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 مدخل كتاب

 
 الرمحن الرحمی الّل بسم 

َر ُقُلوَب حَم  َال   ِ الَّذی ََنَّ َعَل َسراِیر َاِحّباِئِه َووَباِطََهُ  ِلیاِیِه ِبَلطاِئِف َاَن  َاو  ُدلِلّ ََ َ اِر  َو   راِرِ  َوَكَشََف َعَن  ُكُنَوَز اس 
َب الُطغ  ُعُقوِل َاص   ٍد َعب  یاِن َوَاس  ِفیاِئِه ُحجُ الُم لََع ُمحَمَّ ِه َوَخرَیِتِه ِمن  تاَر  َوالَّصلوُةَوالسَّ یِّ ِلِه یاِرِ  َولََع آَاخ   هِد َوََنِ

َحاِبِه َوَاع  َوَاص   َ واِنه َوَان  َ سَس  هنایَت و اَا و مَدی  قیَاس و محَد یب. شَرر و سَساس و سَتای  یبِلامًی َكِثَریًا اِر  َوَسَمَّ
غَر  و ه، آن خداونَدی كَه یبسَت صَفاُت غایت آفریدگار مصنوعات و صانع مخلوقَات را تعَاو و د ّد یب

هنایَت، عَار را رکم و كمال عنایت و لطف و اظهار قَدرت یبت، بل كی به محض رَی علت و طلب فایهد و َخ 
 ّف یت خَاک آدم صَبیافرید و باَناع غرایب و بدایع آن را مخصوص گردانید و یکی از آن مجله آنک از مشَ

َاء مسَنون  مد  سَت را كه پدر آدمیان و ُم  عاملیانست، بیافرید، و ساهلا میان مره و طایف، قالَب سرشَتا او را ازمَحَ
اشت تا چون از عار مشیت وی را استعداد روح و استکمال نفَ  انسَاح حاصَل گشَت، بَه ز ر بگذ

ََ َف ن و َ قالََب او را بیاراسََت و اسََم انسََانیت بََر وی اطََالن فرمََود و چََون انسََان و انََ  و  ُروحََی ُت ِفیََِه ِمََن  خ 
محتَا  گردانیَد ب، حکمت بالغه اقتضا رکد كی وی را مبونیسَ مؤانست كلمایت انداز حروف متناسب مرّك 

تا وحشت انفراد به مؤانست آن مون  از خویشنت دفع كند. پ  حوا را كَه ام البشَر وبد از پهلَوی چَ  وی 
ََد آوردو شََهوت را كََه از عََوار  نفََ  حیوانیسََت در هنََاد ایشََان  بروَََه ابََداع و سََبیل اخََداع، پدی

ستحکم گشت وچندین هَزار آد  ب گردانید تا وباسطا آن عار  میان ایشان قاعدۀ وتالد و تناسل م مرّك 
 شَد، هَر صَنف بصَفیت مخصَوص و هَر طا فَا بَه  و مبَنّی در حدود زمنی و بسیط خاک ظَاهر و پیَدا و معَنّی 

خاصییت موصوف، و هر قو  را زفاح و لغیت مخالف آن دیگَر، اصَل یکَی و فَروع و شَعب در اصَل 
 ر باشند.و ربهان باه نامتناهی، تا بر كمال قدرت آفریدگار دلیل داّل 

 و ِِف ُكَََََََََََََََََََََلِّ َ ٍء َلَََََََََََََََََََََُه آیََََََََََََََََََََََ   

 

َََََََََََََََََََََََُه واِحَََََََََََََََََََََََد     َتَََََََََََََََََََََََُدل  لََع َانَّ

 

ترین فرزندان آدم صف اَنیا و رسل را د دیر رکد و چون آن طا فه میان معبود و عباد و میَان خَال  و گزیهد
ت بَا د و درترفع به درََا د َدیر فرمَود كَی بصَورو مخلوقات، وسایط آمدند، نفوس ایشان را در كمال تجّر 

 www.bbooks.ir



 5 

ست اقتباس كنند و به خاصَیت َنر نبَوت ببنننَد حّق یقت حّق َالله تا آنچ از  َّل  حّ  خل  باشند و به صفت با 
خالی  را بدان ارشاد و هدایت واَب دارند، و از غوایت و ضاللت تحرز فرمودن و از لوازم مشرنَد، تَا از 

ا حیَواح بَه حَد نطَ  و صَفت انسَاح رشَد ششَانند و ازدرََ  بسَاحل نجَات و شَّط غمرات َهل و یته تحَرّی 
انَد، و انَدر را  مخصوص گردند و پ  از طبقا اَنیا، اولیا را كه اصحاب رکامَات و اربَاب مناََات و مقامَات

معین برسل و اَنیا نزدیک، و فرن میان آن طا فه و طبقا اَنیابی  از آن نیست كه نیب در یک حَال بَه صَفت 
از مشغوو به خل  مانع آید ودیگر آنک نَیب  حّ  ، و وو را مشغوو به وتاند وبد و بصورت با خل  حّ  با 

از آن مجله معاف، به كمال رکم و هنایت حکمت ایجاد فرمود، چه هبر  مأمور وبد به دعوت و ارشاد و وّو 
وقت و در هر قرن بعثت رسل و قاعدۀ رسالت تعذری دارد امَا هبَر وقَت وََود اصَحاب رکامَات و اربَاب 

و حراکت و سَرنات ایشَان وقَوف یاشَد و از عَار  قّوالتصور وتاند وبد تا چون خالی  بر احوال و امقامات م
معَین عَاملی صورت روی به عار معین آرند و معلَوم ایشَان گَردد كَی بَریون ایَن َهَان صَورت  َای یب

عداد اصتَال بَدان اند تا درین عار زاد را  آن عار بسازد و استدیگرست كی آد  را از َهت آن آفریهد
خود را حاصل كند و اگر بدرَا مالیکا روحاح نتواند رسید از درََا هبَاو و طبقَا حیَواح ترفَع گَرید 

قیاس معبود را عزت كربیاؤ ، فراوان صَلوات و تحیَات و درود و آفَرین از و بعد از محد و سساس و شرر یب٭
ح پاک و روضا معطر سید اَنیَا وقَدوۀ اصَفیا میان َان وباسطا سر زفان بروان مقدس و تریبت مطهر و رو

سََرون اَََرام  ََاوی و و سََالمه علیََه متصََل بََاد، اصتََاو كََه ان طََاع آن یب الّل محمََد مصََطف صََلوات 
حركت اوتاد زمنی صورت َنندد، و بعد از درود بر سَید عَار علیَه السَالم هَزاران تحیَت و آفَرین بَروان 

ک نجوم آ ان هَدایت و مشَوع انجمَش رشَد و عنایَت وبدنَد، لَع پاک صحابا طیبنی و اهل یبت او، كی هری
چنَنی گویَد مؤلَف ایَن  ٭مرور االیام و تعاقب الشهور و االعَوام و اصَل و متصَل بَاد، آمَنی یَارب العَاملنی

اکر محمََدبن املنََور بَن ایب سََعید بََن ایب طََاهر بََن الشَیخ الکبََری سََلطان الطر  ََ  و ربهََان كلمَات شََدۀ گنََا 
روحَه العزیَز و َنر مضَاَعهم از بَدایت كَودكی و  الّل بَن ایب الخَری املیهَین قَدس  الّل  سعید فضل یق  ایبحّق ال 

عنفوان َواح مهت این بیچار  مقصور وبد  است بر طلب فواید انفاس میمون و آثار و مقامَات مهَا ن ََد 
روحَه العزیَز و از  الّل هَین قَدس بَن ایب الخَری املی الّل یق  اوبسعید فضَل حّق خوی  سلطان الطر    و ربهان ال 
رکدم و در صتحَی  اسَایتد آن باقصَی االمرَان مضَاَعهم اسَتخبار آن   الّل مشایخ اوالد و ااکبر و احفاد او َنر 
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كوشََیدم و چََون آن عهََد عهََد دولََت دیََن و آن روزگََار روزگََار طََراوت طر  ََت و شََریعت و عََار  
دین و نجوم فلَک   َنی وبدنَد، و زمَنی مَزین بَه مرَان مشَایخ آراسته وبد وبَود امیا كباركی مشوس آ ان 

یقََت وبدنََد و مریََدان صََادن و محبََان مشََف ، مهتهََا حّق بزرگََواركی اوتََاد زمََنی طر  ََت و اقطََاب عََار 
و یتمش روزگَار خَوی  و  ترّبکمقصور بر طلب شریعت و هنمتها موقوف بر رفنت طر  ت، مهگنان از َهت 

را   حَّ  یقَت ایشَان را دلیلَی و معیَین باشَد كَی وبسَیلت آن بَه حضَرت حّق از َهت آن تادر سَلوک هنَ  
 الّل قَدس  َویند و بداللت آن میان خواطر نفسَاح و اهلاهمَای رمحَاح فَرن كننَد، احَوال و مقامَات شَیخ مَا

 الّل داشََتندی و روزگََار در مََذارکۀ آن گذاشََتندی، بََدین سََبب مشََایخ مَََا َنر دروحََه العزیََز بیشََد یََا
ر مجع آن خوضی نکردند و چون مها خواطرها بدان فواید منَور وبد ومهَا  عهَا از آرک آن مضاَعهم د

مطیب، و مها زباهنا به آرک آن معطر، به مجعَی كَه منَیب باشَد از مجَل و دفصَیل آن، محتَا  نگشَتند. چَه 
حادثَا غَز  آن مقامات و مقاالت در میان خاص و عام معروف وبد و ایشان از مجع آن مستغین. تا اكنَون كَی

و فتنَا خراسََان پدیَد آمََد و در خراسَان لَع العمََوم رفَت آنََچ رفَت و در میهنََه لَع الخصَوص دیََدو آنََچ 
یقت در مجلا بالد خراسان هیچ موضع را آن بال و محنت و آن خَرایب حّق دیدو و كشیذو آنچ كشیدو، و به 

َ َاَشد  ال  ه یقت این خرب را كحّق و مشقت نبود كی میهنه را و اهل میهنه را و  ِ َبالیا ِلال 
َّ ِلال  َن 

ُ
َ و  یاِء َّم َّ ِلال 

ُ
مثِل  ِلیاِء َّم

َفااَلمثل ما را و مها اهل خراسان را در بالهای میهنه مشاهد و معاین گشت، و قصریة  عن طویل  اینست كی 
 آن در نفَ  میهنَه صََد و پَانزد  تََن از فرزنَدان شََیخ، خَرد و بَزره بََاَناع شَرکجه از آتََ  و خَاک و غََری

هالک شدند و به مششری شهید رکدند، بَریون آنَک بشَهرهای دیگَر شَهید گشَتندو در وحَط و وبَای ایَن 
علمهی امجعنی، و مریدان صادن و محبان عاش  را حال برین قیاس باید رکد. بزرگَان  الّل حادثه  اندند، رمح  

و عَزت دیَن پدیَد آمَد و اکر  دین و پیشوایان طر  ت به ن اب خاک محتجب شدند و روزگار وحَط مسَلماح
تر بکار دین را  یافت و زمان ان َرا  امیَا دیَن و ان طَاع عظمی هرچدین تراَعی متام گرفت و اختالو 

ََیََرو   َاَوَر  سَححانه و تعَاو وعَدۀ  حَّ  پریان طر  ت فَرا رسَید و   ا َان 
 
َ ا َتَأ بانجَاز  راِفهَاَاط   ُقُصَها ِمَن  َ  َنن  ر  یت اال 

َ زُع ال  َتعاو الَین   الّل ِانَّ  نصیقت حّق رسانید و  َ ِبُض ال  َ     َتزُعه َو لکن  ِتزاعًا َی   ِان  ِعم  َ ُض ال   ِقَ ب  ِعم  ُعَلماِء ال  ِض  ِقَ ب  ِعم 
و اعتقادها فسادی متام گرفت و بیشد اهَل اسَالم از مسَلماح بَا ی دمبنی و مربهن گشت. طلبها درباقی ش

 رد قانع شدند، َاآبا فضل ربَاح در درون ایَن بیچَار  پدیَد آمَد و داعیَایقت بر  ی مج حّق و از طر  ت و 
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روحَه  الّل قَدس  مریدان بر آن باعث گشت كه مجعَی سَاخته شَود در مقامَات و احَوال و آثَار ََد خَوی 
یقََت حّق العزیَز، تَا راغبَان را در دخَول را  طر  َت رغبََت زیَادت شَود و سَالکان را در سَلوک طریَ  

ا لََع آثاِرِه  باشد، كه  راهربی و مقتدایی فرمایَد كَی و َایی دیگر كی آرک مجاعت اصفیا   تُدوَن هُم   َوِانَّ
َذیَن َهََد  كَی  انَد،به نظر عنایت حضَرت عَزت مخصَوص و چَون بَه سَبب َتَهِد َفِبُهََد  اق   الّل ُاولِئََک الَّ

ال میهنه چنَان گشَته وبد كَه بعد اخری،احو رّکةبعد اوو و  مّرةاختالف روزگار و حدوث غارت و تارا  
روحََه العزیَز َََز تََربیت و مشََهدی قََاو نبَود، وجََد وَهََد فََراوان از آن مطلََوب  الّل از آثَار شََیخ مََا قََدس 
شد، و آنچ در خاطر وبد به سبب بالها و مشَقت آمد و از هر َانیب پراكنهد چیزكی یافته  اندكی بدست  

روحَه العزیَز  الّل شَعر مبانَهد، و نیَز مَدت عمَر شَیخ مَا قَدس فراموش گشته و در حجاب شغلین الشعری عَن ال
هزارما  وبد  است كه مبلغ آن هشتاد و سه سال و چهار ما  وبد  است، چنانک بر لفظ مبارک او رفتَه اسَت، 

كی ایشان را هزار ما  متَام شَد و ورای هَزار مشَار نباشَد و چگونَه ایَن مَدت را ضَبط وتان ، در مجل  وداع
و افعَال  قّوالو این خود محال باشد و از مجلا ناممرنات كه مجلگی ا ،بت آن چگونه صورت شددرکد یا مراق

و حراکت و سرنات شخصی در مدت عمر او ن ل وتان رکد. اما آنَچ در حیَز امرَان ایَن دعَاموی آمَد، و 
ن باقصی االمران ید آنوبد، وجای آوردو غایت مجهود در آن بذل رکد و در صتحی  اسا لوتانایی را در آن مجا

و . بکوشید و هرچ در روایت آن خللی و یا در اسناد آن شبهیت وبد حذف رکد و از ایَراد آن تحَا   َود
بَن ایب سَعد كَه پسَر عَم ایَن دعَاموی  پی  ازین در عهد استقامت، اَل امام عَار مجَال الَدین اوبروح
و در هَر بَایب خَربی باسَناد روایَت رکد  و وبد، مجعی ساخته وبد، باستدعای مریدی، و آنرا پکج باب هنَاد  

فصلی در معین آن خرب ایراد رکد ، چنانک از كمال فضل و فصاحت وی زبید و مخلص وحالَت و خَخنان شَیخ 
روحه العزیز باز آورد ، امَا طریَ  اختصَار و ایجَاز سَسرد ، و ایَن دعَاموی نخواسَت كَه بَا آن  الّل قدس 

یَا ایَن بضَاعت مزََاة در مقابلَا آن نَاب فضَل و بالغَت  َواهر نفی  شبا خسی  خوی  عرضه كنَد،
یبنَد كَی چنَر در فَداک بزرگَواری وی وتانَد زد و یَا در هَیچ فَن از فنَون اهلیت  ی آنآرد چه خود را 

اند كی: در رشَته كشَند بَا ََواهر شَبه را. اینقَدر آرزو وبد كَی آنَچ هرن در گرد مركب او وتاند رسید اما گفته
است و آنچ بدین دعاموی رسیهد است و درست گشته از آثَار و كلمَات مبَارک او در آن بزره آورد  

قم آرد تا بیشد در میان خل  مباند و بعضی از آنچ به سبب این فتنها و سشویشها مندرس گشَته اسَت تَاز  گَردد 
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ر مهتهَا قصَور و پ  از ما یادگار ماند، چه معلوم و مقررست كه هرچند آدمیَان را روزگَار دورتَر انجامَد، د
زیادت وبدو سالک را  كمد یافته شود، و عم هر كَ  را دسَت ندهَد و معاملَه خَود كربیَت امحرسَت،   از 
آن نباشََد كََه بََه خََخن آن بََزره دیََن و یگانََا عهََد ا ََاع معتقََدان خََوش گََردد و دل و َََان مََدعیان 

 اند:طر  ت را اسدواحی باشد، چنانک گفته
َََََََََد   َََََََََر شَََََََََرر خری َََََََََر تن َََََََََوامگ  نت

 

 رامبَََََََََاری مگَََََََََ  از تنَََََََََر شَََََََََرر   

 

از سََه وَََه  و چََون احََوال مجلََا آدمیََان و مرتبََا ٭و نیََز گفتََا بزرگانسََت: عنََد آرک الصََالحنی تنََزل الرمحََ 
 بریون نیست ابتدا و وسط و هناتیها، این مجموع بر سه باب هناد  آمد:

در ایَن مَدت  آنچا چهل سالگی و روحه العزیز از ایام طفولیت ت الّل باب اول: در ابتداء حالت شیخ قدس 
از تعلَمی و ریاضَات و مجاهَدات او بَه مَا رسَیهد اسََت، و آرک پَریان و مشَایخ او و نسَبت عَم و خرقَا او تَا بََه 

 و سالمه علیه. الّل مصطف صلوات 
 روحه العزیز، و این باب سه فصل است: الّل باب دوم: در وسط حالت شیخ قدس 
 امات او ظاهر شهد است و از روات و ق ات درست گشته، نزدیک ما.فصل اول: در حکایایت كه از رک

فصل دوم: در حکایایت كه متضَمش فوایَد باشَد و بعضَی از حکایَات و خَخنان مشَایخ كَه بَرای فایَهد بَر 
 لفظ مبارک او رفته است.

ظ عزیَز او فصل سوم: در فواید و نکت پراكنهد از خخنان او و بعضی از دعوات او و ابیات متفَرن كَه بَر لفَ
 رفته است و ناما چند كه مبا رسیهد است از آن او.

 روحه العزیز و آن سه فصل است: الّل باب سوم: در انتهاء حالت شیخ ما قدس 
 فصل اول: در وصیتهاء او در وقت وفات.

 حالت وفات وی. كیفّیتفصل دوم: در 
 فصل سوم: در رکامایت كه بعد از وفات وی ظاهر گشته است 

یخ َایِب َسعِیدَاس  جموع را و این م  وحیِد ِِف َمقاماِت الشَّ سححانه و تعاو در امتام این  حّ  نام هناد  آمد. و از  راُر الت 
مجموع و  ودن را  راست و طری  رشد وتفی  خواسته شد، و از َهت ایجاز و اختصَار حَذف اسَانید رکد  

وتفی  رفیَ  گردانَد و آنَچ مطلَوب اهَل عقیَهد  سححانه و تعاو به كمال فضل و رکم و لطف خوی  حّ  شد. 
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ر َکو  َد ال  ِر َبع  حَو  ِمن ال   الّل َنُعوُآ ِب  و ون طر  ت میسر گرداند و از تراَع و ن صان در ضمان امَانحّق است از 
 ُ ُه َخری  ٍ  َوُمِعنٍی َفِانَّ    ُمَوفِّ
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  باب اول
 َحه العزیزرُو  الّل در ابتداء حالت شیخ ما اوبسعید بن ایب الخری قدس 

 
مََن و مََا نگفتََه اسََت و هروجََا آرک خََوی  رکد  اسََت گفتََه اسََت ایشََان چنََنی گفتنََد و ایشََان چنََنی  

و اگر این دعاموی درین مجمَوع خَخن شَیخ بَرین منَوال رانَد كَه بَر لفَظ مبَارک او رفتَه اسَت و  ،رکدند
بعضَی از خواننَدگان بَل كَه  ه بَران قَرار نگَا  دارد، از فهَم عَوام دور افتَد و ترّبکسیاقت خخن از برای 

بیشد در نظم خخن و تریتب معاح به غلط افتند، و پیوسته این معین كه شیخ به لفظ ایشان خویشنت را خواسَته 
است، در پی  خَاطر حفَظ نتواننَد داشَت و بریشَان دشَوار باشَد، خاصَه بَر كیسَ كَه اول كتَاب را مطالعَه 

وی به حمک این اعذار هر وجا كی شیخ لفظ ایشَان گفتَه نکرد  باشد و این معین ندانسته. پ  این دعام
رکد  است چه این لفظ در میان خل  معهود و متداولست و بَه فهَم خواننَدگان نَزدیکد. داست لفظ ما یا
بَر لفَظ مبَارک شَیخ ایشَان رفتَه اسَت و العاقَل  ،اوباید دانست كه هر وجَا كَه مَا یَاد رکد اما این معین  
روحَه العزیَز وبالخَری خواندنَدی و در میهنَه بَاوب وبالخَری  الّل دانک پدر شیخ مَا را قَدس و ب .یکفیه االشارة

ََت، و از شََریعت و طر  ََت بهمََاهی، و پیوسََته  .گفتنََدی ََاورع و دیان و او عطََار وبد  اسََت و مََردی ب
روحََه العزیََز روز  الّل نشسََت او بََا اهََل صََفه و اصََحاب طر  ََت وبد  اسََت و والدت شََیخ اوبسََعید قََدس 

کشنبه غرۀ ما  محرم سنا سبع و مخسنی و ثلامثیَه وبد  اسَت و پَدر شَیخ مَا بَا مجعَی عزیَزان ایَن طا فَه در ی 
میهنه نشسیت داشیت كه در هفتا هر شب به خانا یکَی از آن مجَع حاضَر آمدنَدی و اگَر عزیَزی و غَرییب 

ی  َََاع رسَََیهد وبدی حاضَََر رکدنَََدی و چَََون چیَََزی بکَََار بردنَََدی و از  َََاز واوراد فَََار  شَََدند
علیهَا از وی الَ س رکد كَه  الّل شَد والَدۀ شَیخ رمحَ  رکدندی. یک شَب بَاوبوبالخری بَدعوت درویشَان  

وبسعید را با ه برب تَا نظَر درویشَان و عزیَزان بَر وی افتَد، بَاوبوبالخری شَیخ را بَا خَوی  بَرد، چَون بَه  َاع 
 این یبت بگفت، یبت: قّوالمشغول شدند 

 یشانسََََََتایََََََن عشََََََ  بلََََََی عطََََََای درو
 دینَََََََََار و درم نَََََََََه زیَََََََََت مردانسَََََََََت

 

ََََََََََت ایشانسََََََََََت   خََََََََََود را كشََََََََََنت والی
 َََََََََََََان رکد  دََََََََََََار اکر آن مردانسََََََََََََت
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رکدنَد و این یبت بگفت درویشان را حالیت پدید آمَد و ایَن شَب تَا روز بَرین یبَت رقَص   قّوالچون 
ه بَاز آمدنَد شَیخ پَدر را این یبت بگفت شیخ یاد گرفت. چون وخان قّوالدر آن حالت وبدند و از بسیاری كه 

گفت و درویشان از اس ع آن خوش گفته وبدند، چه معین دارد؟ پدر شیخ   قّوالگفت كه آن یبت كه آن 
گفت خاموش كی وت معین آن درنیایب، ترا با آن چه اکر! بعد از آن چَون شَیخ را حالَت بَدان درََه رسَید و 

میان خخن این یبت بسَیار گفَیت و گفَیت بَاوب وبالخَری امَروز  پدر شیخ باوب وبالخری برمحت خدای پیوست، شیخ در
انَد كَه پَدر شَیخ مَا سَلطان شَنیدۀ آن وقَت و گفتَهدانسَتا كَی چَه  باید تا با او بگویمی كه وت خود  َی 

رای شَیخ و بَر د ار ه سَمحمود را عظمی دوست داشیت و او در میهنه سَرایی شَا رکد كَی اكنَون معروفسَت بَ
و شَیخ كَودک وبد، پَدر را گفَت مَرا  .سَلطان و آرک خَدم و حشَم و پَیالن او و مراكَب ن َ  رکد آن شا نَام

دریَن سََرای یََک در خانََه شََا كَن چنانََک آن خانََه خاصََا مََن وبد. پَدر شََیخ او را خانََا شََا رکد در بََاالء آن 
ار و سَقف آن گرفتنَد، شَیخ قفرمَود تَا بَر د سرای كه صومعا شیخ آنست. چون خانه متام گشت و در گل  

پدرش گفت ای پسر این چیست؟ شیخ گفت هر ك  بر د ار خانا خوی   .الّل  الّل  الّل خانه مجله شوشتند كی 
نام امری خوی  َنیسَد. پَدرش را وقَت خَوش شَد و قفرمَود كَی هَرچ بَد ار آن سَرای َنشَته وبدنَد دور 

اکر شیخ هناد و شیخ مَا وبسَعید قَدس  رکدند و از آن ساعت باز در شیخ به چشمی دیگر نگریست و دل بر
روحه العزیز قرآن از وبمحمد عنازی آموخته است و او امام باورع و متیق وبد  اسَت و ازمشَاهری قَرآی  الّل 

آمَوختمی، علیَه. شَیخ گفَت در كَودكی، در آن وقَت كَه قَرآن   الّل خراسان و خَاش  شساسَت رمحَ  
در را  مسجد پریاوبالقسم بشر یاسنی پی  آمد و او از مشاهری علمَاء  .ما رابرد پدرم باوبوبالخری به  از آآینه  

عصر و كبار مشایخ دهر وبد  است و نشست او در میهنه وبدست، شیخ گفت چون مَا را بدیَد گفَت: یَا ابَاالخری 
و بر سَر پَای ششسَت، و روی بَروی مَا  ،این كودک از آن كیست؟ پدرم گفت از آن ماست. نزدیک ما آمد

كَه والیَت  ،نتوانسَتمی رفَت از ایَن َهَانو چشمهای وی پر آب گشَت. پَ  گفَت یَا ابَاالخری مَا   ،از هنادب
ماندند، اكنون كی این فرزند ترا دیدو امیَن گشَتمی، كَی والتیهَا را و این درویشان ضایع   ،دیدوخاو  

او رابَه نزدیَک مَا آور چَون از ازین كودک ننب خواهد وبد. پ  پدرم را گفت چون از  َاز بَریون آیَی 
ََی  او  ََرد، چََون در صََومعا وی شََدو و پ ََه نزدیََک اوبالقسََم بشََر یاسََنی ب ََدرم مََا را ب ََار  شََدو پ  ََاز ف

وبالقسم بشر پدرم را گفت: وبسعید را بر سفت گَری تَا قَرر بَر  ،ششستمی، طاقی وبد خخت بلند در آن صومعه
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ست بریازیدو و آن قرص از آن طان فروگَرفتمی. قَرر وبد آن طاقست فرو گرید، پدرم ما را برگرفت، ما د
َوین، گرم، چنانک دست ما را از گر  آن خرب وبد. وبالقسم بشر آن قرص از دست مَا بسَتد و چشَم پَر آب 

به دو نیمه رکد، یک نیمه مبا داد و گفَت وخَور و یَک نیمَه او وخَورد و پَدرم را هَیچ ننَب نَداد. پَدرم  رکد و
ننب نکردی؟ وبالقسم بشر گفت: یا اباالخری یس سالست كه  ترّبکه سبب وبد كه ما را ازین گفت: یا شیخ چ

اند كه این قرص در دست آنکَ  كَی گَرم خواهَد شَد او و ما را وعهد رکد ما این قرص برین طان هناد 
 َهاح وبی زنهد خواهد گشت.

آنکََ  ایََن پسََر وت خواهََد وبد پََ  و خََح حََدیث بََروی خواهََد وبد، اكنََون ایََن بشََارت متََام باشََد كََه 
ََُسََح  گََوی: وبالقسََم بشََر گفََت یََا اباسََعید، ایََن كلمََات پیوسََته   ََِدَک لََع ِحل  حاَنَک َوِوحَم  َََک َد ِعل  ِمَََک َبع  ِم

گفتمی. شیخ گفت مَا از پَی  . ما این كلمات یاد گرفتمی و پیوسته  َرِتَک د ُقد  ِوَک َبع  ِدَک لََع َعف  حاَنَک َوِوحَم  ُسح  
گفت. بعد از آن پری را عمر باز كشید تا شیخ ما بزره شد و ندانستمی كی آن پری آن روز چه   بریون آمدواو 

مبَََارک بَََاد و مَََا را  و از وی فوایَََد بسَََیار گرفَََت. شَََیخ مَََا گفَََت چَََون قَََرآن متَََام بیَََاموخح، پَََدرم گفَََت
تَک لََعَ  : الن  و گفت این لفَظ از مَا یَاد دار ،دعامفت ٍ َطر   الّل تَُرد مهَّ

َا َطَلَع  َخَری   َفََ  َعَنی  َ َلََک مِمّ ِه تَا َعلی 
م   داری تَرا هبَد از آنَک روی زمَنی ملَک وت باشَد. مَا ایَن  حَّ  گوید كه اگر طرفَ  العیَین مهَت بَا .   الشَّ

فایهد یاد گرفتمی. و استاد گفت ما را وحل كن! گفتَمی رکدو. گفَت خَدای تعَاو بَر علمَت بَراکت كنَاد. دیگَر 
ه نزدیک وبسعید عنازی برد و او امام و ادیب و مفیت وبد، مدیت پی  وی وبدو و در اااء آن روز مرا پدر ب

ََدس رسََیدو و مسََلماح ازو  وخدمََ  شََیخ اوبالقسََم بشََر   ََز،  الّل درآمََوختمی شََیخ گفََت ق روحََه العزی
كی اخَالص بَا طمَع  روزی اوبالقسم بشر یاسنی ما را گفت: یا اباسعید َهد كن تا طمع از معاملت بریون كین

و عمل به طمع مزدوری وبد و باخالص شدگی وبد. پَ  گفَت ایَن خَرب یَاد گَری كَه رسَول علیَه  ،گرد نیاید
ُ السم گفت: خداوند تعاو شب معرا  با ما گفت ُب امل  َقرَّ د  ما تَیَ وُبَن ِا ََّّ مِبِث  : یا ُمحَمَّ ض  ِل َاداِء َما اف  َتَقرَّ ِ  َدَ

 ُت َعَلمهی 
َ َوال َیز ُب ِا ََّّ امل  ي ُاحّبُه َفِاآا َاح  ع  اُل تَیقرَّ واِفِل َحتَّ َ ُت َلُه َ   ُتُه ُكن  َبب  بُد بالنَّ دًا َفَیِب َیس  َمُع َویِب عًا َوًبَصرًا َو َیدًا َوُمَؤیِّ

 بُی  
 
. آنگا  گفت فرضیه گَزاردن شَدگی رکدنسَت و َنافَل گَزاردن دوسَیت  َودن. پَ  ایَن ُخُذ ِصُر َو يب َیأ
 ت:یبت بگف

ََََ  هبََََا باشََََد  طمعََیكمََال دوسََت چََه آمََد ز دوسََت یب  چََََه قیمََََت آورد آن چیََََز ك

 www.bbooks.ir



 06 

 عطَََََا دهنَََََهد تَََََرا هبَََََد از عطَََََا بَََََه   َََََنی

 

 عطَََََا چَََََه باشَََََد چَََََون عَََََنی كیمیَََََا باشَََََد

 

ای پسََر،  :مََا را گفََت ،روحََه العزیََز كََی روزی پََی  وبالقسََم بشََر یاسََنی وبدو الّل و شََیخ مََا گفََت قََدس 
تمی خواهمی، چرا نخواهمی. گفت هَر وقَت كَه در خلَوت بَا  میگَوی خواهی كه با خدای خخن گویی؟ گف

 كی:
ََََََََََََََََََوام رکد ََََََََََََََََََرار نت  یب وت َانََََََََََََََََََا ق
 گَََََر بَََََرتن مَََََن ز فَََََان شَََََود هَََََر مَََََویی

 

َََََََََََََوام رکد  َََََََََََََرا مشَََََََََََََار نت  احسَََََََََََََان ت
 یَََََََََََک شَََََََََََرر وت از هَََََََََََزار نتَََََََََََوام رکد

 

وفَات رسَید در میهنَه در  و وبالقسم بشر یاسَنی را .بر ما گشاد  گشت حّ  گفتمی تا در كودكی را  ما مهه این  
روح العزیَز هََر گََه كَه بََه گورسَتان میهنََه رفََیت ابتَدا بََه زیََارت وی  الّل و شََیخ قََدس  ،سَنا اََاننی و ثلامثیَه

و به مسَجد خَوی   ،بدین مسجد آمدی ،رکدی شیخ گفت، روزی در میان خخن، كه پریی وبد نایبنا و مؤمن
روزی مَا بَه  .ی خود در پ  پشت خوی  شهادیاشارت رکد كی بر در مشهد شیخ هست، ششسیت و عصا

ن پَری سَالم رکدو، ََواب داد، و گفَت پسَر آآمدو. برنزدیک وی در شدو با خریطه مهب كه از ادیب  
ِ یَقَُ  ال  حّق : انَدخواح؟ گفتمی فالن كتاب. پری گفَت مشَایخ گفتَهباوب وبالخریی؟ گفتمی آری. گفت چه  

