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  )منت مرتجم(آداب المریدین 
  

  مبسم اللّه الرَّحمن الرَّحی
  .الحمدللّه رب العالمني، حمدالشاکرین و صلواته علی محمد و آله اجمعني

علیـه لفضـل -صلوات بـر سـیّد مختـار محمـد مصـطفی -عزّ شأنه و علّت کلمته و قدرته -اما بعد از حمد آفریدگار
کـه چـون  -هاضـعف عبـد مـن عباداللّـه و احـوج خلـق اللـّ -نویسندۀ این کلمات -چنني تقریر کند -الصّلوة و التحیّة

کـه از تصـنیف امـام عـالم ربـانی، عامـل محقـق، شـیخ االسـالم و » آداب المریـدین«کتابی که موسوم است بـه 
ه  المسلمني ضیاء الملّة و الدّین، لسان الحق، مرشد الخلق، حجة اللّه علی البشر، ابی النجیب عبدالقاهر بن عبداللـّ

یافت و الفاظِ آن عربی بود، و از فواید آن عوام بی نصـیب  -رتهطیّب اللّه تربته و انال مغف -بن محمدالسهروردی
  .ان شاءاللّه تعاىل. شود، تا فواید آن اعم باشدبودند، آن را ترجمه به پارسی نوشته می

  :-اناراللّه برهانه -چنني تقریر کند شیخ سعید
  

  فصل
  ذکر عقاید صوفیان در وحدانیت و قیامت

لب چیزی بود، البّد است او را که ماهیّت و حقیقت آن بداند، تا رغبت او در آن که هرکه طا -ارشدک اللّه -بدان
کامل شود؛ و درست نگردد یکی را که سلوک کند طریق صوفیان را، تا عقیدت و آداب ایشان بـه ظـاهر و بـاطن 

تـا درسـت آن جماعت بداند، و نیز فهم کند مطلق قول ایشان به سؤال و جواب و اصطالحات ایشان در کلمات، 
گردد او را متابعت ایشان در افعال و اقوال؛ چه در این زمان از کثرت مدعیان و نادانسنت علـم محقِّقـان، و فسـاد 

  .دورشده است -علیه الصَّلوة -تباهکاران مرایشان را طریقت تصوّف از سنت صاحب شریعت
  :بازگردیم به ذکر مذهب صوفیان
تبارک و تعاىل یکی است که انباز نیست او را، و ضد و شـبه و نـّد نـدارد؛  اللّه: در اصل اعتقاد، اجماع کردند که

جسم نیست . موصوف است بدانچه وصف کرده است نفس خود را، مسمّی است بدانچه خود را نام نهاده است
حیّز و جوهر نیست که جوهر مت. که جسم مؤلَّف باشد یعنی گرد کرده و مؤلَّف حاجتمند یکی بود که او را گرد کند

باشد و پروردگار متحیز نیست، بلکه خالق هر متحیزی و حیزی اسـت و عـرض نیسـت کـه عـرض در زمـان بـاقی 
اجتماع نیست او را و نه افرتاق، و ابعاض ندارد، هیچ ذکـر او . نماند، بلکه پروردگار سبحانه واجب البقاء است

افکار او را درنیابد و اَبصار او را ادراک . یابدرا ازعاج نکند، و هیچ فکر بدو نرسد و نه عبارت اشارت او را در
  .نکند

و هرچـه در تصـور . کون او و نیز وجود او، از بهر آنکه نه هر موجود کاین باشد و هر کاین موجود بود: و نه گویند
یعنـی کـدام زمـان، . »مَتـی«: و هم آید یا فهم آن را دریابد، خـدای تعـاىل بخـالف آنسـت و اگـر تـو او را گـویی

و . گویی، یعنی چگونه، بدرستی که پوشیده شد ذات او از وصف» فکَیْ«رستی که از وقت سابق است و اگر بد
  .یعنی کجا او از مکان متقدّم است. »نأیْ«: اگر گویی

تکیـف علت هر چیزی صنع وی است، و صنع وی را علت نیست، ذاتـش بـی چـون و چگونـه اسـت، ذاتـش بـی
  .نفی عجز» قدرت«در وصف او نه نفی جهل باشد، و نه » علم«معنی . است و فعلش بی تکلف



۴ 

صلّی اللّـه علیـه  -و اجماع کردند بر اثبات آنچه خدای عزوجل یاد کرد در کتاب خود و درست گشت از رسول او
تمثیـل و تعطیـل، چنانکـه بـی» بصـر«و » سمع«و » نفس«و » ید«و » وجه«آنچه در اخبار بود از ذکر  -و سلّم
  .»لِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَّمیع البَصِريُکَمِثْسَ لَیْ«: گفت

؛ و اگـر از »لِـهِ شَـیءٌسَ کَمِثْلَیْ«اگر سؤال از ذات او کنی، : و سؤال آمد یکی را از ایشان از خدای تعاىل، او گفت
هُـوَ «؛ و اگر سؤال از نام او کنـی، »اَحَدٌلَهُ کُفُواً  یَکُنْ یُولَد، وَلَمْ وَلَمْیَلِدْ اللّهُ اَحَدٌ، اَللّهُ الصَّمَد، لَمْ«صفات او کنی، 

م هُوَ فِـی کّل یَوْ«؛ و اگر سؤال از فعل او کنی، »بِ وَالشَّهادَةِ، هُوَ الرَّحمن الرَّحِیمُاللّهُ الَّذی الَ اِلَه اِالَّ هُوَ عَالِمُ الغَیْ
  .»شَأنٍ

: ایــن ســؤال کردنــد، او گفــت در وقتــی کــه از او. آن بــود کــه مالــک بــن انــس گفــت» اســتوی«و قــول ایشــان در 
معلوم است، و چگونگی نامعقول است، و ایمـان بـدان واجـب اسـت، و سـؤال از آن بـدعت اسـت و » استوی«

و اجمـاع اسـت ایشـان را کـه قـرآن، کـالم خـدای اسـت نـامخلوق، در . همچنني اسـت» نزول«مذهب ایشان در 
، بی آنکه متعرض شود مـر کتابـت را و تـأویالت را کـه هامصحفها نوشته و در زبانها خوانده، نگاه داشته در سینه

  .سنت آن را ایراد نکرده است
و آنچه نفـی اسـت در قـرآن ادراک ابصـار، . و اجماع کردند روا بودن رؤیت خدای را تعاىل در بهشت به اَبصار

اللّـه علیـه و صـلّی  -و پیغمـرب. فأمّا رؤیـت نـه چنـني باشـد. ازبهر آنست که ادراک موجب کیفیت و احاطت است
  .»ر الَتُضَامُّونَ فِی رؤیَتِهبَدْلَة الْقَمَر لَیْنَ الْقِیامَة کَماتَرَوْمِ الْیَوْ نَ رَبَّکُمْسَتَروْ اِنَّکُمْ«: »الحدیث«گف  -سلّم

 در کتاب او و آنچه بـه -سبحانه و تعاىل -ایمان آفرند، و اقرار دهند به حکم آنچه ذکر کرد اللّه: و اجماع کردند که
است از بهشـت ودوزخ و لـوح و قلـم و حـوض و شـفاعت و صـراط و میـزان و  روایات از پیغمرب علیه السالم دَرْ

و عذاب گور و سؤال مُنکَر و نکري و بـريون آوردن گروهـی را از دوزخ بـه شـفاعت شـافعان و بعـث بعـد از  صُورْ
خ در آن جاویـد باشـند و نعمـت یافتـه و مرگ و آنکه بهشت و دوزخ را از برای اَبَـد آفریـد و اهـل بهشـت و دوز
  .عذاب کرده، به غري اهلِ کبایر از مؤمنان که ایشان در دوزخ جاوید نباشند

و در قرآن . و اجماع است ایشان را که خدای عزَّوجلَّ خالق کردار بندگان است، همچنانکه آفریدگار ایشان است
جمله که مريند به اجل مريند؛ و شرک و معاصی جمله به قضاء و قدر  و خلق. »مَلُونَوَما تَعْ وَاللّهُ خَلَقَکُمْ«: گفت

هِ الحَجـةُ الْ«: است بی آنکه کسی را بر خدای حجتی بود، بلکه او راست حجت بالغـه، چنانکـه فرمـود بالِغَـةُ فَلِلـّ
  .راضی نشود به کفر و نافرمانیها و رضا نه ارادت باشد: یعنی. »رضی لِعِبادِهِ الکُفْوَالَیَرْ

و گواهی ندهند مر یکی را که از اهل قبلـۀ مسـلمانان باشـد بـه بهشـت، از . و نماز کنند به مأمومی هر نیک و بدی
  .بهر خريی که کرده باشد؛ و نیز گواهی ندهند به او به آتش، از بهر کبريه، یعنی گناه بزرگ که کرده باشد

  .زعت نیستهیچ کس را با ایشان منا. و دانند، خالفت در قبیلۀ قریش است
و ایمان دارند به کتب فرستاده و جمله پیغـامربان و . و با والت یعنی پادشاهان خروج نکنند و اگرچه ظالم باشند

  .رسوالن
فاضلرتین ایشان بود از بعـد ایشـان، و خـدای تعـاىل  -علیه الصَّلوة -اند، و محمدو بدانکه ایشان فاضلرتین آدمیان

آدمیان بعد از او ابوبکر بود، پس عمر، پس عثمان، پس علی، پـس تمامـت ده و فاضلرتین . رسالت بدو ختم کرد
ایشان را به بهشت، پس عالمیان بـا عمـل، پـس از آن  -علیه الصّلوة -یاران، پس آنان که گواهی داد رسول خدای
  .کسی که منفعت او بیشرت باشد آدمیان را

ت در تفضیل مالیکه بر مؤمنان، و آنکـه مالیکـه بـر و اجماع کردند بر تفضیل رسوالن بر مالیکه، و اختالف اس
  .یکدیگر فضل دارند، همچنانکه میان مؤمنان است
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طالـب اسـت  -سبحانه و تعـاىل -و اجماع کردند که طلب حالل فریضه است، و زمني خاىل نشود از حالل که اللّه
ر موضـعی بسـیار باشـد و در بندگان را به طلب حالل و مطالبت نکردی اال بدانچـه ممکـن بـودی، مگـر آنکـه د

  .پس آن کس که ظاهر او نیک است تا متهم نشود در مال و آنچه کسب وی است. موضعی اندک
آن کس که ترک اقرار کند، او . و اجماع کردند که کمال ایمان اقرار به زبان است و تصدیق به دل و عمل به اعضا

هر که عمل ترک کند فاسـق اسـت، و هرکـه متابعـت  کافر است، و آن کس که ترک تصدیق کند، او منافق است، و
  .ترک کند او مبتدع است

الالـه اال «و آنکه معرفت به دل منفعـت نکنـد تـا آنکـه . و اعتقاد کنند که مردم بر یکدیگر فضیلت دارند به ایمان
  .نگوید، مگر آنکه او را عذری ثابت به شرع بُوَد» اللّه محمد رسول اللّه

بی آنکه در دل ایشان شـکی باشـد، بلکـه بـر طریـق . »شاء اللّه اِنْ«یعنی گفنت . بر ایمان» اءاستثن«و روا داشتند 
  .تأکید و مبالغت باشد که عاقبت کار پوشیده است

خواهی کـه خـون اگر آن می: مؤمن بحقی؟ گفت: امؤمنٌ انت حقاً؟ یعنی آنکه: و از حسن بصری سؤال کردند که
که من ذبح کنم یعنی بکشم، حالل باشد، و مناکحت من جایز باشـد، مـن مـؤمنم ریخنت من بازدارد، و هر چیز را 

خواهی که مرا به بهشت برد و از دوزخ دور کند و رضای باری رحمن در آن بود، من مـؤمنم ان و اگر آن می. حقاً
  .شاء اللّه

شَـاء  حَـرامَ اِنْجِد الْمَسْـخُلُّن الْتَدْلَ«: کرد در گفتار او» استثناء«در کتاب خود  -تبارک و تعاىل -و بدرستی که اللّه
  .و اینجا هیچ شک نبود. »اللّهُ آمِنني

ارادت بـر : اسـت، گفـت -عزاسـمه -که از حضرتِ آفریـدگار» استثناء«و یکی را از درویشان سؤال کردند از این 
تثناء کرد با کمـال علـم؛ اس -تبارک و تعاىل -ادب کردن است بندگان را و بیدار کردن ایشان که حق» استثناء«این 

  .روا نباشد حکم کردن دیگری را بی استثناء با قصور علم وی
وانا ان شاء اللّه عن قریـب بکـم «: »الحدیث«گفت در اهل گورستان،  -علیه الصّلوة و السالم -و همچنني پیغمرب

  .و نبود در مرگ به شک و رسیدن به ایشان. »الحقون
آنکـه آن را تجارتها و صنعتها مباح است بر آنکه یاری کند نیکی و تقوی را، بـیو اجماع کردند بر آنکه کسبها و 

و نیز حالل نباشد سؤال مر آن کس را که . و اگر آن کسب نکند، به مذلت سؤال گرفتار گردد. سببی داند مررزق را
  .توانگر است یا خداوند قُوت

  
  فصل

  در بیان درویشی و فقر و تصوّف
علیـه -و از ایـن بـود کـه پیغـامرب. تر از توانگری است اگر مقرون باشـد بـه رضـایشی فاضلو اجماع کردند که درو

او را اشارت کرد بدان هنگام، که عرض کردند بر او کلید خزینـه -علیه السَّالم -آن را اختیار کرد و جربئیل -الصلوة
رد او را جربئیل که تواضع کنـد، و گفـت و اشارت ک. ایهای زمني، بدانکه نقصان نشود او را به نزدِ خدای پرِ پشّه

  .»ارید اجوع یوماً و اشبع یوماً، فإذا جعت تضرعت الیک، و اذا شبعت حمدتک و ذکرتک«: »الحدیث«
. »اللّهم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمـرة المسـاکني« -صلّی اللّه علیه و سلّم -و آنگه همو گفت

خواستی تا مسکینان در زُمرت او باشند، ایشان را فخری عمیم و فضلی عظیم بودی، اگر از حضرت ربّ العزّة در
و خـدای تعـاىل او را بـا ایشـان صـرب کـردن فرمـود، و . فکیف چون سؤال کرد که او را حشر کند در زمرۀ مسکینان
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  .یةاآل» عَشیِغَداوة وَالْبِالْ عُونَ رَبَّهُمْسَکَ مَعَ الَّذینَ یَدْبِر نَفْوَاصْ«: گفت
الیـد العلیـا خـري مـن یـد «: »الحدیث« -صلّی اللّه علیه و سلم -و اگر حجت گویی، حجت آورد قول مصطفی را

فلی هـی السـائلة«: »الحدیث«و گفت . »السُّفلی دسـتِ دهنـده : او را جـواب گوینـد کـه. »الیـد العلیـا والیـد السـُّ
ستِ گرينده بدان ناقص است که چیزی حاصل میکند؛ و دفضیلت را دریابد به سبب آنکه آنچه دارد، بريون می

  .کند
و نیز فضیلت سخا و عطا دلیل است بر فضل فقر، چه اگر در مِلک گرفنت چیزها پسندیده بـودی، تـرک کـردنِ آن 

نهد بر نفقه کردن و عطا بر درویشی؛ همچنان اسـت و آن کس که توانگری را فضیلت می. به عطا نکوهیده آمدی
نهـد از بهـر تـرک معاصـی و آنکـه توبـت را فضـل مـی. گزیند از بهر فضـل توبـتاعت بر میکه معصیت را بر ط

  .نکوهیده، همچنني فضیلت کند نفقه کردن را، که بريون کردنِ مال بنده را از خدای تعاىل بازدارد
  .و همچنني زهد نه فقر باشد. فقر غري تصوف است، بلکه نهایت آن بدایت فقر باشد

نه حاجتمندی است و نابود و بس، بلکه فقرِ پسندیده اسـتوار بـودن اسـت بـه خـدای و رضـا بـه و فقر نزد ایشان 
  .قسمت وی

و صوفی نه مالمتی باشد که صاحب مالمت آن باشد که نیکی را آشـکارا نکنـد و بـد در ضـمري نـدارد؛ و صـوفی 
  .آنست که به خلق مشغول نگردد و نیز نظر به قبول و ردّ ایشان نکند

تـر، آن اند که ترک کردن شغلها به کسبها و گزارها و فراغت از بهرِ طاعت بزرگـوارتر اسـت و فاضـلردهو اجماع ک
ضمان کـرده اسـت؛  -تبارک و تعاىل -کس را که تیمار داشنت را ترک کند به طلب روزی، و تکیه کند بر آنکه حق

وسته قدرت را منتظر باشـد در هـر مگر آن کس را که یکسان شود او را خلوت و جلوت و مخالطت و عزلت، و پی
  .احوال

  .و بعضی از ایشان گفتند که به روزی تیمار مدار، چه آنگه به خدایی متهم گردی و به ضمان وی استوار نباشی
  .اگر رزق را از کجا گویی، فانی گردد: خوری؟ گفتاز کجا می: و یکی را گفتند

  !دهد؟دهد که از کجا میکس سؤال کن که او مرا طعام میاز آن : خوری؟ او گفتاز کجا می: و دیگری را گفتند
گفـت  -صـلّی اللّـه علیـه و سـلم -اند که کردار بندگان سبب نیک بختی و بدبختی نباشد، که پیغامربو اجماع کرده

  .»نِ اُمّهِشَقِیَ فیِ بَطْ نِ اُمّهِ وَالشَّقُّی مَنْدَ فیِ بَطْسَعْ اَلسَّعیِدُ مَنْ«: »الحدیث«
انـد کـه متغـري نشـوند و بـه و رضا و سخط دو صفت عظـیم. که ثواب فضل خداوند است و عقاب عدل اوو بدان

هرکه خدای از او راضی گردد، او را چنان کند که عمل اهل بهشت عطا کنـد؛ و هرکـه خـدای از او . کردار بندگان
  .ناخشنود باشد، او را به عمل اهل دوزخ دارد

و امید و ترس دوماهار اسـت . کر بر نعمتها واجب است بر هر یکی از مسلمانانو رضا به قضا و صرب بر بال و ش
  .و هر دل که از هردو خاىل شود، خراب گردد. که بنده را منع کنند از بی ادبی

و امر و نهی و حکمهای بندگی الزم اسـت مـر بنـده را، مـادام کـه عاقـل باشـد، اال آنکـه چـون دل صـافی شـود 
  .ز او برخیزد نه اصل وجوب آنواخدای، رنج تکلیفها ا

و بشریت زایل نگردد از هیچ کس، و اگرچه بر هوا برود؛ بجز از آنکه بشریت وقتی ضـعیف گـردد و گـاهی قـوی 
  .شود

و آزادی از بندگی نفس رواست در حق صدیقان، و صـفتهای ناپسـندیده نیسـت گـردد از عارفـان و فرونشـیند در 
کند تا صفت روحانیان گـريد، زمـني از بهـرِ او درنوردیـده شـود و بـه روی یحق مریدان و بنده در احوال انتقال م

  .آب برود و از چشمها پنهان گردد
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  .و داند که دوستی از بهر خدای و دشمنی از بهر خدای از بزرگرتین عروه ایمان است
  .شدو امر به معروف و نهی از مُنکر واجب است بر آن کس که قدرت دارد بدان مقدار که ممکن با

و نیـز نـه  -صلّی اللّه علیه و سلّم -اند آن را در روزگار پیغمرباند بر اثبات کرامات اولیا، و روا داشتهو اجماع کرده
  .به روزگار او

  .و نبوّت انبیا به معجزه ثابت نشود، لکن به فرستادن خدای عزَّوجلَّ ایشان را ثابت است
 واجب باشد اظهار معجزه و تحدّی بر آن و بر وىل واجـب اسـت و فرق میان معجزه و کرامات آنست که بر پیغمرب

  .که کرامات را پوشیده دارد، اال آن مقدار که ربّ العزَّة ظاهر گرداند بدان چیز
  .و انکار کنند خصومت در دین، و مشغول گردند بدآنچه ایشان راست و بر ایشان الزم است

ا از جامه، اال آنکـه شـریعت حـرام کـرده اسـت پوشـیدن آن بـر اند که مباح است پوشیدن همه نوعهو اجماع کرده
  .ای است که بیشرتین آن ابریشم باشدو آن جامه. مردان

 -صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم-تـر باشـد کـه رسـول گفـتقان و مرقّعـات فاضـلهای خُلْو دانند که اقتصار کردن بر جامه
  .»یهَماقَّل وَ کَفَی خري مِمّا کَثُرَو ألْ«: »الحدیث«

صـّلی -و نیز هرچه از دنیا حالل است، آن را حساب است؛ و هرچه حرام است عقوبت خواهد بـود و نیـز پیغمـرب
م بَ جَمالٍ وَهُوَ قادرٌ عَلَی لبسِهِ کسَاه اللّـه مـن حُلـل الکرامَـة یَـوْتَرکَ ثَوْ مَنْ«: »الحدیث«گفت  -اللّه علیه و سلّم

  .»القیامَة
معانی را که کم مؤنت باشد، و کمرت دریده گردد، و بر پوشیده دیرتر بماند، و تواضع را  و اختیار کنند پوشیدن مرقع،

  .تر باشد، و سرما و گرما را دفع کند و اهل شر را در آن طمع نباشد و از فساد و کرب منع کندنزدیک
: کـه -ه علیـه و سـلّمصلَّی اللّ -فرمود دوست من رسول خدای: روایت است که گفت -رضی اللّه عنها -و از عایشه

  .نیندازم پريهن را تا آن را رقعه برندوزم
مـن مصـطفی را دیـدم کـه رقعـه زد جامـه را و : در حدیثی یاد کرده است که -رضی اللّه عنهما -و عبداللّه بن عمر

  .هاابوبکر را دیدم که گلیم را خالل برزده بود وعمر را دیدم گریبانش برداشته بود از رقعه
و جامۀ اهل بهشـت . دوسرتین رنگها بر مصطفی علیه الصلوة سبز بودی: گوید -رضی اللّه عنه -لکو انس بن ما
  .سبز باشد

معنـی آن . »خريثیابکم البیاض«: »الحدیث«که گفت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -و هم انس روایت کند از مصطفی
  .تر بجملۀ مردم جامۀ سپید باشدجوانرت و الیق: باشد که
 -صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم -اند بر نیکوی آواز دادن به قرآن، مادام که معنی را خلل نکنـد کـه پیغمـربکرده و اجماع
انّ لکـلّ شـیءٍ حلیـة و حلیـة » «الحـدیث«: و نیز مصـطفی گفـت. »زیّنوا القرآن باصواتکم» «الحدیث«: فرمود

  .ن مقطّعهاند خواندن قرآن را به الحاو کراهیت داشته. »القرآن الصوت الحسن
آن سخنی است نیکِ آن : سؤال کردند از شعر، گفت -علیه السالم -اما شعرها و قصاید شنیدن روا دارند از رسول

شعر نیک آنست که موعظت و حکمت باشد، و ذکر و صفات خدای و نعمتهای وی و صـفت . نیک و بدِ آن بد
امت گذشته باشـد، سـماع آن مبـاح اسـت، و آنچـه  صالحان و متقیان و اما آنچه ذکر سرابها و منزلها و روزگار و

هجوو سخن بد باشد، سماع آن حرام، و آنچه وصف روی نیکو و قد و موی و آنچه موافق طبایع باشد و نفوس، 
سماع آن مکروه است مگر عالمی ربّانی را که تمییز میان طبع و شهوت و الهام و وسوسه تواند کرد مر آن کس را 

انیده باشد به ریاضت و مجاهده و بشریت او فرومرده، و از حظ خود نیست گشـته باشـد، و که نفس خود را بمري
و نشـان . »سَـنَهُقُـولَ فَیَتَّبِعُـونَ اَحْتَمِعُونَ الْاَلَّذینَ یَسْ«: همچنان بود که خدای عزَّوجلَّ فرموده. حقیقت او باقی بود
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  .د او یکسان باشداین صفت آن کس که مدح و ذم و منع و عطا و جفا و وفا نز
سماع اهل حقیقت را سنت است، و اهـل فرمـان و پرهیزکـاری را : سؤال کردند بعضی مشایخ را از سماع، گفت

  .و نیز اصحاب نفوس و حظوظ را مکروه است. مکروه است
 هر سماع که بنده را جمع کند به حضـرت خـدای تعـاىل،: و از جنید رحمة اللّه علیه سؤال کردند از سماع، گفت

  .آن مباح است
و اما سماعِ آواز خوش، و نغمت خوش آن نصیب روح باشد و آن مباح است کـه آواز خـوش در اصـل پسـندیده 

کـه آن آواز نیـک خـوش » خَلق مـا یَشـاءیَزیدُ فی الْ«: آنکه خدای عزَّوجلَّ گفته است: اندو در تفسري گفته. است
  .است

پس اهل سماع تفـاوت . ، لیکن آنچه در دل است به حرکت آورداند که آواز خوش به دل فرو نشودو بعضی گفته
بعضی هستند از ایشان که در حال سماع ترس و اندوه و اشتیاق بـر ایشـان غالـب گـردد از . دارند در حال سماع

تأثري آن گریه و زاری و شهقه و جامه دریدن و اضطراب پدید آید؛ و باشد که بـر ایشـان امیـد و شـادی و استبشـار 
روایت کنندکه استقبال سکینه  -علیه الصَّلوة -و از داود. گردد، از این طرب، و رقص و دست زدن پدید آید غالب

الم -بیامدیم به حضـرت رسـول: روایت است که -رضی اللّه عنه -به رقص کرد، و از امريالمؤمنني علی  -علیـه السـَّ
تـو از «: و مرا گفـت. جعفر حَجل شد. »لق منتو مشابهت داری به خَلق و خُ«: جعفر را گفت. من وزَید و جعفر
  .من حَجل گشتم. »منی و من از تو

گوید که آن باشد که یک پای بردارد، و به یـک پـای برجَهَـد، و ایـن باشـد بـه هـر دو » حَجل«ابوعبیده در معنی 
نچـه یـاد کننـد، و پای، اال آنکه برجسنت باشد نه رفنت و بدرستی که مستمع را در حال سماع شوقی پدیـد آیـد از آ

و چون داند کـه راه محبـوب بسـته اسـت، تکـرار . برجَهَد از جای خویش بر مثال کردار کسی که پیش محبوب رود
  .کند برجسنت را و بگردد گردشهای پیاپی

و ایـن از بهـرِ آنسـت کـه جسـد . و بدرستی که این برتو دری باشد که ظاهر شود در حال سماع، میان جسد و روح
پـس روح بلنـدی جویـد . انـداند؛ و روح علوی است، او را از فـرح آفریـدهو او را از خاک آفریده سفالنی است

  .آید به جای خود تا سکون او را واقع شودسوی عالم فوق که عالم وی است و تن فرو می
نکه نه از و این ممنوع نیست، مگر آ. و بدرستی که این چیز از ایشان، بر سبیل فرح و خوشی در حال سماع باشد

سـر صـادق در سـماع : و حکایت کنند از ابی عبداللّه احمد بن عطاء الرودباری که گفـت. صفات محققان است
  .علم به خدای، و وفا بدان چیز که او بر آنست، و جمع کردن همت: سه چیز باشد

و سماع کنند سه . رَمبوی خوش و آرام و نابودن اضداد و دیدن کَ: و آن جای که در آن سماع کنند، چند چیز باید
  .معنی را بر محبت و خوف و رجا

. رقص و دست زدن و شادی: طرب را سه عالمت است. طرب است و وجد و خوف: و حرکت بر سه نوع است
گریه و به روی زدن و : و خوف را سه عالمت است. غیبت و برجسنت و بانگ کردن: و وجد را سه عالمت است

  .فریاد کردن
  
  فصل

  ن و احکام آندر فروع دی
اند که واجب است آموخنت آن قدر که بـه احکـام شـریعت جاهـل نباشـد از حـالل و حـرام، تـا عمـل اجماع کرده
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هر وقت که علم از عمل برهنه شود، عقیم باشـد؛ و چـون عمـل از علـم خـاىل شـود، : اندموافق علم باشد که گفته
  .»طلب العلم فریضة علی کل مسلمٍ«: »الحدیث«گفت  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و پیغامرب. سقیم باشد

 -اند، و انکار نکنند اختالف علمـا را در فـروع؛ کـه مصـطفیو از مذهبها مذهب فقهای اهل حدیث اختیار کرده
و سـؤال کردنـد از یکـی از آن عالمـانی کـه . »مـةٌعُلَماء رَحْتالفُ الْإخْ«: »الحدیث«گفت  -صلّی اللّه علیه و سلّم

انـد در متابعـت اند، جهد کنندگانایشان که چنگ در کتاب خدای تعاىل زده: گفت. ن رحمت باشداختالف ایشا
  .اصحاب حدیث و فقها و علمای صوفی: اندرسول، اقتدا کنندگان به صحابه رسول و ایشان سه گونه

خدای تعـاىل . کار کنند که آن اساس دین است -صلّی اللّه علیه و سلم -اما اصحاب حدیث به ظاهر حدیث رسول
و پیوسته به سماع حدیث و نقل آن و اندیشـه در آن و » .تَهُواهُ فَانْعَنْ ما آتیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُه وَما نَهیکُمْ«: گفت

  .اندجدا کردن صحیح از سقیم آن کوشند و ایشان نگه دارندگان دین
چه خاص شـوند بـدان از فهـم و اسـتنباط و اما فقها فضیلت دارند بر اصحاب حدیث، بعد قبول علم ایشان به آن

در فقه و حدیث، و نظر را تیز کردن در ترتیب احکام و حدود دین، و تمییز کردن میان ناسـخ و منسـوخ و مطلـق و 
  .اندایشان حاکمان دین و علَمهای آن. مقید و مجمل و مفسّر و خاص و عام و محکم و متشابه

در معانی ایشان و جمله از متابعت هوی دور باشند و به ایشـان دو  و اما صوفیان متفق به اصحاب حدیث و فقها
و از صوفیان هر کس که این دو علم نداند، رجوع کند به ایشان در احکام شریعت و حدود دین، . گروه اقتدا کنند

