه درگـاه سـلطان نکشـد بـه طلـب باید که به هیچ گونه رنج بایست مُحال خود بر دل ایشـان ننهـد و مـر ایشـا

  .راحت و هوای خود
باید کردو به یکـدیگر اعتقـاد نیکـو  تعاىل و اندر جملۀ احوال مسافر و مقیم را اندر صحبت، طلب رضای خداوند

باید داشت و مر یکدیگر را برابر بد نباید گفت و از پسِ پشت غیبت نباید کرد؛ از آنچه شوم باشـد بـر طالـب حـق 
لق گفنت خاصه به ناخوب؛ از آنچه محققان اندر رؤیـت فعـل فاعـل بیننـد و چـون خلـق بـدان صـفت کـه سخن خ

خصومت بر فعل، خصومت  معیوب و بی عیب، محجوب و مکاشف باشند از آن خداوند بوند و آفریدۀ وی بوند
ب ومهجور و مقهـور و و چون به چشم آدمیت اندر خلق نگرد از همه باز رهد؛ که جملۀ خلق محجو. بر فاعل بود

عاجزاند، و هر کسی جز آن نتواند کردو نتواند بود که خلقتش بر آن است و خلق را اندر مُلک وی تصـرف نیسـت 
  .نباشد و اللّه اعلم تعاىل و تقدّس و قدرت بر تبدیل عني جز حق را

  باب آدابهم فی األکل
جز بـه طعـام و شـراب نیسـت؛ امـا شـرط مـروت آن  بدان که آدمی را از أکل چاره نیست؛ که اقامت تألیف طبایع

  .است که اندر آن مبالغت نکند و روز و شب خود را در اندیشۀ آن مشغول نگرداند
  ».مَنْ کانَ هَمّتُه مایدخُلُ فی جَوْفِه، فانَّ قیمَتَه مایَخْرُجُ منه«: شافعی گوید، رحمة اللّه علیه

» بـاب الجـوع«و پیش از ایـن انـدر ایـن کتـاب، انـدر . ار نیستو مر مرید حق را هیچ چیز مضرتر از خوردن بسی
  .باشدام؛ اما اینجا این مقدار اندر خور میطرفی از این معنی گفته
: گفـت» چـرا تـو مـدح گرسـنگی بسـیار گـویی؟«: پرسیدند کـه رضی اللّه عنه ابویزید را: و اندر حکایات یافتم که

نگفتـی و اگـر قـارون گرسـنه بـودی بـاغی ) النّازعات/۲۴(بّکم االعلی آری، اگر فرعون گرسنه بودی، هرگز انا ر«
ذینَ «: و قال اللّه تعاىل» .نگشتی؛ و ثعلبه تا گرسنه بود به همه زبانها ستوده بود، چون سري شد نفاق ظاهر کرد والـّ

  »).مدمح/۱۲(کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ و یَأکُلُونَ کَما تَأکُلُ األنعامُ و النّارُ مثویً لَهُم
: گفتنـد» .تـر دارم کـه پـر از طعـام حـاللشکم پر از خمر حرام دوسـت«: گفت رضی اللّه عنه و سهل بن عبداللّه

از برای آن که چون شکم پر از خمرم بود، عقل بیارامد و آتش شهوت بمريد و خلق از دسـت و «: گفت» چرا؟«
ند و شهوت قوت گريد و نفس به طلـب نصـیبهای زبان وی ایمن شوند؛ اما چون پر طعام حالل بود فضول آرزو ک

  ».خود سر برآرد
خوردنشـان چـون از آنِ بیمـاران . أکلُهُم کَأکْلِ الْمَرْضی و نُوْمُهُ کَنَوْمِ الْغَرْقی«: اند مشایخ در صفت ایشان کهو گفته

  ».بودو خوابشان چون خواب غرقه شدگان
شرُّ النّاسِ مَنْ أَکَـلَ «: السّالم کنند مر یکدیگر را؛ لقوله، علیهپس شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند و ایثار 

چون بر سفره نشینند خاموش نباشند و ابتدا به نام خدای کنندو حـدیثی نگوینـد » .وَحْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ
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  .ر رفیق خود را انصاف دهنداز نهاد و برداشت که اصحاب را از آن کراهیت آید و لقمۀ اول بر نمک زنند و م
عـدل آن بـود کـه «: گفت» ).النّحل /۹۰(إنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بالعَدْلِ و اإلحْسانِ «و سهل بن عبداللّه را پرسیدند از معنی 

  ».تر از خود داندانصاف رفیق اندر لقمه بدهد و احسان آن که وی را بدان لقمه اوىل
ام، و اندر اندیشۀ لقمه جب دارم از آن مدعی که گوید من به ترک دنیا گفتهع«: گفتی که رضی اللّه عنه و شیخ من

  ».باشد
آنگاه باید که طعام به دست راست خورد و جز اندر لقمۀ خود ننگرد ودر طعام خوردن آب کمرت خورد مگـر انـدر 

اید و شـتاب حال تشنگی صادق و چون بخورد اندک خورد چندان که جگرتر شود و لقمه بزرگ نکند و خرد بخ
  .ها بود و مخالفت سنت و چون از طعام فارغ شود حمد گوید و دست بشویدنکند؛ که از این چیزها بیم تخمه

و اگر از میان جماعت دو یا سه کس یا بیشرت پنهانِ جماعت به دعـوتی شـوند و چیـزی خورنـد بعضـی از مشـایخ 
ــه ــود؛«: انــد کــهگفت ــدر صــحبت کــردن خیانــت ب ــارَ  آن حــرام باشــد و ان ــا النّ ــونِهم إلّ ــأْکُلُونَ فــی بُطُ ــکَ مایَ اولئ

: انـد کـهو گروهی گفته» .چون جماعتی باشند بر موافقت یکدیگر روا باشد«: اند که، و گروهی گفته»)البقره/۱۷۴(
باید باید داد که اندر حال صحبت میاگر یک کس باشد هم روا باشد؛ که وی را انصاف نه در حال وحدت می«
  ».تنها باشد حکم صحبت یک ساعته از وی برخیزد و بدان مأخوذ نباشدچون . داد

ترین اصلی اندر این مذهب آن است که دعوت درویشی را رد نکند و دعوت دنیاداری نرود و طعام ایشـان و مهم
م نیند را اجابت نکند و از ایشان چیزی اندر نخواهد؛ که اندر آن وهنی باشد مر طریقت را؛ از آنچه اهل دنیا محر

  .مر درویشان را
و در جمله مرد به کثرت متاع، دنیا دار نباشد و به قلت آن درویش نه؛ که هر که به تفضیل فقر بر غنا مُقرّ بود، وی 

  .دنیادار نباشد اگرچه مَلِکی باشد و هر که منکر بود دنیادار بود اگرچه مضطری بود
و چـون صـاحب . لـف نکنـد بـر حکـم وقـت بـرودو چون به دعوت حاضر شد به چیـزی خـوردن و نـاخوردن تک

امـا همـه وقـت . ای برگريد و اگر نامحرم بود به خانۀ وی رفـنت روا نبـوددعوت محرم باشد روا بود که متأهلی زَلّه
هزله ناکردن اوىل ةٌ«: گویـد رضـی اللّـه عنـه تر باشد؛ کـه سـهل بـن عبداللـّ ت بـود. الزَّلـةُ زَلـّ و اللّـه اعلـم » .زلّـه زلـّ

  .صّواببال

  بابُ آدابِهم فی المَشْیِ
و عِبـــادُ الـــرَّحْمنِ الَّـــذینَ یَمْشُـــونَ عَلَـــی االَٔرضِ هَوْنـــاً وَ إذا خـــاطَبَهُمُ الْجـــاهِلونَ قـــالُوا سَـــالماً «: قولـــه، تعـــاىل

  »).الفُرقان/۶۳(
وی است یـا از  نهد آن برنهد بر چه میرود و بداند که هر قدمی که میباید که طالب حق پیوسته بر روش خود می

  .آنِ وی است؟ اگر بر وی است، استغفار کند و اگر از آن وی است، در آن جد کند تا زیادت شود
زمـانی بـدین صـحن سـرای انـدر «: روزی دارو خورده بود وی را گفتند: آید کهمی رضی اللّه عنه و از داود طائی

چرا قدمی چند : مرا سؤال کند عزّ و جّل مت خدایمن شرم دارم که به قیا«: گفت» .شو تا فایدۀ دارو ظاهر شود
  »).یس/۶۵(وتَشهدُ أرجُلُهم بما کانوا یکسِبُون : بر نصیب هوای خود نهادی؟ لقوله، تعاىل

پس درویش باید که به مراقبت و بیداری رود سرافکنده، و به هیچ سو ننگرد جز اندر برابر روی خود و راه و اگـر 
هـای ادرنکشد مر نگاهداشت جامۀ خود را که تا بـدو بـاز نیایـد؛ کـه مؤمنـان و جامـهکسی وی را پیش آید خود ر

ایشان پاک باشند و این خصله جز رعونت و خویشنت پیدا کردنی نباشد؛ و باز اگر آن کس کافر باید یا پلیـدی بـر 
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 نکنـد و زیـادت رود قصـد پـیش رفـنتوی ظاهر بود، روا بود که خود را از وی نگاه دارد و چون با جمـاعتی مـی
جسنت به تکرب و نیز قصد بازپس رفنت نکند و زیادت جسنت به تواضع و ازنمـودن تواضـع بـه مردمـان بـه معـاملتی 
 پرهیز کند؛ که تواضع را چون بدید، عني تکرب شودو نعل کفش را تا بتواند از پلیدها نگاه دارد به روز؛ تـا خداونـد

نگاه دارد و باید که چون جماعتی، و یا یک درویش، با کسی باشند اندر  به برکات آن، جامۀ وی را به شب تعاىل
راه با کسی نایستند به سخن و ورا انتظار خود نفرمایند و آهسته رود و شتاب نکند؛ که به حریصان ماند و نرم نرم 

  .نرود؛ که متکربان ماند و گام تمام نهد
: بقطـع بتوانـد گفـت» روی؟کجـا مـی«: که اگر کسی گویدو در جمله باید که روش طالب پیوسته بدان صفت بود 

افّات/۹۹(إنّـی ذاهِـبٌ إىل ربّـی « باشـد رفـنت وی بـر وی وبـال باشـد؛ از آنچـه صـحت و اگـر جـز چنـني » ).الصـّ
  .خُطُوات از صحت خطرات باشد پس هر که اندیشۀ وی مجتمع باشد مر حق را، اَقدام وی متابع اندیشۀ وی باشد

روش بر درویش نشان غفلت بود؛ که هرچـه هسـت خـود انـدر دو : روایت آرند که گفت ی اللّه عنهرض و از بویزید
قدم حاصل آید که یکی بر نصیبهای خود نهد و یکی بر فرمانهای حق این یک قدم را بردارد و آن دیگر بر جـای 

سـافتی نباشـد بدارد و روش طالب عالمت قطع مسافت بـود و قـرب حـق بـه مسـافت نیسـت و چـون قـرب وی م
  .طالب را جز قطع پایها اندر محل سکون چه وجه باشد؟ و اللّه اعلم بالصواب

  بابُ نومِهم فی السّفر و الحضر
اندر این معنی اختالف بسیار است به نزدیک گروهی مسلم نیست مریـد را کـه  رضی اللّه عنهم بدان که مشایخ را

: خود بازنتواند داشت؛ که رسـول گفـت، صـلی اللّـه علیـه و سـلم بخسبد جز اندر حال غلبه، آنگاه که خواب را از
نعمت است و مـرگ بـال و محنـت،  تعاىل پس زندگانی از خداوند» .خواب برادر مرگ است. النَّوْمُ أخُ الْمَوْتِ«

  .المحاله نعمت اشرف از بال بود
  ».مَ�ْ نامَ غَفَل و من غَفَل حُجِبَ: فقال أطْلَعَ الحقُّ عَلَیَّ،«: آید که گفتمی رحمة اللّه علیه و از شبلی

و به نزدیک گروهی روا باشد که مرید به اختیار بخسبد و اندر خواب تکلف بکند از پس آن که حق امور به جای 
ائم حتّـی یَنْتَبِـهَ و عـنِ الصّـبیِّ حتّـی یَحْـتَ: رُفِعَ القَلَمُ عن ثالثٍ«: السّالم آورده باشد؛ لقوله، علیه لِمَ و عـنِ عَـنِ النـّ

و چون از خفته قلم برداشته باشند تا آنگاه که بیدار گردد و خلق از بد او ایمن شـده باشـند » .المجنونِ حَتّی یُفیقَ
و اختیار وی از وی کوتاه شده باشد و نفسش از مرادات معزول گشته و کراماً کاتبني از نبشنت بیاسوده و زبـانش از 

الیَمْلِـکُ لِنَفْسِـه ضَـرّاً وَالنَفْعـاً و «طـع گشـته، قبازمانـده و از کـل معاصـی من دعاوی فرو بسته و از دروغ و غیبـت
الشیءَ أشدُّ علـی إبلـیسَ مِـنْ نـومِ العاصـی، «: ؛ کما قال ابن عباس رضی اللّه عنهما»المَوتاً وال حیاتاً و النُشَوراً

  »؟متی یَنْتَبِهُ و یقومُ حتّی یَعْصِیَ اللّهَ: فاذا نامَ العاصی یقول
ای نیـک لطیـف و انـدر ایـن معنـی نامـه رحمة اللّه علیهمـا و این خالف جنید راست با علی بن سهل اإلصفهای
مقصـود از ایـن آن اسـت انـدر ایـن  و علی بن سهل گوید کـه. است که علی به جنید نبشت و آن مسموع من است

و قرار نباشد؛ که اگر بغنـود انـدر  خوابباید که محب را روز و شب . خواب غفلت است و قرار اعراض«:نامه که
 بازمانـد؛ چنانکـه خداونـد تعـاىل آن حال از مقصود بماند و مفقود از خود و از روزگار خود غافل بود و از حـق

دروغ گفـت آن . کَذَبَ مَنِ ادّعی محبَّتی فإذا جَنَّه اللّیْلُ نـامَ عنّـی: و گفت السّالم علیه وحی فرستاد به داود تعاىل
  ».که دعوی محبت من کرد و چون شب درآمد بخفت و از دوستی من برپداخت

بیداری ما معاملـت ماسـت انـدر راه حـق، و خـواب مـا «: اندر جواب آن نامه که رحمة اللّه علیه گویدو جنید می
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ومُ . ما به حـقپس آنچه بی اختیار ما بود از حق به ما تمام تر از آن بود که به اختیار ما بود از . فعل حق برما و النـّ
  ».بر دوستان تعاىل علی المُحبّنيَ و آن عطائی بود ازحق تعاىل موهبةٌ مِنَ اللّهِ

 رضـی اللّـه عنـه ام اما عجب آن است که جنیدو تعلق این مسأله به صحو سُکر است و سخن اندر آن بتمامی گفته
ندر آن وقت مغلوب بوده است و ناطق بـر زبـانش صاحب صحو بود اینجا قوت مر سکر را کرده است و مانا که ا

وقت بوده است و نیز روا باشد که بر ضد این بوده است؛ که خواب خود عني صحو باشد و بیداری عني سـکر؛ از 
آنچه خواب صفت آدمیت است و تا آدمی اندر مظلّۀ اوصاف خود باشد به صحو منسوب باشد و ناخفنت صـفت 

  .ود فراتر شود مغلوب باشدحق است و چون آدمی از صفت خ
و من دیدم گروهی از مشایخ که خواب را بر بیداری مـی فضـل نهادنـد بـر موافقـت جنیـد؛ از آنچـه نمـودِ اولیـا و 

إنَّ اللّـه «: السّالم به خواب پیوسته است؛ لقوله، علیه صلوات اللّه علیهم و رضی عنهم بزرگان و بیشرت از پیغمربان
انْظُرُوا مَالئکتی إىل عَبْدی و روحُـهُ فـی مَحَـلِّ النّجْـوی و بَدَنُـه عَلـی : نامَ فی سُجودِه، و یَقُولُ یُباهی بالعَبْدِ الّذی

بنگریـد انـد : گوید مر فریشـتگان را. ای که اندر سجود بخسبدمباهات کند به بنده عزّ و جّل خدای. بساطِ العِبادةِ
مَـنْ نـامَ عَلـی «: السّـالم و قولـه، علیـه» .ش بـر بسـاط عبـادتآن بندۀ من، جانش با من اندر راز گفنت است و تـن

: هر که بر طهارت بخسبد جان وی را دستوری دهنـد کـه. طهارةٍ یُؤْذَنُ لِرُوحِهِ أنْ یَطُوفَ بِالْعَرْشِ و یَسْجُدَ للّهِ، تعاىل
  ».سجده کن تعاىل و تقدس و خداوند را برو و عرش را طواف کن
در خـواب  تعـاىل چون شبی بخفت خداوند را. که شاهِ شجاع کرمانی چهل سال بیدار بود و اندر حکایات یافتم

  :رحمه اللّهو اندر این معنی قیس عامری گوید. دید از پس آن هر شب بختفی امید آن را
ـــــــةٌ ـــــــتَنْعِسُ و مـــــــا بـــــــی نَعْسَ ـــــــی لَأَسْ  وَإّن

 

ـــــــا ـــــــی خیالی ـــــــک یلق ـــــــاالً مِنْ ـــــــلَّ خَی  لَع
 

از آنچـه وحـی  رحمـة اللّـه علیـه یداری را بر خواب فضل نهادند بر موافقت علی بـن سـهلو دیدم گروهی را که ب
ومِ خَیْـرٌ «: و یکی از مشایخ گوید، رحمهـم اللّـه. رسل و کرامات اولیا را تعلق به بیداری بوده است لـو کـانَ فِـی النـُّ

  » .لَکانَ فی الجَنَّةِ نَوْمٌ
بت و قربت را علت گشتی بایستی تا در بهشت که سـرای قربـت اسـت اگر اندر خواب هیچ خرب بودی و یا مر مح

  .خواب بودی چون اندر بهشت خواب و حجاب نبود دانستم که خواب حجاب است
وهمـه . اندر بهشت بخفت، حوا از پهلـوی چـپ وی پدیـدار آمـد السّالم علیه چون آدم: و ارباب لطایف گویند که

  .بالی وی از حوا بود
، )الصـافات/۱۰۲(یـا بُنَـیَّ إنّـی أری فِـی المَنـامِ انّـی أذبَحُـکَ «: ون ابـراهیم گفـت مـر اسـماعیل راچ: و نیز گویند

این جزی آن کس اسـت » .ای پدر، هذا جَزاءُ مَنْ نامَ عَنْ حبیبه، لَوْلَمْ تَنَمْ لَما اُمِرْتش بِذِبْحِ الوَلَدِ«: اسماعیل گفت
پـس خـواب تـو مـر تـرا بـی پسـر . رمودندی که پسر را بباید کشـنتکه بخسبد و از دوست غافل شود اگر نخفتی نف

  .درد من یک ساعته باشد و درد تو همیشه. گردانید و مرا بی سر
ای نمک با آب و با میلـی پـیش نهـاده بـودی چـون در خـواب هر شب سُکره: آید کهمی رحمةاللّه علیه و از شبلی

  .خواستی شد میلی از آن در دیده کشیدی
ام دیدم پريی را که چون از ادای فرایض فارغ گشتی بخفتی و دیدم شیخ احمـد علی بن عثمان الجالبی و من که

سمرقندی نجار را که چهل سال بود تا شب نخفته بود و به روز اندکی بخفتی و رجوع این مسـأله بـدان بـازگردد 
ر از بیداری بـودو چـون زنـدگانی تتر از زندگانی بود، باید تا خواب دوستکه چون مرگ به نزدیک کسی دوست

پس قیمت نه آن را بود که بتکلـف . تر از خواب بودتر از مرگ دارد، باید تا بیداری به نزدیک وی دوستدوست
برگزید و به درجت  عزّ و جّل اند؛ چنانکه رسول را خدایبیدار بود؛ که قیمت آن را بود که بی تکلفش بیدار کرده
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  »).المزّمّل/۲(قُمِ اللّیلَ الّا قلیالً «: ر خواب تکلف کرد نه اندر بیداری؛ تا فرمان آمد کهاعلی رسانید، وی نه اند
اصـحاب کهـف  عزّ و جّل و قیمت نه آن را بود که بتکلف بخسبد قیمت آن را بود کش بخوابانند؛ چنانکه خدای

نه اندر خـواب تکلـف کردنـد نـه انـدر  را برگزید و به محل اعلی رسانید و لباس کفر از گردن ایشان برکشید ایشان
و تَحْسِـبُهُم «: پرورد؛ لقوله، تعـاىلخواب بر ایشان افکند و بی اختیار ایشان مر ایشان را می تعاىل بیداری؛ تا حق

ودو و این هر دو اندر حال بی اختیـاری بـ» ).الکهف/۱۸. (أیقاظاً وهُم رُقُودٌ و نُقَلِّبُهم ذاتَ الیمنيِ و ذاتَ الشِّمالِ
چون بنده به درجتی رسد که اختیار وی برسد و دستش از کل بریده گردد و همتش از غري اعراض کند اگر بخسـبد 

  .یا بیدار باشد به هر صفت که بود عزیز و بزرگوار باشد
پس شرط خواب مرید را آن باشد که اول خواب خود را چون آخرِ عهد خود داند از معاصی توبه کند و خصـمان 

ند و طهارتی پاکیزه کند و بر دست راست، روی سوی قبله کنـد و بخسـبد، کارهـای دنیـا راسـت کـرده؛ و خشنود ک
پس هر که به بیداری کار خـود سـاخته . نعمتِ اسالم را شکر کند و شرط کند که اگر بیدار گردد با سرِ معاصی نشود

  .باشد، وی را از خواب و مرگ باکی نباشد
آن پري به نزدیک آن امامی که اندر رعایت جاه و کاله رعونت نفـس انـدر مانـده  و اندر حکایات مشهور است که

این مردِ گـدای، هـر «: وی را از آن سخن رنجی به دل آمدی که» .بباید مردیا بافالن، می«: بود، درآمدی و گفتی
  ».گویدزمان مرا این سخن می

وی سـجاده بـاز » .یا بافالن، می بباید مرد«: مام گفتا. دیگر روز آن پري اندر آمد. روزی گفت من فردا ابتدا کنم
دانسـت کـه وی را مـی. امام را از آن تنبیهـی بـود. اندر حال جانش برآمد» .مُردم«: افکند و سر باز نهاد و گفت

  ».بسیج راه مرگ کن چنني که من کردم«: فرمود که
ل غلبه مخسبید و چون بیدار شـدید نیـز مخسـبید جز اندر حا: مریدان را بر آن داشتی که رضی اللّه عنه و شیخ من

  .که خواب ثانی بر مریدِ حقّ حرام بود و بیکاری و اندر این معنی سخن بسیار اید و اللّه اعلم

  باب آدابهم فی الکالم و السّکوت
  »).فصّلت/۳۳. (وَمَنْ أحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ دَعا إلَی اللّهِ«: قوله، تعاىل
  »).البقره/۲۶۳(مَعروفٌ قَوْلٌ «: و نیز گفت
  »).البقره/۱۳۶. (قُولُوا منّا«: و نیز گفت

بدان که گفتار از حق به بنده فرمـان اسـت، چـون اقـرار بـه یگـانگی وی و ثناهـای وی، و خلـق را بـه درگـاه وی 
: تعـاىلبه بنده و آدمی بدان مُمیِّز است ازدیگر حیوانـات؛ قولـه،  تعاىل خواندن و نطق نعمتی بزرگ است از حق

هر چند که گفتار از حق به بنـده  پس. یک قول مفسران اندر این، قول است» ).اإلسراء/۷۰(وَلَقَدْ کَرَّمَنا بَنی آدَمَ «
  ».أخْوَفُ ما أخافُ عَلی أمَّتی اللّسانُ«: السّالم نعمتی ظاهر است آفت آن نیز بزرگ است؛ لقوله، علیه

ت کند و مرد چون اندر شرب آن افتاد هرگز بـريون نتوانـد آمـد و و در جمله گفتار چون خمر است که عقل را سس
و چون این معلومِ اهـل طریقـت شـد کـه گفتـار آفـت اسـت، سـخن جـز بضـرورت . خود را از آن باز نتواند داشت

نگفتند؛ یعنی در ابتدا و انتهای سخن خود نگاه کردند، اگـر جملـه حـق را بـود بگفتنـد و اال خـاموش بودنـد؛ از 
جـز چنـني داننـد؛  تعالت کربیاؤه اند خالیق اگر خداوندتقد بودند که خداوند عالِم االسرار است و مذمومآنچه مع

پندارنـد یا می» ).الزّخرف/۸۰(أمْ یَحْسَبونَ أنّا النَسْمَعُ سِرَّهم و نَجْویهُم بَلی و رُسُلُنا لَدَیْهم یَکْتُبُونَ «: لقوله، تعاىل
نویسـند و مـن عـالم الغیـب و مطلـع دانـم و مالیکـه نیـز بـر ایشـان مـیشان؟ بلـی مـیدانم نهانیهای ایکه من نمی
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پـس انـدر خاموشـی فوایـد و » .آن که خاموش باشد نجات یابد. مَنْ صَمَتَ نجا«: السّالم و قوله، علیه. االسرارم
  .فتوح بسیار است و در گفنت آفت بسیار

 رضـی اللّـه عنـه از آن جمله جنید گفـت. وهی کالم را بر سکوتاند و گرو گروهی از مشایخ را بر کالم فضل نهاده
و وقت باشد که به سقوط قول » .عبارت جمله دعاوی است و آنجا که اثبات معانی است دعاوی هذر باشد«: که

اندر حال اختیار معذور گردد؛ یعنی اندر حال تقیه اندر حال خـوف، بـا وجـود اختیـار و قـدرت بـر قـول و انکـار 
ر حقیقت معرفت را زیان ندارد و به هیچ وقت بنده بی معنی به مجرد دعوی معـذور نباشـد و حکـم ایـن قولش م