 مَا ِعَم 
یقت را معَین چیسَت و كشَف چَه باشَد، تَا بعَد از شصَت حّق دانستمی آن روز كه و ما  ی راِیرُكِشَف لََعَ السَّ 

 الّل یقت آن خخن ما را معلوم گردانید و روشن رکد. و چون شیخ ما اوبسعید قَدس حّق سححانه و تعاو  حّ  سال 
ر ااای خخن گفَت: آن روحه العزیز از لغت فار  شد و اندیشه قفقه داشت، عزم مرو رکد و روزی شیخ ما د

ََه مََرو   ََی  امََام روز كََه مََا از میهنََه ب شََدو یس هََزار یبََت از شََعر یََاد داشََتمی. پََ  شََیخ بََه مََرو شََد، پ
و از مجلَا امیَا معتَرب، و  ،و ازعم طر  َت بَه آمَاهی ،و او امام وقت وبد ومفیت عصر .الحضری الّل اوبعبد

عنَه  الّل و مزح شامرد شَافعی مطلَیب رضَی  او شامرد ابن سریج وبد  است و ابن سریج شامد مزح
انَد روحه العزیز مذهب شافعی داشته است و مهچنَنی مجلَا مشَایخ كَی بعَد از شَافعی وبد  الّل و شیخ ما قدس 

 الّل ن صاح افتد بر مذهب امَام اوبحنیفَه رمحَ   اند و تا كیس گمان نربد كه از این كلماتمذهب شافعی داشته
كََی ایََن اندیشََه وخََاطر كیسََ در آیََد، چََه  الّل هرگََز ایََن صََورت نبایََد رکد و نعوآبََ علیََه. كََاًل و حاشََا،

بزرگََواری و زهََد او بََی  از آنسََت كََی بعََم ایََن دعََاموی درآیََد و شََرح پََذیرد كََه او سََرا  امََت و 
یقت بَر ابرانَدوهر دو امَام در حّق و سالمه علیه، و هر دو مذهب در  الّل وبد  است، صلوات  مقتدای ملت
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و سَالمه  الّل سححانه و تعاو گفتند و موافقت نَص حَدیث مصَطف صَلوات  حّ  فتند، متابع كالم مجید گ آنچ
تعصََیب بدانََد كََی هََر دو امََام در یقََت هََر كََه درنگََرد در میََان هََر دو مََذهب یبحّق و بََه  .علیََه رکدنََد

َیقت یکی اندو اگر در فروع اختالیف یابد آنرا بَه چشَم حّق  َاخ  َ تَي َرمح  امَا چنَنی بایَد  .نگَرد ُ  ِتالُف ُامَّ
دانسََت كََه چََون را  ایََن طا فََه احتیََای اسََت، و مشََایخ در ابتََدای مجاهََدت بََرای ریاضََت چیزهََایی بََر 

اند كه بعضی از آن سنت است وبعضی نافله، چنانک شیخ وبعمرو خَحواح گفتَه اسَت خویشنت واَب رکد 
ساِفل ال  ُیس  َیُد ال  ل  َبدِن وااو ال  ََن اَلع  ُیم  َیُد ال  َال   :كه حمک این خرب را ، یس سالست تا دسَت راسَت مَن َبَدِن ری اِلَ

روحَه  الّل زیر ناف من نرسیهد است و دست چ  من زبر ناف من نرسیهد مگَر بَه سَنت، و بشَر حَایف قَدس 
َعََل  الّل سَححانه و تعَاو مهَی فرمایَد  حّ  العزیز هرگز پای افزار و كف  در پای نکرد  است گفت  ََ َِذ   الَّ

َ  م  َلُک  سححانه و تعاو است، و من روا ندارم كه بر بسای خدای تعاو با كفَ   حّ  زمنی بسای  رَ  بَساطًا اال 
و پای افزار روم، ومهه عمر پای ربهنه رفته است و بدین سبب او را حایف لقب دادند. شیخ ما اوبسَعید قَدس 

و  الّل ا دیهد و یا شنود ،كی مصطف صلوات روحه العزیز گفته است كه: هرچ ما خوانهد وبدو و در كتاهب الّل 
شََنیهد وبدو و در كتاهبََا دیََهد كََی  هََرچسََالمه علیََه آنََرا رکد  اسََت یََا فرمََود ، آنََرا بََه َََای آوردو، و 

فرستگان آن كننَد در ابتَدا مَا آن مهَه بکَردو و شَرح آن وجَای خَوی  آورد  شَود و مهچنَنی سَریت 
عنَه  الّل و چَون در مَذهب شَافعی رضَی  انَدر سَنن مصَطف رفتَهمجلا مشایخ مهنی وبد  است و مهه عمر بَ

تر فرا گرفته است، اختیار این طا فه مذهب شافعی اسَت، بَرای مَذلت نفَ  ضییق هست و او اکر دین تنر
یقت فرقست و یا هر دو امام بر یکدیگر فضیلیت دارند. بَه نزدیَک حّق نه آنک در میان هر دو مذهب در 

دانمی و از میان َان مهه را دوسَت دارو و قفضَایلی  حّ  فاء راشدین است كه مهه راما حال ایشان چون خل
كَه از سَر هَوای نفَ  و  و مسَم دارو و انکَار نکنَمی و دعَا گَویمی مجعَی كه ایشان را وبدست اقرار دهَمی

ه عََ الّل و سََالمه علیََه و امیََا سََلف و مشََایخ كبََار رضََی  الّل عنََاد و تعصََب در صََحابا مصََطف صََلوات 
 دانند و یف الجمله هر ك  را هبد از خویشنت دانسَنت حّ  امجعنی طعن نکنند و وقیعت روا ندارند و مهه را 

بعَاات  آنَچراهی خخت نیکوست و در مهه احوال بدک اعَدا  گفَنت طَرییق عظَمی پسَندیهد اسَت و 
سَححانه  حّ  دیگری مشغول خواهی گشت، باصالح نف  خوی  مشغول وبدن، به صواب نزدیکد. 

روحَه العزیَز، متفَ  و  الّل و تعاو مهه را برا  رضای خوی  نزدیک گرداند مبنَه وََود  پَ  شَیخ مَا قَدس 
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 الّل حضَری برخوانََد. چََون شََیخ تعلیََ  متََام رکد امََام اوبعبََد الّل مختلَف در مََدت پََکج سََال بََر امََام اوبعبََد
پََی  امََام اوببکََر قفََال گذشََت شََیخ  رتعََاو پیوسََت و خََاش  مبََرو اسََت. چََون وی د حََّ  برمحََت 

و شراکی او در درس قفال، شَیخ ناصَر  ،و پکج سال دیگر پی  وی فقه خواند ،علیه الّل مروزی آمد رمح  
مَروزی و شَیخ وبمحمَد ََویین و شَیخ وبلَع شَکحی وبدنَد، كَی هریکَی مقتَدای َهَاح وبدنَد. و دریََن 

ون بَه سَرخ  آمَد، پَی  امَام اوبلَع مدت دو تعلی  بر قفال متام رکد. پ  از مرو قصَد سَرخ  رکد و چَ
زاهربن امحد شد، كه مفسَر و محَدث و صَاحب حَدیث وبد و مَذهب شَافعی در سَرخ  او اظهَار رکد و از 
وی پدید آمد و این چند امام وبدند كه به ربكا انفاس ایشان اهل این والتیها از بدعت اعتزال خالص یافتند 

ر شهرسََتانه و فََراو  و نسَََا، و وبعمََرو فراهََی در اسَََتو و محویَََه درو بََه مََذهب شَََافعی بََاز آمدنََد: محید
علَمهی امجعَنی. پَ  شَیخ مَا  الّل در سَرخ ، رمحَ  خوََان، و وبلبابَا میهَین در ابیَورد و خَاوران، و وبلَع

دفسری خواندی، و  از پیشنی عم اصول، و  از دیگر اخبَار رسَول  روحه العزیز بامداد بروبلَع الّل قدس 
م. و درین هر سه عم شامرد وبلَع فقیه وبد و تریبت این امام بَه سَرخ  اسَت. چَون مَدیت علیه الس الّل 

ََد. چنانََک شََیخ گفََت قََدس  روحََه  الّل بََرین تریتََب پََی  وی تحصََیل رکد روزی لقمََان سرخیسََ را بدی
العزیز، كه ما بَه وقَت طالَب علمَی بَه سَرخ  وبدو، بَه نَزد وبلَع فقیَه، روزی بشارسَتان   در شَدو، 

دوخَت، و لقمَان از عقَالی مجَاننی قمان سرخیس را دیدو بر تل خاشسَد نشسَته، پَارۀ بَر پوسَتنی  ل
وبدسََت و در ابتََدا مجاهََدیای بسََیار داشََته و معََاملیت باحتیََای، نامََا  كشََف ببََودش كََی عقلََ  بشََد. 

پدیَد آمَد و از چنانک شیخ گفت كه در ابتدای لقمان مردی مجتهَد و بَا ورع وبد، بعَد از آن َنَوح در وی 
ََی    ََد شََدگی ب ََن چیسََت؟ گفََت هََر چن ََد ای لقمََان آن چََه وبد و ای ََی  آن تریتََب بیفتاد.گفتن رکدم ب

سََت. درمانََدم، گفََح: اهلََی پادشََاهان را چََون شََهد پََری شََود آزادش كننََد، وت پادشََاهی عزیََزی، در ی با 
ت رکدم و نشَان آزادی ایَن وبد كَه گشح، آزادم گردان. گفت نَدایی شَنیدم كَه یَا لقمَان آزاد شدگی وت پری

روحه العزیز بسیار گفته است كه لقمان آزاد رکدۀ خدای است از امَر  الّل عقل از وی بر گرفت. شیخ ما قدس 
نگریسَح و شَیخ ایسَتاد  وبد دوخت و ما وبی  و هنی. شیخ گفت: ما نزد وی شدو و او پار  بر پوستنی  

افتاد  وبد. چون آن پار  بَر آن پوسَتنی دوخَت گفَت: یَا بَا سَعید مَا تَرا بَا چنانک سایا وی بر پوستنی لقمان 
بََرد تََا بشارسََتان كََه خان ََا  پََری ایََن پََار  بََرین پوسََتنی دوختََمی. پََ  برخاسََت و دسََت مََا بگرفََت و  
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وبالفضل حسن در آنجا وبد. دست ما بدست پری وبالفضل حسن داد و گفت: یا اباالفضل این را نگا  دار كه 
روحَه العزیََز سََؤال  الّل ن مشَا اسََت و پَری وبالفضََل حسََن مَردی بزرگََوار وبد. چنانَک از شََیخ قََدس وی آ

رکدند، در آن وقت كه حالت شیخ به كمال رسیهد وبد و پری وبالفضل حسن  انهد، گفتند ای شیخ این روزگَار 
بَه سَرخ  بَه نزدیَک  وت از وجا پدید آمد؟ گفت از یک نظر پری اوبالفضل. چون ما به طالَب علمَی وبدو

و پَََری وبالفضَََل از آن َانَََب بزیَََر چشَََم مبَََا  ،رفتَََمی از ایَََن َانَََبوبلَع فقیَََه، روزی بَََر كنَََار ََََویی  
ََا امََروز  ََدس  هََرچدرنگریسََت، از آن روز بازت ََری  الّل دارو از آن دارو. شََیخ گفََت ق ََز، پ روحََه العزی

رکد، بر خاطر مَا نظر   پری اوبالفضلوبالفضل دست ما بگرفت و در خان ا  برد، در صفه، چون ششستمی 
كَه یَا باسَعید صَد و  بگذشت چنانک عادت دانشمندان وبد، كه آیا آن كتاب درچه فن است، پری بدانست

و گفتنَد ایَن را باشَید. كسَاح را كَه  عَی دادنَد ایَن كلمَه را  الّل  بیست و چهار هزار پیغامرب كَه آمدنَد وخلَ 
تند. چَون هبمگَی ایَن را گشَتند دریَن كلمَه مسَتغرن شَدند، آنگَا  پَاک مهی گفتند، تا مهه این كلمه گش

شدند، كلمه بدل ایشان پدید آمد و از گفتن  مسَتغین شَدند. شَیخ گفَت ایَن خَخن مَا را صَید رکد و آن شَب 
در خواب نگذاشت، تا بامداد، چون از  از و اوراد فار  شدو، پی  از آفتاب برآمدن از پری دسَتوری 

ُقَل درس دفسَری آمَدو، پَی  وبلَع فقیَه. چَون ششسَتمی اول درس در آن روز ایَن آیَت وبد خواستمی و ب
. شیخ گفت در آن ساعت دری در سینا ما گشادند به  َاع ایَن كلمَه و مَا را َّّم َآرُه ِِف َخوِضِهم َیلَعبون الّل 

زدیَک پَری وبالفضَل حسَن. از ما ستدند. امام وبلَع آن تغَری در مَا بدیَد. گفَت دوش وجَا وبدۀ؟ گفَح بَه ن
نجا شوكی حرام وبد ترا از آن معین بازین خخن آمدن. ما به نزدیک پری شدو، واله و متحَری، آگفت برخیز و باز

مهه این كلمه گشته. چون پری وبالفضل ما را بدید گفت یا باسعید: مستک شدۀ مهی نداح پ  و پی ! گفتمی یَا 
این كلمَه را بَاش كَه ایَن كلمَه بَا وت اکرهَا دارد. شَیخ گفَت مَدیت در شیخ چه فرمایی؟ گفت درآی و ششنی و 

گَزار ایَن كلمََه وبدو. روزی گفَت یَا بََا سَعید درهَای حََروف ایَن كلمَه بََر وت  حََّ   حَّ ،پَی  او بگفتَار 
وادهیای گونامون بیین. پَ  گفَت: تَرا بردنَد، برخیَز  ،بگشادند، اكنون لشررها به سینا وت تاخنت آرد

و از خود و خل  معر  باش و در اکر با نظار  و سسلمی باش. شیخ گفت ما آن مهه علمهَا و  ،نو خلویت طلب ك
طلبهََا فََرو گذاشََتمی و آمََدو مبیهنََه، و در كََن  خانََه شََدو، در محََراب آن زاویََه، و اشََارت وخانََا خََوی  

بشریت مبا درآمدی، سیاهی بَا . هرگا  كه نعسیت یا غفلیت از الّل  الّل  الّل گفتمی و هفت سال ششستمی و   ،رکد
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! مَا الّل و گفَیت یَا باسَعید، قَل ، حربا آسشنی از پی  محراب ما بریون آمدی، با هیبیت و سیاسیت هر چَه متَامد
شبانروزی از هول و سهم آن سوزان و لزران وبدمیی و نیز بَاخواب و غفلَت نرسَیدمیی، تَا آنگَه كَه مهَه 

. پ  ما باز نزدیک پری وبالفضل حسن شدو و پری وبالفضل حسن پَری الّل  الّل  الّل درهاء ما بانر در گرفت كه 
و او را  ،انَدصحبت شیخ وبد  است، و پری وبالفضل مرید شیخ وبنر سَرا  وبدسَت و او را طَاوس الفقَرا گفتَه

و او مریَد  .و مسَرن وی طَوس وبد  اسَت و خَاش  آنجَا اسَت ،یقتحّق صتانیف است در عم طر  ت و 
و وفَات او بَه  ،بن محمد املرتع  وبد  اسَت و او خَخت بزرگَوار و یگانَا عصَر وبد  اسَت الّل عبداوبمحمد 

بغداد وبدست و او مریَد َنیَد وبد  اسَت و َنیَد مریَد سَری سَسطی، و سَری مریَد معَروف رکخَی و او 
ایب طالَب  و او مرید حبنب عجمی و او مرید حسن بصری و او مرید امری املَؤمننی لَع بَن ،مرید داود طایی

و سالمه علیه. پریان صَحبت شَیخ مَا قَدس  الّل وَهه و لَع مرید و ابن عم و داماد مصطف صلوات  الّل رکم 
روحَه العزیَز پَی  وبالفضَل  الّل اند پ  چَون شَیخ مَا قَدس روحه العزیز تا مصطف علیه السم این وبد  الّل 

 آنََچوبد و داد و پیوسََته مراقََب احََوال او   حسََن شََد، پََری وبالفضََل او را در برابََر صََومعا خََوی  خانََا
و مََا بََا پریوبالفضََل بََر سََر صََفه نشسََته، خََخین  فرمََود. شََیخ گفََتشََرایط یََذیب اخََالن و ریاضََت وبد  

مریفت در معرفت. مسئلا مشرل شد، لقمان را دیدو كَی از بَاالی خان َا  در پریَد و در پَی  مَا ششسَت و 
و باز پرید و بَروزن بَریون  .ا روشن شد و آن اشرال از میان برخاستآن مسئله را َواب گفت، چنانک ما ر

یبنَمی، گفَت اقتَدارا نشَاید. بیَین بَدین درگَا ؟ گفتَمی  شد. پری وبالفضل گفت: یا باسعید، منزلت این مرد  
یخ گفتمی چرا؟ گفت از آنک عم ندارد. چون شیخ ما مدیت در آن خان ا  ریاضت رکد، پری وبالفضل قفرمود شَ 

را، تا زاویا خوی  در صومعا پری وبالفضل آورد و مدیت با پری مهب دریک صومعه وبد و شب و روز مراقبت 
فرمود. پ  پری وبالفضَل شَیخ را بامیهنَه فرسَتاد و گفَت وخَدمت و او را باَناع ریاضتها   رکداحوال شیخ  

نشسَت او وبد ششسَت، و قاعَدۀ زهَد والهد مشغول شو. شیخ متوََه شَد و مبیهنَه آمَد و در آن صَومعه كَی 
شسََیت و در وضََو چنََدین آفتابََه آب و وسََوایس عظََمی پدیََد آمَد، چنانََک در و د ار   ،برزیَدن گرفََت

و هرگز بر هیچ در و د ار تکیه نکردی، و پهلو ربهیچ فراش ننهادی  .بریخیت و هبر  ازی غسلی رکدی
یدی پارۀ بَروی دوخَیت، تَا چنَان شَد كَی آن پَریاهن و درین مدت پریاهین تنها داشیت، هبر وقیت كی بدر

و اال وبقَت ضَرورت بَا كَ  خَخن نگفَت، و  .وهرگَز بَا هَیچ كَ  خصَومت نکَرد .بیست من گشَته وبد
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و در صومعا خَوی  در  .درین مدت بروز هیچ نخورد و َز بیک تا نان روز  نگشاد و به شب بیدار وبدی
ََا میََان د ار بََه مقََدار بََاال و پهنََای خََوی  َا یگََاهی سََاخت، و در بََروی انََدر آویخََت. چََون در آنج

های خوی  به پنبَه و گوش ،شدی در سرای و در خانه ودر آن موضع مجله ببسیت و به آرک مشغول وبدی
سَححانه و  حَّ  رکد تَا ََز و پیوسَته مراقبَت سَر خَوی    .كَه خَاطر او بشَولد ،بگرفیت تا هیچ آواز نشنود

و بَه كلَی از خلَ  اعَرا  رکد. چَون مَدیت بَرین بگذشَت طاقَت  .دتعاو هیچ چیز بَر دل وی نگَذر
شَدی و در كَو  و بیاباهنَا آمَد. پیوسَته بَه صَحراها  و دیدار خل  زمحت را  او   ،داشتصحبت خل   ی

خوردی، و یَک مَا  و بیسَت روز در صَحرا گَم شَدی، چنانَک پَدر او شَب و و از مباحاة صحرا   ،گشیت 
و یَا اکرواح  ،و یَا بَه زراعَت ،یدی و نیافیت، تا مگر كیسَ از مردمَان میهنَه هبیَزم شَدندیطلبروز او را  

و شَیخ از  ،شیخ را ََایی در صَحرا بدیدنَدی، خَرب بَه پَدر شَیخ آوردنَدی، پَدر بَرفیت و وی را بَاز آوردی
و  برای رضاء پدر باز آمدی. چون روزی چند مقام رکدی طاقت زمحت خل  نداشیت، بگَریخیت و بَه كَ

بعد از آن كی شیخ را حالت بدان درَه رسید، از وی سؤال رکدند كی ای شیخ، ما تَرا در آن وقَت  .و بیابان
دیدو، آن پری كه وبد؟ شیخ گفت خضر وبد، علیه السَالم و بَه خَط شَیخ اوبالقسَم َنیَد بَن با پریی همیب  

شَدم، در را  همنَه، در روحَه العزیَز   الّل لَع الشرمقاح دیدم، كی نبشته وبد كی من با شیخ وبسعید قدس 
ادریَ  را علیَه  عَّز و ََّل رفح، فرا كوهی این بیچار  را گفت: یا اباالقسَم ایَن كَو  آنسَت كَه خَدای بر او  

َاَوَرَفع  السم ازیکجا به آ ان برد كَی  و اشَارت بَه كَوهی رکد كَی معروفسَت بَه صَومعا ادریَ   ناُ  َمرانًا َعِلیًّ
بَرد و فرسَنگی حَرو و یتَاران اسَت. پَ  شَیخ گفَت دریَن كَو  كسَاح باشَند كَی از شَرن و  علیه السَم، و

او. شَیب مَا دریَن كََو  غَرب بیاینَد و شَب ایکجَا باشََند و بسَیاری مسجدهاسَت رکد ، و مَا نیَز بیسََ ایکجَا وبد 
اد  بَرآن تَل خج  وبدو تلی است چنانک پارۀ از كو  بریون دارد، چنانک اگر كیس بر آنجا رود و فرونگرد،

پار  پار  گردی. چون پارۀ از قرآن برخوانَدو و بَه خَجود  با نف  گفتمی كی اگر در خواب شوی فرو رکدو و
رفتمی خواب غلبه رکد، در خواب شدو، در وقت فروافتیدو. چون از خَواب بیَدار شَدو خَود را دیَدو 

و  آورد بَه فضََل خَوی  و بیشَد نشسَت شََیخ در هَوا، زینهَار خواسَتمی. خداونََد تعَاو مَا را از هَوا بََا سَر كَ
ََبربََای كهََن وبدی و آن رباطیسََت  و  .بََدروازۀ میهنََه نزدیََک، آنََرا ز عقََل گوینََد ر كنََار میهنََه بََر سََر را ب

بَر دروازۀ  رباطیست در را  طوس، از همنه تا آنجَا دو فرسَنر، در دامَن كَو ، آنَرا ربَای سَر كلَه خواننَد و
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روزی گلی وبد شَریو و مَا را دلتنگَی وبد، در وقَت بسَته وبد، مَا  میهنه كی بگورستان شوند. شیخ گفت
گفََت: وا درای، وادرای! و مََا َََوایب نیکََو آمََد و  بیامََدو و بََر در سََرای ششسََتمی، والََهد فََرادر 

رفتَمی تَا ربَای گورسَتان، گفتمی چون دانستمی كه وی برفت ما برخاستمی و كفَ  در انگشَت گَرفتمی و   
ربای وان فراز آمد و در بگشَاد،  .پای را بشستمی و كف  در پای رکدو و در بزدو ،ا رسیدوچون آنجا فر

گفت: این چنَنی روزی بَازین گَل و وحَل، كفَ  وی خشرسَت! وی نگریست و  و بران كف  ما  
آمََد. مََا در شََدو، خانََا وبد، در آنجََا شََدو و چََوبکی فََراز پََ  درافکنََدو، گفتََمی یََا بََار را عجََب  

خداونَدی وت، بتَو و بَه عظمَت وت و بَه ََالل وت و بَه  حَّ  بَار خَدایی وت و و  حَّ  وت و و  حّ  خدای، یا خداوند و 
و هَر  ،اند و وت ایشان را بدادۀایشان خواسته هرچكربیایی وت و به سلطاح وت و به سححاح وت و به اکمراح وت، كی 

در عم مخَزون و مرنَون  هرچو  ،شان را مخصوص رکدۀاند و فهم ایشان بدان نرسیهد است و وت ای چه نخواسته
سست كه ك  را بدان اطالع نیست و ك  را بدان را  نیست و ك  آنَرا نشَناخته اسَت و ندانسَته اسَت مگَر 
وت، كه آنرا ازین شهد دریغ نداری و مقصودها حاصل كین. چون این دعَا بکَردو بَاز بَریون آمَدو و بَاز 

چون در میهنه وبدی بیشد دریَن مواضَع وبدی ه دت گاههای شیخ وبد  است كمجله عبا باسرای آمدو این
و بسیار مواضع دیگر هست كه اگَر آرک آن رکد  شَود، دراز گَردد و در آرک آن فایَهد  ،و ایکجا قرار گرفیت

بَی  ازیَن نبََود كَی اگََر كیسَ را خَدای وتفیََ  دهَد و بََدیکجای رسَد، زیَارت كنََد و دانَد كََی ایَن مواضََع 
گَریخیت و دریَن مواضَع این بزرگوار عصر ویگانا َهان وبد  است. پ  شیخ ما پیوسته از خل   قدمگا  

َسیت تا بعَد یَک مَا  یَا   وبدی، و پدر شیخ پیوسته او را  تنها به عبادت و مجاهدت و ریاضت مشغول  
رای آمَد ، در شگریزد. و پدر شیخ حکایت رکد كی: هر شب چون از  َاز فَار  شَد  و بَا سَ یا بی 

داشتمی تا وبسعید وخسبد. چون او سرباز هنَادی و گمَان بَرد  كَه او در و گوش   ،سرای را زنجری رکد 
خواب شد، من وخفتمی. شیب در نیمَه شَب از خَواب در آمَدم. نگَا  رکدم، وبسَعید را در خانَه ندیَدم، 

داشَح، . بَاز آمَدم و وخفَح و گَوش  برخاسح و در سرای طلَب رکدم نیَافح. بَدر سَرای شَدم، زنجَری نبَود
وبقت بانر  از، از در سرای درآمد آهسَته، و در سَرای زنجَری رکد و در َامَا خَواب شَد و وخفَت. چنَد 

و من آن حدیث بَروی اظهَار نکَردم و خویشَنت از آن غافَل سَاخح  ،رکدداشح مهنی  شب گوش  
رکد كََه ران باشََد، دل باندیشََهای مختلََف سََفر  مََرا چنانََک شََفقت پََد داشََحامََا هََر شََب او را گََوش  
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ِن  دیُ  ُموَلُع بُسوِء الظَّ نَوِن گفح كه او َوانسَت، نباشَد كَه وحکَم ، با خود  َالصَّ َباُب ُشَعب   ِمَن الجُ ، از َالشَّ
شَیاطنی َََن یَا انََ  یکََی را  او بزنَد. خََاطرم بََر آن قَرار گرفََت كَه یََک شََب او را گَوش دارم تََا وجََا 

ََریون شََدم و رود و در چََ  ََر او ب ََر اث ََک شََب چََون او برخاسََت و بََریون شََد، برخاسََح و ب ه اکرسََت. ی
داشَح، چنانَک وی را از مَن خَرب نبَود. رفح و چشم بَر وی  رفت من بر اثر وی از دور  چندانک او  

مراقبَت  و من بر وزن آن خانَه ،وبسعید   رفت تا بربای كهن رسید و در فراز كشید و چویب در پ  در هناد
رکدم. او فراز شد و در خانه چویب هناد  وبد و َرَسین دروی بسته، چوب برگرفَت، و در گوشَا احوال او  

آن مسجد چاهی وبد، بسر آن چا  شد و رسن در پای خود بست و آن چوب كَی رسَن در وی بسَته وبد بسَر 
داشح، خَحرگا  را قَرآن   من گوشو سر زیر، و قرآن آغاز رکد ،چا  فراز هناد و خویشنت را از آن بیاویخت

خح رکد  وبد. پ  خویشنت را از آن چا  ربكشید و چوب ه بر آن قرار شهاد و در باز رکد و بریون آمَد و در 
میان ربای وبضو مشغول گشت. من از بام فرو آمَدم و بَه تیجیَل وخانَه بازآمَدم و برقَرار وخفَح تَا او درآمَد و 

. وقت آن وبد كی هَر شَب برخاسَتمی، برخاسَح و خویشَنت از آن دور داشَح و چنانک هر شب، سرباز هناد
چنانک پیوسته معهَود وبد او را بیَدار رکدم و بَه مجاعَت رفتَمی و بعَد از آن چنَد شَبها او را گَوش داشَح، هَر 

رفَیت، رکد و مدیت برین ریاضت مواظب وبد و پیوسته َاروب برگرفتَه وبدی و مسَاَد  شب مهچننی  
 ،رکدی و بیشد شبها در میان آن درخت شدی كی بر در مشهد مقَدس هسَتضعفا را بر اکرها معونت   و

و در سَرماهای خَخت  و خویشنت بر شاخی از آن درخت افکندی و به آرک مشَغول وبدی در كَل احَوال
ا و در میَان خَخن روزی بَر زبَان شَیخ مَ .به آب سرد غسلها رکدی و خَدمت درویشَان بَنت خَوی  رکدی

باید ازیَن. در نگریسَتمی، گفتمی كه عم و عمل و مراقبت حاصل آمد، غیبیت  رفته است كی روزی ما  
َُه لََع ُآلِّ َنف  َبَعب   الّل ِاآا َاراَد این معین در هیچ چیز نیافتمی، مگر در خدمت درویشان، كی  . پَ  ِسَِه ٍد َخریًا َدلَّ

چَون مَدیت  داشَتمیمَربز و متوضَای ایشَان پَاک  وخدمت درویشان مشغول شَدو و َایگَا  نشسَت و 
تَر ازیَن خَخت برین مواظبت رکدو و این ملکه گشت، از َهت درویشان بسؤال مشَغول شَدو كَی هَیچ

داد، چون مدیت برآمد كمد شد تا بدانگی باز آمَد، دید بابتدا یک دینار  ندیدو بر نف . هر كه ما را  
دادنَد. پَ  روزی مجعَی و یک َوز باز آمد تَا چنَان شَد كَی ایَن قَدر نیَز  َیآمد تا بیک میویز و فروتر  

شد، ما دستار كی در سر داشتمی در را  ایشان هنادو و بعد از آن كفَ  فَروختمی، پَ  وبدند و هیچ گشاد   ی
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سَر آخَر ر . پدر ما روزی ما را بدید سر ربهنَه و تَن ربهنَه، او را طاقَت برسَید، گفَت ای پآسد َبه پ  َاو  
رفَیت و مَال و ََا  این را چه گویند؟ گفح: ایَن را وت مَدان میهنکَی گوینَد پَ  شَیخ مَا پیوسَته مسَاَد  

و چون چیزی بروی مشرل شَدی  ،رکدی، اگر خود لقما نان وبدخوی  در را  درویشان و خل  بذل  
ََک پریوبالفضََل حسََن شََدی بََه سََرخ ، و اشََرال برداشََیت و بََاز  ََه نزدی ََای ربهنََه ب آمََدی و از شََیخ پ

عبدالصمد، كی از مریدان شیخ وبد، به رواییت درست آمهد است كی: بیشد اوقات درین حالت كه شَیخ بَه 
ولکن ََز اربَاب صتَوف ندیدنَدی و پَری  ،رفیت میان آ ان و زمنیشدی، در هوا معل   سرخ   

ه نزدیَک پَری وبالفضَل در شَد و آمَد، بَوبالفضل مریدی داشت امحد نام، روزی شیخ را، دید كه در هوا  
پری وبالفضل گفَت وت آن بدیَدی؟ گفَت بدیَدم. گفَت  آید، و در میان آ ان و زمنیگفت وبسعید میهین  

از دنیََا بََریون نشََوی تََا نایبنََا نگََردی. شََیخ عبدالصََمد گفََت كََه امحََد درآخََر عمََر نایبنََا شََد چنانََک پََری 
فت مجاهََدت رکد، پََی  وبالفضََل حسََن شََد بََه وبالفضََل اشََارت رکد  وبد چََون شََیخ مََا مََدیت بََرین صََ

 و پََری او را بََاَناع ریاضََتها فرمََود. پََ  پََری وبالفضََل شََیخ را .سََرخ ، و یکسََال دیگََر پََی  وی وبد
وبعبدالرمحن سلمی شد و خرقه از وی فراگرفت و شیخ عبدالرمحن سلمی از دسَت اوبالقسَم نرآبَادی و او 

سَری سَسطی و او از دسَت معَروف رکخَی و او از دسَت از دست شبلی و او ازدست َنیَد و او از دسَت 
َعفر صادن و او از دست پدر خوی  محمد باقر و او از دسَت پَدر خَوی  لَع زیَن العابَدین و او از دسَت 

عَه  الّل پدر خوی  امریاملؤمننی حسنی و او از دست پدر خَوی  امَری املَؤمننی لَع بَن ایب طالَب رضَی 
و سَالمه علیََه چَون شَیخ مَا خرقََه گرفَت پَی  وبالفضََل  الّل  صَلوات امجعَنی و او از دسَت محمَد مصََطف

وبالفضل گفت اكنون متام شد. با میهنه باید شد و خل  را وخدای تعاو خواند و پند داد. شیخ به حَمک  حسن آمد
و هَر روز در  .ن ریاضَتها و مجاهَدیا بیفَزود و بَدانک پَری گفَت بسَنهد نکَردآو در ،هنه آمدیاشارت پری مب