تـر و اگر ایشان اجماع کنند، صوفیان بر اجماع ایشان بروند؛ و اگر ایشان را اختالف باشد، صـوفیان طریـق اوىل
  .و نه مذهب صوفیان طلب تأویالت و رفنت در شهوات بُوَد. نیکوتر بروند

و سخن ایشان در علم معاملـت . پس صوفیان بعد از این مخصوص گشته باشند به علمهای عاىل و احوال ظریف
صـرب و و این مانند توبت است و زهد و پرهیزکاری و . بود، و غیب حرکات و سکنات و بلندی و شریفی مقامات

رضا و توکل و محبّت و خوف و رجاء و مشـاهده و یقـني و قناعـت و صـدق و اخـالص و شـکر و ذکـر و فکـر و 
مراقبــه و اعتبــار و وَجــل و تعظــیم و اجــالل و پشــیمانی و شــرم و جمــع و تفرقــه و فنــا و بقــا و معرفــت مــردم و 

و . آنکـه چگونـه از آن خـالص یابنـد های ریا و شهوت پوشیده و شـرک پوشـیده، ومجاهدتها و ریاضتها و دقیقه
ایشان را از علوم استنباطها است که بر فقها مشکل گردد و آن مانند عوارض و حقایق و عوایق وتجرید توحیـد و 
منازل تفرید و خفایات سرّ، و تالشـی حـدث چـون مقابلـه کننـد بـه قـدیم، و پوشـیدن احـوال و جمـع مفرقـات و 

  .ضاعراض از عوضها و ترک کردن اعرتا
اند به واقف شدن از مشکل این مسایل تا طلب کردند این احوالها، و سخن در صـحیح و سـقیم ایشان مخصوص

  .اندآناین منازل کنند که، ایشان نگاه دارندگان دین و اعیان 
ا چنانکه اگر کسـی ر. پس اگر کسی را مشکل شود علمی از علوم سه گانه، بر او باد که رجوع کند به امامان ایشان

از علم حدیث مشکلی باشد، در آن مسأله رجوع به ائمّۀ حـدیث کنـد کـه علـم حـدیث و معرفـتِ رجـال ایشـان را 
و آن کـس را کـه مشـکل گـردد . و کسی را که مشکل شود بر او از دقایق فقه، رجـوع بـه علمـای فقهـا کنـد. است

ه امامان صوفی کند نه به دیگـری، کـه احوال ریاضتها و دقایق ورع و مقامات متوکالن، تا در این مسایل رجوع ب
  .اگر نه چنني کند خطا کرده باشد
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  فصل
  در قول ایشان که تصوّف چیست، و آداب اهل تصوف

مختلف است جواب مشایخ در تصوف، همچنانکه احوال مختلف است، هر یک از ایشان جواب بحسـب حـال 
اگـر سـایل مریـد بـوده اسـت، جـواب او بـر ظـاهر مـثالً . خود گفته است، و بر قدر آنکه سایل احتمال توانـد کـرد

و اگر سـایل متوسـط بـوده اسـت، جـواب او از آنجـا بـوده اسـت کـه . مذهب بوده است از آنجا که عالمت باشد
  .واگر سایل عارف بوده است، جواب از حقیقت بوده است. احوال اوست

لـم اسـت و میـان آن عمـل و آخـر آن اوَّل تصـوف ع: و ظاهرترین جوابی آنست که یکی از ایشان گفتـه اسـت کـه
موهبت، که علم مراد را کشف کند و عمل یاری طلب کند و موهبت به کمال امیدها رساند و اهل آن بر سـه طبقـه

مرید صاحب وقت است و متوسـط صـاحب . مرید طالب است و متوسط رونده است، و منتهی رسیده است: اند
مرید در طلب مراد مـی. چیزی نزد ایشان شمردن نفسهاست ترحال است، و منتهی صاحب نفس است، و فاضل

رود کـه آن کنند که متوسط صاحب تلوین است که از حـاىل بحـاىل مـیرود، و از متوسط مطالبت آداب منازل می
و منتهی رسیده، و جمله مقامات را گذشته است و او در محل تمکـني اسـت، احـوال او را . حال در زیادت است

انـد کـه در آن حـال کـه صـاحب تمکـني بـود در کـار چنانکـه از زلیخـا بـاز گفتـه. س بدو تأثري نکندمتغري نکند وتر
یوسف، دیدار یوسف در وی تأثري نکرد چنانکه در دیگر زنـان تـأثري کـرد کـه دسـتهای خـود بربیدنـد و اگرچـه او 

  .تمامرت بود در محبت از ایشان
و مقـام . بودن از حظوظ نفس و هرچه مـراد نفـس باشـدپس مقام مرید مجاهدت است و چشیدن تلخیها و دور 

و مقام . متوسط بر نشسنت است در طلب مراد و مراعات صدق در جمله احوال و ادب را کار فرمودن در مقامات
و یکسـان . منتهی صحو است یعنی باهوش بودن، و تمکني، و حـق را اجابـت کـردن، از آنجـا کـه او را برخواننـد

خوردنِ او چون گرسنگی باشد، و خوابش چون بیداری . آسانی و منع و عطا و جفا و وفاباشد در حال سختی و 
ظاهر او با خلق باشد و باطن او با حق باشد و جملـۀ . بُوَد، از حظ خود فانی گشته باشد و حقیقت او باقی باشد

و همچنني . که بودی در غار حراءدر اوَّل حاىل  -صلّی اللّه علیه و سلّم -این، نقل کرده شده است از احوال پیغمرب
  .کردحال اصحاب صفه که در حال تمکني امريان و وزیران بودند و مخالطت به ایشان اثر نمی

  
  فصل

  در ذکر هویدا کردن حکمهای مذهب
ظاهر آن ادب نگهداشنت است واخلق، وباطنِ آن فرو آمـدن احـوال در . بدرستی که مذهب را ظاهر است و باطن

الم -بینی که چون سیّدنمی. حقمقامات است وا کـرد، آن شـخص را کـه در نمـاز بـازی مـی -علیه الصـلوة و السـَّ
  .اگر دلش ترسان بودی، اندام او نیز ترسان بودی: فرمود که

یـارانِ خـود را ادب چنـان کـردی کـه : را گفـت -رحمـه اللّـه -ابـوحفص حـداد -رحمه اللّه -و آمده است که جنید
  .لکن نیکی ادب در ظاهر عنوان نیک ادبی است در باطن. نه یا اباالقاسم: گفت سلطانان بنده را کنند؟

و نگاه داشنت ادب در آنچه میان ایشان اسـت، . نیک ادبی ترجمان عقل است: گفت -رحمه اللّه -و سری سقطی
ان در بینـی کـه چگونـه اللّـه تعـاىل اهـل ادب را مـدح کـرد، و بزرگـی داد محـل ایشـنمـی. مقدم است به غـري آن
  .اآلیة. »واتَهُم عِندَ رَسُولِ اللّهِانَّ الَّذینَ یَغُضّوُنَ اَصْ«: حضرت وی، و گفت
ای فرزنـد عمـل را نمـک سـاز و ادب را : -رحمه اللّه -روایت کند که رویم گفت -رحمه اللّه -و ابوعبداللّه خفیف
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  .آرد
. را ادب است، و هر مقامی را ادب اسـتهر وقتی را ادب است، و هر حاىل . همه تصوف ادب است: اندو گفته

هر که مالزم ادب شود به جای مردان برسد، و هر که بی ادب است او دور است از آنجا که پندارد که نزدیک شد 
  .و مردود گردد آنجا که امید قبول دارد

  .هرکه از ادب دور است از جمله خريات دور است: اند کهو گفته
خري او را معلـوم کنـی، و او را بـرخري مشـغول کنـی و شـر او را نیـاموزانی و از آن  ادب نفس آنست که: اندو گفته

  .منزجر گردانی
  .ادب مهرت درویشان است و آرایش توانگران است: اندو گفته

  .اهل دنیا و اهل دین و اهل خصوصیت از اهل دین: اندو مردم در ادب بر سه طبقه
  .د و بالغت و حفظ علمها و اخبار پادشاهان و اشعار عرباما آداب اهل دنیا بیشرتین آن فصاحت باش

و اما اهل دین اکثر ادب ایشان ریاضت نفس باشد و تأدیب جـوارح و تهـذیب طبیعتهـا و نگـاه داشـنت حـدود و 
  .ترک آرزوها و دور بودن از شبهتها و مسارعت بر خريها

  .شنت به نهان و آشکاراو اما خاصانِ اهل دین، ادب ایشان نگاه داشتِ دلهاست و راست دا
  .و تفاضل مریدان به علم است و از آنِ متوسطان به ادب، و از آن عارفان به همت

  .همت آنست که تو نفس را برانگیزی بر طلب معانی و قیمت هر مرد همت اوست: اند کهو گفته
ایـن : عباد پرسیدند، گفت و از ابوبکر واسطی حالِ مالک بن دینار و داود طائی و محمد واسع و امثال ایشان از

  .یعنی ترک نعیم فانی کردند از بهرِ نعیم باقی. قوم بريون نشدند از نفس مگر سوی نفس
علم ایشـان، ایشـان را منـع : ، پرسیدند، گفت»حافاًأَلُونَ النَّاسَ اِلْالیَسْ«: و از جنید تفسري این آیت که خدای گفت

  .کند که حاجتهای خود نه به خدای خود بردارند
سـی، مگـر سـی نَفْنَفْ: روز قیامت چون دوزخ زَفره زند، همه کـس از بـزرگ و خسـیس گوینـد: و حصری گفت که

سـی بـی علـت، تـا نمانـد هـیچ کـس را نَفْ. امتی امتـی: بحد شفاعت گردد و گوید -صلّی اللّه علیه و سلّم -محمد
  .خاىل نشودربّی ربیّ، تا بدانند که آدمی که محل حوادث است از کار علت : گوید

  
  فصل

  در بیان اخالق ایشان
خُلق او قرآن بود : گفت -صلّی اللّه علیه و سلّم -سؤال کردند عایشه را از خُلق رسول. بزرگرت خصلت ایشان است

  ».رِض عَنِ الجاهِلنيَعُرفِ وَاَعْبِالْوَ وَامُرْخُذِ العَفْ«: که خدای تعاىل گفت
. االاخربکم باحبکم انی و اقربکم منـی مجلسـاً یـوم القیامـة«: »الحدیث« گفت -صلّی اللّه علیه و سلّم -و پیغمرب

: »الحـدیث« -صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم -و گفـت. »قالوا بلی، قال احسنکم اخالقاً الموّطون اکنافـاً الـذین یـألفون
  .»سؤالخلق شؤم و اشرارکم اخالقاً«

  .دارد برتو، در تصوف بر تو زیادی داردآن کس که خوی زیادتی . تصوف خلق است: و ابوبکر کتانی گفت
و خلق ایشان بردباری است و فروتنی و نصیحت و شـفقت و احتمـال و موافقـت و احسـان و مـدارات و ایثـار و 
خدمت و الفت و بشاشت و کرامت و فتوّت و جاه بـذل کـردن و مـروّت و مـودّت و سـخا و عفـو و وفـا و حیـا و 

رام و دعا و ثنا و نیکویی خلق و شکسنت نفس و حرمت داشنت برادران و تلطف و گشاده رویی و خوش زبانی و آ



۱۲ 

بزرگ داشنت مشایخ و رحمت کردن بر صغري و کبري و اندک داشنت آن چیز که از او باشد و بزرگ داشـنت آن چیـز 
  .که بر او باشد

ار کشیدن اسـت و تـرک کمرتین آن ب: از خوی خوش، گفت -رحمه اللّه -و سؤال کردند از سهل بن عبداللّه تسرتی
  .مکافات و رحمت بر ظالم و دعا کردن او را

این اخالق صوفیان است، نه آنکه قومی دیگر گویند و آن را ماننده کنند به تصوف که ایشان طمـع را زیـادت نـام 
 نهند، و بدخویی را اخالص گویند، و عیش و لذت بد را نیکویی گویند و پريوی هوی را ابـتالء گوینـد، و رجـوع
به دنیا را وصول گویند، و بدخویی را صَولَت گویند و فحش گفنت بـه زبـان را مالمـت گوینـد و نباشـد ایـن جملـه 

  .طریق قوم
برخیـز تـا پـیش آن : که روزی یکـی از یـاران خـود را گفـت -قدّس اللّه سرّه -و حکایت کنند از ابی یزید بسطامی

چـون او را دریافتنـد، از سـرای خـود بـه . قصـد او کردنـدهـر دو . کس رویم که مشهور کرده است خود را به زهد
این مرد که : یار خود را گفت. با یزید بدو نظر کرد، و او در مسجد خیو را به جانب قبله انداخت. مسجد رفته بود

کند از مقامـات اولیـا و بازگردیـد و بـر او سـالم بر ادب شریعت امني نباشد چگونه امني باشد بر آنچه دعوی می
  .دنکر

  
  فصل

  در مقامات که مقام بنده است به حضرت خدای تعاىل در عبادات
  .»لُومٌوَما مِنّا اِالَّ لَهُ مَقامٌ مَعْ«: اللّه تعاىل گفت

پس توبه است، و آن رجوع است از ماسِـوی . اوَّل مقامی انتباه است، و این بريون آمدن بنده است از حد غفلت
پس انابت، و آن رجوع از . با آنکه پیوسته پشیمان باشد و استغفار بسیار کندخدای تعاىل، پس از آنکه رفته باشد 
توبه ترسیدن است و انابت رغبت و قومی گویند توبه در ظـاهر اسـت و : اندغفلت است سوی ذکر و بعضی گفته

  .انابت در باطن
  .پس ورع، و آن ترک کردن چیزی است که بر او مشتبه گشته باشد

  .و آن نگاه داشنت زیادت آن از نقصان است و آنچه سود او باشد و زیان اوپس محاسبت نفس است 
  .پس ارادت است، و آن استدامت رنج است و ترک راحت

  .پس زهد است، و آن ترک کردن حالل از دنیا است و رغبت از آن و شهوتهای آن بگردانیدن
  .از او خاىل باشدپس فقر است، و آن نابودن امالک است، و خاىل شدن دل از آنچه دست 

  .پس صدق است، و آن راستی نهان و آشکار است
  .پس تصبّر است و آن تحمل نفس است بر دشواریها و چشیدن تلخیها و این آخر مقامهای مریدان است

  .پس صرب است، و آن ترک شکایت است
  .پس رضا است، و آن لذت یافنت است به بالء

  .از معاملۀ حقپس اخالص است، و آن بريون کردن خلق است 
  .پس توکل است بر خدای و آن اعتماد کردن است بر او که طمع از جمله زایل کند به جز از او
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  فصل
  در بیان احوال ایشان

  .اما احوال که آن معاملت دلهاست، و آنچه فرو آید به دلها از صفای ذکرها
  .حال چیزها باشد که به دل فرو آید، و همیشه نباشد: جنید گفت

  .ین جمله مراقبت است و آن نگرسنت است به صفای یقني سوی مغیباتو از ا
  .پس قرب است و آن جمع کردن همت است به حضرت خدای تعاىل به غایب شدن از آنچه جز اوست

  .دارددارد و دشمن میپس محبت است، و آن موافقت دوست است در آنچه دوست می
  .وعده کرده استپس رجاء است، و آن راست داشنت حق است در آنچه 
  .های ویو کینه -سبحانه و تعاىل -پس خوف است و آن مطالعت دلهاست بحملهای باری

و . و این از بهر آنست که نزدیکی اقتضای ایـن احوالهـا کنـد. پس حیا است، و آن بازداشنت دل است از گستاخی
و . ترس و شرم بـر او غالـب شـوداز ایشان هست که در احوال نزدیکی نظر به عظمت خدای کند، و هیبت او، تا 

  .و احسانِ قدیم او کند تا بر دلِ او محبت و رجاء غالب شود -عزَّوجلَّ -کس باشد که نظر بر لطف خدای
  .پس شوق است، و آن شیفتگی دل است نزدیک یاد کردن دوست

  .پس اُنس است و آن سکون است سوی خدای تعاىل و استعانت به وی در جمله کارها
  .ت است و آن سکون است تحت مجاری قدرتهاپس طمأنین

  .پس یقني است و آن تصدیق است با آنکه شک برخیزد
: گفــت -علیــه السَّــالم -پــس مشــاهدت اســت، و آن جداکننــده اســت میــان دیــدۀ یقــني و دیــدۀ عیــان، کــه پیغمــرب

  .و آن آخر احوال است. »ان تعبداللّه کانّک تراه فانّه یراک«: »الحدیث«
  . »صُوهامَتَ اللّهِ التُحْتَعُدّوُا نِعْ وَاِنْ«. وایح و منایح باشد و حقري آید عبارت از آنپس فوایح و ل

  
  فصل

  در یاد کردن اختالف راه و آنکه مقصود یکی است
و کس باشد به ذکر و نافله. و روشها که مختلف شود از بهر مختلف شدن حال قاصدان باشد و مقامات روندگان

  .نماید در اَورادهای بسیار و مواظبت 
  .و کس بُوَد که راه ریاضت و رنج سرپد، و نفس را مقهور کند در مخالفات

  .و باشد که راه خلوت و عزلت سرپد، و از مخالطت با مردم دور شود طلب کردن سالمت را
  .و باشد که پیوسته در سیاحت و سفر باشد، و غربت جوید از شهرها، تا کس او را نداند

  .ته در خدمت باشد و جاه به برادران بخشد و شادی به دل ایشان رساندو باشد که پیوس
  .کشدو باشد که همیشه در مجاهدت باشد و سختیها می

  .کند و بدیشان التفات نکند و به خري و شر ایشان کار نداردو باشد که جاه خود را پیش خلق اسقاط می
وَآخَروُنَ اعتَرَفُوا بِـذُنُوبِهِم خَلَطُـوا عَمَـالً صَـالِحاً «: گفت چنانکه خدای تعاىل. و باشد که راه عجز و انکسار سرپد
  ».هِمْوَآخَرَ سَیّئاً عَسَی اللّهُ اَن یَتُوبَ عَلَیْ

  .و باشد که پیوسته به تعلیم و نشسنت با علما و سماع اخبار و حفظ علوم روزگار گذارد
لی که او را باشد تـا از حـريت سـالمت یابـد و از و هر طریق را موقفی است، حاجتمند به آن سوی موقفی، و دلی
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دانم رجوع، مگر آنکـه راه نـاخوش اسـت از کـم نمی: یکی را گفتند که فالن کس بازگردید؟ گفت. فتنه آمن گردد
  .بودن روندگان

  
  فصل

  در آنچه ایشان گویند در فضل علم
اول ابتدا کـرد بـه خـود و » .طِعِلمِ قَائماً بِالقِسْمَالَئکَةُ وَاُولُوا الْلْشَهِدَ اللّهُ انَّهُ الَ اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَا«: خدای تعاىل گفت

  .مالیکه را دوم گردانید و اهل علم را سیوم
  .»العلماء ورثة األنبیاء«: -صلّی اللّه علیه و سلّم -و پیغمرب گفت
علیـه  -و هم مصطفی گفت. »فضل العالم علی العابد کفضلی علی أدناکم«: -صلّی اللّه علیه و سلّم -و همو گفت

  .»عالم و متعلم و الباقی هَمَج: الناس رجالن«: -الصلوة و السَّالم
  .علم اصل است و عمل فرع: اندعلم روح است و عمل جسد و گفته: اندو گفته

و بدرستی که جمله مشایخ ما علم را فضل نهادند بر معرفت و عقل کـه خـدای تعـاىل بـه علـم موصـوف اسـت و 
  .م حاکم است بر عقل، و عقل حاکم نیست بر علمآنکه عل
  .علم بی عقل منفعت نکند، همچنني عقل بی علم منفعت نکند: اند کهو گفته

  .چون عقل ناقص باشد: ادب کی زیان دارد؟ گفت: و بعضی از حکما را گفتند که
ضل علم بود که هُدهُد بـا ادب صورت عقل تو است، نیکو کن عقل خود را، چگونه که خواهی، و از ف: اندو گفته

الم -قلت خطر او جـواب داد مـر سـلیمان را : فقـال. بـا بلنـدی مرتبـت او، بـه قـوت علـم و صـولت او -علیـه السـَّ
  .کردآن به سبب علم بود، با آنکه سلیمان در تهدید و وعید او مبالغت می. »تُحِط بِهِ اَحَطّت بِمالَمْ«
  

  فصل
  در آداب سخن گفنت ایشان با یکدیگر

و آن آنست که در سخن گفنت قصد نصیحت و راه نمودن کند و طلـب رسـتگاری و آنچـه منفعـت آن بـازگردد بـر 
نحن «: »الحدیث« -صلّی اللّه علیه و سلّم -جمله و نیز مردم را نگوید مگر به قدر عقلهای ایشان، که پیغمرب گفت

  ».معاشر االنبیاء امرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم
حکایـت کننـد از . در مسأله که از او سؤال نکنند و اگر سـؤال کننـد، جـواب بـر قـدر تحمـل سـایل گویـد و نگوید
سایلی از تو سؤاىل کند، و تو جوابی او را بگویی؛ پس دیگر همان سؤال کنـد : که او را گفتند که -رحمه اللّه-جنید

دیگری سؤال کنـد، بایـد کـه از مقامهـایی  جواب بر قدر سایل باشد، و اگر او از: گفت. و تو جوابی دیگر بگویی
  .که در آن نباشد، سخن نگویند و از چیزها که در آن استعمال نکنند، سؤال نکنند

ربَّ حامل فقـه اىل مـن هـو «:» الحدیث«گفت  -این روا باشد که پیغمرب صلَّی اللّه علیه و سلّم: اندو بعضی گفته
  .»افقه منه

بذل کردن مر اهل و نااهل را روا باشد که علم خود، به غري : اند کهو بعضی گفته. و علم بذل نکند مگر اهل آن را
  .خود نپیوندد

ه بـن مبـارک سـؤال کردنـد بـه حضـور سـفیان و باید که پیش کسی که عالم تر از او باشد، سخن نگویـد، از عبداللـّ
  .من پیش استادان سخن نگویم: عبداللّه گفت -رحمة اللّه علیهما -ثوری
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  .علم نیک نیاید اال آن کس را که از وجد و فعل خود گوید: اند کهی گفتهو بعض
  .اند آن کس که به خاموشی خود منتفع نشده باشد از سخن او منفعت نتوان گرفتو گفته

و بایـد . و ادب آنست که سخن نگوید در علم پیش از وقتِ آن، که آفت بسیار از آن، پدید آید و از فواید باز ماند
کند از طلب جاه و منزلت نزد مردم و از حطام دنیاوی، تا از آن کس نباشد که خدای تعاىل او را منفعـت  که حذر

از علمـی کـه منفعـت نکنـد وگفتـه  -صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم -و پنـاه گرفتـه اسـت پیغمـرب. نداده باشد به علم وی
أو لیصرف به وجوه النّاس فلیتبوّأ مقعده من من طلب العلم لیماری به العماء أو یجاری به السّفهاء «: »الحدیث«

  ».النّار
هر که چیزی بشنود از علم درویشان و بدان کـار : اندو جهد کند که در آنچه شنیده است یا دانسته، کار کند؛ که گفته

ن عمل و هر کس که بشنود و بدا. کند، بازگردد آن، و حکم کند در دلِ او؛ و شنوندگان نیز از آن علم منفعت یابند
  .نکند، آن چون حکایتی باشد که مدتی در خاطر بماند و پس فراموش کند

سخن که از دل بريون شود، به دل فرو آید؛ و سـخن کـه از دل بـريون نشـود و از زبـان بـريون شـود، بـه : اندو گفته
کـنم بـه دی مـیچند عامه را منا: -رحمة اللّه علیهما -شبلی جنید را گفت: حکایت کنند که. گوش مجاوزت نکند
قومی که فنا کردند اسرار خود را به بهرۀ نفس و بصرهای خود را بنگرسنت، : شبلی گفت. حضرت باری عزّ اسمه

  .ایشان را کجا بر یاد خدای راه باشد
اوَّل مقـامی ایـن . میان تو و میان اکابر مردم ده هزار مقام است: و ابوبکر شبلی از جنید مسأله پرسید، او را گفت

  .ه است که بدان ابتدا کردیمسأل
  
  فصل

  در یاد کردِ سخنان ایشان در غلبات
و اما آن سخنها که حکایت کنند از بایزید و دیگران، آن به نزد غلبه حال بوده است و قوَّت سکر و غلباتِ وجـد، 

  .آن کلمات را قبول و رد نیست
ظـاهر اسـت، چـون امـر و نهـی و احکـام  علمی از خدای، و آن علـم: علوم سه نوع است: سهل بن عبداللّه گوید

  .وحدود
  .و آن علم خوف و رجا است و محبت و شوق است -عزَّوجلَّ -و علمی خدای را

  .و علمی به خدای، و آن علم به صفات خدای است و نعمتهای وی
  .علم ظاهر علم راه است، و علم باطن علم منزل: اندو گفته
  .باط کنند و دریابند و هر باطن که به ظاهر قایم نباشد، آن باطل استعلم باطن از علم ظاهر استن: اندو گفته
هرکه به گوش شنود حکایت کند، و هرکه به دل شنود پند گريد، و هرکه عمـل کنـد بدانچـه شـنیده باشـد : اندو گفته

  .راه یابد و راه نماید
  .اب ندهد رحلت کندعلم آواز دهد مر عمل را، و او را بخواند؛ اگر عمل او را جو: اندو گفته
علم دریافنت چیزی است بدانچه آن بر آن است، و عقل بصر اوست و قـوَّت در دل همـان منزلـت دارد : اندو گفته

  .که منزلت چشم از چشم که بدان حق از باطل جدا کنند و نیک را از بد
  .عالم آنچه به حس دریابد، اقتدا بدان کند و عارف بدان راه یابد: اندو گفته

  .ورع فریفته نگردد: اندگفتهو 
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گاه کند از موضعهای مهلک: اند کهو گفته   .عقل آنست که ترا آ
  .اصل عقل خاموشی است و باطنِ آن پوشیدنِ راز، و ظاهر آن اقتدا به سنت: اندو گفته
  .هرگه که هوی غالب شود، عقل بگریزد: اند کهو گفته
ناسی، به او حدیثی از محـال بگـوی، اگـر قبـول کنـد، بـدان کـه او اگر خواهی که عاقل را از احمق بش: اندو گفته

  .احمق است
هرکه را پوشیده گرداند چیزی از علمهای وی، تو نظر مکن بر عیبهـای او؛ اگـر تـو نظـر کنـی بـه عیـب، : اندو گفته

  .برکت انتفاع علم از تو برخیزد
  

  فصل
  در ادبهای ایشان در حال بدایت

مرید واجب است بعد از آنکه از خواب غفلت بیدار شود، آنست کـه قصـد پـريی کنـد از بدانکه اوَّل چیزی که بر 
پـس مریـد نفـس . اهلِ زمانه که امني باشد بر دین خود و معروف بود به نصیحت و امانـت و شناسـندۀ راه باشـد

  .خود را تسلیم وی کند و اعتقاد کند که او را مخالفت نکند و باید که صدق با او قرین باشد
س شیخ را الزم است که او را دلیلی کند به راه، و چگونگی بازگشنت به حضرت خدای؛ و آسان گرداند بر مرید پ

  .راه رفنت و شرایع اسالم او را تعلیم کند به مقدار حاجت
بس است که، هـر کـه مریـد را بـدین چیزهـا و اوّلیرتین چیزی که مرید را حاجت است تصفیتِ طعام و شراب و مَلْ

ــه علیــه و ســلَّم -کنــد، زیــادت در حــال وی پدیــد آیــد کــه، پیغــرب گفــتدلیلــی  طلــب الحــالل فریضــة «: -صــلَّی اللّ
  ».بعدالفریضة

طلب حالل کردن بر همه فریضه است و ترک حالل کردن بدین گروه فریضه است مگر بـر حـد : اندو بعضی گفته
هـا را رد کـردن بـر اهـل آن پـس مظلمـه. دپس قضا کردن در آنچه از وی فوت گشته باشد از فرایض بُوَ. ضرورت

  .»ردّ دانق من حرام یعدل عنداللّه سبعني حجّةً«: -صلّی اللّه علیه و سلَّم -فریضه است، که پیغمرب گفت
و . ها هرچه غیبت و دشـنام و سـخن چینـی بـود، حـالىل از آن بخواهـد و اسـتغفار کنـد صـاحب آن راو از مظلمه

  .ع و جراحت، آن را قصاص باشدهرچه کرده باشد از ضرب و قط
حـریص بـودن در : و نفـس را دو صـفت اسـت. س باشـد و آن را بـه ریاضـت ادب کـردنپس از این معرفـت نَفْـ

آن را به مجاهده رام گرداند، و مجاهده آن باشد که هرچه نفس بدان الفت گرفته . شهوت، و مانع شدن از طاعت
فت هوی دارد و از شـهوتها بـاز دارد، گرفتـه گردانـد او را بـر رنجهـا، و باشد، او را از آن منع کند و او را بر مخال

و او را به ورد بسیار کردن و پیوسته روزه داشنت و نماز نافله کردن دارد تا آنکه پشیمان گردد از . چشیدن تلخیها را
ه بیداری بدل کند و آنچه خالفِ فرمودۀ خدای و رسول باشد و از عادتهای بد باز دارد و جهد کند تا خواب را ب

  .سريی را به گرسنگی و آسایش را به سختی
اِنَّ اللّـهَ «: گویدمی -عزَّوجلَّ -پس آنگه از جمله تایبان باشد که مخصوص گشته باشد به محبت خدای، که خدای

  ».یُحِبُّ التّوابنيِ
  .»الشاب التائب حبیب اللّه«: »الحدیث« -صلّی اللّه علیه و سلَّم -و پیغمرب گفت