سَ بُنْیانُـه علـی بیـانٍ «پس دعوی بی معنی نفاق آمد و معنی بی دعوی اخالص؛ . حکم منافقان کنند لِانَّ مَنْ أَسـِّ
راه بر بنده گشاده شد، از گفتار مستغنی گشت؛ از آنچه عبـارت ؛ یعنی چون »اسْتَغْنی فیما بَیْنَه و بنيَ ربِّه مِنَ اللّسانِ

بی نیاز است از تعبري احوال و غري وی کرای آن نکند که به وی مشغول باید شـد  تعاىل مراِعالم غري را بود، و حق
شـناخت زبـانش از آن که به دل حق را ب» .مَنْ عَرفَ اللّهَ کلَّ لِسانُه«: و مؤکّد شود این سخن به قول جنید که گفت

  .بیان بازماند؛ که اندر عیان، بیان حجاب نماید
یـا «: بـر پـای خاسـت و بـه آواز بلنـد گفـت رضی اللّـه عنـه اندر مجلس جنید: آید کهمی رضی اللّه عنه و از شبلی
ز یا بابکر، اگر مرادت حق است این اشـارت چـرا کـردی؟ کـه وی ا«: جنید گفت. ، و اشارت به حق کرد»مرادی

شـبلی بـر » به قول تو علیم اسـت؟ تعاىل این مستغنی است و اگر مرادت نه حق است خالف چرا گفتی؟ که حق
  .گفتۀ خود استغفار کرد

بیان احوال از حق به ما امر است که دعوی بـه معنـی «: و آن گروهی که کالم را بر سکوت فضل نهادند، گفتند که
بـه سـر عـارف باشـد و ضـرورتی مـانع نبـود، تـا اقـرار بـه معرفـت نپیونـدد  وقایم بود واگر کسی هزار سال بـه دل 
وأمّـا «: مؤمنان را بجملگی شکر و حمـد و ثنـا فرمـود؛ قولـه، تعـاىل ىلتعا حکمش حکم کافران باشد؛ و خداوند

یم ربوبیـت را پـس گفتـار مـا تعظـ. ، و ثنا و تحدث نعمت هراینه گفتاروی بـود»)الضّحی/۱۱(بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ 
اُجیبُ دعوةَ الدّاعِ إذا دَعانِ «: ، و نیز گفت، جل جالله»)المؤمن/۶۰(أُدْعُونی استَجِبْ لکُم «: باشد؛ لقوله، تعاىل

  .و مانند این» )البقره/۱۸۶(
هر که را بیانی نباشـد از روزگـار خـویش ورا روزگـار نباشـد؛ کـه نـاطق «: و یکی گوید از مشایخ، رضی اللّه عنهم

  ».تو وقت توست وقت
ـــــــنْ لســـــــانی ـــــــحُ مِ ـــــــالِ أفْصَ  لِســـــــانُ الْح

 

ــــــــانی ــــــــنْ ســــــــؤالِکَ تَرْجُم ــــــــمْتی عَ  وصَ
 

یکی را دید از مـدعیان کـه . رفتدر کرخ بغداد می رضی اللّه عنه روزی ابی بکر شبلی: و اندر حکایات یافتم که
ألنّ کالمَکَ لغوٌ و سـکوتَکَ هَـزْلٌ، و  سکوتُک خريٌ من کالمِکَ؛«: فقال» .السّکوتُ خريٌ مِنَ الکالمِ«: گفتمی

خاموشی تو بهرت از گفتار تو؛ از آنچه گفتارتو لغو است » .کالمی خريٌ من سُکوتی؛ ألنَّ سکوتی حِْلمٌ و کالمی علمٌ
اگـر علـم . و خاموشی تو هزل و گفتار من بهرت از خاموشی من؛ از آنچه سـکوت مـن حلـم اسـت و کـالم مـن علـم

  .داردم، و اگر بگویم علمم بر آن دارد چون نگویم حلیم باشم و چون بگویم علیم باشمنگویم حلم بر آن 
کالم، یکی حق بـود : کالمها بر دو گونه باشند و سکوتها بر دو گونه: گویمام میو من که علی بن عثمان الجالبی

اید گرفت اندر حال پس هر کسی را گریبان خود ب. و یکی باطل و سکوت، یکی حصول مقصود و آن دیگر غفلت
نطق و سکوت، اگر کالمش به حق بود گفتارش بهرت از خاموشی و اگر باطل بـود خاموشـی بهـرت از گفتـار، و اگـر 

و غفلـت بـود گفتـار بهـرت از  خاموشی از حصول مقصود و مشاهده بود خاموشی بهـرت از گفتـار و اگـر از حجـاب
  .خاموشی

از مدعیان مشتی هذر و هوس و عبارتی از معانی خاىل بـر دسـت  گروهی. عالمی اندر این دو معنی سرگردانند و
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، و گروهی از جهال، که مَناره از چـاه نشناسـند، سـکوت بـه »تر از سکوتگفتار فاضل«: گویند کهاند، و میگرفته
  .و این هر دو همچون یکدیگر باشند» .خاموشی بهرت از گفتار«: گوینداند و میجهل خود بازبسته

لِأنَّ مَـنْ نَطَـقَ أصـابَ أوْ غَلِـطَ و «ا فرا گفتار آرند و که را خاموش کنند؛ که اصل این معانی آن است؛ پس تا که ر
هرکه بگوید، یا خطـا گویـد یـا صـواب و هرکـه را بگویاننـد از خطـا و خللـش نگـاه » .مَنْ اُنطِقَ عَصِمَ مِنَ الشّطَطِ

: ، تا دیـد آنچـه دیـد، و چـون آدم را بگویانیدنـد»)األعراف/۱۲(أنا خَیْرٌ مِنه «: دارند؛ چنانکه چون ابلیس بگفت
  .گفت، تاش برگزیدند» )األعراف/۲۳(ربَّنا ظَلَمْنا انْفُسَنا «

مَـنْ کـانَ «. پس داعیان این طریقت اندر گفتار خود مأذون و مضـطر باشـند و انـدر خاموشـی شـرم زده و بیچـاره
ه خاموشی از حیا بود کالمش مر دلها را حیات بود؛ از آنچه گفتـار ایشـان آن را ک» .سَکُوتُه حیاءً کانَ کَالمُه حَیوةً

تـر از گفـنت دارنـد تـا بـا خـود بودنـد و از دیدار بود و گفت بی دیدار به نزدیک ایشان خوار بود و ناگفنت دوسـت
مَـن کـانَ « :از آن بـود کـه آن پـري گفـت، رضـی اللّـه عنـه. چون غایب شدند خلق مر قول ایشان را بر جان نگارنـد

پس باید تا طالب، زبانی را که خوضش اندر عبودیت بود، خاموش کنـد » .سُکوتُه لَهُ ذَهَباً، کانَ کَالمُه لِغَريهِ مَذْهَباً
  .تا زیانی که نطقش به ربوبیت بود فرا گفنت آید و عبارات وی صیاد دلهای مریدان گردد

اموش بـود جاهـل نباشـد و غافـل و مریـد را بایـد تـا انـدر و ادب اندر گفتار آن است که بی امر نگوید، و اگر خـ
سخن پريان دخل وتصرف نکند و به عبارت بر ایشان غریب نیارد وبـدان زبـان کـه شـهادت گفتـه اسـت دروغ و 
غیبت نگوید و مسلمانان را نرنجاند و درویشان را به نام مجرد نخواند و تا چیزی از وی نرپسـند نگویـد و سـخن 

ت آن که جز حق نگوید و فد و شرط خاموشی درویش آن بود که بر باطل خاموش نباشد و شرط گگفنت ابتدا نکن
و اللّه اعلم بالصّواب و . این را فرع بسیار است و لطایف بیشمار فامّا بدین مقدار بسنده کردم مر خوف تطویل را

  .الیه المرجِعُ و المآب

  ادابهم فی السّؤالِ وترکهبابُ 
  »).البقره/۲۷۳(الیَسْألونَ النّاسَ إلحافاً «: عزّ و جّل قوله،

ائلَ فـال تَنْهَـرْ «: سؤال به الحاف نکننـد و چـون کسـی از ایشـان سـؤاىل کنـد منـع نکننـد؛ لقولـه، تعـای ا السـّ و امـّ
نکننـدو غـري وی را در محـل سـؤال ننهنـد؛ کـه سـؤال اعـراض  تعاىل و تا توانند سؤال جز از حق» ).الضّحی/۱۰(

  .ه غري حق و چون بنده اعراض کرد بیم آن باشد که ورا اندر محل اعراض بگذارندباشد از حق ب
یا رابعه، چیزی بخـواه از مـن تـا مـرادت حاصـل «: که رضی اللّه عنها یافتم که یکی گفت از اهل دنیا مر رابعه را

  »چون خویشتنی خواهم؟من شرم دارم که از خالقِ دنیا دنیا خواهم شرم ندارم که از ! یا هذا«: وی گفت» .کنم
اندر وقت بومسلم مروزی درویشی بیگناه را به تهمت دزدی بگرفتند و به چهـار طـاق مـرو بـاز داشـتند : گویندکه

یا با مسلم، مرا خداونـد بـه تـو «: به خواب دید که وی را گفت السّالم علیه چون شب اندر آمد، بومسلم پیغمرب را
بومسـلم از » .برخیـز و وی را بـريون آر. بـی جرمـی انـدر زنـدان توسـت فرستاده است که دوستی از دوسـتان مـن

خواب بجست و سر و پای برهنه به در زندان دوید و بفرمود تا در بگشادند و آن درویش را بـريون آورد و از وی 
ایّها األمـري، کسـی کـه او خداونـدی دارد کـه چنـني نـیم «: درویش گفت» .حاجتی بخواه«: عذر خواست و گفت

ان بومسلم را سر و پا برهنه از بسرت گرم برانگیزد و بفرستد تـا او را از بالهـا برهانـد روا باشـد کـه او از دیگـری شب
  .بومسلم گریان گشت و درویش برفت» سؤال کند و حاجت خواهد؟

خافــاً الیســألونَ النّــاسَ إلْ«: روا باشــد درویــش را کــه از خلــق ســؤال کنــد؛ لقولــه، تعــاىل: و بــاز گروهــی گوینــد کــه
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  .کند از سؤال، اما به وجه الحاف، رد می»)البقره/۲۷۳(
  ».أُطلبُوا الحوائجَ عندَ حِسانِ الوُجُوه«: السّالم و قوله،علیه
  :اندبه سه علت سؤال کردن روا داشته رُضِیَ عنهم و مشایخ

روز و شب در انتظار آن گذاریم؛ ما دو گرده را آن قیمت ننهیم که : اند کهیکی مر فراغت دل را که البد بود و گفته
رضی  از آنچه هیچ مشغوىل چون شغل طعام نیست و از آن بود که چون بایزید مرید شقیق را پرسید از حال شقیق

او از خلـق فـارغ شـده اسـت و بـر حکـم تـوکلی «: در آن حالت که به زیارت وی آمده بود، مرید گفـت اللّه عنهم
چـون . نگـر تـا خـدای را بـه دو گـرده نیازمـایی: چون باز گردی، بگـوی او را کـه«: بویزید گفت او را که» .نشسته

گرسنه گردی دو گرده از همجنس خود بخواه و بارنامۀ توکل یک سونه تا آن شهر و والیت از شومی معاملت تـو 
  ».به زمني فرو نشود

و قیمت خود بدانند که ایشـان مـر  اند تا ذُّل آن بکشند و رنج بر دل خود نهندو دیگر ریاضت نفس را سؤال کرده
یـا بـابکر، تـرا «: آمد، گفت رضی اللّه عنهما هر کسی را به چه ارزند، و تکرب نکنند ندیدی که چون شبلی به جنید

ام و امري سامره ازتو هیچ کار نیایـد تـا بـه بـازار بـريون من پسر حاجب الحُجّاب خلیفه: نخوت آن در سر است که
تر بودی تـا سـرِ سـال هر روز بازارش سست. چنان کرد» .نی سؤال نکنی؛ تا قیمت خود بدانینشوی و از هر که بی

جنیـد . بگفـت رضی اللّه عنهمـا باز آمد با جنید. به درجتی رسید که اندر همه بازار بگشت، هیچ کسش هیچ نداد
یشان مبند و ایشان را به هـیچ دل اندر ا. یا بابکر، اکنون قیمت خود بدانی؛ که خلق را به هیچ می نريزی«: گفت

  .و این مر ریاضت را بود نه مر کسب را» .نیز برمگريد
  .من رفیقی داشتم موافق: روایت آرند که گفت رحمه اللّه و از ذوالنون مصری

: وی را بـه خـواب دیـدم، گفـتمش. او را پیش خواست و از محنت دنیا بـه نعمـت عقبـی رسـید عزّ و جّل خدای
: مرا بر پای کرد و گفت«: گفت» به چه خصلت؟«: گفتم» .مرا بیامرزید«: گفت» با تو چه کرد؟ تعاىل خدای«

تـرا . بندۀ من، بسیار ذُّل و رنج کشیدی از سفلگان و بخیالن و دست پیش ایشان دراز کردی و اندر آن صرب کـردی
  ».بدان بخشیدم

و مال از آنِ وی دانستند و همه خلقان وکـیالن  همه امالک دنیا. و سدیگر مر حرمت حق را از خلق سؤال کردند
چیزی که به نصیب نفس ایشان بازگشت از وکیل وی بخواستند و سخن خـود بـا وی بگفتنـد و انـدر . وی دیدند

پس سؤال ایشان . تر باشد از آن که بر خداوندشاهد بایستِ بنده که بر وکیل عرضه کند به حرمت و عزت نزدیک
  .اقبال بود به حق نه غیبت و اعراض از حق از غري، عالمت حضور و

از خـدای «: مادر گفت» .مرا می فالن چیز باید«: روزی مر مادر را گفت. یافتم که یحیی بن مُعاذ را دخرتی بود
ای مادر، من شرم دارم که بایست نفسانی خود از حضرت وی بخواهم، و آنچه تو دهـی هـم از «: گفت» .بخواه

  ».ر من باشدآنِ وی بود و روزی مقد
تر از آن نباشی که برنیاید و خلق را اندر میانه نبینی و از زنان اگر مقصود بر آید خرم: پس آداب سؤال آن باشد که

و اصحاب اسواق سؤال نکنی، و راز خود جز با آن نگویی که بـر حـالىل مـال وی مـوقن باشـی و تـا تـوانی کـرد 
یی نسازی و مر آن را ملک خود نگردانی و مر حکـم وقـت را سؤال بر نصیب خود نکنی و از آن تجمل و کدخدا

بـر دام گـدایی خـود  عـزّ و جـّل باشی حدیث فردا بر دل نگذرانی تا به هالک جاودانه مأخوذ نشوی و خدای را
  .نبندی و از خود پارسایی نکنی تا از راه آن ترا چیزی دهند

فاقـه زده و رنـج انقطـاع کشـیده بـه بـازار کوفـه انـدر آمـد،  ه کـه از بادیـه برآمـدتصوّفیافتم پريی را از محتشمان م
ایـن چـه ! ای هـذا«: گفتنـد» .از برای این گنجشگک مرا چیزی دهیـد«: گفتگنجشکی بر دست نشانده و می



۲۱۶  

مرا از بهر خدای چیزی دهید؛ از آن که بـه دنیـا شـفیع جـز حقـريی : محال باشد که من گویم«: گفت» گویی؟می
  .والسّالم. اندکی است از بسیار آنچه اندر این باب شرط استاین » .نتوان آورد

  باب آدابهم فی التّزویج و التّجرید
  »).البقره/۱۸۷(هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ و أنْتُم لِباسٌ لَهُنَّ «: قوله، تعاىل
  ».فأنّی أُباهی بِکُم األممَ یومَ القیمةِ و لو بالسِّقطِ. تناکَحُوا تکُثروا«: السّالم قوله، علیه

  .و این از صحاح اخبار است» .إنّ أعظَمَ النّساءِ برکةً أحْسَنُهنَّ وجوهاً و أرخَصُهُنَّ مُهوراً«: السّالم و قوله، علیه
و در جمله نکاح مباح است بر مردان وزنان و فریضه بر آن که از حرام نتواند پرهیزیـد و سـنت مـر آن را کـه حـق 

  .عیال بتواند گزارد
و » .اهل مر دفع شهوت را باید و کسب مر فراغـت دل را«: اند کهگروهی گفته رضی اللّه عنهم و مشایخ این قصه
و چون فرزند ببود اگر پیش از پدر بشـود شـفیعی بـود . مر اثبات نسل را باید تا فرزندی باشد«: گروهی گفتند که

  ».یوم القیامه و اگر پدر پیش برود دعاگویی بماند
 دخـرت فاطمـه بنـت مصـطفی، صـلی اللّـه علیـه مر ام کلثوم را رضی اللّه عنه ن الخطابعمرب: و اندر خرب است که

و تو مردی پـريی، و مـرا نیـت  او بس خرد است«: علی گفت. خِطبه کرد از پدرش علی، رضی اللّه عنهم اجمعني
باالحسـن، انـدر جهـان  یا«: عمر پیغام فرستاد» .است که به برادرزادۀ خودش دهم عبداللّه بن جعفر، رُضِیَ عنهم

کُلُّ سَبَبٍ ینقَطِـعُ : السّالم زنان بسیارند بزرگ و مراد من از ام کلثوم اثبات نسل است نه دفع شهوت؛ لقوله، علیه
کنون مرا سبب هست، بایدم تا نسب نیز با آن یار باشد تا هر دو طرف بـه متابعـت وی محکـم . إلّا سَبَبی و نَسَبی
  .از وی بیامد رضی اللّه عنهم وی را بدو داد و زید بن عمر ی اللّه عنهرض علی» .گردانیده باشم

علی المالِ، و الحَسَب، و الحُسْنِ، و الدّینِ؛ فعلـیکم : تُنْکَحُ النّساءُ علی أربعةٍ«: و قال النّبیُّ، صلی اللّه علیه و سلم
  ».مؤمنةٍ لِیَسُرَّ إذا نَظَر الیها بذاتِ الدّین، فانّه ما استفادَ امرهٌ بعدَ اإلسالمِ خرياً من زوجةٍ

و زواید بهرتین از پس اسالم، زنی مؤمنۀ موافقه باشد تا بدو انس گريد مرد مؤمن، و انـدر دیـن بـه صـحبت  فواید
وی قوتی باشد و اندر دنیا مؤانستی؛ که همه وحشتها در تنهایی است و همه راحتها اندر صحبت و رسـول گفـت، 

 رو بحقیقت مرد یا زن که تنها بود قرین وی شیطان بـود؛ کـه شـهوت را انـد» .نُ مَعَ الواحِدِالشّیطا«: السّالم علیه
و هیچ صحبت اندر حکم حرمت و امان چون زناشویی نیست، اگـر مجانسـت و مؤانسـت . آرایدپیش دل وی می

نخسـت انـدر پس درویـش را بایـد کـه . وموافقت باشد؛ و هیچ عقوبت و مشغوىل چندان نه، چون نه جنس باشد
تـر باشـد، کار خود تأمل کند و آفتهای تجرید و تزویج اندر پیش دل صورت کند؛تادفع کدام آفـت بـر دلـش سـهل

  .متابع آن شود
یکی تـرک سـنتی از سُـنن، و دیگـر پـروردن شـهوتی در دل و در تـن و خطـرِ : و در جمله در تجرید دو آفت است

ت؛ یکی مشغوىل دل به دیگری ودیگر شغل تن از برای حظ نفـس افتادن اندر حرامی و تزویج را نیز دو آفت اس
آن که صحبت اختیار کند با خلـق ورا تـزویج شـرط باشـد و آن کـه . و اصل این مسأله به عزلت و صحبت باز گردد

و حسـن بـن الحسـني » .سـريُوا سَـبَقَ المُفـرِدونَ«: السّـالم عزلت جوید از خلق، ورا تجرید زینت بود؛ لقوله، علیـه
  ».نَجَی المُخِفُّونَ وَهَلَکَ المُثْقِلُونَ«: لبصری گوید، رحمة اللّه علیها

چـون بـه . به دیهی رسیدم به قصد زیارت بزرگی که آنجا بود«: آید که گفتمی رحمة اللّه علیه از ابراهیم خواص
دو محراب ساخته و در یـک  ای دیدم پاکیزه؛ چنانکه معبد اولیا بود و اندر دو زاویۀ آن خانهخانۀ وی رفتم خانه
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ای پاکیزۀ روشن، و هردو ضعیف گشته از عبادت بسیار به آمدن من محراب پريی نشسته و اندر دیگر یک عجوزه
» ایـن عفیفـه تـرا کـه باشـد؟«: چون باز خواستم گشت، پرسـیدم از آن پـري کـه. سه روز آنجا ببودم. شادی نمودند

اندر ایـن سـه روز سـخت بیگانـه وار دیـدمتان «: گفتم» .نب عیالاز یک جانب دخرت عم و از دیگر جا«: گفت
بـدان کـه مـا بـه «: علت آن پرسیدم گفت» .آری، شصت و پنج سال است تا چنان است«: گفت» !اندر صحبت

مـدتی . را معلوم گشته بـودداد که دوستی ما مر یکدیگر کودکی عاشق یکدیگر بودیم، و پدر وی او را به من نمی
چون شب اول اتفاق مالقـات شـد، . دم تا پدرش را وفات آمد پدر من عم وی بود، او را به من دادرنج آن بکشی
بر ما چه نعمت کرده است که ما را به یکدیگر رسانید و دلهای مـا را از بنـد  تعاىل دانی که خدای: وی مرا گفت

وای نفس بازداریم و مراد خـود را پس ما امشب خود را از ه: گفت. بلی: و آفتهای ناخوب فارغ گردانید؟ گفتم
. دیگـر شـب همـان گفـت. صـواب ایـد: گفـتم. در زیر پای آریم و مر خداوند را عبادت کنیم، شکر این نعمت را

کنون شصت و پنج . دو شب از برای تو شکر بگزاردیم امشب از برای من نیز عبادت کنیم: شب سدیگر من گفتم
  ».گذاریمبه حکم مُالمست و همه عمر اندر شکر نعمت میایم سال برآمد که ما یکدیگر را ندیده

پس چون درویشی صحبت اختیار کند، باید تا قوت آن مستوره از وجه حالل دهد و مَهرش از حالل گزارد و تا از 
و اوامرِ وی چیزی باقی باشد بر وی به حظ نفس خود مشغول نشود و چون آن را بگـزارد،  تعاىل حقوق خداوند

بارخدایا، «: بر وجه مناجات بگوید تعاىل ش وی کند و حرص و مراد خود اندر خود کُشد، و با خداوندقصد فِرا
یـا . شهوت اندر خاک آدم تو سرشتی مر آبادانی عالم را و اندر علم قدیم خود خواستی که مرا این صحبت باشد

و دیگـر فرزنـدی وىل و رضـی بـه یکی مر دفع حرص حرام را به حـالل، : رب، این صحبت من دو چیز را گردان
  ».نه فرزندی که دل من از تو مشغول گرداند. ارزانی دار

هرگاه که به خردگی از مـادر طعـام خواسـتی، مـادر . وی را پسری آمد: آید کهمی رضی اللّه عنه و از سهل عبداللّه
ر نهـان او را پیـدا کـردی، مادر آن مراد انـد. ای کردیوی اندر محراب شدی و سجده» .از خدای خواه«گفتی، 

تا خو به درگاه حق کرد روزی از دبريستان اندر آمـد و مـادر حاضـر . بی آن که وی دانستی که آن مادر داده است
ای پسـر، «: مـادرش درآمـد بدیـد گفـت. آنچه بایستِ وی بود پدیدار آورد تعاىل خداوند. سر به سجده نهاد. نبود

  ».هر بار از آنجا که«: گفت» این از کجاست؟
به نزدیـک مـریم انـدر آمـدی، بـه تابسـتان میـوۀ زمسـتانی دیـد و بـه زمسـتان میـوۀ  صَلَواتُ اللّه علیه و چون زکریا

  ».مِنْ عندِ اللّه«: وی گفتی» )آل عمران/۳۷(أنّی لَکِ هذا «: تابستانی بر وجه تعجب پرسیدی
نـد؛ کـه هـالک درویـش انـدر کفو شـغل دل نیدنیـای حـرام  لباپس باید که استعمال سنتی مر درویش را اندر ط

خرابی دل بود؛ چنانکه از آنِ توانگران اندر خرابی سرای و باغ و خانمان؛ که آنچه توانگر را خـراب شـود آن را 
و انـدر زمانـۀ مـا ممکـن نگـردد کـه کسـی را زنـی . عوض باشد و آنچه درویش را خراب شود آن را عوض نباشد

ت و فضول و طلب محال و از آن بود که گروهی تجریـد و تخفیـف اختیـار کردنـد و موافقه باشد، بی بایست زیاد
یارَسُولَ «:قیلَ» .خَیْرُ النّاسِ فی آخِرِ الزّمانِ خفیفُ الحاذِّ«: السّالم اند؛ لقوله، علیهرعایت این خرب بر دست گرفته

برویـد کـه . سـريُوا سَـبَقَ المُفـرّدونَ«: و نیـز گفـت» .هُالّذی ال أهلَ لَـهُ وَال وَلَـدَ لَـ«: قال» اللّهِ، و ما خفیفُ الحاذِّ؟
  ».مفردان بر شما سبقت گرفتند

انـد کـه دل ایشـان از آفـت خـاىل ترین، مجردانبر آن که بهرتین و فاضل رُضِیَ عنهم اند مشایخ این طریقو مجتمع
  .باشد و طبعشان از ارادت مُعرض