عبادت و مجاهدت بیفزود. و درین رکت شیخ را قبول خل  پدید آمَد، چنانَک بَر لفَظ مبَارک او آرک رفتَه 
َّ روحَه العزیَز سَؤال رکدنَد از ایَن آیَ  كَه الّل است در مجلیس، و آن اینسَت كَه: روزی شَیخ را قَدس 

ُ
: َّم

این آیت از روحانیَان درسَت آیَد و آن مقَام  روحه العزیز الّل شیخ ما گفت قدس  حّ  لمهُیُ ال َمو   الّل  ُرّدُوا ِا ََّ  
باز پسنی است، پ  از مهَه َهَدها و عبادیَا و سَفرها و حضَرها و رنجهَا و خوارهیَا و رسَواییها و مَذلتها ایَن 

اش درآرنَد تَا وتبَه كنَد و خصَم را دهند، اول بدر وتبهآید و بدان گذرش  مهه یگان یگان پدید  
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رسَاند، ول شود، مهه رنجها درپذیرد و بدان قدر كی وتاند راحیت وخل   خشنود كند و به مذلت نف  مشغ
گَردد و هَر روز َهَد  حَّ  گَزار شَریعت  حَّ  پ  باَناع طاعتهَا مشَغول شَود، شَب بیَدار، و روز گرسَنه، 

دیگَر پَی  گََرید و برخَود چیزهَا واَََب یبنَد و مَا ایََن مهَه رکدو در ابتَدای اکر هََ د  چیَز بَر خویشََنت 
دوام داشَتمی، از لقمَا حَرام  و بدان ه د  وظیفَت هَ د  هَزار عَار را از خَود وجسَتمی. روز واَب رکدو 

پرهیز رکدو، آرک بر دوام گفتمی، شب بیَدار داشَتمی، پهلَو بَر زمَنی ننهَادو،خواب ََز نشسَته نکَردو، 
ایسَان  روی به قبله نشستمی، تکیه نزدو، در امرد وچشم بدننگریسَتمی، در محرمَات ننگریسَتمی، خلَ 

نشدو، گدایی نکردو،قانع وبدو و در سسلمی با نظار  وبدو، پیوسته در مسَجد نشسَتمی، در بازارهَا نشَدو 
علیَه و سَم گفتَه وبد كَه بَدین َاهیَا بازارسَت و هبَدین َاهیَا مسَجد، درهَرچ رکدو  الّل كَی رسَول صَلی 

در یبنََایی كََور وبدو، در  ،تمََی رکدوعلیََه و سََم وبدو، هََر شََبانروزی خ الّل ن متََابع رسََول صََلی آدر
شنوایی رک وبدو، در گویایی گنر وبدو، یک سال با ك  خخن نگفتمی، نام د انگی بر ما ثبت رکدنَد و 

ُه َمج  الَیکمُل امیاُن الَعب  ما روا داشتمی، حمک این خرب را:  شنود  وبدو یا نبشته  هرچ، ُنوُن ِد َحیّت َیُظنَّ الّناُس َانَّ
ََا كََی شََنیهد وبدو كََی  الّل ف صََلی كََی مصََط ََای آوردو ت ََا فرمََود ، مهََه وج ََه و سََم آن رکد  اسََت ی علی

علیه و سم را در حرب احد در پای َراحیت رسید چنانَک بَر سَر پَای نتوانسَیت اسَتادن،  الّل مصطف صلی 
ركعَت  َاز  برانگشتان پای  َاز گَزاردی، مَا بَه حَمک متابعَت بَر سَر انگشَتان پَای باسَتادو و چهارصَد
شََنیهد  هََرچگََزاردو، حََراکت ظََاهر و بََاطن بََر وفََ  سََنت راسََت رکدو چنانََک عََادت طبیعََت گشََت و 

كی خدای را تعاو فرستگانند كَه سَرنگون عبَادت كننَد، بَر موافقَت ایشَان سَر  وبدو و در كتاهبا دیهد
ه میخ بست و در بَر مَا ببسَت و بر زمنی هنادو و آن موفقه، مادر وبطاهر را، گفتمی تا برشتا انگشت پای ما ب

بایََد مَارا از مَا نجَاة د ! و ختمََی ابتَدا رکدو. چَون بََدین آیَت رسَیدو كََه مَا  گفتَمی بارخَدایا مََا را مَا  َی
ِمیُع ال   الّل ِفیَکُهُم َفَسَیک   خون از چشمهای ما بَریون آمَد، و دیگَر از خَود خَرب نداشَتمی. َعِلمی َوُهَو السَّ

 حَّ  ازین َن  ریاضتها كه ازآن عبارت نتوان رکد و از آن تأییَدها و وتفیقهَا وبد از پ  اکرها بدل گشت، و 
كنَمی فضَل او آشَرارا گشَت و مبَا  َود كَی آن نَه چنانسَت، آن مهَه پنداشتمی كه آن ما  تعاو. و لکن  

نون اگَر وت گَویی است و فضل او، از آن وتبه رکدو و بدانستمی كی آن مهه پندار وبد  است. اك حّ  وتفیقهای 
كه من این را  نروم كه پندارست،گویمی این نارکدنت پندارست، تا این مهَه بَر وت گَذر نکنَد ایَن پنَدار بتَو 
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ََد نیایََد، پنداشََت در دیََن وبد، پََ  آن در شََرع  ََا شََرع را سََسری نکََردی ایََن پنداشََت پدی نامنینََد. ت
د، خود را از میان باید گرفت. مَا شرک وب نارکدن كفرست و در رکدن و دیدن شرک، وت هست و او هست،

را نشسیت وبد، در آن نشست عاش  فنای خود وبدو، َنری پدید آمد كی ظلمَت هسَیت مَا را تاخَت رکد، 
ما را فراما  ود كی آن نه وت وبدی و این نه وتی، آن وتفی  ما وبد و این فضل ماسَت، مهَه  عّز و َّل خداوند 

 ن شدو كی مهی گفتمی، یبت:خداوندی و نظر و عنایت ماست، تا چنا
 مهَََََه مجَََََال وت بیَََََن، چَََََو دیَََََهد بَََََاز كَََََن
ََََََنت ََََََا دیگََََََران خََََََخن گف  حََََََرام دارم ب

 

 مهََََََه تََََََن دل گََََََردد كََََََی بََََََاوت راز كَََََََن 
ََََََن ََََََد خََََََخن دراز ك ََََََا حََََََدیث وت آم  وج

 

رکدنَد و مهسَایگان نیَز از آمدند و وتبَه  پ  چندان حرمت و قبول پدید آمد از خل ، كی مریدان  
خوردنََد، تََا چنََان شََد كََی پوسََت خربََزۀ كََه از دسََت مََا افتََادی بََه مبلََغ بیسََت دینََار  ََی حرمََت مََا مخََر

آمدنَد و نجاسَت را آن سَتور نجاسَت افکنَد، مردمَان   ،شدو برستور نشستهوخریدند و یک روز   
ََ  َاَوَر  مالیدنََد. پََ  از آن مبََا  ودنََد كََی آن مََا نبََودو. آوازی آمََد از مسََجد كََه بََر سََروروی   ِف َیک 

َک  ، َنری در سینا ما پدید آمد و بیشَد حجاهبَا برخاسَت. هَرک مَا را قبَول رکد  وبد از خلَ  رد رکد، تَا ِبَربِّ
چنان شد كه به قاضی شدند و بَه اکفَری مَا گَواهی دادنَد و هبَر زمیَین كَه مَا را آنجَا گَذر افتَادی گفتنَدی از 

نشسَته وبدو، زنَان بربَام آمدنَد و نجاسَت بَر شو  این مرد درین زمنی نبات نروید تَا روزی در مسَجدی 
َک َیک   َاَوَر  امد كه سر ما انداختند و آواز   ، و چنانک مجاعتیَان آن مسَجد از مجاعَت بَاز ایسَتادند و ِف ِبَربِّ

 گفتمی، یبت:گفتند تا این مرد د انه درین مسجد باشد ما به مجاعت نشوو و ما   
َََََََر َََََََن وبد پلن َََََََدم شَََََََرار م َََََََا شَََََََری ب  ت
ََََََََر ََََََََرب درآوردم تن ََََََََرا ب ََََََََا عشََََََََ  ت  ت

 

 پََََََََریوز بََََََََدم هبََََََََر چََََََََه رکدم آهنََََََََر 
َََََََر َََََََه لن َََََََرا رو ب َََََََرون رکد م  از بیشَََََََه ب

 

 ُلَوُ   َوَنب  بازین مهه از آن حالت قبضی در ما درآمد، برآن نیت َامع قرآن باز گرفتمی، این آیَت برآمَد كَی 
رِّ َوال   ِ ِبالشَّ
ری  ُعَوَن نا ُتر  َنً  َوِاَلی   ِفت  خَ آرو، اگَر خریسَت بالسَت و اگَر ه بالسَت كَی در را  وت  . گفَت ایَن مهَََ

 شرست بالست، وخری و شر فرو مهی و با ما گرد. پ  از آن نیز ما در میان نبودو، مهه فضل او وبد. یبت:
َََََََََروز هبرحَََََََََاو بغَََََََََداد وخاراسَََََََََت  ام

 

ََا مََری خراسََان اسََت پََریوزی آنجاسََت   وج

 

روحَه العزیَز رفَت و در ااَای آن احَوال پَدر و  الّل قدس  این فصل در ااای مجلیس برزفان مبارک شیخ ما
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ََر را  وبد  حََّ  مََادر شََیخ برمحََت  سََححانه و تعََاو انتقََال رکدنََد و شََیخ را شََدی كََه ازَهََت رضََای ایشََان ب
برخاست، روی به بیاباح كی میان باورد و سرخ  اسَت شهَاد و مَدت هفَت سَال در آن بیابَان بریاضَت و 

تعَاو و هَیچ كَ  ندانسَت كَی دریَن هفَت سَال  الّل یچ كَ  او را ندیَد االماشَاء مجاهدت مشغول وبد كی هَ 
او و در والیت در افوا  خاص و عام خلَ  چنَنی معَروف وبد طعام او از چه وبد و ما از پریان خوی  شنیهد

 انَد كَه چَون شَیخ راخوردسَت و آورد روحه العزیز سر گزوطَان   الّل كی درین هفت سال شیخ ما قدس 
تعاو نشسَته وبد.  الّل روحه العزیز حالت بدرَا رسید كی مشهورست، بر در مشهد مقدس عمر   الّل قدس 

خَورد. گردانیَد تَا شَیخ  برگرفَت و در شَرر سَود   مردی از مریدان شیخ سر خربزۀ شریین بکَارد  
ی چَه طعَم خَوریکی از منکران این حدیث بدانجا بگذشت، گفت ای شیخ ایَن كَی ایَن سَاعت  

خوردۀ چه طعم داشت و كدام خوشدست؟ شَیخ گفَت هَر دو طعَم وقَت دارد و آنچ هفت سال در بیابان  
 الّل دارد كی اگر وقَت را صَفت بسَط وبد آن سَر گَز و خَار خوشَد ازیَن باشَد و اگَر صَورت قَبض باشَد كَه 

روحَه العزیَز از  الّل د و شَیخ قَدس مطلوبست درحجاب این شرر ناخوشد از آن خَار وب و آنچ ُسُط ِبُض َوبَی  َ    
ایکجا گفته است كه هرک باول ما را دیهد است صدییق گشت و هرک بهخر دید زندییق گشت. یعَین كَه در اول 

دیدنَد، و اند، آن زندگاح  حال ریاضت و مجاهدت وبد، چون مردمان بیشد ظاهربنی و صورت پرست
َََن را  زیَََادت  رکدنَََد، صدمشَََاههد   حَََّ  آن َهَََدها در را   گشَََت و درََََا صَََد  ان قشَََان دری

را  حََّ  وبد و هََرک  حََّ  بََر آنََچ  یافتنََد، و در آخََر روزگََار مشََاههد وبد و وقََت آنََک اََرۀ آن مجاهََدیا 
و در شاهد این را دالیل بسیارست و از آن مجله یکی آنست كی اگر كیسَ را قصَد  .منکر وبد زندی  وبد

و ایَن مهَه  ،و َفاها شنید، و برین مهه صَرب بایَد رکد ،تحملها باید رکدو از ك  و از ناش   قربت پادشاهی
و هََر دشََنا  را د  دعََا و اََا  ،رنجهََا بََر وی تََاز  و طبََع خََوش فراسََتد، و در برابََر هََر َفََایی خََدمیت رکد

بگفت تا بدان مرتبه رسد كی صاحب سر پادشا  شود واز هزار هزار ك  یکی این را وجای نیَارد، و اگَر 
دین مرتبه رسد یا نرسد، و چَون بَه سشَریف قبَول پاشَا  مشَرف گشَت و شَرف قَرب در آن حضَرت آرد ب

حاصل آمَد، بسَیار خَدمتهاء پسَندیهد بایَد رکد تَا پادشَا  را بَر وی اعَ د افتَد. چَون پادشَا  بَروی اعَ د 
و  فرمود و قربت و منزلت صاحب سری بارزاح داشت، اكنَون آن مهَه خَدمتهای خَخت و خطرهَای ََان

مشَقتها در بَاقی شَد، اكنََون مهَه رکامَت و قربََت و منزلَت و نعمَت و آسََای  باشَد و اَناع لَذت و راحََت 

 www.bbooks.ir



 25 

روی  اید، و این شخص را هیچ خدمت  اند اال مالزمت حضرت پادشَا ، كَی البتَه یَک طرفَ العنی، گَا  و 
طلب فرمایَد یَا سَری گویَد و بیگا ، بشب و روز از آن درگا  غایب نتواند وبد، تا هر وقت كی پادشا  او را 

شرف محاور  ارزاح فرماید حاضر باشد و این مراتب خخت روشن است وقیاس برین عظمی ظاهر. شَیخ گفَت 
روحه العزیز كی هر وقت كی ما را اشراو وبدی در شب به نزدیک پری وبالفضل حسن رفتیمَی بَه  الّل قدس 

فتَادی. چَون هفَت سَال بَرین صَفت درآن سرخ ، و آن اشَرال حَل رکدمیَی، و ه در شَب مراَعَت ا
ََه میهنََه آمََد شََیخ گفََت قََدس  روحََه العزیََز بعََد از آن مََا را د اضََای شََیخ  الّل بیابََان مقََام رکد بعََد از آن ب

روحه العزیز پدید آمد كَه ق یَت مشَایخ وبد و پَری وبالفضَل برمحَت خَدای تعَاو  الّل وبالعباس قصاب قدس 
 هر اشراو كی وبدی وبی رَوع افتادی، چون او در ن اب خاک شَد پیوسته وبد و ما را در مدت حیوة پری

روحه العزیز هیچ كَ  را  الّل اشرال ما را هیچ ك  معنی نبود، االشیخ وبالعباس قصاب. و شیخ ما وبسعید قدس 
شیخ مطل  نخواندی االشیخ اوبالعبَاس قصَاب را، و پَری وبالفضَل را پَری خوانَدی، چَه او پَری صَحبت شَیخ مَا 

وبد. و   است شیخ گفت پ  قصد آمَل رکدو، وجانَب بََاورد و نسَا، كَی اندیشَا زیَارت تربَت مشَایخ  وبد
امحد نجار و محمد فضل با ما وبدند و محمد فضل از اول تا آخَر مریَد و رفیَ  شَیخ مَا وبد  اسَت، خَاش  بَه 

رۀ گز قصَد شَا  میهنَه نزدیک پری اوبالفضل حسن است به سرخ  شیخ گفت هر سه رفتمی بباورد و از سوی د
ََدس  ،و آن دهییسََت از اعمََال درۀگََز ،رکدو ََه را پََی  ازیََن شََامینه گفتنََدی، چََون شََیخ ق  الّل و آن دی

روحَه العزیَز، ایَن  الّل روحه العزیز آنجا رسید گفت این دیه را چه خواننَد؟ گفتنَد شَامینه. شَیخ گفَت قَدس 
شَیخ گفَت قصَد زیَارت پَری وبلَع  .را شَا  میهنَه خواننَددیه را شا  میهنه باید خواند. از آن وقت باز آن دیه 

و اندیشا در پَی  وبد، چَون بَه نزدیَک تربَت وی رسَیدو ََویی آب وبد و سَنگی بَر لَب آن  ،رکدو
شَورید، راند و زمنی  َوی، بر آن سنر وضو ساختمی و دو ركعت  از رکدو. كودكی دیدو كی گاو  

ََم ارزن   ََا كنََار تخ هََر سََاعت روی بسََوی ایََن تربََت رکدی و نعََرۀ  د، چََون مََدهو ، وپاشََیو پََریی ب
بزدی، ما را در سینه اضطرایب پدید آمد. آن پری فراز آمد و بر ما سالم رکد و گفت: باری ازین پَری بروتانیَد 

د، كند كه اگر خداوند تعَاو ایَن دنیَا را كَی بیافریَ. گفت این ساعت بر دل ما گذر  الّل داشت؟ گفتمی ان شاء 
و از آ َان تَا زمَنی، و  ،در وی هیچ خلَ  نیافریَدی و آنگَه ایَن دنیَا پَر ارزن رکدی، از شَرن تَا غَرب

آنگا  مرغی بیافریدی و گفیت هر هَزار سَال یکدانَه ازیَن رزن سسَت، و یَک كَ  را بیافریَدی و سَوز 
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وت مبقصَود  این مَر  ازیَن ارزن پَاک نکنَد، این معین در سینا وی هنادی، و باوی خطاب رکدی كی تا
نخواهی رسید و درین درد و سَوز خَواهی وبد، هنَوز زود اکری وبدی. شَیخ گفَت واقعَا مَا از آن پَری حَل 
شد و اکر بر ما گشَاد  گشَت. چَون بسَر خَاک وبلَع رسَیدو خلعتهَا یَافتمی، پَ  قصَد نسَا رکدو. چَون شَیخ 

را انَدرمان گوینَد، خواسَت كَه آنجَا روحه العزیز وبالیَت نسَا رسَید، بَر كنَار شَهر دهبیسَت كَه آنَ الّل قدس 
و در آن دیَه  .منزل كند، پرسید كه ایندیه را چه گویند؟ گفتند اندرمان شیخ، گفت اندر نروو كه تا انَدر  َانمی

نرفَت و منََزل نکََرد و بَه شََهر نسََا نشََد و بزیَر شََهر بََران دهیهَا بگذشََت و بََهد ردان منََزل رکد و روی 
در خان َا  سَراوی كَه  ،د نر كه از كبار مشایخ وبد  است، در شهر نسا وبدو در آن وقت شیخ امح .یبیسمه هناد

جاست و اسَتاد اوبلَع دقَان آن بر باالی شهرست، بر كنار گورستان. بر آن كو  كه خاک مشایخ و تربت بزرگان 
ی آمد و آن خط ك و سالمه علیه الّل روحه العزیز خان اهی شا رکدست باشارت مصطف صلوات  الّل قدس 

و مهگَان بدیدنَد و اسَتاد ه بَر آن  ،كشیهد وبد مهچننی بر زمنی ظَاهر وبد و سالمه علیه الّل مصطف صلوات 
و بعد از آن اقدام بسَیار عزیَزان و مشَایخ بَدان ق عَه رسَید، و اسَاس آن امَروز باقیسَت و ظَاهر، و در  خط

و  .از كبَار مشَایخ و مشَاهری اولیَاگورستان برا  كَو  كَی در پهلَوی ایَن خان َا  اسَت تربَت چهارصَد پریسَت 
در نسَا تربَت اولیَا اسَت. و  ،بدین سبب صوفیان نسا را شام كوچک گوینَد كَه چنَدانک بشَام تربَت اَنیَا اسَت

و پیوسََته وبَََود مشََایخ كبََار و اربََاب رکامََات و اصََحاب مقامََات  ،خََاک نسََا خََاشی خََخت عزیََز اسََت
و در  ان بالیَی و فتنَا كَی باشَد چَون روی شسَا هنَدانَد كَه هَر وجَا در خراسَآراسته وبد ، و مشایخ گفته

او كه درین مدت یس و اند سال كَه ایَن فتنهَا و غَارت و تَارا  و عهد ما بکرات، این معین مشاههد رکد 
هنَوز دریَن عهَد  دفع رکد  است. چه كشنت و سوخنت وبد  است، هر بال و فتنه كی روی بدانجا هناد  است

مسلماح، خاصه در خراسان كه از صتَوف نَه اسَم مانَد و نَه رسَم و نَه حَال و نَه كی وحط دین است و نایافت 
اند، كه باقی بادند بسَیار قال، آنجا مشایخ نیکوروزگار و پریان آراسته باوقات و حاالت، خخت بسیار و باقی

  مهِبِ  سال، الَرم اثر 
عزیزان پوشیهد دران والیَت  آید. و بسیارظاهرتر پدید   هرچ َطُرون  مُی   َومهِبِ   َزُقون  ُیر 

َ اند كه در بسیار والتیها یکی از آن یافتَه نشَود، اگرچَه بیشَد اولیَا در پَ  پَردۀ مقمی  َت ِقبَايب الَیعَرُفهمَتح 
اند، از ابصار عوام، اما آثار روزگار و براکت انفاس ایشان خخت بسَیار اسَت پَ  شَیخ امحَد كَی َغری  محتجب

اشت در آن خان ا  كه آنرا اكنون خانا شیخ گویند، سر ازین صَومعه بَریون در خان ا  سراوی وبد، صومعا د
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بایَد كَی شَا  بَاز طر  َت را ببننَد اینَک رکد و مجعی را كه در صفا صومعه نشسَته وبدنَد گفَت هَر رکا كَه  
رکدو شسا شَدو قصَد ییسَمه  روحه العزیز الّل گذرد، یبیسمه باید شد تا اورا آنجا دریابد شیخ گفت قدس  

كه زیارت امحد لَع در پی  وبد، و این ییسمه دهییست بر دو فرسنگی نسا، و تربت شَیخ امحَد لَع نسَوی 
آنجاست، و او از مشاهری مشایخ خراسان وبد  اسَت و مریَد شَیخ عَامثن حَریی وبد  اسَت و شَیخ عبَدالرمحن 

ا در والیََت نسََا بامحََد لَع آرد، و امََسََلمی در كتََاب طبقََات امی الصََوفی  نََام او محمََد علیََان نسََوی  
چَون شََیخ  معروفسَت، و او را حَاالت شَریف و رکامَات ظَاهر وبد  اسََت و از آن مجلَه یکَی آنسَت كَه

فرسَتاد. چَون خواََه وبطَاهر بَه نسَا  روحه العزیز از آن سَفر بَاز آمَد و او را آن اکرهَا پدیَد آمَد الّل قدس 
و شیخ را در غیبت او مبیهنه در پسری در وَود  .وتانست رکدرسید درد پای پدید آمد، چنانک حركت  ی

دروییش را وخواند و گفت شسا باید شَد نزدیَک وبطَاهر، و شَیخ وخواََه وبطَاهر  ،آمد و او را مطهر نام هناد و
باشد از درد . مبارسیهد است كه او را رنجی  الّرمحن الّرحمی َسَنُشد  عُضَدَک ِبَاخیَک  الّل بسم ناما نبشت كی: 

تعََاو. چََون نامََه بََه  الّل ، بََه خََاک امحََد لَع بایََد شََد یبیسََمه، تََا آن رنََج ب ََحت مبََدل گََردد ان شََاء پََای
خواَه وبطاهر رسید قصد زیارت رکد، مبحفه او را یبیسمه بردند و یک شب بر سر خاک امحد لَع مقام رکد، 

رت تربَت امحَد لَع رکدو، سححانه تعاو شفا داد  وبد و رنج زایل گشَته. شَیخ گفَت زیَا حّ  دیگر روز را 
واقعا در پی  وبد، بدیه درشدو تا بدیگر سوی دیه برون شوو. پریی قصاب بَر داکن نشسَته وبد، پَی  
ما بازآمد و برمَا سَالم رکد و شَامردی بَر اثَر مَا قفرسَتاد تَا بدیَد كَی مَا وجَا منَزل رکدو. بَر كنَار آب 

 َاز گَزاردو. آن پَری بیامَد و طعَا  آورد. بَه اکر  تمسجدی وبد آنجا نزول رکدو و وضَو سَاختمی و دو ركعَ
بردو، چون فار  شدو پری قصاب گفت كیس هست كی مسئا ما را َواب دهد؟ مبا اشارت رکدنَد، پرسَید 
كی شری شدگی چیست و شری مزدوری چیست؟ ما از عم شریعت َواب دادو. گفَت دیگَر هَیچ چیَز 

قه صحبت مرن. یعین كه عَم نگریستمی. آن پری هبماخاموش   هست؟ یبت در ما نگریست و گفت با ُمطلَّ
ظََاهر را طََالن دادۀ و چََون از وت سََؤاو رکدم نخسََت از شََریعت َََواب دادی، چََون آن عََم را طََالن 

از كتب خوانهد وبد نبشته، زیَرزمنی رکد و بَر زبَر  و شیخ و آن حال چنان وبد كه چون شیخ .دادۀ بازان مگرد
ََر آن داکن بََر سََر كتاهبََا فََرو بََرد. و آن شََا  مبََدت انََدک آن داکح رکد و شََ اخی مََورد بََاز رکد و بََر زب

اهَل والیَت مَا بکَار داشَتندی و وبالتیهَای  ترّبکبگرفت و سزب گشت و درخیت بزره شد. از َهت 
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یس و انَد سالسَت كَه هَر روز بدسَت و چَون دیگَر آثَار  دور بردندی و در عهد ما مهچنان سزب و تَاز  وبد
روحه العزیز در اااء مجل  درین معین كلما رفته است: شَیخ گفَت  الّل آن نیز  اند. و شیخ را قدس  ،مبارک

گردانیَدو این حدیث بر ما گشاد  گشت كتاهبا داشتمی بسیار، و َزوها داشتمی، هنمَار یَک یَک   در ابتدا كی
می كی یا رب ما را از خواندن این كتاهبَا درخواست عّز و َّل یافتمی، از خداوند خواندو و هیچ راحت  یو  

ن چیََز تََرا آمََانمی، مََا را مسََتغین كََن وچیََزی كََه درنباشََد در بََاطن، و وخوانََدن ایََن از وت بََاز  گشََادگی  
ای  حّقََیَافتمی تَا بَه دفسَری گَرفتمی و آساییشََ  بازیَابمی، فضَلی رکد بَا مَا و آن كتاهبََا یکایَک از پَی  بَر 

 الّل ُقَِل تاب درگرفتمی بالبقرة و آل عمران و النساء و املهئةد و االنعام رسَیدو، ایکجَا كَه رسیدو. از فاتح  الک 
َّ َآر  

ُ
، ایکجا كتاب شهادو، هرچند كوشیدو كه یک آیت پی  روو را  نیافتمی، آن نیَز َعُبوَن َیل   ِضهم  ِِف َخو   ُه  َّم

رکد و خَاک بَر زبَر آن رکد و زیَز كتاهبَا دفَن  روحَه الع الّل از پی  برگرفتمی و دریَن وقَت كَه شَیخ قَدس 
پدر شیخ باوبوبالخری را خرب رکدند كی وبسَعید هَر كتَاب كَی داشَت بَزمنی  ]فرمود كی آب بر زبر آن براندند

كَین؟ شَیخ گفَت یَادداری آن روز كَه مَا كند. پَدر شَیخ بیامَد و گفَت: وبسَعید ایَن چیسَت كَه وت  دفن  
دو كی درین خریطها چیست و درین انباهنا چه دررکدۀ، وت گفیت وت مَدان بخخَی! بداکن وت آمدو و سؤال رک

داد، روی فراكتاهبَا و در آن حَال كَی كتاهبَا را خَاک بَاز  .گفت دارم. گفت ایَن وت مبَاش همنکَی اسَت
ََرکد و گفَت َ: ِنع  لیُل َان  ِ َم الََدَّ

َََت َواال  ََش  لیِل َبع  .ُوُصَوِل ُمحََالَد ال  تغاُل ِبالََدَّ میََان خَخن بعََد از آن برزفََان و در  ٌ 
َ  : َبدا ِمن  مبارک شیخ رفته اسَت فاِتِر وِنسیاُن ال  م  هَذاال  و چَون شَیخ مَا آن كتاهبَا  ُعُلوِم.ِر َكُسر احملاِبِر و َخرُن الدَّ

دفن رکد و آن شا  مورد ششاند و آب داد، مجعی از بزرگان شیخ را گفتند كی ای شیخ اگر ایَن كتاهبَا بَه كیسَ 
ِ ُرؤ   ُکّلیَِ  ِمَن  نَا فراغََ  القلَب بال  َارد  از آن فایدۀ گرفیت مهانا هبد وبدی. شیخ ما گفت:  رسیدی كی

َِ  یَِ  امل  نَّ
ؤ  َوِآرِک اهِلَبِ  ِعن   ٌِ و ه بر زفان مبَارک شَیخ رفتَه اسَت كَه روزی وجَزوی از آن خواََه امَام محَدان َی َد الر 

هی كَی بَا سَر ََزوت فرسَتمی؟ مَا وتبَه رکدو و بسَیار شَوی؟ خَوانگرسح، ما را گفتند كه با سرَزو   
روح  الّل اسََتغفار رکدو تََا از مََا درگذاشََتند. و از اصََحاب شََیخ كیسََ روایََت رکد كََی یََک شََب شََیخ قََدس 

نالیَد تََا بامََداد و مَن آن شََب تََا روز از آن سَبب رنجََور و كوفتََه وبدم و از آن العزیَز در صََومعا خََوی   
شدم، دیگر روز شیخ بریون آمد، از وی سَؤال رکدم كَه ای شَیخ دوش چَه دفکر تا بامداد در خواب ن 

آمد؟ شیخ گفت دی در دست دانشمندی َزوی دیَدم، از وی بسَتدم و در وی مطالعَه وبد كه نالا شیخ  
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َََازان  ودنَََد و  رکدم، دوش مهَََه شَََب بَََدرد دنَََدان مَََا را عقوبَََت   گفتنَََد چَََرا آنَََچ طَََالن دادۀ ب
پری قصاب گفت تا آزاد نبا  شهد نگردی و تا مَزدور ناصَ  و مصَلگ نگَردی گردی؟ شیخ گفت آن  

زاًء مِبا اکَُنا َیع  هبشت نیایب  . شیخ گفت واقعا ما از گفت آن پری حل شد. پ  شیخ از آنجا بهمَل شَد پَی  َمُلوَن ََ
فیان زاویَه و شیخ وبالعباس قصَاب را در خان َا  خَود در میَان صَو وبالعباس قصاب و یک سال پی  وی وبد

گاهی وبد  است چون حظریۀ، چهل و یک سال در آنجا نشسته وبد در میان مجع، و اگر به شب دروییشَ  َاز 
كند برای مشا  كند كی او را این هبَیچ اکر نیسَت و افزوح رکدی، گفیت ای پسر وت وخسب كه این پری هرچ  

و را ایَن نگفَت و شَیخ هَر شَب تَا روز  َاز بدین حاَیت ندارد و هرگز در آن مدت كه شیخ پی  وی وبد ا
رکدی و پیوسته روز  داشیت. و شیخ وبالعباس شیخ ما را زاویا داد برابر حظریۀ خوی ، و شیخ مَا بَه شَب در 

داشَیت و مراقبَت آنجا وبدی و پیوسته به مجاهدت و ریاضت مشغول وبدی و مهوار  چشَم بَر شَراف در  
روز شیخ وبالعباس فصد رکد  وبد، آن شب ره شد ازدست  باز شَد و رکدی. یک احوال شیخ وبالعباس  

رگ  گشاد  گشت و دست و َامَا وبالعبَاس آلَود  گشَت، از آن حظَری  بَریون آمَد و چَون شَیخ وبسَعید 
ََا پیوسََته مدصََد وبدی ََاس  بشسََت و ببسََت و َام ََرد. شََیخ وبالعب ََی  وی ب و ه در شََب خشََک رکد و پ

كَی  . شیخ ما گفت كی شیخ بدست مبَارک خَوی  در مَا پوشَد، شَیخ وبالعبَاساشارت رکد كی ترا باید پوشید
و تاشیسَ گمََان نََربد كََه چَون از پََریی خرقََا پوشََیدی از پَریی دیگََر خرقََه نشََاید  .شَیخ مََافرا گرفََت

گرفت چه سر خرقه پوشیدن اینست كَه چَون پَریی از پَریان طر  َت كَه او را دسَت خرقَه باشَد، اعَین كَه 
یقت، و عمل این هر سه عم به متام و كمَال حّق  عم شریعت داند و ه عم طر  ت و ه عم اقتدا را شاید، كی ه
آن مقامات و چگونگی منازل و مراحل این راهها دیهد ودانسته وآزمَود ، و  كیفّیتوجای آورد  باشد و 

نجَا آه شَیخ شَیخ مَا گفتَه اسَت، وبقَیت كَ حَّ  چنانَک شَیخ وبالحسَن خرقَاح در  ،از صفات بشریت پاک گشَته
! و ایَن خَود وجَای خَود حَیّق ، ایکجَا مهَه حَیّق رسید، گفت ایکجا بشریت  اندی، ایکجا نف   انَدی، ایکجَا مهَه 