و از ایشان باشد کـه خـدای تعـاىل مبـدل کـرده باشـد بـدیهای ایشـان بـه نیکیهـا و از جملـۀ آن بنـدگانی باشـد کـه 
عَـرشَ مِلُـونَ الْالّـذینَ یَحْ«: گویـدمی -عزَّوجلَّ -چنانکه خدای. مخصوص گشته باشند به دعای بردارندگان عرش
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مـاً فَـاَغفِر تَ کُـلَّ شَـیء رَحمـةً وَعلْفُرونَ لِلّذینَ آمَنُـوا رَبّنـا وَسِـعْتَغْونَ به وَ یَسْد رَبِّهم وَیؤمِنُلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْحَوْ وَمَنْ
پس این قوم را عظمت باشد کـه . »عَظیمفَوزَ الْوَذَلِکَ هُوَ الْ«: فرمایدتا آنجا که می. »للذَّینَ تابوا و اتَّبعوا سَبیلَکَ

  ».مُتَنافِسُونَیَتَنا فَس الْعَامِلُونَ وَفِی ذَلِکَ فَلْمل الْیَعْهَذَا فَلْ لِلِمِثْ«. اندحامالنِ عرش، دعاگویان ایشان
: گویـدو مـی. »مُؤمِنُونَوَتُوبُوا اِلَی اللّهِ جَمیعاً ایَّة الْ«: گویدتوبت فرض است بر جملۀ مؤمنان که خدای تعاىل می

  .»الظَّالِمُونَ فَاُولئکَ هُمْ یَتُبْ لَمْ وَمَنْ«
اند غافل گشنت از توبتِ گناهی که کرده باشی، بَتَر از آن باشد که بـدان گنـاه مشـغول باشـی و ایخ گفتهو بعضی مش

اسِ عَلـیَ ظُلمهِـم وَاِنَّ رَبَکَ لَذُو مَغْ«آن کس را که پیش از توبت بمريد سرو کارش با خدای عزَّوجلَّ است  فِرَةٍ لِلنـَّ
توبت باقی است، تا جان به حلقوم نرسد، و تا آنگه که در توبه فرو بسته شود  و وقتِ. »عِقَابِوَاِنَّ رَبَّکَ لِشَدیدُ الْ

  .»راًفیِ اِیمانِها خَیْ کَسَبَتْ لُ اَوْقَبْ مِنْ آمَنَتْ تَکُنْ ساً اِیمانُها لَمْفع نَفْالَیَنْ«که آن وقت 
کند باستقصاء  -عزَّوجلَّ -یپس از توبت، مالزم پرهیزکاری باشد در جمله احوال خود؛ و بداند که حساب او خدا

  .»نا بِها وَکَفی بِنا حاسِبنيَدَلٍ اَتَیْخَرْ قالَ حَبَّةٍ مِنْکانَ مِثْ وَاِنْ«: گویدو می
و چون درست گشته باشد او را مقام توبه و پرهیزکاری و در مقام زهد شروع کرده باشـد، آن وقـت او را رسـد کـه 

و بدرسـتی کـه ایـن قاعـده . ا بـدنژاد گـردد، و چـون نقـد نبهـره شـودو مرقع نه بدان جهت پوشـد، تـ. مرقع بپوشد
برخاسته است، و تمییز برداشته گشته است، و کار از نظام افتاده؛ تا از این سبب فساد پراکنده شده اسـت، و سـتیز 

پس پوشندۀ مرقع را واجب است که نفـس خـود را ادب کنـد و آن را ریاضـت دهـد بـه مجاهـدات و . ظاهر گشته
ها کشیدن و تلخیها چشیدن و تحمل سختیها کردن و به ادب گشنت، و رسیدن به مشایخی که اقتـدا را شایسـته رنج

و آن کـس کـه بـدین صـفت نباشـد، حـرام . باشند، و احکام و حدود دین را و اصول مذهب و فـروع آن بدانسـته
  .باشد او را شیخ طلب کردن و ارادت نمودن

دب بنکرده است بدانکه عیبهای خود را نبیند، و احمقی نفس نداند، علـم زایـل که خود را ا -آن کس: اندو گفته
پـس نفـس خـود را بـه مجاهـدت دارد و تفقـد کنـد . روا نباشد که بـدو اقتـدا کننـد -کردن اخالقِ بد معلوم ندارد

دو آشـکارا کند آن چیز کـه بـزیادت او را از نقصان و آنچه سود و زیان او باشد و حال خود را بر شیخ عرض می
  .»نباشد عاقل و لبیب آن کس که عرض نکند درد بر طبیب«: اندشود در هر وقتی که گفتهمی

هرمرید که در شبانروزی او را چندین و : که گفت -رحمة اللّه علیه -اند از شیخ ابی محمد بن سلمهو حکایت کرده
  .چندین مسأله درست نگردد، او براه نرفته است

شبلی ایـن شـعر انشـاد . گفتندای نمیاعتی از مریدان پیش شبلی حاضر شدند و هیچ مسألهو حکایت کنند که جم
  :شعر. کرد

 کفی حزناً بالواله الصبّ أن یری
 

 منازل من یهوی معطّلة قفرا
 

یعنی معشوق فرو گذاشته . است آن اندوه شیفتۀ عاشق را که بیند جای آن را که دوست دارد بَسْ: معنی آنست که
  .خاىل

و از . و بعد از این باید که مرید مطالبت کند نفس خود را به منازل این مقامات، که تقریر کرده شـد، بـر ترتیـب آن
چنانکـه بـه زهـد مشـغول نگـردد تـا از ورع فـارغ . یکیِ آن مقامات انتقال نکند، مگر پس از تصـحیح آداب آن
  .دنگردد و نیز آنچه مانند آنست، تا جمله معامالت بدان باز گرد

و پیغمـرب . تر از عملی باشد که جوارح را به حرکت آوردعملی که دل را به حرکت آورد، شریف: اند کهبعضی گفته
 -و پیغمـرب گفـت. »لووزن إیمان أبی بکر بایمان اهـل االرض لـرجح«: »الحدیث« -صلَّی اللّه علیه و سلّم -گفت
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و از بهر . »کثرة الصّالة و الصیام و لکن بشیء کان فی قلبهمافاق ابوبکر ب«: » الحدیث« -صلَّی اللّه علیه و سلَّم
ظاهر شد، چیزی که به دیگری ظاهر نشد کـه بـه منـرب  -صلَّی اللّه علیه و سلّم -این که حال وی بعد از وفات پیغمرب

کـرد، بدرسـتی کـه محمـد آن کس که از شما بندگی محمـد مـی: پس گفت. ثنا گفت -عزّوجلَّ-بر رفت، خدای را
کـرد، خـدای زنـده اسـت کـه نمـريد و نیـز بـا اهـل ردت ات کرد و بمرد؛ و آن کس که بندگی خدای محمد میوف

  .مقاتله کرد تا اسالم را نگه داشت
اند که چون معاملت به دل بازگردد، انـدام برآسـاید، آن هنگـام بـه عمـارت بـاطن مشـغول و بعضی از مشایخ گفته

عبادتِ درویش، خاطر : اندشمارد که، گفتهفاس را میکند، و اَنْراعات میگردد و مباشرت احوال کند، اسرار را م
  .را نفی کردن است و پرهیز کردن از جمله پرهیزکاریها

و باید که بدایت خود را تباه نگرداند به گفتار کسی که مـدح کنـد؛ بلکـه رجـوع کنـد بـدان چیـز کـه از نفـس خـود 
  .مشاهدۀ الحاظ باشدسماع الفاظ نه چون : اندبشناسد، که گفته

  .و نفس خود را خدوم کند به روزه و قیام شب و خدمت برادران
هر مرید که روزه ندارد و بـه شـب نمـاز نکنـد، همچنـان باشـد کـه آرزوی آن کنـد کـه : -رحمة اللّه علیه -جنید گفت

  .صالح او در آن نباشد
. خري که چـون وقـت فـوت شـد، درنتـوان یافـتو بعد از این باید که نگاه دارد اوقات خود را در تصرف کردن از 

الینبغی للعاقل أن یکون شاخصاً االّ فی ثـالث مرّمـة لمعـاشٍ «: » الحدیث« -صلَّی اللّه علیه وسلَّم -پیغمرب گفت
  .»او تزوّد لمعاد اولذّة فی غريمحرّم

ساعتی که با خدای : باشدسزاوار است مؤمن را که او را چهار ساعت : گفت -رضی اللّه عنه -و امريالمؤمنني علی
خود مناجات کند؛ و ساعتی که در آن حساب نفس خود کند؛ و ساعتی که پیش علمـا رود، آن عالمـانی کـه او را 
بینا گردانند به امرِ خدای و او را نصیحت کنند؛ و ساعتی که خاىل دارد میان نفس و لـذتهای آن در آنچـه حـالل 

  .باشد، و نفس آن را احتمال تواند کرد
گفـتم او را کـه چـه بـوده اسـت . رفتم، و او غمگني بود -رحمه اللّه -پیش جنید -رحمة اللّه علیه-: و جریری گفت

  .واردی آنِ مرا فوت شده است: ترا؟ گفت
  !چگونه باشد که اوقات معدود است: گفت. آن را اعادت کن: من گفتم

  .را در نتوان یافت آنکه به یک گام سابق گشت، اگر صادق است او: اندو بعضی گفته
راد خاىل نگرداند، و باطن را از ارادت، تا به واردات رسـد؛ آن وقـت بـا و واجب است مرید را که ظاهر را از اَوْ

  .او واردات بُوَد نه وردها و ارادت
  کنی؟با آن چه می: بعضی از مشایخ مُورِش تسبیح دردست مریدی دید، گفت

  .شمارمتسبیحها را بدان می: گفت
  .بر تو باد که سیئآت را برشماری نه تسبیحات را: گفت

کنـد روایت می -رضی اللّه عنها -ها، که عایشهو باید که خدمت برادران غنیمت داری و آن را مقدم داری بر نافله
که فارغ بودی در میان اهـل خـود؛ یـا نعلـني از بهـرِ مسـکینی بـرهم  -علیه الصلوة و السَّالم -ندیدند پیغمرب را: که

  . دوختینهادی با جامۀ بیوه زنی برمی
من مدتی مدید پیش جنید بودم و هرگز او مرا ندید، اال که من مشغول بودم بـه : و ابوعمرو زُجاج حکایت کند که

نوعی از عبادت و با من در آن ایام هیچ سخن نگفت تا روزی از روزها که موضـع از جماعـت خـاىل شـد و مـن 
. و آن موضع را جـاروب زدم و پـاک کـردم و آب بـزدم و جـای طهـارت را بشسـتم برخاستم، و جامه را برکشیدم
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نیکو کردی، بر : کرد؛ و گفتشیخ بازگردید و نشان کرد، در من بدید، مرا برخواند، و مرحبا گفت و دعا بر من می
  .کنی و سه بار باز گفتتو بادا که این می

یش از آنکه چشم دلش گشاده شود، بلکه بر او واجب است کـه و مرید را کراهت باشد که از استاد مفارقت کند، پ
  .صرب کند تحت امر و نهی او در خدمت شیخ

هـر آن کـس کـه بـه فرمانهـای شـیخ و ادبهـای وی مـؤدّب نگشـته باشـد، قـرآن و : اند کـهو از بعضی مشایخ گفته 
  .احادیث او را ادب نتواند کرد

یـد کـه مریـد خـود را از لـذتها و آرزویهـا نگـاه دارد، کـه بعضـی از نشان مرید سمع و طاعت است و با: اندو گفته
چون مرید را بینی که ایستاده باشد واشهوتها، و حـظ نفـس را طلـب کنـد، بدانکـه او دروغ مـی: اندمشایخ گفته

و اگر متوسط بینی که غافل باشد از حظ دل خود و نگـاه داشـنت احـوال خـود، بدانکـه او . گوید، و کذاب است
کند میان مدح و ذم و قبول و کند و آن کس تمییز میو چون کسی را بینی که اشارت به معرفت می. است کذاب

  .رد بدانکه او کذاب است
و خـدای . اگر نه نشانها بودی، هر یکی از آدمیان دعـوی سـلوک طریقـت کـردی: گفت -رحمة اللّه علیه -و جنید

  .»لِقَوْنِ الْرفَنَّهُم فی لَحْلَتَعْوَ تَهُم بِسیماهُمْفَلَعَرَفْ«: گویدتعاىل می
و اخـالص . درست نشود وی را هیچ حال و مقام و عبادت، مگر به اخـالص: و واجب است بر مرید که بداند که

خـدای عزَّوجـلَّ مـی: کـه گفـت -علیه السَّالم -آنست که عمل پاک باشد از ریای خلق، که روایت است از پیغمرب
  ».ی الشّرکاء عن الشرک، فمن عمل ىل عمالً اشرک فیه معی غريی، فانا بریء منهأنا أغن«: » الحدیث«گوید 

اند که هر حق که انبازِ باطل گردد، آن بريون شده است از قسمت حق سوی قسـمت باطـل، و بعضی از ایشان گفته
  .که حق غیور است

و درست نگردد او . آن نکرده باشد اما باک نباشد بدانچه ظاهر شود از احوال و عبادتهای او، که او قصد اظهار
همچنانکـه . را اخالص، مگر بدانکه قدرت خلق، ضعف ایشان بداند، و اندکی سود و زیان ایشان معلوم گردانـد

و . »ئاًنـی عَنـکَ شَـیْصِرُ وَال یُغْمَعُ وَالیُبْبُدُ ماالیَسْلِمَ تَعْ«: وصف کرد خلق را، و گفت -علیه السَّالم -ابراهیم خلیل
الیجد احدکم حالوة االیمان حتی تعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و مـا «: گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -پیغمرب

اس بسـخط «: -علیه الصَّلوة و السَّالم -و هم او گفت. »أخطأه لم یکن لیصیبه إنّ من ضعف الیقـني أن ترضـی النـّ
یأتیـک اللّـه فـانّ رزق اللّـه الیجـرّه حـرص حـریص و اللّه و أن تحمدهم علـی رزق اللّـه، و أن تـذمهّم علـی مـالم 

رٍ یُـردِکَ بِخَیْـ یَمسـکَ اللّـهُ بضـرٍّ فَـالَ کاشِـفَ لَـهُ اِالَّ هُـوَ وَ اِنْ وَاِنْ«: گویدخدای تعاىل می. »الیدفعه کراهة کاره
  .»لِهِفَالَرادَّ لِفَضْ

  
  فصل

  در آداب مراعات کردن مر نفس را
و غافل نشود از . کند، و معرفت اخالق نفس بداند که نفس فرماینده باشد به بدیو جهد کند که نفس را مراعات 

  .پناه گرفت به خدای از شرّ نفس -علیه الصَّلوة -نفس، و اگرچه به انتهای معرفت رسیده باشد که مصطفی
هرگاه . چراندینیستم من و نفس من، مگر شبانی که گوسفند را م«: گویدمی -رضی اللّه عنه -و امريالمؤمنني علی

  ».شوندآورد، از دیگر جانب پراکنده میکه از جائی گوسفندان را بهم می
نفس ریا کننده است بر جمله احوال و نفـاق کنـد در بیشـرتین احـوال و شـرک : گفت -رحمه اللّه -و ابوبکر وراق
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  .آورنده است در بعضی احوال
  .کردن شرک است و نظر کردن در آن عبادت استنفس بتی است و بدان نظر : واسطی گفت رحمة اللّه علیه

مَثَل نفس در پیدا کردن نیکی و پوشیده داشنت بدی همچون اخگر است که رنگ اخگر نیکـو باشـد و : اندو گفته
  .لکن سوزاننده بُوَد

. نـدو اگر نفس را برنجانند، زود توبه کند؛ و اگـر او را فـرو گذارنـد، از پـی مرادهـا بـرود، و از خـدای اعـراض ک
  ».رَضَ وَئآ بِجانِبِهِ، وَاِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَریضٍسانِ اَعْاِنْعَمنا الْوَاِذَا اَنْ«: گویدخدای تعاىل می

اگر آب را بجنبانی، هرچـه در زیـر آن باشـد از . مَثَل نفس چون آبی ایستاده است که صافی شده باشد: اندو گفته
  .ن پدید آیدلُوش و نَتْ

کنـد و در هرچـه خـدای تعـاىل از کنـد کـه از بنـدگان طلـب مـیاند که خدای تعاىل از نفس همـان طلـب مـیو بد
و خـدای تعـاىل بنـدگان را مـی. فرمایـدبندگان، که خدای را ثنا گویند و خدای را شکر کننـد، نفـس را همـني مـی

خواهد که موصوف شـوند ندگان درمیو از ب. فرمایدفرماید تا مخالفت امر و نهی او نکنند و نفس را همچنني می
  .کندبه سخا و کرم و از نفس همني طلب می

انــد و نفــس محــل اخــالقِ نیــک اســت، ای اســت کــه آن را بــه ودیعــت در قالــب نهــادهنفــس لطیفــه: انــدو گفتــه
  .همچنانکه بصر محل رؤیت است، و گوش محل سمع است، و بینی محل شم

س معدن شـرو عقـل روح را در زنـدان کنـد و آرزو نفـس را در زنـدان کنـد و روح کانِ خري است، و نف: اندو گفته
  .توفیق خدای مددِ روح کند و خذالن خدای مددِ نفس کندو دل با یکی باشد که غالب تر بُوَد از دو لشکر

و . یکـی آنکـه راسـتی آن هویـدا اسـت، متابعـت آن واجـب باشـد: و مرید را باید دانست که کارها سه گونه باشد
اری که برياهی آن روشن است، واجب باشد دوری از آن و کـاری کـه در مشـیّت باشـد، یعنـی کـه ندانـد کـه خـري ک

  .است یا شرّ؛ واجب باشد ترک کردن آن تا هویدا گردد نیک و بد از جهت علم یا از جهت عقل
، بنگر بر یکی که از مـراد تـو اند که چون ترا دو کار باشد که به شک افکند ترا که کدام خري است و کدام شرّو گفته

  .دور باشد که خري در آن است
و بر مرید واجب است که تبدیل اخالقِ بد کند، چون کرب و کینه و حرص و امید و حسد و منازعت و غیبت، و در 

  .برادران افتادن و بدگمان شدن و شوخی کردن و جز از اینها از اخالقِ بد، که او را ضد کند به اخالق پسندیده
  

  فصل
  در ذکر آداب در صحبت دیگران

 -و پیغمـرب. و همنشني نیک بهرت باشد از آنکه مرد تنهـا نشـیند. تنهائی مردم بهرت است از همنشنيِ بدنژاد: اندگفته
: »الحـدیث«و همـو گفـت . »المر علی دین خلیله، فلینظر اَحدکم مـن یخالـک«: »الحدیث«گفت  -علیه الصَّلوة

الخري فـیمن الیـألف و «: و گفت علیه السَّالم. »ناس و یصرب علی اذاهم و فی الکل خريٌالمؤمن الّذی یخالط ال«
  ».الیؤلف

حرمتِ مشایخ داشنت و : او گفت. و از ابوحفص نیشابوری سؤال کردند از احکام فقراء و آداب ایشان در صحبت
بت قومی که نه از طبقۀ ایشـان زندگانی نیک کردن با برادران؛ و کودکان و خُردان را نصیحت کردن؛ و ترک صح

  .باشند کردن؛ و پیوسته ایثار کردن و ازذخريه دوری جسنت؛ و یاری دادن در کار دین ودنیا
تر به صحبت کسی، اوىل: اندو گفته. ای به خري باشدو از آداب ایشان آنست که صحبت با کسی کند که از او فایده
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و صـحبت بـا . »و التؤمنـوا االلمـن تبـع دیـنکم«: دای تعاىل گفـتخ. آن کس باشد که در اعتقاد موافق تو باشد
: گفـت -علیـه السـالم -بینی که چـون نـوحنمی. کسی نکند که در مذهب مخالف باشد و اگر چه خویشاوند باشد

  .»لِکَاَهْ سَ مِنْاِنَّهُ لَیْ«: ؛ چگونه او را جواب آمد»لیاَهْ اِنَّ اُبنی مِنْ«
یَـوم اآلخِـرِ یُـوادُّونَ ماً یُؤمِنُونَ بِاللّـهِ وَالْالتَجِدُ قَوْ«که چون آیت  -یه الصَّلوة و السَّالمعل -و روایت کنند از مصطفی

ه قلبـی بـل «: »الحـدیث«فرو آمـد، پیغـامرب گفـت » حادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ اللهـمّ التجعـل لفـاجرٍ عنـدی یـداً فیحبـّ
  ».باطنهیصحب من یثق بدینه و امانته و مذهبه فی ظاهره و

و از آداب ایشان است که به خدمت برادران و یاران قیام نمایند و رنج از ایشان بردارند و به رنج کشـیدن ایشـان 
  .احتمال کنند و بر ایشان انکار نکنند، مگر در چیزی که مخالف باشد و بشناسد هر یکی را قدر او بر مرتبت وی

  .تر باشددان جاهلهرکه جاهل باشد، به قدرِ مر: سفیان عُیینه گفت
استخفاف نکند به قدرِ مردان، اال کسی که او را قدر نباشد و یا راه نماید یار خود را به عیبها که یار : و همو گفت

: -صلَّی اللّـه علیـه و سـلَّم -از آن غافل باشد و دلیلی کند او را بر آنچه صالح حال وی در آن بود، که پیغمرب گفت
  .»المؤمن مرأة المؤمن«
  .رحمتِ خدای بر آن مردی باد که عیبهای من به من نماید: گویدمی -رضی اللّه عنه -امريالمؤمنني عمر و

چنانکـه صـحبت بـا . و از آداب ایشان یکی آنست که صحبت با هر کس به قدر حال او کند، و آنچه الیق او باشد
روئی و نماند و صحبت با همسران به گشاده مشایخ و بزرگان به احرتام و خدمت و توقري کنند و به کار ایشان قیام
  .گستاخی و موافقت و نیکوئی کنند و به حکم وقت با ایشان باشند

تـرک ادب نزدیـک اهـلِ ادب، : و حکایت کنند از ابی العباس بن عطا که پیش یاران خود پای دراز کـرد و گفـت
  .ادب است
  .، شرطهای ادب بیفتادچون دوستی دُرست گشت: -رحمة اللّه علیه -گویدو جنید می

 -بودنـد و عثمـان -صـلَّی اللّـه علیـه و سـلَّم -نزدیـک مصـطفی -رضی اللّه عنهمـا -و روایت کنند که ابوبکر و عمر
 -ایـن چیـز از پیغمـرب. تن را بپوشانید و جامـه راسـت کـرد و بنشسـت -علیه السَّالم -درشد، و سید -رضی اللّه عنه

حشـمت عثمـان اگرچـه . »اال أسـتحیی مـن یسـتحیی منـه المالئکـة«: دند، گفـتسؤال کر -صلَّی اللّه علیه و سلّم
  .بزرگ است، فامَّا حالتی که میان پیغامرب و میان ابوبکر و عمر بود، صافی تر بود

خـري صـوفیان در : گفـت -رحمة اللّـه علیـه -و باید که مداهنه نکند با یاران در آنچه مخالف مذهب باشد که، رویم
  .کاوند، چون نِقار برخاست، هالک شوندیگر میآنست که با یکد

 -رضـی اللّـه عنـه -امريالمـؤمنني عمـر: و باید که فروتنی کند چون حق بگویند، و آن را قبول کند که، روایت کنندکـه
عبـاس او . دَند که در راهی بود میان صفا و مروهبفرمود تا ناودان سرای عباس بن عبدالمطلب رضی اللّه عنه بکَنْ

چون حال چنني است رد نکند باز جـای : عمر گفت! چیزی که پیغامرب به دستِ خود بنهاده بود، بکندی: ترا گف
خود، اال دست تو که عباسی و ترا هیچ نردبـان نباشـد جـز دوشِ عمـر، پـس عبـاس بـر دوش عمـر رفـت، و آن را 

  .بجای خود بازنهاد
دب کردن کند و از ایشـان هرچـه حکـم مـذهب باشـد و باید که صحبت با کمرت از خود به شفقت و راه نمودن و ا

و دلیل آن باشد که . بردارد، و ایشان را دلیلی کند بر آن چیز که در آن صالح ایشان بود، نه بر آنچه مراد ایشان بود
فایدۀ ایشان در آن بود، نه آنچه آن را دوست دارند و بـاز دارد ایشـان را از آنچـه بـه کـار ایشـان نیایـد کـه خـدای 

کند عالمان و زاهدان را، سبب آنکه ایشان ترک کردند زجر قوم خود را از مُنکرات که، گفت تبارک اىل ذمّ میتع
  ».نَعُونَلهم السُّحتَ لَبئسَ ماکانُما یَصْمَ وَاَکْقَولهمُ االِثْ بارُ عَنْاَحْهیهُمُ الرَّبانیُّون وَالْال یَنْ لَوْ«: و تعاىل
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تابعـت امـر و نهـی وی کنـد و صـحبت بـا وی از روی حقیقـت خـدمت باشـد نـه و باید که صحبت با استاد بـه م
  .او را خدمت کردم نه صحبت: چه مدت صحبت کردی با ابی عثمان؟ گفت: ابومنصور مغربی را گفتند. صحبت

و به خدمت استاد قیام کردن واجب است، و به حکم او صرب کردن و ترک مخالفت او در ظاهر وبـاطن و قـول او 
ل کردن و در هرچه او را پیش آید رجوع باشد و تعظیم و حرمت او کردن و از انکار وی دور بودن پنهـان و را قبو
  .»نَهُمفَال وَرَبِّکَ الیُؤمِنُونَ حَتّی یُحَکّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْ«: گویدخدای تعاىل می. آشکارا
جنید . ضی از یاران جنید از جنید سؤال کردندشیخ میان قوم خود چنان است که پیغمرب میان امت و بع: اندو گفته

  .»و ان لم تؤمنوا ىل فاعتزلون«: کرد، در آن چیز، جنید گفتجواب گفت آن را؛ و آن شخص با وی معارضه می
کردند، که ایشان مودب شـده بودنـد بـه آداب می -علیه الصلوة -و باید که صحبت چنان باشد که صحابه واپیغامرب

قَ فَـوْ واتُکمْفَعُـوا اَصْـالتَرْ«: و گفـت تبـارک و تعـاىل» نَ یَدَیِ اللّهِ وَرَسُـولِهِالتُقَدِّموا بَیْ«: گفتخدای تعاىل . قرآن
  ».ضاًبَعْ ضِکُمْکَدُعاء بَعْ نَکُمْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَیْالتَجْ«: و گفت عزَّوجل. »تِ النَّبیصَوْ

از او ادب یافته است، تعظیم نکند از برکت آن ادب محروم آن کس که حرمت آن که : اندو بعضی از مشایخ گفته
  .شود
  . چرا؛ هرگز فالح نیابد: هرکس که استاد را گوید که: اندو گفته

ده سـال خـدمت : گویـدمـی -رضـی اللّـه عنـه -و باید که صحبت با خدمتکار به تلطف نکند که، انـس بـن مالـک
رویی نکرد با من و مرا باز نزد و نه گفت مـرا بسـبب چیـزی کـه  کردم، هرگز ترش -مصطفی علیه الصَّلوة و التحیّة

چرا کردی و از بهر چیزی، که بنکرده بودم، که چرا نکردی؟ و بودی که با مـن مـزاح کـردی و مـرا : کرده بودم که
  .نیا ذَا االذَنیْ: گفتی

خـاص گردانـد از میـان  و باید که با غریبان صحبت با خوش خویی و گشاده رویی کنـد و حسـن ادب، و ایشـان را
کند و گرامی دارد و هر مـراد کـه ایشـان را بـود پس به قدر کوشش ایشان را خدمت می. همسران که بدو فرو آیند

ونَ مَـنْ«: کند و گفتبجای آورد و به حکم ایشان صرب کند که خدای تعاىل مدح انصار می و . »همهـاجَرَ اِلَـیْ یُحِبـُّ
  ».ضٍلیاءُ بَعْضُهُم اَوْاُولئکَ بَعْ«: و گفت عزَّوعال. »ا وَنَصَرُواوَوْوَالَّذینَ آ«: خدای تعاىل گفت

و صحبت با جاهالن به صرب جمیل و خوش خویی و مدارات و احتمال کند و به نظر رحمت برایشان نگرَد، و از 
اشـد بردبـاری و اگر رویاروی چیزی کنند کـه او را کراهیـت ب. نعمت خدای داند که در مقام جهّال نباشد و نیست
در جواب قوم خود گفتـه اسـت در هنگـامی کـه  -علیهم السالم -کند و جواب نگوید بزیادت از آن مقدار که انبیا

سَ بی م لَیْیا قَوْ«: و در آیت دیگر. »سَ بی ضَاللَةٌم لَیْیا قَوْ«. نسبت ضاللت و جهالت و سفاهت با ایشان کردند
و آن . »تَغیِ الجاهِلنيَکُم الَنَبْجاهِلوُنَ قَالوا سَالَماً سَالمٌ عَلَیْلعالَمنيَ وَ اِذا خاطَبَهُمُ الْرَبِّ ا سَفاهَةٌ وَلکِنّی رَسُول مِنْ
ذینَ آمَنُـوا یَغْ قُلْ«: تر باشد که، خدای تعاىل گفتتر بیند حلم با وی اوىلکس را که جهل وی قوی ذینَ لِلـَّ فِـرُوا لِلـَّ

  .»م االُمُورِعَزْ بِرُوا وَتَتَّقُوا فَانَّ ذلِکَ مِنْتَصْ وَاِنْ«: ای تعاىل گفتو خد. »جُونَ اَیَّامَ اللّهِالیَرْ
تَ کاذِبـاً کُنْـ تَ صَادِقاً فغفَـرَ اللّـه لِـی و انْکُنْ انْ«: گفت؛ او را گفتداد، و فحش میو مردی شعبی را دشنام می

  .گویی، خدای ترا بیامرزاد؛ و اگر دروغ میگویی، خدای مرا بیامرزداگر تو راست می: یعنی. »فغفَر اللّه لَکَ
و باید که صحبت با اهل و فرزند بحسن و شفقت کند و ادب کند ایشان را بامـدارات و ایشـان را بـر طاعـت مـی

اَنْ«: دارد که خدای تعاىل گفت یعنی ایشان را ادب کنید و ایشان را : در تفسري گویند که. »ناراً لیکُمْوَاَهْ فُسَکُمْقُوآ 
  .دین نگاه دارید از آتش به