بَ اىلَّ مِـنْ دُنیـاکم ثَـالثٌ«: گفـت السّـالم یـهعل و عوام ارتکاب خرب مروی را که پیغمـرب الطّیـبُ و النِّسـاءُ و : حُبـِّ
: گـوییم» .تـر باشـدچون زنان محبوب وی باشند بایـد تـا تـزویج فاضـل«: گویند» .جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنی فی الصّلواةِ
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مـی بداریـد؟ اگـر آن محبـوب وی پـس چـرا دسـت از حرفـت » .الفَقْرُ و الجهادُ: ىل حِرْفتانِ«: السّالم قال، علیه
است، این حرفت وی است پس به حکم آن که هوایتان را میل بدان بیشرت اسـت مـر هـوای خـود را محبـوب وی 

  .کسی پنجاه سال متابع هوای خود باشد پندارد که متابع سنت است. خواندن محال باشد
ای که انـدر دنیـا بود اندر بهشت و نخست فتنهای که به سر آدم مقدر بود اصل آن از زنی و در جمله نخستني فتنه

دو فریسته را خواست تا عذاب  تبارک و تعاىل هم از زنی بودو چون خداوند یعنی فتنۀ هابیل و قابیل پدیدار آمد
مـا ترکـتُ «: السّـالم انـد؛ قولـه، علیـههای دینی و دنیایی ایشـانو اىل یومنا هذا، همه فتنه. کند سبب آن زنی شد

پـس فتنـۀ » .هیچ فتنه نگذاشتم پس از خـود زیانکـارتر بـر مـردان اززنـان. فتنةً أضرَّ عَلی الرّجالِ مِنَ النّساءِ بعدی
  ایشان بر ظاهر چندین است اندر باطن خود چگونه باشد؟

تنه ای ام از پس آن که یازده سال از آفت تزویج نگاه داشته بود، تقدیر کرد تا به فو مرا که علی بن عثمان الجالبی
در افتادم و ظاهر و باطنم اسري صفتی شد که با من کردند، بی از آن که رؤیت بـوده بـود و یـک سـال مسـتغرق آن 

به کمال فضل و تمام لطف خـود عصـمت خـود  تعاىل بودم؛ چنانکه نزدیک بود که دین بر من تباه شدی؛ تا حق
  .والحمدللّه علی جزیل نَعْمائه. داشت به استقبال دل بیچارۀ من فرستاد و به رحمت، خالصی ارزانی

اند چون تزویج آمد کار دیگرسان شـد و هـیچ لشـکر نیسـت از عسـاکر و در جمله قاعدۀ این طریق بر تجرید نهاده
شهوت اال که آتش آن را به اجتهاد بتوان نشاند؛ از آنچه آفتی که از تو خیزد آلت دفـع آن هـم بـا تـو باشـد غـريی 

یکی آن که اندر تحت تکلف درآیـد و یکـی از : تو زایل شود و زوال شهوت به دو چیز باشدنباید تا آن صفت از 
دایرۀ کسب و مجاهدت بريون باشد آنچه انـدر تکلـف و مقـدور آدمـی اسـت، گرسـنگی باشـد و آنچـه از تکلـف 

اجـزای  بريون باشد یا خوفی مُقلقل است، یا حیی صادق که تفاریق همم جمع شود و محبت، سـلطان خـود انـدر
  .جسد پراکند، و جملۀ حواس را از وصف همگان معزول کند و کل بنده را جد کند و هزل را ازوی فانی گرداند

حاجـت ایـد تـرا بـه «: ورا گفتنـد. مـردی محتشـم بـود که به ماوراء النهر رفیق مـن بـود و احمد حمادی سرخسی
. خود،غایب باشم از خود، یا حاضر بـه خـودمن اندر روزگار «:گفت» چرا؟«: گفتند» .نه«: وی گفت» تزویج؟

چون غایب باشم از کونني یادم ناید و اگر حاضر بوم نفس خود را چنان دارم که چون نـانی بیایـد چنـان دانـد کـه 
  ».پس شغل دل عظیم باشد به هرچه خواهی گو باش. هزار حور یافته است

حکـم تقـدیر و پـردۀ غیـب چـه بـريون آیـد اگـر تجریـد ما اختیار خود از هر دو منقطع کنیم تـا از : و گروهی گفتند
نصیب ما آید اندر آن به عفت کوشیم و اگر تزویج، متابع سنت باشیم و به فراغ دل کوشیم؛ کـه چـون داشـتِ وی 

که اندر حال قدرت روی از مراد خود بگردانیـد و بـه  السّالم علیه با بنده باشد تجرید وی چون از آنِ یوسف بُوَد
و رؤیت عیوب نفس مشغول شد، اندر آن وقت کـه زلیخـا بـا وی خلـوت کـرد و تـزویج وی چـون از آنِ قهر هوی 
بود شغل اهل، شغل نداشت چون ساره رشک پیـدا  تعاىل و به اعتمادی که وی را با حق السّالم علیه ابراهیم بُوَد

برد و به خداوند سرپد و روی از ایشان کرد و تعلق به غريت کرد،ابراهیم هاجر را برگرفت و به وادی غريذی زرع 
پس هالک بنده نه اندر تزویج و تجرید است؛ . بداشت و برپورد ایشان را؛ چنانکه خواست تعاىل حق. بگردانید

  .که بالی وی اندر اثبات اختیار و متابعت هوای خود است
بشـولیده، و بـا اهـل خـود شـفیق  اوراد وَیْ فوت نشود و احوال ضایع و اوقات: و شرط آداب متأهل آن است که

  .بوَد و نفقۀ حالل سازدش و از برای وی رعایت ظلمه و سالطني نکند تا اگر فرزندی باشد بشرط باشد
روزی بـا جمعـی از رؤسـا و سـادات  رضـی اللّـه عنـه احمد حرب نیسـابوری: که اندر حکایات معروف است که

ه آن پسـر شـرابخوارش انـدر آمـد، مسـت و رود نـواز، و بدیشـان نسابور، که به سالم وی آمده بودند، نشسته بود ک
شـما را چـه بـود کـه «: آن جمله متغري شدند احمـد آن تغـري انـدر ایشـان بدیـد گفـت. برگذشت و از کس نیندیشید
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به برگذشنت این پسر بر این حال بر شما، ما متغري شدیم و تشویر خوردیم کـه وی از «: گفتند» تغريی پدیدار آمد؟
وی معذور است؛از آنچه شبی از خانۀ همسایه چیزی آوردند خوردنی و مـن و عیـال «: احمد گفت» .نیندیشندتو 

. و خـواب بـر مـا افتـاد و ورد مـا بشـد. آن شب ما را صحبت افتاد و این فرزند از آن بـوده اسـت. از آن بخوردیم
مـرا از : گفـت. چه فرسـتاده بـود از کجاسـتچون بامداد بود، تتبع کار خود بکردیم و بدان همسایه بازگشتیم تا آن

  ».عروسی آورده بودند چون نگاه کردیم از خانۀ سلطانی بود
و شرط آداب مجرد آن است که چشم را از ناشایست بازداری و نادیدنی نبینی، و نااندیشـیدنی نیندیشـی و آتـش 

ی نفـس را علـم نگـویی و مـر شهوت را به گرسنگی بنشانی، و دل از مشـغوىل بـه احـداث نگـاه داری و مـر هـوا
  .بوالعجبی شیطان را تأویل نسازی؛ تا به نزدیک طریقت مقبول باشی

  .این است اختصار آداب صحبت و معاملت، چنانکه اندک بر بسیار دلیل باشد

  و حدودِ ألفاظهم و حقائقٍ معانیهم کشفُ الحجاب العاشر فی بیانِ منطقهم
ی را و ارباب هر معاملتی را بـا یکـدیگر انـدر جریـان اسـرار خـود عبـارات هر صنعتکه مر اهل  اسعدک اللّه بدان

یکـی حسـن تفهـیم و تسـهیل : است و کلمات که بجز ایشان معنی آن ندانند و مـراد وضـع عبـارات دو چیـز باشـد
واضح تر باشد و دیگر کتمان سر را از کسانی که اهل آن علم نباشند و دالیل آن غوامض را تا به فهم مرید نزدیک

فعل ماضی و مستقبل و صحیح و معتـل و : اند به عباراتِ موضوع خود، چونچنانکه اهل لغت مخصوص. است
رفع و ضم و نصـب و : اند به عباراتِ موضوع خود، چوناجوف و لفیف و ناقص و مثلهم و اهل نحو مخصوص

عبـارات موضـوع  انـد بـهفتح و خفض و جـر و کسـر و منصـرف و الینصـرف و غـريه و اهـل عـروض مخصـوص
انـد بـه عبـارات موضـوع خـود، بحور و دوایر و وتد و فاصله و آنچه بدین ماند و محاسبان مخصوص: خود،چون

فرد و زوج و ضرب و جـذر و اضـافت و تضـعیف و تنصـیف و جمـع و تفریـق و آنچـه بـدین مانـد، و فقهـا :چون
تهاد و دفع و الزام و آنچه بدین مانـد و علت و معلول و قیاس و اج: اند به عبارات موضوع خود، چونمخصوص

مسند و مرسل و آحـاد و متـواتر و جـرح و تعـدیل وآنچـه بـدین مانـد و متکلمـان نیـز بـه : محدثان همچنان، چون
اند چون عرض و جوهر و کـل و جـزء و جسـم و جـنس و تحیـز و تـوىل، و آنچـه عبارات موضوع خود مخصوص

موضوع است مر کُمون و ظهور سخن خود را؛ تا اندر طریقت خـود بـدان  پس این طایفه را نیز الفاظ. بدین ماند
پـس مـن بعضـی از آن کلمـات را بیـانی . تصرف کنند و آن را که خواهند باز نمایند و از آن که خواهنـد بپوشـانند

فایده تمام ن چه چیز است تا تو و خوانندگان این کتاب را مشرح بیارم و فرق کنم میان هردو کلمه که مرادشان از آ
  .شود، ان شاء اللّه

  الحال و الوقت، و الفرق بینهما: فمن ذلک
وقت اندر میان این طایفه معروف است و مشایخ را اندر این، سخن بسیار است، و مراد من اثبات تحقیـق اسـت 

  .نه تطویل بیان
ل وی پیونـدد و سـر وی پس وقت آن بود که بنده بدان ازماضی و مستقبل فارغ شود؛ چنانکه واردی از حق به د

پس همه خلق رااندر این دست . لبرا در آن مجتمع گرداند؛ چنانکه اندر کشف آن نه از ماضی یاد آید نه از مستق
علـم مـا مـر عاقبـت و «: خداونـدان وقـت گوینـد. نرسد ونداند که سابقت بر چه رفت و عاقبت بر چه خواهد بود

با حق خوش است؛ که اگر به فردا مشغول گردیم و یا اندیشـۀ دی بـه ما را اندر وقت . سابق را ادراک نتواند کرد
  ».دل بگذاریم، از وقت محجوب شویم و حجاب پراکندگی باشد

وقت عزیز خود «: پس هرچه دست بدان نرسد اندیشۀ آن محال باشد؛ چنانکه بوسعید خراز گوید، رحمة اللّه علیه
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رین چیزهـای بنـده شـغل وی باشـد بـني الماضـی و المسـتقبل؛ و عزیزت» .را جز به عزیزترین چیزی مشغول مکنید
وقتـی  عـزّ و جـّل مرا با خـدای» .ىل مَعَ اللّهِ وقتٌ الیَسعُنی فیه مَلَکٌ مُقرَّبٌ و ال نبیٌّ مُرسَلٌ«: السّالم لقوله، علیه

آن بـود کـه چـون است که اندر آن وقت هژده هزار عالم را بر دل من گذر نباشد و در چشـم مـن خطـر نیـارد و از 
مـا زاغَ «: شب معراج زینت مُلک زمني و آسمان را بر وی عرضه کردند، به هیچ چیز باز ننگریست؛ لقوله، تعـاىل

  .؛ از آنچه او عزیز بود و عزیز را جز به عزیز مشغول نکند»)النّجم/۱۷(البصرُ وَما طَغی 
یکـی در محـل وصـال و دیگـر در . ل وجـدیکی اندر حال فقد و دیگر اندر حا: پس اوقات موحد دو وقت باشد

محل فراق و اندر هر دو وقت او مقهور باشد؛ از آنچه در وصل وصلش به حـق بـود و در فصـل فصـلش بـه حـق 
اختیارو اکتساب وی اندر آن میانه ثبات نیابد تا ورا وصفی توان کرد و چـون دسـت اختیـار بنـده از روزگـار وی 

  .شدبریده گردد، آنچه کند و بیند حق با
درویشی را دیدم اندر بادیه در زیر خار مغیالنی نشسته، اندر جـایی صـعب بـا : آید کهمی رضی اللّه عنه و از جنید

بدان کـه مـرا وقتـی بـود، اینجـا ضـایع «: گفت» ای برادر، ترا چه چیز اینجا نشانده است؟«: گفتم. مشقت تمام
دوازده سـال «: گفـت» چنـد سـال اسـت؟«: گفـتم» .گـزارمام و انـدوه مـیاکنون بدین جای نشسته. شده است

  ».اکنون شیخ همتی در کار کند، باشد که به مراد خود رسم و وقت بازیابم. است
. من برفتم و حج بکردم و وی را دعا کردم اجابت آمـد و وی بـه مـراد خـود بازرسـید: گفت رحمة اللّه علیه جنید

ای جــوانمرد، آن وقــت بازیــافتی، چــرا از اینجــای فراتــر «: تمگفــ. چــون بــاز آمــدم وی را یــافتم، همانجــا نشســته
ایّها الشیخ، جایگاهی را می مالزمت کردم که محل وحشت من بود و سـرمایه اینجـا گـم کـرده «: گفت» نشوی؟

بودم؛ روا باشد که جایی را که سرمایه آنجا بازیافتم و محل انس من است، بگذارم؟ شـیخ بسـالمت بـرود کـه مـن 
ا خاک این موضع برخواهم آمیخت تا به قیامت سر از این خاک برآرم، که محل انس و سرور من خاک خویش ب

  ».است
  :متنبی گوید

ــــــبٌ ــــــلَ مُحبَّ ــــــولِی الجمی ــــــریٍ یُ ــــــلُّ ام  فکُ
 

 وکــــــــلُّ مکــــــــانٍ یُنْبــــــــتُ العِــــــــزَّ طَیِّــــــــبُ
 

ان بـه عـوض آن بدهـد، و و وقت اندر تحت کسب بنده نیاید تا به تکلف حاصل کند و به بازار نیز نفروشند تا ج
وی را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود و هر دو طرف آن اندر رعایت وی متساوی بود و اختیار بنده ازتحقیق آن 

  .باطل
؛ از آن که صـفت شمشـري بریـدن اسـت و صـفت وقـت بریـدن؛ کـه وقـت »الوقتُ سیفُ قاطعٌ«: اندو مشایخ گفته

إما مُلک و إما پس صحبت با شمشري با خطر بود . ردا از دل محو کندماحی مستقبل و ماضی بود و اندوه دی و ف
اگر کسی هزار شمشريی را خـدمت کنـد و کتـف خـود را حمـال وی سـازد، . یا مَلِک گرداند یا هالک کند. هُلک

اندر حال بریدن تمییز نکند میان قطع صاحب خود و آنِ غـريی، چـرا؟ از آنچـه صـفت وی قهـر اسـت بـه اختیـار 
  .ی قهر وی زایل نشود، واللّه اعلمصاحب و

والمحالـه وقـت بـه حـال محتـاج باشـد کـه . و حال واردی بود بر وقت که ورا مزین کند؛ چنانکه روح مر جسد را
پس چون صاحب وقت صاحب حال شود، تغـري از وی منقطـع شـود و . صفای وقت به حال باشد و قیامش بدان

بی حال زوال روا بود، چون حال بدو پیوسـت جملـه روزگـارش وقـت اندر روزگار خود مستقیم گردد؛ که با وقت 
گردد و زوال بر آن روا نبود و آنچه آمد و شد نماید از کمون و ظهـور بـود و چنانکـه پـیش از ایـن صـاحب وقـت 
نازل وقت بود و متمکن غفلت، کنون نازل حال باشد و متمکن وقت، از آنچه بر صاحب وقـت غفلـت روا بـودو 

  .ل روا نباشدبر صاحب حا
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، زبانش اندر بیان حالش ساکت و معاملتش به تحقیق حالش »الحالُ سکوتُ اللّسانِ فی فنونِ البیان«: اندو گفته
که عبـارت از حـال محـال بـود؛ از » .السُّؤالُ عَنِ الحالِ محالٌ«: ناطق و از آن بود که آن پري گفت، رضی اللّه عنه

  .آنچه حال فنایِ مقال بود
و بـاز » .اندر دنیا یا عقبی، ثُبور یا سرور، وقتت آن بود که اندر آنی«: که رحمة اللّه علیه وعلی دقاق گویداستاد اب

 علیـه حال چنني نباشد که آن واردی است از حق به بنده، چون بیامد آن جمله را از دل نفی کند؛ چنانکه یعقـوب
گـاه . شـدکرد و گاه از وصال اندر وصال بینا مـیید میصاحب وقت بود، گاه از فراق اندر فراق چشم سف السّالم

 علیه و گاه از رَوْح چون رُوح بود و گاه از سرور چون سرو و ابراهیم. از مویه چون موی بود، و گاه از ناله چون نال
ه دید تا محزون بدی و نه وصال تا مسرور شـدی سـتاره و مـاه و آفتـاب جملـصاحب حال بود نه فراق می السّالم

ال أُحِبُّ االفلـنيَ «: گفتیکردند و وی از رؤیت جمله فارغ؛ تا به هرچه نگریستی حق دید و میمددِ حال وی می
از فقدِ حبیب دلش محـل . پس گاه عالم، جحیمِ صاحب وقت شود؛ که اندر مشاهدت غیبت بود» ).األنعام/۷۶(

ای که هر زمان از حـق بـه وقـت بـدو تحفـه وحشت بود و گاه به خرمی دلش چون جنان بود اندر نعیم مشاهدت؛
بود و بشارتی؛ و باز صاحب حال را اگر حجاب بلیت یا کشـف نعمـت بـود، جملـه بـر وی یکسـان بـود؛ کـه وی 

یکی در راحت وقت بـا خـود بـود و . پس حال صفت مراد باشد، و وقت درجۀ مرید. پیوسته اندر محل حال بود
  !المنزلَتَیْنِ یکی در فرح حال با حق؛ فشتّان ما بنيَ

  المقام و التّمکني، و الفرق بینهما: و من ذلک
و هـر یکـی را از . طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نیـت ویمقام عبارتی است از اقامت 

مریدان حق مقامی است که اندر ابتدا درگاه طلبشان را سبب آن بوده است و هر چند که طالب از هـر مقـام بهـره 
کند، قرارش بر یکی باشد از آن؛ از آنچه مقـام ارادت از ترکیـب جبلـت باشـد نـه ابد و بر هر یکی گذری مییمی

ا الّـا لـه مقـامٌ معلـومٌ «: مِن قائـلٍعزّ  روش معاملت، چنانکه خداوند ما را خرب داد از قول مقدس؛ / ۱۶۴(وَمـا مِنـّ
ز آنِ ابـراهیم تسـلیم و از آنِ موسـی انابـت و از آنِ داود پس مقام آدم توبه بود و از آنِ نوح زهـد و ا» ).الصّافّات

ذکر و هر چند که هر یک  صلوات اللّه علیهم اجمعني یحیی خوف و از آنِ محمدحزن و از آنِ عیسی رجا و از آنِ 
  .را اندر هر محل شربی بود، آخر رجوعشان باز آن مقام اصلی خود بود

ام و میان حال و مقام فرقـی کـرده امـا اینجـا از ایـن چـاره ت بیان کردهو من اندر مذهب حارثیان طرفی از مقاما
  .نیست

همـه انبیـا را  عزّ و جّل یکی مقام، و دیگر حال و سدیگر تمکني و خدای: بدان که راه خدای بر سه قسمت است
ه آمدنـد بـا صـد و از برای بیان کردن راه خودفرستاده است تا حکم مقامات را بیان کنند و تمامت انبیا و رسل کـ

اهل هر مقامی را حاىل پدیـدار آمـد و بـدان پیوسـت کـه کسـب  السّالم علیه بیست و چهار مقام و به آمدن محمد
الیومَ أکملتُ لکُم دیـنَکُم «: خلق از آن منقطع بود؛ تا دین تمام شد بر خلق و نعمت به غایت رسید؛ لقوله، تعاىل

آنگاه تمکني متمکنان پدیدار آمد و اگر خواهم که احوال جمله برشـمرم و  »).المائده/۳(و أتممتُ علیکُم نعمتی 
  .مقامات شرح دهم از مراد باز مانم

پس اهل مقامات را از مقامـات گـذر . اما تمکني عبارتی است از اقامت محققان اندر محل کمال و درجت اعلی
از بـدایت بـه نهایـت . آن قرارگاه منتهیـان ممکن بود، و از تمکني گذر محال؛ از آنچه این درجت مبتدیان است و

گذر باشد از نهایت گذشن روی نباشد؛ از آنچه مقامات منازلِ راه باشد و تمکني قرار پیشگاه و دوستان حق اندر 
راه عاریت باشند و اندر منازل بیگانه سر ایشان از حضرت بود ود ر حضرت، آلـت آفـت بـود، و ادوات غیبـت و 

  .علت بود
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لیت شعرا ممدوح خود رامدح به معاملت کردندی و تا چند گاه برنیامدی شعر ادا نکردنـدی؛ چنانکـه و اندر جاه
چون شاعری به حضرت ممدوحی رسیدی شمشري بکشیدی و پای ستور بینداختی و شمشـري بشکسـتی و مـراد از 

ن که تا حسودان خـود م، و شمشري بدادبایست تا مسافت حضرت تو بدان بنورآن، آن بودی که مرا ستور از آن می
اکنون که رسیدم، آلت مسافت به چه کار آیدم؟ ستور بکشـتم؛ کـه رجـوع از تـو روا . را بدان از خدمت تو بازدارم

  .ندارم و شمشري بشکستم؛ که قطع از درگاه تو بر دل نگذرانم و چون چند روز برآمدی آنگاه شعر ادا کردندی
چون به قطع منازل و گذاشنت مقامات به محل تمکـني : هم بدین فرمود که صلوات اللّه علیه موسی را تعاىل و حق

نعلني بريون کن و » ).النّمل/۱۰(أَلْقِ عصاک«و » )طه/۱۲(فَاخْلَعْ نَعْلَیک «رسیدی، اسباب تلوین از تو ساقط شد 
  .عصا بیفکن؛ که آن آلت مسافت است و اندر حضرت وصلت وحشتِ مسافت محال باشد

آب تا اندر رود باشد روان بود، چون به دریـا رسـید . تی طلب کردن است و انتهای آن قرار گرفنتپس ابتدای دوس
قرار گريد و چون قرار گرفت طعم بگرداند تا هرکه را آب باید به وی میل نکند، به صحبت وی کسـی میـل کنـد کـه 

بدان دریـا فـرو شـود یـا جـواهر عزیـز ورا جواهر باید؛ تاترک جان بگوید و مِثْقلۀ طلب بر پای بندد و سرنگونسار 
  .مکنون به دست آرد یا جان در طلب آن به شست فنا دهد

  ».تمکني رفع تلوین است. التمکنيُ رفعُ التّلوین«: گوید رُضِیَ عنهم و یکی از مشایخ
ري و چون حال و مقـام، بـه معنـی نزدیـک اسـت بـدان و مـراد از آن تغیـو تلوین هم از عبارات این طایفه است،  

گشنت از حال به حال خواهند و مراد از آن، آن است که مـتمکن مـرتدد نباشـد و رخـت یکسـره بـه حضـرت بـرده 
باشد و اندیشۀ غري از دل سرتده نه معاملتی رود بر او که حکم ظاهرش بَدَل کند و نه حاىل باشد که حکـم بـاطنش 

یک نظر به طور تجلی کرد هوش از وی بشـد؛  تعاىلحقمتلون بود،  صلوات اللّه علیه متغري گرداند؛ چنانکه موسی
مـتمکن بـود از مکـه تـا بـه  صلّی اللّـه علیـه و رسول» ).األعراف/۱۴۳(وَخَرَّ موسی صَعِقاً «: کما قال اللّه، تعاىل

  .قاب قوسني در عني تجلی بود از حال بنگشت و تغري نیاورد و این درجت اعلی بود واللّه اعلم
آن را . یکی آن که نسبت آن به شاهد خود باشد و یکی آن که اضافت به شواهد حق: گونه باشد پس تمکني بر دو

که نسبت به شاهد خود باشد باقی الصّفه باشد و آن را که حواله به شاهد حق بود فانی الصفه باشـد و مـر فـانی 
اقامـت ایـن اوصـاف را  الصفه را محـو و صـحو و لَحْـق و محـق و فنـا و بقـا و وجـود و عـدم درسـت نیایـد؛ کـه

  .موصوف باید و چون موصوف مستغرق باشد حکم اقامت وصف ازوی ساقط بود
  .واللّه اعلم. و اندر این معنی سخن بسیار اید و من بر این اختصار کردم ترک تطویل را

  المحاضرة و المکاشفة، و الفرق بینهما: و من ذلک
پـس . ن، و مکاشفه بر حضور تحري سر افتد اندر حظريۀ عیـانبدان که محاضره بر حضور دل افتد اندر لطایف بیا

محاضره اندر شواهد آیات باشد، و مکاشفه انـدر شـواهد مشـاهدات و عالمـت محاضـره دوام تفکـر باشـد انـدر 
فرق میان آن که اندر افعال متفکـر بـود، و از آنِ آن کـه . رؤیت آیت و عالمت مکاشفه دوام تحري اندر کُنه عظمت