آورد  شََود، غََر  استشََهادی وبد. چََون چنََنی پََریی بََر احََوال مریََدی یََا محََیب واقََف گشََت و سََر و 
و بدانسَت كَی  ،ی ایَن مَرد بدیَدعالنیا او از را  تجربت معلوم گردانید، و بدیدۀ بصریت و بصَر شایسَتگ 

ان آن پدید آمد كی از مقام خدمت قدم  فراتر آرد تا در میان این طا فه بتواند نشست، و بدیَد حّق او را است 
 ،ترش آرد تا یکَی ازیَن مجَع باشَدكی آن استعداد حاصل رکد كی از درَا ریاضت و مجاهدت فرا پی 
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ان حّق ا بَه سَبب پَرورش و ارشَاد و هَدایت پَری دیگَر كَه اسَت و این اهلیت یا به سبب پرورش این پری باشد ی
چون این پَری در میَان قَوم مقبَول القَول باشَد و مشَارالیه، مهگنَان بَر آن اعَ د كننَد.  مرید پروردن دارد،

و از اینسَت كَی صَوفیان چَون دروییشَ را  .مهچون شهادت گوا  عدل و حَمک قاضَی ثابَت حَمک، در شَریعت
او را از خَود نداننَد و وخَود را  ندهنَد و مراتَب پَریی و  ی پری صحبت وت كی وبد  استاز وی پرسند ك ندانند
را شرح بسیار است و ما را غر  از ایَن تَألیف آرک آن نیسَت و اگَر كیسَ از را  زنَدگاح و ریاضَت  مریدی

گفتَا شَیخ ماسَت  بدرَا بلند رسیهد باشد و او را پریی و مقتدایی نباشد، این طا فه او را از خود نداننَد. چَه
ب   َر   َمن  كه:  دَّ

َ
أ س   تَیَ

َ
َ  تاٍآ َفُهَو َبّطال  َوَلو  ِبأ اًل َبَلَغ الَع  َُ َ َانَّ َر َ  امل  ََکِشَف َلُه ِمَن ال  قاماِت َحّتي َتن  راِتِب َوامل  ب َغی 

م  َوالُاس  َاش   ي َالبَّ  ِمن  یاء  َوالَیُکوُن َلُه ُمقدَّ . و مدار طر  تتاآ  َفالَیجُ َی   ُه َشئي  ِمَِه ُخ ِِف َقو  بَر پریسَت كَه َالشَّ
ِتََِه  ََ ِّ ِِف ُامَّ ََ. و م اَکلنَّ ََوان رسََیدحّق ََی وخویشََنت هبََیچ َََای نت ََن كلمََات  .  و مََربهن اسََت ك و مشََایخ را دری
روحَه العزیَز، چنانَک بعضَی از  الّل مشار، خاصه شیخ ما وبسعید را قدس ن كلمات فواید یبآبسیارست و در

و اگر كیس را گرفت آن پدید آید و عش  آن دامَن گَرید، آن درد او را بَر آن آن وجای خوی  آورد  شود 
دارد كی درگا  مشایخ را مالزم باشد و عتبا پریان را معتکف گردد تا آن فواید كسب كند، چه این عم ََز 

جّلی َولکن ِبَشیيٍء وِقَرِِف اَلی  از را  عش  حاصل نشود 
َمَنِّ َوال ِبالتَّ َقُه ال  لَقل    الّدیُن ِبالتَّ  َعَمُل.ِب َوَصدَّ

 خََََََََََََرب از سََََََََََََوخته و سََََََََََََوختینای یب

 

 عشَََََََََََ  آمَََََََََََدح وبد نَََََََََََه آمَََََََََََوختین 

 

و تا كیس خویشنت را بدین كلمه عذر ننهد و هبانه نیارد كی درین عهد چننی پَریی كَی شرطسَت نیسَت و از 
انَا اکهلَی. هَر رکا مشایخ و مقتدایان چنانک پی  ازین وبدند كیس معنی نه، كه این سشوی  نفَ  اسَت و هب

روحه العزیَز گفَت كَه در  الّل حدیث و عش  این را  وبد چنان وبد كی شیخ وبالحسن خرقاح قدس  بره این
گردیدم و بَر مَن خَخت وبد، خَدای ابتدا دو چیز وایست رکد یکی سفر و یکی استاد. در این اندیشه  

ب شَافعی بیامَد تَا بَا مَن آن مسَئله بگفَت و تعاو چنان رکد كه هرچ من مبسئلا درماند  عاملی از مَذه
زندگاح رکدم كی یک خجهد مبخالفت شرع نکردم و یک َنَف  مبوافقت نف  نزدم و  حّ  هشتادو سه سال با 

در سفر چنان رکدند كَه هَرچ از عَرش تَاثری وبد مَا را بیَک قَدم رکدنَد. چَون عشَ  صَادن وبد و ارادت 
این طا فه اصَلی بزرگسَت كَی مهَه یکَی باشَند و یکَی مهَه.  خالص ارۀ زندگاح چننی وبد و در میان

اگَر كیسَ از پَریی خرقَه پوشَد آنَرا خرقَا  میان مجلا صوفیان عار هیچ مضادت نیست و خَود دوی نباشَد،
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انَد مهَه نام كنند، و چون از را  معین در نگری چون مهه یکَی ترّبکاصل دانندو دیگران را خرقا 
یکی، و خرقهَا مهَنی حَمک دارد و هَرک مقبَول یکَی شَد مقبَول مجلَه دستها یکی باشد و مهه نظرها 

یَت لپوشَد گَویی چنانسَیت كَه براهنَک دو خرقَه  آمهچنَنی. و  الّل وبد و آنک مردود یکی وبد، والعیاآب
ی  نیکَو بشَنو، كَی حّق ی. ودرین معین ت دآردست ایشان دو گوا  عدل   ترّبکخوی  از خرقا مشایخ و 

انَد كَه هبَیچ ییق یکَیحّقَام ادراک كین، هیچ شبهت  اند كَی مهَا پَریان و مهَا صَوفیان ی  متحّق چون آن ت 
  كََی معبََود و حّقََصََفت ایشََان را دوی نیسََت بََدانک ادفََان مهََا ادیََان و مذاهبسََت و بََه نزدیََک عقََال م 

واحَد مَن كَل وََه اسَت كَی البتَه دوی را آنجَا مجَال نیسَت، و اگَر در  مقصود ََل َاللَه یکَی اسَت
را  اختالیف هست، چون به مقصد رسند اختالف برخاسَت و مهَه وبحَدت بَدل شَد، كَی تَا هَیچ رونهد یا

چیز از صفات بشریت رونهد باقیست هنوز به مقصد نرسیهد است و تلَون حالَت رونَهد را در را  پدیَد آیَد، 
جاست كَی و از ایک  .چون به مطلوب و مقصود رسید از آن مهه باوی هیچ چیز  اند و مهه وحدت مجرد گردد

. الّل گوید كه لی  یف َبیت سَوی و دیگری گوید سححاح و شیخ ما   حّ  گوید كی اناال از مشایخ یکی  
چون رونهد به مقصد نرسیهد است پریی را نشاید كی او هنوز محتَا  پریسَت كَه او را بَر را  ه   شد كحّق پ  م 

یخ به ربهان درست گشت كَی آنَچ ایشَان داللت كند و هرک به مقصد رسید شایستا پریی شد. پ  خخن مشا
گویَد كَی از دو پَری خرقَه نشَاید گرفَت، او از خَوی  خَرب و آنَک   اند كی مهه یکی و یکی مههگفته
داند، و از احوال مشایخ هیچ خرب ندارد، چَون دهد كی هنوز در عار دویست و ایشان را دو  یبند و   

  گَردد. مگَر كیسَ كَه بَدین خَخن آن خواهَد كَی حّقَآنگَه م چشم  باز شود و نظَرش بَرین عَار افتَد، 
هركَه چنَنی  و بَدین نیَت البتَه .نشاید خرقا دوم فراگرفنت نیت بطالن خرقا اول را، كه این خخن راست وبد
 الّل محروم و همجَور گَردد و العیاآبَ كند خرقا اول كی پوشیهد دارد باطل گردد و دوم حرام وبد پوشیدن، و از

الطربی داشت و او از وبمحمَد َریَری و او  الّل وبالعباس قصاب خرقه ازدست محمدبن عبد من آلک و شیخ
از َنیَد و او از سَری سَسطی و او از معَروف رکخَی و او از داود طَایی و او از حبنَب عجمَی و او از حسَن 

سَالمه علیَه و  الّل عَه امجعَنی و او از دسَت مصَطف صَلوات  الّل بصری و او از امریاملَؤمننی لَع رضَی 
ََد، مجاعََت   ََا خََوی  شََد. چََون  ََاز بامََداد سََالم دادن ََا زاوی نگریسََتند شََیخ پََ  شََیخ مََا وبسََیعد ب

دیدند َاما شیخ وبسعید پوشیهد و شیخ وبسعید َاما شیخ وبالعبَاس پوشَیهد، مهَا مجَع تیجَب اوبالعباس را  
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گفَت آری دوش دارهَا مجلَه ننَب  اندیشیدند كی این چه حالت وتاند وبدن. شیخ وبالعبَاسرکدند و   
این َوان میهنکی آمد، مبارك  باد. پ  وبالعباس روی به شیخ ما رکد و گفت بَاز گَرد و مبیهنَه شَوكی تَا 

روحَه العزیَز، مَا بَه حَمک اشَارت او بازآمَدو بَا  الّل روز چند این َعَم بر در سرای وت بزننَد. شَیخ گفَت قَدس 
و چون مبیهنه رسید شیخ وبالعباس را بهمل وفات رسَید. شَیخ  .ع آمدندصدهزار خلعت و فتوح، و مریدان مج

روحََه العزیََز كَی در آن وقََت كََی مََا بهمََل رفتَمی، یََک روز پََی  شََیخ وبالعبََاس قصََاب  الّل مَا گفََت قََدس 
رفتَه اسَت نشسته وبدو، دو ك  درآمدند و پی  وی ششستند و گفتند یا شیخ ما را با یکدیگر خَخین  

گویََد كََی شََادی ازل و ابََد متََامد. اكنََون شََیخ چََه متََامد و دیگََری   كََی انََدو  ازلگویََد یکََی  
فرماید؟ شیخ وبالعباس دست بروی فرود آورد و گفت الحمدلل كه منزلگا  پسر قصاب نه اندو  است و نَه 

مُک َصباح  َوالَمساء  َلیَ  ِعن  شادی  ت و محَدث صفت سست محدث اس هرچ. اندو  و شادی صفت سست و َد َربِّ
و  ،را ق دو را  نیست. پ  گفت پسر قصاب شدۀ خدایست در امَر و هنَی و رهَی مصَطف در متابعَت سَنت

كند گواه  اینست و اینک گفح نه آلت پریزنانسَت و لکَن مصَاف گَا  اگر كیس دعوی را  َوا ردان  
فََت یکََی وبالحسََن َََوا ردان اسََت. چََون هََر دو بََریون شََدند پرسََیدو كََی ایََن هََر دو كََی وبدنََد؟ گ

داسََتاح. شََیخ گفََت روزی در خََدمت وبالعبََاس قصََاب وبدو، در میََان  الّل خرقََاح وبد ودیگََر وبعبََد
را تعَاو اشََارت و عبَارت نیسَت. پََ   حَّ  و وََود  ،خَخن گفَت اشَارت و عبََارت ننَب سسَت از وتحیََد

كَی شناسَم كَی شركسَت، و  روی مبا رکد و گفت یا باسعید اگر ترا پرسند كی خَدای را تعَاو شَنایس، مگَوی
َفَنََا فََر اسََت و لکََن گََوی كمگَو كََی نشناسََم كََه آن  ََ الّل َعرَّ ََُه ِقَفض  َت . شََیخ گفََت یََک روز شََیخ ِلهآاَتََُه وِاهلیَّ

ََا مجََع   گفََت كََی وبسََعید نََازننی ملکسََت و شََیخ االسََالم اوبسََعید َََد ایََن وبالعبََاس در میََان خََخن ب
را بَه چهَل سَالگی وبد  اسَت و خَود ََز چنَنی دعاموی چننی آورد  است كی كشف این معین شیخ 

انََد، و نتوانََد وبد كََی اولیََاشی َناب اَنیاانََد پََی  از چهََل سََالگی بََه بالغََت درَََا والیََت نرسََیهد
َحَیّت ِاآا َبَلََغ مهچننی از صد و بیست و چهَارهزار پیغَامرب كَی بلَو  نبَوت ایشَان وچهَل سَالگی وبد  اسَت 

ُ َوَبَلََغ َار   علیهَا و علَمهی، پَی  از چهَل  الّل بَن زرکیَا و عییسَ بَن مَرو را صَلوات  ً  اال یحَیَبعَنَی َسََن َاُشهدَّ
ِة و آیَت  َیح  یحی فرمود یا  حّ  سالگی نبوت و وحی بیامهد است چنانک در  َم الحُک   ناُ  ی ُخِذالکتاَب ِقَ وَّ

ا اِد ه  اکَن ِِف امل   َف ُنکِمُ َمن  قاُلوا َكی  و از حال عییس خرب داد  َصِبیًّ ساِن حنی  ن  اال   َایت لََعَ  َهل  ازین آیت كی  َصِبیًّ
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ه   َنَا ِاّنَا َخَلق  شیخ گفت قالب آدم چهَل سَال میَان مرَه و طَایف افکنَهد وبد  ُكورًا ًئا َمذ  َشی   َیُکن   ِر َر  ِمَن الدَّ
ََد ایََن شََركها ومنیهََا و دا َتلیََهشََاٍ  ََن  َفٍََ  َام  ُنط   نسََاَن ِمََن  اال   وری و انکََار و اخالطهََا در وی هنََاد  آم

ه  خصََومت و وحشََت و حََدیث خلََ  و مََن و وت در سََینا او تعبیََه رکدو،  ََدَّ َََن ال ، بََه چهََل سََال ِر حََنی  ِم
، به چهل سال وابریون كنَمی از سَینا دوسَتان خَوی ، تَا ایشَان را َبعنَی َسَنً  َوَبَلَغ َار   َبَلَغ َاُشهدَّ هنادو، اكنون 
و هَر بیَاح كَی ََز چنَنی باشَد كَی گفتَمی خَود  .سَال متَام شَود و این معَامالت خَود بَه چهَل .پاک گردانمی
كنَد و هَرک چهَل سَال كمَد مجاهَدت كنَد ایَن وی را متَام نباشَد. بَدان قَدر كَی ریاضَت   .درست نیایَد
بَاز در حجَاب شَود هنَوز متَام  هَرچشود و  اید اما باز در حجاب  خیزد و این حدیث روی  حجاب بر 

گَویمی و در حکایَت شَیخ درسَت گشَته گَویمی یَا ازدیَهد، از آزمَود   نَه از شَنیهد  نبود و ما ایَن خَخن 
روحهما العزیز، یک روز نشسَته  الّل است كی در آن وقت كی شیخ وبسعید استاد وبلَع دقان را بدید، قدس 

خ سَر در حَدیث بَردوام وبد؟ اسَتاد گفَت نَه، شَی  وبدند، شَیخ از اسَتاد وبلَع سَؤال رکد كَی ای اسَتاد، ایَن
پی  افکند، ساعیت وبد، سر برآورد  و دیگر بار گرفت كَی: ای اسَتاد ایَن حَدیث بَر دوام وبد؟ اسَتاد 
گفت نه. شیخ باز سر در پی  افکند، چون ساعیت بگذشت باز سر برآورد و گفَت ای اسَتاد ایَن حَدیث 

فت: ایَن از آن نادرهاسَت، ایَن گبر دوام وبد؟ استاد وبلَع گفت: اگر وبد نادر وبد. شیخ دست بر ه زد و  
نادرهاسََت! و گََا  گََا  شََیخ مََا را بعََد ازیََن حََاالت قبضََی وبدی، نََه از را  حجََاب بََل كََه از را  قََبض  از آن

پرسَیدی تََا بََر كََدام خَخن بسََط پدیََد آمََدی، رکدی و از هََر كیسََ خََخین  بشَریت، هََر كیسََ را طلَب  
فرمَود و خَخین عزیز قبضی وبد، هَر كیسَ را طلَب  روحه ال الّل اند كی روزی شیخ را قدس چنانک آورد 

وبد، خََادم را فرمََود بََدین در بََریون شََو، هََر رکا بیََین درآر، خََادم بََریون آمََد، ، بسََطی  ََیپرسََید 
خوانَد. آن مَرد درآمَد و سَالم رکد، شَیخ گفَت مَا را خَخین گذشت، گفت ترا شیخ  یکی را دید كی  

ک شیخ را نشاید و من خخین ندام كه مشا را بر وتان گفت. شَیخ گفَت بگوی، گفت ای شیخ خخن من  ع مبار
آنچ فراز آید بگوی. مرد گفت از حال خوی  حکاییت بگوو: گفت وقیت مرا در خاطر افتَاد كَی ایَن 
شیخ وبسعید مهچون ما آدمیست، این كشف كه او را پدید آمهد است نتیجا مجاهدت و عبادسست. اكنَون مَن 

آوردم. پَ  در خیَال مَن مَتمرن و اَناع ریاضَت و مجاهَدت وجَای   ت و ریاضَت آرمنیز روی به عبَاد
مَرا اََابیت باشَد و هبَیچ َنع رد نگَردد. بَا خَود اندیشَه  ینَه دعَایآگشت كی من به مقا  رسیدم كی هر
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 سححانه و تعاو درخواه تا از َهت من سَنر را زر گردانَد، كَی مَن بَاقی عمَر در رفاهیَت حّ  رکدم كه از 
و برفح و مبلغی سنر بیاوردم، در گوشا خانا كی عبَادت گَا  مَن وبد  .روزگار گذرام و مرادها بامتام رسام
و غسَل رکدم و مهَه شَب  َاز گَزاردم، تَا خَحرگا  كَه وقَت اَابَت دعَا  ،بریخح و شیب بزرگوار اختیَار رکدم

ایَن سَنگها را زر گَردان! چَون تَر گفَح: خداونَدا صَادن هَرچباشد دست برداشَح و باعتقَادی و   یَین 
ُبروت  ری! چون آن مرد این كلمه بگفت حَاو  چند بار بگفح از گوشا خانه آوازی شنیدم كه: هَنمار  

گفَت: هنمَار َنبانیَد و  شیخ ما را بسطی پدید آمد و وقت شیخ خوش گشت و بَر پَای خاسَت و آسَتنی  
دل شَد. هَر وقَت كَی قَبض زیَادت وبدی، قصَد بروت  ری! حالیت خوش پدید آمد و آن قبض بَا بسَط بَ

روحَه العزیَز گفَت روزی  الّل خاک پری وبالفضل رکدی به سرخ  خواَه وبطاهر پسر بَزرگد شَیخ قَدس 
گفت و آن روز در قبض وبد. شیخ در میان مجلَ  گریَان شَد و مجلَا مجَع گریَان شَدند. شَیخ شیخ ما مجل   

وبالفضَل حسَن متسَک سَازو تَا ببسَط بَدل گَردد. سَتور زیَن  گفت هر وقت كی ما را قبضی باشد وخَاک پَری
كنید، اسب شیخ بیاوردند و شَیخ مَا برنشسَت و مجَع بَاوی برفتنَد، چَون بَه صَحرا شَدند شَیخ خَوش گشَت و 

رفَت و مجَع بَه یکبَار نعَر  و فریَاد برآوردنَد. چَون بَه سَرخ  وقت بَه بسَط بَدل شَد و شَیخ را خَخن  
 درخواست:قّوال و از  رسیدند
ََََن معََََدن َََََود و رکمم  عََََدن شادیسََََت ای

 

َََََ  حَََََرم  َََََا هَََََر ك َََََار قبل َََََا روی ی َََََا م  قبل

 

زد رکد و نعَر   گفتند و شیخ را دست گرفته وبدند و گرد خاک پَری وبالفضَل طَواف  ن این یبت  قّواال
گشتند. چون آرا  پدید آمد شَیخ مَا گفَت ایَن رکدند و در خاک  و درویشان سر و پای ربهنه طواف  

ز را تاریخی سازید كی نیز این روز َنینیَد و بعَد از آن هَر مریَدی را كَی اندیشَا حَج وبدی شَیخ او را بسَر رو
خاک پری وبالفضل فرستادی و گفیت این خاک را زیارت باید رکد و هفت بَار گَرد خَاک طَواف بایَد رکد تَا 

و كشَف بَه متَا  حاصَل مقصود حاصَل شَود و بعَد از آنَک شَیخ مَا ازیَن ریاضَتها فَار  گشَته وبد وحالَت 
و سَالمه علیَه  الّل آمهد، اصحاب گفتندی كی هرگز هیچ سنت از سنن و هیچ ادب از آداب مصطف صلوات 

آمَدی فوت نشدی و كلی بعبَادت مشَغول گشَته چنانَک اگَر وخفَیت از حلَ  او آواز   در سفر و حضر ازو
روحه العزیز كمد اطالع وبد  است و آن حَال  الّل و خل  را بریاضت و مجاهدت شیخ قدس  الّل  الّل  الّل كی 

از َهَت هَدایت و رغبَت مریَدان برزفَان رانَدی. روزی در میَان مجلَ   مگر شیخ از خل  پوشیهد داشته
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انَد، ارواحهَم مهچنَنی وبد  الّل برزفان شیخ ما رفت كی هرچ ببایَد گفَت مَا آن رکد  باشَمی و مجلَا اولیَا قَدس 
قصَد ایشَان ظَاهر شَهد اسَت و ازیشَان كَ  یب آنَچانَد، مگَر   پوشیهد داشتهحاالت و رکامات خود از خل

قصد او ظَاهر شَهد اسَت، از خداونَد سَححانه و تعَاو درخواسَته چون چیزی از رکامت او یبه وبد  است ك
ن اطالع افتاد، َان مَن بَردارد كَی مَن سَر زمحَت آمیان من و وت است، خل  را بر آنچكی خداوندا اكنون 

ََدا ََد وخلََ  ن ََی مََرا از وت مشََغول گردانن رمحََت خََدای تعََاو ن ََل رکد  اسََت. امََا ایََن طا فََا  حََاو رم ك
باشندگی مقتدایان این قوم نباشند آن طا فه كه مقتَدایان باشَند در اظهَار رکامَت نکوشَند، امَا اگَر ظَاهر 

ور باشََند چَه ایشََان را زمحَت خلََ  حجََاب نگَردد بََل كَه مََأم قصََد ایشَان، از آن ه متََأثر نشََوندشَود یب
و ایَن را  را مقامَات  .تَر باشَندوبعظ خل  و هدایت و ارشاد و یَذیب اخَالن مریَدان، و ایَن طا فَه  ختَه

و شَرح آن طَول و عرضَی دارد، مقصَود  ،انَدبسیارست و مشایخ ایَن طا فَه هَزار ویَک مقَام تعیَنی رکد 
ک فرن میان وو و نیب، اینست و ی اندماآنست كی د ریر رکد  آید كی مشایخ در اظهار رکامات نکوشیهد

كی اَنیا باظهار میجزات مأمورند، و اولیَا بَه كَ ن رکامَات مَأمور، پَ  بَه سَبب ایَن مقَدمات مجاهَدات و 
ن مطلَع نبَود ، آنَچ از ق َات و عَدول مبَا رسَیهد آریاضات و رکامات او بیشد پوشَیهد وبد  اسَت و كَ  بَر

و شَیخ مَا را هزارمَا   .ن خَخن نتَوان گفَتآوبد  است در الّل  است در صتحی  آن مبالغت رفت و آنچ یبنه و بنی
عمر وبد  است كی هشتاد و سه سال و چهار ما  باشد و روز پکجشنبه  از پیشنی چهَارم مَا  شَعبان سَنا اربَع و 
ََه در صََومعا او كََی در سََرای ویسََت و روز آدینََه چاشََتگا   ََات  رسََید در میهن ََه وف اربعََنی و اربعمای

سَححانه و تعَاو  حَّ  مشهد مقدس كی در برابر سرای ویست، آنجا كَه اشَارت عزیَز او وبد. دفن  رکدند در 
براکت مهت و انفاس او از میان اکفا خل  منسطَع مگرداناوقَدم مَا واقَدام مجلَا خلَ  بَر متابعَت او مسَتقمی و 

 محمد وآله امجعنی. حّ  ثابت داراد، و 
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 باب دوم
َس   روَحُه العزیز الّل در َوَسِط حالِت شیخ ما َقدَّ

 
 و این سه فصل است

 
 

 فصل اول
 و درست شهد است روحه العزیز مشهورست الّل در حکایایت كی از رکامات شیخ ما قدس 

 
روحََه العزیََز ازیََن ریاضََت و مجاهََدت فََار  شََد و  الّل ن وقََت كََی شََیخ وبسََعید قََدس آدر حکایََت:

رکد. چون به شهر طوس رسید از دیَه باکكَه بَر دو مبیهنه باز آمد و حالت و كشف به كمال رسید، عزم نشاوبر 
و گفَت كَی  ،نزدیَک معشَون فرسنگی شهرسَت، دروییشَ را پَی  فرسَتاد و گفَت بَه شَهر بایَد شَد، بَه

دستوری هست كی تا در والیت وت آیَمی؟ و شَیخ هرگَز كَ  را نگفتَه اسَت كَی چنَنی كَن یَا چنَان مرَن، 
رکد و ایَن معشَون از عقَالء مجَاننی وبد  اسَت و خََخت چنَنی گفتَه اسَت كَی چنَنی بایَد رکد و چنَان نبایَد 

خاش  آنجاست. چَون آن درویَ   و نشست او به طوس وبد  است و ،بزرگوار و صاحب حالیت به كمال
برفت شیخ قفرمود تا اسب زین رکدندوبر اثر برفت، و مجع صوفیان در خدمت شیخ، چَون بیَک فرسَنگی 

دو باالست كه از آنجا شهر بتوان دید، اسب شَیخ باسَتاد و  ،گویندشهر رسید، به موضعی كی آنرا دو برادران 
مجع مجله بایستادند. چون آن دروی  پی  معشون رسید و آنچ شیخ فرمود  وبد بگفَت، معشَون تبسَمی 
رکد و گفت بگوی تا درآیَد، چَون معشَون در شَهر ایَن خَخن بگفَت، شَیخ از آنجَا اسَب برانَد، و مجَع 

و شَیخ ه از را  پَی  معشَون آمَد و او  .یَ  بَه شَیخ رسَید و خَخن معشَون برسَانیدبرفتند، تا در را  آن درو
زننَد و َاهیَای دیگَر، روزی شیخ را استقبال رکد و دربرگرفت و گفت فار  باش كه این َنبت كه ایکجَا  
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  وبنَر چند را مهه بدرگا  وت خواهند آورد. پ  شیخ از ایکجای بازگشت و به خان َا  اسَتاد وبامحَد كَی قَدمگا
ََای آورد و چنََد روز او رادر طََوس  .سََرا  وبد، فروآمََد و اسََتاد وبامحََد شََیخ مََا را مراعََات و خََدمتها وج

و اهَل طَوس چَون خَخن شَیخ بشَنودند و آن  .نگا  داشت، و شیخ را در خان َا  خَوی  َنبَت مجلَ  هنَاد
ل ن ایلبََا  رکامََات ظََاهر او بدیدنََد، مریََد شََیخ شََدند و قبوهلََا یافََت و از امریامََام عزالََدی  ُعمَََر  الّل َطََوَّ

روحَه  الّل شنودم كه گفت از امری سید وبلَع عر  شنودم كَی گفَت: در آن وقَت كَی شَیخ وبسَعید قَدس 
گفت و مَن هنَوز كَودک و ََوان وبدم، بَا پَدر مهب بَه العزیز به طوس آمد و در خانا استاد اوبامحد مجل   

كَودكی خَرد از بَام، از كنَار مَادر  بَر در و بَام ََای نبَود. و خل  بسیار مجع آمهد وبدنَد چنانَک ،مجل  شدم
بیفتََاد. شََیخ را چشََم بَََر وی افتََاد گفََت بگَََریش، دو دسََت در هََوا پدیَََد آمََد وآن كََودک را از هَََوا 

و مجلَا اهَل مجلَ  بدیدنَد و فریَاد از خلَ  برآمَد و  ،بگرفت و بر زمنی هنَاد چنانَک هَیچ ار وبی نرسَید
 رد كه من وچشم خوی  دیدم.حالتها رفت. وبلَع سوگند خو

 الّل كمال الَدین وبسَعید عمَم گفَت كَی بَا پَدرم خواََه وبسَعید و ََدم خواََه وبطَاهر رمحَ  حکایت:
روحَه  الّل علمهی به سَرخ  شَدو، پَی  نظَام امللَک بَه سَالم، گفَت در آن وقَت كَه شَیخ وبسَعید قَدس 

آمَد بَا ترسَایان ایسَتاد  وبدم، شَیخ   العزیز به طوس آمهد، مَن كَودک وبدم. بَا مجعَی كَوداکن بَر سَر كَوی
 یبنَد بایَد كَی خواََا َهَان رامجعی، چون فرا نزدیک ما رسید روی به مجع خَوی  رکد و گفَت هَر رکا  

نگریسََتمی بََه تیجََب كََی، تََا ایََن خََخن اینََک آنجََا ایسََتاد  اسََت، و اشََارت مبََا رکد مََا در یکََدیگر  
ستمی. امروز از آن تاریخ چهل سالست، اكنون معلوم شد كَی ایَن گوید، كه ما مهه كوداکن وبدو و ندان رکا 

 رکدست.اشارات مبا  
 الّل خواَََه اوبالقسَم هََامشی حکایََت رکد كَه مََن هفَهد سََاله وبدم كََی شَیخ وبسََعید قََدس  حکایَت:

آمد و پدرم رئی  طَوس وبد و مریَد شَیخ، هَر روز بَه خان َا  اسَتاد اوبامحَد آمَدی بَه  سروحه العزیز بطو
ََا خویشََنت آوردیمجلََ پََ  شََیب آن زن پیغََام فرسََتاد كََه مََن بََه عََرویس  .و مََرا چنانََک .  شََیخ، و مََرا ب
شَوم، وتگَوش دار كَه تَا مَن چَون بَازآو وت را بیََن. مَن بَر بَام ششسَح و شَب دور دركشَید و مَرا خََواب  

 گفح تا درخواب نشوم. یبت:گرفت. من با خویشنت این یبت  
َََََََهد وجَََََََای خَََََََواب آبسَََََََت  زیَََََََََرا كَََََََََه بدیَََََََََدنت شتابسَََََََََت مَََََََََرا  مَََََََرا در دی
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 گوینَََََََََد وخسَََََََََب تَََََََََا وخَََََََََواب  بیَََََََََین

 

 خَََََردان چَََََه ََََََای خوابسَََََت مَََََراای یب

 

تََا آن سََاعت كََی مََؤآن بانََر  ََاز رکد از خََواب  ،گفََح، خََوا  در روبد ودر خََواب مانََدمایََن یبََت  
دم. شَیخ را از محبَت درآمدم، هیچ ك  را ندیدم.دیگر روز با پدر به مجل  شیخ شدم و بر زبر سر پدر باسَتا

فرمود كی در را  َست و َوی آد  شگر تا چه مایه رنَج سؤال رکدند و او درین معین خخین   حّ  را  
به مقصود چَون وتان رسَید، كَی اینَک دوش  حّ  بری و حیله كین تا به مقصود ریس یا نریس، نارفته در را  
گفت: در دیهد به ََای خواب وبد و  یما شب یبمحبویب وعدۀ داد این َوان را، و اشارت مبا رکد، یک ن

دیگََر بََار  خََواب آبسََت مََرا. دیگََر چََه ای َََوان؟ خواَََه وبالقسََم گفََت مََن هََیچ نگفََح از شََرم،
بازگفت، من بیفتادم و از دست بشَدم، چَون هبَوش آمَدم شَیخ گفَت: چَون در دیَهد وجَای خَواب آبسَت 

گفت. خل  به یکبار به فریاد آمدند و من بیهَوش و ترا، چرا خفیت تا از مقصود بازماندی؟ و یبت مجله ب 
از دست رفته، شَیخ مَرا گفَت تَرا ایَن قَدر بَ  باشَد، حالتهَا رفَت و خرقهَا انداختنَد. پَدرم خرقهَا بَدعویت 
بازخرید. پ  چون شیخ بسرای ما آمد پدرم از شیخ درخواسَت رکد كَی اگَر آب خَوری از دسَت وبالقسَم 

ر دسَت اسَتاد ، شَیخ دوبَار از دسَت مَن آب خَورد و مَرا گفَت نیَک مَرد و من زبر سر شیخ بَا كَوز  د .خور
و خَدمت هَیچ  خواهی وبد. هشتاد و یک سال عمر مَن وبد هرگَز بَر مَن حَرام نرفَت، از حرمَت گفَت شَیخ،

 مخلون نکردم و با هیچ ك  بد نکردم. صاحب واقعا این دو رکامت شیخ من وبدم.
ارواحهَم در طَوس بَاه  الّل شَیخ اوبالقسَم گرگَاح قَدس اند كَی روزی شَیخ وبسَعید و آورد  حکایت:

و مجعی درویشان پی  ایشان ایستاد ، بَه دل دروییشَ بگذشَت كَه آیَا منزلَت ، نشسته وبدند بر یک تخت
این دو بزره چیست؟ شیخ وبسَعید حَاو روی بَدان درویَ  رکد و گفَت: هَرک خواهَد كَی دو پادشَا  

درنگر! دروی  چون ایَن خَخن بشَنید در آن هَر دو بَزره نگَا  مهب یبند، بر یک تخت و بر یک دل، گو
سححانه و تعَاو حجَاب از چشَم آن درویَ  برداشَت تَا صَدن خَخن شَیخ بَر دل او كشَف گشَت و  حّ  رکد، 

آیَا خداونَد را تبَارک و تعَاو امَروز در زمَنی شَدۀ هسَت  بزرگواری ایشان بدانست. بر دل  برگذشت كَه
روحََه العزیََز در حََال روی بََدان درویََ  رکد و  الّل شََیخ وبسََعید قََدس بزرگََوارتر ازیََن هََر دو شََخص؟ 

گفَت: مختصَر ملکَی وبد كَی هَر روزی درآن ملَک چََون وبسَعید و وبالقسَم هفتَاد هَزار نرسَد وهفتََاد 
 گمارید.گفت و  هزار برنسد. این  
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اوبر رکد. روحََه العزیََز چنََد روز بَه طََوس مقََام رکد، قصََد نشََ  الّل چََون شََیخ وبسََعید قَدس  حکایَت:
خواَه محمود مرید كی در نشاوبر وبد، مردی بزره وبد، چنانک مریدان را بَر او فرسَتادی و گفَیت محمَود 
را  بَری نیکسََت. یَک روز ایََن محمَود مریََد گفََت دوش در خَواب دیََدم كَی كََو  طَوس كََی از سََوی 

طبخی سازو دراز شَود، خواَه محمود گفت تا ما تریتب  .نشاوبرست بشرافیت و ما  از میان آن بریون آمدی
حاو از بَازار سَر بریَان بایَد آورد. سَفر  شهادنَد و سَر بریَان پَی  هنادنَد. شَیخ گفَت مبَارک بَاد،از سَر در 
گرفتمی. چون فار  شدند خواَه محمود مرید گفَت ای شَیخ محَام را چَه گَویی؟ شَیخ گفَت بایَد رفَت. شَیخ بَا 

تَر وبد پَی  شَیخ آوردنَد. اعیت ازاری كَه پَاشیز مجع به محام شدند. چَون خَجادۀ شَیخ بَاز افکندنَد، مجَ
چَون محمَود  خواَه محمود دستار را از سر فرو گرفت و وبیس بَرداد و پَی  شَیخ داشَت. شَیخ گفَت مبَارک

ََر  ََه محََام دررفََت. چََون آن روز ب ََان زد و ب ََرا می كََال  شهََاد دیگََران را خطََری نباشََد. از وی بسََتد وف
كََوی عََدح كویََان مجلََ  هنادنََد. در اول مجلََ  از شََیخ سََؤال آسََودند، دیگََر روز شََیخ را در خان ََا  

شیخ گفَت  گوید كی شهد بدو قدم وخدای رسد.رکدند كی ایکجا بزرگیست كی او را اوبالقسم قشریی گویند،  
گویند كی شهد بیَک قَدم وخَدای رسَد. مریَدان اسَتاد امَام نزدیَک اسَتاد امَام آمدنَد و ایَن كی نه، ایشان  
استاد امام گفت: نسرسیدید كی چگونه؟ دیگر روز از شیخ سَؤال رکدنَد كَه دی گفَیت كَی  خخن بگفتند،

یَک  حَّ  گوو. گفتند چون ای شیخ؟ گفت میَان شَهد و بیک قدم وخدای رسند. شیخ گفت بلی امروز مهنی  
 ریس، چَون شَیخ ایَن خَخن بگفَت بَر در خان َا  حَّ  قدمست و آن آنست كَه قَدم از خَود بَریون هنَی تَا و 

طوایف آوازی داد كی َكماو مهه نعمیت! شیخ گفت. از آن عاقل بشنوید و اکر شدید.   آیید و مهه مشایید. پَ  
 گفت:

َََََا سَََََاخنت و خَََََوی خَََََوش و صَََََفراهیچ  ف

 

َََََََََد یب  َََََََََان مَََََََََا مبان َََََََََیچتَََََََََا عشَََََََََ  می  پ

 

گویََد. و شَیخ هََر روز مجلََ  مریَدان اسََتاد پَی  امََام حکایََت رکدند.اسَتاد گفََت چنََان اسَت كََی او  
و  .و بَاز بَا سَر خَخن شَدی ،دادی چنانَک آنکَ  را معلَوم شَدی گفیت و هر رکا چیزی بدل برگذشیت 

گفََیت و اهََل نشََاوبر بیکبََار بََر شََیخ اقبََال رکدنََد و روی وبی هنادنََد و شََیخ در میََان خََخن شََعر و یبََت  
فَرن بَا شَیخ رکدند در پی  وی، و ازیَن سَبب مجلَا امیَا رکدی و پیوسته  اع  دعویای با تکلف  

 بانکار وبدند.
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علیَه كَه چَون آوازۀ شَیخ در نشَاوبر منتشَر شَد، كَی پَری  الّل خواَه حسن مؤدب گوید رمحَ   حکایت:
و مََن  ،دهََدگویََد، و از اسََرار شََدگان خََدای تعََاو خََرب بََاز  صََوفیان آمََهد اسََت از میهنََه و مجلََ   

لَ  گویَد؟ و عَم غیَب خَدای تعَاو هبَیچ صوفیان را خوار نگریستمی، گفح صَویف عَم ندانَد چگونَه مج 
بر سبیل امتحان به مجلَ  شَیخ شَدم و پَی  تخَت او ششسَح، َاهمَای فَاخر پوشَیهد و دسَتار فوطَا  ك  نداد

گفَت، چَون مجلَ  بَهخر آورد، از َهَت طربی در سَر بسَته، بَا دو پَر انکَار و داوری. شَیخ مجلَ   
وی  بده، باز گفح با دل خوی  كی مَرا ایَن دسَتار از دروییش َاما خواست، مرا در دل آمد كه دستار خ

اند، و د  دینار نشاوبری قیمت اینست، نده. دیگر بار شیخ حدیث دستار رکد، مَرا بَاز آمل هدیه آورد 
در دل افتاد كَی دسَتار بَده، بَاز اندیشَه را رد رکدم و مهَان اندیشَا اول در دل آمَد. پَریی در پهلَوی مَن 

از هبَر دسَتارطربی دوبَار  ،سححانه و تعاو بَا شَهد خَخن گویَد؟ شَیخ گفَت حّ  د ای شیخ نشسته وبد، سؤال رک
ن مرد كَه در پهلَوی وت نشسَته اسَت دوبَار گفَت كَه ایَن دسَتار كَی در سَر داری بَدین آبی  نگوید. باز
انَد. حسَن مَؤدب گویَد نَده كَی قیمَت ایَن د  دینَار اسَت و مَرا از آمَل هدیَه آورد درویَ  د ، او  

آن خخن شنودم لَرز  بَر مَن افتَاد، برخاسَح و فَرا پَی  شَیخ شَدم و وبسَه بَر پَای شَیخ دادم و  گفت چون من
، شَو مسَلمان شَدم و هَر مَال و  انَهد دستار و َامه مجله بدان دروی  دادم و هَیچ انکَار و داوری بَا مَن

و بَاقی عمَر در  ،خ ما وبد  اسَتنعمت كی داشح در را  شیخ فدا رکدم و به خدمت شیخ باستادم. و او خادم شی 
 خدمت شیخ بیستاد و خاش  مبیهنه است.

 شنیدم كه ایشان هر دو گفتند كی مَا از پَدر خَوی  شَنودو كَی گفَت: مَن ََوان از خادم شیخ حکایت:
ارواحهََم العزیََز و رمحهََم رمحََ  واسََعً ، مََرا از میهنََه بََه خََدمت  الّل وبدم كََی فرزنََدان شََیخ وبسََعید قََدس 

كََی در پهلََوی  و در خََدمت درویشَان مشََغول وبدم. یََک روز بَه گرمابََا ،فرسََتادند بَه نشََاوبرخان َا  شََیخ 
و شیخ در آن محام بسیار رفیت، چون به گرمابه درشدم و موی برداشح پریی بیامد و خواست كی  ،خان ا  وبد

باشَد كَی تَرا  مرا مغمزی و خدمیت كند،مانع شدم و گفح وت مردی بزرگی و پری، و من َوان، بَر مَن واََب
كَی: مَن ََوان  خدمت كن. گفت بگذار تا ترا مغمزی بکن و حکاییت است برگوو. من بگذاشح،

وبدم و بََر سََر چهََار سََوی ایََن شََهر دواکح داشََح و حلََواگری رکد ، چََون یََک چنََدی ایََن اکر رکدم و 
ََاد، از داکن برخاسََح ََب وخََارا اکرواح  .سََرمایا بدسََت آوردم، هََوس بازرگََاح در دل مََن افت ََزره وجان ب
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آنجَا مقَام رکدو و روی بَه مَرو  وبَه سَرخ  رسَیدو و روزی د رفت من نیز اشد بکری بگرفح و 
هنََادو، چنانََک عََادت پیََاد  روان باشََد، پََارۀ در پََی  برفتمََی و وخفتمََی تََا اکروان در رسََیدی، پََ  

خَخت مانَهد و  شَته وبد و مَنرفَح، شَب بیگَا  گبرخاستمی و با اکروان برفتمَی. یَک شَب بَرین تریتَب  
خسته، و خواب بر من غلبه رکد ، پارۀ نیَک پیشَد شَدم و از را  یکسَو شَدم و وخفَح. در خَواب مبانَدم، 
 اکروان در رسیهد وبد و برفته و من در خواب مانهد، تا آنگا  كی گرمای آفتَاب مَرا بیَدار رکد. برخاسَح و

رکد ، چون مدهو  شدم. پ  با خَود اندیشَه رکدم كَه چنَنی پارۀ گرد بردویدم، را  گم  اثر اکروان ندیدم
دوم، هبیچ َای نرسم. مصلحت آنست كی من با خود اَتهادی كَن كی پارۀ ازین سوی و پارۀ از آن سوی  

رفََح تََا شََب یََک طََرف اختیََار رکدم و   و دل بََا خویشََنت آرم تََا رای مََن قََرار گََرید وجََانیب، روانََه شََوم
تَر شَد مَن گی در من اثری عظمی رکد  وبد كه گرمای گرم وبد. چون هوا خنکدرآمد. سشنگی و گرسن 

و خَار و خاشَاک، و  دویَدماندک قویت گرفح و با خود گفح كی به شب روم هبد باشد، آن شب مهه شب  
فتَاب گَرم شَد و سشَنگی از حَد گذشَت، بیفتَادم و آرفح تَا   هیچ َای اثر آباداح ندیدم، شرسته شدم.

ه مَره شهَادم. پَ  بَا خویشَنت اندیشَه رکدم كَی در چنَنی َایگَاهی اال َهَد سَود نَدارد و تَن بَه تن بَ
 مره شهادن بعد مها َهدها باشد. مرا یک چارۀ دیگر مانَهد اسَت و آن آنسَت كَی ازیَن باالهَای ریَر

 ح یََاطلَب كََن و خویشََنت وحیلََه بََر سََر آن بََاال افکََن و گَرد ایََن صََحرا درنگََرم، باشََد كََی َََایی آبََادا
پَ  شگرسَح بَاالیی بَزره دیَدم، خَود را بَر سَر آن بَاال افگنَدم و بَدان  .فهواملراد و اگرنَه بَر سَر آن

بیابان نگا  رکدم از دور سیاهی به چشم من آمد، نیک نگا  رکدم، سَزبی وبد. پَ  قَوی دل شَدم و بَا 
هنَادم. چَون آنجَا رسَیدم  از بَاال بَه زیَر آمَدم و روی بَدان سَزبی خود گفح هر وجا سزبی باشد آب وبد

فََراز شَدم و پَارۀ از آن آب وخََوردم و وضَو سََاخح و دو ركعَت  ََاز  و پََارۀ آب صَایف پَارۀ زمَنی شََخ دیَدم
سححانه و تعاو َان من باز داد و با خود گفح كه مرا ایکجا مقام بایَد رکد و از  حّ  گزاردم و خجدۀ شرر رکدم كی 

ید بهب، و گر نیاید یک شبان روزی ایکجَا مقَام كَن، كَی آخَر ایکجَا آیب ایکجا روی نیست، باشد كی كیس ایکجا آ
است، بیاساو، آنگا  بروم. پارۀ از آن بیخ گیا  وخوردم و از آن سرچشمه دورتر شدم و بر بَاالء ریَر بلنَد 

دیَد و از و خاشاک گرد خوی  شهادم چنانک كیس مرا  َی شدم و سر باالء ریر بازدادم چنانک گوی شد،
چَون وقَت زوال شَد  .نگرسح، گفح نبایَد حیَواح مَؤآی مَرا املَی رسَاندیان خاشاک هبمه َوانب  م
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اكََرب،  الّل سََیاهی از دور پیََدا شََد، روی بََدین آب هنََاد ، چََون نزدیََک آمََد آد  وبد. بََا خویشََنت گفََح 
را  چشَم، خالص مرا دری پدید آمد. چون نزدیکد آمد مردی دیدم بلند باال، سسیدپوسَت، خَخم، فَ

محاسین تَا نَاف، مرقَع صَوفیانه پوشَیهد، و عصَایی وابَرییق در دسَت، و خَجادۀ بَر دوش افگنَهد، و كَال  
تافَت. بَه كنَار آب آمَد و خَجاد  بیفگنَد صوفیانه بر سر هنَاد ، و ُچچچُمَی در پَای رکد ، َنر از روی او  

و دوگانَه بگَزارد و دسَت بََر و وضَویی سََاخت  بشَری متصَوفه، و ابریَ  آب ربكشَید و در پََ  بَاال شَد
داشت و دعایی بگفت و سنت بگزارد و قامت گفت و فرضیه بگزارد و محاسن بشانه رکد و برخاسَت 

و رو به بیابان هنَاد و برفَت. تَا از چشَم مَن غایَب نشَد مَن از خَود خَرب نداشَح، از  و خجاد  بر دوش افگند
ون او از چشَم مَن غایَب شَد و مَن بَا خویشَنت هیبت او، و از مشغوو بدیدار او، و نیکویی طاعت او! چ

رکدم كَه مَرا رسیدم، خود را بسیار مالمت رکدم كی این چه وبد كی من رکدم؟ مهه َهَان آد  طلَب  
وبدم تََا اول  ََاز اكنََون َََز صََبوری روی نیسََت، باشََد كََی بََاز آیََد. منتظََر   ازیََن بیابََان هملََک ربهانََد

آمد، دانسح كه مهَان شَخص اسَت، چَون نزدیَک آمَد ه او وبد دیگر درآمد. مهان سیاهی از دور پدید 
ََرار آن رکت ََر ق ََار گسََتا  ه ب ََن ب ََریون آمََدم و از آن بََاال مََن ای ََان خاشََاک ب ََر شََهد وبدم آهسََته از می ت

فروآمدم. چون از  از فار  شد و دسَت برداشَت و دعَا بگفَت، برخاسَت تَا بَرود، دامَن  بگَرفح و 
شََدم. امََروز دو ام از نشََاوبر و بََا اکرواح بََه وخََارا  مََرا فریََادرس! مََردیبگفََح: ای شََیخ از هبََر لِلّ 

دام. او سََر در پََی  افگنََد، یََک نفََ  را سََر بََرآورد و دسََت مََن و را   ََی امروزسََت تََا را  گََم رکد 
بگرفََت. مََن شگریسََح، شََریی دیََدم كََه از آن بیابََان برآمََد و پََی  او آمََد و خدمََ  رکد و بیسََتاد. او 

ن شری نشاند و موی گردن او بدست من داد و مرا گفت هر دو پای در زیر آپ  مرا بر گوش شری هناددهان بر 
شََرم او محکََم دار و هََر وجََا كََه او بیسََتاد از وی فََرود آی، و از آن سََوی كََی روی او باشََد بََرو. مََن 

م. شَری برفَت، چشم فراز رکدم و شری برفت. یک ساعت وبد، شری بیستاد، مَن ازو فَرو آمَدم و چشَم بَاز رکد
راهی دیدم، گا  چند برفح، اکروان را دیدم آنجا فرود آمهد، شاد شدم، بَا ایشَان بَه وخَارا شَدم و از متَاعی 

دم و دیگَر بَار بَه دواکن نشسَح و بَا سَر مكی برد  بدم سودی نیک بکردم، و متاع نشاوبر وخریدم و بازآ
وی عََدح كویََان فََرو شََدم بََر در حلََواگری رفََح و چنََد سََال بََرین بگذشََت. یََک روز بکََاری بکََ 

خان ا  انبوهی دیدم، پرسیدم كی چه وبد  است؟ گفتنَد كیسَ آمَهد اسَت از میهنَه، شَیخ وبسَعید وبالخَریش 
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كََی پََری و مقتََدای صََوفیان اسََت و او را رکامََات ظََاهر، دریََن خان ََا  نََزول رکد  اسََت و امََروز  ،گوینََد
چَون از در خان َا  درشَدم، سَتوح وبد بَر كنَار روان،  گویَد.گفح من نیَز در روم تَا چَه   ،گویدمجل   

گفت. در وی نگرسح، آن مرد را دیدم كَه در آن بیابَان مَرا آنجا بایستادم و او بر تخت نشسته وبدو خخن  
گفَََت، چََون خَََخن او شَََنیدم او را بََر آن شَََری نشََانهد وبد. او روی از دیگَََر سََوی داشَََت كَََی خََخن  

ن رکد و گفت: های نشنیدسیت هَر آنَچ ببنننَد در ویَراح نگوینَد درآبَاداح! او حاو روی مب بازشناخح،
و بیهوش بیفتَادم، شَیخ بَا سَر خَخن شَهد  ،و نیز از خود خرب نداشح ،چون این خخن بگفت نعرۀ از من برآمد

دروییشَ نشسَته وبد و سَر مَن در كنَار گرفتَه.  ،و مَردم رفتَه وبد و مجل  متَام رکد ، چَون هبَوش بازآمَدم
ون با خوی  آمدم برخاسح، آن دروی  گفت شیخ فرمود  است كه بر ما درآی. من پی  شدم و در پَای چ

ی از آن خویشنت مبن داد و حسن مؤدب را گفَت تَا مَرا َاهمَای ترّبكاو افتادم. شیخ مرا بسیار مراعات رکد و 
د و گفَت ایَن بَه نزدیَک و طَبیق شَرر در آسَتنی مَن رک و آن َاما حلواگری را از سر من ربكشَید ،َن آورد

قبَول  كوداکن بر و با ما عهد كن كی تا زنهد باشم مَن، ایَن خَخن را بَا خلَ  نگَویی و سَر را فَاش نگَرداح.
تا شیخ زنهد وبد، و در حال حیوة او، این حکایت با ك  نگفح، چَون او بَدار ق َا رحلَت رکد مَن  رکدم

 این حکایت باوت بگفح.
ادم خاص شیخ وبد، حکایت رکد كَه چَون شَیخ اوبسَعید قَدس خواَه حسن مؤدب كی خ حکایت:

گفَت و بیکبَار مردمَان روی وبی آوردنَد روحه العزیز در ابتدای حالت به نشاوبر آمد، و مجل    الّل 
ََان اسََتاد اوببکََر اخََ  ََد. در آن وقََت در نشََاوبر مقََدم رکامی ََد آمدن و  ،رکا  وبد حّ  و مریََدان بسََیار پدی

و مجلگَی  ض قاضی صاعد. و هر یک از ایشان تبع بسیار و شیخ را عظَمی منکَررئی  اصحاب رأی و رواف
رکدی، چنانَک هَزار گفَیت و دعویَای بتکلَف  و شیخ بر سر منرب یبت   .صوفیان را دمشن داشتندی

ن انکارهَََای بلیَََغ آرکد و ایشَََان بَََررکد و پیوسَََته  َََاع  دینَََار زیَََادت در یَََک دعَََوت خَََر   
نبشَتند    وبد و بر سر اکر خَوی ، پَ  ایشَان ششسَتند و محضَری رکدنَد و امیَا رکامیَانرکدند و شیخ فار 

ََا مََردی آمََهد اسََت ازمیهنََه و دعََوی صََوفی   گویََد و بََر سََر منََرب یبََت وشََعر كنََد و مجلََ   كََی ایکج
 بریَان و مَر  فرمایَد و لوزینَه وَوانَان را رقَص   فرمایَد وگویَد و  َاع  گوید، دفسَری و اخبَار  َی 
گوید من زاهدم و این نه شعار زاهدانست و نه صوفیان. و خل  بیکبَار روی خوراند، و  خورد و   
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اند. اگر تدارک این نکند زود وبد كی فتنَا ظَاهر گردند و بیشد عوام در فتنه افتاد وبی هنادند و گم را   
ََواب نبشََتند بَر پشََت محضَر، كََی امیََا  و ایََن محضَر بغََزننی فرسَتادند، بََه خَدمت سََلطان غََزننی، .گَردد

فر  نی شافعی و وبحنیفه ششینند و دفحص حال او بکنند و آنچ مقتضای شریعتست بروی براننَد. ایَن مثَال 
روز پکجشََنبه در رسََید.آهنا كََی منکََران وبدنََد شََاد شََدند و گفتنََد فََردا آدینََه اسََت، روز شََنبه مجمعََی 

 بر سر چهار سوی. برین مجله قرار دادنَد و ایَن آواز  در شَهر منتشَر سازو و شیخ را با مجلا صوفیان بردار كنمی
 .شد و آن طا فا كی معتقد وبدند رنجور و غمناک گشتند و كیس را زهَر  نبَود كَی ایَن حَال بَا شَیخ بگویَد
خواََه حسَن مََؤدب گفَت چََون ایَن روز  ََاز دیگَر بگَزاردو، شََیخ مَرا وخوانََد و گفَت ای حسََن، 

هَر یکَی را سَر بَرۀ  گفَت فَردا چاشَتگا  َهَت ایشَان .انَد،فَح صَد و بیسَت تَنانَد؟ گصوفیان چندتن
ن مغز بر  پاشند، و هَر یکَی را رطلَی حلَوای شَرر و گَالب آبریان در پی  هنی با شرر كوفتا بسیار، تا بر

 ریزو. و رکباسهای گازر شسَت بیَاری، و ایَن سَفر سوزو و گالب برایشان  پی  هنی با وخور، تا عود  
سَححانه و تعَاو  حَّ  كند برأی العنی ببننند كَی در مسجد َامع شهی، تا آن كساح كه ما را در غیبت غیبت  

خورانَد. حسَن گفَت چَون شَیخ ایَن اشَارت بکَرد در مجلَا عزیزان درگا  عزت را از پردۀ غیَب چَه  
بَاوی گسَتاخی كَن، كَه مهگنَان  دانسح كهخزینه یک تا  نان معلوم نبود  است، و در مجلا نشاوبر ك  را  ی

ازین آواز  متغری شهد وبدند و زهرۀ آن نبود كی شیخ را گوو كه وَه این از وجا سازم. از پی  شیخ بَریون 
 دانسَح كَی چَه كَنآمدم. آفتاب روی بَه غَروب هنَاد  وبد، بسَر كَوی عَدح كویَان باسَتادم متحَری، و  َی

مََرا دیََد  دویََد تََا وخانََه رودمََردی از پایََان بََازار   .هنادنََد،  بسََتند و روی وخاهنََامردمََان در داکهنََا  
استاد ، گفت ای حسن چه وبد  است كه چننی متحری ایستادۀ، حاَیت و خدمیت فرمای. مَن قصَه بَا او د ریَر 

آن ََوان درحَال آسَتنی بَاز داشَت و گفَت  .رکدم كی شیخ چننی فرمَود  اسَت و هَیچ وََه معلَوم نیسَت
 آنَچروی بکَار آوردم، و  دست در آستنی وی بردم و یک كف زر سر  برداشَح آردست در آستنی در

و گفیت كف من میزان گفت شیخ وبد، كه این مجله ساخته شَد كَه یَک درم  .شیخ فرمود  وبد مجله راست رکدم
د و بَه گَا  بَرفح و رکبَاس بسَتدم و بَه مسَج  .سمی نه دربایست وبد ونه زیادت آمَد آن شَب آن اکر سَاخته شَد

شیخ با مجاعت حاضر آمَد، و خالیَ  بسَیار بَه نظَار  مشَغول، و ایَن خَرب بَه قاضَی  .َامع سفر  باز گسدیدم
قاضی صاعد گفت بگذارید تَا امَروز شَادی بکننَد و سَر بریَاح وخورنَد  .صاعد و استاد اوببکر بردند
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امَروز شَرمی چَرب گفت بگذارید كی ایشان  حّ  كه فردا سر ایشان كالغان خواهند خورد. و وببکر اخ 
نَد، مهَه غمنَاک و رنجَور دكننَد كَی فَردا چَوب دارچَرب خواهنَد رکد. ایَن خَرب بگَوش صَوفیان آور

گشتند. چون از سفر  فار  شدند شیخ گفت ای حسن بایَد كَی خَجادهای صَوفیان بَه مقصَور  بَری، از پَ  
ََزارد، و قاضََی صََاعد خطیََب شََهر وبد.  ََ  او  ََاز خََواهمی گ ََی مََا از پ پََ  حسََن گفََت قاضََی صََاعد، ك

 .خجادهای صوفیان به مقصور  بردم، در پَ  پشَت قاضَی صَاعد، صَد و بیسَت خَجاد  فَرو رکدم دو رسَته
بر منرب رفت و خطبَا بانکَار بگفَت و فَرود آمَد. چَون  َاز بگزاردنَد شَیخ برخاسَت و  قاضی صاعد

ه خََخین خواسََت كَسَنت را وتقَف نکََرد و برفَت. چََون شَیخ برفََت قاضَی صَاعد روی بََاز پَ  رکد و  
چَون شَیخ وخان َا  بَاز آمَد مَرا  .گوید، شیخ بدنبالا چشَم در وی نگَا  رکد، او حَاو سَر در پَی  افکنَد

گفت: برو بر سر چهار سوی رکمانیان، و آنجا اکک پزی است و اکک پاشیز  هناد  و كنجد و پسته مغز دروی 
تان و در دوایزارفوطَا اکفَوری شَد، و نشانهد، د  من اکک بستان و فراتر شو، منقا فروشیست، د  من منقَا بسَ 

برو بگَوی امشَب بایَد كَی روز  بَدین گشَایی. حسَن گفَت برخاسَح و بَر سَر  حّ  به نزد استاد اوببکر اخ 
فرمایَد كَی و سَالم شَیخ برسَانیدم و گفَح شَیخ   شدم حّ  و بدر سرای اوببکر اخ  چارسوی رکمانیان شدم

و آن بدیَد رنَر رویَ  متغَری شَد و سَاعیت انگشَت در امشب باید كی روز  بدین طعام گشایی، چَون ا
دندان گرفت و تیجب  ود و مرا ششاند و حاَب وبالقسمک را آواز داد و گفت برو به نزدیک قاضی صَاعد، 

و او را برنجَانمی، مَن از  ،و او را بگوی كه میعادی كه میان ما وبد كی فردا با این شَیخ و صَوفیان منَاظر  كنَمی
وت داح با ایشان و اگر گوید چرا؟ بگوی كی من دوش نیَت روز  رکدم و امَروز بَه مسَجد  آن قول برگشح،

چَون فراتَر  اکكَی پَاشیز  دیَدم هنَاد ، آرزو رکد شدم، چون بسر چهار سَوی رکمانیَان رسَیدمَامع  
هَر دو ایَن هَر دو را از آن  نگفتَه وبدم، آمدم فراموش رکدم و این حال چون وخانه .شدم منقا دیدم، گفح

شدگان خَدای  موضع بر من فرستاد  است كه امشب روز  بدین بگشای، اكنون كیس را كه اشراف خاطر
ترک مناظر  نباشد. حاَب وبالقسمک برفت و پیغام بازآورد كی مَن ایَن سَاعت  تعاو چننی باشد مرا باوی

اسَت، چَون سَالم فرضیَه بَاز  فرستادم كی او امروز از پ  من  از گَزارد ه بدین همم به نزدیک وت ك   
خواسَح كَی او را برنجَام و گَوو داد برخاست و سنت را مقام نکرد و برفت. مَن روی بَاز پَ  رکدم و  

كه این چه شعار صوفیان است كی روز آدینه  از سَنت نگَزاری؟ شَیخ بدنبالَا چشَم مبَن بازنگریسَت، 
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گنجشَری، كَه مهَنی سَاعت مَرا صَید خواهَد خواست كی زهرۀ من آب شَود. پنداشَح كَه او بازیسَت و مَن 
رکد، هرچند كوشیدم خخین نتوانسح گفَت. او امَروز هیبَت و سَلطنت خَود مبَن  َود، بَا وی مَرا هَیچ اکری 

چون حاَب وبالقسمک ایَن خَخن بگفَت اوببکَر  .نیست. صاحب خطاب سلطان وت وبدۀ و وت داح با او
 حّ  ی قاضَی صَاعد بَا یس هََزار مَرد تبَع و وببکَر اخََ روی بَه مَن رکد و گفَت بََرو و بَا شَیخ بگَو كََ حّ  اخَ 

و  بابیست هزار مرد و سلطان با صد هزار مرد و هفتصد پیل َنگی مصایف ربكشیدند با وت و قلَب و میمنَه و
بَره زدی. اكنَون وت داح بَا دیَن  وت بهد مَن اکک و د  مَن منقامصَاف ایشَان بشرسَیت و َناح راست رکدند

حسََن گفََت مََن پََی  شََیخ آمََدم و مََاَری بگفََح. پََ  شََیخ روی  دیََن. َلُکََم دیََُنُکم َو َّ خََوی 
باصحاب رکد و گفت از دی باز لرز  بر مشا افتاد  است، مشَا پنداشَتید كَی چَویب بَه مشَا چَرب خواهنَد رکد، 
چون حسنی منصوری باید كی در علوم حالت در مشرن و مغرب ك  چون او نبود در عهد وی، تا چَویب 

رکد و گفَت بیَار و   َّواله عیاران چرب كنند شامردان چرب نکنند. پَ  روی ق وبی چرب كنند. چوب ب
 این یبت بگوی. یبت:

ََََََََدان ََََََََاشدر می ََََََََ  ب ََََََََا سََََََََسر و  ك  آ ب
َََََاش َََََ  ب َََََه آب و خَََََوا  آت  گوخَََََوا  زمان

 

ََََود مرََََ  مبََََا سََََر كََََ  بََََاش   سََََر هََََیچ وخ
َََََََاش َََََََه خَََََََوش ب َََََََزی و در میان  وت شَََََََاد ب

 

و حالتها پدید آمد و هَ د  كَ  احَرام گرفتنَد و لبیَک قّواالن این یبت بگفتند، اصحاب در خروش آمدند 
زدند و خرقها در میان آمد. دیگر روز قاضی صَاعد بَا قَوم خَوی  بسَالم شَیخ آمَد و عَذرها خواسَت و 
گفت ای شیخ وتبه رکدم و از آن برگشح و قاضی صاعد را از نیکویی روی ما  نشَاوبر گفتنَدی شَیخ گفَت. 

 یبت:
 راگفََََََََیت كََََََََی مََََََََن مََََََََا  نشََََََََاوبر سََََََََ

 آن وت تََََََََََََََََََََرا و آن مََََََََََََََََََََانیز تََََََََََََََََََََرا

 

 ای مَََََََََََََََا  نشَََََََََََََََاوبر نشَََََََََََََََاوبر تَََََََََََََََرا 
َََََا مَََََا شگَََََویی كَََََی خصَََََومت ز چَََََرا  ب

 

چون این یبَت بَر زفَان شَیخ برفَت قاضَی در پَای شَیخ افتَاد و بگریسَت و اسَتغفار رکد و مجلَا مجَع صَایف 
 گشتند بعد آن زهر  نبود ك  را در نشاوبر كی شقص صوفیان خخین گفیت. 