. »سـانٍریحٌ بِاِحْتَسْـ روُفٍ اَوْساک بِمَعْفَاِمْ«: فرمایدو باید که با اهل خود به حکم خدای تعاىل مباشرت کند که می
  .و باید که نفقه که بر ایشان کند حالل باشد
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کـه صـحبت بـا ایشـان بـر  و کراهیت است صحبت با نوجوانان که در آن آفت بسیار باشد، و هر که مبتال شد بـدان
شرط سالمت کند، و دل را و جوارح را از ایشان نگاه دارد و ایشـان را ریاضـتها فرمایـد و ادب کنـد و بـا ایشـان 

  .گستاخی نکند
اند که رغبت جوانان در صحبت بزرگان نشان توفیق است، و دریافت و رغبت بزرگان در و بعضی از مشایخ گفته

و صحبت با برادران چنان باید که بـه هـر چیـز کـه بـر آن قـادر بـود از . قت استصحبت کودکان بی راهی و حما
موافقت، آن را محافظت کند و از محافظت ایشان دور باشد مگر در آن چیز که شرع روا ندارد و دور شود از کینه 

  .و حسد و مالزمت نماید به چیزی که از یکدیگر بسالمت باشند
خـدای تعـاىل مـی. ت کند، اال در معصیت خدای تعاىل یا در مخالفت سنتیو صحبت با پادشاهان بسمع و طاع

و او را دعـا گویـد و خـاموش شـود از چیـزی کـه در آن . »کُمْأمرِ مِنْاَطیعُوا اللّهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَاوُلِی الْ«: گوید
  .خلل وی باشد

رحمت خدای تعـاىل بـر مـردی بـاد : او گفتکه چون حجاج بمرد،  -رحمة اللّه علیه -روایت کنند از حسن بصری
  .که روزگار خود را بشناسد و زبان خود را نگاه دارد و مدارات کند سلطان را

اند، تا آن کس که عادل است، از جملۀ هفت قوم اسـت کـه خـدای تعـاىل در سـایۀ و اما پیش ایشان رود که عادل
بدو کردن عبادت است، و آن کس که ظالم باشد از  پس نظر. عرش بدارد روزی که هیچ سایه نباشد مگر سایۀ آن

او دوری جسنت واجب است مگر کسی را که بیچاره باشد یا از بهر نصیحتی یا از بهر آنکه او را از بدی منـع کنـد 
  .بشرط آنکه غالب حال داند که بسالمت تواند بود از نزدیکی پادشاه

اگـر بعـد : زیارت کند و این، بشر را معلوم گشت، گفـت و حکایت کنند که یکی از خلفا خواست که بشر حافی را
  .و آن خلیفه پیش او نرفت. از این مرا یاد کند من از بغداد از جوار او بريون شوم

  .آن کس که شریک سلطان بود به عز دنیا، شریک او گردد به خواری آخرت: اندو بعضی از مشایخ گفته
الح هر دو گروه است، و نزدیکی کردن نیکان با بدان فتنۀ هر دو گـروه نزدیکی جسنت بَدان با نیکان ص: اندو گفته
اگر کسی را بی اختیار باید رفت، دعا کند ایشان را به صالح و پند دهد ایشـان را، و منـع کنـد ایشـان را از . است

  .انداند که از بهر صالح مردم با ایشان تقرّب کردهو از مشایخ بعضی بوده. بدی بحسب طاقت
بـا پادشـاهان دوسـتی کـردی از بهـر قضـاء  -علیهم السَّالم -ایت کنند از زید بن اسلم که پیغمربی از پیغمربانو رو

  .حاجت مردم
اگر مرد سالها کسـب کنـد جـاهی را کـه مـؤمنی در آن زنـدگانی کنـد بهـرت بُـوَد از آنکـه عمـل : و ابن عطا گوید که

  .باخالص کند تا خود رستگار شود
الم -کنـد از پیغمـربق همچنني کند که ابی ضمضم روایت میو صحبت با جملۀ خل کـه چـون بامـداد و  -علیـه السـَّ
تصدّقت بعرضـی علـی عبـادک  وهبت نفسی و عرضی الیک، اللّهم إنّی قدْ اللهم إنّی قدْ«: شبانگاه کردی، گفتی

  ».فمن شتمنی ال اشتمه و من ظلمنی الاظلمه
قصد ابوعمرو زجـاجی کـردم، و او را سـالم گفـتم و نـزد او بنشسـتم و در مکه رفتم و : و ابوعبداللّه خفیف گفت

بـدین جملـه ابـن خفیـف را مـی: چون بسیار گفته بود، من او را گفـتم. گفتاو مرا سخن بد می. رفتسخنی می
  .و ابوعمرو بخندید. او را به شرياز بگذاشتم: آری، من گفتم: خواستی؟ گفت

، به چشم خود کند، خصومت او دراز گردد با ایشان؛ و هرکه نظر کند خلـق هرکه نظر به خلق: شاه بن شجاع گفت
  .را به چشم حق، معذور دارد ایشان را و کم گردد مشغول بودن او بدیشان
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  فصل

  در ذکر آداب جوارح
هُ اُلئـکَ کـانَ عَنْـفُؤادَ کُـلَّ بَصَرَ وَالْعَ وَالْاِنَّ السَّمْ«: خدای تعاىل گفت. پس بدانکه هر اندامی را ادبی است خاص

نیکوئی ادب با خدای تعاىل آنست کـه در حرکـت نیـاری هـیچ انـدام را از : اند کهبعضی از مشایخ گفته. »ؤالًمَسْ
  .اندامهای تو، جز در رضای خدای تعاىل

از تر باشد به ذکر خدای و یاد کردن برادران به خري و دعای؛ ایشان را غیبـت نکنـد، و ادب زبان آنست که پیوسته
  .سخن چینني دور باشد ودشنام ندهد و شروع نکند در آنچه او را بکار نیاید

گویند در آنچه خواستِ ایشان بود که نیک باشـد و گوید تا ایشان میو چون به حضور جماعتی بود با ایشان می
  .چون برهنه گردد از حظ نفس اماره

: ای مرا گفـت کـههوت و به خواب دیدم که گویندهنظر کردم به شخصی، به نظر ش: حکایت کند یکی از ایشان که
اند، هرکه نظر کنـد یکـی دنیاسرای من است، و آفریدگان در آنجا، بندگان و پرستاران من: گویدمی -عزّوعال-باری

را از ایشان بغري، بدرستی که با من خیانت کرد و من بیدار گشتم و سوگند خوردم که نظر بغري حق نکنم هیچ کـس 
  .ز این، مگر بر حد امانترا بعد ا

اَعُوذُبِـکَ «: گفـتیکـی را دیـدم در طـواف، یـک چشـم، و مـی: و حکایت کنند از یعقوب نهرجوری کـه گفـت
بدانکه من مدت پنجاه سال مجاور : این چه دعای است؟ گفت: من گفتم. گريم به تو از تویعنی پناه می. »مِنکَ

مـن . ای مـرا زد و چشـمم از چشـم خانـه بـريون افتـادد، طپانچهمکه بودم، روزی شخصی را دیدم که مرا نیکو آم
  .، نگرستی به طپانچه»مَةظة بلَطْلَحْ«: مرا گفتند. آه: گفتم

ایَّاک ان تتبع انّظرة بـالنَّظرة فـانّ االوىل لـک و «: »الحدیث«مرعلی را گفت  -صلَّی اللّه علیه وسلَّم -و مصطفی
اپی نکنی نگرسنت رانگرستنی دیگر که، نظر اوَّل تـرا باشـد و نظـر دوم بـر تـو یعنی بر تو بادا که پی» .الثانیة علیک

  .باشد
و تفکر کنـد در آالء و . و اما ادب دل، نگاه داشنت احوال نیکِ پسندیده بود، و دور کردنِ خاطرهای بد ناپسندیده

و . »ضِاَرْق السَّـمواتِ وَالْـخَلْـوَیَتَفّکِروُنَ فـیِ «: گویدنعمای باری تعاىل و عجایب خلق وی که خدای تعاىل می
اندیشـۀ یـک سـاعت بهـرت از : یعنـی. »عِبـادَة سَـنَة تفّکر ساعة خـريمِنْ«: »الحدیث«مصطفی علیه السَّالم گفت 

  .عبادت یک سال است
و از آداب دل نیکو گمان بردن است به خدای تعاىل و به جملۀ مسـلمانان و پـاک کـردن دل از کینـه، و خیانـت و 

بَصَـرَ وَالفُـؤادَ کُـلُّ اُولئـک عَ وَالْاِّن السَّمْ«: گویدانت در اعتقاد از جمله خیانتهای دل است، خدای میحسد و خی
أال انَّ فـی الجسـد لمضـغة، اذا صـلحت «: »الحـدیث«گفت  -علیه الصلوة و السَّالم-و پیغمرب. »ئوالًهُ مَسْکانَ عَنْ

بدانیـد کـه در تـن آدمـی : یعنـی» .جسـد اال و هـی القلـبصلح بصالحها سائر الجسد و اذا فسدت فسـد سـائر ال
بسـببِ . ای است، چون بصالح باز آید، جملۀ تن بسبب صالح آن بصالح باز آید؛ و چون تبـاه شـودگوشت پاره

  .فساد آن جملۀ تن تباه گردد بدانیدکه آن دل است
کـت نیـاورد؛ و دىل چـون درخـتِ دىل چون کوه که هیچیـز او رادر حر: دلها سه است: و سری بن مغلّس گفت که

جنباند از راست یا چپ، و دىل چون پر مرغ که هر بادی او را بربد و ثابت خرما که بیخ آن استوار است و باد می
  .نتواند شد
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اما ادب دستِ دوگانه، گشاده کردن است به نیکوئی و احسان و خدمت کردن برادران، و یاری نـاکردن بـه آن بـر 
  .معصیت

ا، سعی کردن در آن در صالح نفس خود و برادران و آنکه نـرود در روی زمـني بنشـاط و گـردن کشـی و ادب پایه
  .نکند و ننازد و کرب نکند که این چیزها از آنست که دشمن دارد خدای تعاىل آن را؛ و یاری نکند بدان بر معاصی

  
  فصل

  آداب ایشان در عشرت و تأمريدرصحبت
  .د، پس مودّت، پس الفت، پس عشرت، پس محبت، پس اخوتپس بدانکه اوَّل صحبت معرفت باش

. غذای نفسها در عشرت است، و غـذای دلهـا در صـحبت اسـت و صـحبت نباشـد اال باتفـاق باطنهـا: اندو گفته
  .»شَتّی جَمیعاً وَقُلوُبُهُمْ سَبُهُمْتَحْ«: گویدخدای تعاىل در صفت منافقان می

 -رضی اللّه عنهم اجمعني -بینی که صحابهنمی. زرگرتین احوال استو صحبت چون به شرایط مقرون باشد، آن ب
و ایشان را به هیچ چیز از این نسـبت نکننـد جـز . اند به علم و فقه و عبادت و زهد و توکل و رضابزرگرتین مردم

  .صحبت که آن ورای همه علمها است
از آن تـو و اگـر چنـني بـودی چنـان » آن«و  از آنِ من» این«و از آداب ایشان آنست که در حدیثِ ایشان نرود که 

  .کنی و آن چیزها که بدین معنی باشد که آن از اخالق عوام استنبودی و مکن و چرا کردی و چرا نمی
  .»مگر که من«: ما صحبت نکردیمی آن کس را که گفتی: ابراهیم بن شیبان گوید

میـان ایشـان خصـومت و مجادلـه و اسـتهزا و و میان ایشان چیزها بـه عاریـت دادن و عاریـت سـتدن نـرود؛ و در 
مزاحمت و مغالبت و غیبت و کارزار نرود، بلکه هر یک از ایشان مر بزرگ را چـون فرزنـد بُـوَد، و نظـري را یعنـی 

  .مانند را چون برادر و مر کودک را چون پدر و استادان را چون بنده باشد
تا مرجع ایشان به وی باشد و اعتماد بر وی کنند در کل و از آداب ایشان است که جمع شوند، یکی را مقدم کنند 

تـر حـال دارد، تر، پـس آن کـه عـاىلترین ایشان باشد، پس بلند همتاحوال و اولیرت کسی که تقدیم را شاید، عاقل
الم -تر، که رسولترین ایشان به مذهب، پس بزاد برآمدهپس عالم امـامی قـوم آن کـس کنـد کـه «: گفـت -علیه السـَّ

تـرین ایشـان بُـوَد؛ تر باشد به کتاب خدای تعاىل؛ اگر بدین چیزها جمله یکسان باشند، مقدّمِ ایشـان فقیـهنندهخوا
ترین باشد؛ و اگر در شرف نیز یکسان باشد اولیرت کسی بـود کـه بـزاد اگر در فقه یکسان باشند اولیرت بر آن شریف

  .»قدیم هجرت باشدتر باشد؛ و اگر بدین نیز یکسان باشند نظر بر تبرآمده
 -اندکـه روزی سـید عـالمر را تقدیم کردی بر دیگر صحابه و روایت کـردهاهل بَدْ -صلّی اللّه علیه و سلَّم -و رسول

ریان درآمدنـد، و نیافتنـد موضـعی کـه در آنجـا نشسته بود در صفۀ تنگ، و جماعتی از بَـدْ -صلّی اللّه علیه و سلَّم
. ریان بنشـینندر بودند تا برخیزند، و بَـدْجمعی را فرمود که نه از اهل بَدْ -و السَّالمعلیه الصَّلوة  -مصطفی. بنشینند

تـر پس کسی که نیکوی خوی» شُزواشُزُوا فَانْوَاِذَا قِیلَ اَنْ«: بر دیگر جماعت سخت آمد، خدای تعاىل آیت فرستاد
  .ر باشدتباشد اگر نبود تقدیم ایشان آن را شامل گردد که به دیدار مشایخ سابق

. علی بن بندار صوفی به ابوعبداللّه بن خفیف بگذشـت و از نیشـابور بـه زیـارت وی آمـده بـود: حکایت کنند که
ای، و مـن او بدانکه جنیـد را دیـده: به کدام عذر؟ گفت: علی بن بندار گفت. تقدم کن: ابوعبداللّه او را گفت که

  .امرا ندیده
تر و بـه دیانـت تمـامرت و تر بود و حلیم و قوی دلتر بود و مشفقنیّت صادقو باید که خادم ایشان کسی بود که در 
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  .به امانت و نگاه داشت همچنني
و در خـرب اسـت از . و باید که تیمار دارندۀ نفس خود و خـویش نباشـد کـه، خـادم بـه درجـۀ دوم اسـت از شـیخی

  ».سیِّد القوم خادمهم«: که گفت -صلّی اللّه علیه و سلّم -رسول
اند که چون صحبت با کسی کنی، نظر بر عقلِ وی زیادت از آن کـن کـه بـر دیـنِ وی، کـه دیـن خـاص او را فتهو گ

خـدای . و صحبت مکن با آن کس که اکثر همت وی دنیا باشد و نفس و هـوی. باشد، و عقل هم ترا و هم او را
ذِکرِنـا واتّبَـعَ  بَهُ عَنْفَلنا قَلْاَغْ مَنْ یا وَال تُطِعْحَیوةَ الدُّنْاِالَّ الْیُرِدُ  ذِکرِنا وَلَمْ تَوَلّی عَنْ مَنْ عَنْ رِضْفَاَعْ«: تعاىل گفت

  .»هَویهُ
دهد و بدان عیب که آن کس که عیب مردم گوید گواهی بر نفس خود می: اندو باید که عیب مردم نگوید، که گفته

  .کند به مقدار آن بود که در نفس وی باشد از عیبیاد می
فراخ دستی کـن بـه مـال خـود بـرادران را، و طمـع درمـال او : ن حريی را سؤال کردند از صحبت، گفتو ابوعثما

  .مکن؛ و تبع او باش و از او مطَلَب که او تبع تو باشد
با آن کس که از تـو آن بدانـد کـه خـدای : صحبت باکه کنم؟ گفت: دقاق را گفتم که: و محمد بن داود دقی گفت

  .وی ایمن باشیداند و تو از تعاىل می
  .نَه اَنداخت در بال مرا، مگر صحبت آن کس که من او را بزرگ نداشتم: و دیگری گفت

  .نیست در جمعیت برادران انسی بسبب وحشتِ فراق: اندو گفته
  .بزرگ داشنتِ پريان، و مدارات همسران، و برداشنت نفس از حقري: بزرگواری در سه چیز است: اندو گفته
همنشینی که فایده از او برگريی مالزم او باش؛ و همنشینی که او را از تـو فایـده : اندنشینان سه گونههم: اندو گفته

  .بود، او را گرامی دار و همنشینی که نه ترا از او فایده باشد و نه او را از تو فایده باشد، از او بگریز
صولت بر آن کس که از تـو بـزرگرت اسـت، : ابوعلی رودباری گفت. لَت است یعنی حملهاز آداب ایشان ترک صَوْ

  .زشت باشد؛ و با آن کس که مثلِ تو باشد، بدخویی است؛ و با آن کس که کمرت از تواست، عجز است
هر که والیتی یافت و در آن والیت حريان شد، دلیل آنست که قـدر او کـم از آنسـت؛ و : اندو بعضی از ایشان گفته

  .نست که قدر او زیادت از آنستهرکه در والیت تواضع کرد، دلیل آ
تِلـکَ الـدّارُ «: خـدای تعـاىل گفـت. عاجز شدن مرد به نفس خود، یکی از بدخواهان بر عقـل اوسـت: اندو گفته

  .»ضِ وَالفَساداًاَرْعَلُها لِلَّذینَ الیُریدُونَ عُلَوّاً فِی الْاآلخِرَةُ نَجْ
علیـه  -انـد از رسـولان را حقـري نـدارد کـه، روایـت کـردههـیچ مسـلم -آموزدیعنی آنکه ادب می -و باید که متأدّب
بسنده است مـرد را از بـدی : یعنی. »حسب امری من الشرّأن یحقر اخاه المسلم«: »الحدیث« -الصَّلوة و السَّالم

ره من استذل مؤمنـاً اَو مؤمنـةً اَو ح«: »الحدیث« -علیه الصَّلوه و السَّلم -و گفت. که حقري دارد برادر مسلمان را قـّ
هر که طلب خواری کند مؤمنی یا زنی مؤمنه را، یـا : یعنی» .لفقره و قلَّة ذات یده شهّره اللّه یوم القیامة ثمّ یفضحه

او را خوار دارد بسبب درویشی و دست تنگی، خدای تعاىل روز قیامـت او را معـروف گردانـد، پـس او را رسـوا 
  .کند

  .بندگی وی راضی است، تو نیز راضی شُو به برادری وی هرکس را که خدای تعاىل به: اندو بعضی گفته
و اگر یکی از برادران یا جماعتی به وی فرو آیند، آنچه حاضر بُوَد از طعـام، پـیش ایشـان بنهـد انـدک یـا بسـیار، 

هالک شدن مرد در آن باشد که مردی پیش وی شـود از «: که گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -روایت کنند از پیغمرب
و هالک شدن آن قوم در آن باشد کـه آن طعـام را » .رادران، و او حقري دارد آنچه در خانۀ اوست که پیش او بردب

  .حقري دارند که پیش ایشان برده باشد
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بدرستی که از مکارم اخالق است زیارت کردن خـاص خـدای را، و «: -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و هم رسول گفت
کنند تقرّب کند مر بـرادر خـود را، آن قـدر کـه آسـان باشـد بـروی، و اگرچـه را زیارت میباید که آن کس را که او 

و اگر ننگ دارد که تقرّب با برادر کند بدانچه او را آسـان باشـد، همیشـه در مقـت خـدای . ای از آب باشدجرعه
درشـدند، درنـگ نکـرد، و  -علیه السـالم -نبینی که چون مهمانان گرامی پیش ابراهیم. »تعاىل بُوَد در روز و شب

  .»فجاء بعجل سمني فقرّ به الیهم، قال اال تاکلون«: گفتچنانکه خدای تعاىل می. گوسالۀ بریان آورد
و از حسن بصری حکایت کنند که چون کسی از او دستوری خواستی تا پیش آورد، اگر پیش او طعامی بـودی، او 

  .را دستوری دادی و اال بريون رفتی
رتی که ما فرو آمدیم بر سلمان فارسی به مـداین و آنچه حاضر باشد که روایت است از ابی البُخْ و تکلف نکند در

ما را نهی کرد از تکلف و اگر نه این بودی مـن  -علیه السَّالم -پیش ما آورد نان و ماهی و گفت بخورید که رسول
  .با شما تکلف کردمی

اگـر تـو : و او انکار کرد بر جنید و گفت. مت ابوحفصو چون ابوحفص پیش جنید آمد، جنید تکلف کرد در خد
یـاران مـرا مخنّـث گردانیـد، طعامهـای : او را از ایـن سـؤال کردنـد و گفـت. به خراسان آیی، تعلیم کنیم ترا فتـوت

و نزد ما فتـوت تـرک تکلـف اسـت و حاضـر . گوناگون پیش ایشان آورد و لباس رنگارنگ و بوی خوش هر روز
  .دکردن آنچه حاضر باش

پس چون درویشان پیش تو حاضر شوند، بی تکلف خدمتِ ایشـان کـن تـا چـون تـو گرسـنه شـوی، ایشـان گرسـنه 
  .شوند؛ و چون سري شوی، سري شوند، تا ایستادن ایشان و بريون شدن ایشان بر تو یکسان باشد

یمـار شـوی، تـرا با آن کـس کـه چـون تـو ب: با که صحبت کنم؟ گفت: ذوالنون را گفتم: و یوسف بن الحسني گفت
  :عیادت کند؛ و اگر گناه کنی، او از بهر تو توبه کند و این شعر برخواند، شعر

 َناکم نعُودکماِذا مًرضا اتْی
 

 و تذنبُون فنأتیکم فنعتذر
 

  تا کجا؟: برخیز، که رویم، و او گوید: یار نباشد آن کس که تو او را گوئی: اندو گفته
 ضـاءُ مِـنْبَغْبَـدَتِ الْ قَـدْ«: خدای عزَّوجلَّ گفـت. د، که فحش برانگیزد دشمنی راو باید که از فحش گفنت پرهیز کن

  .»بَرُاَکْ فِی صُدُورُهُمْاَفواهِهِم وَما تُخْ
گروهی چون غذااند که با ایشان صـحبت کـردن نـاگزیر باشـد و گروهـی : اندمردم سه صنف: اند کهو بعضی گفته

و گروهی چون درد باشند که از ایشان پرهیز کردن واجب باشد، و از . ج باشدچون دارواند که گاه گاه بدیشان محتا
صحبت کردن با بَدَان خطر : اندآن چیز که آن قوم بدان نزدیکی کنند و باید که از صحبت اشرار دور باشد، که گفته

کـه کسـی در کشـتی باشد و هر که صحبت با اشرار کند، بدرستی که در غرور مبالغت کرد و مثال او همچنان اسـت 
  .نشیند در دریا؛ اگر به تن از هالک شدن سالمت یابد به دل از ترس سالمت نیابد

  .کمال و سعادت و رشاد آنست که نفس خود را از بَدَان نگاه دارد: اندو گفته
  .هرکه صحبت با بدان کند، سالمت نیابد: اندو گفته
  .ا همجای او کنندهرکس را به قرین بشناسند و نسبت او ب: اندو گفته

أالأخـربکم بخـريکم «: »الحدیث«وقوف کرد بر قومی و گفت  -علیه الصّلوة و السَّالم -اند که پیغمربو روایت کرده
  .»من شرکم خريکم من یرجی خريه و یؤمن شرّه و شرّکم من الیرجی خريه و الیؤمن شرّه

ما آن کس است که از او امید خـري دارنـد و از شـر او خربکنم شما را به بهرتین شما از بَرتین شما، بهرتین ش: یعنی
  .ایمن باشند، و بدترین شما آنست که بدو امید خري ندارند و از شر او ایمن نباشند
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  فصل

  در ذکرِ ادب ایشان در سفر
سؤال کردنـد  -ه و سلمصلَّی اللّه علی -از پیغمرب. »ذِکرِ اللّهِ عٌ عَنْرِجالٌ التُلیهیهِم تجارَهٌ وَالبَیْ«: خدای تعاىل گفت

  .ایشان که در زمني بروند و از فضل خدای تعاىل طلب کنند: که ایشان کیستند؟ گفت
و . سفر کنید تا صحت و غنیمت یابید. »سافروا تصحوا و تغنموا«: »الحدیث« -صلّی اللّه علیه و سلّم -و او گفت

نند گورِ غریب را، چندانکـه دوری اوسـت از اهـل غریب شهید باشد و فراخ گردا«: -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -گفت
  ».او

اندیشۀ زاد را ترک کردن و طریق را تقدیر کردن و بدانسنت که : مسافر را سه چیز باید: و ابوحفص نیشابوری گفت
  .خدای تعاىل حافظ اوست

لوة -که پیغمرب -صلّی اللّه علیه و سلم -و فاضلرتین سفری جهاد است پس حج، پس زیارت گور پیغمرب  -علیه الصـَّ
کـه پیغمـرب  -پس زیارت کردن مسجد بیت المقـدس -حاجی و غازی و عمره کننده: اندمسافران خدای سه: گفت
نبندنـد : یعنی. »المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد االقصی: الیشدّ الرَّحال اال اىل ثالثة مواضع«: گفت

پس از این طلب کردن علم، پس  -ن و مسجد بیت المقدسمسجد مکه و مسجد م: پاالنها را اال سوی سه موضع
  .زیارت مشایخ و برادران

اللهـم صـله : ف ملکٍ یقولـونمن زار فی اللّه شیعه سبعون أَلْ«: گفت -علیه الصَّلوة -ابورَزین روایت کند که پیغمرب
ه زیـارت کنـد کسـی را از هـر کـ: یعنی» .طبت و طاب ممشاک و تبوات من الجنّة مقعداً من وصله و ناداه مناد أنْ

ای بـار خـدای بپيونـد بـا وی، : بهر خدای تعاىل، تشییع کنند، یعنی از پی او فرا روند هفتاد هزار فریشته، و گوینـد
خوش بادترا و خوش باد رفنت تو و جای ساخنت تو در : ای کهو آواز دهد او را آوازدهنده. چنانکه او پیوندی کرد

  .بهشت جای
ند و طالب حالل شود، پس طلب آثار و اعتبار کند، پس نفس را ریاضت دهد و چنـان کنـد کـه پس مظالم را رد ک

او را یاد نکنند و از بهر نزهت و طلب عیش سفر نکند، و ریا نکند در سفر، و بـه شـهرها نگـردد طلـب دنیـا را و 
  .متابعت هوی را

  .آرزوی: یعنی. که متابعت هوی کنندمر مریدان هیچیز زیان کارتر از آن نیست : گویدابوتراب نخشبی می
وَال تَکُونَـوا «: خـدای تعـاىل گفـت. تر از آن نباشد که سفرهای باطل کننـدو هیچ فساد کننده بر مریدان فساد کننده

 یـأتی علـی«: »الحـدیث« -صلَّی اللّـه علیـه وسـلم -و پیغمرب گفت. »دِیارِهِم بَطَراً وَرِیاء النّاسِ کَالَّذینَ خَرَجُوا مِنْ
یعنی که آید مردم را » .هة و اوساطهم للتجارة و قرّاؤهم للرّیاء و فقراءهم للمسئلةالناس زمان یحج أغنیاه أمتی للنّزْ

از بهـر  -یعنـی میانـۀ درویـش و تـوانگر -روزگاری که حج کردن امت من از بهـر عـیش خـوش باشـد و از اوسـاط
  .ر سؤالتجارت و خوانندگان را از بهر ریا، و درویشان را از به

  .آیندگان بسیار آیند، و حاجیان اندک: گفت که -رضی اللّه عنه -و عمر
و باید که سفر نکند بی رضای مادر و پدر و استاد، بی دستوری ایشان نرود تا عاق نباشد در سفر که، برکـتِ سـفر 

  .نیابد
و اگر با جماعتی رود، با ضعیفان ایشان برود؛ وقوف کند آنجا کـه رفیـق بـاز ایسـتد؛ و نمازهـا را تـأخري نکنـد از 
وقت تا ممکن باشد؛ و تا تواند برگزیند رفنت را برنشسنت چهارپـای، مگـر بـه حـالِ ضـرورت کـه سـفر کـردنِ مریـد 
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  . ریاضت راست و طلب زیارت را
به هر گامی که  -یعنی نشسته به چهارپای -حاجی سوار را: که گفت -للّه علیه و سلَّمصلَّی ا -روایت است از پیغمرب

حسـنات : گفت. بارگري او برگريد، هفتاد حسنه باشد و مر پیاده را به هر گامی هفتصد حسنه باشد از حسنات حرم
  .ای مقابل هفتصد هزار حسنه باشدهر حسنه: حرم چه باشد؟ گفت

الیکه معانقۀ پیادگان کنند در راه مکه، و مصـافحت کننـد آن را کـه بـر اشـرت باشـد و از دور اند که مو روایت کرده
  .سالم کند جمعی را که بر محمل باشند

کند بر قدر امکان، و رنـج از ایشـان بـردارد کـه واگر در سفر با جماعتی باشد، آن قدر که تواند خدمت ایشان می
خـدمت کـردن مـر : تر باشد؟ گفـتکدامني صدقه فاضل: را گفتم روایت است از عدی بن حاتم که رسول خدای

  .یاران را در راه خدای
و از آداب ایشان است که چون در شهری شـوند، اگـر در آنجـا شـیخی باشـد، قصـد زیـارت او کنـد؛ و اگـر شـیخ 

باشـد و  تـرنباشد، قصد موضع فقرا کند؛ و اگر در آنجا بسیار موضع درویشـان باشـد، پـیش جمعـی رود کـه مقـدم
تـر باشـد و آبهـای تر و خاص موضعی طلب کند که طهـارت را آسـانجماعت در آنجا بیشرت و حرمت ایشان عظیم

  .روان در آنجا بود، از بهر نزول آن جای برگزیند نه جای دیگر
باشد و تر و اگر موضع درویشان نباشد و نه جمع را، باید نزول کند بر جائی که محبت ایشان بر این طایفه زیادت