  .متحري بود بسیار بود از این دو یکی ردیف خُلّت بود و دیگری قرین محبت اندر جالل
اندر ملکوت آسمانها نگـاه کـرد و انـدر حقیقـت وجـود آن تأمـل و تفکـر  صلوات اللّه علیه ندیدی که چون خلیل

انـدر به رؤیت فعل طالب فاعل گشت؛ تا حضور وی فعل را دلیـل فاعـل گردانیـد و . نمود، دلش بدان حاضر شد
؛ و حبیـب را چـون »)األنعام/۷۹(إنّی وجَّهْتُ وَجْهِیَ للّذی فَطَرَ السّمواتِ و األرضَ حَنیفاً «: کمال معرفت گفت

به ملکوت بردند، چشم از رؤیت کل فرا کرد فعل ندید و خلق ندید و خود را ندید تا به فاعل مکاشف شـد انـدر 
رؤیـت روی نبـود رای قربـت کـرد . دت شدو طلـب رؤیـت کـردکشف، شوق بر شوقش بیفزود و قَلَقْ بر قلقش زیا

هرچند که بر دل حکـم تنزیـه دوسـت ظـاهرتر شـد، . قربت ممکن نگشت، قصد وصلت کرد وصلت صورت نبست
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آنجـا کـه خُلّـت بـود حـريت کفـر . متحري شـد. نه روی اعراض بود و نه امکان اقبال. تر گشتشوق دوست زیادت
لت شرک آمد و حريت سـرمایه شـد؛ از آنچـه آنجـا حـريت انـدر هسـتی بـود و آن نمود و اینجا که محبت بود وص

  .شرک باشد و اینجا در چگونگی و این توحید باشد
راً«: گفـت رحمـة اللّـه علیـه و از این بود که شـبلی ؛ از آنچـه زیـادت تحـري انـدر »یـا دلیـلَ المُتحیّـرینَ زِدْنـی تحیـّ

  .مشاهدت، زیادت درجه باشد
رضـی اللّـه  با ابراهیم سعد علوی رضی اللّه عنه عنی در حکایات مشهور است که چون بوسعید خرازو اندر این م

راه بـه حـق «: گفت» راه حق چه چیز است؟«: پرسیدند از وی که. بر لب دریا، آن دوست خدای را بدیدند عنه
ن اسـت کـه تـو بـر آنـی بـه راه عـوام آ«: گفـت» .شرح کن«: گفتند» .یکی راه عام و دیگر راه خاص: دو است

  ».علتی قبول کن و به علتی رد و راه خواص آن که ایشان معلل علت بینند نه علت
  .واللّه اعلم بالصّواب و الیه المرجع و المآب. و حقیقت این حکایت بشرح گذشته است و مراد جز این است

  القبض و البسط، و الفرق بینهما: و من ذلک
اند از آن احواىل که تکلـف بنـده از آن سـاقط اسـت؛ چنانکـه آمـدنش بـه کسـبی بدان که قبض و بسط دو حالت

پس قـبض عبـارتی بـود از قـبض » ).البقره/۲۴۵(و اللّهُ یقبِضُ و یبسُطُ «: نباشد و رفنت به جهدی نه؛ قوله، تعاىل
بـی  قلوب اندر حالت حجاب و بسط عبارتی است از بسط قلوب اندر حالت کشف و ایـن هـر دو از حـق اسـت

تکلف بنده و قبض اندر روزگار عارفان، چون خوف باشد اندر روزگار مریدان و بسط اندر روزگار عارفان چـون 
  .رجا باشد اندر روزگار مریدان به قول این گروه که قبض و بسط را بر این معنی حمل کنند

یکـی آن کـه ذکـرش مقـدم : اتر است از رتبت بسط مـر دو معنـی رو از مشایخ گروهی بر آنند که رتبت قبض رفیع
است اندر کتاب و دیگر آن که اندر قبض گدازش و قهر اسـت و انـدر بسـط نـوازش و لطـف و المحالـه گـدازش 

تر باشد از پرورش آن؛ از جهت آن که آن حجاب اعظم است و گروهی بر آنند که رتبـت بشریت و قهر نفس فاضل
ر آن اندر کتاب عالمت تقدیم فضـل مـؤخّر اسـت بـر آن؛ از بسط رفیع تر است از رتبت قبض؛ از آن که تقدیم ذک

آنچه اندر عرف عرب آن است که اندر ذکر مقدم دارنـد مـر چیـزی را کـه انـدر فضـل مـؤخر بـود؛ کمـا قـال اللّـه، 
إنّ اللّـهَ «: ت، و نیـز گفـ»)فـاطر/۳۲(فَمِنْهُم ظالمٌ لِنَفْسِه و منهم مُقْتَصِدٌ و منهم سابقٌ بالخَیْراتِ بإذنِ اللّـه «: تعاىل

یـا مـریمُ اقْنُتـی لربّـکِ و اسْـجُدی و ارکَعـی مَـعَ «: ، و قولـه تعـاىل)البقـره/۲۲۲(یُحِّب التّوّابنيَ و یُحبُّ المتطهّرین 
و نیز اندر بسط سرور است و اندر قبض ثُبور و سرور عارفـان جـز در وصـل معـروف » ).آل عمران/۴۳(الرّاکعني 

  .پس قرار اندر محل وصل بهرت از قرار اندر محل فراق. قصود نهنباشد و ثُبورشان جز در فصل م
کـه چـون آن . که قبض و بسط هر دو یک معنی است که از حق به بنده پیونـدد: رحمة اللّه علیه و شیخ من گفتی

بر دل نشان کند، یا سر بدان مسرور شود و نفس بدان مقهور یا سر مقهور شود و نفـس مسـرور و انـدر قـبض سـر 
بسط نفس وی باشد و اندر بسط سر دیگری قـبض نفـس وی؛ و آن کـه از آن جـز ایـن عبـارت کنـد تضـییع  یکی

فـی بَسْـطِ النّفـوسِ و بَسْـطُ القلـوبِ فـی قـبضِ قبضُ القلوبِ «: انفاس باشد و از آن گفت بایزید، رحمة اللّه علیه
ضـبوط؛ از آنچـه انـدر دوسـتی غـريت پس نفسِ مقبوض از خلل محفوظ باشد و سر مبسوط از زَلـل م» .النُّفوسِ

مذهب است و قبض عالمت غريت حق باشد و مـر دوسـت را بـا دوسـت معاتبـت شـرط اسـت و بسـط عالمـت 
  .معاتبت باشد

و اندر آثار معروف است که تا یحیی بود نخندیده بود و تا عیسی بود نگریست، صلوات اللّه علیهم؛ از آنچه یکی 
» یا عیسـی، ایمـن شـدی از قطیعـت؟«: ون فرا یکدیگر رسیدند، یحیی گفتچ. منقبض بود و آن دیگری منبسط

نه گریسنت تو حکم ازىل را بگرداند و نه خندۀ مـن قضـای  پس» یا یحیی نومید شدی از رحمت؟«: عیسی گفت
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ن جـز آ» .القبضَ و البسطَ و الطمسَ و الأنسَ و ال محوَ و المَحْقَ و العجزَ و الجهـدَ«پس . کرده را رد گرداند
  .نباشد که تقدیر بوده است و حکم رفته و اللّه اعلم

  األنس و الهیبة و الفرق بینهما: و من ذلک
 که انس و هیبت دو حالت است از احوال صـعالیک طریـق حـق و آن آن اسـت کـه چـون حـق اَسْعَدَکَ اللّه بدان
ز چـون بـه دل بنـده تجلـی کنـد بـه به دل بنده تجلی کند به شاهد جالل نصیب وی اندر آن هیبـت بـود؛ بـا تعاىل

شاهد جمال، نصیب وی اندر آن انس باشد؛ تا اهل هیبت از جاللش بر تعب باشند و اهـل انـس از جمـالش بـر 
فرق است میان دىل کـه ازجاللـش انـدر آتـش دوسـتی سـوزان بـود و از آنِ دىل کـه انـدر جمـالش در نـور . طرب

  .مشاهدت فروزان
که هیبت درجۀ عارفان است و انس درجۀ مریدان؛ از آنچـه هرکـه را انـدر حضـرت اند پس گروهی از مشایخ گفته

تر، هیبت را بر دلش سلطان بیشرت و طبعش از انس نفورتر؛ از آنچه انس با جـنس حق و تنزیه اوصافش قدم تمام
نیـز باشد، و چون مجانست و مشاکلت بنده را با حق مستحیل باشد،انس بـا وی صـورت نگـريد وازوی بـا خلـق 

انس محال باشد و اگر انس ممکن شود با ذکر وی ممکن شود و ذکر وی غريوی باشد؛ از آنچه آن صفت بنـده 
باشد و آرام با غري اندر محبت کذب و دعوی و پنداشت بود؛ و بـاز هیبـت ازمشـاهدت عظمـت باشـد و عظمـت 

ای که کارش به خود بود و از آن بندهای که کارش از خود و بسیار فرق باشد میان بنده. جّل جاللُه صفت حق بود
  .از فنای خود به بقای حق بود

کـنم و پنداشتم که طـرب انـدر محبـت حـق مـیچندین گاه می«: حکایت آرند که گفت رحمة اللّه علیه و از شبلی
  ».اکنون دانستم که إنس را اُنس جز با جنس نباشد. کنمانس با مشاهدت وی می

و عقوبـت بـود و اُنـس نتیجـۀ وصـل و رحمـت؛ تـا دوسـتان از  بت قرینۀ عـذاب و فـراقهی: و باز گروهی گفتند که
و چنانکـه محبـت را مجانسـت . اخوات هیبت محفوظ باشند و با انس قرین؛ که المحاله محبت انس اقتضا کنـد

  .محال است مر انس را هم محال باشد
: س با حق ممکن نشود از پس آن که گفته استعجب دارم از آن که گوید که ان: و شیخ من گفتی، رحمة اللّه علیه

، »)ابـراهیم/۳۱(قل لعبـادی «، »)الحِجر/۴۲(انّ عبادی «، »)البقره/۱۸۶(و اذا سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فَإنّی قَریبٌ «
والمحاله بنده چون این فضل بیند، ورا دوسـت » ).الزَّخرف/۶۸(یا عِبادِ الخوفٌ علیکم الیوم و الأنتم تحزنون «

و چون دوست گرفت انس گريد؛ از آنچه ازدوست هیبت بیگانگی بود و انس یگانگی و صـفت آدمـی ایـن  گريد
  .است که با مُنعم انس گريد واز حق به ما چندین نعمت و ما را بدو معرفت، محال باشد که ما حدیث هیبت کنیم

انـد بـا اختالفشـان؛ از آنچـه سـلطان صـیبمُ گویم که هر دو گروه اندر اینام، میو من که علی بن عثمان الجالبی
 تعاىل پس حق. هیبت با نفس باشد و هوای آن و فنا گردانیدن بشریت و سلطان انس با سر بود و پروردن معرفت

پس آنان که اهل فنا بودند . به تجلی جالل نفس دوستان را فانی کند و به تجلی جمال، سر ایشان را باقی گرداند
  .نان که ارباب بقا بودند انس را تفضیل نهادندهیبت را مقدم گفتند و آ
  .واللّه اعلم. شرح این داده آمده است» فنا و بقا«و پیش از این در باب 

  القهر و اللّطف، و الفرق بینهما: و من ذلک
است مراین طایفه را که از روزگار خود بیان کنندو مرادشان از قهر تأیید حق باشـد بـه فنـا بدانکه این دو عبارت 

و مراد از لطف، تأیید حق باشدبه . کردن مرادها و بازداشنت نفس از آرزوها بی آن که ایشان را اندر آن مراد باشد
کرامـت از حـق «: انـد کـهبقای سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت؛ تا حدی که گروهـی گفتـه

بنده را بـه مـراد  تعاىل کرامت آن است که حق«: انداند و گروهی گفتهو این اهل لطف بوده» حصول مراد است
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خود از مراد وی بازدارد و به بی مرادی مقهور گرداند؛ چنانکه اگر بـه دریـا شـود در حـال تشـنگی دریـا خشـک 
  ».گردد

گویند در بغداد درویشی دو بودند ازمحتشمان فقرا یکی صـاحب قهـر بـود و یکـی صـاحب لطـف؛ و پیوسـته بـا 
لطف از حق به بنده «: گفتییکی می. نهادندیدی، و هر یکی مر روزگار خود را مزیت مییکدیگر به نقار بودن

قهـر از حـق بـه بنـده «: گفتـی، و دیگـری مـی»)الشـوری/۱۹(اللّهُ لطیفٌ بعبـادِه «: اشرف اشیاست؛ لقوله، تعاىل
  »).األنعام/۱۸(و هو القاهرُ فوقَ عِبادِه «: اکمل اشیاست؛ لقوله، تعاىل

سالها . یان ایشان دراز شد تاوقتی این صاحب لطف قصد مکه کرد و به بادیه فرو شد و به مکه نرسیداین سخن م
ای اخی، به عراق شوی «: آمد وی را دید بر سر راه، گفتتاوقتی یکی از مکه به بغداد می. کس خرب وی نیافت

بـا عجایـب آن، بیـا و  بغـداد بینـیآن رفیق مرا بگوی اندر کرخ، اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وی چـون کـرخ 
چون آن درویش بیامد و مر آن رفیـق وی را طلـب کـرد و » .بنگر اینک بادیه اندر حق من چون کرخ بغداد است

چون باز گردی بگوی که اندر آن شرفی نباشـد کـه بادیـۀ بـا مشـقت را انـدر حـق تـو «: پیغام بگزاردن، رفیق گفت
عجب این باشد که کرخ بغداد را بـا چنـدان انعـام و عجوبـات انـدر . ه نگریزیاند تا از درگاچون کرخ بغداد کرده

  ».حق یکی بادیه گردانند با مشقت تا وی در آن خرم باشد
ای بارخـدای، اگـر آسـمان را طـوق مـن گردانـی و «: آید که گفت اندر مناجات خودمی رضی اللّه عنه و از شبلی

  ».به خون من تشنه کنی، من از تو برنگردم زمني را پای بند من کنی و عالم را جمله
مـرا بـا خـود آنجـا  رضی اللّه عنه ساىل مر اولیا را اندر میان بادیه اجتماع بود و پري من حُصری: و شیخ من گفت

آوردند، و گروهی می پریدند، هرکـه مـیآمدند و گروهی را بر تختی میگروهی را دیدم هر یک بر نجیبی می. برد
آمد نعلني گسسته و عصا شکسـته و پـای از کـار جنس حُصری بدیشان التفات نکرد تا جوانی دیدم میآمد از این 

مـن . حصری بر جسـت و پـیش وی بـاز رفـت، وی وی را بـه درجـت بلنـد بنشـاند. بشده سر برهنه، اندام سوخته
کـه متـابع والیـت  دستعـاىل و تقـ او ولیی است مر خداونـد را«: از بعد آن از شیخ برپسیدم گفت. متعجب شدم

  ».نیست؛ که والیت متابع وی است و به کرامات التفات نکند
و درجمله آنچه ما خود را اختیار کنیم بالی ماست و من جز آن نخواهم که حق در آن مـرا از آفـت نگـاه دارد واز 

نباشـد؛ کـه مـرا بـر  شرّ نفسم باز رهاند اگر اندر قهر دارد تمنای لطف نکنم و اگـر انـدر لطـف دارد ارادت قهـرم
  .و باللّهِ التّوفیقُ و حسبُنَا اللّه و نِعمَ الرّفیقُ. اختیار وی اختیار نیست

  النّفی و االثبات، و الفرق بینهما: و من ذلک
و بـه نفـی، نفـی . انـدمحو صفت را به اثبات تأیید حق، نفی و اثبات خوانده رضی اللّه عنهم مشایخ این طریقت

اند و به اثبات، اثباتِ سلطان حقیقـت؛ از آنچـه محـو ذهـاب کلـی بـود و نفـی کـل جـز بـر صفت بشریت خواسته
پس باید که تا نفی صفات مذموم باشد به . صفات نیفتد؛ از آنچه بر ذات در حال بقای بشریت فنا صورت نگريد

عـوی از رعونـات به اثبـات معنـی؛ از آنچـه د تعاىل اثبات خصال محمود؛ یعنی نفی دعوی بود اندر دوستی حق
نفـی صـفات «: نفس بود و اندر جریان عبارات ایشان چون به حکم اوصاف مقهور سلطان حق گردند گوینـد کـه

  ».بشریت است به اثبات بقای حق
  .و اندر این معنی پیش از این اندر باب فقر و صفوت و فناو بقا سخن رفته است و بر آن اختصار کردم

إختیارُ الحقِّ «: اختیار بنده باشد به اثبات اختیار حق و از آن بود که آن موفق گفت مراد بدین، نفی: ونیز گویند که
؛ از آنچه دوستی نفی اختیار محب باشد به اثبات »لعَبْدهِ مع علمِه بعَبْده خريٌ مِن اختیارِ عَبدِه لِنَفسِه مَعَ جَهلِهِ بِرَبِّه

  .اختیار محبوب
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: گفـت» ای اخـی، خـواهی تـا برهـی؟«: شـد یکـی گفـتدریا غرق مـی درویشی اندر: و اندر حکایات یافتم که
کنـی نـه نجـات نه هالک اختیار می! عجب کاری«:گفت» .نه«: گفت» خواهی تا غرق شوی؟«: گفت» .نه«
  ».اختیار من آن است که حق مرا اختیار کند. مرا با اختیار چه کار، که اختیار کنم«: گفت» ؟!طلبیمی

پس اختیار حق ازىل است نفی آن ممکن نگردد و . رتین درجه اندر دوستی نفی اختیار بودکم: اندو مشایخ گفته
پس باید کـه اختیـار عرضـی را زیـر پـای آرد تـا بـا اختیـار ازىل بقـا یابـد؛ . اختیار بنده عرضی، نفی بر آن روا بود

ت کـرد و بـه اثبـات اختیـار خـود تمنای رؤیـ تعاىل چون بر کوه منبسط شد با حق صلوات اللّه علیه چنانکه موسی
فرمان » بارخدایا، دیدار، حق و من مستحق، منع چرا؟«: گفت» ).األعراف/۱۴۳(لَنْ تَرانی «: حق گفت. بگفت
  ».دیدار حق است اما اندر دوستی اختیار باطل است«: آمد که

قوم از این عبارت چه چیـز  و اندر این معنی سخن بسیار اید، اما مراد من بیش از این نیست که بدانی که مقصود
  .است

ه، آنجـا کـه ذکـر تصـوّفو از این جمله ذکر تفرقه و جمع و فنا و بقا و غیبت و حضور گذشته است انـدر مـذاهب م
اما بـه . هرکه را اشکال است این معانی را آنجا طلبد؛ از آنچه جای بیان این جمله اینجا بود. صحو و سکر است

  .وردم تا مذهب هر کسی مشرح گرددحکم البد این مقدار آنجا بیا
  المسامرةُ و المحادثة، و الفرق بینهما: و من ذلک

این دو عبارت است از دو حال از احوال کامالن طریق حق و حقیقت آن حدیث سری باشـد مقـرون بـه سـکوت 
ره وقتـی بـود زبان؛ یعنی محادثه، و حقیقت مسامره دوام انبساط به کتمان سر و ظاهر معنی این آن بـود کـه مسـام

بنده را با حق به شب و محادثه وقتی بود به روز که اندر آن سؤال و جواب بود ظاهری و باطنی و از آن است کـه 
. پس حال روز مبنی باشد بر کشف، و از آن شب بر سـرت. مناجات شب را مسامره خوانند و دعوات روز رامحادثه

  .تر بود از محادثهو اندر دوستی مسامره کامل
خواست که وی را وقتی باشـد بـا وی  تعاىل چون حق. علق مسامره به حال پیغمرب است، صلی اللّه علیه و سلمو ت

جربئیل را با بُراق بفرستاد تا وی را به شب از مکه به قاب قوسني رسانید و با حق راز گفت و ازوی سخن بشـنید 
ه عظمت متحـري گشـت علـم از ادراک بازمانـد، و چون به نهایت رسید زبان اندر کشف جالل الل شد و دل از کن

  .گفتی» الأُحصی ثناءً علیک«زبان از عبارت عاجز شد، 
وقتی باشد،از پس چهل  تعاىل است که چون خواست که وی را با حق السّالم علیه و تعلق محادثه به حال موسی

شد و سؤالِ رؤیت کرد و از مـراد بازمانـدو بشنید تا منبسط  تعاىل روز وعده و انتظار، به طور آمد و سخن خداوند
تا فرق ظاهر شـد میـان آن کـه آورده » ).األعراف/۱۴۳(تُبْتُ اِلَیْک «: چون به هوش باز آمد، گفت. از هوش بشد

ا «: و میان آن که آمده باشـد؛ قولـه تعـاىل. »)اإلسراء/۱(سبحان الّذی أسری بعبدِه لیالً «: باشند؛ قوله، تعاىل وَلَمـّ
  »).األعراف/۱۴۳(وسی لِمیقاتِنا جاءَ م

وقت خلوت دوستان بود و روز گاه خدمت بندگان و المحاله چون بنده از حد محدود خود اندر گـذرد پس شب 
ورا زجر کنند؛ باز دوست را حد نباشد تا به از حد درگذشنت مستوجب مالمـت شـود؛ کـه هرچـه دوسـت کنـد جـز 

  .بواللّه اعلم بالصّوا. پسندیدۀ دوست نباشد
  علم الیقني و عني الیقني، و الفرق بینهما: و من ذلک

بدان که به حکم اصول این جمله عبارت بود از علم و علم بی یقني بر صحت آن معلوم، خود علم نباشد و چـون 
را ببیننـد هـم بـدین صـفت  تعـاىل علم به حاصل آمد غیب اندر آن چون عني باشد؛ از آنچه مؤمنان فـردا مـر حـق

دانند اگر بر خالف این بینند یا رؤیت مصحح نباشد فردا و یـا علـم درسـت نیایـد امـروز و ایـن امروز می بینند که
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پس علم یقني . هردو طرف خالف توحید باشد؛ از آنچه امروز علم خلق بدو درست باشد و فردا رؤیتشان درست
اند اندر رؤیت، آن محـال اسـت؛ کـه تهچون عني یقني بود و حق یقني چون علم یقني و آنان که به استغراق علم گف

چـون اسـتغراق علـم انـدر سـماع محـال بـود، انـدر . رؤیت مر حصول علم را آلتی است چون سماع و مانند ایـن
پس مراد این طایفه بدین علم الیقني علم معامالت دنیاست به احکام اوامر و از عني الیقـني . رؤیت نیز محال بود

رفنت از دنیا و از حق الیقني علم به کشف رؤیت اندر بهشـت و کیفیـت اهـل آن بـه علم به حال نزع و وقت بريون 
پس علم الیقني درجۀ علماست به حکم استقامتشان بر احکام امور، و عني الیقـني مقـام عارفـان بـه حکـم . معاینه

الیقـني بـه پـس علـم . تاستعدادشان مر مرگ را و حق الیقني فناگاه دوستان به حکـم اعراضشـان از کـل موجـودا
مجاهدت و عني الیقني به مؤانست و حق الیقني به مشاهدت بود واین یکی عـام اسـت و دیگـر خـاص و سـدیگر 

  .خاص الخاص و اللّه اعلم بالصواب
  العلم و المعرفة، و الفرق بینهما: و من ذلک

 تعاىل شاید که حق«: انداند، بجز آن که گفتهاند میان علم و معرفت و هردو را یکی گفتهعلمای اصول فرق نکرده
علمی را که  رضی اللّه عنهم اما مشایخ این طریقت» .را عالم خوانند و نشاید که عارف خوانند مر عدم توقیف را

مقرون معاملت و حال باشد و عالم آن عبارت از احوال خود کند آن را معرفت خوانند و مر عالم آن را عـارف و 
پس آن که به عبـارت . و از معاملت خاىل، آن را علم خوانند و مر عالم آن را عالم علمی را که از معنی مجرد بود

مجرد و حفظ آن بی حفظ معنی عالم بود ورا عالم خواننـد و آن کـه بـه معنـی و حقیقـت آن چیـز عـالم بـود ورا 
نشمند خوانند و عارف خوانند و از آن است که چون این طایفه خواهند که بر اقران خود استخفاف کنند وی را دا

مر عوام را این منکر آید و مرادشان نه نکوهش وی بود به حصول علم؛ که مرادشـان نکـوهش وی بـود بـه تـرک 
  ».ألنَّ العالِمَ قائمٌ بِنَفْسِه و العارِفَ قائمٌ بِرَبِّه«معاملت؛ 

  .واللّه اعلم. دو اندر این معنی سخن رفته است اندر کشف حجاب المعرفة، و اینجا این مقدار کفایت باش
  الشّریعةُ و الحقیقةُ، و الفرقُ بینهما: و من ذلک

این دو عبارت است مر این قوم را که یکی از صحت حال ظاهر کنند و یکی از اقامت حال باطن و دو گروه انـدر 
و » فرق نکنیم؛ که خود شریعت حقیقت اسـت و حقیقـت شـریعت«: یکی علمای ظاهر که گویند: انداین به غلط

چون حـال حقیقـت کشـف گشـت «: کی گروهی ازمالحده که قیام هر یک از این با دیگر روا ندارند و گویند کهی
  .و این سخن قرامطه است و مشیعه و موسوسان ایشان» .شریعت برخیزد

و دلیل بر آن که شریعت اندر حکم از حقیقت جداست آن است که تصدیق از قول جداست اندر ایمـان؛ و دلیـل 
اندر اصل جدانیست آن که تصدیق بی قول ایمان نباشد و قـول بـی تصـدیق گرویـدن نـی، و فـرق ظـاهر  بر آن که

  .است میان قول و تصدیق
پس حقیقت عبارتی است از معنیی که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فنای عالم حکم آن متسـاوی اسـت، 