است در نشاوبر او را اییش نیلی گفتندی، عابَهد و زاهَهد و از خانَدان بَزره واهَل  زح وبد  حکایت:
نشاوبر وبی د رب  ودندی، مدت چهل سال وبد كی پای از در سرای بریون ننهاد  وبدو دایَا داشَت كَی 
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او را خََدمت رکدی. چََون آوازۀ شََیخ قََدس الّل روح العزیََز در نشََاوبر منتشََر شََد، روزی اییشََ دایََه را 
گفَت فت برخیز و به مجل  شیخ رو و خخین كی گوید یاد گری.دایَه بَه مجلَ  شَیخ حاضَر آمَد و شَیخ خَخن  گ

 دایه آن خخن یاد نتوانست گرفت. شیخ این یبت بگفت. یبت:
َََََََا   َََََََمی داشَََََََح حب َََََََن دانگَََََََی و ن  م
ََََََه   ََََََر ماندسََََََت و ن ََََََه زی ََََََربط مان ََََََر ب  ب

 

َََََََََََهد  َََََََََََد خری َََََََََََارۀ  دو كَََََََََََوز  َنی  ام پ
 غَََََََم و غَََََََم تَََََََا كَََََََی گَََََََویی قلنَََََََدری و

 

چون دایه باز آمد اییش پرسید كه شیخ چه گفت؟ او این یبت را یاد گرفته وبد، بگفت. اییش گفت برخیَز و 
دهان بشوی! این چه خخن دانشمندان و زاهدان وبد؟ دایه از آن خخن دهان بشسَت. و ایَن اییشَ را عَادت 

مناک وخَواب دیَد، برَسَت و وبدی كه از برای مردمان داروی چشم ساخیت، آن شب وخفت، چیزی سه
هَر دو چشَم اییشَ درد خاسََت. هَر چنَد كَی داروسََاخت هبَد نشَد، هبمَا اطبََا التجَا رکد، هَیچ شَفا نیافََت، 

خَواهی كَی یبند كی اگر  رکد، یک شب در خواب شد، در واقعه  بیست شبان روز ازین درد فریاد  
اییشَ هَزار درم فتحَی در كیسَه رکد و بدایَه چشم وت هبد گردد برو و رضای شَیخ بدسَت آور. دیگَر روز 

داد و گفت وخدمت شیخ بر، چون شیخ ازمجل  فار  شود پی  او شه و هیچ مگَوی و بَازگرد. دایَه بَه مجلَ  
آمد چون شیخ از مجل  فار  شد سالم رکد و كیسا سمی پی  شیخ شهاد. و شیخ را سنت چنان وبدی كه چَون 

و خالو پَی  شَیخ شهَادی، شَیخ نَان وخَوردی و خَالل رکدی.  از مجل  فار  شدی مریدی خشک ناح
رکد خواسَت كَه بَازگردد، شَیخ گفَت بیَا و ایَن خَالل را نزدیََک چَون دایَه پَی  شَیخ آمَد شَیخ خَالل  

كدباَن بر، و بگوی كه این خالل در آب بشوی و آب آنَرا در چشَم مَال تَا شَفا یَایب. و انکَار و داوری 
تا چشم باطنت نیز شفا یابَد. دایَه ایَن خَخن بَا اییشَ بگفَت، اییشَ اشَارت شَیخ این طا فه از دل بریون كن 

ََهب بشسََت و در چشََم كشََید، در حََال شََفا یافََت ق ََدرت خََدای.دیگر روز  نگََا  داشََت و خََالل ب
برخاست و هَرچ داشَت از زر و ََواهر و َامَه برگرفَت و وخَدمت شَیخ آورد و گفَت ای شَیخ وتبَه رکدم و 

بَریون رکدم. شَیخ گفَت مبَارک بَاد و گفَت او را پَی  والَدۀ وبطَاهر بریَد تَا او را انکار و داوری از سینه 
خرقه پوشد. و شیخ او را فرمود كَی خَدمت ایَن طا فَه را اختیَار كَن. پَ  اییشَ برخاسَت و خرقَه پوشَید و 

 خدمت این طا فه پی  گرفت و هرچ داشت درباخت.
زیز به نشاوبر شد و مدت یک سال در نشَاوبر وبد اند كی شیخ وبسعید قدس الّل روحه العآورد  حکایت:
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گفََت و دریََن مَدت اسََتاد اوبالقسََم آشََنایی بَا شََیخ مََا نَداد  وبد و بََاوی بانکََار وبد. و دریََن و مجلَ   
مدت هفتاد كَ  از مریَدان اسَتاد امَام بَه نزدیَک شَیخ آمَهد وبدنَد و از آن یکَی وبنَر حَرر وبد كَی 

ار بیَای و ایَن مََرد را ببَنی و خَخن او بشَنو، تَا بعَد یَک سَال اسَتاد امََام گفَت كَی آخَر یکبَاسَتاد امَام را  
اَابت رکد و گفت فردا بیاو. آن شب استاد امام ق راری كَی داشَت مبتوضاشَد، چَون فَار  شَد خَود را از 
بریون َامه بدست گرفت اگرچه تنها با ، حمک این خرب را كَه مصَطف صَلوات الّل و سَالمه علیَه فرمَود  

ُ است  ََ َذین َیَروَنُکم و َانَُح الَتََرو . پَ  فَراز شَد و كنیَزک را بیَدار رکد و گفَت برخیَز و َواسَتحُیواِمَن الَّ
لگام و طرفهای زین مبال و با سر وضو ساخنت شد. پ  بامداد به مجل  شیخ آمد، شیخ در خخن آمد چنانک 

دید، بدل  بگذشَت كَه رها  نگریست و آن سلطنت و اشراف بر خاطعادت شیخ وبد، استاد امام  
ایَن مَرد قفضَل ازمَن بَی  نیسََت و بَه معاملَه برابَر باشَمی او ایََن منزلَت وجَا یافتسَت؟ شَیخ حََاو روی 
سوی او رکد و گفت ای استاد این حدیث آن وقت َویند كی خواَه نه بسنت خود را گرفته در میان حجَر  

طرف زین مبال. ایَن حَدیث آن وقَت َوینَد كَی  شود، پ  كنیزک را بیدار كند كی برخیز، لگام وفرا  
از دست بشد و وقت  خوش گشت. چون شیخ از تخت فرو آمد، پَی  اسَتاد امَام شَد و هَر دو یکَدیگر 

 را در بر گرفتند واو از آن انکار و داوری برخاست و میان هر دو اکرها رفت.
ر درون اسَتاد امَام از  َاع اند كَه چَون آن انکَار از درون اسَتاد امَام برخاسَت، دآورد  حکایت:

رکدنَد و صَوفیان را وقَت خَوش شَهد و شَیخ بَا ایشَان موافقَت خان ا  شیخ بگذشَت، در خان َا   َاع  
رکد ، استاد درانجا درنگریست، وخاطرش درآمد كی در مذهب چننی است كَی هَرک در رقَص رکدن 

بردنَد و اسَتاد شَیخ را بَدعویت   گرد در گردد گَواهی او ششَنوند و عَدالت را باطَل گردانَد. دیگَر روز
َمَیت َرَایَتنَا ِِف رفت، بر سر چهار سوی بیکدیگر رسیدند و سالم گفتند، شیخ گفت یا استاد امام َایی  
؟ استاد امام دانست كی این َواب آن اندیشه است كَه دی روز بَر خَاطر او گذشَته اسَت. آن َصفِّ الُشهود

گذشَت و شَیخ فرمَود  وبد كَی دیگَر اسَتاد امَام بَر َدِر خان َا    داوری نیز از خاطر او برخاست. روزی
 گفت، یبت:رکدند و شیخ را حالیت وبد و مجع را وقت خوش گشته وبد و قّوال این یبت   اع  

ََََََََََارنبو ََََََََََرب شََََََََََوی ع ََََََََََیت گ  از هبََََََََََر ب

 

ََََََََََارنبو  ََََََََََیت ی ََََََََََرا ب ََََََََََرب نیشََََََََََ ت ََََََََََا گ  ت
 

یبتهَا وبَهَی دفسَری وتان رکد، ایَن یبَت از آن انکاری از آن یبت بدل استاد امام درآمد و گفت اگَر مهَا 
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مجله است كی این را هیچ وتَیهی نتَوان هنَاد و شَیخ بَرین خَوش گشَته اسَت. ایَن بَر خَاطرش بگذشَت، 
اظهار نکرد و برفت. بعد از آن روزی استاد امام به نزدیک شیخ درآمد، چَون ششسَتند شَیخ روی باسَتاد 

 امام رکد و گفت ای استاد:
ََََََََیت  ََََََََو؟از هبََََََََر ب  گََََََََرب شََََََََوی عََََََََار نب

 

ََََََََو؟  ََََََََار نب ََََََََیت ی ََََََََرا ب ََََََََرب نیشََََََََ ت ََََََََا گ  ت
 

وبَََه اسََتفهام، كََی خََود عََارت نیایََد كََه از هبََر بََیت گََرب شََوی و تََا گََرب نگََردی یََار وت نتوانََد وبد؟ چََون 
استادامام وَه دفسری این یبت بشنید كه با چنَان خَاطر و علمَی كَی او را دریَن را  وبد،، اقَرار داد كَه  َاع 

مسم، و در سر وتبَه رکد كَه بعَد از آن بَر هَیچ حركَت شَیخ انکَار نکنَد. بعَد از ان هَر شیخ را مباحست و 
 روز نزدیک شیخ آمدی یا شیخ بروی رفیت.

پری وبامحد صاحب سر استاد امام وبد  است قدس الّل اروحهما العزیَز، مَردی خَخت عزیَز وبد   حکایت:
د. استاد را در سر خرب آوردند و هنوز هیچ كَ  است. گفت یک شب خحرگا  استاد امام را پسری در وَود آم

از اهل خان ا  استاد خرب نداشت و استاد هنوز نَام وی ننهَاد . كیسَ دسَت وحلقَا خان َا  بَاز هنَاد، اسَتاد امَام 
گفت شیخ وبسعید باشد. در باز رکدند، شیخ وبد، درآمد و استاد امام را گفت مَا را آمَاهی دادنَد كَه مشَا را 

بروی ایثار رکدو، او را شیخ وبسعید نام هناد. و بدین شررانه استاد امام سَه دعَوت بکَرد.  نا  مانهد وبد،
 و خواَه وبعمرو كی داماد استاد وبد مردی بزره وبد و با نعمت،چهل دعوت داد به شررانا این.

گفَت، خواَه وببکر مؤدب گفت كی روزی شیخ وبسعید قدس الّل روحه العزیز مجلَ    حکایت:
رسد! و بازگفت عجب عجَب! سَاعیت خَخن گفَت، دیگَر بَار گفَت مَا را میان خخن گفت استاد امام دیر  در 

نگرد كی دوش رنجور وبد. چَون شَیخ ایَن گفَت اسَتاد از در درآمَد. خَروش از خلَ  دل با استاد امام  
وت بَه حکَاییت وخَواه برآمد. شیخ روی باستاد امام رکد و گفت یا استاد ما دوش از وت غافل نبودو، عیادت 

گفت: روزی دهقاح نشسته وبد، برزگراو او را خیَار َنبَاو  آورد  وبد. دهقَان حسَاب خانَه برگرفَت، هَر 
یکَی را یکََی شهَاد و یکََی بََه غَالم داد كََی بَر پََای ایسََتاد  وبد، دهقَان را هََیچ  انَد و غََالم خیََار 

مبَن د ، غَالم پَارۀ ازان خیَار وخواََه داد. خورد، خواَه را آرزو رکد، غالم را گفت پارۀ ازآن خیَار  
خَوری؟ گفَت دهقان چون به دهان برد طلخ یافت، گفت ای غالم خیاری بدین طلخی را بدین خو   

از دست خداوندی كی چندین گَا  شَریین خَورد  باشَم بیَک طلخَی چَه عَذر دارم كَی رد كَن؟ ای اسَتاد، 
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 قطعه:
َََََز چَََََرا بایَََََدت آزرد  از دوسَََََت هبَََََر چی

ََََبگََََر خََََوا ََََود عی  ر كنََََد همََََد خََََواری نب
ََََد نتََََوان رکد فرامََََوش  صََََد نیََََک بیََََک ب
 او خشََََم مهََََی گََََرید وت عََََذر مهََََی خََََوا 

 

 كَََنی عشَََ  چنَََنی باشَََد گَََه شَََادی گَََه درد 
ََََََََاز َنازد شََََََََود آن دا  َفاسََََََََرد ََََََََر ب  گ
 گَََََر خَََََار براندییشَََََ خرمَََََا نتَََََوان خَََََورد
 هَََََََََََر روز شَََََََََََو یَََََََََََاردگر نتَََََََََََوان رکد

 

وش برفت، چون شَیخ مجلَ  متَام رکد و عَوام بسراگندنَد و شَیخ در چون استاد این خخن بشنید نعرۀ بزد و از ه
خانه شد، مشایخ متصوفه نزدیک استاد آمدند كی دوش چَه وبد  اسَت؟ اسَتاد گفَت عجَب اکریسَت! دوش 

رفت و ازان َهت مشوش وبدم. گفح به مسجد آدینه شَوم و در آن حَو  در ِوردی كی مرا وبد كسلی  
یخ روم و ِورد بگَزارم. چَون بَه مسَجد ََامع رسَیدم و وحَو  فَرو شَدم و غسلی كن و بَر سَر خَاک مشَا

ریخَح یکَی درآمَد و َامَه و كفشَم برگرفَت و از آن سَبب خجاد  بَر طَان هنَادم بَا َاهمَا، و بَر سَر آب  
ََا  ََح و َام ََه وخان ََا  رف ََد آوردم. از آب برآمََدم و ربهن ََان داوری پدی ََدوهی مبََن درآمََد و زف ََی و ان رنج

م و گفح مهان متام باید رکد. بر اندیشا زیارت بَرون شَدم، چَون بَدر مسَجد ََامع رسَیدم دیگر درپوشید
پاو در سنر آمد، پَاو ریَ  گشَت و دسَتارم از سَر بیفتَاد، كیسَ درآمَد و دسَتارم را در روبد، مَن متحَری 

زخَم وت نَدارد  بایَد او طاقَت سَیلی ومباندم سر بسوی آ ان رکدم و گفح ای بار خدای اگَر تَرا وبالقسَم  َی
بایَد در بَاقی رکدم! و در مهَه َهَان هَیچ كَ  از كی وبالقسم را این ورد و زیارت برای وت وَبد، چون ترا  ی

گوید كی ما دوش با وت وبدو! تا او را بدین سر اطالعست ای بسا رسَواییا حال من خرب نداشت. امروز شیخ  
 داند.كی او از ما  
ح غضایری شنیدم كی گفت هر روز  از دیگر بر در خان ا  شیخ بر سر كوی از خواَه وبالفتو حکایت:

عدح كویان داکح وبد، آب زدندی و برفتندی و فرش افگندندی و شیخ آنجا ششسیت و پَریان پَی  شَیخ 
ششستندی و َوانان بیستادندی، و موضعی بَا نزهَت و گشَاد  و خَوش وبدی. یَک روز شَیخ ه بَرین قَرار 

ََن مََرد نشسََته وبد،  ََد؟ دری ََاو را ببننی ََا  خََدای تع ََا َاسََوس درگ ََد ت ََرآورد و گفََت خواهی ََی  ب سََر از پ
نگرید. مجَع بازنگریسَتند، كیسَ را ندیدنَد، در حَال اسَتاد امَام اوبالقسَم قشَریی از سَر كَوی درآمَد، 

 چون فراز آمد سالم گفت و برگذشت، شیخ از پ  قفای او نگریست و گفت استاد استاد است.
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اند كی شیخ اوبالقسم قشریی یک شب اندیشه رکد و گفت فردا به مجل  شوم و گوو كَی  آورد حکایت:
شریعت چیست و طر  ت چیست؟ تا َواب چه شنوم. دیگر روزبگا  به مجل  شیخ آمَدم و ششسَح و 

خَواهی كَی از شَریعت و شیخ در خَخن آمَد. پَی  از آنَک اسَتاد امَام سَؤال كنَد شَیخ گفَت ای كیسَ كَی  
 ؤال كین، بدانک ما مجلا علوم درین یبت آوردو كی:طر  ت س

 از دوسََََََت پیََََََام آمََََََد اکراسََََََته كَََََََن اکر
َََََََردار َََََََی  آر و فضَََََََول از ر  ب  رهم دل پ

 

 اینسَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََت شَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََریعت 
 اینسََََََََََََََََََََََََََََََََََََََت طر  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََت

 

او و او و خوانَهدامام الحرمنی اوباملعاو قدس الّل روحه العزیز گفتَه اسَت كَی هَرچ مَا در كتاهبَا ثبَت رکد 
آن سَلطان شَریعت و طر  َت شَیخ اوبسَعید قَدس الّل روحَه العزیَز دریَن یَک یبَت بیَان  صتنیَف سَاخته،

 رکد  است.
خواَه وبالفتوح غضایری رمح  الّل علیه روایت رکد و گفت: دخد استاد وبلَع دقَان كَدباَن  حکایت:

لَ  شَیخ وبسَعید فاطمه كی وحکم استاد امام اوبالقسم قشریی وبد، از استاد امام دستوری خواست تَا بَه مج 
گفت گفت دستوری دادم، اما متنکر وار و پوشَیهد داد، چون بکرات  آید. استاد امام دستوری  ی

شو و ناونه بر سر افگن، یعین چادر كهنه، تا كیس ظن نربد كَی وت كیسَیت. فاطمَه وحکَم اشَارت اسَتاد آن 
روز استاد امام به مجل  نیامهد وبد. چَون  چنان رکد و به مجل  شیخ آمد و بر بام در میان زنان ششست. و آن

شیخ در خخن آمَد حکَاییت از اسَتاد وبلَع دقَان آغَاز رکد و گفَت اینَک ََزوی از اََزای او ایکجاسَت و 
شََطیبا از آن او حاضرسََت. چََون كََدباَن فاطمََه آن خََخن بشََنید حََالیت وبی درآمََد و بیهََوش شََد و از بََام 

! مهانجا كی وبد درهوا معل  بیستاد تا زنان دست فَرو رکدنَد، درگشت. شیخ گفت خداوندا نه بدین بازپو 
 و بر بام  كشیدند و این حال باستاد امام باز  ود.

از شََیخ زیََن الطا فََه عمََر شََواکح شََنیدم كََی گفََت از امََام امحََد مالکََان شََنیدم كََی گفََت:  حکایََت:
شَدند، متصَوفه در بَازار نشَاوبر  روزی شیخ اوبسعید قدس الّل روحه العزیز و استاد امام و مجعَی بزرگَان 

بر داکح شلغم َوشیهد وبد هناد ، و دروییش را نظر بَر آن افتَاد  وبد شَیخ مَا بدانسَت، ه آنجَا كَی وبد عنَان 
بازكشید، و حسن را گفت برو بداکن شلغم فروش، چندانک شَلغم دارد بسَتان و بیَار و ه آنجَا مسَجدی وبد، 

مجعَی متصَوفه. حسَن بَداکن مَرد رفَت و شَلغم بیَاورد و صَال آواز دادنَد،  شیخ در مسجد شد با استاد امام و
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رکد كَی رکد وبَدل انکَار  رکد و اسَتاد امَام موافقَت  َیبردند و شیخ موافقت  درویشان بکار  
مسَجد در میَان بَازار وبد و پَی  گشَاد ،. بعَد از آن بَروزی دو سَه شَیخ مَا را بَا اسَتاد امَام بَدعویت بردنََد و 

ف بسیار رکد  و الوان اطعمه ساخته، سفر  شهادند، مگَر طعَا  وبد كَی اسَتاد را بَدان اشَتها وبدی و تکل
از وی دور وبد و شرم مانع، شیخ روی وبی رکد و گفت ای استاد آن وقت كی دهندت نخوری و آن وقَت 

 كی بایدت ندهند. استاد از آنچ رفته وبد بدل استغفار رکد و متنبه گشت.
خ وبنَر روایََت رکد از حسَن مََؤدب كَی گفََت در نشَاوبر روزی اسََتاد امَام دروییشََ را شََی  حکایَت:

خرقه ربكشید و بسیاری برنجانید و از شهر بریون رکد بسبب آنک مگر آن دروی  را وخواَه ا عیلک دقَان 
 نظری وبدو این ا عیلک از نزدیکان استاد امام وبد، مگَر آن درویَ  از محَیب درخواسَت رکد  وبد كَه

او. باید كی دعویت سَازی و قَّواالن را وخَواح و ا عیلَک را حاضَر گَرداح كَی در اکر او سَوختهامشب  
آن محب آرزوی دروی  وجای آورد،، دیگر روز خرب باستاد امام رسید، آن درویَ  را خرقَه ربكشَید 

دند، پََ  شََیخ حسََن و همجََو رکد و از شََهر بََریون رکد. چََون خََرب وخان ََا  شََیخ آوردنََد درویشََان رنجََور شََ
باید كی دعویت نیکو بسَازی بَا مهَه تکلَف و مجلَا مجَع شَهر را طلَب داری و مؤدب را گفت امشب  

استاد امام را وخواح و مشعهای بسیار فراگریی. حسن گفت بَرفح و آنَچ شَیخ فرمَود  وبد راسَت رکدم و اسَتاد 
مد و شیخ او را شبانگا  بَر تخَت نشَاند بَا خویشَنت امام را خرب رکدم و اهل شهر را حاضر رکدم، استاد امام بیا

مهب، و صوفیان در پی  تخَت شَیخ سَه صَف ششسَتند، در هَر صَف صَد مَرد، و مَا سَفر  شهَادو، و صَاحب 
گشَت، چَون سفر  خواَه وبطاهر وبد، و هنَوز امَرد وبد و خَخت بَا مجَال، نَمی َبَا پوشَیهد، بَر سَر سَفر   

د َا  لوزینَه پَی  شَیخ و اسَتاد امَام هنَادم، چَون ایشَان پَایس چنَد مشعی روشن. چون وقت شرییین رسی
بکار بردند و دست باز كشَیدند، شَیخ گفَت یَا باطَاهر بیَا و ایَن ََام بَردار و پَی  آن درویَ  شَو، وبلَع 

نََه. خواَََه وبطََاهر آن َََام لوزینََه خََور و یََک نیمََه در دهََان آن درویََ   ترشََیزی، و یََک نیمََه  
  شد و وحرمت بدو زاَن ششست و یک نیما لوزینه خود وخَورد و یَک نیمَه در دهَان برداشت و پی  دروی

دروی  هناد و دیگری مهچننی رکد. آن دروی  فریاد برداشت و َامه خرقه رکد و لبیک زنان از خان َا  
زد. شَیخ خواََه وبطَاهر را گفَت یَا باطَاهر تَرا وخَدمت آن درویَ  وقَف دوید و نعر   بریون رفت و  

آور و هر وجا كی او فَرود آیَد شو، و خدمت او وجای  دو. برو، عصا و ابری  او بردار و از پ  او  رک
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كََن تََا بََه كعبََه. خواَََه وبطََاهر عصََا و ابریََ  آن درویََ  برداشََت و از پََ  او برفََت، وبلَع مغمََزی   
آیَی؟ وجَا  دوید، چون وبی رسید گفَت بازپ  نگریست خواَه وبطاهر را دید كی از پ  وی  

گفت پدرم مرا وخدمت وت فرستادست و احوال بگفت. وبلَع بازگشت و پی  شَیخ آمَد و گفَت ای شَیخ از 
برای خدای وبطاهر را از من بازگردان. شیخ وبطاهر را بازخوانَد. آن درویَ  خَدمت رکد و برفَت. چَون 

شَمی لقمَا لوزینَه از شَهر بَرون وبلَع بشد شیخ روی سوی استاد امام رکد و گفت ای استاد، دروییش را كَی 
وتان رکد و به حجاز افگند، چندین رنجانیدن و خرقه بر كشیدن و رسوا رکدن چرا؟ و ایَن مَا را از بَرای وت 

رکدو، وگرنَه بَه سَبب وت پی  آمد واال چهار سال وبد كی آن دروی  در اکر وبطاهر ما وبد و ما آشرارا  ی
اسََت و اسََتغفار رکد و وقََت خََوش گشََت و صََوفیان را حالتهََا وبدی ه بکیسََ بََازنگفتمی. استادبرخ

 ظاهر شد.
اند كه چون استاد امام را آن انکار برخاست از میان، از شیخ درخواسَت رکد كَی هَر آورد  حکایت:

باید كی درخان ا  مَن مجلَ  گَویی. شَیخ اَابَت رکد و درهفتَه یَک روز آنجَا مجلَ  گفَیت. هفته یک بار  
ََََک روز َنبََََت مجلََََ  ََََد و  آوبد، و رکیس هنََََاد  وبدنََََد، و مََََردم   ی نشسََََتند، شََََیخ عبََََدالّل مدن

باشودرآمد بسرسیدن استاد امام، چون یکدیگر را پرسیدند شیخ عبدالّل بَاشو گفَت ایَن چیسَت؟ 
ََا بشََنوی. عبََدالّل گفََت مََن او را  اسََتادامام گفََت از آن شََیخ وبسعیدسََت، مجلََ  خواهََد گفََت، ششََنی ت

نیسح استاد امَام گفَت. گَوش دار كَی ایَن مَرد مشرفسَت بَر خواطرهَا، تَا هَیچ حركَت  منکرم یعین معتقد
نکََین و هََیچ چیََز نیندییشََ، كََی او حََاو باز ایََد. پََ  شََیخ وبسََعید درآمََد و بََر رکیس رفََت و مقریََان 
ََاد كََی  ََاخود: بََ  ب ََد و شََیخ دعََا بگفََت و در خََخن آمََد. شََیخ عبََدالّل بََاشو آهسََته گفََت ب برخواندن

هنوز خخن متام نکرد  وبد، شیخ روی سوی او رکد و گفت: در باد معدن بادسَت. ایَن كلمَه  دربادست! او
بگفََت و بََا سََر خََخن شََد. اسََتاد امََام شََیخ عبََدالّل را گفََت چََه رکدی؟ گفََت چنََنی گفََح. اسََتاد گفََت تََرا 
نگفح كی هیچ مگوی كَی ایَن مَرد مشرفسَت بَر هَرچ كَین و اندییشَ. چَون شَیخ در خَخن گَرم شَد و شَیخ 

بدالّل آن حالت او مشَاههد رکد، بَا خَود اندیشَه رکد كَه چنَدین موقَف بتجریَد بیسَتادم و چنَدین مشَایخ ع
شَود و بَر ام سبب چیست كی این مهه بَرین مَرد اظهَار  رادیدم و َند و اند سالست كه تا درخدمت مشایخ

 شود؟ شیخ در حال روی وبی رکد و گفت ای خواَه:ما  ی
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ََََرا وخََََت ََََاح كََََه ت  چنانسََََت و چنََََان وت چن

 

 ام كَه مَرا وخَت چنَنی اسَت و چنَنیمن چننی 
 

وصََلی الّل لَع محمََد و آلََه امجعََنی و دسََت بََر وی فََرود آورد و از رکیس فََرود آمََد و پََی  اسََتاد امََام و 
عبدالّل باشوشد. چون ششستند شیخ باستاد گفت كی با این خواَه بگو كی دل خَوش كَن. شَیخ عبَدالّل 

بیایی. شیخ گفت بسیار بزرگَان و مشَایخ را چشَم بَر ش كن كی وت هر پکجشنبه وخان ا  من  گفت آَنقت دل خو
آیمی نَه بتَو. چَون شَیخ ایَن خَخن بگفَت گریسَنت و خَروش از مجَع برآمَد و وت افتادست، ما بدان نظرها  

 شیخ عبدالّل آن انکار از دل بریون رکد و مجلا مجع صایف شدند..
چََون شََیخ عبََدالّل بََاشورا آن داوری برخاسََت، هبََر وقََت بََه سََالم شََیخ انََد كََه آورد  حکایََت:

رکد تَا شَیب وبد و گَا  گَا  اظهَار  آمدی و خخن گفیت. امَا شَیخ عبَدالّل را بَه  َاع و رقَص شَیخ انکَار  
! یعَین برخیزیَد و رقَص كنیَد بَرای خَدای سَححانه و  وخواب دیَد كَی هَاتف آواز داد كَی قومَوا و ارقصَو لِلّ

او! بیدار شد و الحول رکد و گفت این خواب شوریهد وبد كی مرا شیطان  ود. دیگر بار وخفَت مهچنَنی تع
بیدار شد و الحَول رکد و آرکی بگفَت و سَورۀ دو سَه از  الّل قوموا وارقصو»گوید كی دید كی هاتف  

اسَت و وخان َا  بزیَارت قرآن برخواند، در خواب شد مهان دید دانست كی ََز حَّ  نتوانَد وبد. بامَداد برخ
گفت كی قوموا و ارقصوالّل. شَیخ عبَدالّل را آن انکَار از دل شیخ آمد و شیخ را دید كی از اندرون خانه  

 دور شد.
ه درین وقت روزی شیخ عبدالّل باشو به نزدیک شیخ آمد، شَیخ در چهَار بَال  نشسَته وبد  حکایت:

شَیخ گفَت بَه چهَار بَال  منگَر وخلَ  و خَوی نگَر. و تکیه رکد ، از آن انکَاری بَدل او درآمَد. 
چون شیخ این دقیقه شمود بدین لفظ موَز، شیخ عبدالّل را آن انکار برخاست و وتبه رکد كَی دیگَر بَر 

 شیخ هیچ اعدا  نکند.
امام الحرمنی اوباملعاو ََویین گفَت قَدس الّل روحَه العزیَز، كَه چَون شَیخ وبسَعید بَه نشَاوبر  حکایت:
مَن او را عظَمی منکَر وبد چنانَک پَی  او خَخن او نتوانسَیت گفَت. یَک روز چَون از  َاز بامَداد  آمد، پدر

فار  شد مرا گفَت َامَه درپَوش تَا بَه زیَارت شَیخ وبسَعید شَوو. مَرا ازو عجَب آمَد. پَ  هَر دو بَرفتمی تَا 
دای! مَرا از وخان ا  شیخ. چون از در خان ا  در شدو شیخ گفت: درای ای خلیل خدای به نزدیک حبنب خ

آن خخن ه عجب آمد، پدرم درشد، شیخ در صومعه تنها وبد، مریدان را آواز داد كَی بیاییَد و مَرا برداریَد. 
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و شیخ ما در آخر عمر دشوار بروتانسیت خاسنت، از ب  ریاضَت كَی در اول عهَد رکد  وبد و خَود را از پَای 
مدد كیسَ برخیَزد. دو تخت قوت رکدی تا یب درآویخته بیشد برتخت نشسیت و پای فرو گذاشیت و بدست بر

ك  بدویدند از مریدان شیخ و او را برگرفتند. شیخ پدرم را در بَر گرفَت و لح َا ششسَتند و خَخن گفتنَد چَون 
ساعیت برآمد، استاد امام درآمد و یک زمان حدیث رکدند. استاد امام برخاست و برفت. پدرم از پ  پشت 

هان بر گوش پدرم هناد و چیَزی بگفَت. پَدرم وبیس بَرران شَیخ داد. مَرا نگریست. شیخ داستاد امام  
از آن حركت تیجب زیادت گشت. پَ  پَدرم برخاسَت و بَریون آمَدو. چَون وخانَه رسَیدو از پَدر سَؤال 
ََب آمََد: یکََی آنََک شََیخ وبسََعید را منکََر وبدی و مََرا بامََداد  رکدم كََه مََرا امََروز از سََه حالََت تیج

رت شیخ روو. و دوم چون به نزدیک شیخ رفتمی گفت درآی ای خلیل خَدای بَه فرمودی كی برخیز تا بزیا
نگریسََیت، شََیخ چیََزی نزدیََک حبنََب خََدای. سََمی چََون اسََتاد بََریون رفََت وت از پََ  قفََای اسََتاد  

بگوش وت در گفت، وت وبیس برران او هنادی. پدر گفت بدانک من دوش وخواب دیدم كی مبوضَعی عزیَز 
گفََت و خلََ  بسََیار گذشََح، شََیخ وبسََعید را دیََدم كََه در آن َََای مجلََ    و متََرّبک و َََایی خََوش 

نشسته، من از غایت انکاری كه باوی وبد روی از آن موضع بگردانیَدم. هَاتف آواز داد كَی رو  از 
گرداح كه به منزلت حبنب خدای است در زمنی! چون بشنیدم مَرا غَریت بشَریت دامَن گرفَت بَا كیس  

ی اگر او به منزلت حبنب خدایسَت تَا مَن مبنزلَت كَی باشَم. آواز آمَد كَی وت مبنزلَت خلیَل خود اندیشیدم ك
خدایی. من بیدار شدم از آن انکار كه مرا با شیخ وبد هَیچ  انَهد وبد بلَک بعَو  هَر داوری هزاردوسَیت 
ود پدید آمهد وبد. امروز به زیارت او شدو، گفت درآی ای خلیَل خَدای نزدیَک حبنَب خَدای، بَاز  َ

كه من قفراست و رکامت برآنچ وت دوش وخواب دیدۀ اطالع دارم. چَون اسَتاد امَام برخاسَت مَن بَر اثَر او 
گذشت كه اگَر شَیخ درََا حبنَب دارد و مَن درََا خلیَل، درََا اسَتاد امَام نگریسح، بر خاطرم   

او بََر ضََمایر  چیسَت؟ شََیخ دهَان بََر گََوش مَن هنََاد و گفََت درََا كلََمی خَدای تعََاو. از آن اشََراف خَاطر
شدگان ایزد سححانه و تعاو، تیجب رکدم و سر فرو بردم و وبیس بَرران شَیخ دادم. مَن بَا پَدر گفَح حالَت ایَن 

گویَد صَلعم كَی: منزلتها چگونه وتام دانست؟ پدرم این حَدیث باسَناد درسَت رواتیکَرد كَی رسَول  
َن   تي اَکَ  رفح.پدر به سالم شیخ   و بعد از آن با رائیلیاِء َبَن ِاس  ُعلماُء ُامَّ
اند كه سَبب ارادت مَن در حَّ  شَیخ وبسَعید و فرزنَدان او كَه در از عمید خراسان ن ل رکد  حکایت:
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ابتدا كی مَن ششَاوبر آمَدم یکسَوار  وبدم و مَرا حاََب محمَد گفتنَدی. هَر روز بامَداد بَدر خان َا  شَیخ 
آن روز بر من مبارک وبدی. یک شَب اندیشَه  وبسعید برگذشتمی و بدانجا درنگریستمی و او را بدید ،