  .قومی را که بر درویشان میلی دارند
ای رود و موزه را از پای بکشـد و در کشـیدن دو مـوزه ابتـدا بـه چـپ کنـد و در و اگر در خانه فرود آید، به گوشه

  .پوشیدن ابتدا به راست کند
د و چـون بـريون چون یکی از شما نعلني در پای کند تـا ابتـدا بـه راسـت کنـ: گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول

  .کند، ابتدا به چپ کند
 -کـه مقصـود بـود -و پس دو رکعت نماز کند و اگر در آنجـا شـیخی. پس قصد موضع طهارت کند، و وضو بسازد

حاضر باشد، قصد زیارت او کند، و سر او را ببوسند اال اگر جوانی باشد که دست او را بوسه دهد که، روایت کنند 
آمدم و دسـت او  -علیه السالم -ن آیت قبول توبۀ من نزول کرد، من خدمت رسولچو: از کعب بن مالک که گفت

  .را بوسه دادم
اگـر دسـت، : حسـني گفـت. و حکایت کنند از عبداللّه خفیف که دست حسني منصور ببوسـید و او در زنـدان بـود
  .برندا میدهند و فرددست ما بودی ترا منع کردیمی و لکن دست دستی است که امروز آن را بوسه می

پـس جـواب گویـد از سـؤال . و باید که پس از آن نزدیک شیخ بنشیند ساعتی و هیچ نگوید اال که از او سؤال کند
پس . شیخ و تبلیغ اسالم کس نکند و یاد کسی نکند اال اگر آن کس نظري او باشد در حال و سن، که این روا باشد

  .سالم کنندبه موضع خود باز شود و بر مقیمان باشد که او را 
آن باشد که او را زیارت کنند، مگر که به مکه باشـد کـه بـر او باشـد زیـارت مجـاوران کنـد  -یعنی مسافر -حق قادم

  .حرمت حرم را
ادب با مهمان آنسـت کـه ابتـدا او را سـالم : اند کهتکلف که گفتهپس آنچه حاضر باشد از طعام، پیش او برند بی

بـا مهمانـان  -علیه السالم -چنانکه ابراهیم خلیل. دهند، پس سخن گویند با ویکنند، پس اِکرام کنند، پس طعام 
  .»جاء بعجلٍ حنیذٍ« سالم فما لبث آ: و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سالماً، قال«: گرامی کرد

اصـحاب و اخـوان  و باید که سؤال نکند از احوال دنیا و اهل آن، از آنچه او را بکار نیاید، بلکه احوال مشـایخ و
  .سؤال کند
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ای؛ و رکوه بهرت باشد و یکی از مشـایخ بـوده اسـت کـه چـون وَه باشد یا کوزهو بر مسافر واجب است که با او رَکْ
اگـر بیـافتی او را . یابـدمسافری او را مصافحت کردی، بجُستی تا اثر برداشنتِ رکـوه در کـف و انگشـتان وی مـی

  .را براندی ورد کردینیک قبول کردی و اگر نیافتی او 
چون صوفی را ببینی و با وی رکوه و کوزه نباشد، بدانکه او عزم کرده است که نماز ترک کنـد، : و دیگر گفته است

  .اگر خواهد و اگر نه
و مستحب است مسافر را که عصا با وی باشد و سوزن و رشته و مقراض و سرته و مانند آن که، این چیزهـا یـاری 

  .ی فرایض، چنانکه واجب شده استکند او را بر ادا
شود و ایشان و چون سفر خواهد کرد از ادب آن باشد که برادران را طواف کند، و ایشان را بیاگاهاند که بريون می

  .را بدرود کند
  .و مستحب است آن کس را که در صحبت اوست که او را تشییع کند، چنني بوده است ادب مشایخ

  .د از او فوت نشود و خاصه واجبات را فرو نگذاردو جهد کند که هیچیز از اورا
علمی کـه او را نگـاه : مسافر محتاج شود به چهارچیز در سفر و اال باید که سفر نکند: ابویعقوب سوسی گفت که

  .دارد، و پرهیزکاریی که او را مانع باشد و خویی که او را صیانت کند و یقینی که او را بردارد
سابق نشود همت او از خطوات او، و هرجای که وقـوف کنـد، منـزل : ز ادب مسافر، گفتو رویم را سؤال کردند ا

  .او باشد
  

  فصل
  در ذکر آداب ایشان در لباس

  .یعنی جامه را کوتاه کن. قیل فقصّر» وَثِیابَکَ فَطَهِّر«: خدای تعاىل گفت
که خدای تعـاىل دوسـت دارد کسـی را  -مصلَّی اللّه علیه و سلَّ -کند از رسولروایت می -رضی اللّه عنه -ابوهریره
بربیدی از آسـتني، آنچـه از انگشـتان  -رضی اللّه عنه -و عمر. بادَروزَه دارد و باک ندارد از آنچه بپوشد -که جامه
  .بگذشتی

  .درویش صادق را هرچه بپوشد بر وی نیکو آید، و باشد او را مالحت و مهابت: اندو بعضی گفته
ت که با وقت بپوشند آنچه یابند بی تکلف و بی اختیار، و اقتصار کننـد بدانکـه فـرایض و ادب ایشان در این آنس

آن را مسـتثنی  -علیه الصَّلوة -بدان بگزارند از سرتعورت، و آنچه سرما و گرما را دفع کند که، اینها آنست که پیغمرب
. ج باشـند و مواسـات کننـد بـه زیـادتیآن نه از دنیـا اسـت کـه از بسـیاری جامـه بَـرَن: کرده است ازدنیا، و گفته که

شـوید، و جـز از آن کهنـه مردی کـه جامـه را مـی: سه کس بی حساب در بهشت شوند: -علیه السَّالم گفت -پیغمرب
نیابد که پوشد؛ و مردی که برنیافرازد بر سر آتشی که افروخته است دیگی؛ و مردی که شربتی طلـب کنـد و نگویـد 

  .خواهماین را نمی
  .نساخت از هیچیز جفت آن -علیه السالم -رسول: اند که گفتروایت کرده -رضی اللّه عنها -شهو از عای

. بدید شـوخی بـر جامـۀ قـومی کـه آمـده بودنـد -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و جهد کند در نظافت و طراوت که پیغمرب
ویشـی از خـدای تعـاىل اسـت، انگـار کـه در: آخر آن چیـز کـه جامـه را بـدان بشسـتی، نیافـت؛ و فرمـود کـه: گفت

  !شوخگنی جامه از چیست
  .بدرستی که خدای تعاىل شوخ را دشمن دارد: -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -گفت



۳۱ 

  .اند به جامۀ مشایخاند پوشیدن جامۀ مشهور و تربک کردهو کراهیت داشته
ه البجلـیّ درآمـد و . در خانه شد با یاران و خانه پر گشت -علیه السَّالم -اند که رسولروایت کرده جریـر بـن عبداللـّ

او را بدیـد، در حـال جامـۀ مبـارک  -صلَّی اللّـه علیـه و سـلَّم -جای را نیافت و بريون از خانه بنشست، و مصطفی
جریر جامه را برداشت و آن را . بر سَرِ این نشني: خود را درپیچید و در پیش جریر انداخت تا بر آن نشیند؛ و گفت

  .بازنهاد ببوسید و برِ وی
خرقه اختیار کنند همچنانکـه محـرم و بیشـرتین ایشـان ایـن را کراهیـت : اند دو جامهو بعضی از ایشان اختیار کرده

  .اند مگر محرم را تا به مکه که، در آن شهرتی است و زیادت کردن ظهور براقرانداشته
و سـجاده هـم مشـایخ راسـت و  .و کراهیت است پوشیدن فرجی، مگر مشـایخ را کـه آن بـه منزلـت طیلسـان اسـت

  .سرپوش مریدان را
جریری حکایت کند که در بغداد درویشی بود که ما هرگز نیـافتیم . اند که بر یک جامه اختصار کنندو دوست داشته

من حریص بودم به جامۀ : اال در یک جامه به زمستان و تابستان و از او سؤال کردند که این چه حال است؟ گفت
من قصد ایشان کـردم و . واب دیدم که در بهشت رفتم و جماعتی رادیدم از یاران، برخوانی نشستهبسیار، وقتی خ
چون بیدار شدم، نذر کردم که . اند ترا جامه بسیار استاین قوم صاحب یک جامه: گذاشتند و گفتندمالیکه نمی

  .نپوشم مگر یک جامه، تا به خدای تعاىل رسم
اکنون خوش اسـت : او به جواب گفت. ها بسیار شد واین مذهب را خوار کردندوهمرقع و رک: و جنید را گفتند که
  .ایدهای ایشان، و شما در سر با خدایبیند به دیدهراه رفنت شما را می

ای استاد آشـکارا کردیـد علمهـا را و طبـل را بزدیـد؛ کـاج : و ابوحاتم عطار چون اصحاب مرقعات دیدی، گفتی
  .ه مردی نمائیددانستمی که در جنگ شما چ

یک جامه که در آن نماز روا باشد، کراهی دارم که بدل کنم آن را از بهر دینار مـردم بـه : گویدو علی بن بندار می
  .بهرت از آن

  .چون روشنائی درویش را در جائی بینی از او امید خري مدار: و ابوحفص حداد گوید
  

  فصل
  در ذکر آداب ایشان در أکل

کنـد خـدای تعـاىل تـا طعـام بدهیـد ادب مـی: اندبعضی گفته. »ربُوا وَالَتُسرِفُواکُلُوا وَاشْ« :گویدخدای تعاىل می
اذا أکل أحدکم فلیقل بسم «: »الحدیث«گفت  -علیه السَّالم -و رسول. خوریددرویشان را، مگر از آنچه خود می

: فرامـوش کنـد، چـون او را یـاد آیـد، بگویـدو اگـر در اوَّل . »بسم اللّه«: چون طعام خُورَد تا بگوید: یعنی. »اللّه
کلوا من حوالیهـا «: »الحدیث«گفت، و اشارت سوی کاسه کرد  -علیه السَّالم -و پیغمرب. »بسم اللّه اوَّله و آخره«

بخورید از پريامون کاسـه و مخوریـد از میـان آن، بدرسـتی کـه . »و التأکلوا من وسطها فانّ الربکة فی وسطها تنزل
  .آیدنِ آن میبرکت در میا

و از ادب ایشان است که از بهر رُوزی غم نخورند، و اندک مشغول بودن به طلبِ رزق و جمع کردن آن و ذخـريه 
و درسـت . یعنـی ذخـريه مکنیـد. »قَهـامِـلُ رِزْدابَّةِ التَحْ وَکَایِّنُ مِنْ«: خدای تعاىل گفت. اندکردن آن را منع کرده
  .که هرگز ذخريه نکرد فردا را -علیه الصَّلوة -شده است از رسول

حکایت کنند از رویم که باید که یاد طعام در خاطر وی نگـذرد . و باید که ذکر طعام بسیار نکند که آن از شره باشد
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نشاند و نفس را حق او بدهـد بیست سال، تا حاضر نشود، و در حال خوردن قصد آن کند که گرسنگی از خود می
  .»انّ لنفسک علیک حقاً«: »الحدیث«گفت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -پیغمرب که -یعنی بهره او را -نه حظ

  .چنانکه رنجور دارو خُورَد که بدان شفا یابد: قوم چگونه طعام خورند؟ گفت: و بعضی مشایخ را گفتند که
عـاء شـراً مـن  مـا ملـی و«: »الحدیث«گفت -علیه الصَّلوة -و باید که نفس را از حرص بر طعام منع کند که پیغمرب

و اگر ناچار شوند، ثلثی طعام را و ثلثی شراب را . پر نکنند هیچ ظرف را بدتر از شکم فرزند آدم. »بطن ابن آدم
بگزارید طعام شما را، به ذکر خـدای و نمـاز؛ «: گفت -علیه الصَّلوة و السَّالم -و ثلثی دم زدن را پذیرند و پیغامرب

  .»سیاه شود و خواب مکنید بر آن، که دلهای شما
گوید رضی اللّه عنه که رسول خدای هیچ طعام را عیب نکردی، اگر خواستی بخوردی، و اال ترک و ابوهریره می

  .کردی
چگونـه اسـت حـال اصـحاب قـوت : کـه -علیه السـالم -و روایت کنند که خدای تعاىل وحی کرد مرداود پیغمرب را

را از بهرِ ضعفای خلق آفریدم؛ بدرستی که دلهـا کـه آویختـۀ پیشی گرفنت ایشان به شهوت؛ بدرستی که من شهوتها 
  .آرزوها باشد از من که خداوندم محجوب گردد

دو سـال اسـت نفـس از مـن : حکایت کنند که بشر حارث را در بازار بدیدند، و از او این چیز سؤال کردند، گفـت
  .اممن این مراد او را داده. را ببیندکردم و اکنون راضی گشته است که آن کند و از او منع میخیار طلب می

و این جماعت را وقتی معلوم نباشد از بهر خوردن، و تکلف نکنند، و برنگزینند بسیار بد را بـر انـدکِ پـاک، کـه 
  .»کی طَعاماًاَیُّها اَزْظُرْیَنْفَلْ«: خدای تعاىل گفت

کـه جملـه در آن ! دیگـری را کـه بخـورو بعضی مر دیگری را لقمه ندهد و چون طعام را حاضر گردانند، نگوینـد 
و ایشان را به ! بخور: اند، مگر مشایخ با مریدان که بر سبیل بسط و گستاخی بر مرید آنان را گویند کهطعام یکسان

و اما عامۀ مردم را ادب چنان باشد که طعام را کـه حاضـر . خري ترغیب کردن نه از بزرگ داشنت که آن جایز است
  .عرض کنند و حاضران را بر آن خوانندگردانند با یکدیگر 

و باید که نخورند چیزی که اصـل آن بَنَداننـد، و از طعـام ظالمـان و فاسـقان دور شـوند و اگرچـه حاجتمنـد شـده 
نهـی کـرد مـا را کـه اجابـت طعـام فاسـقان  -علیه الصَّلوة و السَّالم -پیغمرب: کندباشند که عمران حصني روایت می

  .کنیم
  .و رفیقی کردن از ایشان دور شود و طعام ایشان نخورد -بول زنانو باید که از ق

سـخن نـاگفنت در میـان طعـام کـارگربان : اندو گفته. اندو لکن سخن گفنت در حالت طعام خوردن کراهیت نداشته
  .است

گفـنت و بـه سـه انگشـت » بسـم اللّـه«پس ادب در خوردن طعام جامه درهم گرفنت است و بر پای چپ نشسنت و 
الم-وردن و لقمه اندک برگرفنت و نیک بخاییدن و انگشتان و کاسه را بلیسـیدن، کـه مصـطفیخ : گفـت -علیـه السـَّ
  .»یکی از شما نداند که در کدام طعام برکت است«

الیتـبعنَّ الحـدکم ان ینظـر اىل «: گفـت -صلَّی اللّه علیـه و سـلَّم -و ترک کند نظر کردن بر لقمۀ یار خود، که رسول
ه «: و چون از طعام فارغ شود، بگویـد. نَسَزَد یکی را از شما که نظر کند بر لقمۀ یار خود. »بهلقمة صاح الحمدللـّ

و نه از ظرافت باشد که دست خود را در میان طعـام فـرو بـرد، چنانکـه بـدان » الّذی جعل ارزاقنا اکثر من اقواتنا
  .آلوده شود

به گستاخی باید که باشد و با بیگانـه بـه ادب و بـا درویشـان بـه خوردن با برادران : اند کهو بعضی از مشایخ گفته
  .ایثار



۳۳ 

  .خوریدبا برادران خوردن همچون شري خوردن باشد نظر کنید که با که می: و جنید گفت رحمة اللّه علیه
لوة -اند که جمع شوند بر خوردن که پیغمرب گفتو اختیار کرده . »یـدیخـري الطّعـام مـاکثرت علیـه اال«: -علیه الصـَّ

الم -و هـم مصـطفی گفـت. بهرتین طعامها آنست که بسیار گـردد بـر آن دسـتها لوة و السـَّ : »الحـدیث« -علیـه الصـَّ
اس مـن أکـل وحـده و «:» الحـدیث«و گفـت. خوردن با برادران شفا اسـت. »االکل مع االخوان شفاء« شـر النـّ

  .ۀ خود را بزند و عطا ندهدبدترین آدمیان آنست که تنها خورَد و بند. »ضرب عبده و منع رفده
خورند؛ خاصه چون مقدَّم باز نه ایستد، مادام که دیگران می -یعنی از خوردن -و چون با جماعتی خورد از تناول

  .که چون با جماعتی طعام خوردی، تا اواخر جمله خوردی -علیه السَّالم -روایت است از پیغمرب. ایشان باشد
مـن مـدت سـی سـال اسـت تـا : کدام خوردن است که مضرت نکند؟ گفـت: هو سؤال کردند یکی را از مشایخ ک

  .امهیچیز به اشتها نخورده
اروغ خود را باز دار که هر که در دنیا سريتر باشـد، در : گفت. روایت است که مردی به نزدیک رسول اروغی کرد

  .تر باشدآخرت گرسنه
  .دن بالی شما باشد تا روز قیامتبالی آدم در خوردن بود، و خور: و حسن بصری گفته است که

  .اگر از طعامِ شب یک لقمه ترک کنم دوسرت از آن دارم که یک شب را زنده دارم: و سهل بن عبداللّه گفت
  .اگر گرسنگی در بازار فروشند، طالبان آخرت را نَسَزد که به غري آن چیز بخرند و بخورند: و یحیی بن معاذ گفت

کنی تا ترک شهوتی کند و مالیکه مقرب و انبیای مرسل را شـفیع وی گردانـی  اگر نفس خود را شفاعت: و گفت
  .او قبول نکند و اگر او را گرسنه داری مطیع گردد و فرمان برداری کند

. کـرددرشـدم و او نشسـته نمـاز مـی -صلَّی اللّه علیه و سـلَّم-پیش رسول خدا: گوید که -رضی اللّه عنه -و ابوهریره
گریه مکن که شدت قیامت به گرسنه نرسد چـون مـرد : گفت. من بگریستم. گرسنگی: ؟ گفتچه رسید ترا: گفتم

  .را پيوسد در دنیا
آن کس که از نفس خود نشاطی بیابد تا آن نشاط را : که گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و روایت است از مصطفی

  .باز گرداند به گرسنگی و تشنگی
  .دل نیکان انتظار برنتابد: اندکنند، انتظار فرماید و گفتهو کراهیت است که چون طعام حاضر 

و حکایت کنند از یکـی کـه او افطـار بـرآرد . اند که وقت را فوت کنند بسبب مشغول بودن به اَکلو کراهیت داشته
  .وقت عزیزتر از آنست که بخوردن مشغول شوند: گفتی. هاله کردی که آن را بیاشامیدی

روا . دارند که لقمه دهند خادمـانی را کـه پـیش ایسـتاده باشـند، خاصـه کـه مهمـان باشـد و بیشرت صوفیان کراهیت
  .نباشد مهمان را تصرف کردن در آنچه پیش او برند مگر بخوردن

انـد در احضـار، بعضـی گفتـه. و اختالف است علما را در ملک گرفنت مهمان، آن چیز را که پیش او نهاده باشـند
اند که چون در اند چون دست را بدان دراز کند؛ و بعضی گفتهبنهند؛ و بعضی گفتهملک مهمان شود که پیش وی 

رحمـت فـرود آیـد بـر : و جنیـد گفـت کـه. اند که چون تمام خورده باشد و به گلو فرو بردهدهن نهد؛ و بعضی گفته
  .فقرا نزد طعام که ایشان نخورند مگر به ایثار

امـا آنچـه بـر مضـیف . کند سه چیز واجب است و بـر مهمـان سـه چیـزبر آن کس که مهمان می: اندو مشایخ گفته
واجب است، آنست که او را طعام حالل دهد و نگاه دارد بر او وقتهای نماز؛ و منع نکند از او آنچه قـادر اسـت 
از طعام و آنچه بر مهمان واجب است، آنست که آنجـا کـه او را بنشـانند بنشـیند، و راضـی شـود بدانچـه پـیش او 

صـلّی اللّـه علیـه و  -ضر کنند؛ و بريون نشود تا دستوری ندهند او را، که عبداللّه بن عباس روایت کند از رسـولحا
بدرستی که از سـنت اسـت . »انّ من السنّة ان یخرج الرّجل مع ضیفه اىل باب الدار«: »الحدیث«که گفت  -سلّم
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  .که بريون شود مرد با مهمان او تا به درِ سرای
  

  فصل
  دب ایشان در خوابذکرِ ا

هرکه خواب کند تـا . »من نام حتی أصبح بال الشّیطان فی اذنیه«: »الحدیث«گفت  -علیه الصَّلوة -رسول خدای
  .بامداد، بول کند شیطان در دو گوش او

و از آداب ایشان آنست که پیش جماعتی که نشسته باشـد، خـواب نکنـد؛ و اگـر خـواب بـر او غالـب شـود میـان 
  .زد یا خواب را دفع کند به حدیث کردن یا غري آنایشان یا برخی

باشـد، عـادت کنـد بـر پهلـو خفـنت و بـه روی او را مـی -ت خفتـهیعنی بخُسْ -و به پشت باز نخسبد و اگر غطیطی
  .شکم نخسبد

آن بـود کـه  اما خفته للّـه را. و جهد کند که خواب او للّه را باشد یا باللّه را، اما آنکه خفته عن اللّه باشد، آن نشاید
قصد آن کند که آن قدر خواب کند که یاری او دهد او را به گزاردن فرایضـها و نوافـل را حاصـل کنـد خاصـه آخـر 

هل مـن داعٍ فاسـتجیب لـه، هـل مـن سـائل فاعطیـة «: گوید -عزَّوجلَّ-اند در حدیث که حقشب، که روایت کرده
ای تـا بـدهم او را آنچـه را پاسخ کنم، هست خواهنـده ای تا اوهست از خواننده. »سؤله، هل من مستغفر فاغفرله

  خواهد، هست آمرزش خواهندای تا او را بیامرزیم؟می
اما خفته باللّه آن باشد که عارف ذاکر بود و خواب او را بنگريید تا وقتی که بغري اختیار خواب بر او بگذرد و آن 

  .»لِرَبهِّم سُجَّداً وَقِیاماً وَالَّذینَ یَبیتُونَ«: گویدنشان باشد که رب العزّة می
: چنانکه در مناجات داود آمده است کـه رب العـزّة گفـت. و اما خواب کننده عن اللّه آن بود که از او غافل باشد

آیا نه هر دوستی خلوت حبیـب خـود . دروغ گفت آن کس که دعوی محبت من کرد که شب در آمد از من بخفت
  .، یعنی من مطلعم بر دلهای دوستان خودرا دوست دارد، اینک من دیده وَرَم

: »الـدعاء«و از آداب ایشان یکی آنست که بر طهارت خسبند، و بر پهلوی راست خسـبند، و ایـن دعـا برخواننـد 
اللهم وضعت جنبی باسـمک أرفعـه اللّهـم إن أمسـکت نفسـی فارحمهـا و أن أرسـلتها فاحفظهـا بمـا تحفـظ بـه «

  .کند هرگاه که بیدار شودو ذکر خدای تعاىل می. »عبادک الصالحني، اللهم قنا عذابک
تر باشد و کراهیت است خواب بعـد از نمـاز بامـداد و و اگر آبدست کند و دورکعت نماز کند و آنگه بخسبد اوىل

  .بعد از نماز شام
شـنگی هرکس که خواهد که خواب او اندک باشد تا دور شود از آب بسیار خوردن، مگر آن مقدار کـه ت: اندو گفته

  .را بنشاند
  .و آن کس که میان جماعتی باشد، و ایشان خواب کنند یا موافقت کند و بخسبد، یا او به قیام مشغول گردد

  .لُولَه را تایار گردد بدان قیام شباند قَیْو دوست داشته
  .یعنی ابلهیق باشد یعنی بی اندامی و میانه روز خُلق یعنی خوی و آخر روز حمق اوَّل روز خَرْ: اندو گفته

و بعضی از ایشان بوده است که پهلو را بر زمني ننهاده است، و بدین، مدَّت سی ساله مـداومت کـرده و پشـت بـه 
  . آنکه خواب بر وی غلبه کردی و روزها روزه داشتی دیوار بازگذاشتی نَزْ

  .گر در علت مرگآمدم ندیدم او را خفته ممدت سی و اند سال پیش سری می: و جنید گفت قدس اللّه سره
بایزید پای را بر محراب دراز کرد و ندا کردند او را که آن کس کـه همنشـینی کنـد پادشـاهان را بـی : حکایت کنند
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  .ادب عرضه شود قتل را
  

  فصل
  ذکر ادب ایشان در سماع

و گفـت . »عِتَفـیضُ مِـنَ الـدَّمْ مْیُـنَهُزِل اِىلَ الرَّسُـولِ تَـری اَعْوَ اذَا سَمِعُوا مـا أنْـ«: گفت -تبارک و تعاىل -ربّ العزّة
  .یسمعون: مجاهد گفت. »بَروُنَضَةٍ یُحْفیِ رَوْ فَهُمْ«: و گفت . »سَنَهُلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْقَوْتَمِعُونَ الْالَّذینَ یَسْ«: تعاىل

نکنـد  سـماع. »ما اذن اللّـه لشـیءٍ کاذنـه لنبـی حسـن الصـوت بالـذّکر«: »الحدیث«و پیغمرب علیه الصَّلوة گفت 
  .خدای مر چیز را همچون سماع کردن مر پیغمربی را که نیکو آواز باشد به ذکر

و . »کاالً وَجَحیماً وَطَعاماً ذاغُصَّةٍ وَعَذاباً اَلیماًنا اَنْاِّن لَدَیْ«: برخواندند پیش مصطفی این آیت: اندو روایت کرده
و بسـیار . »نابِکَ عَلی هـؤالء شَـهیداًکّل اُمَّةٍ بِشَهدٍ وَجِىْٔ مِنْ نافَ اِذا جِىْٔفَکَیْ«: به روایتی دیگر این آیت برخواندند

  .بگریست
علیـه  -بود نزدیک من کنیزکی و پیش من سماع کردی؛ و پیغمـرب: که -رضی اللّه عنها -اند از عایشهو روایت کرده

علیـه  -مصـطفی. او بدویـددرآمـد و  -رضـی اللّـه عنـه -پس عمر. بوددرآمد و آن کنیزک بر حالِ خود می -السَّالم
ه؟ پیغـامرب او را بگفـت: عمر گفت. بخندید -الصَّلوة و السّالم بـريون : عمـر گفـت. خندۀ تو از چیست یا رسول اللـّ

  .پس سید بفرمود تا عمر را بشنوانید. نشوم تا بشنوم آن را که بشنیده است رسول خدای
واردی است بحق که برانگیزاند دل را سـوی : اع، گفترا سؤال کردند از سم -رحمة اللّه علیه -و ذوالنون مصری

  .حق؛ هر که بهر نفس سماع کند، زندیق گردد
دل دوستان شاد شود نزدیک سماع و دل تایبـان برتسـد و دل مشـتاقان افروختـه : گفت -رحمة اللّه علیه -و سری
  .گردد
همچنني دلهای برافروخته ظاهر گردانـد . گرددمَثَل سماع مَثَل باران است، چون بر زمني رسد، زمني سبز : اندو گفته

  .مکنونات فواید را نزد سماع
گـاه . دارد از شـادی و انـدوه و تـرس و امیـد و شـوقسماع به حرکت آورد آنچه دل آن را پوشیده مـی: اندو گفته

  .باشد که او را به گریه آورد و گاه باشد که او را به طرب آورد
اند هرعضوی را، که گاه باشد که به گریه آید و گاه باشد که به فریاد آید، و گـاه باشـد سماع بهره مند گرد: اندو گفته

  .که دست برهم زند و گاه باشد که رقص کند و گاه باشد که بیهوش گردد
  .شنونده به پروردگار خود و شنونده به دل خود و شنونده به نفس خود: انداهل سماع سه: اندو گفته

  .سماع نیک نباشد، مگر کسی را که دلِ او زنده باشد و نفس او مرده: اندهو بعضی از مشایخ گفت
درست نگردد سماع، مگر کسی را که از حظ خود فانی گشته باشد، و حقیقت او بـاقی بـود و بشـریت : اندو گفته

  .او فرو مرده باشد
وئی در سماع که یاران مـا در آن گچه می: دیدم و گفتم -علیه السَّالم -خضر را: و از بعضی حکایت کنند که گفت

  .آن صفائیست که ثابت نشود بر او، مگر قدمهای عالمان: باشند؟ گفتمی
سماع آتش زنۀ سلطانی است و آتش آن درنگريد مگر در دل آن کس که دل سوخته دارد بـر محبـت و : اندو گفته

  .نفسی سوخته بر مجاهدت
یشان را از بهر سماع وقتی معلوم نباشد و در سماع طیبت آرزو و از آداب ایشان است که در آن تکلف نکنند و ا
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پس سماع کنند آن چیز را که داخل بود در وصـف مریـدان تایـب و ترسـندگان و امیـد دارنـدگان؛ و آنچـه . نکنند
ایشان را بر معاملت حریص کند و صدق ارادت ایشان تازه گردد و آن کس که این ندانـد، واجـب اسـت بـر او کـه 

  .کند که او را ادب کند در این قصد کسی
. آری، آن بهـرت اسـت از آنکـه بنشـینم و غیبـت کـنم: گفـت. تو بغایـت حریصـی بـر سـماع: و نصرآبادی را گفتند

در سـماع بـرت اسـت از  -یعنـی لغزیـدن قـدمی -دور اسـت ایـن ای ابوالقاسـم کـه زلتـی: ابوعمر نجید او را گفت
  .چندین و چندین سال که غیبت مردم کنند

به ما چنان رسید در این کار، تا جایی که مثل تیزی شمشري، اگـر میـل کنـیم، چنـدین در : ابوعلی رودباری گفت و
  .آتش افتیم