بارتی است از معنیی که نسخ و تبدیل بـر آن چون معرفت حق و صحت معاملت خود به خلوص نیت و شریعت ع
جـّل  پس شریعت فعـل بنـده بـودو حقیقـت داشـتِ خداونـد و حفـظ و عصـمت وی،. روا بود چون احکام اوامر

پس اقامت شریعت بی وجود حقیقت محال بود و اقامت حقیقت بی حفـظ شـریعت محـال و مثـال ایـن . جاللُه
پس قیمتشان بـه . جدا شود، شخص مرداری شود و جان بادی چون شخصی باشد زنده به جان چون جان از وی

ذینَ «: مقارنۀ یکدیگر است، همچنان شریعت بی حقیقت ریایی بود و حقیقت بی شریعت نفاقی؛ قوله تعاىل والـّ
مجاهدت شریعت و هدایت حقیقت آن یکی حفظ بنده مر احکام » ).العنکبوت/۶۹(جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُم سُبُلَنا 

پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت ازمواهب و . ظاهر را بر خود، و دیگر حفظ حق مر احوال باطن را بر بنده
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  .چون چنني مسلم بود فرق بسیار که میان هر دو باشد و اللّه اعلم
  ٭٭٭

ن تر شود حکم آنوع آخر این حدود عبارتی است که استعارت پذیرد اندر کالم ایشان و به تفصیل و شرح مشکل
  .و من بر سبیل اختصار بیان این نوع بکنم، ان شاء اللّه تعاىل

ذلـک بـأنّ اللّـه هـو «: مرادشان از حق خداوند باشد؛ از آنچه این نامی است از اسماء اللّـه؛ لقولـه، تعـاىل: الحق
  »).الحجّ/۶(الحقّ المبني

  .وی بر محل تنزیهمرادشان بدان اقامت بنده باشد اندر محل وصل خداوند و وقوف سر : الحقیقه
  .آنچه بر دل گذرد از احکام طریقت: الخطرات
  .آنچه اندر سرّ متوطن بود از معانی الهی: الوطنات
  .نفی عینی باشد که اثر آن بماند: الطّمس
  .نفی عینی باشد با اثر آن از دل: الرّمس
  .اسبابی که طالبان، تعلق بدان کنند و از مراد بازمانند: العالیق
  .سبابی که به تعلق کردن آن به مراد رسندا: الوسائط
  .زیادت انوار باشد به دل: الزّوائد
  .ادراک سرّ مر البّد خود را: الفوائد
  اعتماد دل به حصول مراداتو: الملجأ
  .خالص یافنت دل از محل آفت: المنجأ
  .استغراق اوصاف آدمیّت بکلیت: الکلّیّه
  .اثبات مراد با زودی نفی آن: اللّوایح
  .اظهار نور بر دل با بقای فواید آن: امعاللو

  .طلوع انوار معارف بر دل: الطوالع
  .واردی به دل به بشارت یا به زجر اندر مناجات شب: الطّوارق
  .اشارتی به دل از دقایق حال: اللطیفه
  .نهفنت حال دوستی: السّرّ

  .نهفنت احوال از اطالع غري: النّجوی
  .بارت لساناخبار غري از مراد بی ع: االشاره
  .تعریض خطاب بی اشارت و عبارت: االیماء
  .حلول معانی به دل: الوارد
  .زوال غفلت از دل: االنتباه
  .اشکال حال اندر دو طرف حکم حق و باطل: االشتباه
  .زوال تردد از حقیقت حال: القرار

  .تحرک دل بود اندر حال وجد: اإلنزجاج
  .ل اختصار و باللّه العون و العصمةاین است معنی بعضی از الفاظ ایشان بر سبی

  ٭٭٭
اسـتعمال کننـد و انـدر بیـان اعتقـاد ایشـان انـدر  تعـاىل حدود الفاظی است که اندر توحید خداونـد نوع آخر این



۲۲۹  

  :ند و از آن جمله یکی این استراحقایق بی استعارت مستعمل د
: و فالسفه گویند» .ر عالم و پنجاه هزار عالمهژده هزا«: و گویند. عالم عبارتی است از مخلوقات خداوند: العالَم

و در جملـه عـالم » .از عرش تا ثری هرچه هست عالم است«: و علمای اصول گویند» .دو عالم علوی و سفلی«
و مرادشان نه آن بود کـه فالسـفه را . گویند» عالم ارواح و نفوس«اجتماع مختلفات بود و اهل این طریقت نیز 

  .ع ارواح و نفوس باشدبود، که مرادشان اجتما
  .متأخّر اندر وجود، یعنی نبوده و پس ببوده: المحدَث
 تعـاىل سابق اندر وجود و همیشه بود آن که هستی وی سابق بود مر همـه هسـتیها را و ایـن بجـز خداونـد: القدیم
  .نیست
  .آنچه مر آن را اول نیست: األزل
  .آنچه مر آن را آخر نیست: األبد
  .و حقیقت آنهستی چیز : الذّات
  .آنچه نعت نپذیرد؛ از آنچه به خود قایم نیست: الصّفة
  .غري مسما: االسم
  .خرب از مسما: التّسمیة
  .آن که عدم منفی اقتضا کند: النّفی

  .آن که وجود مثبت اقتضا کند: االثبات
  .آن که وجود یکی به دیگری روا بود: الشّیئان
  .بقای وجود دیگر اندر یک حالآن که روا نبود وجود یکی را با : الضّدّان
  .آن که وجود هر یک بی دیگری روا بود: الغريان
  .اصل چیز، آن که به خود قایم بود: الجوهر
  .آن که به جوهر قایم بود: العرض
  .آن که مؤلَّف بود از اجزای پراکنده: الجسم
  .طلب کردن حقیقتی بود: السّؤال
  .خرب دادن از مضمون سؤال: الجواب
  .آن که موافق امر بود: الحَسَن
  .آن که مخالف امر بود: القبیح
  .ترک امر بود: السَّفَ
  .نهادن چیزی به جایی که نه جای آن بود و درخور آن: الظّلم
  .نهادن هر چیزی به جای خود: العدل
  .آن که بر آن اعرتاض نتوان کرد که او کند: المَلِک

اشد؛ بر سبیل اختصار و باللّه العـون و التّوفیـق و حسـبنا اللّـه و این است حدود الفاظ که طالبان را از این چاره نب
  .نعم الرفیق

  ٭٭٭
ه متـداول اسـت و مقصودشـان بـدین تصـوّفنوع آخر این عباراتی است که به شرح حاجتمند باشد و انـدر میـان م

  :عبارات نه آن باشد که اهل لسان را معلوم گردد از ظاهر لفظ
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خواهند اندر دل با سرعت زوال آن به خاطری دیگر و قـدرت صـاحب خـاطر بـر به خاطر حصول معنیی : الخاطر
به بنـده بـی  تعاىل وتقدس و اهل خاطر متابع خاطر اول باشند اندر امور؛ که آن از حق باشد. دفع کردن آن از دل

  .علت
خـاطری دیگـر بـه . کرد خري النّسّاج را خاطری پدیدار آمد که جنید بر در وی است، آن خاطر از خود دفع: و گویند

. بـر در اسـتاده رضی اللّه عنهما بريون آمد، جنید را دید. مدد آن آمد هم به دفع آن مشغول شد سدیگر خاطر ببود
یا خري، اگر خاطر اول را متابع بودیی واگر سنت مشایخ را به جـای آوردیـی مـرا چنـدین بـر در نبایسـتی «: گفت
: انـد کـهگفتـه» ر آن خاطر بـود کـه خـري را اشـراف افتـاد از آنِ جنیـد چـه بـود؟اگ«: اند کهتا مشایخ گفته» .استاد

  ».جنید پري خري بود، والمحاله پري بر کل احوال مرید مشرف باشد«
را آلـت  ببه واقع معنیی خواهند که اندر دل پدیدار آید و بقا یابد به خالف خاطر و به هیچ حال مـر طالـ: الواقع

پس دلها جمله محل خواطرند، امـا واقـع » .خَطَرَ عَلی قَلْبی وَ وَقَعَ فی قَلْبی«: که گوینددفع کردن آن نباشد؛ چنان
جز بر دىل صورت نگريد که حشو آن جمله حدیث حق باشد و از آن است که چون مرید را در راه حق بندی پیدا 

کال خواهند اندر مسائل و چون کسی و اهل لسان از واقعه اش» .ای افتادورا واقعه«: آید آن را قید گویند و گویند
واقعه آن بود که حـل بـر «: اما اهل تحقیق گویند که» .واقعه حل شد«: آن را جواب گوید و اشکال بردارد، گویند

آن روا نباشد و آنچه حل شود خاطری بود نه واقعی؛ که بند اهل تحقیق اندر چیزی حقري نباشد که هر زمان حکم 
  ».ددآن بدل شود و از حال بگر

مر ایشـان را  تعاىل به اختیار آن خواهند که اختیار کند مر اختیار حق را بر اختیار خود؛ یعنی بدانچه حق: االختیار
هم به اختیـار حـق بـود؛  تعاىل اختیار کرده است از خري و شر، بسند کار باشند و اختیار کردن بنده مر اختیار حق را

  .بی اختیار کردی وی اختیار خود فرو نگذاشتی ورا تعاىل که اگر نه آن بودکه حق
آن که ورا اختیار نمانده باشـد و اختیـار حـق وی را «: گفت» امري که باشد؟«: پرسیدند که رُضِیَ عنه و از ابویزید

  ».اختیار گشته باشد
: سـرش نـدا آمـد کـه به» .بار خدایا، مرا عافیت ده«: آید که وقتی وی راتب آمد گفتمی رضی اللّه عنه و از جنید

تو اختیار من اختیار کن . تو کیستی که در ملک من سخن گویی و اختیار کنی؟ من تدبري ملک خود بهرت ازتو دانم«
  ».نه خود را به اختیار خود پدیدار کن

ض و بدان آیداز خوف و حـزن و قـب تعاىل به اختبار امتحان دل اولیا خواهند به گونه گونه بالها از حق: االختبار
» ).الحُجُرات/۳(اولئکَ الّذینَ امتَحَنَ اللّهُ قلوبَهم لِلتّقوی لهم مَغْفِرةٌ و أجرٌ عَظیمٌ «: هیبت ومانند آن؛ لقوله تعاىل
  .و اندر این درجتی عظیم باشد

 به بال امتحان تن دوستان خواهند به گونه گونه مشقتها و بیماریهاو رنجهـا؛ کـه هرچنـد بـال بـر بنـده قـوت: البالء
کـه بـال لبـاس اولیاسـت و کـدوادۀ اصـفیا و غـذای انبیـا،  تعـاىلشود ورا با حقکند قربت زیادت میبیشرت پیدا می

أشـدُّ الـبَالءِ باالَٔنبیـاءِ ثُـمَّ األولیـاءِ، ثـمّ األمثـلِ «: گفت صلّی اللّه علیه و سلم ندیدی که پیغمرب. صلوات اللّه علیهم
و فی الجمله بال نام رنجی باشد که بر دل و تـن مـؤمن پیـدا شـود » .أشدُّ النّاسِ بالءَ نحنُ مَعاشِرَ األنبیاءِ. فاألمثلِ

که حقیقت آن نعمت بود و به حکم آن کـه سـر آن بـر بنـده پوشـیده باشـد بـا احتمـال کـردن آالم آن وی را از آن 
ا شـفا نبـود پـس قافر را از شـثواب باشد؛ و باز آنچه بر کافران باشد آن نه بال بـود کـه آن شـقا بـود، و هرگـز مـر کـ

  .مرتبت بال بزرگرت از امتحان بود؛ که تأثري آن بر دل بود و از آن این بر دل و تن واللّه اعلم
لَیْسَ الیمانُ بالتحلّی و التّمنّی، ولکن «: السّالم تحلی تشبه باشد به قوم ستوده به قول و عمل؛ قوله، علیه: التحلّی

  ».عملُماوُقّرَ بالقلوب و صدّقه ال
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پس ماننده کردن خود را به گروهی بی حقیقت معاملت ایشان، تحلی بود و آنان که نمایند و نباشند زود فضیحت 
  .شوند و رازشان آشکارا گردد هر چند که به نزدیک اهل تحقیق خود ایشان فضیحت باشند ورازشان آشکارا

ه بدان شایستۀ آن شوند کـه بـه دل مـر حـق را ببیننـد و تأثري انوار حق باشد به حکم اقبال بر دل مقبالن ک: التّجلّی
فرق میان این رؤیت و رؤیت عیان آن بود که متجلی اگر خواهد ببیند و اگر خواهد نبینـد، یـا وقتـی بینـد و وقتـی 
نبیند؛ باز اهل عیان اندر بهشت اگر خواهند که نبینند نتوانند؛ که بر تجلی سرت جـایز بـود و بـر رؤیـت حجـاب روا 

  .شدنبا
اعراض باشد از اشغال مانعه مر بنده را از خداوند، به حکم تشریف عنایت؛ چنانکه دست از دنیا خـاىل : التّخلّی

کند و ارادت عقبی از دل قطع کنـد و متابعـت هـوی از سـرّ خـاىل کنـد و از صـحبت خلـق اعـراض کنـد و دل از 
  . اندیشۀ ایشان برپدازد

خالص از آفـات و حـب و بـی قـراری انـدر آن؛ کـه همـه بـالی طالـب از  معنی شُرود طلب حق باشد به: الشُّرود
پس حیل طالب را اندر کشف حجاب و اسفار ایشان را و تعلق ایشان را به هر چیزی شرود خوانند . حجاب افتد

  .ترتر و ممکنو هرکه اندر ابتدای طلب بی قرارتر بود اندر انتها و اصل
ت باشـد بـر طلـب حقیقـت مقصـود و قصـد ایـن طایفـه انـدر حرکـت و مرادشان از قصود صحت عزیم: القُصود

و این خالف عادت است؛ از آنچه  سکون بسته نیست؛ از آنچه دوست اندر دوستی، اگرچه ساکن بود قاصد بود
از آن که دوستان بی علت طلب و حرکـات  قصد قاصدان یا بر ظاهرشان از قصد تأثريی بود یا در باطنشان نشانی

  .باشند و همه صفات ایشان قصد دوست بود خود قاصد
بنده را مهذب گرداند بـه فنـای جملـۀ نصـیبها ازوی و زوال جملـۀ  تعاىل بدین آن خواهند که خداوند: االصطناع

حظّها، و اوصاف نفسانی وی را اندر وی مبدّل گرداند تا به زوال نعوت و تبدیل اوصاف از خود بی خود شـود، 
بدون اولیـا و گروهـی از مشـایخ بـر اولیـا هـم روا دارنـد ایـن  السّالم علیهم ت پیغمرباناند بدین درجو مخصوص

  .صفت
دل بنده را مر معرفت خود را فارغ گردانـد تـا معرفـت وی صـفای خـود  تعاىل اصطفا آن بود که حق: االصطفاء

طیـع و وىل و نبـی؛ لقولـه، انـد از عاصـی و ماندر آن بگسرتاند و اندر این درجت خاص و عام مؤمنان همه یکـی
ثمّ اوْرَثْنا الکتابَ الّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عبادِنا فمنهم ظالمٌ لِنفسِـهِ و مِـنهم مُقتصِـدٌ و مـنهم سـابقٌ بـالخَیْراتِ «: تعاىل

  »).فاطر/ ۳۲(
قلب  اصطالم غلبات حق بود که کلیت بنده را مقهور خود گرداند به امتحان لطف اندر نفی ارادتش و: الصطالم

ممتحن و قلب مصطلم هر دو به یک معنـی باشـد؛ چـه آن اسـت کـه اصـطالم اخـص و ارق امتحـان اسـت انـدر 
  .جریان عبارات اهل این قصه

: رین حجابی بود بر دل که کشف آن جز به ایمان نبـود و آن حجـاب کفـر و ضـاللت اسـت؛ لقولـه، تعـاىل: الرَّیْن
رَیـن آن بـود کـه زوال آن خـود «: و گروهی گفتند که» ).المطفّفني/۱۴(کْسِبونَ کلّا بَلْ رانَ عَلی قلوبِهم ما کانوا یَ«

 عزّ و جـّل ممکن نشود به هیچ صفت؛ که دل کافر اسالم پذیر نباشد و آنچه از ایشان اسالم آرند اندر علم خدای
  ».مؤمن بوده باشند

غلـیظ آن . یکی خفیف و یکـی غلـیظ:نه باشدغني حجابی باشد بر دل که به استغفار برخیزد و آن بر دو گو: الغَني
ه لَیُغـانُ «: السّـالم بود که مر اهل غفلت را باشد و کبایر را و خفیف مر همه خلق را از نبی و وىل؛ لقولـه علیـه إنـّ

رجوعی  ای بشرط باید و مر خفیف راپس غني غلیظ را توبه» .عَلی قلبی و إنّی لَأسْتغفِرُ اللّهَ فی کلِّ یَوْمٍ مائةَ مرَّةٍ
پس توبه از جـرم کننـد . صادق به حق و توبه بازگشنت بود از معصیت به طاعت، و رجوع بازگشنت از خود به حق
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و جرم بندگان مخالفت امـر بـود و از آنِ دوسـتان مخالفـت ارادت و جـرم بنـدگان معصـیت بـود و از آنِ دوسـتان 
: و یکی از صواب به اصـوب بـاز گرددگوینـد تائب است: رؤیت وجود خود یکی از خطا به صواب بازگردد گویند

  .واللّه اعلم. امآیب است و این جمله اندر باب توبه بتمامی گفته
و لَلَبَسْـنا علـیهم مایلبِسُـونَ «: نمودن چیزی را به خالف تحقیق آن به خلق، تلبیس خواننـد؛ لقولـه تعـاىل: التّلبیس

نمایـد و مـؤمن را بـه نعـم شد؛ که کافر را بـه نعـم مـؤمن مـیاین صفت محال با تعاىل و جز حق را» ).األنعام/۹(
کافر تا وقت اظهار حکم وی باشد اندر هر کسی و چون یکی از این طایفه خصاىل محمود را بپوشاند به صفاتی 

و جز این معانی را این عبارت استعمال نکنند، نفاق و ریا را تلبیس نخوانند هر » .کندتلبیس می«: مذموم گویند
  .که در اصل تلبیس باشد؛ از آنچه تلبیس جز اندر اقامت حد مستعمل نباشد و اللّه اعلم چند

و هـیچ کـس کـار بـی شـرب . حالوت طاعت و لذت کرامت و راحت انس را ایـن طایفـه شـرب خواننـد: الشُّرب
ه عنـهرضـی ال نتواند کرد، و چنانکه شرب تن از آب باشد شرب دل از راحات و حالوت دل باشـد و شـیخ مـن  لـّ

مرید را باید که از کردار «: و یکی گوید که» .مرید و عارف باید که از شرب ارادت و معرفت بیگانه باشد«: گفتی
خود شربی بود تا حق طلب اندر ارادت به جای آرد و عارف را نباید کـه شـرب باشـد تـا بـدون حـق بـا شـرب و 

  ».گردد بیارامدراحاتی که به نفس باز می
و راحـات را نیکـو ایـد؛ مانند شرب باشد، اما شرب جز اندر راحات مستعمل نیست و ذوق مر رنج ذوق : الذّوق

شَرِبتُ «: همه درست اید و باز شرب را گویند» ذُقْتُ الخالفَ و ذقتُ البالءَ و ذُقتُ الرّاحةَ«: چنانکه کسی گوید
، و »)المرسـالت/۴۳(کُلُوا و اشْـرِبُوا هَنیئـاً «: تعاىلو مانند این بسیار است؛ قوله . »بِکَأسِ الوَصْلِ و بِکأسِ الوُدِّ
ذُوقـوا مـسَّ سَـقَرَ «: ، جـای دیگـر گفـت»)الدّخان/۴۹(ذُقْ إنَّک انتَ العزیزُ الکریمُ «: چون از ذوق یاد کرد گفت

  »).القمر/۴۸(
  ٭٭٭

واللّـه اعلـمُ . گـردد این است احکام حدود الفاظ متداول ایشان که یاد کردم و اگر بجملگی ثبت کنم کتاب مطـول
  .بالصّوابِ

  و بیان انواعه کشف الحجاب الحادی عشر فی السّماع
یکی سمع، دویم بصر، سیم ذوق، چهارم شم، پنجم : که سبب حصول علم حواس خمس است أسْعَدَکَ اللّه بدان

کـی از ایـن بـاز بسـته؛ مر دل را این پنج در بیافریده است و هر جنس علم را به ی تبارک و تعاىل لمس و خداوند
چون سمع را علم به اصوات و اخبار، و بصر را علم به الوان و اجناس و مر ذوق را علم به حُلْو مُرّ، و شمّ را علـم 
به نَتْن و رایحه و لمس را علم به خشونت و لني و از این پنج حواس چهار را سمع گردانیده و چشم را بصرو کـام 

ا اندر همه اندام مجال داده است؛ از آنچه جز چشم نبیند و جز گوش نشنود و جـز را ذوق و بینی را شم و لمس ر
  .بینی نبوید و جز کام مزه نیابد اما تن به بساوش اندام نرم از درشت و گرم از سرد، باز داند

ا و از روی جواز جایز باشدی که این هر یک اندر همه اعضا شایع باشدی؛ چنانکه لمس و به نزدیـک معتزلـه رو
ایشان به حاسّۀ لمس؛ کـه آن را محلـی مخصـوص جر محلی مخصوص بود وباطل است قول نباشد که هر یکی زا

  .نیست و چون یکی بدین صفت روا بود دیگران را هم روا بود
  .و مراد اینجا جز این است اما از این مقدار چاره ندیدم مر تحقیق بیان معنی را

ذشت، بی پنجم آن که سمع است یکی ببیند ویکی ببوید و یکـی بچشـد پس از این چهار حواس که ذکر ایشان گ
و یکی بیساود و روا باشد که اندر دیـدن ایـن عـالم بـدیع و بوییـدن چیزهـای خـوش و چشـیدن نعمتهـای نیکـو و 
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عـالم محـدث : بسودن چیزهای نرم مر عقل را دلیل گردد به معرفت و به خداوندش راه نماید؛ از آن که بدانـد کـه
تغري است و آنچه از حادث خاىل نباشد محدَث بود و این را آفریـدگاری اسـت نـه ازجـنس آن کـه  که محلاست 

مکوَّن است و آفریدگار او مکون و آن مجسَّم است و آفریدگار او مجسِّم و آفریدگارش قدیم است و آن محـدَث و 
رهـا و عـالم اسـت بـه همـه معلومـات و آفریدگارش نامتناهی و آن متناهی و قادر است به همه چیزها و بر همه کا

اما ایـن جملـه بـر وی . تصرفش اندر ملک جایز است آنچه خواهد تواند از فرستادن رسوالن با برهانهای صادق
واجب نباشد تا وجوب معرفت به سمع معلوم خود نگرداند و آنچه موجَـب سـمع اسـت و از ایـن اسـت کـه اهـل 

  .کلیفسنت فضل نهند سمع را بر بصر اندر دار ت
تـر از شـنیدن فاضـل جـل جاللـه سمع محل خرب است و بصر موضع نظر و دیـدار خداونـد«: و اگر مخطیی گوید

  ».تر از سمع باشدکالم وی باشد، باید تا بصر فاضل
تر دانیم که رؤیت خواهد بود اندر بهشت که اندر جواز رؤیت به عقل حجاب از کشف اوىلما به سمع می: گوییم
ببیننـد  عـزّ و جـّل خرب دانستیم که مؤمنان را مکاشف گرداند و حجاب اسرار ایشان برگريد تـا خـدای رابه . نباشد

و نیز جملۀ احکام شریعت بـر سـمع مبنـی اسـت؛ چـه اگـر سـمع نبـودی ثبـات آن . تر آمد از بصرپس سمع فاضل
آنگـاه . که مستمع بودند پس بگرویدند که آمدند نخست بگفتند، تا آن صلوات اللّه علیهم و نیز انبیا. محال بودی

معجزه بنمودند و اندر دید معجزه تاکید آن هم بر سمع بود و بدین دالیل هر که سماع را انکار کنـد کلـی شـریعت 
  .را انکار کرده باشد و حکم آن بر خود بپوشیده

  .و اکنون من احکام آن مستوفاظاهر کنم، ان شاء اللّه وَحْدَه و صدق اللّه وَعْدَه

  بابُ سماعِ القرآن و ما یتعلّق به
اسـت، و مأمورنـد  عزاسـمه ترِ مسموعات مر دل را به فواید و سرّ را به زواید و گوش را بـه لـذات کـالم ایـزداوىل

و از معجـزات قـرآن یکـی آن اسـت . و مکلف همه کافران از آدمی و پری به شنیدن کالم باری تعاىلهمه مؤمنان 
اندن آن نَفور نگردد؛ از آنچه اندر آن رقتی عظیم است؛ تا حدی که کفار قـریش بـه شـبها که طبع از شنیدن و خو

خواندی و تعجب میشنیدندی آنچه وی میاندر نماز بودی ایشان می السّالم علیه بیامدندی اندر نهان، و پیغمرب
مـی سـحر نمـود و بوجهـل  نمودندی؛ چون نضر بن الحارث که افصح ایشان بود و عتبة بن ربیعـه کـه بـه بالغـت

شـبی سـورتی مـی صلّی اللّه علیه و سلم هشام که به خطب می براهني نظم داد و مانند ایشان؛ تا حدی که پیغامرب
  ».مرا معلوم گشت که این نه سخن مخلوقان است«: خواند عتبه از هوش بشد با بوجهل گفت

شـنیدند؛ مـی السّـالم علیـه از پیغـامرب تعاىل و سخن خدایپریان را بفرستاد تا فوج فوج بیامدند  تعاىل و خداوند
آنگاه ما را خرب داد از قـول پریـان کـه ایـن قـرآن راهنمـای » ).الجّن/۱(فقالوا انّا سَمِعنا قُراناً عجباً «: لقوله تعاىل