رکدم كه فردا به سالم این شَیخ شَوم و او را چیَزی بَرم. هَزار درم سَمی بسَخح از آن سَیمي كَي در آن وقَت 
َنزد  وبدند، سي درم بدینار . و این هزار درم سمی در تایی اکغَذ پیچیَدم تَا چَون روز شَود بَه سَالم شَیخ 

دریَن خانَه تنهَا وبدم و بَا كَ  نگفَح. پَ  وخَاطرم درآمَد كَی ایَن بسَیار  شوم و این سمی پی  وی به. و
باشد، پاند درم متَام باشَد سَمی بَدو نیمَه رکدم و پانَد درم در پَ  بَال  رکدم و پانَد درم وخَدمت شَیخ 
بردم و سالم گفح و آن سمی وخواَه حسن مؤدب دادم. حسن برفیق بگَوش شَیخ گفَت كَی حاََب محمَد 

ست، شَیخ گفَت مبَارک بَاد امَا متَام نیَاورد  اسَت، یَک نیمَه در پَ  بَال  گذاشَته اسَت و شرستا آورد  ا
حسَن را هَزار درم وامسَت، متَام بَه حسَن دهَد تَا حسَن دل از وام فَار  كنَد. عمیَد گفَت چَون ایَن خََخن 

دسَت بشنیدم متغری شدم و چارکی قفرستادم تا باقی بیاورد و وحسن داد. پ  گفح ای شیخ مرا قبول كَن. شَیخ 
مَن بگرفَت و گفَت متَام شَد، بَرو بَه سَالمت. عمیَد گفَت بعَد از آن هَیچ كَ  را بَر مَن دسَت نبَود و بَه 

افتاد باختیار من وبد و هرگز هیچ رنج ندیدم و هر روز اکرم در زیَادت وبد. سالمت وبدم و اگر چه خرَی  
 این مردست. چون بازگشح شیخ از پ  پشت من درنگریست و گفت ای بسااکر كه در پ  قفای

وبسَعید خشَاب گفَت، كَی خَادم خَاص شَیخ قَدس الّل روحَه العزیَز وبد، كَه روزی شَیخ از  حکایَت:
شَد، سَاخیت بَر اسَب افگنَهد، و خان ا  كوی عدح كویان بریون آمد تا به گرمابه شود، عمید خراسَان  

سَب بزیََر آمََد و هنَوز عمیََد خراسَان نبََود، ه حاََب محمََدش گفتنَدی. چََون چشَم بََر شَیخ افگنََد از ا
بایَد كَی شَیخ مَرا در دل خدمت رکد و گفت بدستوری خخین بگوو، شیخ گفت بگَوی. عمیَد گفَت  

خود َای دهد، شیخ گفت دادو، اوخدمت رکد و برفت. و شیخ به گرمابه رفت و آن حَدیث بَا مَن صَحبت 
وت اَابَت رکدی،  داشت، خویشنت نگا  نتوانسح داشت، گفح ای شیخ آن مرد چنان خخین بگفَت و 

او را چه محل آن وبد؟ شیخ گفت او را باحّ  تعاو سری است، عجب نبَود كَه آنَچ َویَد بیابَد. از آن روز بَاز 
اکر او باال گرفت تا بعد از آن به مَدیت نزدیَک، خواََه وبالفَت  شَیخ گفَت: روزی پَی  شَیخ اسَتاد  وبدم، و 

اَََب او وبد، روزی بََه زیََارت شََیخ درآمدنََد، عمیََد خراسََان امحََد دهسََتاح وبد و ایََن حاَََب محمََد ح
آمَد، ََواح صَاحب مجَال وبد، درآمَد و خَدمت رکد، شَیخ گفَت درآی ای عمیَد حاَب محمد پی   
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آمد، شیخ گفت نه عمیَد خراسَان آید، و امحد دهستاح بر اثر او  خراسان. او گفت اینک عمید خراسان  
دهستاح را كه عمید وبد هیچ التفات نکَرد، امحَد دهسَتاح  وتیی، او سگیست، سگان  بدرند. و شیخ امحد

را بکشتند و پار  پار  رکدند و حاَب محمد عمید خراسان گشت و شصت سال خرا  خراسان بیَد كفایَت 
 ام در عمیدی خراسان.او وبد و پیوسته به دفاخر بازگفیت كه نب رکدۀ شیخ

در باصفهان شدم، پی  نظام امللَک رمحَ  الّل علَمهی. خواَه امام وبالفت  عباس گفت كه من با پ حکایت:
چون پی  او دررفتمی پدرم او را دعایی بگفت. نظام امللَک گفَت ای خواََه امَام مَن هَرچ یَافح از شَیخ 
وبسعید یافح، پدرم گفت چگونه؟ گفت یک روز در نشَاوبر وبدم بَر اسَیب بَدلگام نشسَته، بَه كَوی عَدح 

خواننَد مَن بَرفح و وخان َا  درشَدم، شَیخ وبسَعید را ن بیامَد و گفَت تَرا  رفح، یکَی از پَ  مَكویان  
دیدم، مرا بسرسید و من پیشد از آن وخدمت شیخ رسیهد وبدم چنانک آن حکایت وجای خوی  گفته آیَد، 
ََه  و دسََت مََن بگرفََت و گفََت نیََک مََردی خََواهی وبد. مََن خََدمت رکدم وبازگشََح، دیگََر روز ب

گفَت چَون مجلَ  دیَد، شَیخ خَخن  ستوح متواری ششسح چنانک شیخ مرا  یخدمت شیخ آمدم و در بر 
به آخر رسانید گفت حسن را قرضی هست، و من كمركَی سَاخته وبدم چنانَک رعنَایی َوانَان باشَد كمَر را 
شد بگشادم و بدادم، شیخ گفت حسَن را كَی آن كمَر بیَاور، حسَن كمَر وخَدمت شَیخ رسَانید، شَیخ بسَتدو 

ا كمَر افکنَد و چنَد بَار بگردانیَد و گفَت نَه دیَر رود كَه چهَار هَزار كمَر در پَی  وت انگشت در حلق
ام، چهَارهزار مردانَد در خَدمت مَن بَا كمرهَای زر و خواهند بسنت، مهه كمرهای بزر. امروز عر  داد 

 من هرچ یافح از براکت شیخ باسعید است.
و او از مجلَا مشَایخ مَاوراءالنهر وبد، در آن پریی وبد در شهر مرو و او را محمد وبنر گفتنَدی  حکایت:

وقت كی بغراخان قصَد كشَنت صَوفیان مَاورالنهر رکد مجَاعتي از مشَایخ ایشَان متَواری مبَرو آمدنَد. و ایَن 
محمََد ختََین از آن مجلََه وبدو شََیخ مََا را ندیََهد وبد و در مََرو امََا  وبد، او را اوببکََر خطیََب گفتنََدی، از 

فال دیهد وبد. مبهمی عزم نشاوبر رکد. پ  محمد ختَین پَی  او آمَد و گفَت شامردان قفال و شیخ را پی  ق
خَواه كَی از شَیخ اوبسَعید بسَریس شنوم كی قصد نشاوبر داری و مرا حاَیت است. گفت چیست گفت   

ام و حدیث من باوی بگویی كه آثار را محَو وبد؟ گفَح مَن ایَن یَاد چنانک او نداند كی این سؤال من رکد 
 داشت. این خخن را بر اکغذی َنی ، بر اکغذی نبشت و مبن داد. وببکر خطیب گفَت ششَاوبر آمَدم نتوام
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دادنََد كََی خواَََه و در اکروان سََرایی نََزول رکدم، در حََال دو صََویف دیََدم كََی درآمدنََد و آواز  
ََد و گفتنََد شََیخ وبسََعید سََالم  وببکََر خطیََب در اکروان مََرو كدامسََت؟ گفََح مََن. ایشََان نزدیََک آمدن

گوید كی ما آسود  نیستمی كی وت در اکروان سرای نزول رکدی، باید كی نزدیَک مَا آیَی، گفَح گوید و   
تا به گرمابه درآو و غسلی برآرم آنگه بیاو. و من از آن سالم و پیام متحری شدم چون از محام بریون آمدم 

ن در صَحبت ایشَان وخَدمت شَیخ رفَح، مهان دو دروی  را دیَدم بَر سَر گرمابَه ایسَتاد  بَا عَود و گَالب، مَ
 چون نظر شیخ بر من افتاد گفت:

ََََََََََ ََََََََََذاَاه  سََََََََََوِل و َحّب  اًل بسََََََََََعدی َوالرَّ

 

 ََََََََ  َ َََََََََو  َ ََََََََّب َو ُسََََََََوِل لحُ ُ ه الرَّ ََََََََلر  ه امل   ِس
 

داری خخن او به نزد ما ب  عزیز اسَت، و وت تَا از مَرو سالم گفح َواب داد. گفت رسالت آن پری وت سبک  
مشارو. وببکر خطیب گفت مَن بشرسَح، پَ  شَیخ گفَت بیَار تَا چَه داری و آن پَری رفتا ما منزل منزل  

چه گفتست؟ وببکر خطیَب گفَت در آن سَاعت مجلَا علَوم فرامَوش رکدم از هیبَت شَیخ، گفَح ای شَیخ 
وتانسَیت داشَیت، سَؤال پَریی را یَاد  َیاکغذ در َیب َاما راهست، شیخ گفت متف  را و مختلَف را یَاد  

تَر شَدم. شََیخ گفَت اگَر بَاوت بگََوو سَؤال را یَادت آیََد؟ گفَح فرمَان شََیخ ز آن خَخن نیَز شرسََتهداشَت؟ ا
راست گفت سؤال اینست كه محو آثار ممرن هست؟ گفح مهچننی است شیخ گفَت اگَر ََواب اكنَون گَوو بَر وت 

روی ََواب گَوو. اوببکَر الزم آیَد كَی مهَنی سَاعت بَازگردی، شَغلی كَه هسَت بگَزار و چَون  
فرمَود و وبقَت رکد و رکهمَا  آمدم و شیخ اعزازهَا  طیب گفت تا من در نشاوبر وبدم هر شیب بر شیخ  خ

قَََي التب  مراَعََت بَََه خََدمت شَََیخ آمََدم و گفَََح ََََواب آن سََؤال پَََری پََ  شَََیخ گفَََت پََری را بگَََوی 
ان فرمایَد.  اند اثر وجا ماند. وببکَر خطیَب گفَت سَر در پَی  افگنَدم و گفَح شَیخ بیَ  عنیوالَتَذر  

 شیخ گفت این در بیان دانشمندی نیاید، این یبت یادگری و با او بگوی:
 َسمم مهه اشک گشَت و چشَمم بگریسَت
ََََن عشََََ  وت چیسََََت ََََد ای ََََری  ان  از مََََن اث

 

 َسَََََم مهَََََی بایَََََد زیسَََََتدر عشَََََ  وت یب 
 چََون مََن مهََه معشََون شََدم عاشََ  كیسََت

 

فرمود تا شوشَت و مبَن داد. چَون بَه مَرو رسَیدم پَری گفح شیخ قفرماید تا بر َایی ثبت كنند، حسن مؤدب را 
انَد و آمد، گفح كه مرا به نزدیک سلطاح فرستادی كه اسرار مهه عار پی  وی بر طبیق هناد محمد ختین  

قصه آنچ رفته وبد مهه باوی د ریر رکد و اکغَذ شمَود، چَون برخوانَد نعَرۀ بَزد و بیهَوش بیفتَاد، از آنجَا بَدو 
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 َای برگرفتند و به خانه بردندو هفح را در خاک رفت رمح الّل علیه. ك  او را از
اند كی در آن وقت كی شیخ وبسعید قدس الّل روحه العزیز ششَاوبر وبد، آنجَا امَا  وبد آورد  حکایت:

از اصحاب وبعبدالّل رکام، او را وبالحسنی وتح گفتندی و شیخ ما را منکر وبدی و انکار وی بدرَا وبد 
كه هروقت پَی  او خَخن شَیخ گفتنَدی او لعنَت رکدی و تَا شَیخ در نشَاوبر وبد او بکَوی عَدح كویَان كَه 
خان ا  شیخ در آنجا وبد نگذشته وبد. روزی شیخ گفت اسب زین كنیَد تَا بَه زیَارت وبالحسَنی وتح شَوو، 

وتان ی پَی  او  َیرود كه خخن ومجعی صوفیان و مریدان بدل بر شیخ اعدا  رکدند كه بزیارت كیس  
كند. شیخ برنشست بامریدان، در را  رافضیت از خانَه بَریون آمَد، شَیخ را دیَد گفت و اگر نام او شنود لعن  

با مجَع، لعنَت آغَاز رکد، مجاعَت قصَد زخَم او رکدنَد، شَیخ گفَت آرام گرییَد، باشَد كَه بَدان لعنَت بَروی 
چون وتیی لعنت كند؟ شیخ گفت معاآالّل او لعنَت بَر  رمحت كنند، مجع گفتند چگونه رمحت كنند بر كیس كی بر

كنَد بَرای خَدایرا، و آن مَرد ایسَتاد  كند او پندارد كی ما بر باطلمی و او برحّ ، او لعنت برآن باطل  ما  ی
شنود، حَاو در پَای اسَب شَیخ افتَاد و گفَت ای شَیخ وتبَه رکدم، بَر حَّ  گفت  وبد و آن خخن كی شیخ  

باطل من، اسالم عرضه كن تا شو مسَلمان شَوم! شَیخ مریَدان را گفَت: دیَدی كَه لعنَیت كَه بَرای وتیی و بر 
خدای كین چه اثر دارد! چون فراتر شدند حسَن مَؤدب دروییشَ را پَی  فرسَتاد تَا امَام وبالحسَنی را خَرب 

گفَت او بَه نزدیَک ید، آن دروی  اوبالسحنی را خرب رکد، او شیخ را نفرین رکد و آكند كه شیخ به سالم وت 
ما چه اکر دارد اورا به كلیسای ترسایان باید شد. چون دروی  بشنید نزدیک حسن آمد وآنچ وبد بگفَت. 

رود؟ حسَن آنَچ ادفان را روز یکشنبه وبد، شیخ را خود آماهی وبد از آنچ رفت، گفت یا حسَن چَه  
ی بَه كلیسَا هنَاد و گفَت بسَم الّل الَرمحن شنید باز ود، شیخ گفت اكنون پری آنچ فرمَود  اسَت وجَای آرو، رو

فرماید. چون به كلیسا رسید ترسایان مجع وبدندو به اکر خود مشَغول، چَون الرحمی چنان باید رکد كی پری  
رکدند تا وچه اکر آمهد اسَت و ایشَان در پَی  كلیسَا شیخ را بدیدند مهه گرد وی درآمدند و در وی نظار   

رکدنَد. عییس و مرو در د ار صَفه رکد  و روی بَدان آورد  و آنَرا خَجهد  صفا رکد  وبدند و صورت 
 َت ُقل  َءَان  شیخ بدنبالا چشم بدان صوریا باز نگریست و گفت 

ِ َت ِللّنَاِس ات 
َُذوح وُاّ َ ِاهَلَنی   الّل ُدوِن   ِمَن  خِ

ت درین لح َه حَّ  را سَححانه و گویی مرا و مادر مرا وخدایی گریید؟ اگر محمد و دین محمد حّ  اسوتیی كه  
تعاو خجود كنید. چون شیخ این خخن بگفت آن هر دو صورت درحال بزمنی افتادند چنانَک روهیاشَان از 
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سوی كعبه وبد. چون ترسایان آن بدیدند فریاد برآوردند و چهل تن ازیشان زنَار بربیدنَد و مسَلمان شَدند 
ع متصَوفه آورد و گفَت هَرک بَر اشَارت پَریان رود و مرقعها درپوشیدند و غسل آوردند. شَیخ روی وجمَ

چننی وبد، و این مهه از ربك  اشارت آن پری وبد و این خرب پی  اوبالحسنی وتح بردنَد كَه شَیخ را چَه رفَت و 
او چََه گفََت، امََام وبالحسََنی را حََالیت پدیََد آمََد و گفََت آن چََوب پََار  بیاریََد یعََین محفََه و. او رادر محفََه 

  شیخ رسید گفت مرا از محفه بریون آرید، او را بَریون آوردنَد و از در خان َا  شَیخ بَه نشاندند چون به خان ا
زد تا پی  تخت شیخ، و در دست و پای شیخ افتاد و مجع را حالتها پدیَد آمَد و او َامَه گشت ونعر   پهلو  

 گشت.خرقه رکد و شیخ و مجع موافقت  ودند و او از رکد  استغفار رکد و از مریدان شیخ 
ََت: ََه نشََاوبر وبد، روزی مجََاعیت آورد  حکای ََز ب ََد كََه درآن وقََت كََی شََیخ قََدس الّل روحََه العزی ان

رکدنَد. چَون مجاعَت گذشتند، قَّواالن آمَهد وبدنَد از طَوس و در بَازار  َاع  درویشان شیخ به بازار  
بایَد. ننَد، مَا را  َاع ایشَان  كانَد و در بَازار  َاع  وخان ا  آمدند با شیخ گفتند كی قَّواالن طَوس رسَیهد

انََد از تََر، بگََوی مقریََان رسََیهدشََیخ حسََن را گفََت بََرو در بََازار نشََاوبر شگََر تََا كیسََت نیکََو روی
باید كی آواز ایشان بشنوند، اسباب سفرۀ ایشَان تریتَب كَن تَا مقریَان بَا اصَحاشا امشَب طوس، و اصحاشا را  

بگشت و پی  شیخ آمَد و گفَت مهَا نشَاوبر بگشَح، هَیچ كَ  را بیاسایند. بریون آمد و گرد بازار نشاوبر 
تر از شیخ ندیدم. چون شیخ این خخن بشنید فرَی از پشَت بَاز رکد و گفَت ایَن فرََی را بَداکن نیکوروی

گویند كی پکجا  دینار بَهد كَی مجاعَت را امشَب اوایَی سَازو تَا مقریَان وبَعفر ما بر و بگوی كی ایشان  
مجاهدی پدید آید و دل وت از قر  ایشان فار  كند. حسن گفت به حمک اشارت شیخ بَداکن  طوس بیاسایند، تا

دهَی كَی برزفَان شَیخ رفتَه وبَعفر شدم وآنَچ فرمَود  وبد بگفَح. وبَعفَر گفَت ای حسَن وت گَواهی  
پکجَا   است كی وبَعفر ما؟ من گفح كی فردای قیامت از عههد بریون آو كی برزفان شیخ رفت كی وبَعفر ما.

دینار بسخت و دراکغذی رکد و مبن داد و فرَی شیخ مبن داد و گفت پی  شیخ رسان، چون برفح و آنَچ داد  
وبد پی  شیخ آوردم، وبَعفر بر اثر من درآمد و پکجا  دینار دیگر و تخیت فوطه بر سر غالم هنَاد  درآورد 

ام شَررانا آنسَت كَی وآنَچ مَن آورد  و پی  شیخ شهاد و گفت آنَچ بدسَت حسَن فرسَتادم باشَارت مشَا وبد
 برزفان مشا رفته است كه وبَعفر ما. كه دستگری مادر قیامت این كلمه خواهد وبد.

ه در آن وقت كَه شَیخ وبسَعید بَه نشَاوبر وبد حسَن مَؤدب كَی خَادم خَاص شَیخ وبد، از هَر  حکایت:
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ََد   مََد و غنََامین د اضََا آكیسََ چیََزی قََر  رکد  وبدو بََر درویشََان خََر  رکد ، و چیََزی دیرتََر پدی
رکدند. یک روز مجلا مجَع بَدر خان َا  آمدنَد، شَیخ حسَن را گفَت بگَوی تَا درآینَد، حسَن ایشَان را  

داد، شیخ گفت آن درآورد. چون شیخ را خدمت رکدند، كودكی از در خان ا  بگذشت و ناطف آواز  
، مهَه بسَخت و پَی  درویشَان هنَاد تَا طواف را آواز دهید، او را بیاوردند. شیخ گفَت آنَچ داری مجلَه بسَکج

باید شیخ گفت پدید آیَد. سَاعیت وبد، دیگربَار د اضَا رکد، شَیخ بکار بردند. كودک طواف گفت زر  
مهان َواب داد كودک گفت استاد مرا بزنَد. ایَن بگفَت و در گریسَنت اسَتاد. در حَال كیسَ از در خان َا  

سَتاد  اسَت و گفتَه كَه مَا را بَدعا یَاددار. شَیخ حسَن را درآمد و صرۀ زر پی  شیخ هناد، گفت فالن كَ  فر
گفت برگری و دفرقه كن بر متقاضیان. حسن زر مهه بداد و زر ناطف آن كودک بداد، هَیچ بَاقی  انَدو نَه هَیچ 

 دربایست. شیخ گفت در شد اشک این كودک وبدست.
ی مََنعم وبد و بیََاع حسََن مََؤدب گفََت محََیب وبد شََیخ را در نشََاوبر وبعمََرو حسََرو نََام،مرد حکایََت:

كن كَه هَرچ شَیخ ام، از وت درخواست  نشاوبر وبد. روزی مرا وخواند و گفت من از سر تا قدم مرید شیخ شهد
را باید مهه رََوع بَامن كَین، و گرچَه بسَیار باشَد بَاک نَداری. حسَن گفَت مَرا یَک روز شَیخ هفَت بَار بَه 

رفَت، گفَت ای حسَن بَه ر هشَح آفتَاب فَرو  نزدیک وی فرستاد هبَر شَغلی و او آن مهَه راسَت رکد. بَا
ََی  او روم كََی در دواکن  ََی پ ََح و شََرم داشََح ك ََار. مََن رف ََور و عََود بی نزدیََک وبعمََرو رو و گََالب و اکف

دارم بست. از دور چشم  برمن افتاد، گفت یا حسن چیست كه بیگا  ایسَتادۀ؟ گفَح ای اسَتاد شَرم   
ه فرمود  است كه من بَه فرمَان شَیخم. گفَح گَالب و عَودو اکفَور. از بسیاری كی امروز بیامدم، گفت شیخ چ

داری كَه بَامن رََوع در داکن بگشاد و چندانک خواسح بداد و مَرا گفَت چَون بَدین محّقَرات شَرم  
تََر وبد بََا مََن رَََوع كََین و بََدانچ معظََمكََین فََردا هبََزار دینََار اکروان سََرای و محََام گروسََتام تََاوت خََر   

تَر پَی  شَیخ آمَدم و من شاد شدم و گفح برسح از مَذلت گَدایی. بَا شَادی هَر كَدام متَام كین. حسن گفت 
عََود و گََالب آوردم. شََیخ شظََر انکََار درمََن نگریسََت و گفََت ای حسََن بََریون و انََدرون خََود از 
دوسیت دنیَا پَاک گَردان. حسَن گفَت بَریون شَدم و بَر در خان َا  بیسَتادم و سَرو پَای ربهنَه رکدم و بسَیار 

ح و روی بر خاک مالیدم و باز درآمدم. آن شب شیخ با من خخن نگفَت، دیگَر روز بَه مجلَ  بگریس 
بَریون شََد. هََر روز در میَان خََخن روی رکدی، امََروز در او ننگریسَت. چََون شََیخ از مجلَ  فََار  شََد 
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وبعمرو حسرو نزدیک من آمد و گفت ای حسن شیخ را چه وبدست كه امروز در من نگَا  نکَرد؟ گفَح 
آنچ دی رفته وبد باوی بگفَح. وبعمَرو پَی  تخَت شَیخ آمَد و تخَت را وبسَه داد و گفَت ای عزیَز  ندام و

روزگار، حیات و زندگاح ما شظر سست، امروز هیچ مبا در ننگریسیت، بر ما چه رفتَه اسَت تَا اسَتغفار كنَمی و 
بَاز شَدی. و هبزار دینَار  آری عذر آن خواهمی. شیخ گفت وت باز مهت ما را از الَع علینی بتخوم ارضنی  

اگر خواهی كی دل ما با وت خوش شود آن هزار دینار ن د كن تا بیین كی در میزان مهت مَا چَه سَکجد. وبعمَرو 
برفت و دو صر  بیاورد، در هر یکی پاند دینار نشاوبری، و پَی  شَیخ شهَاد. شَیخ گفَت یَا حسَن بَردار و 

ز و گوسَفندان را زیَر  بَای مزعفَر و معطَر سَاز و لوزینَا بسَیار و گاوان و گوسفندان وخر، گاوان را هریسه سا
هزار مشع بروز بر افروز و عود و گالب بسیار بیار، و فردا روز ببوشنگان سفر  شه، و این دهییسَت بَر كنَار 

بایَد كَی نَه بَدین سَرای منَت وبد و نَه بَدان نشاوبر بغایت خوش و به شهر منادی كَن كَی هَر رکا طعَا   
خصََومت، بیایََد. حسََن گفََت ایََن مجلََه بسََاخح و منََادی بشََهر درفرسََتادم، دو هََزار مََرد زیََادت سََرای 

ببوشنگان آمدند و شیخ با مجع بیامَد و خَاص و عَام را بَر سَفر  ششَاند و بدسَت مبَارک خَوی  گَالب بَر 
خوردنَد. یکَی از مجلَا منکَران شَیخ در دل اندیشَه سوخت و خل  طعام  ریخت و عود  ایشان  

كند؟ و هزار مشع بروز در گرفنت. شیخ از میان آن مهه قوم پی  مَرد رکد كه این چه اسرافست كه این مرد  
باستاد و گفت ای َوامرد انکار و داوری از سینه بریون كن كه هرچ در حّ  حّ  كین هیچ اسراف نباشَد و 

تاد و مریَد شَیخ شَد و هَر مَال اگر دانگی سمی در حّ  نف  بکاربری اسراف وبد. آن مرد در پای شیخ اف
كی داشت فدای شیخ رکد. حسن گفت چون فار  شدند و هرچ وبد صَرف شَد مَن سَفرها برگَرفنت و بشَهر 
آمدم. چون شب درآمد شیخ سرباز هناد و مرا آواز داد و گفت ای حسَن شگَر تَا در خزینَه چَه ماندسَت 

یَا . شَیخ گفَت هبَد مَدم و گفَح هَیچ چیَز  َیشوو. من خزینه وجسَح چیَزی نیَافح. بازآكه مادر خواب  ی
یا ، دیگر بار  َسح یک تَا نَان یَافح، بَه طلب كن. دیگر، بار طلب رکدم، نیافح. گفح ای شیخ هیچ  ی

 نزدیک شیخ بردم، شیخ گفت برو خر  كن تا ما در خواب شوو. خر  رکدم، شیخ در خواب شد..
آمدنَد، بعضَی روحه العزیَز بَه نشَاوبر وبد مریَدان بسَیار   ه درین وقت كی شیخ قدس الّل  حکایت:

وبد، َفَیت كفَ  داشَت بَر قطَری همذب و بعضی ناهمذب. یکی از روستا وتبه رکد  وبد و در خان ا   
زد  كی هر وقت وخان ا  آمدی آوازی و گفت ترا باید رفت و ایَن درۀ اسَت در میَان كَو  نشَاوبر و طَوس و 
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پیوندد و گفت چون بدان در  درشَوی، پَارۀ بَروی، آید و به رودخانا نشاوبر    آیب از آن در  بریون
سنگی است. بر آن سنر دوگانا باید گزارد و منتظَر وبدن كَی دوسَیت از دوسَتان مَا بَه نزدیَک وت آیَد، 
سالم ما وبی رسان و خخین چند با آن دروی  بگفت كَی بَا او بگَوی كَی او دوسَت عزیَز ماسَت. آن 

روم و ولَی از اولیَاء حَّ  را زیَارت رکد كَه  رغبت متَام روی در را  هنَاد و مهَه را  اندیشَه  دروی  ب
كن. چون بدان موضع رسید كی اشارت رفته وبد، سَاعیت وتقَف رکد، آواز طَران طَران در آن كَو  ظَاهر 

تَر آن عظَمی شد كی كو  از هیبت آن بلرز افتَاد. درویَ  بازنگریسَت، اکدهَایی دیَد سَیا  عظمی،كَی از
نتواند وبد. حركت نتوانست رکدن. اکدهای آمد تا به نزدیک آن سَنر و سَر بَر سَنر هنَاد و بیسَتاد. چَون 

رکد. از سَر یب دروی  با خویشنت آمد دیَد اکدهَا را كَی بتواضَع سَر بَر سَنر هنَاد  وبد و هَیچ حركَت  َی
و وتاضَع رکد. درویَ  چَون بدیَد  خویشتین و ترس گفت شیخ سالم رسانید. آن اکدها روی بر خاک مالید

دانست كی شیخ پیغام وبی داد  است. آنچ گفته وبد با او بگفت و او بسیار وتاضع رکد. چَون درویَ  خَخن 
متام رکد اکدها باز گردید. چون از نظر دروی  غایب شد دروی  از آن كو  بزیر آمد و چَون انَدكی برفَت 

امََد تََا داشََت مجلََه بشرسََت و ربكشََید وآهسََته  ششسََت و سََنگی برگرفََت و آن آهنهََا كََی بََر كفََ  
وخان ا . چون وخان ا  درآمد كیس را خرب نبَود و سَالم چنَان گفَت كَه آواز او اصَحاب وحیلَه بشَنودند. چَون 
مشایخ حالت او بدیدند خواستند كی بداننَد كَی آن كَدام پَری وبد  اسَت كَه نَمی روز  خَدمت و صَحت اودر 

ها بریاضت و مجاهدت آن تأدیَب وشرسَتگی حاصَل نتوانَد آمَد. از وی چندان اثر رکد  است كی عمر
وی سَؤال رکدنََد شََیخ تََرا بَه نزدیََک كََی فرسََتاد  وبد؟ او قصََه بگفَت، مجََع تیجََب رکدنََد و مشََایخ آن 
حدیث از شیخ سؤال رکدند، شیخ گفت او هفت سال رفی  ما وبد  اسَت و مَا را از یکَدیگر راحتهَا وبد . 

هیچ ك  از آن دروی  حركیت درشت ندید و نه آوازی بلند شنید و بیک نظر شیخ  یف الجمله بعد از آن روز
 مؤدب وهمذب گشت.

گفت علویی استاد عبدالرمحن گفت، كی مقری شیخ ما وبد، كه روزی شیخ در نشاوبر مجل    حکایت:
در وبد در مجل  شیخ، مگر بدل آن علوی بگذشَت كَی نسَب مَادارو و عَزت و دولَت شَیخ دارد. شَیخ 

حال روی بدان علوی رکد و گفت یا سید هبد ازین باید و هبد ازین باید. آنگَه روی بَه مجَع رکد و گفَت 
گوید كی نسب ما دارو و دولت و عزت آنجاسَت. بَدانک محمَد علیَه گوید؟  دانید كی این سید چه   
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نسَب وبدنَد و مشَا بَه نسَب از آن السالم هرچ یافت از نسبت یافت نه از نسب، كی وبَهل و وبهلب ه از آن 
كنَمی، الََرم او و هنوز قناعت  یاید و ما مهگی خویشنت را در نسبت بدان همد بسرداختههمد قناعت رکد 

از آن دولت و عزت كه آن همد داشت ما را ننب رکد و شمود كی را  بَه حضَرت مَا بَه نسَبت اسَت نَه بَه 
 نسب.