و از آداب نباشد استدعای حال و تکلف از بهر قیام به سماع اال از غلبه حـاىل کـه در آیـد و برانگیختـه شـود یـا 
  .نه آنکه سکونی به خود راه دهد به تکلفآنکه بر سبیل مساعدت باشد صادقی را یا مطایبه؛ 

کـه وعـظ مـی -صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم -اند از رسولروایت کرده. و نیز اظهار حال نکند، و ترک این اولیرت باشد
کیست که شوریده کرد بـر مـا دیـنِ مـا؛ اگـر راسـتگوی اسـت : گفت و مردی از گوشۀ مسجد بیهوش گشت، گفت

  .ر کاذب است خدای او را نیست گردانادمشهور کرد نفس خود را و اگ
حکایـت کننـد کـه جـوانی بـا جنیـد . و کراهیت است جوانان را که به حضور مشایخ قیام کنند و حال ظاهر گردانند

اگر ظاهر شود بعد از ایـن از : جنید گفت او را. صحبت داشت و هر وقت که سماع بودی برجستی و متغري شدی
داشت و گاه بـودی کـه از هـر یـک ی و بعد از آن، آن جوان نفس خود را نگاه میتو این، باید که صحبت من نکن

  .تا موی وی عرق روان شدی تا روزی از روزها برجست چنانکه روح از وی بريون شد
اند حضور ایشـان در مجلـس و رخصت نیست جوانان را در قیام حرکت کردن اصالً و اکثر مشایخ کراهیت داشته

  .سماع
و حکایت کرده. به بود روا نبود کسی را که به تکلف مداخلت و مزاحمت کند بر طریق موافقتو چون وقت جذ

ذوالنون مصری به بغداد شد، جماعتی پیش او درشدند و با ایشان قواىل بـود از او دسـتوری خواسـتند کـه : اند که
  :چیزی بگوید و او ایشان را دستوری داد و قوال این بیت برخواند، شعر

 ک عذبنیصغري هوا
 وانت جمعت من قلبی
 اما ترثی لمکتئب

 

 فکیف به اذا احتنکا
 هویً قد کان مشرتکا
 اذا ضحک الخلی بکی

 

پس . افتاددلِ او خوش گشت و برخاست و تواجد کرد و بر روی بیفتاد و خون از پیشانی روان شد و بر زمني نمی
  .مرد بنشست. »لَّذی یَراکَ حنيَ تَقُومُاَ«: یکی از ایشان برخاست و ذوالنون به وی نگریست، و گفت

و سکون با حضور دل و جمع همت و وقف بر احوال مستمعان اولیرت از مداخلت است که آن محـل اسـتقامت و 
ا حَضَـرُوُهُ قـالُوا اَنْ«: خـدای تعـاىل گفـت. تمکني است و خاموشی از آداب حضرت است و خـدای . »صِـتُوافَلَمـّ

  .»ساًمَعُ اِالَّ هَمْواتُ لِلرَّحمنِ فَالَ تَسْاَصْوَخَشَعَتِ الْ«: تعاىل گفت
حکایت کنند از ممشاد دینوری که رسول . و چون مجلس سماع اتفاق افتد، ابتدا به قرآن باید کرد و ختم نیز بدان
باکی نباشـد ابتـدا بـه قـرآن کنیـد و : گفت. خدای را به خواب دید و از او سؤال کرد از جمع شدن قوم سماع را

  .بدان ختم
  .و کراهیت است مرید را که سماع غزل کند و اوصاف خد و زلف و خال، که آن بعید الغور است



۳۷ 

سماع شهوتی است در قعر شبهتی که آن را درنیابد مگر عارفی بینا دل و دریابنده : اند کهو بعضی از مشایخ گفته
  .و زدودۀ شهوت و شبهت و آن که هوی او را نابسوده

  .ریدی را که بینی که میل به سماع دارد، بدانکه در او بقیّتی است از بطالتهر م: و جنید گفت
سماع صراطی کشیده است، صاحب یقینی قصد آن کند و دریابد و صاحب شک قصد کنـد بانکـار؛ و : اندو گفته

  .سماع گذرنده را به اعالی علیني رساند یا به اسفل السافلني
اگر تو ماننـد ایشـانی، تـو نیـز : کنند؟ شیخ گفتمشایخ میل به سماع مینه : و یکی از مریدان شیخی را گفت که

  .کنسماع می
  .و باید که در مجلس سماع کسی نخندد یا مشغول چیزی دیگر شود حاضر نشود

اند از ابوعبداللّه خفیف که حاضر شدم با شیخ خود احمد بن یحیی، در دعوتی به شهر شرياز، و در حکایت کرده
گردیـد؛ و جمـاعتی از ابنـای سماع افتاد و وقت شیخ خوش شد، و برخاست و تواجد کرد و می آن دعوت اتفاق

شیخ چراغ پای را برگرفت و آن را بینداخت بـدان . دنیا در صفۀ دیگر که برابر ما بودند، و یکی از ایشان بخندید
ه مدت سی سـال نمـاز بامـداد بـه و شیخ ابوعبداللّ. صفه و به دیوار آمد و هر سه پایۀ چراغ پای در دیوار نشست

  .گزاردآبدستِ شب می
و سؤال کردند بعضی مشایخ را که دل از سماع چه بیاشامد و ارواح را از آن چه شرف باشـد، و نفـس از آن چـه 

شرب دلها حلم باشد و شرب ارواح تنعم باشد و شرب نفوس ذکری باشد که موافق گـردد : چیز شرب کند؟ گفت
  .طبع او را از حظوظ

یکی آنکه مستمع گردد طلب جاه : سماع بر دو نوع است: و سؤال کردند از تکلف در سماع؛ به جواب گفت که
را، یا منفعتی دنیاوی را و این نوع تلبیس و خیانـت باشـد و یـک نـوع دیگـر کـه تکلـف کنـد طلـب حقیقـت را، 

 -صلّی اللّه علیه و سـلّم -نت و رسولچنانکه کسی وجد را طلب کند به تواجد؛ و او به منزلت گوینده است از گریس
چـون اهـل بـال را بیننـد بگرینـد اگـر . »إذا أرایتم اهل البالء فابکوا فـإن لـم تبکـوا فتبـاکوا«: »الحدیث«گفت 

  .نگریند به تکلف گریه کنند
حـق  ای از ایشان در سماع بر مخاطبـاتطبقه: انداهل سماع بر سه طبقه -رحمة اللّه علیه -و ابونصر سراج گفت

  .شنوندرجوع کنند در آنچه می
ای از ایشان رجوع کنند در سماع مخاطبات احوال ایشان و مقامات و اوقات ایشان بسته شدگان بـه علـمو طبقه

  .اند و طالبان به صدق در آنچه اشارت کنند او را اندرین چیز
و دل ایشان ملـوث نشـده اسـت بـه محبـت اند اند مجرَّد، آنان که از عالیق قطع کردهای از ایشان درویشان و طبقه

ایشان سماع کنند به دلهای خوش و الیق باشد ایشان را سماع، ایشان نزدیکرتین مردم. دنیا و جمع آن و منع آن
  .تراند بر سالمت و از فتنه بسالمت

  .و هر دىل که ملوث باشد به دوستیِ دنیا سماع او سماعِ طبعی باشد و تکلف
  .ه سماع کسی بود که ضعیف حال باشد که قوی حاجتمند سماع نباشدمحتاج ب: اندو گفته

چه دون حال باشد کسی که محتاج باشد بر کسی یا بر چیزی که او را برانگیزاند، و به حق عمـر : گویدحصری می
  .من که مادری که فرزندش مرده باشد حاجتمند نوحه کننده نباشد

  .قومی را دارو و قومی را راحت رسانسماع قومی را چون غذا است، و : اندو گفته
وجد قومی را زیادتی بود و دیگران را نقصان، و آن چون سالح است که جهاد : گویدو ابوعبدالرحمن سلمی می

را؛ که در راه خدای تعاىل کنند نیک باشد و قتل اولیا را هم بشـاید، و همچنـني آفتـاب چیـزی را بصـالح آورد و 
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  .چیزی دیگر را تباه کند
  .شنوداند سماع تعلق به مستمع دارد تا از چه میگفتهو 

یعنـی اَويشـن دشـتی آن شـنونده بیهـوش گشـت، از او سـؤال . »سَـعتَری بَـرّی«: گفـتیکی از طوافی شنید که می
  .یعنی عطاده که بیننده برّی. »أسِع تر بری«: گویدپنداشتم که می: کردند، گفت

  :اند، شعرخوو شبلی این شعر را بشنود که کسی می
 اسائل عن سلمی فهل من مخرب

 

 ن تنزلیکون له علمٌ بها أیْ
 

شـبلی بـه هـوا . ای که باشد او را علم بـه وی کـه کجـا نـزول کنـداز سلمی هست خربکننده! ای سؤال کننده: یعنی
  .ال واللّه خرب کننده نباشد از او در دو سرای: برجست، و گفت
را که وجدی دارد اگر وجد او صحیح باشد باید که وجد خـود را نگـاه واجب باشد آن کس : گویدو صبیحی می

  .دارد در آن حال، چنانکه زبان نکوهیدن بر او روان نباشد به هیچ حال
و صفات ظاهر حرکـت . وجد سر صفات باطن است، همچنانکه طاعت سر صفات ظاهر است: و همو گفته است

  .و سکون است و صفات باطن احوال و اخالق است
ها که در سماع بیفتد هرچه از آن بر طریق مساعدت باشـد یعنـی یـاری آن جماعـت را باشـد؛ و اما حکم خرقه و

هرچه افتادن آن بسبب قول قوّال باشد یا انشـاء شـعری اگـر در آنجـا جمـاعتی حاضـر نباشـد آن خـاص قـوال را 
  :باشد؛ و اگر در آنجا جماعتی حاضر باشند قول مشایخ در آن مختلف است

آن خرقه قوّال را باشد بسبب آنکه فایده وجد در سری است که از جهت قوال است خلعت دهـد : اندضی گفتهبع
  .قوال را به عوض آنچه رسیده است به او

  .آن جماعت راست، و قوّال یکی از ایشان است که برکت حضور جماعت کمرت از قوال نباشد: اندو بعضی گفته
هر که به فالن جـای رود او را ایـن و آن باشـد؛ و هـر کـه : ر گفتروز بَدْ -ه الصَّلوةعلی -اند که رسولو روایت کرده

کسی را بکشد چندین؛ و هر که اسريی را بگريد، او را چندین دهند، جماعت جوانان بشتافتند و پـريان و بزرگـان 
کردند آنچه ایشـان را بـود و صحابه نزد نشانها و علَمها بایستادند، چون فتح مسلمانان را میسّر شد، جوانان طلب 

ما هـم پشـت بـودیم شـما را و یـاری : پس پريان گفتند. به ایشان وعده کرده بود -علیه الصَّلوة و السَّالم -مصطفی
هِ وَ اَنْفـالِ، قُـلِ الْاَنْىَٔلُونکَ عَـنِ الْیَسْـ«: خدای تعاىل این آیـت فرسـتاد. کردیم؛ غنیمت را بی ما برمگريید فـالُ لِلـّ

لوة و  -پـس مصـطفی. »تَم مُـؤمننيَکُنْـ وَاَطیعُوا اللّهَ وَ رَسُـولَهُ اِنْ نَکُمْلِحوا ذاتَ بَیْفَاتَّقُوا اللّهَ وَاَصْ الرَّسوُلِ علیـه الصـَّ
  .آن را به سویت قسمت کرد -السَّالم

بـه چیـزی  اگر قوال از جمله قوم باشـد، او نیـز چـون یکـی از ایشـان باشـد، و او را: اند کهو از ایشان بعضی گفته
ای باشد هر چیزی که آن را قیمتی بود، آن را ایثار او کنند و هر چیز که از خرقۀ فقـر دستی نبود؛ و اگر قوال بیگانه
  .تر باشندفقرا باشد ایشان بدان اوىل

تـربّع اگر قوال اجري باشد، یعنی مزد بستده باشد او را از آن هیچ نباشد و اگر قوال : اند کهو بعضی از ایشان گفته
  .کرده باشد آنچه الیق او باشد بدو دهند

چـون . و اگر گوئیم آن از آنِ درویشان باشد، حکمش چنان باشد که بدان مشغول شوند مادام که در سـماع باشـند
پس اگر آنجا محبی از آن درویشان بود، حکمش آن باشد که آن . وقت سماع درگذرد، جمع کنند و در میان نهند

آنکـه منـادی بـر آن بـود کـه آن وقت آن را اقتضا کند، بی آنکـه بـا وی معارضـه کننـد، و بـی محب برگريد بدانچه
  .استخفافی است به حق خرقه و حق درویشان
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پس اگر آنجا شیخی بود که او را حکمی باشد، حکم بدان او را باشد، از آنکه پاره کند یـا بـذل کنـد، و آن را بـر 
  .یاران قسمت کند
  .کنندویش به خرقه خود اوىل تر باشد، و جمله درویشان این را انکار میدر: و اهل شام گویند

هر خرقه که بر سبیل مساعدت و یاری افتـاده باشـد، یـا آمیختـه بـود بـه تکلـف رد آن : اندو بعضی از ایشان گفته
  .تر باشداوىل

ی اسـت کـه از حقیقـت دور و اکثر مشایخ کراهیت دارند که خرقه را بیندازند بر سبیل مسـاعدت، کـه در آن تکلفـ
  .است

  .و اگر شیخ آنجا حاضر نباشد، یاران آن چنانکه وقت اقتضا کند، پیش گريند و در آن تأخري نکنند
و هرچه از خرقه درویشان باشـد، آنچـه رقعـه را . اند که تخریق مرقعات کنند اال از بهر تربک باشدو کراهیت داشته

را از آن نصیبی برسـد و هـیچ کـس محـروم نشـود و آن را تفرقـه کننـد بـر  بشاید، تخریق آن اولیرت باشد تا هر یک
  .حاضران، و غایبان را نصیب نبود که غنیمت آن کس را بود که در کارزار حاضر باشد

  :و در آنکه چگونه قسمت کنند، مشایخ را در آن اختالف است
  .اث و غنیمتهمچنني قسمت مري. قسمت میان ایشان به تفاضل باشد: اند کهبعضی گفته

کننـد، اگر قسمت آن شیخی کند به تفاضل قسمت کنـد و اگـر جماعـت آن چیـز را قسـمت مـی: اندو بعضی گفته
  .باید که سویت در قسمت باشد

تر بود و آنچه از جامه محبان باشد، و آنچه رقعه را نشاید ایثار کردن، آن بر کسی که مستحق باشد از درویشان اوىل
  .بود و ایثار مرقوال را و تخریق آن نشاید ترفروخنت آن اوىل

  
  فصل

  در ذکر آداب ایشان در تزویج
لوة -تر آن باشد که رغبت کند در زنی دین دار صالحه که پیغمرب گفتاوىل تـنکح المـرأة «: »الحـدیث« -علیه الصـَّ

مـال و جمـال، بـر تـو  نکاح کنید زن را از بهر دین و. »لدینها و مالها و جمالها فعلیک بذات الدین تربت یداک
اعظـم النّسـاء « -علیـه السّـالم–و گفـت . باد که زنی را، که خداوند دین است، به زنی کنی تا دستت را پرخري کنـد

  .شان کمرت باشدبزرگرتین زنان برکت را آن باشد که مؤنت. »برکةً اقلّهن مؤونة
تـرین اند، مـداوات کنیـد ضـعیفد، و عورتانزنان را از ضعف آفریده: گفت -رضی اللّه عنه -و عمر بن الخطاب
  .ایشان را به خاموشی

و از آداب ایشان در این آنست که از بهر دنیا زن نکنند واز بهر فراخ دستی نکنند بلکه سـنَّت را کننـد و پارسـایی 
  .را

کنـد او  پس به مقدار البد از کفایت بحسب طاقت قیام نمایند و اگر مرد عاجز شود یا زن زیادت از طاقت طلـب
لوة-را مخیّر کند به آنکه بر قدر مسکنت بسازد یا به طالق و فرقت که آن اقتدا است به مصطفی آنجـا  -علیـه الصـَّ

. ، تا آخر دو آیت»یا وَزینَتهاحَیوة الدُّنْنَ الْتُنَّ تُرِدْکُنْ واجِکَ اِنْلِاَزْ یا اَیُّها النَّبی قُلْ«: که رب العزَّة این آیت فرستاد
و  -رضی اللّه عنهـا -ایشان را تخیري داد و ابتدا به عایشه کرد -علیه الصَّلوة و السَّالم -و سید. نُه زن بودند و ایشان

چون او را بیاگاهانید، عایشـه . من ترا حدیثی خواهم گفت، باید که در آن مشورت کنی مادر و پدر را: او را گفت
یـا : پـس گفـت. ی و پیغمـرب را برگزیـدم وسـرای آخـرت رامن خـدا! آیا در تو مشورت با مادر و پدر کنم؟: گفت
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به خدای کـه از مـن سـؤال نکننـد اال مـن خـرب کـنم : مصطفی گفت. خرب مکن زنان خود را بدین چیز! رسول اللّه
پس آنگاه که دیگر زنان خرب کرد، جمله خدای و رسول را اختیار کردند، و شـکر کردنـد خـدای تعـاىل را . ایشان را
  .اآلیة. »دُبَعْ الیَحِلُّ لَکَ�َ النّساءُ مِنْ«: آیت آمدپس . در این

تر آن باشد که زن نکنند و نفس خود را شکسته گردانند به ریاضت و گرسنگی و بی خـوابی و در این روزگار اوىل
  .و سفر

لیـه علیکم بانکاح فمن لم یسـتطع فع«: »الحدیث«روایت کند از رسول خدای که گفت -رضی اللّه عنه -ابوهریره
بر شما باد که نکاح کنید و آن کس که نتواند بر او باد که روزه دارد که روزه قـوت شـهوت . »بالصوم فانَّه له وجاءٌ

  .را ضعیف کند
مرا نفسی است اگـر توانسـتمی طـالق دادن، او را طـالق مـی: کنی؟ گفتزن نمی: و یکی را از نیکان گفتند که

  !دادمی؛ دیگری را بر نفس فاهم آورم
اگر مرا بازدارند به تیمار داشنتِ ماکیانی، ایمن نشوم بر نفـس خـود کـه بامـداد کـنم و شُـرَطی : بشر حافی گفتو 

  .باشم
  .تر از مصلحت عیال استرنج پارسائی کشیدن آسان: و گفت
  .تر است از صرب بر ایشانصرب از ایشان آسان: و گفت

  .خواستمیمردی دخر میمون مهران را به زنی : و حکایت کردند که
  .پسندماو را به تو نمی: میمون گفت

  چرا؟: گفت
  .بسبب آنکه آن دخرت زرینه و جامه طلبد: گفت

  .آنچه او را باید، نزدیک من هست: آن مرد گفت
  .آنگاه رضا دادم: گفت

  گوئی؟چرا او را طالق می: گفت، او را گفتندو یکی از ایشان طالق زن می
  .عاقل پرده زن خود ندرد: گفت

  چه سبب بود که او را طالق دادی؟: پس چون زن را طالق داد، گفتند
  .مرا چه کار است با زنی که از من بیگانه است: گفت

کـرّم اللّـه -چون خواست که فاطمه را به شوهر دهد، امريالمـؤمنني علـی -علیه الصَّلوة -رسول: اند کهو روایت کرده
: علـی گفـت. ري خود خطبه کـن و مهـاجر و انصـار حاضـر بودنـداز غ! یا علی: او را گفت. بگذشت به او -وجهه

الحمدللّه حمداً یبلغه و یرضیه و صلّی اللّه علی محمد صالة تزلفه و تخطئه و النکاح ممـا امراللّـه بـه و رضـیه و «
لـی صـداق اجتماعنا مما اذن اللّه فیه و قدره و هذا محمد رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و سلم زوجنی ابنته فاطمـة ع

  .»خمسمائة درهم و قدرضیت فاسئلوه و اشهدوا
خفتـیم و بـه نبود ما را مگر پوست نرمیشی ناپرياسـته، شـب بـر آن مـی: گفت -رضی اللّه عنه -و امريالمؤمنني علی
  .دادیم بر آنروز علف با شرت می
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  فصل
  ذکر آداب ایشان در سَوَال

  .»وَامَّا السَّائلَ فَال تَنهَر«: و گفت عزَّ و جلَّ. »حافاًونَ النّاسَ اِلْىَٔلُالیَسْ«: گویدخدای تعاىل در مدح درویشان می
عطا دهیـد خواهنـده را . »اعطوا السائل و لوجاء علی فرسٍ«: »الحدیث«گفت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -و پیغمرب

  .و اگرچه بر اسب باشد
واهنده راست گفتی در سؤال خود رستگار نشدی و اگر خ. »لو صدق السائل فی سؤاله ما أفلح من رده«: و گفت

  .آن کس که او را رد کردی
نباشد صدقه دهنده بـزرگ مزدتـر از . »ما صاحب الصدق بأعظم اجراً من الذی یقبلها إذا کان محتاجاً«: و گفت

ا من سـأل مسـئلة و هـو عنهـا غنـی فانّمـ«: »الحدیث«کند اگر حاجتمند باشد و گفت آن کس که آن را قبول می
  .گرداند از آتشهرکه سؤال کند و او از آن توانگر باشد، بدرستی که بسیار می. »یستکثر من النار

حالل نشود صدقه تـوانگر و نـه آن کـس را کـه . »التحل الصدقة لغنّیٍ و ال لذی مرّةٍ سوی«: »الحدیث«و گفت 
  .صاحب قوت باشد

  .بهرت است از سؤال کردن کسب کرد،نی از دَنیّت باشد: گفت -رضی اللّه عنه -و عمر
  .هر صوفی که سؤال را عادت کند، مبتال گردد به طمع و خیانت و دروغ: و جنید گفت

  .و آداب ایشان اندرین آنست که سؤال نکنند مگر نزدیک ضرورت و حاجتمندی و نستانند اال قدر کفایت
  .اشددرویش چون محتاج سؤال گردد، کفارت او صدقه ب: اندبعضی از ایشان گفته

روا نباشد که طالب را رد کنند، اگر سایل کریم باشد تو او را نگه دار، و اگر خوار باشد تـو نفـس خـود : اندو گفته
  .را از او نگه دار و روی خود را از رد او نگه دار

  .اند یاران رااند که از بهر خود سؤال کنند ودوست داشتهو کراهیت داشته
ه چون غُرَبا به وی رسیدندی در بـازار رفتـی و از دکانهـا چیـزی جمـع کـردی و حکایت کنند از ممشاد دینوری ک

  .پیش ایشان بردی و این را نه از سؤال شمارند که آن یاری باشد به نیکی و تقوی
و دوسـت . از بهر یاران سؤال کردی؛ و اگر این سؤال بـودی از آن احـرتاز کـردی -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و رسول
فقري را فقر درست نشـود تـا جـاه را بـذل کنـد : و یکی از مشایخ گفته است. که جاه بذل کنند بر برادران اندداشته

  .چنانکه مال را بذل کند و ادب خادم در سَوَال آنست که نفس خود را نبیند نه درگرفنت و نه در عطا دادن
  .و باید که اعتماد او بر همت فقرا باشد، و وکیل باشد از هر دو گُره

  .چون پیش مردم شوی، از بهر سؤال ایشان را مبني و نفس خود را مبني: گوید کهشبلی می
و شیخ ابوالعباس نهاوندی چون جمعی از غربا به وی رسیدندی بـه بـازار شـدی و طعامهـا را جمـع کـردی و بـر 

را، و بـر اهـل  و کراهیت داشتی سؤال. مدت سی سال باشد تا از یکی چیزی نگرفتم: دست ایشان نهادی و گفتی
  .آن انکار کردی
  .درست نباشد سؤال را از کسی که عطا دوسرت باشد نزد وی از گرفنت: و جنید گفت

تر باشد که به قرض بستاند مقداری که حاجتمند شود از نفقه قوم به نیکی، و بر ایشان نفقـه و خادم را چنان اوىل
  .تر باشدنزدیکپس سؤال کند و قرض را بگزارد که چنني به سالمت . کند

  .اند کسی را که نچشیده است طعم خواری رد هیچ خريو بعضی از ایشان رخصت داده
  .اند اال از سؤالو بعضی از مشایخ نخورده
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  .ام و آن را اختیار کردمسؤال را کراهیت داشته: اند، گفتو از جنید این سؤال کرده
  .باید که درویش سؤال نکند اال وقت حاجت: اندو گفته

  .و چون قصد سؤال کند باید که زبان او اشارت کند سوی خلق و دل او سوی حق
  .احرار از بهر برادران سؤال کنند نه از بهر نفس خود: اندو گفته
  .خوردن به سؤال نیکوتر است از خوردن به تقوی: اندو گفته
که خصـومت کننـد بـا وی، جملـه درویشـان  هرکه سؤال کند، و او بی نیاز باشد، از او بباید ترسید از آن: اندو گفته

  .فراگرفتی آنچه ما را بود، و تونه از جملۀ درویشان بودی: روز قیامت و گویند
  

  فصل 
  در ذکر آداب ایشان در حال رنجوری

ارة سـنةٍ«: »الحدیث«که گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -اند از رسولروایت کرده تـب یـک روزه . »حمّـی یـوم کفـّ
مژده . »ابشروا فانّها کفّارة و طهور«: »الحدیث«ساله است و گفت انصار را چون ایشان را تب آمد کفارت یک 

  .یابید که آن کفارت است و پاک کننده
صـادق نیسـت در محبـت : ذوالنون گفت. حکایت کنند از ذوالنون مصری که به عیادت رنجوری رفت و او بنالید

بلکه صادق نیست در محبت او آن کس کـه بـر ضـربت او : یمار گفتپس ب. او آن کس که بر ضربت او صرب نکند
  .لذت نیابد

نـه : او را گفتند که این نه شکایت باشد؟ گفـت. گفتو یکی از عارفان رنجور شد و صفت علت مر طبیب را می
  .که خرب کردن است از قدرت خداوند قادر

بینی که از بر ظاهر جسد من هیچ موضع می: شیخ روزی مرا گفت: و کلیب سنجاری را خادمی بود و حکایت کرد
  .همچنني در باطن جسد من هیچ موضع از کرم خاىل نیست: گفت. نه: م خاىل است جز دل؟ گفتمکِرْ

از رنج سـؤال کنیـد تـا مـرا چگونـه مـی: یابی؟ گفترنج را چگونه می: و ممشاد دینوری بیمار گشت، او را گفتند
  . سی سال است تا دل را گم کردم: یابی دل را؟ گفتچگونه می: گفتند او را که. یابد

  .و یکی از مشایخ گفته است که اگر مرا عافیت دهند و شکر کنم، دوسرت از آن دارم که در بال باشم و صرب کنم
: گویـدو در قصـه ایـوب و بـالی او مـی. »دُعَبْـمَ الْنِعْـ«: گویدمی -علیه السَّالم -و خداوند تعاىل در قصه سلیمان

  .»دُعَبْمَ الْعْنِ«
یـا : فقیل. تداووا عباداللّه فان اللّه تعاىل لم یخلق داءً االخلق له دواءً«: »الحدیث«گفت  -علیه السَّالم -و رسول

مـداوات کنیـد ای بنـدگان خـدای کـه . »هومن قضـاء اللّـه: هل یردّ التداوی من قضاء اللّه شیئاً؟ فقال! رسول اللّه
مداوات قضـای خـدای را ! یا رسول اللّه: گفتند. د را نیافرید اال داروی آن بیافریدخدای تبارک و تعاىل هیچ در

  .آن نیز از قضای خدای است: چیزی رد تواند کرد؟ گفت
  
  
  فصل

  در ذکر آداب ایشان در حال مرگ
سـعةٍ اکثروا من ذکر هاذم اللّذات فمـا ذکـر عبـده فـی «: »الحدیث«گفت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -رسول خدای
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بسیار کنید یاد شکننده کامها و لذتها یعنی مرگ، که نکند ذکر آن بنـده در وسـع . »االضافة وال فی ضیق اال اتسع
  .اال که تنگ دل گرداند او را، و نه در دل تنگ، اال که دل فراخ شود

بـر خـدای  گفتند این سخن ترک جلدی کردن اسـت. »واکرباه«: نزدیک وفات گفت -علیه السَّالم -و هم رسول
گفـت کـه ایـن از آن مـی: انـدخرب کردن است تا خلق برحذر باشـند از سـختی آن و گفتـه: اندو بعضی گفته. تعاىل

گفت که وعدۀ خدای بـر او کشـف شـده این از بهر آن می: اندمعرتف شده بود به عجز و متواضع گشته بود و گفته
ا و زحمت خلـق، واانـدوها از حجابهـا کـه خواهـد بـود وااندوها از زحمت دنی: گفت. بود و لقای خداوند ودود
  .رسیدن به رب االرباب

مداواتی به نفس خـود کـن یـا : خواند، گفتمنزدیک جنید بودم در وقت وفات، و او قرآن می: گویدو جریری می
را خـتم نوردند و قرآن هرگز حاجتمندتر از این نبودم که این ساعت و اینک نامۀ اعمال من در می: گفت. سیدی
  .-رحمة اللّه علیه -پس دیگر باره ابتدا کرد و هفتاد آیت از سورة البقرة برخواند و وفات کرد. کرد

بدرستی کـه تـو بنـدۀ مـأموری و : اند که خري نسّاج در وقت نزع نظری کرد به ملک الموت و گفتو حکایت کرده
. و آنچه مرا فرمودند از من فوت شد و درگذشـت من نیز بندۀ مأمورام؛ و آنچه ترا بدان فرمودند از تو فوت نشد؛

  .-رحمة اللّه علیه -چون تکبري گفت، بمرد. کردو پس آب خواست و آبدست کردو نماز می
بدرستی که چـون مـرا برخواننـد مـن ! شما چنان دانید که چنان مريم که این بیماران بمريند: و علی بن سهل گفت

  .-رحمة اللّه علیه -بیک، و وفات کردل: اجابت کنم و روزی نشسته بود و گفت
که چون او را نزدیک وفات بـود، هفتصـد دینـار در ذمـت او بـود،  -رحمه اللّه -و حکایت کنند از احمد خضرویه