شْــرِکَ بِرَبِّنــا أحــداً یَهْــدی إلَــی الرّشــدِ فامَنّــا بــه ولَــنْ نُ«: مــن قائــلٍعــزّ  اســت مــر دل بیمــار را بــه طریــق صــواب،
  »).الجّن/۲(

تـر از همـه امرهـا و نهـیش پس پند آن نیکوتر است از همه پندها و لفظش موجزتر از همه لفظها و امـرش لطیـف
تر از هاش مشبعتر از همه وعدهاووعیدش جانگدازتر از همه وعیدها و قصهزاجرتر از همه نهیها و وعدش دلربای

هزار دل را سماع آن صید کرده است و هـزار جـان را لطـایف آن بـه . تر از همه مثلهاها و امثالش فصیحهمه قصه
  .غارت داده، عزیزان دنیا را ذلیل کند و ذلیالن دنیا عزیز کند

قصد ایشان کرد با شمشـري آختـه، و مـر . بشنید که خواهر و دامادش مسلمان شدند رضی اللّه عنه عمر بن الخطاب
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لشکری از لطف اندر زوایـای سـورۀ طـه بـه کمـني  تعاىل دل از مهر ایشان برپداخته؛ تا حق قتل ایشان را ساخته و
، ۲، ۱(طه، ما أنزلْنا علَیک القُرْانَ لِتَشْقی الّا تذکرةً لِمَنْ یَخْشی «: خواندنشاند؛ تا به در سرای آمد و خواهرش می

صلح جست و جامـۀ جنـگ برکشـید و از  طریق. جانش صید دقایق آن شد و دلش بستۀ لطف آن گشت» ).طه/۳
  .مخالفت به موافقت آمد

إنَّ لدَیْنا أَنکاالً وجَحیماً و طَعاماً ذا غُصَّةٍ و عَذاباً «: برخواندند السّالم علیه چون پیش رسول: و معروف است که
  .، وی بیهوش بیفتاد»)المزّمّل/ ۱۳و  ۱۲(الیماً 
ک لَواقـعٌ «: ه عنـهمردی پـیش عمـر برخوانـد، رضـی اللـّ: و گویند ور/۷(إنَّ عَـذابَ ربـِّ ای بـزد و ، وی نعـره»)الطـّ

  .عزّ و جّل برداشتند وی را و به خانه بردند تا یک ماه پیوسته بیمار بود، از وَجَل و ترس خداوند،. بیهوش بیفتاد
» ).األعـراف/۴۱(وْقِهِم غَـواشٍ لَهُـمْ مِـنْ جَهَـنَّمَ مِهـادٌ و مِـنْ فَـ«: پیش عبداللّه بن حنظله برخوانـدمردی : و گویند

بنشـني، ای «: آنگاه بر پای خاست گفتند. گریسنت بر وی افتاد تا جایی که گویند پنداشتند که جان از وی جدا شد
  ».هیبت این آیت از نشسنت مرا می باز دارد«: گفت» .استاد
ف/۲(ونَ لِمَ تقولون مـاالتَفْعَلُ«: برخواندند رضی اللّه عنه پیش جنید: و گویند بارخـدایا، إنْ «: وی گفـت» ).الصـّ

  »قُلنا قُلْنا بِکَ و اِنْ فَعَلْنا فَعَلْنا بتوفیقِکَ فأیْنَ القولُ و الفعلُ؟
کَ إذا نَسـیتَ «: پیش وی برخواندند: آید کهمی رضی اللّه عنه و از شبلی : وی گفـت» ).الکهـف/۲۴(و اذْکُرْ رَبـَّ

: چون به هوش آمـد گفـت. ای بزد و هوش از وی بشدنعره» .ر ذکر ماندهشرط ذکر نسیان است و همه عالم اند«
  ».عجب از آن دىل که کالم وی بشنود و برجای بماند و عجب از آن جانی که کالم وی بشنود و برنیاید«

» ).البقره/۲۸(لّهِ وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُون فیه إلَی ال«: خواندم کهمی تعاىل وقتی کالم خدای: یکی گوید از مشایخ که
  ».اندتر خوان؛که چهار تن از پریان از هیبت این آیت بمردهنرم«: هاتفی آواز داد که
» چـرا؟«: گفتنـد» .ام و نشـنیدهمن ده سال است تا قرآن بجز اندر نماز به قدر جواز نخوانده«: و درویشی گفت

  ».ترس آن را که بر من حجت شود«: گفت
ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً عَبْداً «: خواندوی را یافتم که می. اندر آمدم رضی اللّه عنه اس شقانیروزی من پیش شیخ ابوالعب
ایّهـا «: گفـتم. زد؛ تا پنداشتم که از دنیـا برفـتگریست و نعره می، و می»)النّحل/۷۵(مَمْلُوکا الیقدِرُ علی شیءٍ 

نتـوانم جـا رسـیده اسـت از اینجـای مـییـازده سـال اسـت تـا وردم این«: گفـت» الشیخ، ایـن چـه حالـت اسـت؟
  ».گذشت

پـیش از ایـن در «: گفـت» شـیخ هـر روز چنـد قـرآن خوانـد؟«: پرسـیدند کـه رضی اللّـه عنـه و از ابوالعباس عطا
  ».امشبانروزی دوختم کردمی، اما اکنون چهار سال است تا هنوز امروز به سورۀ انفال رسیده

التثریبَ علیکم الیومَ یغفِر اللّهُ لکـم و هـو أرْحَـمُ الـرّاحمني : برخوان«: ابوالعباس قصاب قاری را گفت: گویند که
، و باز »)یوسف/۸۸(یا ایّها العزیزُ مَسَّنا و اهلَنا الضّرُّ و جِئنا ببضاعةٍ مُزجاةٌ : برخوان«: ، و بازگفت»)یوسف/۹۲(

بارخـدایا، مـن بـه جفـا «: آنگـاه گفـت» .)یوسـف/۷۷(قالوا إنْ یَسْرِقْ فقد سَرَقَ اخٌ له من قبلُ : برخوان«: گفت
  ».با من آن کنی که او با برادران جافی کرد. بیش از برادران یوسفم و تو به کرم بیش از یوسفی

وَإذا قُـرِیَ القـرانُ «: و با این همه جمله مأمورند همه اهل اسالم از مطیع و عاصی به استماع قـرآن؛ لقولـه تعـاىل
  .استماع و سکوت فرمود خلق را اندر آن حال که کسی قرآن برخواند» ).األعراف/۲۰۴(وا فاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُ

، بشـارت داد آن را کـه انـدر حـال »)الزّمـر/۱۸، ۱۷(فَبَشِّرْ عبادِ الّذینَ یَسْتَمِعُون القولَ فَیتَّبِعونَ أحْسَنَه «: و نیز گفت
  .و به تعظیم شنود استماع متابع احسن آن باشد؛ یعنی به اوامر آن قیام کند

  .؛ یعنی دلهای مستمعانِ کالمِ حق پر وجل باشد»)األنفال/۲(الّذینَ إذا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهم «: و نیز گفت
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آرامـش و ). الرعـد/۲۸(الّذینَ امَنُـوا و تَطْمَـئِنُّ قُلُـوبُهم بِـذِکْرِ اللّـهِ أال بِـذِکرِ اللّـهِ تَطْمَـئِنُّ القُلُـوبُ «: و قوله، تعاىل
  » .طمأنینت دلها اندر ذکر خداوند است، تعاىل وتقدس
  .و مانند این بسیار است از آیات بر حکم تأکید این

  :را به حق نشنودند و از گوش به دل راه ندادند تعاىل و باز بر عکس آن بنکوهید مر آن گروهی را که کالم حق
، مواضع سمعشان مختـوم »)البقره/۷(لی سَمْعِهِم و عَلی أبْصارِهِم غِشاوةٌ خَتَمَ اللّهُ عَلی قُلُوبِهِم وَ عَ«: قوله، تعاىل

  .است
، اگر بحق بشنیدیمی و یـا بـه تحقیـق )الملک/۱۰(لو کُنّا نسمَعُ أو نَعقِلُ ماکُنّا فی أصحابِ السّعريِ «: و قوله، تعاىل

  ».بدانستیمی به دوزخ گرفتار نگشتیمی
، و )األنعـام/ ۲۵(سْتَمِعُ إلَیْکَ وَجَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِم أکِنَّة أنْ یَفْقَهُوهُ و فـی اذانِهِـمْ وَقْـراً وَمِنْهُم مَن یَ«: و قوله، تعاىل

: ، لقوله، تعاىل»گروهی که از تو بشنوند بر دلشان حجاب باشد یا بر گوششان کری، تا چنان باشد که نشنیده باشند
چنـان مباشـید کـه آن : ، بـر وجـه شـکایت گفـت»)األنفـال/۲۱(عون والتکونوا کالّذین قالوا سـمِعْنا و هـم الیسـمَ«

  .شنیدیم و نشنیدند؛ یعنی نه به دل شنیدند: گروهی گفتند
  .و مانند این آیات بسیار است اندر کتاب خدای، تعاىل

قـالَ رسـولُ اللّـه، . أُنزِلَ أنا أقرأُ و علیک: فقال. إقْرَأْ: أَنَّهُ قال البنِ مسعود«: و رُویَ عَنْ رسول اللّه، صلی اللّه علیه
  ».أنا أحِبُّ أن أسْمَعَ مِنْ غريی: صلی اللّه علیه و سلم

مـن آن دوسـترت دارم کـه بشـنوم از «: تر از قاری بود، که گفتو این دلیلی واضح است بر آن که مستمع کامل حال
نود؛ که اندر نطـق نـوعی از تکـرب ؛ از آنچه قاری یا از حال گوید یا از غري حال و مستمع جز به حال نش»غري خود

  .بود و اندر استماع نوعی از تواضع
و گویند این از آن بود کـه » .شنیدن سورۀ هود مرا پري گردانید. شَیَّبَتْنی سورةُ هودٍ«: السّالم و نیز گفت، پیغمرب، علیه

سـتقامت بـه امـور حـق؛ از و آدمـی عـاجز اسـت از ا» ).هود/۱۱۲(فاسْتَقِم کما اُمِرْتَ «اندرآن سوره حاصل است 
ایـن چگونـه : متحري شد، کـه گفـت» فاسْتَقِمْ کما اُمِرْتَ«: آنچه بنده بی توفیق حق هیچ چیز نتواند کرد چون گفت

خواهد بود که من به حکم این امر قیام توانم کرد؟ از رنج دل قوت ازوی بشد رنج بر رنج زیادت شد روزی اندر 
این چـه حالـت اسـت، یـا «: گفت رضی اللّه عنه  نهاد و قوت کرد؛ تا ابوبکرخانۀ خود برخاست و دستها بر زمني
سورۀ هود مرا پري کرد؛ یعنی سماع این امر بر دلم چندان قوت کـرد «: گفت» رسول اللّه، و تو جوان و تندرست؟

  ».که قوتم ساقط شد
المهـاجرینَ، و إنَّ بعضَـهم یَسْـتُرُ بَعْضـاً مِـنَ رَوی ابوسعید الخُدْری، رضی اللّه عنه؛ کنتُ فـی عِصـابةٍ فیهـا ضُـعَفاءُ 

حتّی قامَ علینا، فلمّا  صلّی اللّه علیه و سلّم فجاءَ رسولُ اللّهِ: فقال. و نحنُ نستَمِعُ لِقراءَتِهِ. العُرْی، و قاریٌ یَقْرَأُ عَلَینا
یـا رسـولَ اللّـهِ، کـانَ قـاریٌ یقـرَأُ علینـا و نحـنُ «: قُلنا »ماذا کُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟«: فسَلَّمَ و قالَ: قال. راهُ القاریْ سَکَتَ

» .الحمدُ لِلّهِ الَّذی جَعَلَ فـی أمّتـی مَـنْ أُمِـرْتُ أنْ أصـبِرَ نَفْسـی مَعَهُـم«: السّالم فقالَ النّبیُّ، علیه» .نَسْتَمِعُ لقراءَتِهِ
 صلّی اللّه علیه و سلم ه هکذا فتحلّقَ القومُ فَلَمْ یَعْرِفْ رسولَ اللّهِثُمَّ جَلَسَ وَسَطَنا لِیَعْدِلَ نَفْسَه فینا، ثمّ قال بِیَدِ: قال

امِّ «: السّالم فقالَ النّبیُّ، علیه. و کانُوا ضُعفاءَ المهاجرینَ: قال. منهم أحَدٌ أبشِـرُوا صـعالیکَ المهـاجرینَ بـالفوزِ التـّ
  ».وْمٍ کان مقدارُهُ خمسمائةَ عامٍیومَ القیامةِ یَدْخُلونَ الجنَّةَ قبلَ أغنیاءِکم بنِصْفِ یَ

از من با گروهی بـودم از فقـرای مهـاجرین کـه ایشـان بعضـی از انـدام خـود بپوشـیده بودنـد بـه بعـض دیگـران : 
بیامـد و  السّـالم علیـه تا پیغامرب. قرائت وی را یعنی استماع کردیمخواندو ما سماع میبرهنگی و قاری بر ما می

اندر چـه کـار «: بر ما سالم گفت و گفت السّالم علیه پیغامرب. ن قاری وی را بدید خاموش شدبر سر ما بیتساد چو
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 آنگـاه پیغـامرب گفـت، علیـه» .کردیم خواندن او راخواند و ما سماع مییا رسول اللّه، قاری می«: گفتیم» بودید؟
آنگاه اندر میان » .ر صحبت ایشان صرب کنمالحمدللّه که اندر امت من گروهی آفرید که مرا بفرمود تا اند«: السّالم

 علیـه پس حلقه کردند آن گروه، و کس اندر میـان مـا پیغمـرب را. ما بنشست چون یکی از ما تا خود را برابر ما کرد
بشـارت مـر شـما را، ای درویشـان مهاجریـان، بـه «: آنگـاه مـر ایشـان را گفـت. شـناختاز ایشان باز نمـی السّالم

  ».ر روز قیامت که اندر آیید به بهشت پیش از توانگران به نیم روز و آن پانصد ساله عمر بودفريوزی تمام اند
  .معنی همه درست است. و این خرب را به چند روایت مختلف بیارند، اما اختالف اندر عبارت است

  فصل
ای بـزد و یتی برخواند و زَعْقهمردمان را می امامی کرد؛ آ رضی اللّه عنهم وزُرارة بن ابی أوفی از کبار صحابه بود

  .جان بداد
  .ای از وی جدا شد و از دنیا برفتو ابوجَهري از بزرگان تابعني بود، صالح مُرّی آیتی برخواند، شَهْقه

پريزنی رادیدم که انـدر نمـاز . رفتماندر دیهی از دیههای کوفه می: روایت آرد که رحمة اللّه علیه و ابراهیم النّخعی
مـرا . ود، آثار خريی بر وی ظاهر بود تا از نماز فارغ شد، من به حکم تربکی پیش وی رفتم و سالم گفـتماستاده ب
  .بانگی بکرد و جان به استقبال رؤیت حق فرستاد» .آیتی برخوان«: گفت» .بلی«: گفتم »قرآن دانی؟«: گفت

مـرا . ای خشـن بـر سـر چـاهی اسـتادهاندر بادیه جوانی دیدم انـدر مرقعـه: و احمدبن ابی الحواری روایت آرد که
: بـه زبـان مـن داد تعـاىل حق» .آیتی برخوان. یا احمد، بوقت آمدی که مرا می سماع باید تا جان بدهم«: گفت

یا احمد، به خدای کعبه که همان کـه برخوانـدی «: گفت» ).األحقاف/۱۳(إنّ الّذینَ قالُوا ربُّنا اللّهُ ثُّم اسْتَقامُوا «
  ».خواندای بر من میت فریشتهاندر این ساع

  .اگر حکایات متصل این باب بیارم از مقصود بمانم

  بابُ سماعِ الشّعر و ما یتعلّق به
اند گفته رضوان اللّه علیهم شنیده است و صحابه صلّی اللّه علیه و سلّم در جمله شنیدن شعر مباح است، و پیغامرب

  .و شنیده
از شـعر . إنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، والْحِکْمَةُ ضالَّةُ المُؤْمِنِ مِنْ حیـثُ وَجَـدَها فهـو أحـقُّ بهـا«: السّالم قالَ النّبیُّ، علیه

شعری است که بحق حکمت باشد و حکمت ضالّۀ مؤمن بود که از وی غایـب اسـت آن کـه بیابـد بـدان اوىل تـر 
  ».باشد

انـد قـول ای کـه عـرب گفتـهراست و موجزترین کلمه» .قولُ لبیدٍأصدقُ کلمةٍ قالَتْها العربُ، «: السّالم و قوله، علیه
  :هرچه جز خداوند است همه باطل است، قال القائل: لبید است که

ـــــــهَ باطـــــــلٌ ـــــــا اللّ  أالکـــــــلُّ شـــــــیءٍ ماخَلَ
 

ـــــــــــلُ ـــــــــــةَ زائِ  وکـــــــــــلُّ نعـــــــــــیم المَحالَ
 

هَـلْ : شَـدَنی رسـولٌ اللّـهِ صـلّی اللّـه علیـه و سـلمإستَنْ«: انّه قـال رحمةاللّه علیهما و رَوی عَمْرو بن الشَّرَید عَنْ أبیه
صلّی اللّه  فقال رسول اللّه. هِیِهِ: فَاَنَشَدْتُه مائةَ قافیةٍ؛ کلّما مررتُ علی بیتٍ قال. تَرْوی مِنْ اُمیّةَ بن أبی الصّلت شیئاً

  ».کادَأنْ یَسْلِمَ فی شعرِه علیه و سلم
بلـی صـدبیت روایـت کـردم و انـدر آخـر هـر بیتـی کـه : گفـت» ی الصّلتَ؟هیچ روایت کنی از اشعار امیة بن اب«

و مانند این روایـات بسـیار آمـده اسـت از وی و از صـحابه و عمـر » .هِیهِ؛ یعنی دیگر بگوی«: گفتیگفتمی، می
  .گفت، رضی اللّه عنه
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م است و روز و شـب غیبـت شنیدن جملۀ اشعار حرا: اند کهگروهی گفته. و مردمان را اندر این غلطها افتاده است
گویند، و گروهی جملۀ آن را حالل دارند و روز و شب غزل و صفت زلف جانان بشنوند و اندر ایـن مسلمانان می

  .بر یکدیگر حُجج آرند و مراد من اثبات آن نیست
. پرسـیدند از شـعر السّـالم علیـه را اندر این طریق حجت آن است که از پیغمرب رضی اللّه عنهم هتصوّفاما مشایخ م

سـخنی اسـت، نیکـوی آن نیکوبـود و زشـت آن » .کالمٌ حَسَـنُه حَسَـنٌ و قبیحُـه قبـیحٌ«: وی گفت، صلی اللّه علیه
زشت؛ یعنی هرچه شنیدن آن حرام است، چون غیبت و بهتان وفواحش و ذم کسی و کلمۀ کفر به نظـم و نثـر همـه 

حکمت و مواعظ و اسـتدالل انـدر آیـات خداونـد و نظـر  حرام باشد، و هرچه شنیدن آن به نثر حالل است چون
اندر شواهد حق به نظم هم حالل باشد و درجمله همچنان که نظر اندر جمـاىل کـه محـل آفـت بـود و بسـودن آن 
محظور حرام، شنیدن صفت آن بدان وجه حرام بود و آن که این را مطلـق حـالل گویـد، نظـم و بسـودن را حـالل 

شـنوم و آن من اندر چشم و رخ و خّد و زلـف و خـال حـق مـی«: ندقه باشد و آن که گویدباید داشت، آنگاه آن ز
من می ببساوم مر آن «: گویدواجب کند که این با دیگری می» اندطلبم؛ از آنچه چشم و گوش محل ومنبع علممی

تی که ح» .طلبماندر آن حق می«: و گوید که» شخص را که آن یکی شنیدن صفت آن می روا دارد تی از حاسـّ اسـّ
، حکم ایـن »العَیْنانِ تَزْنیانِ«: السّالم آنگاه کلیت شریعت باطل شود؛ قوله، علیه. تر نباشد مر ادراک معنی رااوىل

  .برخیزد و مالمت از بسودن نامحرمان منقطع شود و حدود شرعی ساقط گرددو این ضاللت بود
که می سماع کردند بـه حـال، پنداشـتند کـه بـه نَفْـس مـیمر مستغرقان مستمعان را دیدند  تصوّفو چون جهلۀ مس

بدان تقلید کردنـد، ظـاهر برگرفتنـد » .حالل است واگر نیستی ایشان نکنندی«: چون ایشان را بدیدند گفتند. کنند
و حقیقت بگذاشتند تا خود هالک شدند و قومی جهال دیگر را هالک کردند و این از آفـات زمانـه اسـت و بـه 

  .وجلعزّ  دهم بتمامی، ان شاء اللّهجای خود شرح 

  بابُ سماعِ االصوات و االلحان
  ».بیارایید آوازها را به خواندن قرآن. زَیِّنُوا أصواتَکُم بِالقُرانِ«: السّالم قوله، علیه

  ».بیارایید قرآن را به صوتهای خوش نیکو. زَیِنّوُا القُرآنَ بِاألصْواتِ الحَسَنِ«: و یک روایت دیگر
مفسران گفتند کـه ایـن، صـوت حَسَـن باشـد و هرکـه خواهـد کـه » ).فاطر/۱(یزیدُ فِی الخلقِ ما یَشاءُ «: عاىلقوله، ت

  .صوت داود بشنود گو صوت بوموسی اشعری بشنو
اندر بهشت مر اهل بهشت را سماع باشد و آن چنان بود که از هر درختی صوتی و : و اندر اخبار مشهور است که

ون مؤلَّف شوند آن اصوات طبایع را اندر آن لذتی عظـیم باشـد و ایـن نـوع سـماع عـام چ. آیدلحنی مختلف می
انـد بـه حکـم آن کـه روح، لطیـف اسـت و انـدر اصـوات لطـافتی است اندر میان خلق از آدمی و غري آن که زنـده

  .هست، چون بشنود جنس به جنس مایل شد و این قول گروهی است که گفتم
تحقیق کنند از اهل خـربت انـدر ایـن سـخن بسـیار اسـت و انـدر تـألیفِ الحـان، کتـب  و اطبا را و آنان که دعوی

انـد مـر اند و مر آن را عُظْم داده و امروز آثار صنعتشان ظاهر است اندر مزامري که مـر آن را مرتـب گردانیـدهساخته
ر باغی می غنـا کـرد اسحاق موصلی اند: قوت هوی را و طلب لهو را به حکم موافقت شیطان؛ تا حدی که گویند

کـرد تـا از درخـت درافتـاد مـرده و از ایـن جـنس سرایید، از لـذت آن خـاموش شـد و سـماع مـیهزار دستان می
  .ام اما مراد بجز این استحکایتها شنیده
 رضـی اللّـه عنـه ابراهیم خواص» .همه راحات طبایع از تألیف و ترکیب اصوات و الحان بود«: و ایشان گویند که
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من وقتی به حیی از احیای عرب فراز رسیدم و به دار ضیف امـريی از امـرای حـی نـزول کـردم سـیاهی : هگوید ک
قصـد کـردم تـا اورا بـه شـفاعت . شفقتی بر دلم پدیـد آمـد. دیدم مَغلول و مُسلسل، بر در خیمه افکنده اندر آفتاب

با من موافقت کند چون وی قصـد طعـام چون طعام پیش آوردند مر اکرام ضیف را امري بیامد تا . بخواهم از امري
ای جوانمرد، «: مرا گفت. و بر عرب هیچ چیز سخت تر از آن نیاید که کسی طعام ایشان نخورد .کرد من ابا کردم

همه امالک من ترا، تـو طعـام «: گفت» .امیدی که بر کرم تو دارم«: گفتم» دارد؟چه چیز ترا از طعام من باز می
نخسـت از جـرمش بـرپس، «: گفت» .ملک تو حاجتی نیست، این غالم را در کار من کنمرا به «: گفتم» .بخور

» .بگـو تـا جـرمش چیسـت«: گفتم» .آنگاه بند از وی برگري؛ که ترا بر همه چیزها حکم است تا در ضیافت مایی
 بدان که این غالمی است که حادی است، و صوتی خوش دارد مـن ایـن را بـه ضـیاع خـود فرسـتادم بـا«: گفت

کـرد و اشـرتان مـیاشرتی صد تا برای من غله آرد وی برفت و دوبار شرت بر هر اشرتی نهاد و اندر راه حُدی مـی
چون بار از اشرتان فرو گرفتند، اشرتان . شتافتند تا به مدتی قریب اینجا آمدند، با دو چندان بار که من فرموده بودم

  ».همه یگان دوگان هالک شدند
ایّها االمري، شرف تو تو را جز به راست گفنت ندارد، اما مـرا بـر ایـن «: ت عجب آمد، گفتممرا سخ: ابراهیم گفت

: امـري پرسـید کـه. تا ما در این سخن بودیم اشرتی چند از بادیه به چاهسار آوردند تا آب دهند» .قول برهانی باید
را فرمـود تـا بـه حُـدی صـوت ایـن غـالم » .سـه روز«: گفتنـد» انـد؟چند روز است که این اشرتان آب نخورده«

اشرتان اندر صوت وی و شنیدن آن مشغول شـدند و هـیچ دهـان بـه آب نکردنـد تـا ناگـاه یـک یـک در . برگشاد
  .آن غالم را بگشاد و به من بخشید. رمیدند و اندر بادیه برپاکندند

  .آن اشرت و خر طربی پیدا آید بینیم که چون اشرتبان و خربنده ترنّمی کنند اندرو ما بعضی از این اندر مشاهده می
و اندر خراسان و عراق عادتی است که صیادان به شب آهو گريند طشتی بزنند تا آهـوان آواز طشـت بشـنوند و بـر 