بار خدایا، تو رهن را وثیقت خداوندان مال گردانیـدی، و : غُرَما گردِ او درآمده بودند و نظر به ایشان کرد، و گفت
ایـن سـرای احمـد : کسی در سرای فـرو زد، و گفـت. تو خداوندا ز بهر من بگزار. ستانیمن میتو وثیقت غُرَمای 

پـس احمـد . غُرَمای وی کجاانـد، ایشـان بـريون شـوند و حـق ایشـان بگـزارد: گفت. آری: خضرویه است؟ گفت
  .وفات کرد

! ای پسـر مـن: رد، و گفـتکرد، پسر وی پرياهن بدریـد، و او چشـم بـاز کـو در وقتی که ابوعثمان حريی وفات می
  .خالف سنّت در ظاهر از ریای باطن است در دل

چه مشتبه گشته اسـت، تـا مـن یـاد او : به جواب گفت که. »ال اله اال اللّه«بگو : و جنید را گفتند در حال نزع که
  !کنم

ه بـودیم و بـدان ایـن چیـزی اسـت کـه آن را شـناخت: گفـت. بگـو» ال الـه الّـا اللّـه«: و ابو محمد دیبلی را گفتند
  .استوارم

  .من جز از این هیچ ندارم: گفت. بگوی» ال اله اال اللّه«: و رویم را گفتند
ق نمود و چون جمله تـنش مـرده بـود و جـان بـه حَلْـابوسعید خراز در حال وفات تواجدی می: و حکایت کنند که
شود و یاد کـردن کر، افروخته میآرزومندی دل عارفان وقت ذ! ای دوست«: گفتجست و میرسیده، هنوز برمی

اند از دوستی او، و ارواح ایشـان در حجابهـا سـوی بـاال ایشان در وقت مناجات از بهر سرّ اوست، و مست گشته
  .و این چیز دلیل است بر سرور و سکون ضمري او. »رودمی

یـن وقـت احـوال وی نیکـو این مرد اگر در اوَّل زاهد بود در ا: کرد، گفتحسن بصری مردی را دید که وفات می
  .گردد

جاف مرگ او کردند، جمله مشایخ مبادرت کردند و پیش او درشدند و و حکایت کنند که شبلی رنجور گشت، و اِرْ
قـوم بـه جنـازۀ تـو : کـه -و او از ایشان دلريتر بود بـر وی -مالکی گفت. خري هست: او گفت. گرداگرد او بنشستند
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  .اندمردگان که به جنازۀ زنده آمدهعجب است از ! عجب: گفت: اندآمده
بر من یک دِرم از مظلمه بود، و چندین هزار صـدقه کـردم : شبلی در وقت وفات گفت: و بکران دینوری گفت که

دادم و مـن او را آبدسـت مـی. مرا آبدست بده: پس گفت. تر نیستصاحب آن را و بر دل من هیچیز از آن بزرگ
و در آن حال زبان وی از کار فرو رفته بود، دست من بگرفت و در محاسن . فراموش کردم خالل کردن محاسن او

  .و پس وفات کرد -گذشتو این قدر از سنّت بر وی نمی -خود برد و عرق از پیشانی او روان گشته
ه -در شدم بر عمـرو بـن عـاص و پـیش او پسـر وی: اند از عبداللّه بن عباس که گفتروایت کرده حاضـر  -عبداللـّ

پـر از : او گفـت. مرا هیچ حاجت در این نیست: پسر گفت. این صندوق را برگري! یا عبداللّه: مر پسر را گرفت. بود
  .مرا حاجت نیست که آن مال مال درویشی است: گفت. مال است

کـردی و مـن از او خواستمی که دیدمی مـردی را کـه وفـات مـی: پسر مر پدر را گفت: عبداللّه بن عباس گفت که
یـابم کـه مـیمن خود را چنـان مـی: پدر گفت. یابدیابد و خود را چگونه میمی که مرگ را چگونه میسؤال کرد

پـس . زنـم از سـوراخ سـوزنیبینم که آسمان بر زمني نهاده شده است و من در میان آنم و گوئیا کـه مـن نَفَـس مـی
! ای بارخـدای: رداشـت، و گفـتپس دست را به دعـا ب. بستان از من جانِ من، تا راضی شوی! بار خدایا: گفت

تو فرمودی و من عاصی شدم و نهی کردی و من مرتکب معاصی شدم و امید آن ندارم که عذر خواهم و نه قوتی 
  .ال اله اال اللّه و سه بار بگفت و وفات کرد: گویمیابم که از او نصرت خواهم ولیکن میرا می

ندان خود کرد و دخرتان وی گرداگـردِ او برآمـده بودنـد و و چون وقت وفات عبدالملک مروان درآمد نظر بر فرز
  :گریستند و این شعر انشاء کردمی

 و مستخربٍ عنّا یرید بنا الردی
 

 و مستخرباتٍ و العیون سواجم
 

  
  فصل

  در ذکر ادب ایشان در وقت بال
پختیم تـرا بـه : اندگفته. یاً نقیاًطبَّخناک بالبالء طبخاً حتی صرت صاف: قیل. »وَفَتَنّاکَ فتُوناً«: خدای تعاىل گفت

  .بال، پختنی تا گشتی صافی پاک
إنّ اللّهَ تعاىل ادَّخر البالء ألولیائه کما ادّخـر الـبالء ألولیائـه «: »الحدیث« -علیه الصَّلوة و السَّالم -و رسول گفت

دوسـتان خـود، چنانکـه  بدرستی که خدای تعـاىل ذخـريه کـرده اسـت بـال را از بهـر. »کما ادّخر الشّهادة ألحبائه
  .ذخريه کرده است شهادت را از بهر محبان

مـا گـروه انبیـا بـال بیشـرت . »نحن معاشر االنبیاء اکثر بالء ثم األمثل فاألمثل«: »الحدیث« -علیه السَّالم -و گفت
  .ترتر و مانندهیابیم، پس ماننده

لوة -و گفت . » شـاب عابـد و مبتلـی صـابر و فقـري باسـطاحـب العبـاد اىل اللّـه تعـاىل«: » الحـدیث« -علیه الصـَّ
  .دوسرتین بندگان بر خدای تعاىل جوانی عابد باشد و مبتالی صرب کننده و درویشی گشاده دست

بدرسـتی . »ان اللّه تعاىل یتعاهد عبده بالبالء کما یتعاهد الوالد الشفیق ولـده«: »الحدیث« -علیه السَّالم -و گفت
  .وار گرداند بندگان را به بال، همچنانکه پدر مشفق فرزند را استوار کنداست -تبارک و تعاىل -که خدای

و ادب اندر بال آنست تا ناشکیبائی نکنند و نظر بـه ثمـرۀ بـال کننـد و آنچـه خـدای تعـاىل وعـده کـرده اسـت مـر 
و هر که بال از او بیند که بال مـی. »رِ حِساببِغَیْ رَهُمْاِنَّما یُوَفّی الصَّابِرُونَ اَجْ«: صابران را، آنجا که گفت عزَّ و عال

بِر لِحُکمَ وَاصْ«: خدای تعاىل گفت. فرستد غایب شود به دیدن آن که تلخی بال درنیابد، و سختی آن فراموش کند
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  .»یُنِنَارَبّکَ فَانّکَ باعْ
دانسـت ان نمیبینی که روزگار یوسف، چون زنان او را دیدند، دردِ بریدن دست درنیافتند، و هیچ یک از ایشنمی

  .»دیهُنَّنَ اَیْنَهُ وَقَطَّعْبَرْنَهُ اَکْفَلَمّا رَاَیْ«: تا یوسف غایب شد، خدای گفت
تا چون چشم بـر معشـوق نهـیم، و او را : کی آسان گردد بر تو، این ضرب و قطع؟ گفت: و یکی شطاری را گفت

  .بینیم بال آسانی گردد و جفا وفا شود و دوستی عطا شود
  :اندنون این شعر گفتهو از بهر مج

 و من اجل لیلی افجع القلب و الحشا
 و من اجل لیلی رحل القوم المتی
 و من اجلها سمیّتُ مجنون عامر
 فلوالک یالیلی لما جئت طارقا
 اذلّ آلل لیلی فی رضاها

 

 و من اجل لیلی قرّبوا ىل مکائنا
 بنضح دمائی حبّذاانت خانیا
 فداها من المکروه نفسی و مالیا

 ور علی االبواب بالذل راضیااد
 وأحتمل االصاغر و االکابرا

 

چون دوست را مـی. نظر کن بدین قوم که چگونه آسان شده است بر ایشان تحمل بال. اندو هم بدین شعرها گفته
  .نازیدندیافتند و بدان میدیدند چگونه بر بال لذت می

ش همان باشـد و گـردش روزگـار در او تـأثري نکنـد و همچنني هر که در دعوی صادق باشند و در بال متحقق؛ حال
  .زمانه بر آن دست نیابد

  :و یکی از ایشان گفته است، شعر
 ذلّ الفتی فی الحب مکرمةٌ

 

 و خضوعه لحبیبه شرف
 

: گویـدمـی -رضـی اللّـه عنـه -ابـوذر: گفتنـد کـه -رضی اللّه عنهمـا -روایت است که امريالمؤمنني حسني بن علی را
رحمـت : گفـت -رضی اللّه عنـه-حسني. رت دارم از توانگری، و بیماری به من دوسرت است از صحتدرویشی دوس

هرکس که توکل بر حسن اختیار خـدای کنـد، هـیچ آرزوی دیگـر نباشـد او را : گویماما من می. خدای با بوذر باد
  .بجز از آنکه خدای آن را برگزیده است از بهر او

شـما : شبلی نظر به ایشان کرد و گفت.بلی شدند و او در تیمارستانی مقیّد بودجماعتی پیش ش: و حکایت کنند که
ای دروغ زنان دعـوی : شبلی گفت. زد، ایشان بگریختنداو ایشان را سنگ می. ما دوستان توایم: کیستید؟ گفتند
  .از من دور شوید! کنیدکنید و به ضرب من صرب نمیدوستی من می

لوة و  -سائی بـدروغ نکننـد و عجـز ننماینـد، بلکـه چنـان کننـد کـه رسـولو از آداب ایشان آنست که پار علیـه الصـَّ
تر است به حضرت مؤمن قوی دوست داشته. »المؤمن القویّ احبَّ اىل اللّه من المؤمن الضعیف«: گفت -السَّالم

  .خدای از مؤمن ضعیف
مشو و اگر ترا مصـیبتی رسـد، بگـو حریص باش بر آنچه ترا منفعت کند و یاری از خدا خواه وعاجز ! ای دوست

  .تقدیر کرد و هرچه خواهد کند
  .فاتحۀ عمل شیطان است» اگر«، که لفظِ »اگر«: و بر تو باد که نگویی

هرکه در وقت فراخـی عـیش شـکر کنـد، و در . در وقت بال صدق بنده از دروغ او پیدا شود: گویدو ابن عطا می
اسُ اَنْ«: خـدای تعـاىل گفـت. جملۀ دروغ زنان اسـتوقت بال جزع کند و ناشکیبا باشد، او از   الـم أحَسِـبَ النـّ

ذینَ صَـدَقُوا وَلَـیَعْلِهِم فَلَیَعْقَبْ فَتنَّا الَّذینَ مِنْ تَنُونَ وَلَقَدْالیُفْ یَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ رَکُوا اَنْیُتْ و . »کـاذِبنيَلَمَنَّ الْلَمَنَّ اللّـهُ الـَّ
بدرستی که بال در مردم به منزلـت دباغـت . »وَالصَّابِرینَ کُمْمُجاهِدینَ مِنْلَمَ الْحَتّی نَعْ ونَّکُمْلُوَلَنَبْ«: گفت عزَّو عال
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  .است که رعونت از آدمی بريون کند و باز گرداند او رابر حالتی که فایده از او برتوان گرفت
  .بال چراغ عارفان است و بیداری مریدان و هالک شدن غافالن: گویدو جنید می

. »اللّهم اجعله ادبـاً و التجعلـه غضـباً«: را بالیی یا مصیبتی رسیدی، گفتی -رضی اللّه عنه -و چون جعفر صادق
گفتی خداوندا این ادب کن و غضب مکن؛ از بهر آنکه بال باشد که آن آزمایش را بود، و باشد که تأدیـب را بـود 

  .اشدو باشد که عقوبت و خذالن را بود و باشد که اختیار را ب
بر دشمنان کینه و عقوبت باشـد و بـر گناهکـاران آزمـایش جنایـات و بـر : گوید که بال بر وجوه استو جریری می

  .و کس را وقوف بر آداب و سريتهای ایشان نبوده به ذکر حکایتهای ایشان. انبیا و صدیقان از صدق اختیارات
در ایـن سـخن : گفتنـد. هـر تقـوای دل ایشـان اسـتاز ب: فایدۀ حکایتها چه باشد؟ گفت: از جنید سؤال کردند که

بـاءٍ الرُّسُـل مـا اَنْ کَ مِـنْوَکُـالّ نَقُـصُّ عَلَیْـ«: آری خدای تعاىل گفـت: حجتی هست از کتاب خدای تعاىل؟ گفت
  ».نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ

  
  فصل

  در ذکر آداب ایشان در رخصتها
. »اللّه یحّب أن تؤتی رُخصـه کمـا یحـب أن تـؤثی عزائمـه انّ«: » الحدیث«گفت  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول

  .خدای تعاىل دوست دارد که بیایند به رخصتهای وی، چنانکه دوست دارد که بیایند حکمهای مطلق وی را
چه حال است ما را که نماز را قصر مـی: که -علیه الصَّلوة -سؤال کرد از رسول -رضی اللّه عنه -و عمر بن خطاب

صدقه است که خدای تعاىل آن را صدقه کرده است بر شما، صـدقۀ : گفت -علیه السَّالم -ایم؟ رسولنکنیم و ایم
  .او قبول کنید

و رخصت بر مثال گهـواره اسـت کـه مبتـدی بـدان ورود کنـد و متوسـط از سـالکان در آن مخیّـر گـردد و رسـتگار 
یی بسیار آفت است، اال برنیّت رفنت، بـر سـبیل عارفان در آن راحت یابند و محققان در آن وطن نگريند که آن واد

بدانیـد کـه حمـای خـدای از حرامهـای . اضطرار که هر کس که بر کنار حمی چرا کنـد زود باشـد کـه در حمـی افتـد
  .اوست

  .و هر کس که ازدرجۀ حقیقت بیفتد رخصت وقوع کند؛ و هرکه از رخصت بیفتد، وقوع کند در جهل و ضاللت
و از بهـر ایـن گفـت ذوالنـون . ذهب صوفیان بازگردیدن است از حقیقت سـوی ظـاهرو طلب رخصت کردن در م

ریای عارفان اخالص مریدان باشد و از وی سؤال کردند از گناه مقربـان، گفـت نیکـی :  -رحمة اللّه علیه -مصری
  .ابرار باشد

ای کـه از مـن سـابق هر کلمه: خدای با تو چه کرد؟ گفت: و جنید را بعد از مرگ او به خواب دیدند واو را گفتند
خـدای تعـاىل . آمد مـن گفـتم کـه چـه حاجتمندانـه مـردم بـر بـارانشده بود، برپسید، تا آن حد که ساىل باران نمی

کـرد بدرسـتی کـه مـن علـیم و خبـريام، بَـرَو کـه تـرا مرا تعلیم می! تو چه دانی که مردم محتاج باران باشند: گفت
  .بیامرزیدم
فالن کس از اهل صفه وفات کرده : کند که به خدمت رسول آمدند و گفتندروایت می -ه عنهرضی اللّ -و ابوهریره

  .، نماز کنید بر یار خود»صلّوا علی صاحبکم«: گفت. است و دو دینار یا دو درم بگذاشته است
بر او  -المعلیه الصَّلوة و السَّ -و درست گشته است که از صحابه کس بوده است که مال بسیار داشته است، و سید

نبینـی کـه نمـاز . و اما انکار وی در این جای از آن بـود کـه آن معنـی مخـالف دعـوی او بـود. انکار نکرده است
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طاعت است، لکن نه آن کس را که محدث باشد و همچنني قرآن خواندن قربتی است لکن نه کسـی را کـه جُنـب 
علیـه  -ت گـردد از عقوبـت، و آنچـه رسـول گفـتمَقْهر که با حدث نماز کند، یا جُنب قرآن خواند، مستحق . باشد

آن مانندگی به سري و سريت . هر که مانندگی کند به قومی، او از ایشان است. »من تشبه بقومٍ فهو منهم«: -الصَّلوة
مـن «: »الحـدیث« -صلَّی اللّـه علیـه و سـلَّم -اند از رسولایشان است نه به جامۀ ایشان، از بهر آنکه روایت کرده

فرمـود و آنچـه » تهیـا«آنچه ظاهر اسـت . هر که ساختگی کند مردم را در گفتار جامه. »اء للنّاس بقوله و لباسهتهیّ
  .»تشبّه«سريت است 

کنند تـا مسـتند پس ایشان را در رخصت، آداب و اخالق است که به معرفت آن محتاج شوند و بدان تمسّک می
  .ایشان بر علوم باشد

مثال در نفقه خود و . ت آنست که آن را ملک خود نگريند بلکه از بهر مصالح باشدو آداب ایشان در طلب رخص
کنـد کـه روایـت مـی -رضـی اللّـه عنـه -عیال زیادت از یک ساله بنگذارند و اقتدا به رسول خـدای کننـد کـه عمـر

ن بدوانیدند این مالهای بنی النضري که خدای تعاىل غنیمت کرد بر رسول خود و مسلمانان ستور و اشرت را بسبب آ
  .مقدار زیادت نبودی

درویش باشد که به رسوم ایشان باشد، و به حیلت ایشان متحلی گردد تا مقامـات اهـل حقیقـت دریابـد و احـوال 
این اموال بنی النضري پیغمرب را بـود خـاص و از آن مـال، نفقـه کـردی اهـل خـودرا، . ایشان از رخصت ایشان بود

  .دی به اسب و سالح کردی از بهر ساز راه خدای عزَّو جلَّنفقۀ یک ساله و هرچه باقی بو
  ٭٭٭

  .و از آن مشغول بودن است به کسب، کسی را که صاحب عیال باشد یا مادر و پدر دارد
  .های خدای تعاىل در اوقات آنو ادب ایشان اندرین آنست که مشغول نکند کسب ایشان را از گزاردن فریضه

ارد، بلکه از بهر معاونت مسلمانان کند و نیز اکثر اوقات به کسب مشغول نباشد و باید که کسب را سبب رزق ند
بعد از آن پیش یاران شود و . بلکه جهد کند که اوقات کسب از وقت چاشتگاه فراخ تا آخر نماز نیمروزه باشد

  .نماز پنج وقت به ایشان بگزارد تا نماز خفنت
  .ایثار کند آن را بر برادران و اهل صحبت خود و اگر کسب او از نفقۀ عیال چیزی زیادت باشد،

  ٭٭
  .و بعد از آن سئوال است

بایـد کشـیدن و آب و ادب ایشان اندرین آنست که سئوال نکند، اال وقت حاجت به قدر کفایت آنکه مؤنث او می
الم -پیغمرب. روی خود پیش کسی نریزد، که آن کس آسان او را ردّ کند اذا سـألت «: »الحـدیث«گفـت  -علیه السـَّ

و در سـئوال تلطـف کنـد نـه چنانکـه تواضـع باشـد، کـه . چون سئوال کنی، از نیکان سئوال کن. »فسأل الصّالحني
هرکه تواضع کنـد تـوانگری . »من تواضع لغنیٍّ من أجل ماله، لعن اللّه علیه«: -صلَّی اللّه علیه و سلّم -پیغمرب گفت

روایـت اسـت کـه  -رضـی اللّـه عنـه -و از جعفر صادق. د گرفتار کندرا از بهر مال، خدای تعاىل او را به لعنت خو
  :گفت

 التخضعنّ لمخلوق علی طمع
 واستغن باللّه عن دنیا الملوک کما
 واسرتزق اللّه ممافی خزائنه

 

 فانّ ذلک وهن منک فی الدّین
 استغنی الملوک بدنیا هم عن الدّین
 فانّ ذلک بني الکاف و النّون

 

سئوال حاصل کند، در میان مال نگذارد بلکه آن را بر عیال تسلیم کند تا دل او از شـغل ایشـان  و باید که هرچه به
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  .فارغ شود و آن را بسرف نفقه نکند و سئوال را عادت نکند
  ٭٭
  .و از آداب رخصت طلب دین است از بهر خدای عزَّوجلَّ

رورت گردد و غافـل نشـود، از آنکـه وجـوه و ادب اندرین آنست که این از بهر مصالح برادران کند به وقتی که ض
مـن ادان «: »الحـدیث«روایت کند کـه گفـت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -دین بازدید کند و آن را ادا کند که از رسول

هرکـه دینـی بسـتاند و . »دیناً و هو ینوی اداءه او قضاءه و مات و لم یرتک دیناً و فاءقضی اللّه لغریمه یوم القیامـة
یا قضای آن کند و بمريد، و بنگزارد چیزی که آن دین را وفـا کنـد، خـدای تعـاىل آن دَیـن او بگـزارد روز  نیت ادا
  .قیامت

  ٭٭
  .و امّا حمل زاد در سفرها

  .و ادب اندرین آنست که بخیلی نکند بدان، آن کس را که در صحبت وی است از آن کس که محتاج باشد بدان
در سفری بود، بفرمـود تـا منـادی کننـد آن کـس کـه او را زاد  -للّه علیه و سلَّمصلَّی ا -روایت کنند که رسول خدای

ری یعنی چهارپـای، کـه بـر زیادت است، تا فدا کند بر آن کس که او را زاد نباشد و آن کس که با اوست فضل ظَهْ
ن بـردیم کـه مـا را هـیچ ای یاد می كرد تا مـا گمـاو از هر گونه. آن نشینند تا فدا کند آن کس را که چهارپای ندارد

  .حق نیست در آنچه زیادت است که در دست ماست، بلکه از آنِ دیگران است
  ٭٭

  .و از آن حج است دیگری را که مرده است
پـس نفقـه رفـنت و بازگشـنت بـا خـود دارد و نفقـه از . و ادب اندرین آنست که این فعل نکند، مگر وقت ضرورت

  .ندمردم سئوال نکند و از اوقات قبول نک
هرکس که از بهر مرده حج کند آن مرده را حجی بنویسند، و حاجی «: گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول خدای

  .»را بیزاری از آتش
  ٭٭

  .و اما سفر از بهر گردیدن در شهر
پـس در . و ادب اندرین آنست که اندرین قصد زیارت برادران کند، یا چیزی که حالل کند؛ یـا طالـب علـم باشـد

  .ین غرض خود را نگه داردا
  ٭٭

  .و اما قیام و حرکت در سماع
و ادب اندرین مراعات وقت است و ترک مداخلت و مزاحمت، مادام که وقت جّد باشدو اگر از بهر طیبت بـود، 

  .این بر سبیل مساعدت و فسحت و مطالبه بُوَد، نه آنکه چیزی نماید، که مشتبه شود بر تَسَاکُر حال. روا باشد
  ٭٭

  .از آن مزاح استو 
و ادب انــدرین آنســت کــه از دروغ و غیبــت و پــرده دریــدن دور باشــد، و چیــزی نگویــد کــه مــروّت را بــربد، کــه 

  .».بدرستی که خدای تعاىل مزاح کنندۀ راستگوی را در مزاحِ او بنگريد«: گفت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -مصطفی
لوة -رسـول: کـه گفته است -رضی اللّه عنه -و امريالمؤمنني علی چـون یکـی را از یـاران خـود غمگـني  -علیـه الصـَّ

  .دیدی او را شاد کردی به دُعابت یعنی مزاح
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  .و کراهیت است مزاح بسیار کردن، خاصه خداوندان هیبت را
  .با شریف مزاح مکن که بر تو کینه گريد و با ناکس مزاح مکن که بر تو دلري گردد: اندو گفته

  .بر صحابه ننگرستی، چون ایشان نشاط کردندی از ترس آنکه تشویر زده شوند -علیه و سلَّم صلَّی اللّه -و رسول
خـوری و چشـمت خرمـا مـی: گفـت -صلَّی اللّه علیه و سـلَّم-سیِّد. خوردو یکی از صحابه درد چشم بود خرما می

  .بخندید -علیه السَّالم -مصطفی. خورماز جانبِ درست می! یا رسول اللّه: کند؟ گفتدرد می
  ٭٭

  .کنداما اظهار علوم که خود استعمال نمی
گفت  -علیه الصَّلوة و السَّالم -رسول. و ادب اندرین آنست که آن را از بهر فایده رسانیدن و نصیحت و ارشاد کند

 نضَر اللّه امرء سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمعها فربَ حامل فقـهٍ غـري فقیـه و رب حامـل فقـه«: »الحدیث«
تازه داراد خدای تعاىل مردی را که گفتار من بشنود، و آن را نگاه دارد و آن را بـه دیگـری » .اىل من هو افقه منه

امـوزد بسا دارندۀ فقهی که فقیه نباشد و بسا بردارنـده فقـه کـه آن کـس کـه از او مـی. رساند، چنانکه شنیده است
  .تر از وی باشدفقیه

  ٭٭
  .دارندشان میو امّا پوشیدن مرقعات که ای

و ادب اندران آنست که از چیزی که در آن شهرت باشد، دور گردد و اکثر اوقات را از بهر اشتغال آن، عمـر عزیـز 
را ضایع نکند و بعضی را بر بعضی تلفیق نکند و در ترتیب آن تجاوز ننماید که این وقت را فوت گرداند بلکـه از 

  .بهر فایدۀ دین کند، نه از بهر دنیا
ضی مشایخ چون درویشی را دیدندی، تزیني مرقع و لباس کردی، او را حقري داشتندی تـا آن حـد کـه یکـی از و بع

  .چون فایدۀ باطن را نیافتند به ظاهر و زینت مشغول شدند: ایشان گفته است که
آینـدگان پوشـیده بدیـد جامـۀ بـد کـه یکـی از  -علیه الصَّلوة و السَّالم -و باید که مرقع بغایت کهنه نپوشد، که رسول

  ترا هیچ مال هست؟: بود، آن مرد را گفت
  .آری: گفت

  .اندپس وسط را دوست داشته. باید که اثر آن بر تو پیدا گردد: سید گفت
  ٭٭

  .اما در وقت مالقات دست به گردن یکدیگر آوردن و دست بوسیدن رخصت است 
  .انسی دارد ادب آن بود که آن با جنس و مانند خود کند و کسی را که با وی

در راه مدینه مرا بدید و مرا معانقه  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -مصطفی: از ابو هیثم بن التیهان روایت است که گفت
  .ثابت کردن مودت است: کرد، گفت

  ٭٭
  .و اما حب ریاست

و فرو نیایـد اال و ادب آن، باید که قدر نفس خود بشناسد، و حد خود نگاه دارد و زیادت از قدر خود آرزو نکند 
باید که عاقل زیادت از مقدار خود نفـس را رفیـع نگردانـد و نیـز از درجـۀ خـود فـرو : اندبه منزلت خود، که گفته

  .نیندازد
  .رفعت جاهل چون رفعتِ بردار کرده باشد: اندو گفته
طلب چیزی نکنـد کـه بـدان ناپدید شدن جاهل بهرت است از بزرگوَری او، که آشکارا کننده بود او را و : اندو گفته
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  .نرسد که بسبب آن وجود ضایع شود
  .هر که بر قدر خود اقتصار کند جمال کار و آب روی را باقی گذارد: اندو گفته

  .آخر آفتی که از دل صدیقان خروج کند، دوستی ریاست است: و یکی از مشایخ گفته است
  ٭٭

  .و اما تقرب با سالطني و پیش ایشان دَرشُد
  .د فرماید و از ظلم منع کندبود که پُشتوانی ایشان نکند و تا تواند ایشان را بُعْو ادب آن 

و باید که درویش به مدح مادحان ساکن نشود، و به قول ایشان مغرور نگردد؛ و اگر کسی او را مدح کند بخالف 
وسـت دارد کـه او را شناسد از وی اعراض کند، که خدای تعاىل نکوهیده داشت کسی را که دآنکه او خود را می

ونَ اَنْ«: ستایش کنند بدانچه نکند و گفت و در ایـن آیـت دلیـل اسـت کـه هـر کـه . »عَلِـوایَفْ مَـدُوا بِمـالَمْیُحْ وَیُحِبـُّ
مند نشود، بجز از آنکه از مکر نفس اماره و خوش آمدنِ او دوست دارد که او را حمد کنند بدانچه کرده باشد، بزه

اللَّهم اجعل ىل خرياً مما یظنون و اغفرىل مما الیعلمون و التؤاخذهم بمـا «: ن دعا بگویدبرتسد؛ و در آن حال ای
  .»یقولون

من کم از آنم که تو اظهار «: کرد، گفتکه کسی او را مدح می -کرّم اللّه وجهه -و روایت کنند از امريالمؤمنني علی
  .»کردی و زیادت از آنکه در ضمري داری

  ٭٭
و ادب اندرین آن باشد که آن سرزنش نبـود اال . رزنش کردن به اسالف ایشان در حال ضجرتو اما سفیهان را س

  .در مقابله بی ادبی، که ایشان کرده باشند
  .و نیز باید که در حق فرزندان پوشیده گویدو صریح نگوید

کردند و دیـن او میحاضر گشتند، و ایذای وی  -علیه السَّالم -اند که جمعی از جهودان نزدیک رسولروایت کرده
ذلِـک مَثُوبَـةً  اُنَبـئکُم بشّـرٍ مِـنْ هَلْ قُلْ«: کردند و این بر او سخت آمد، خدای تعاىل این آیت فرستادرا نقض می

  .، ای برادران بوزنه»یا اخوان القردة«: مصطفی گفت. ، اآلیة»هِلَعنَهُ وَغَضِبَ عَلَیْ دَ اللّهِ مَنْعِنْ
  ٭٭

  .را ظاهر کردنو امّا طاعات و عبادات 
و ادب اندرین آنست که اظهار از بهر آن باشد تا بدان ادب مرید کنند یا مبتدی بر ایشان اقتدا کنند و نظر به قبول 

  .و ردّ ایشان نکنند
دُوا اِن تُبْـ«: سـئوال کردنـد کـه در قـراءت قـرآن بلنـد اولیـرت یـا پنهـان؟ گفـت -صلَّی اللّه علیه و سـلَّم -و از پیغامرب

  .»قاتِ فَنِعماهِیالصَّدَ
این در نماز نافله بود، امـا در فـرایض نیسـت میـان اهـل علـم، کـه اظهـار آن : گوید کهمی -نوّر اللّه مضجعه -شیخ

  .اولیرت باشد
  ٭٭

  .و اما بريون آمدن از بهر نزهت
ن نزهـت و ادب اندرین آنست که خلوت جای را بجوید، و از جمله انـواع منکـرات دور باشـد، کـه نبایـد کـه از آ

  .چیزی تولد کند که ازالت آن نتوان کرد
  .دوست داشتی که نظر بر سبزی کردی و آب روان -علیه السَّالم -و مصطفی

  ٭٭
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  .و اما نظر کردن بر بازیها
و ادب اندرین آنست که از هرچه محرمات باشد، اجتناب نماید و نظر بدان نکند و بداند که هـر چیـز کـه فعـل آن 

  .کردن حرام است حرام است، بدان نظر
نگرستم بر در کردند، و من ایشان را میجمع حبشیان بازی می: روایت کنند که گفت -رضی اللّه عنها -و از عایشه
  .مرا به ردای خود پوشیده بود و بازنگشت تا من بازگشتم -علیه الصَّلوة و السَّالم -رسول. حجرۀ من

  ٭٭
  .اما حضور مجلسها که در آن سخن ظرافت باشد

  . و ادب اندرین آنست که سماع غیبت نکنند و منکرات نشنوند
کـه یـاران وی  -صـلَّی اللّـه علیـه وسـلَّم -جابر بن سمره روایت کند که زیادت از صد بار مجالست کـردم بـا رسـول

بودی و گاه بودی که تبسـم کـردی کردند و مصطفی خاموش میخواندند و احوال ایام جاهلیت یاد میشعرها می
  .شانبا ای

  ٭٭
  .و اما طعامهای پاک و لذیذ را تناول کردن

و ادب آن باشد که آن را عادت نکند، بلکه باید که تناول آن میان گرسنگی گذشته و ریاضتی آینده باشد، تـا از آن 
  .بسالمت باشد

  .داشتی ثرید دوست -علیه الصَّلوة و السَّالم -روایت کند که مصطفی -کرّم اللّه وجه -و امريالمؤمنني علی
  .و روایت کنندکه بوی خوش و حلوا دوست داشتی و آن را رد نکردی

  .مهرت طعامهای دنیا گوشت است: گفت -علیه الصَّلوة و السَّالم -و مصطفی
  ٭٭

  .و اما بگریخنت از خواری و رنج و جفا
  .و ادب اندرین آنست که طلب سالمت دل کند و از دشمنی کردن دور باشد

  .گریخنت از آنچه طاقت ندارد از سنت پیغمربان است: استیکی از مشایخ گفته 
  .»تُکُمْلَما خِفْ کُمْتُ مِنْفَفَرَرْ«: گویدخدای تعاىل در قصّۀ موسی کلیم می

تر ظالمی مر نفس خود را، کسی باشد که تواضع کند پیش کسی که او را ظالم: گویدمی -رضی اللّه عنه -و شافعی
  .ی کسی کند که از وی منفعت نیابد؛ و مدح کند کسی را که نشناسدگرامی ندارد و رغبت در دوست

  .نیست مؤمن را که نفس خود را خوار گرداند. »لیس للمؤمن ان یذل نفسه«: گفت -علیه السَّالم -و مصطفی
  ٭٭

  .و جامه را گرو کردن بر طعام
زره را پـیش جهـودی گـرو  -و سلَّم صلَّی اللّه علیه -ادب چُنان بود که گرو نکند، اال در حال ضرورت که مصطفی

  .نهاد به چند صاع از جَوْ
  ٭٭

  .و اما گستاخی با دوستان کردن بدانکه به منزلهای ایشان فرو آیند، و به مهمانی روند بی آنکه ایشان برخوانند
ه ادب اندرین آنست که این حرکت خاص با کسی کنند که به آن شاد شود و بدانـد کـه آن از بهـر کرامـت اوسـت کـ

 -رضی اللّـه عنهمـا -قصد سرای ابوالهیثم التیهان کرد و با وی ابوبکر و عمر بودند -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول
صـلَّی اللّـه علیـه و  -وابوهیثم از شري و خرما آنچه داشت حاضر گردانید و ایشـان بیاشـامیدند و بخوردنـد و رسـول
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  .تیداین از نعمتهایی است که آن را بخواس: گفت -سلم
  ٭٭

  .و اما عتاب کردن با برادران
و تشنیع نکنـد بلکـه دل را پـاک کنـد از . ادب اندرین آنست که قصد آن کند که اندوهی که در دل دارد، زایل کند

  :اند، شعرغل و حقد و عذر یار خود قبول کند که گفته
 اقبل معاذیر من یأتیک معتذراً
 فقد أطاعک من ارضاک ظاهره

 

 ما قال اوفجراان برّ عندک فی
 و قد اجلک من یعصیک مسترتاً 

 

: روایت کنـد کـه -رضی اللّه عنه -قَنرب موالی علی بن ابی طالب. ظاهر کردن عتاب بهرت از پوشیدن کینه: اندو گفته
در رفتیم و عثمان خلیفه بود و خواستند که خلوت گزینند و مرا اشارت  -رضی اللّه عنهما -من با علی پیش عثمان

کـرد و علـی سـر در پـیش عتـاب مـی -رضی اللّه عنهما -و عثمان با علی. ای نشستممن به گوشه. ه دور شوکرد ک
اگر گویم، نـه : گوئی؟ علی به جواب گفتچرا هیچ سخن نمی: عثمان گفت. گفتافکنده بود و هیچ سخن نمی

  .تو دوست دارینگفته باشم اال چیزی که تو آن را کراهیت داری و نیست ترا نزد من اال آنچه 
یحیی در میـان . یحیی بن خالد، عتابی کرد با عبد الملک بن صالح، در چیزی که در میان بود: و حکایت کنندکه
اگر کینه نزد تو هست، هرچـه از خـري و شـر در دل تسـت، ایـن : تو کینه وری، او به جواب گفت: سخن او را گفت
این مرد بزرگ قـریش اسـت و : برخاست؛ یحیی گفت چون هر دو راضی شدند، عبدالملک. نزد من ثابت است

  .ندیدم هیچ کس که به عبارت چنني کینه را تزیني کند
  ٭٭

  .اما مدح مذموم و ذم ممدوح
و ادب اندرین آنست که محافظت حدود حـق دو جانـب کنـد و از حـد نگـذرد بسـبب متابعـت نفـس و بـه مـراد 

  .نگوید
یکـی از ایشـان یـار خـود را . حاضر شدند -علیه السَّالم -س رسولروایت کنند که دو مرد از سادات عرب به مجل

کرد، تا آن شخص دیگر خشم گرفت و بعد از مدح عیبهای او میکرد و آن دیگر در مدح یار تقصري میمدح می
بـه حـق ! یا رسول اللّه: پس آن شخص گفت. این مذمت را بعد از مدح انکار کرد -علیه السَّالم -مصطفی. گفت
و مـردم از مناقـب و مثالـب خـاىل نباشـند و شخصـی کـه از . ه اگر در اول راست گفتم در آخر دروغ گفتمخدا ک

إنّ «: گفـت -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -مصطفی. کسی راضی باشد عیب او بیند؛ و کسی که خشم گريد، مناقب نبیند
  .»من البیان لسحراً

  ٭٭
  .و اما بریدن از کسی که مستحق آن باشد

 -کنـد کـه مصـطفی -عـزَّ وعـال -اندرین آنست که قصد اظهار حق و کاسنت باطل کند و عـداوت، خـدای را و ادب
از کعب بن مالک و دو یار دیگر بربید بسبب آنکه ایشان به غزاه تبوک نرفتـه بودنـد و نیـز  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم

هم عَلَـیْ حتـی اِذَا ضَـاقَتْ«گفتند، دند و سخن نمیکریاران را فرمود تا از ایشان بربیدند و با ایشان مجالست نمی
  .، اآلیة»ضُ بِما رَحُبَتْاَرْالْ

  ٭٭
  .و اما دریدن مرقعات قومی که تزویر کنند
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وَال «: خـدای تعـاىل گفـت. و ادب آنست که اندرین قصد ابطـال تزویـر و خیانـت و فریـب و تلبـیس ایشـان کنـد
  .، ای مکرا و خدیعةً»کُمْنَدَخَالً بَیْ ما نکُمْتَتَّخِذُوا اَیْ

. و این چنان باشد که کسی خود را بر علویان بندد و موی ببافد بسبب شرف تا مردمـان داننـد کـه او علـوی اسـت
واجـب باشـد و شـاید تـا کسـی او را  -کنـدکه دعوی نسب بـه دروغ مـی -البد انکار آن چیز و تباه کردن آن کس

  .نشاید فریفته نگردد
. فرموده است تا مسجدی که منافقان بنـا کـرده بودنـد خـراب کننـد و بسـوزند -لوة و السَّالمعلیه الصَّ -و مصطفی

بسبب آنکه معلوم بود . اآلیة» مُؤمِننيَنَ الْریقاً بَیْراً وَتَفْجِداً ضِراراً و کُفْوَالذَّینَ اَتَخَذُوا مَسْ«: گفت -عزَّوجلَّ-خدای
ود، و اگرچـه بظـاهر مسـجد بـود و بحـق مسـجد دیگـر؛ رب العـزة که قصد ایشان در بنا کردن آن مسجد نه خري ب

  .»ویجدٌ اُسِسَ عَلَی التَّقْفیه اَبَداً لَمَسْ ال تَقُمْ«: فرمود
: بگفـت -عزوجـل -فرمود تا بعضی از درخت جهودان بنی النضري بربیدند و خدای -علیه الصَّلوة -و نیز مصطفی

  .، اآلیة»وها قائمةً عَلی اُصُولِهاتُمُتَرَکْ لینَةٍ اَوْ تُم مِنْما قَطَعْ«
  ٭٭

  .و اما اجازت دروغ از بهر مصالح خلق و اظهار حق
عُونَ عٌ وَتِسْـاِنَّ هَذا اَخی لَـهُ تِسْـ«: و در قصّۀ داود گفت. »فَعَلَهُ کَبريهُم هَذَا بَلْ«: خدای تعاىل در قصّۀ داود گفت

  .»جَةٌ واحِدَهٌجَةً وَلِیَ نَعْنَعْ
جعفـر صـادق . با شخصی مُرجی مناظره کرد پیش جعفـر منصـور -رضی اللّه عنه -ه جعفر صادقو حکایت کنند ک
: آن مرد به طریق جـواب گفـت. مرجیی را پیش پیغمرب آوردند و بفرمود تا آن مرجی را بکشتند: در بعث گفت که
نبود، تـو از کجـا پدیـد چیزی که در عهد رسول : جعفر گفت. این مذهب و قول نبود -علیه السَّالم -در عهد رسول

و بدرستی کـه پیغمـرب  -تو به چه چیز دستوری یافتی که بر پیغمرب دروغ گوئی: آوردی؟ مُرجی به جواب وی گفت
ۀ ابـراهیم و داود -»من کذّب علی متعمداً فلیتبوّأ مقعده من النار«: -علیه السَّالم -گفت علیهمـا  -پس جعفـر قصـّ
  .منقطع شد به حجت خود بگفت، و مرجی -السَّالم

  ٭٭
  .و اما زیارت کردن زنان پري

  .و ادب اندرین آنست که قصد آن تقرب بود خالصاً للّه را، و طلب کردن برکت و دعا
علیـه -برخیزید تا به زیـارت امّ رویـم شـویم، کـه رسـول: روایت است که گفت -رضی اللّه عنه -و از ابوبکر صدیق

  .زیارت او کرده است -السالم
  ٭٭

  .به ابنای دنیا و سالطني و رؤسا، و از بهرِ ایشان قیام کردن و استقبال ایشان کردن و اما تکلف
  .و آداب آنست که طمع در دنیای ایشان نکند، و نیز طمع نه از بهرِ حرمت و جاه خود کند

ی در شدندی و ایشان را کرامـت کـرد -علیه الصَّلوة و السَّالم -و در حدیث است که بزرگان قریش پیش مصطفی
چـون بـه شـما آیـد کـریم قـومی او را گرامـی . »إذا أناکم کریم قوم فاکرموه«: »الحدیث«و بزرگ داشتی و گفت 

  .دارید
  ٭٭

  .و امَّا گریه در حال مصیبت
بگریست، و  -علیهما السَّالم -و مصطفی به وفات پسر خود ابراهیم. و ادب آنست که نوحه نکنند وفریاد برندارند
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انابـک یـا «: اندوهناک شود و لکن نگویم آنچه خدای تعاىل بدان خشم گـريد و گفـت چشم بگرید و دل: گفت
  .، ما به تو ای ابراهیم اندوهناکیم»لمحزونون! ابراهیم

  ٭٭
  .و امَّا صحبت با جوانان

  .و ادب آن پیش از این درباب ادب صحبت گفته شد
  ٭٭
  .و اما گشاده رویی با کسی که به دل به او کراهیتی دارند

  .دب اندرین آنست که آن از بهر قصد سالم و سالمت باشد نه ریا و نفاقو ا
درآید و من نزدیـک او بـودم  -علیه السَّالم -مردی اجازت خواست تا پیش رسول: گفت -رضی اللّه عنها -عایشه
سـخن خـوش ، و   گـپ      کرد بـه او چون آن مرد اندر آمد، نو می. بدمردی است این، پس او را دستوری داد: گفت
: »الحـدیث«چون آن مرد بريون شد، من او را از این سئوال کـردم، گفـت یـا عایشـه . من متعجب شدم. گفتمی
، بدرستی که بَرتین مردم آن کس بود که گرامی دارند مـردم او را »انّ من شرِّ النّاس من اکرمه النّاس اتقّاء فحشه«

  .از ترس فحش او
  ٭٭

  .بر قدر ایشان و مقدار عقل ایشانو اما نزدیکی به او باش مردم 
  :اندو ادب اندرین آنست که سالمت طلب کند از بدی ایشان، که گفته

 و اَنزلنی طول النّوی دار غربةٍ
 فحامقته حتی یقال سجیّة

 

 اذا شئت القیت الّذی الاشاکله
 و لو کان ذا عقلٍ لکنت اعاقله

 

  ٭٭
  .و امّا سفها را یار گرفنت دفع مضرات را

گرامـی داریـد بـی خـردان را کـه : گویداحنف قیس می. ب اندرین آنست که اندرین قصد صیانت نفس کندو اد
  .ایشان نگه دارند شما را از نار و عار

دوست داشتی که صحبت کنـد بـا بـی خـرد، تـا بـه  -رضی اللّه عنهما -و ابن سريین روایت کند که عبداللّه بن عمر
  :اندز خود و گفتهوی رد کند سفاهت بی خرد دیگر را ا

 یعدوا الذّئاب علی من الکالب له
 

 ویتّقی مریض المتأسد الحامی
 

  .و اما یاد کردن عیبی که در کسی بود آن را کراهیت دارند
و ادب اندرین آنست که یاد عیبی نکنند، اال آن چیز که در آن مشـهور باشـد، تـا پـرده آنچـه پوشـیده باشـد دریـده 

  .نگردد
بودم و عینه بـن حصـني درآمـد  -علیه الصَّلوة و السَّالم -من نزدیک رسول: روایت کند که -ه عنهارضی اللّ -عایشه

هرگز دستوری نکردم هیچ کـس را از مضـر : کجاست دستوری؟ او گفت: پیغمرب گفت. بی آنکه دستوری خواست
. »احمـقٌ مطـاع«: گفـت چون بريون شد، من سؤال کـردم کـه ایـن مـرد کیسـت؟ پیغمـرب. دانماز آن روز باز که می
  .نادانی فرمان ده

فـالن بخیـل : کـه -کرد با وی در کار زن خواهنـدگانکه مشورت می -آن کس را: گفت -علیه السَّالم -و هم رسول
  .است و فالن کس عصا از دوش فرو ننهد
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  .بدرستی که صفوان پلید زفان است پاک دل -علیه السَّالم -و گفته است
  ٭٭

  .عران و امثال ایشانو اما در مواسات شا
و ادب اندرین آنست که عرض خود را از ایشان نگه دارد و از بهر سالمت خود کند و عطا کند آنچه تواند، تـا از 

  .شر زبان ایشان ایمن گردد
آنچه نگاه دارد مرد، بـدان عـرض خـود را آن . »ما وقی به الرّجل عرضه فهو صدقة«: -علیه الصَّلوة -پیغمرب گفت
  .صدقه است

و از بهر رسول شعری بـر خوانـد کـه در آن  -علیه الصَّلوة -و روایت کنند که یکی از شعرا حاضر شد نزدیک رسول
  :قسمت غنیمت حنني کرده بود، و گفت

 ایقسم نهبی ونهب العبید
 

 بني عیینة و االقرع
 

  .نج اشرت ببخشیدو او را پ. ، زیان او از من بربید»اقطعوا عنی لسانه«: گفت -علیه الصَّلوة -رسول
پـس بیامـد و مسـلمان . و روایت کنند که کعب بن زهري هجو مصطفی گفته بود و پیغمرب فرمود که خـون او بریزیـد

  :شعر. ای که معروف استشد و مدح گفت پیغمرب را به قصیده
 نبّئت انّ رسول اللّه أو عدنی

 

 و العفو عند رسول اللّه مأمول
 

او را پوشـانید  -که معاویه بعد از مرگ کعب از ابنای او خریده بـود -ردای خود -المعلیه الصَّلوة و السَّ -مصطفی
  .پوشیدندآن را می -علیه السَّالم -و خلفاء بعد از مصطفی

  ٭٭
  .و امّا نثار از یکدیگر غارت کردن

  .و ادب اندرین آنست که از حرص دور شوند، و مقصود آن بود که شادی بر دل صاحب آن رسانند
که یکی را از انصار خطبـه مـی -علیه الصَّلوة -من حاضر بودم با رسول: روایت کند که -رضی اللّه عنه -ذِ جبلمعا
پـس فرمـود کـه . »علی االلفة و الخري و الطائر المیمون«: »الحدیث«مصطفی گفت . چون نکاح کرده بود. کرد

قـوم آن را . کردنـداوردند و شکر نثار گری میبی -که میوه در آن بود -دف بزنید بر سر بار خود؛ و جماعت سبدها
تو نهی کـرده بـودی ! یا رسول اللّه: کنید؟ گفتندچرا غارت نمی: گفت -علیه السَّالم -کردند، مصطفیغارت نمی

نهی کردن من شما را از غارت کردن لشکرها بود، و نهی نکـردم شـما را از : ما را از غارت کردن فالن روز گفت
کشید و مـا او که ما را می -علیه الصَّلوة و السَّالم -من دیدم رسول را: معاذ گفت. را غارت کنید غارت ولیمه؛ آن

  .کشیدیم در آن غارترا می
  ٭٭

  .و امَّا فخر کردن و اظهار دعوی
ا بِنِعْ«: خدای تعاىل گفـت. و ادب اندرین آنست که قصد او اظهار نعمت خدای تعاىل بود بر وی ک مَـةِ رَبـَّوَ اَمـَّ

  .»فَحَدِّثْ
الم -چنانکه رسول. و این چیز در غلبات حال باشد لوة و السـَّ و . »انـا سـیِّد ولـد آدم والفخـر«: گفـت -علیه الصـَّ

  .»لو کان موسی حیّاً لما وسعه االاتّباعی«: و گفت. »آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامة«: گفت
ام، بدرستی که من بنـده. »انا عبد آکل کما یاکل العبد انّما«: »الحدیث«و چون به نفس خود رجوع کرد، گفت 

هـوّن علیـک فلسـت بملـکٍ انَّمـا انـا عبـد و انـا «: بخورم چنانکه بندگان خورند و گفـت آن زن را چـون برتسـید
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  .ام و من بنده مهرت و پناه نیازمندانممرتس که من پادشاهی نیستم، بدرستی که من بنده. »عبدالصّمد
کـه چـون قـوم تمـیم بیامدنـد و خطیـب و شـاعر بایشـان بـود، تـا  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسولو روایت است از 

ثابت بن قیس را که خطیب وی بود، برخواند و شاعر مصطفی بود  -علیه السَّالم -مصطفی. مفاخرت کنند با وی
  :ای که معروف است، شعرو جواب شعر ایشان بگفت در قصیده

 رَکُْمإنَّ فَْخبنی دارم التَفخَروُا
 تُمُخَرُونَ وَأنْنا تَفْعَلَیْ تُمْهبلْ

 

 ر المَکارمدَ ذکْیَعُوُدُ وَ باالًعِنْ
 نَ ظِئروَ خادِمِ؟لَناخَوَلٌ ما بَیْ

 

دارم اگر یاد کنیم از تو آنچـه ظـّن . بدرستی که رنج نمودی ما را ای برادر: گفت -علیه السَّالم -پس رسول خدای
ان؛ برخاسـتند اند و این چیز که پیغمرب گفت، بر ایشان سخترا فراموش کرده بردی که مردم آن تر آمد از شـعر حسـّ

  .مغلوب و مقهور، پس مسلمان شدند و پیغامرب ایشان را نیکی کرد و جامه داد
  ٭٭

  .و امّا منع کردن و تنگ دل شدن در نزدیک دریافنت محال و درجه چیز احتمال واجب باشد قوالً و فعالً
ادب ایشان اندرین آنست که از فحش و نابکار گفنت دور شود، و محافظت حدود حق کند و ظلم روا ندارد، که  و

وء مِـنَ الْجَهْـالیُحبُّ اللّهُ الْ«: خدای تعاىل گفت. هرگاه که خشم مستوىل شود بر عقل غالب گردد لِ اِالَّ قَـوْرَ بِالسـُّ
هرکـه مـؤمنی را بـر . »مـن اسـتهجر مؤمنـاً فعلیـه و زره«: »الحـدیث«گفـت  -علیه السَّالم -و مصطفی. »ظلِمَ مَنْ

  .بیهوده گفنت دارد، گناه آن بر وی است
  .هرکه او را به خشم آورند و خشم نگريد، او خری باشد: و شافعی گفت
د که ایشان را خوار کنند کراهیت دارن: انددر تفسري گفته. »صِرُونَیَنتْ بَغی هُمْوَالذَّینَ اِذا اَصابَهُمُ الْ«: و خدای گفت

  .و چون قادر شوند عفو کنند
و جهد کند تا از بهر نفس خود خشم . »سَبِیلٍ مِنْ هِمْمِهِ فَاُولئک ما عَلَیْدَ ظُلْتَصَرَ بَعْوَلمَن انْ«: و خدای تعاىل گفت

 -اللّـه علیـه و سـلَّم صلَّی -رسول: نگريد بلکه غضب او از بهر غريت حق باشد و از بهر برادران که روایت کنند که
  .هرگز از بهر خود کینه نگرفت اال که بشکستند محارم خدای را؛ پس کینه گرفتی خدای را

از بهـر آنکـه : تو احتمال کنی در نفـس خـود و احتمـال نکنـی در دوسـت خـود؟ گفـت: و یکی را از علما گفتند
  .احتمال من در نفس خود حلم باشد و احتمال در حق دوست مالمت باشد

  ٭٭
این آن مقدار است که حاضر من بود در این وقت : گفت -برَّد اللّه ضریحه -امام ربّانی، شیخ کامل، صاحب کتاب

و مـن بیـدارم در . از آداب ایشان در رخصتها، جمله را بر سبیل اختصار یاد کردیم و از بسیار گفنت احـرتاز نمـودیم
ا باللّـهِ عَلَیْـوَ مـاتَوْ«واهم کـه عفـو کنـد از ایـن، خـحضرت خدای تعاىل از زلّت و غلط و از آفریدگار می هُ فیقی اِلـَّ

  .»هِ اُنیبتُ وَاِلَیْتَوَکَّلْ
پس بدرستی که از بهر مذهب احوال است و مقامها و اخالق و آداب و رخصت کمرت از این همه باشد و هر کس 

آداب ایشـان کنـد، او از جملـه که تمسّک به همه کند او از محققان است؛ و هر کس تمسک بـه ظـاهر اخـالق و 
کـه آداب درویشـان باشـد و در ایـن کتـاب  -رسم نهندگان است؛ و هر کس که تمسک به رخصتها کند و به آدابـی

الم -او از جمله ایشان باشد که تشبه کرده باشند بـا صـادقانی کـه رسـول -ذکر کرده شد او را بـه ایشـان  -علیـه السـَّ
هرکـه ماننـدگی کنـد بـه . »به بقوم فهو منهم؛ و من کثر سواد قـوم فهـو مـنهممن تش«: رسانیده است آنجا که گفت

  .قومی، او از ایشان است؛ و هر که بسیار گرداند سیاهی قومي او از ایشان است



۵۷ 

بدانکـه از بهـر آن باشـد یـا بعضـی از آن . این آنگاه باشد که مالزم سه اصول شود که اجماع مشایخ بـر آن اسـت
شده باشد از احکام مذهب و اسامی آن، و از محرّمات پرهیز کرده باشد، اندک و بسـیار آن،  گرفته باشند و بريون

الم -اال آن قدر که مؤمن را از آن ناگزیر باشد، و این آنست که مصطفی مسـتثنی کـرده اسـت از دنیـا و  -علیـه السـَّ
رقـة تـواری بهـا عورتـک و بیـت رَة تسـدّ بهـا جوعتـک و خکِسْ: اربع من الدنیا و لیست منها«: »الحدیث«گفته 

چهـار چیـز از : یعنـی. »یکنّک من الفرّو الحرّ، و زوجة صالحة تسکن الیها و ما سوی ذلک فلیس لـک فیـه حـقٌ
ای کـه عـورت خـود بـدان بپوشـی، و رَت که گرسنگی خود بدان بنشانی و خرقـهکِسْ: دنیا است و نه از دنیا است

داند و جفتی نیک که بـه او آرام گـريی و هـر چـه جـز ایـن باشـد تـرا در آن ای که ترا از سرما و گرما ایمن گرخانه
  .حقی نیست

و از جنید سئوال کردند که چه گوئی در آن کس که او را نمانده باشد از دنیا اال مقدار پـنج درم، اسـم تصـوّف بـر 
ی باشـد از بهـا هنـوز بنـده ای که خود را باز خرَد تا یک درم بر ذمت او بـاقبنده: وی افتد یا نه؟ به جواب گفت

  .باشد
هر کس که این احوال را مالزمت نماید او از مبتدیان است در مـذهب؛ بـر او بـادا کـه جـد کنـد و جهـد نمایـد در 
طلب زیادت و ارتقا بر بزرگواری احوال تا از محققان گردد که بدرستی که یکـی از مشـایخ گفتـه اسـت هرکـه بـه 

. کرد به بزرگی احـوال و هـر کـه ارتقـا نکنـد از احـوال، بـه مراتـب مـردان نرسـدتنگ آید از سختیها، ارتقا نتوان 
  .»ماءً غدَقاً ناهُمْقَْیطَریقَةِ لِاَسْتَقامُوا عَلَی الْاِسْ لَوْ وَاَنْ«: خدای تعاىل گفت

و هرکس که مجانبت نماید از این اصول، یا از بعضی از آن او از درجۀ رخصـت بیفتـد بسـبب آنکـه از آداب کـه 
و حرام باشد بر وی رفیقی کردن با ایشـان . گفتیم، اگر ترک کند از مذهب مفارقت کرده باشد و از حق دور گشته

و اوقات ایشان و الزم باشد جماعت را که از وی مفارقت کننـد و دور شـوند و از وی بربنـد و او را بـه خـود راه 
  .ندهند و دور گردانند

چیزی از این، آن کس شریک وی باشد در عادت او و هیچ عذر نباشـد او  و هر کس که با این قوم مداهنه کند در
  .»هُمفَانَّهُ مِنْ کُمْمِنْ یَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ«: خدای تعاىل گفت. را اندرین

الله تبارک و تعاىل ما را از جمله صادقان گرداناد و در رساناد ما را به متحققان به فضـل و بزرگـی خـود و نگـاه 
ز فواحش آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشـد و مـا را توفیـق دهـاد طلـب کـردن رضـای او را، داراد ما را ا

آنچه پوشیده است از آن و آنچه آشکارا است و سودمند گرداناد ما را و جمله مسلمانان را بدانچه جمـع کـردیم و 
ع کـردن و یـاد گـرفنت بجـز عمـل کـردن مکناد نز آن کس که در او نظر کند بوبال، و مکناد بهرۀ ما از این کتاب جم

و منفعـت کنـاد . قریـب اسـت و مجیـب -تبـارک و تعـاىل-بدان و متابعت آن به جود او و فراخـی رحـم او کـه وی
  .خدای ما را و شما را اندرین که رؤف رحیم است

ان و دوسـتان وی و درود بسیار بر سید مختار محمد رسول اللّه باد و بر اهل بیت و خویشاوندان و یـاران و متابعـ
  .جملةً

  ٭٭٭٭
تمّ الکتاب بحمدالله الملک الوهّاب و الصلوة و السَّالم علی محمد سیّد العجم و االعراب و علی آله و اصـحابه 
الغرّ االنجاب، علی یدمحق الحریق بنار فراق االحباب، و هو تراب اقدام االصحاب الراجی اىل رحمة الله ستّار 

و فقـه اللـه للعمـل » ر بن محمد بن الحاج محمد بن أبی القاسم بن احمـد شـريکانعم«العیوب و معطی الثواب 
بما فی هذا الکتاب، و بلغه مراتب المشایخ المذکورین فی هذه االبواب؛ و حرر ذلـک فـی شـهر جمـادی االخـر 

  .الرّاحمنيلسنة ستني و سبعمائه، اللهم اغفرله لوالده و لجمیع المؤمنني و المؤمنات بفضلک و کرمک یا ارحم 