  .ایشان مر او را بگريند. جای بایستند
هـوان آ. گرداننـدکننـد و لحـن مـیاند که به دشت بريون روند و غنـا مـیو مشهور است که اندر هندوستان گروهی

. کنند تا از لـذت چشـم فـرو گـريد و بخسـبدگردند و غنا میایشان گرد آهو می. چون آن بشنوند، قصد ایشان کنند
  . ایشان مر او را بگريند

و اندر کودکان خرد این حکم ظاهر است که چون بگریند اندر گاواره، کسی نوایی بزند خاموش شوند و مر آن را 
ودک را که حس وی درست است و به بزرگی زیرک باشد و از آن بود که آن ملـک بشنوند و اطبا گویند مر این ک

بـا » اینـی را بـر تخـت مملکـت بایـد نشـاند؟«: وزرا گفتنـد کـه. عجم را وفـات آمـد از وی پسـری مانـد دو سـاله
 »اید آزمود تا حسش درست هست و بدو امید توان داشـت؟باما ب. صواب اید«: وی گفت. بزرجمهر تدبري کردند

. کردند وی اندر آن میان به طرب آمد و دسـت و پـای زدن گرفـتبفرمود تا غنا می» تدبري این چیست؟«: گفتند
  ».این امیدوار است به ملک«: بزرجمهر گفت

مـرا بـه «: و اصوات را تأثري از آن ظاهرتر است به نزدیک عقال که به اظهار برهان وی حاجت آید و هر کـه گویـد
، یـا دروغ گویـد، یـا نفـاق کنـد، و یـا حـس نـدارد واز جملـۀ مردمـان و »مري خـوش نیسـتالحان و اصوات و مزا
چـون ادوات : انـد کـهمنع گروهی از آن بدان است که رعایت امر خداوند کننـد و فقهـا متفـق. ستوران بريون باشد

کمـا رُوِیَ . یار آرنـدمالهی نباشد و اندر دل فسقی پدیدار نیاید، شنیدن آن مباح است و بر ایـن آثـار و اخبـار بسـ
ا دخَـلَ عمـرُ «: قالتْ رضی اللّه عنها عایشة عن ه فَـرَّتْ فلمـّ ا، سـمعَتْ حسـَّ عندی جاریةٌ تُغَنّی، فاستأذنَ عمـرُ، فلمـّ

 کانَتْ عندَنا جاریةٌ تغنّـی: ما أضحکَکَ، یا رسولَ اللّه؟ قال: فقالَ له عمر. تبسَّمُ رسولُ اللّهِ، صلّی اللّه علیه و سلم
فـدعا . الأبرحُ حتّی أسْمَعَ ماکانَ سمِعَ رسـولُ اللّـه، صـلّی اللّـه علیـه و سـلم: فقال عمرُ. فلمّا سمعَتْ حسَّک فرَّتْ
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  ».یستمعُ صلّی اللّه علیه و سلّم الجاریةَ، فأخذتْ تُغَنّی و رسولُ اللّه صلّی اللّه علیه و سلم رسولُ اللّه
اند و شیخ ابوعبـدالرحمان سُـلَمی آن جملـه را جمـع کـرده مانند این آورده یهمرضوان اللّه عل و بسیاری از صحابه

ه از ایـن بجـز ایـن اسـت؛ از آنچـه انـدر تصـوّفاست، اندر کتاب سماع و به اباحت آن قطع کرده و مراد مشـایخ م
ا از کـردار فایـده بندگان مکلف را باید تـ. انداعمال فواید بایداباحت طلبیدن کار عوام باشد و محل مباح ستوران

  .طلبند
من انـدر اباحـت سـماع کتـابی «: مرا گفت آن که معروفرتین بود یکی از ائمۀ اهل حدیث. وقتی من به مرو بودم

بزرگ مصیبتی که اندر دین پدیدار آمـد، کـه خواجـه امـام لهـوی را کـه اصـل همـه فسقهاسـت «: گفتم» .امکرده
حکم این بر وجوه است بـر یـک چیـز «: گفتم» کنی؟ری، چرا میداتو اگر حالل نمی«: مرا گفت» !حالل کرد

چیـزی را کـه . قطع نتوان کرد اگر تأثري اندر دل حالل بود سماع حالل بود؛ و اگر حرام حرام، و اگر مبـاح مبـاح
واللّـه اعلـم » .ن بـه یـک چیـز محـال بـودآحکم ظاهرش فسق است و اندر باطن حالش بر وجـوه اسـت اطـالق 

  .بالصّواب

  أحکامِ السَّماعِ بابُ
حکمهای مختلف است، همچنان که ارادت اندر دلها مختلـف اسـت، و سـتم باشـد بدان که سماع را اندر طبایع 

  .که کسی مر آن را بر یک حکم قطع کند
یکی آن که معنی شنوند و دیگر آن که صوت و اندر این هر دو اصل فواید بسـیار : اندو جملۀ مستمعان بر دو گونه

فات بسیار؛ از آنچه شنیدن اصوات خوش غلیان معنیی باشد که اندر مردم مرکب بود اگر حق بود حـق و است و آ
  .اگر باطل بود باطل کسی را که مایه به طبع فساد بود آنچه شنود همه فساد باشد

صوتی خوش وی را خلیفت گردانید وی را  تعاىل بیاید که چون حق السّالم علیهو جملگی این اندر حکایت داود
داد و حلق او را مزامري گردانید و کوهها را رسایل وی کرد؛ تا حدی که وحوش و طیور از کـوه و دشـت بـه سـماع 

و اندر آثار آمده است که یک ماه آن خلق اندر آن صحرا هیچ . آمدندی و آب باستادی و مرغان از هوا درافتادی
هرگاه که خلق از آنجا بازگشتندی بسـیار مـردم از لـذت نخوردندی و اطفال نگریستندی و هیچ شري نخوردندی و 

  .کالم و صوت و لحن وی مرده بودندی؛ تا حدی که گویند یک بار هفتصد کنیزک عَذرا به شمار برآمد
خواست که مستمع صوت و متابع طبع را جدا کند از اهل حق و مستمع حقیقـت، ابلـیس  تعاىل و آنگاه چون حق

 السّـالم علیـه ه و مکر وی بمانـد تـا نـای و طنبـور بسـاخت و انـدر برابـر مجلـس داودرا به درخواست وی و حیل
یکی آن که اهل شـقاوت بودنـد و دیگـر : مجلسی فرا گسرتید تا آنان که می صوت داود شنیدند به دو گروه شدند

د؛ و باز آن که اهـل آن گروه به مزامري ابلیس مشغول شدند و این گروه به اصوات داود بماندن. آن که اهل سعادت
دیدنـد، اگـر مـزامري دیـو معنی بودنـد صـوت داود و غـري وی انـدر پـیش دل ایشـان نبـود؛ از آنچـه همـه حـق مـی

شنیدندی انـدر آن فتنـۀ حـق دیدنـدی و اگـر صـوت داود انـدر آن هـدایت حـق، از کـل بازماندنـد و از متعلقـات 
و آن را که سماع بدین نوع . صواب و خطا را به خطا اعراض کردند و هر دو را چنانکه بود بدیدند صواب را به

  .بود هرچه بشنود همه حالل باشدش
و این محـال باشـد؛ از آنچـه کمـال » .افتد که هستما را سماع بر خالف این می«: و گروهی گویند از مدعیان که

درسـت نیایـد ندیـدی والیت آن بود که هر چیزی چنان بینی که هست تا دیده درست باشد و اگر بر خالف بینی 
بار خدایا بنمای ما را هـر چیـزی . اللهُمَّ أرِنَا الْأشْیاءَ کماهی«: السّالم چه گفت؛ قوله، علیه السّالم علیه که پیغمرب
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و چون دیدنِ درست مر چیزها را آن بود که ببینی بر آن صفت که هست، پس سـماع درسـت » .چنان که آن است
  .را چنان که هست آن چیز اندر نعت و حکمنیز آن بود که بشنوی هر چیزی 

و آنان که اندر مزامري مفتون شوند و به هوی و لهـو مقـرون شـوند، از آن اسـت کـه مـی بـه خـالف آن بشـنوند کـه 
 ندیـدی کـه اهـل ضـاللت کـالم خـدای. اگر بر موافقت حکم آن سماع کنندی از همه آفـات آن برهنـدی. هست
و » هـذا أسـاطريُ األوّلـني«: لت زیادت شد؟ چنانکه نضـر بـن الحـارث گفـتبشنیدند و ضاللتشان بر ضال تعاىل

، و گروهـی »)المؤمنون/۱۴(فتبارکَ اللّهُ أحْسَنُ الخالِقنيَ «: گفت که کاتب وحی بود عبداللّه بن سعد بن ابی سَرْح
کَ والْمَلَـکُ صـفّاً وجـاءَ ربـُّ«را اثبات مکان و جهـت و گروهـی » )األعراف/۵۴(ثمَّ اسْتوی علی العرشِ «دیگر 
چون دلشان محـل ضـاللت بـود شـنیدن کـالم رب العـزه ایشـان را هـیچ سـود ! را دلیل مَجیء» )الفجر/۲۲(صفّاً 

  .نداشت
و باز موحدان در شعر شاعر نظر کردند آفرینندۀ طبع ورا دیدند و زدایندۀ خاطرش را و انـدر آن اعتبـار فعـل را بـر 

ای عیـان ندر حق گمراه شدند و این گروه اندر باطل، راه یافتند و انکار این مکابرهفاعل دلیل کردند؛ تا آن گروه ا
  .باشد

  فصل
اندر این معنی کلمات لطیـف اسـت بـیش از آن کـه جملگـی آن را ایـن کتـاب حمـل  رضی اللّه عنهم و مشایخ را

  .اشد واللّه اعلمتر بتواند کرد، اما آنچه ممکن شود من اندر این فصل اثبات کنم تا فایده تمام
السّماعُ واردُ الحقِّ یُزْعِجُ القلوبَ إىل الحقِّ، فمن أصغی الیه بحقٍّ تَحقَّقَ و مَـنْ «: ذی النون گوید، رحمة اللّه علیه

  ».أصغی إلیه بنفسٍ تَزَنْدَقَ
ه یابد، و سماع وارد حق است که دلها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند هر که آن را به حق شنود به حق را

هرکه به نفس شنود اندر زندقه افتد مراد از این نه آن است که باید تا سماع علت وصـل حـق باشـد؛ کـه مـراد آن 
پس چون این معنی به دل رسید دل . است که مستمع به حق معنی شنود نه صوت، و دل وی محل وارد حق باشد

که متابع نفس باشد محجوب باشد و تعلق بـه تأویـل  آن که اندر آن متابع حق باشد محقق شود و آن. را برانگیزد
  .آنگاه ثمرۀ آن سماع، کشف باشد و از آنِ این سماع، سرت. کند

زند و «اما زندقه پارسی است معرب، و به زبان عجم زند تأویل باشد و بدان سبب ایشان مر آن تفسري کتاب خود 
کـه بـا بابـک و افشـني نـامی کننـد زنـدیق نـام  چـون خواسـتند اهـل لغـت کـه ابنـای مجـوس را،. خواننـد» پازند

گوینـد تأویـل اسـت کـه ظـاهر حکـم آن را گفتند که هر چیزی که این مسلمانان مـیکردندشان، به حکم آن که می
  .همان گویند مشیّعۀ مصر و امروز بقیت ایشان. نقض کند و تنزیل دخول باشد اندر دیانت و تأویل سلخ از آن

از این آن بوده است که اهل تحقیق در سماع محقق شوند و اهل هوی مـؤوّل؛  ی اللّه عنهرض پس مراد ذی النون
  .که آن را تأویل بعید کنند و بدان به فسق افتند

ا السّماعُ ظاهِرهُ فتنةٌ و باطِنُه عِبْرَةٌ، فَمَنْ عَرَفَ اإلشـارَةَ حَـلَّ لَـهُ اسْـتِماعَ الْعِبْـرَةِ و إ«: شبلی گوید، رضی اللّه عنه لـّ
  ».فَقَدِ اسْتَدْعَی الْفِتْنَةَ و تَعَرَّضَ لِلْبَلِیّةِ

ظاهر سماع فتنه است و باطنش عربت است آن که اهل اشارت است مر او را سماع عربت حالل باشـد و اال آن 
دیگر طلب فتنه است و تعلق به بال؛ یعنی آن را که کلیت دلش مستغرق حدیث حق نیست سماع بالی وی اسـت 

  .وی و آفتگاه
لَیْتَنا تخلَّصْنا مِنْـه رأسـاً «: در جواب سؤال مردی که او را از سماع پرسید رحمة اللّه علیه و ابوعلی رودباری گوید
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  ».برَأْسٍ
کاشکی ما از این سماع سر به سر برهیمی؛ از آن که آدمی در گزاردن حق همه چیزها عـاجز اسـت، و چـون حـق 

  .یند و چون تقصري خود بدید کاشکی برهدیچیزی فوت شود بنده به تقصري خود بب
  ».السّماعُ تنبیهُ األسرار لما فیها مِنَ المُغَیّباتِ«: و یکی گوید از مشایخ، رحمهم اللّه

سماع پیدا کردن سرّهاست از چیزهایی که غیبت واجب کند، تا بدان پیوسته حاضر باشد به حق؛ که غیبت اسـرار 
باشد؛ از آنچه دوست به دوست اگرچه غایب بود حاضر بود؛ که چون غیبت ترین اوصاف مر مدعیان را نکوهیده
  .آمد دوستی برخاست

  ».السَّماعُ زادُ المُضطُرّینَ، فمن وَصَلَ اسْتَغْنی عن السّماعِ«: و شیخ من گوید، رضی اللّه عنه
صل حکم سمع معزول سماع توشۀ بازماندگان است، هر که رسید ورا به سماع حاجت نیاید؛ از آنچه اندر محل و

  .چون معاینه شد سماع متالشی شود. که سمع مر خري را باید و خري از غایب کنندبود؛ 
أیْشٍ أعْمَلُ بالسّماعِ ینقَطِعُ اذا قُطِعَ مِمّنْ نَسْمَعُ منه؟ ینبغی ان یکونَ سـماعُک «: و حُصری گوید، رحمة اللّه علیه

  ».متّصالً غريَ مُنقَطِعٍ
باید که سـماع بـه سـماع متصـل  چون قاری خاموش شود آن منقطع شود؟ چه کنم؟ که چنان چه کنم سماع را که

باشد پیوسته که هرگز بریده نگردد و این نشان از اجتماع همت داده است اندر روضۀ محبت که چون بنـده بـدان 
الصـواب و الیـه و این درجت بزرگ اسـت و اللّـه اعلـم ب. درجت برسد همه عالم سماع وی شود از حَجَر و مَدَر

  .المرجِعُ و المآبُ

  بابُ اختالفِهم فی السماع
  .اختالف است میان مشایخ و محققان اندر سماع

اندر مشاهدت، سماع محال باشـد؛ کـه دوسـت «: و دلیل آوردند که» سماع آلت غیبت است«: گروهی گفتند که
سماع خرب را بـود و خـرب انـدر محـل  اندر محل وصل دوست، اندر حال نظر بدو، مستغنی بود از سماع؛ از آنچه

پس آن آلت مبتدیان باشد تا از پراکنـدگیهای غفلـت بـدان مجتمـع شـوند . عیان دوری و حجاب و مشغوىل باشد
  ».پس المحاله مجتمع بدان پراکنده شود

سماع آلت حضور است؛ از آنچه محبت کلیت خواهد، تا کلِّ محب به محبـوب مسـتغرق نشـود «: و گروهی گفتند
پس چنانکه دل را اندر محل وصل نصیب محبت است و سر را مشـاهدت و روح را . ی اندر محبت ناقص بودو

سـخت نیکـو گفـت شـاعر در » .وصلت و تن را خدمت، باید تا گوش را نیز نصیبی بود؛ چنانکـه چشـم را رؤیـت
  :محل هزل

 أال فَاسْـــــقِنی خَمْـــــراً وقُـــــلْ ىل هِـــــیَ الخَمْـــــرُ
 

 جَهْـــــــرُإذا أمْکَـــــــنَ الْوَال تَسْـــــــقِنی سِـــــــرّاً
 

یعنی بده ای دوست مرا تا چشم ببینـد و دسـت ببسـاود و کـام بچشـد و بینـی ببویـد، آنـک یـک حاسـت را از آن 
نصیب نباشد، پس بگوی این خمر است تا گوش نیز نصیب یابد تا همـه حـواس مـن انـدر بنـد آن شـوند و از آن 

  .لذت یابند
  .ب خود غایب است و غایب منکر بود و منکر اهل آن نباشدسماع آلت حضور است؛ که غای: و گویند

آنچـه از قـاری شـنود آلـت غیبـت باشـد آنچـه از . یکی به واسطه و دیگر بی واسـطه: پس سماع بر دو گونه باشد
  .باری شنود آلت حضور و از آن بود که آن پري گفت
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  .واللّه اعلم» .مخلوق را در آن محل ننهیم که سخن ایشان شنوم، یا حدیث ایشان گویم

  باب مراتبهم فی السّماع
بدان که هریکی را از ایشان در سماع مرتبتی است و ذوق آن بر مقدار مرتبۀ ایشان باشد؛ چنانکه تایب را هرچـه 
شنود ورامدد حسرت و ندامت شود و مشتاق را مایۀ شوق رؤیت و مؤمن را تأکید یقني، و مرید را تحقیـق بیـان و 

عالیق و فقري را اساس نومیدی از کل و مثال اصل سماع همچون آفتاب است که بر همـه  محب را باعث انقطاع
سـوزد و یکـی را مـییکی را مـی: چیزها برافتد و هر چیزی را به مقدار مراتب آن چیز از آن ذوق و مشرب باشد

  .گدازدنوازد و یکی را میفروزد و یکی را می
و . یکی مبتـدیان، دیگـر متوسـطان، سـدیگر کـامالن: اندبر سه مرتبت و این جمله طوایف که گفتم اندر تحقیق آن

  .تر باشدمن اندر شرح حال هر یک اندر سماع فصلی بیارم تا به فهم تو قریب

  فصل
بدان که سماع وارد حق است و تزکیت جد از هزل و لهو است؛ و بـه هـیچ حـال طبـع مبتـدی قابـل حـدیث حـق 

ر طبع را زیر و زبری باشد و حُرقت و قهر؛ چنانکه گروهی انـدر سـماع بیهـوش نباشد و به ورود آن معنی ربانی م
شوند و گروهی هالک گردند و هیچ کس نباشد اال که طبع او از حـد اعتـدال بـريون شـود و ایـن را برهـان ظـاهر 

  .است
خواننـد و » اَنگِلْیـون«اند انـدر بیمارسـتانی، سـخت عجیـب، کـه آن را و معروف است که اندر روم چیزی ساخته

چنانکـه صـحف را اَنگِلیـون خواننـد و آن ؛ اندر هر چیزی که عجایب باشد بسیار یونانیان بدین نام خواننـد آن را
ای وضع مانی را و مانند آن را و مراد از این نه اظهار حکم آن است و آن مثال رودی است از رودها و اندر هفته

مایند زدن و بر مقدار علـت، آن بیمـار را آواز آن بشـنوانند آنگـاه ورا از دو روز بیماران را اندر آنجا برند و آن بفر
و چون خواهند که کسی را هالک کنند زمانی بیشرت آنجا بدارند تا هالک شود و بحقیقت آجال . آنجا بريون آرند

آنچه آن موافـق شنوند و اندر ایشان هیچ اثر نکند؛ از مکتوب است اما مرگ را اسباب باشد و آن اطبا پیوسته می
  .است با طبع ایشان و مخالف به طبع مبتدیان

و اندر هندوستان دیدم که اندر زهر قاتل کرمی پدید آمده بود و زندگی وی بدان بود؛ از آنچه کلیـت وی همـه آن 
  .بود

سـوخت و از سـنگهای آن و اندر ترکستان دیدم به شهری به سرحد اسالم که آتـش انـدر کـوهی افتـاده بـود و مـی
  .جوشید و اندر آن آتش موشی بود که چون از آتش بريون آمدی هالک شدینوشادر بريون می

باشـد کـه حـس بـدو از آن مـی تعـاىل و مراد بجز این است از این جمله، که اضطراب مبتدی اندر حلول وارد حق
انـدر ابتـدا بیامـد ندیـدی کـه چـون جربئیـل . وی مر آن را مخالف است چون آن متواتر شود اندر آن ساکن شـود

طاقت رؤیت وی نداشت، و چون به نهایت رسید اگر یک نفس دیرتر آمدی تنگدل شدی؟ و  السّالم علیه پیغمرب
این را شواهد بسیار است و این حکایـت هـم دلیـل اضـطراب مبتـدیان اسـت و هـم برهـان سـکون منتهیـان انـدر 

  .سماع
سـماع اضـطراب بسـیار کـردی و درویشـان بـدان مشـغول  و معروف است که جنید را مریدی بوده اسـت کـه انـدر

بعد از این اگر اندر سماع اضطراب کنی نیز مـن «: وی را گفت. شکایت کردندرضی اللّه عنه شدندی پیش شیخ
لـب بـر هـم نهـاده بـود و . کـردمدر سماعی من اندر وی نگـاه مـی«: بومحمد جُریری گوید» .با تو صحبت نکنم
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پس مـن . ای بگشاد تا هوش از وی بشد و یک روز بیهوش بودر مویی از اندام وی چشمهبود تا از هخاموش می
  ».ترتر بود، یا حرمت پري بر دلش قویندانم تا وی اندر سماع درست

وی سر بر زانو نهاد و چون نگاه کردند مرده » .خاموش«: پري ورا گفت. ای بزدو گویند که مریدی اندر سماع نعره
  .بود

کـرد درویشی اندر سـماع اضـطرابی مـی«: شنیدم که گفت رُضِیَ عنه بومسلم فارِس بن غالب الفارسیو از شیخ 
  .نشسنت همان بود و رفنت از دنیا همان. بنشني: یکی دست بر سر وی نهاد که

  ».دیدم درویشی را که اندر سماع جان بداد«: گوید کهمی رضی اللّه عنه و جنید
به کوشکی فـرا . رفتیم میان بصره و اُبلَّهمن با ابن الفُوَطی بر لب دجله می: اج که او گفتو دقی روایت کند از دَّر

  :گفتمردی بر آن در نشسته بود و کنیزکی در پیش او نشسته که وی را می غنا کرد و می. رسیدیم نیکو
ــــــــــــــــــهِ ودٌّفــــــــــــــــــ  ی ســــــــــــــــــبیلِ الّل

ـــــــــــــــــــوَّن ـــــــــــــــــــومٍ تتل ـــــــــــــــــــلُّ ی  ک
 

ــــــــــــذَل ــــــــــــک یُبْ ــــــــــــی ل ــــــــــــانَ مِّن  ک
ــــــــــــکَ أ ــــــــــــذا ب ــــــــــــريُ ه ــــــــــــلغ  جْمَ

 

ای کنیزک، به خـدایِ تـو بـر تـو، «: گفت. ایای و رَکوهزیر دیوار کوشک استاده، با مرقعه ردیدم اند راو جوانی 
» .که این بیت بازگوی؛ که از زندگانی من یک نفس بیش نمانده است؛ تا باری جان به استماع ایـن بیـت برآیـد

: از وی جدا شد خداوندۀ کوشـک مـر کنیـزک را گفـت کـهجان . ای بزدآن جوان نعره. کنیزک دیگر باره بازگفت
پس آن مـرد بـر پـای . و خود فرود آمد به جهاز وی مشغول شد، و همه اهل بصره بر وی نماز کردند» .تو آزادی«

هـم از » .یا اهل بصره، من که فالن بن فالنم همه امالک خود سبیل کردم و ممالیک آزاد کردم«: خاست و گفت
  .خرب آن نیافتآنجا برفت و کس 

و فایدۀ این حدیث و حکایت آن است که مرید را اندر غلبۀ سماع، حال چندین بباید کـه سـماع وی، فاسـقان را 
از فسق باز دارد و اندر زمانه گروهی گمشدگان به سماع فاسقان حاضر شـوند و گوینـد مـا سـماع از حـق کنـیم و 

تـر شـوند تـا خـود را و سـماع کـردن و فسـق و فجـور حـریصفاسقان، بدانکه ایشان مر ایشان را موافقت کنند بر 
  .ایشان را هالک کنند

اگر ما بر وجه اعتبار اندر کلیسیا شویم، روا بود و مراد ما از آن جز آن نبود «: پرسیدند که رضی اللّه عنه و از جنید
نید شد چنانکه چـون شـما بـريون اگر به کلیسیا توا«: وی گفت» تا ذُّل کافران ببینیم و بر نعمت اسالم شکر کنیم؟

  ».آیید تنی چند را از ایشان به درگاه توانید آورد، بروید، و اگرنه مروید
ای اگر به خرابات شود، خرابات صومعۀ وی شود و خراباتی اگـر بـه صـومعه رود، صـومعه خرابـات پس صومعه
  .وی گردد

  :خواندآواز مغنیی شنیدم که میمن با درویشی در بغداد : و یکی از کبار مشایخ گوید
ــــی ــــنْ احســــنَ المن ــــاً تکُ ــــیً إن تکــــن حقّ  مُن

 

ــــــدَا ــــــاً رَغْ ــــــا زَمَن ــــــنا به ــــــدْ عِشْ ــــــا فَقَ  وَإلّ
 

  .ای بزد و از دنیا بريون شدنعرهآن درویش 
ز درویشی را دیدم که به آواز مغنیـی مشـغول گشـته بـود مـن نیـ: گوید رضی اللّه عنه و مانند این، ابوعلی رودباری
  :گفتآن کس به صوتی حزین می. گویدگوش بنهادم تا وی چه می

ــــــــــــــــوع ــــــــــــــــی بالخُضُ ــــــــــــــــدُّ کّف  أمُ
 

ـــــــــــنیع ـــــــــــذی جـــــــــــادَ بالصَّ ـــــــــــی اّل  إلَ
 

  .آن درویش بانگی بکرد و بیفتاد چون بشدم ورا یافتم مرده
  :برخواندمرفتم طربی اندر دلم پدید آمد، به راهی می رحمة اللّه علیه با ابراهیم خواص: و یکی گوید که
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ــــــــقٌ ــــــــاسِ أّنــــــــی عاشِ  صــــــــحَّ عنــــــــدَ النّ
ــــــــنٌ  مــــــــا فــــــــی الْإنســــــــانِ شــــــــیءٌ حسَ

 

ـــــــنْ ـــــــقی لِمَ ـــــــوا عِشْ ـــــــمْ یَعْلَمُ  غـــــــريَ أنْ لَ
ـــــــنُ ـــــــه صـــــــوتٌ حس ـــــــنُ من ـــــــا وأحس  إلّ

 

چون نگاه کردم، آن اَقـدام . وی به حکم تواجد قدمی چند بر زمني زد. بازگفتم».باز گوی این بیت را«: مرا گفت
انـدر روضـۀ بهشـت «: رفت آنگاه بیهوش بیفتاد چون به هوش آمد مـرا گفـتسنگ فرو میوی، چون به موم، به 

  ».بودم تو ندیدی
  .حکایات بیش از این است که این کتاب آن رامحتمل باشدو از این جنس 

  :گفت این بیتها بشتابرفت و میو من اندر معاینه درویشی دیدم اندر جبال آذربایگان که می
ـــــ ـــــا طَلَعَ ـــــهِ م ـــــتْواللّ ـــــا غَرَبَ  تْ شـــــمسٌ وَم

ـــــــــــاً ـــــــــــاً وَال فَرِح ـــــــــــتُ مَحْزُون  وَال تَنَفَّسْ
ــــــــــــدِّثُهم ــــــــــــوْمٍ اُحَ ــــــــــــتُ إىل قَ  والجَلَسْ
 والهمَمْـــــتُ بِشُـــــربِ المـــــاء مِـــــنْ عَطَـــــشٍ

 

ــــــی ــــــی وَوَسْواس ــــــی قلب ــــــتَ مُن ــــــا و أنْ  إلّ
ـــــــا و ذِکْــــــــرُکَ مَقْــــــــرونٌ بأنفاســــــــی  إلـّ
ـــــا و أنْــــــتَ حَــــــدیثی بــــــنيَ جُلّاســــــی  إلـّ

ـــــا رأیـــــتُ خیـــــاالً مِ  نـــــکَ فـــــی الْکـــــاسِإلّ
 

  .پشت به سنگی باز گذاشت و جان بداد. از سماع این متغري شد

  فصل
گروهی از مشایخ خواندن قرآن به الحان و شنیدن قصاید و اشعار را؛ چنانکه حروف از حد آن تجاوز کرده است 

ر یکی را انـدر آن علتـی دیگـر اند و هاند و خود پرهیز کرده و اندر آن غُلُو نموده و ایشان چند گروهکراهیت داشته
  .است

اند و اندر آن مُتابع سَلَفِ صالح شـده و بدیشـان تقلیـد کـرده؛ اند که اندر تحریم آن روایات یافتهگروهی از آن آنان
رضی اللّه  مر شريین را، کنیزک حسان بن ثابت، از غنا کردن و دِرّه زدن عمر السّالم علیه چنانکه زجر کردن پیغمرب

کنیزکـان مغنیـه داشـت و منـع کـردن وی مـر  مر آن صحابی را که می غنا کرد و انکار کردن علی بر معاویه کـه عنه
  .از نظارۀ آن زن حبشه که می غنا کرد و گفتی که او قرین شیطان است؛ و مانند این رضی اللّه عنه حسن را

ت اندر زمانۀ مـا و پـیش از مـا بـر آن کـه آن و نیز گویند که دلیل بزرگرتین ما بر کراهیت داشت غنا اجماع امت اس
  .کراهیت است تا آن که گروهی حرام مطلق دارند

شـبی یکـی بـه صـومعۀ مـن . من اندر سماع کردن بجد بودم: روایت کنند که گفتو اندر این معنی از ابوالحارث 
، اگـر فضـل کنیـد و رنجـه اند و حضور شما را منتظـرمجتمع تعاىل جمعی از طالبان درگاه خداوند«: آمد و گفت

رفتم بسی برنیامد که به گروهی رسیدم که حلقه زده بودند و پريی میـان بريون آمدم و بر اثر وی می: گفت» .شوید
دو . من اجابت کردم» اگر فرمایی تا بیتی برخوانند؟«: فوق الغایه، و آن پري گفت دمرا کرامتی کردن. ایشان نشسته

ن گرفتند ابیاتی که شعرا در فراق گفته بودند و ایشان جمله برخاستند به تواجد کس به الحان خوش ابیات خواند
کردند و من به تعجب حال ایشان مانده بودم و خوشی وقتشان زدند و اشارتهای لطیف میهای خوش میو زعقه

» انـد؟وم کیـانایها الشیخ، هیچ نرپسـی مـرا کـه تـو کیسـتی و ایـن قـ«: آنگاه آن پري مرا گفت. تا صبح نزدیک آمد
ابلیس است و آن جمله فرزندان وی و اندر این  لعنة اللّه وی گفت» .حشمت تو مرا می از سؤال بازدارد«: گفتم

یکی آن که مصیبت فراق و ایام دولت خود دارم ودیگر آن که پارسا مردان : نشسنت و غنا کردن مرا دو فایده باشد
  .را از راه بربم و اندر غلط افکنم

  .از آنگاه ارادت سماع از دلم نفی شد و من از آن غنب عظیم تشویر زده گشتم: حارث گویدابوال
روزی در مجمعـی بـودم : شنیدم که گفت رحمه اللّه ام از شیخ ابوالعباس شقانیو من که علی بن عثمان الجالبی
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و من بـه تعجـب حـال ایشـان کردند کردند دیوان دیدم برهنه اندر میان ایشان پای بازی میکه گروهی سماع می
  .شدندتر میدمیدند و ایشان بدان گرممانده بودم که در می

و گروهی دیگرند که از خوف و خطر مریدان که تا اندر بال و بطالت نیفتند و بدیشان تقلید نکنند و از سر توبـه بـا 
ن را فسخ نکند که معرض بال سرِ معصیت باز نیایند و هوی اندر ایشان قوّت نگريد وهوس مر عزیمت صالح ایشا

  .و مایۀ فتنه است، سماع نکردند و اندر میان ایشان ننشستند
اگر سالمت دیـن خـواهی و «: جُریری را گفت، اندر حال ابتدای توبۀ وی که: آید کهمی رضی اللّه عنه و از جنید

ن تـا جـوانی و چـون پـري شـدی رعایت توبه کنی، اندر سماع صوفیان که کنند منگر و مشو و خود را اهـل آن مـدا
  » .مردمان را بزهکار مکن
الهـی در عـني فتنـه باشـد و از آن . یکی الهـی و دیگـر الهـی: انداهل سماع بر دو فرقت: گروهی دیگر گفتند که

نرتسد و الهی به ریاضات و مجاهدات و به انقطاع دل از مخلوقات و اعراض سر از مکونـات فتنـه از خـود دور 
ز آن ایمن شده چون ما نه از این گروه باشیم نه از آن، ترک آن ما را بهرت و مشغول شدن بـه چیـزی کرده باشد و ا

  .ترکه موافق وقت ماست اوىل
چون عوام را اندر سماع فتنـه اسـت و از شـنیدن مـا اعتقـاد مردمـان مـی مشـوش شـود واز : و گروهی دیگر گفتند

د، پس بر عامه می شفقت کنیم و مر خاص را نصـیحت کنـیم اند و به ما می بزهکار شوندرجت ما اندر محجوب
  .و بر وقت غريت، دست از آن بداریم و این طریقی پسندیده است

دست از چیـزی بـداریم کـه » .مِنْ حُسْنِ إسْالمِ الْمَرْءِ ترکهُ ماالیَعْنیه«: گفت السّالم علیه پیغمرب: و گروهی گفتند که
مشغول شوند تضییع وقت باشد ووقت دوستان با دوستان عزیز باشد، ضـایع نبایـد چه به ما الیعنی نآ. از آن گزیرد

  .کرد
سماع خرب است و لذت آن یافت مراد و این کار کودکان باشد؛ که انـدر عیـان : و گروهی دیگر گفتند از خواص که

  .خرب را چه مقدار باشد؟ پس کار، مشاهدت دارد
کنـون انـدر وجـد و وجـود و تواجـد بـابی بیـارم و مرتـب . ختصـاراین است احکام سماع که یاد کـردم بـر وجـه ا

  .گردانم، ان شاء اللّه العزیز وحده

  باب الوجد و الوجود و التّواجد ومراتبه
و فاعل هـر دو چـون یکـی باشـد و  یکی به معنی اندوه، و دیگری به معنی یافنت: بدان که وجد ووجود مصدراند

وجَـدَ یَجِـدُ «چـون بیافـت، » وَجَـدَ یَجِـدُ وُجُـوداً ووِجْـداناً«: چنانکه گوینـدجز به مصدر فرق نتوان کرد میان آن؛ 
چون در خشم شد و » وجَدَ یَجِدُ موجِدَةً«چون توانگر شد و » وجَدَ یَجِدُ جِدَةً«چون اندوهگني شد و نیز » وَجْدا

  .فرق این جمله به مصادر بود نه افعال
یکی مقـرون انـدوه : دو حال باشد که مر ایشان را پدیدار آید اندر سماعو مراد این طایفه از وجد و وجود،اثبات 

باشد، و دیگر موصول یافت مراد و حقیقت اندوه فقد محبوب و منع مراد باشد و حقیقت یافـت حصـول مـراد و 
در فرق میان حزن و وجد آن بود که حزن نام اندوهی بود که اندر نصیب خود باشد و وجد نام اندوهی باشد که ان

  ».الحقُّ الیتغیّرُ«نصیب غري بود بر وجه محبت و این تغري جمله صفت طالب است و إال 
پـس وجـد . و کیفیت وجد اندر تحت عبارت نیاید،از آنچه آن الم است اندر مغایبه و الم را به قلم بیان نتوان کـرد

وجـود بیـان اشـارت درسـت سری باشد میان طالب و مطلوب که بیان آن اندر کشف آن غیبـت بـود و بـه کیفیـت 
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پـس وجـود فضـلی باشـد از . نیاید؛ از آنچه آن طرب است اندر مشاهدت، و طرب را به طلب انـدر نتـوان یافـت
  .محبوب به محب، اشارت از حقیقت آن معزول بود

الـت و وجـود اِز. و به نزدیک من وجد اصابت المی باشد مر دل را یا از فَرَح یا از تَـرَح، یـا از طـرب یـا از تعـب
غمی از دل و مصادفت مراد آن و صفت واجد اِمّا حرکت بود اندر غلیان شوق اندر حال حجـاب، و امـا سـکون 
اندر حال مشاهدت اندر حال کشف، اما زفري و اما نفري اما انني و اما حنني، اما عیش و اما طیش اما کَـرَب و امـا 

  .طرب
  .تر یا وجوداند مشایخ تا وجد تمامو مختلف
وجود صفت مریدان است و وجد نعت عارفان چون درجت عارف از مرید بلندتر بـود بایـد کـه : گفتند کهگروهی 

تر بود؛ از آنچه هر چیزی که اندر تحت یافت درآمد مُدرَک شد و آن صـفت جـنس اسـت؛ صفت این از آن کامل
شود بجز مشربی نبود و آنچـه پس آنچه یافت بنده . بی حد است تعاىل از آنچه ادراک، حد اقتضا کند و خداوند

  .نیافت طالب و اندر آن منقطع شد واز طلب آن عاجز گشت واجد آن حقیقت حق باشد
درجت محبان بلندتر از مریدان باشد باید تـا آرام . وجد حُرقت مریدان باشد ووجود تحفۀ محبان: و گروهی گویند
ردد جـز انـدر حکـایتی و آن آن اسـت کـه روزی تر باشد از حُرقت اندر طلب و این معنـی کشـف نگـبا تحفه تمام

آمـد وی را یافـت  رضـی اللّـه عنـه انـدر غلیـان حـال خـود بـه نزدیـک جنیـد رحمـة اللّـه علیـه شیخ ابابکر شـبلی
ال، «: وی گفـت» .مَن طَلَبَ وجَـدَ«: جنید گفت، رضی اللّه عنه» ایّها الشیخ، چه بوده است؟«: گفت. اندوهگني

  ».لَبَبَلْ مَنْ وَجَدَ طَ
از آن که یکی نشان از وجد داد وآن دیگر اشارت به وجود کرد و بـه نزدیـک : آنگاه مشایخ اندر این سخن گفتند

از آنچه چون بنـده بشـناخت کـه معبـود او از جـنس او نیسـت انـدوه وی  رضی اللّه عنه من معترب قول جنید است
  .دراز گردد و اندر این سخن رفته است در این کتاب

تر باید از سـلطان وجـد و از آنچـه چـون قـوت مـر سـلطان سلطان علم قوی: که رضی اللّه عنهم اند مشایخفقو مت
وجد را باشد واجد بر محل خطر باشد و چون سلطان علم را بود در محل امن باشد و مراد از این جمله آن است 

مغلـوب باشـد خطـاب از وی برخیـزد و  که اندر همه احوال باید که طالب متابع علم و شرع باشد چـون بـه وجـد
آنگـاه . چون خطاب برخاست ثواب وعقاب برخیزد و چون ثـواب و عقـاب برخاسـت کرامـت و اهانـت برخیـزد

حکم وی حکم مجانني بود نه از آنِ اولیا و مقربان و چون سلطان علم غالـب باشـد بـر سـلطان حـال، بنـده انـدر 
ود همیشه مشکور؛ و باز چون سلطان حال غالب بود بـر سـلطان علـم، کَنَف اوامر و نواهی بود و اندر سراپردۀ خ

  .محل نقص خود، إما معذور و إما مغرور ربنده از حدود خارج بود و از خطاب محروم اند
روش که بـی علـم . یا به علم یا به روش: راه دو است«: که گفت رضی اللّه عنه و بعني این معنی قول جنید است

رضـی  و از آن بود کـه بویزیـد» .و شرفعزّ  جهل و نقص باشد، و علم اگرچه بی روش بود وداگرچه نیکو ب بود
بر اهل همت کفران صورت نگريد، اما اگر تقـدیر » .کفرُ أهْلِ الهِمَّةِ أشْرَفُ مِنْ إسالم أهْلِ المُنْیَةِ«: گفت اللّه عنه

  .تر باشند از اهل منیت با ایمانکنند اهل همت با کفر کامل
  ».الشّبلی سَکرانُ ولو أفاقَ مِنْ سُکْرِه لجاءَ مِنْه إمامٌ یُنْتَفَعُ به«: و جنید مر شبلی را گفت، رحمة اللّه علیهما

مجتمع بودند قوال  رضی اللّه عنهمو اندر حکایات مشهور است که جنید و محمد بن مسروق وابوالعباس بن عطا
ایّها الشیخ، ترا از این سماع هیچ نصیب نمـی«: گفتند. بودکن میکردند وی سابیتی برخواند، ایشان تواجد می

  »).النمل/۸۸(تَحْسَبُها جامِدَةً و هی تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ «: قوله، تعاىل وی برخواند» باشد؟
اما تواجد تکلف بود اندر اتیان وجد و آن عرضه کردن انعام و شواهد حق بود بـر دل و اندیشـۀ اتصـال و تمنـای 
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اند به حرکات ظاهر و ترتیب رقص و تزیني اشارات ایشـان و اند که تقلید کردهوش مردان و گروهی اندر آن مرتسمر
ه اسـت نـه تصـوّفاند که مرادشان اندر آن، طلب احوال و درجت بزرگـان ماین حرام محض باشد و گروهی محقق

و این خرب ناطق است بر اباحت تواجـد و از آن » .ممن تَشَبّه بقومٍ فهو منه«: السّالم حرکات و رسوم؛ لقوله، علیه
  ».هزار فرسنگ به دروغ بروم تا یک قدم از آن صدق باشد«: بود که آن پري گفت، رضی اللّه عنه

  .السّالم و سخن اندر این باب بیش از این اید اما من بر این اختصار کردم و

  باب الرّقص
صلی نیست؛ از آنچه آن لهو بود بـه اتفـاق همـه عقـال چـون بـه بدان که اندر شریعت و طریقت مر رقص را هیچ ا

وهر اثر که اهـل . جد باشد و چون به هزل بود لغوی و هیچ کس از مشایخ آن رانستوده است و اندر آن غلو نکرده
حشو اندر آن بیارند، آن همه باطل بود و چون حرکات وجدی و معامالت اهـل تواجـد بـدان ماننـد بـوده اسـت، 

اند و اندر آن غاىل شده و از آن مذهبی ساخته و مـن دیـدم از عـوام گروهـی اهل هزل بدان تقلید کرده گروهی از
  .جز این نیست، آن بر دست گرفتند؛ و گروهی اصل آن را منکر شدند تصوّفپنداشتند که مذهب می

  .دمان آن کنندو در جمله پای بازی شرعاً و عقالً زشت باشد از اجهل مردمان و محال بود که افضل مر
اما چون خفتی مر دل را پدیدار آیدو خفقانی بر سر سلطان شود وقت قوت گريد حـال اضـطراب خـود پیـدا کنـد 

آن اضطراب که پدیدار آیـد نـه رقـص باشـد ونـه پـای بـازی و نـه طبـع پـروردن؛ کـه جـان . ترتیب و رسوم برخیزد
رقص خواند و دورتر آن کس که حالتی را کـه از گداخنت بود و سخت دور افتد آن کس از طریق صواب که آن را 

حق بی اختیار وی نیاید وی به حرکت آن را به خود کشـد و حالـت حـق نـام کنـد آن حالـت کـه وارد حـق اسـت 
  .مَنْ لَمْ یَذُقْ الیَدْری. چیزی است که به نطق بیان نتوان کرد

  النّظرُ فی االحداث
شان محظور است و مجوز آن کـافر و هـر اثـر کـه انـدر ایـن آرنـد در جمله نظاره کردن اندر احداث و صحبت با ای

و من دیدم از جهال گروهی به تهمت آن با اهل این طریقت منکر شدند و من دیـدم کـه از . بطالت و جهالت بود
میان  اندر لعنهم اللّه اند و این اثر از حلولیان مانده استآن مذهبی ساختند و مشایخ بجمله مر این را آفت دانسته

  .هتصوّفاولیای خدای و م

  باب الخرق
 رُضِیَ عـنهم بدان که خرقه کردن جامه اندر میان این طایفه معتاد است و اندر مجمعهای بزرگ که مشایخ بزرگ

روا نباشـد جامـۀ درسـت «: و من از علما دیدم گروهی که بدان منکر بودند و گفتند کـه. اندحاضر بودند این کرده
  ».فساد بودپاره کردن و آن 

فسادی که مراد از آن صالح باشد سهل بود و همه کسـان نیـز جامـۀ درسـت بربنـد و بدوزنـد؛ . و این محال است
ای به صد پاره کنند وبر هم دوزنـد و میـان آن کـه بـه پـنج چنانکه معهود است و هیچ فرق نباشد میان آن که جامه

  .نی است و قضای حاجتی که از آن وی بر مرقعه دوزندای از آن خرقه راحت دل مؤمپاره کنند واندر هر پاره
و هرچند که جامه خرقه کردن را اندر طریقت هیچ اصلی نیست و البته اندر سماع در حالـت صـحت نشـاید کـرد؛ 

ای پدیدار آید چنانکـه خطـاب از وی برخیـزد و بـی خـرب گـردد که آن جز به اسراف نباشد اما اگر مستمع را غلبه
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چون یکی را چنان افتد، اگر جماعتی بر موافقت وی خرفه کنند روا باشد و جمله خرق اهل این  معذور باشد؛ یا
: یکی آن که درویش خود خرقه کند و آن اندر حال سماع بود به حکم غلبه و آن دو گونه: طریق بر سه گونه باشد

اندر حال استغفار از جرمی  یکی آن که جماعت و اصحاب به حکم پريی و مقتدایی جامۀ وی را خرقه کنند و یا
  .و دیگر اندر حال سکر از وجدی

  :ترین این جمله خرقۀ سماعی باشد و آن بر دو گونه باشدو مشکل
یا بدوزنـد بـدو بـاز دهنـد ایـن جماعـت یـا بـه : یکی مجروح و دیگر درست و جامۀ مجروح را شرط دو چیز بود

  .ت کننددرویشی دیگر، و یا مر تربک را پاره پاره کنند و قسم
اگـر مـراد، قـوال بـوده . اما چون درست باشد بنگریم تا مراد آن درویش مستمع که جامه بیفکنـد چـه بـوده اسـت

است وی را باشد و اگر مراد، جماعت،ایشان را و اگر بی مراد افتاد، به حکم پري باشـد تـا چـه فرمـان دهـد پـس 
راه موافقت جماعت شرط نباشد؛ از آنچه به هر حال  اگر درویش را در آن مرادی بوده باشد به هر نوع که بود از

فاما اگر مرادِ درویش جماعـت بـود . که باشد یا به مرادی یا به اضطراری دیگران را اندر او هیچ موافقت نیست
و . یا بی مراد درویش جدا شده است، موافقت اصحاب با یکدیگر شرط باشد؛ بی موافقت جملـه درسـت نیایـد

کردند بر چیزی، پري را نشاید که به قوال دهد جامۀ درویشان؛ اما روا بود اگـر محبـی از آنِ  چون جماعت موافقتی
  .ایشان چیزی فدا کند و جامه به درویشان باز دهد و یا همه خرقه کنند و قسمت کنند

افقـت قـول اند بیشرتی گویند قـوال را باشـد، بـر موو اگر جامه اندر حال غلبه افتاده بود مشایخ اندر این مختلف
و اگـر بـه قـوال ندهنـد از شـرط طریقـت » .جامۀ مقتول قاتل را بود. مَنْ قتلَ قتیالً فله سَلَبُه«:السّالم پیغمرب، علیه

فرمان پري را باشد و اختیار این است؛ چنانکه آنجا به مـذهب بعضـی از فقهـا جـز بـه : بريون آیند و گروهی گویند
ینجا جز به فرمان پري جامه به قوال ندهند و اگر پري خواهد که به قوال ندهد اذن امام جامۀ مقتول قاتل را ندهند، ا

  .واللّه اعلم بالصّواب و الیه المرجِعُ و المآبُ. بر وی حرج نباشد

  داب السمّاعآباب 
بدان که شرط ادب سماع آن است که تانیاید نکنی و مر آن را عادت نسازی دیـر بـه دیـر کنـی تـا تعظـیم آن ازدل 

و باید تا چون سماع کنی پريی آنجا حاضر باشد و جـایی از عـوام خـاىل و قـوال بحرمـت و دل از اشـغال  بنشود
و تا قوت سـماع پیـدا نیایـد شـرط نباشـد کـه انـدر آن مبالغـت . خاىل و طبع از لهو نفور و تکلف از میان برداشته

اگر بجنباند . باشی بدانچه اقتضا کندچون قوت گرفت شرط نباشد که آن از خود دفع کنی مر وقت را متابع . کنی
  .بجنبی و اگر ساکن دارد ساکن باشی و فرق دانی کرد میان قوت طبع و حُرقت وجد

اید که مستمع را چندان دیدار باشد که وارد حق را قبول تواند کرد و داد آن بتوانـد داد و چـون سـلطان آن بـر دل ب
  .وت گرفت کم شود به تکلف جذب نکندپیدا شود به تکلف آن از خود دفع نکند و چون ق

و باید که اندر حال حرکت از کس مساعدت چشم ندارد واگر کسی مساعدت نماید منع نکند و انـدر سـماع کـس 
دخل نکند و وقت را نبشولد و اندر روزگار او تصرف نکند و مر او را بدان نیت او نسنجد که اندر آن بـی برکتـی 

  .بسیار باشد
خوانی و اگر ناخوش و ناموزون گویـد و طبـع را خـارج کنـد ر خوش خواند نگوید که خوش میو باید که قوال اگ

  .حوالۀ آن به حق کند و راست شنود. نگوید بهرت خوان و به دل بر وی خصومت نکند و وی را اندر میانه نبیند
ایشان نگرد باید کـه بـه  و اگر گروهی را سماع گرفته باشد و وی را از آن نصیب نباشد که به صحو خود اندر سکر
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  .وقت نیازمند باشد و مر سلطان وقت را تمکني کند تا برکات آن بدو رسد
تر دارم که مبتدیان را به سـماعها نگذارنـد تـا طبـع ایشـان بشـولیده ام آن دوستو من که علی بن عثمان الجالبی

ز بـامی یـا از جـایی بـه درویشـان مـینشود؛ که اندر آن خطرهای عظیم است و آفتِ مهنيِ آن، آن است که زنـان ا
نگرند اندر حال سماع ایشان و از این مـر مسـتمعان را حجابهـای صـعب افتـد و یـای یکـی از احـداث در میـان 

  .اند و صدق معنی از میان برداشتهه این جمله را مذهب ساختهتصوّفایشان باشد؛ از بعد آن که جهال م
 ن از اجنـاس آفـت و اسـتهانت معاملـت و اسـتعانت خـواهم از خداونـدو من استغفار کنم از آنچه رفته است بر م

تا ظاهر و باطن مرا از آفات پاک گرداند و وصیت کنم ترا و خواننـدگان ایـن کتـاب را بـه رعایـت  تبارک و تعاىل
و صلّی اللّه علی محمّـد و . و باللّهِ العونُ و التوفیقُ و الجمعُ والتَّفریقُ و حسبنا اللّهُ و نِعمَ الرّفیقُ. احکام این کتاب

  .آله اجمعني و سلّم تسلیماً کثرياً