رمح الّل علیه گفت كه روزی شیخ اوبسعید قدس الّل روحه العزیَز  َدم شیخ االسالم اوبسعید حکایت:
اندیشَید كَی ایَن خَخن كَی ایَن گفت. دانشمندی فاضل در مجل  حاضر وبد، با خَود  در نشاوبر مجل   

گوید در هفت سبع قرآن نیسَت. شَیخ حَاو روی بَدان دانشَمند رکد و گفَت ای دانشَمند ایَن خَخن شیخ  
در سبع هشَح اسَت. آن دانشَمند گفَت ای شَیخ سَبع هشَح كدامسَت؟ شَیخ گفَت هفَح سَبع  گویمیكی ما  
ُسوُل َبّلغ  آنست كه  ا الرَّ َ . مشَا پنداریَد كَی حَیهِدِ ما َاو  حی ِاو َعب  َفَاو  و هشح سبع آنست كه  َک ِزَل ِاَلی  ما ُان   یا َاهی 

ه بر محمد صلی الّل علیه و سم ایَن هفَت خخن خدای عزوَل محدود و معدودست؟ آن كالم الّل الهنای  ك
ََد و منسطََع نگََردد، در هََر لح ََا ازوی سََبع اسََت امََا آنََچِ در دل شََدگان   رسََاند در حصََر وعََد نیای

ُ فرماید رسد چنانک مصطف صلی الّل علیه و سم  رسوو بدل شدگان   ُ وا فراَسَ  امل  ُه َین  ؤ  ِادَّ ُظُر ُشوِر ِمن َفِانَّ
   گفت:. پالّل 

ََََََََََه خََََََََََرب ََََََََََه ن ََََََََََرا وت راحََََََََََت معاین  م

 

 وجََََا معاینََََه آمََََد خَََََرب چََََه سََََود كنَََََد 
 

تَازی و آید كی پهنای لوح محفوظ چندانست كی به چهار هزار سال اسب تازی  آنگا  گفت در خرب  
تر از موی یک خط است، ازآن مهَه كَی بَدین خلَ  بَریون داد  اسَت از آدم تَا رسَتخیز مهَه درآن باریک
 از دیگران خود خرب ندارد. اند،مانهد

ه درآن وقت كه شیخ قدس الّل روحه العزیَز ششَاوبر وبد او را منکَران وبدنَد و ازآن مجلَه  حکایت:
شَد كَی  ود از باطن  بریون  َییکی قاضی صاعد وبد كی آرک او رفته است و اگرچ بظاهر انکار  ی

گویَد ان وبد. روزی قاضی را گفتنَد كَی وبسَعید  اصحاب رأی رکامت اولیا را منکر باشند و او مقدم ایش 
كی اگر مهه عار خون طل  گرید ما َز حالل نخورو. او گفت من امروز این مرد را بیازماو. فرمود تا دو بَرۀ 
فربه یکسان آوردند و هر دو راهبا دادند یکی از وَه حَالل دیگَر از حَرام و هَر دو را بیَک شَرل 

روم مشَا ایَن بریاهنَا بَر اثَر ن رکدند و بر دو طب  شهادند و گفت من بسَالم شَیخ  بیاراستند و بیک رنر بریا
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آوردنَد چَون بسَر چهَار سَوی رسَیدند غالمَان تَرک من بیارید خدمتکاران بریاهنَا بَر سَر هنادنَد و  
نََد. مسَت بدیشَان بََاز خوردنَد و تازیاهنََا در هنادنَد و كسََان قاضَی را بزدنََد وآن بَرۀ كََه حَرام وبد در روبد

ایشان از در خان ا  درآمدند و یک بریان درآوردند و وخدمت شهادند. قاضَی وخشَم در ایشَان نگَا  رکد و 
در اندرون اوصفرا بشورید. شیخ روی وبی رکد و گفت ای قاضی مردار سگانرا و سگان مردار را وحرام بَه 

ود بشَد و آن انکَار كَه در حرام خوار رسد و حالل به حالل خوار رسید وت صفرا مرَن. قاضَی از حَال خَ
 باطن داشت برداشت و وتبه رکد و عذرها خواست و از خدمت شیخ معتقد بازگردید.

ََت: ََار نشََاوبری. شََیخ آورد  حکای ََد كََی شََیخ را تََاَری در نشََاوبر تنگََی عََود آورد و هََزار دین ان
رف  َود. قفرمود حسن مؤدب را تا دعویت بسَاخت و آن هَزار دینَار چنانَک معهَود وبد درآن دعَوت صَ

پ  تنور  شهادند و شیخ قفرمَود تَا آن تنَر عَود درآن تنَور  هنادنَد تَا مهسَرایگان مَا را از وبی خَوش 
نییب باشد و مشع بسیار قفرمود تا بروز در گرفتند. محتسَیب وبد در آن عهَد عظَمی مسَتوو و صَاحب رأی و 

كََین؟ مشََع بََروز ن چیسََت كََی وت  شََیخ را و صََوفیان را عظََمی منکََر، وخان ََا  در آمََد و شََیخ را گفََت ایََ
درگرفنت و تنر عود در تنور  هنَادن روا نیسَت و كَ  نکَرد  اسَت. شَیخ گفَت مَا ندانسَتمی كَی ایَن روا 
نیست وت برو و آن مشعها را ششان. محتسب در پی  مشعی شدتا ششاند و پف درداد، آتَ  درروی و مَوی و 

 َاما محتسب افتاد و بیشد بسوخت. شیخ گفت:
َََََََروزدهَََََََر َََََََر ف َََََََزد ب َََََََه ای  آن مشعَََََََی ك

 

 كیسََََََ كََََََ  پََََََف كنََََََد سََََََبلت بسََََََوزد 
 

 محتسب از گفنت پشامین شد و وتبه رکد.
دروییش وبد در نشاوبر و او را عظمی میلی بدنیا وبد و برمجَع ادخَار عظَمی رغبَت  َودی. یَک  حکایت:

مبانَد. دیگَر روز شب دزد در خانا او را  یافت و هرچ وبد برداشت، مگر مرقعَی كَه ن َدوی در آنجَا وبد 
دروی  عظمی همجور و شرسته به مجل  شیخ آمد و با ك  نگفت. شَیخ در میَان خَخن روی بَدان درویَ  

 رکد و گفت ای دروی :
ََََََََََََََََََََََا دوش ببامََََََََََََََََََََََت وبدم  آری َان

 

ََََََََََن وبدم  ََََََََََد م ََََََََََیت دزدسََََََََََت دز َنُب  گف
 

فَت چنَنی بایَد دروی  فریاد درگرفت و به خدمت شیخ آمد و آن ن َد كَی مانَهد وبد در میَان آورد. شَیخ گ
 كی مهه در میان باشد.
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شیخ اوبالقسَم روبَاهی وبد در نشَاوبر، از بزرگَان متصَوفه و سَرور د  درویَ  وبد از صَوفیان  حکایت:
انَد. چَون شَیخ بَه نشَاوبر رسَید هَر د  مبجلَ  شَیخ معروف و ایشان مریدان استاد امام اوبالقسَم قشَریی وبد 

مجلَا مریَدان شَیخ شَدند. اوبالقسَم روبَاهی گفَت كَی مَدیا از  حاضر شدند و در خدمت شیخ بیسَتادند و از
خواسح كی یا رب درَا شیخ وبسَعید مبَن  َای. شَبها دریَن معَین زاری و تضَرع حّ  سححانه و تعاو در 

 ودم تا یک شب رسول را صلی الّل علیه و سم وخواب دیدم، انگشدی درانگشت دسَت راسَت،  
طلیب؟ گفح بلی یا رسول الّل. انگشت مبَن هد. مرا گفت درَا شیخ وبسعید  نگیین پریوز  در وی نشان

 ََود و گفََت چََون نگینسََت در انگشََدی. لََرز بََر مََن افتََاد. از خََواب بیََدار شََدم و دیگََر روز بََه 
خدمت شَیخ بَه مجلَ  ششسَح، روی بَه مَن رکد و گفَت حَدیث آن انگشَدی چونسَت؟ چَون از شَیخ 

 دس الّل روحه العزیز.بشنیدم درپای  افتادم، ق
وخط خواَه اوبالرباکت كی او گفَت كَی از خواََه ا عیَل عبَاس شَنیدم كَی گفَت: وبعَامثن  حکایت:

حریی از مشَایخ نشَاوبر وبد  اسَت و نشسَت او در محلَا ملقابَاد وبد  اسَت و مریَد شَیخ مَا. شَیخ را در خان َا  
او در هفتََه یََک َنبََت مجلََ  گویََد، شََیخ خََوی  در ملقابََاد مجلََ  هنََاد و ازو درخواسََت كََی در خان ََا  

گویَدی و صَاحب شََرع اَابَت فرمَود. وبعَامثن گفَت شَیب وخَواب دیَدم كَه شَیخ در خان َا  مَن مجلَ   
رکد وخَاطر مصطف صلوات الّل و سالمه علیه در مجل  نشسته بدیگر َانب منرب و شیخ وبی نگَا   َی

َ  هَذا لَی  شیخ در حال روی مبن رکد و گفت نگرد، من درآمد كی عجب است كی شیخ بصاحب شرع  ی
َ َوق   َظِر ِاو اال  ُ َکش  ُت ال  یاِر هذا َوق  غ  َت النَّ چون مجل  به آخر رسانید روی سَوی صَاحب  کاَشَفِ  ِف وامل 

لَع محمد  الّل صلی  َبَطنَّ َعَمُلَک وت َلَیح  َرك  َاش   ِلَک َلِئن  َقب   َک وِا َّ الَّذیَن ِمن  ِحَی ِاَلی  ُاو   َوَلَقد  شرع رکد و گفت 
 و دست بر روی فرو آورد و از منرب بزیر آمد. بیدار شدم و متحری مباندم. و آله امجعنی
اوببکر محمد الواعظ السرخیس گفت من بعد ازوفَات شَیخ اوبسَعید قَدس الّل روحَه العزیَز  حکایت:

 فته وبدم:قصیدۀ گفح شیخ را و آن ق عا بزرگوار بستودم و در آن قصیهد این دو یبت گ
ََک گفََت كََی حََّ  را مرََان وبد  زان گفََت آن
َََََدر مرَََََان  َََََود َََََزدت ان َََََ  ای  از هبَََََر خل

 

 شَََبهت بََََدش كََََه وت بَََه مرََََان مرََََنی دری 
 زیََََرا كََََی خلََََ  را ز بََََرون نیسََََت قََََادری

 

چون این قصیهد در تربت مقدس در حضور فرزنَدان شَیخ برخوانَدم، شَیخ عبدالصَمدبن الحسَنی الصَویف 
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شیخ وبد و از اصحاب عشرۀ او، گفَت صَدن ایَن دو یبَت را حکَاییت بشَنو.  السرخیس كه از مریدان خاص
پ  بر سر تربَت مطهَر در حضَور مجَع گفَت مَن درخَدمت شَیخ ششَاوبر وبدم، شَیب وخَواب دیَدم كَه شَیخ 
َایگاهی نشسَته وبدی كَه معهَود او نبَود مثَل آنجَا نشسَنت. چَون شَیخ را گفتمَی چیسَت ای شَیخ كَه بَر 

شیخ گویدی من بر َایگا  خویشم، دیگربار گفتمی كَه ای شَیخ چونسَت كَه َایگا  خوی  ننشستا؟ 
برَایگا  خوی  ننشستا؟ خریهست. شیخ گفیت مرا مران نیست نه تحت و نه فون، نَه میَنی و نَه یسَار و نَه 

نشینمی برای مصال  مردمانست و بَرای آنَک تَا حَوایج خلَ  از مَا روا شَود و اکر َهت و اینک ما در مران  
ن به سبب ما برآید. از خواب بیدار شدم و بَاوراد مشَغول شَدم. بامَداد در مجلَ  وبدم نشسَته كَی شَیخ ایشا

ازصومعه بریون آمد و بر تخت نشست چنانک معهود او وبد، لح ه سر در پی  افگنَد، پَ  سَر بَرآورد و 
ب مبانَدم كَه مَن گفت یا عبدالصمد بیا و آن خواب كی دوش دیدۀ ما را حکایت كن. من از آن حال به تیج 

كوشَیدم تَا آن خواب به هیچ آفریهد نگفته وبدم. سر بگوش شیخ بردم و آن خواب را اساس هنَادم و  
كیس دیگرششنود. هنوز مَن آغَاز نکَرد  وبدم كَه شَیخ آواز بلنَد رکد و گفَت چنَان گَوی كَه مردمَان 

اد بَر مَن افتَاد وآن خَواب بَا مردمَان نشینمی واال ما را مران نیست. فریَشنوند كی مادر مران برای ایشان  
 د ریر رکدم، حالیت خوش پیدا شد. اكنون این دو یبت بعد از وفات او بر زفان وت رانهد است.

حسن مؤدب گفت كی روزی شیخ در نشاوبر از مجل  فار  شهد وبد و مردمَان برفتَه وبدنَد و  حکایت:
بایست كَه شَیخ در آن معَین خَخین ول مانهد و مرا  من پی  وی ایستاد ، و مرا وام بسیار مجع شهد و دل مشغ

گفََت، شََیخ اشََارت رکد كََی بََاز پََ  نگََا  كََن. واپََ  نگریسََح، پََری زح از در خان ََا  گویََد و  ََی
آمد، من پی  او شدم، صرۀ زر مبن داد و گفت صد دینار ست، وخدمت شیخ شه و بگَو تَا دعَایی در در 

فَح ه اكنَون قرضَها را بَازده. پَی  شَیخ بَردم و شهَادم. شَیخ گفَت ایکجَا اکر ما كند. من بستدم و شَاد شَدم و گ
رو تا بگورستان حَری ، آنجَا چهَار طاقیسَت، نیمَی افتَاد ، پرییسَت آنجَا خفتَه، سَالم مَا منه، بردار و  

وبی رسان و صرۀ زر وبی د  و بگوی چون این برسد بَر مَا آی تَا دیگَر دهَمی. حسَن گفَت مَن بَرفح، 
یََدم ضَعیف، طنبََوری زیَر سََر هنَاد  و خفتََه، او را بیَدار رکدم و سََالم شَیخ رسََانیدم و زر وبی پَریی را د

ام چنَنی كَه دادم. مرد فریاد درگرفت و گفت مرا پی  شیخ بر. پرسیدم كَه حَال وت چیسَت؟ گفَت مَن مَردی
دوتَن مهب ام طنبور زدن است َوان وبدم در پی  خل  قبَوو داشَح. دریَن شَهر هَیچ ََای بیین، پیشه 
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ننشستندی كی نه من سمی ایشان وبد ، اكنون چَون پَری شَدم حَال بَرمن بگشَت و هَیچ كَ  مَرا نخوانَد. 
وتانمی داشت، ما را در اکر خَدا كَن. اكنون كی نان تنر شد زن و فرزندم نیز از خانه دور رکدند كی ما ترا  ی
ََدرد بگریسََح ََدین گورسََتان آمََدم و ب ََرا هََیچ َََای ندانسََح، ب ََدای تعََاو مناَََات رکدم كََه  را  ف و وخ

دام مهه خلقَم و مَن، امشَب تَرا مطَریب خَواه رکد تَا نَام دهَی. تَا وبقَت صَح  دم خداوندا هیچ پیشه  ی
گریسح، بامَداد مانَهد شَهد وبدم، در خَواب شَدم تَا ایَن سَاعت كَه مَرا وت بیَدار رکدی. زدم و  طنبور  

مهانجا نشسته وبد، آن پری در دست و پای افتَاد ووتبَه رکد، شَیخ  حسن گفت با او مهب وخدمت شیخ آمدم، شیخ
كیسََ درخرابَه نفیسَ زدی، ضَایعت نگذاشَت. بَرووه بََا او گفَت ای ََوامرد ا سَر كمَی و نیسَیت و یب

خور گفت ای حسن هیچ ك  در اکر خدای زیَان نکردسَت آن او پدیَد آمَد آن وت گوی و این سمی   
گر روز كی شیخ از مجل  فَار  شَد، كیسَ بیامَد و دویسَت دینَار زر مبَن داد نیز پدید آید. حسن گفت دی 

 كی پی  شیخ بر. چون وخدمت شیخ بردم فرمود كی در وَه وام نه و در آن وَه صرف رکد  شد.
ه حسن مؤدب گفت كی مرا وقیت از َهت صوفیان در نشاوبر قرضی بسیار برآمهد وبد و صَرب  حکایت:

اید. روزی  از بامداد گزارد،گفت ای حسن دوات و پارۀ اکغَذ حاضَر گَردان. گفَح رکدم تا شیخ چه فرم 
 الّل اكرب. دوات و اکغذ پی  شیخ آوردم، شیخ شوشت كی:

 هَََََر ََََََا كََََََه روی دو گاواکرنَََََد و خََََََری

 

 خَََََََواهی وت بَََََََرو مبَََََََرو خَََََََواهی هبَََََََری 
 

پَی  وت آیَد وبی رسَان.  مرا گفت اینکاغذ بستان و بدر خان ا  بریون شو، بدست راست، آنکَ  را كَه
حسن گفت چون بریون رفح َواح پی  آمد سالم گفَح و سَالم شَیخ برسَانیدم و اکغَذ وبی دادم. وبس بَر 
داد و بََر چشََم هنََاد. تاریََک وبد، نتوانسََت خوانََدن، بََدر گرمابََه رسََیدو آن َََوان بََه محََام رفََت و نبشََته 

پَی  شَیخ بَردم، سَالم گفَت، صَد دینَار زر و نافََا برخوانَد، واقعَا او وبد. مَرا گفَت پَی  شَیخ بَر. مَن اورا 
مشک و پارۀ عود پی  شیخ شهاد. شیخ گفت دل فار  دار كی مقصود ه ایکجا حاصل شود. َوان بَریون آمَد 
و مرا گفت با من بیا، باوی رفح، در اکروان سَرایی شَدم، صَد دینَار دیگَر بسَخت و بَداد و گفَت در وََه 

ا حاصل شود صَددینار دیگَر بَده. مَن سَؤال رکدم كَی واقعَا وت چیسَت؟ اوام شیخ كن و اگر مقصود ایکج 
گفت مرا یک مهباز به بلغارست و یکی دیگر شهر والَه، سَه سالسَت، مَرا دوش قاصَدی رسَید از مَرو 
كه یک انباز مبرو آمَهد اسَت، مَن عَزم مَرو رکدم، در شَب قاصَدی دیگَر رسَید كَه آن دگَر انبَاز هبَری 
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رکدم كَه بَه مَرو روم یَا هبَری؟ خَحرگا  مَرا در دل آمَد كَی بامَداد بَه ندیشَه  رسیهد است. من مهه شَب ا
نزدیک شیخ روم و او را صَد دینَار زر و قَدری وبی خَوش بَرم و ازوی سَؤال كَن كَه بَه مَرو روم یَا هبَری 

امدم، وت مرا پی  آمدی و اکغذ دادی. اكنَون چَون بَر لفَظ شَیخ هرچ او اشارت كند برآن بروم، بامداد  
رفت كی مهنی َا مقصود حاصل آید، منتظرم تا چه پدیَد آیَد. حسَن گفَت  َاز پیشَنی آن ََوان رادیَدم 
مََرا گفََت آن انبََاز كََی هبََر  آمََهد وبد رسََید.  ََاز دیگََر بََه بََازار بََریون شََدم، آن َََوان را دیََدم كََه 

مََود  وبد آمََدم و چنانََک شََیخ فرگفََت مهبََاز دیگََر از مََرو در رسََید، مََن بََه طلََب وت  دویََد و   
مقصود ه ایکجا حاصل آمد. صد دینار دیگَر بَه مَن داد. مَن پَی  شَیخ آمَدم، شَیخ فرمَود كَه آن سیصَد 
دینار زر وبام باز د  و بعد ازین هیچ داوری مرن كه آنچ این قوم خورند آنَرا داوری نباشَد كَی گزارنَدۀ ایَن 

 حّ  تعاو است.
گوشت نیاورد  وبدنَد، كَه وََه آن نداشَح و  حسن مؤدب گفت كی روزها وبد كی در خان ا  حکایت:

گفت: مرا گفت برخیز یَا حسَن و نزدیَک آن ََوان رو وبد. یک روز شیخ مجل   مجع را د اضاء گوشت  
ییسََت نزدیََک آن َََوان شََدم،گفح شََیخ گفََت ای َََوان، آن درسََت كََی برشََد سسََت یََک دینََار و حبََه

شَاد و درسَت زر مبَن داد، وخَدمت شَیخ آوردم. شَیخ بدرویشان رسان. چون بشنید گریَان شَد، شَد را بگ 
گفت برو تا به سر بازار آهنگران، َوان قصاب برۀ شری مسَت بَر دسَت دارد تکلفهَا رکد ، از وی وخَر 

رفََح و مهََه را  بََدرون و بََا او بََرو تََا بشََوله و درآن گََو انََداز تََا َََاَنران آن مغََاک دهََاح چََرب كننََد.  
در خان ََا  گوشََت نبََود  اسََت، شََیخ بََرۀ شریمسََت پََرورد  بسََگان رکدم كََه چنََد روزسََت داوری  

دهد. چون رفح مهچنان دیدم كی شیخ فرمود  وبد و آن بر  را ازوی خریَداری رکدم و آن درسَت وبی  
رسانیدم و َوان را با خود بربدم وآن بر  در پی  سگان انداخح و خلَیق بَرآن بانکَار بَه نظَار  بیسَتادند. 

ََاد و آن َََوان بگریسََنت ََردم، در پََای شََیخ افت ََر، َََوان را وخََدمت شََیخ ب  اسََتاد و گفََت مََرا پََی  شََیخ ب
برد، دوش آن بر  گفت وتبه رکدم. شیخ مرا گفت ای حسن چهار ماهست كه این َوان در آن بر  رنج   

دار مبرد َوان را دریغ آمد كه یبندازد، روانداشتمی كی آن مردار به حلَ  خلَ  رسَد و مسَلماح از آن مَر
كَین؟ ایَن درویشَان وخورد. این مرد مبقصود رسَید، آن ََاَنران نیَز لَیب چَرب رکدنَد، وت داوری چَرا  

پااکنند، َز پاک نخورند َوان بر پای خاست و گفتا كَه مَرا گوسَفند حَالل هسَت َهَت صَوفیان شَیخ گفَت 
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 ت حالل.بایست تا سگان دهین چرب كنند و این مرد به مقصود رسد و مشا بگوشاین مهه  
خواند در آن وقت كی شیخ وبسعید به نشاوبر وبد مؤآن مسجد مطرز یک شب بر منار  قرآن   حکایت:

و در آن مهسایگی  كی بامیر وبد، ترک را آواز مَؤآن خَوش آمَد، بسَیاری بگریسَت. چَون آفتَاب 
گفَت بلَی. گفَت خوانَدی؟ روی شمود ك  قفرستاد ومؤآن را وخواند و گفت دوش برین منار  قَرآن وت 

دیگربار  برخوان. مؤآن پکج آییت برخواند. یک درست زر وبی مهرا  رکد. مَؤآن بسَتد و از پَی  تَرک 
گفَت، در میَان مجلَ  دو سَگبان از در خان َا  درآمدنَد و از بریون آمد و به مجل  شیخ آمَد. شَیخ خَخن  

ك گرفتََا بََدین هََر دو شََخص شََیخ چیََزی خواسََتند. شََیخ روی مبََؤآن رکد و گفََت آن درسََت زر كََه از  
رسان. مؤآن در دفکر افتاد كه ترک زر تنها مبن داد و آنجا هیچ ك  حاضر نبود شیخ را كَه گفَت؟ شَیخ گفَت 

 بسیار میندی  كی آب گرمابه پارگنی را شاید.
حسن مؤدب گفت كی روزی شیخ مرا وخواند و گفت بدر بَریون شَو و بدسَت راسَت بَازگرد،  حکایت:

دسَت پَی  او دار و بگَوی هَرچ داری بریکجَا نَه. وحکَم اشَارت شَیخ بَریون آمَدم  هرک پَی  وت آیَد
گََربی رادیََدم دسََت پََی  داشََح. گََرب گفََت اول مسََلمان شََوم، مََرا وخََدمت شََیخ بایََد بََرد. پََ  گََرب را بََه 

 خدمت شیخ بردم، گفت ای شیخ اسالم عرضه كن، پ  اسالم آورد و هرچ داشت در را  شیخ هناد.
شاوبر شیخ قدس الّل روحه العزیز حسن مؤدب را وخواندو گفَت نزدیَک شَحنه بایَد روزی در ن  حکایت:

رفت و بگوی كَی درویشَان را تریتَب سَفرۀ كنَد و او شَحنا شَهر وبد و منکَر صَوفیان. حسَن گفَت مَن 
تَر و شَیخ را منکرتَر از وی نیسَت. ایَن گفَح كَی در نشَاوبر هَیچ كَ  ظَارروانه شدم و مهه را  با خود  

زد و خلَََیق از دور نظَََار  خواهَََد وبد؟ چَََون نزدیَََک رفَََح اورادیَََدم كَََی یکَََی را وچَََوب   چگونَََه
كنَد؟ یکَی بیامَد و رکدند. من متحری مباندم.ناما  چشم شحنه بر من افتاد، گفت آن صویف آنجَا چَه   

فرۀ صَوفیان فرمایَد كَی تَرا تریتَب سَازمن سؤال رکد كه ایکجا چه استادۀ؟ من سالم شیخ رسانیدم كه شَیخ  
باید رکد. او بطری  استهزاء خخنها گفت.بعد از آندست فراز رکد و كیسا سَمی برداشَت و بسَوی مَن انَداخت 

خواهد كی سفر  به سمی حرام هند؟ شیخت را بگوی ایَن سَمی مهَنی سَاعت وچَوب سَر وگفت: مگر شیخ  
ت بردار آنچ وجهَت سَفر  بایَد تریتَب سسنه)؟( ستاندم ازین مرد. من سمی برداشح و به خدمت شهادم. شیخ گف

رکدم.، شََیخ  ودنَد. مَن رفََح و تریتَب سَفر   رکدنَد و انکََار  كَن. درویشَان بَدان حالََت تیجَب  
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ََاول   ََام تن ََراز رکد و طع ََد. دیگََر روز شََیخ مجلََ   ََود ومجََع نیََز بانکََار مََوافقیت  دسََت ف رکدن
ست و پای شیخ را وبسه داد و گفَت مَرا وحَل كَن كَه گری گفت، َواح برخاست و به خدمت شیخ آمد و   

من با مشا خیانت رکدم و قفای آن اینک خوردم. شیخ گفت چه خیانت رفته است؟ بادرویشَان بَاز بایَد گفَت. 
گفت پدرم وبقت وفات مرا وخواند و دو كیسا سمی مبن داد و گفت كی بعد وفَات مَن ایَن سَمی را وخَدمت شَیخ 

یاوردم، گفح مَن در وََه خَوی  صَرف كَن كَه مَریاث حَالل منسَت. شَحنه رسان من وصیت پدر وجای ن
بتهمت درو  مرا بگرفت و مؤاخذت رکد و صدچوب بر من زد و یک كیسه سمی از مَن بسَتد و مَن هنَوز 
آنجا وبدم كَی خَادم وت آمَد وپیغَام را رسَانید. شَحنه زر را وبی داد، آن سَمی حَالل از آن شَیخ اسَت و اینَک 

آوردم و كیسه وخدمت شَیخ هنَاد و گفَت مَرا بَدانچ رکدم وحَل كَن. شَیخ گفَت ای ََوامرد كیسا دیگر من 
دل مشغول مدار كی آن مَا مبَا رسَید وآن وت بتَو رسَید و تَرا آن در را  وبد. پَ  شَیخ روی وجماعَت آورد و 

رکد  گفت هرچ بدین مجع رسد َز حالل نباشد. این خرب به شحنه رسید، در حال بَه خَدمت شَیخ آمَد و وتبَه
 و ترک ظم گرفت، و مرید شیخ شد.

َََت: َََا آورد  حکای َََد كَََی درآن كَََی شَََیخ قَََدس الّل روحَََه العزیَََز ششَََاوبر وبد دو مَََرد معَََروف ب ان
یکدیگر گفتند كی ما را از شیخ امتحاح باید رکد تا به رکامات وجَای آرد یَا نَه؟ بَه نزدیَک شَیخ روو و از 

ست رکدند و پی  شیخ آمدند و گفتند كی در مهسرایگی وی چیزی بستانمی و هبریسه دهمی. حکاییت را
او و امَروز مادخد كیست یتیمه، اورا به شوهری دادو و هرچ او را فرضیه بکار آیَد از هركیسَ وخواسَته

باید كه او را بروشنایی شیخ وخانا شَوهر بَرو سسارو.  آن شغلک او راست شهد است، امشب او را وخصم  
روزگار ایشان فرا رسد. شیخ حسن مؤدب را وخوانَد و گفَت ای حسَن دو مشَع بَزره بیَاور و تا آن ترّبک به 

فروشَند. چَون آن هَر دو ایَن خَخن بشَنیدند ازدسَت بشَدند و روی در پَای بدیشان د  كه هریسَه گَران  
 شیخ مالیدند و وتبه رکدند و از مالزمان خدمت شیخ شدند.

د، طبییب را حاضر آوردند تا شیخ را مداوا كند. مگر طبنَب گَرب اند كی شیخ ناوتان شهد وبآورد  حکایت:
وبد، چون به شیخ رسید خواست كی دست بر نبض شیخ هنَد، شَیخ حسَن را گفَت ای حسَن نَاخن پَریا بیَار و 
ناخن او بازكن و موی لب  باز كن و در اکغذی پیچ و وبی د  كه ایشان را عادت نباشد كه یبندازنَد وآیب بیَار 

نگریست و زهر  نداشَت كَی خَالف رکدی، چَون آنَچ شَیخ فرمَود شوید. آن طبنب متحری  تا دست ب 
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وجای آوردم طبنب دست بر دست شیخ هناد. شیخ دسَت بگردانیَد و دسَت وی بگرفَت و یَک سَاعت 
نگریسَت. شَیخ شَد و بَاز پَ   نگا  داشت پ  رها رکد. طبنب برخاست كی بشود، تَا بَدر خان َا   

از پ  نگا  كین كی ترا شگذارند كی بروی! آن گرببَاز گشَت و بدسَت شَیخ مسَلمان  آواز داد كی چند
 شد و مجلا خویشان او امیان آوردند.

پری وبصَال  دنَداح مریَد خَاص شَیخ وبد و خَدمت خَالل او داشَیت و مَوی لَب ه او راسَت  حکایت:
ید و گفت ای دروی ، هبفتَاد رکدی. دروییش پری وبصال  را گفت كی موی لب باز رکدن مرا بیاموز، وخند

دانشمند عم باید كی موی لب دروییش بَاز وتان رکد. ایَن اکر بَدین آسَاح نیسَت. ایَن پَری وبصَال  گفَت كَه 
شیخ را در آخر عمر یک دندان بی   انهد وبدو هر شَب چَون از طعَام خَوردن فَار  شَدی خَالو از مَن 

 آیب وبی فراگذاشََیت. یََک شََب چََون شََیخ بسََتدی و گََرد بََر گََرد دنََدان بََرآوردی و وبقََت دسََت شسََنت
خالل بستد، از آنجا كه شعف آدمیسَت بَر اعَدا  رکدن بَر مهَه كیسَ، بَدل مَن درآمَد كَی شَیخ دنَدان 

گَرید؟ شَیخ سربرداشَت و مبَن نگَا  رکد و ندارد و وخالل  حاَب نیست، هر شَب خَالل از مَن چَرا  
املخّللَنَی ِمَن ُاّمتَي ِِف الوضَوِء  الّل َرحَم د كَی فرمایَگفت استعمال سَنت راو طلَب رمحَت را، كَه رسَول  

 . من آما  گشح و گریه برمن افتاد.َوالطعام
اند كه درآن وقت كه شیخ وبسَعید بَه نشَاوبر وبد، خواََه علیَک را كَه از مریَدان شَیخ آورد  حکایت:

یدو حسَن گفَت وبد، و خواَه حسن مؤدب را، مبیهنه فرستاد مبهمی. خواَه علیک گفت چون شوقان رس
بیا تا بروو و این خواَه مظفر را ببننَمی و او مَردی بَزره وبد  اسَت. خواََه علیَک گفَت شَیخ مَا را مبیهنَه 
فرستاد، از را  وجایی دیگر نتوانمی شد. حسن بسَیار بگفَت هَیچ سَود نداشَت. مبیهنَه شَدو و آن همَم كَه 

شَوم تَرا سن گفت من پَی  خواََه مظفَر  شیخ فرمود  وبد راست شد. چون بازگشتمی و شوقان رسیدو ح
موافقت باید رکد و اگر نکین تنها بروم. من موافقت وی رکدم، چون ششستمی خواََه امَام مظفَر در خَخن 

رکد كی آنجا مقَام كنَد. چَون خواََه امَام مظفَر خَخن شنود و دل  میل  آمد و حسن مؤدب آن خخن  
یخ ما ابتدا هنادسَت. خواََه امَام مظفَر بشرسَت و حسَن بَا خویشَنت هنی ش متام رکد گفح این خخن كه انتها  

آمَد، برخاسَتمی و از پََی  وی بَرون آمََدو. چَون بَه مقََام رسَیدو حسََن بَا مَن در میََان هنَاد كََی مَرا چََه 
اندیشََه افتََاد  وبد، وت آن خََخن گفََیت مََرا آن اندیشََه در بََاقی شََد و دانسََح كََه خطََا رکدم. چََون بََه نشََاوبر 
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 ا  رفتمی چون شیخ را نظر بر ما افتادروی وحسن مَؤدب رکد و گفَت آن مَرد انبَان حَدیث وت رسیدو در خان 
 پر رکد  وبد، اگر علیک نگونسار نکردی. حسن در زمنی افتادو استغفار رکد.

خواَه اوبمنصور و رقاح كی وزیر سلطان طغرل وبد بامیر شد،چون اکرش تنر درآمد شَیخ  حکایت:
ام بَه مشَا یَک حاََت دارم،چَون قسم قشریی را وخواند و گفت من مشَا را دوسَت داشَتهرا و استاد امام اوبال

من در پرد  شوم مشا هر دو بزره بسر خاک من چنَدان مقَام كنیَد كَه مَن از عهَدۀ سَؤال بَریون آو ق َوت 
 مشََا. هََر دو از وی قبََول رکدنََد. چََون برمحََت خََدای تعََاو پیوسََت، شََیخ مََا بََا اسََتاد امََام در پََی  آن اکر
ایستادند. چون به گورستان رسیدند هنوز خَاک فَرو نَربد  وبدنَد، اسَتاد امَام شَیخ را گفَت كَی هنَوز خَاک 

اند، وت مقام كن تا من مردمان را بازگردام. خاک متام شد و خواَه وبمنصور را دفن رکدنَد شَیخ فرونکنهد
  آن وصَیت كَه رکد  وبد شَیخ برخاست و گفت متام شد و برفت. چون باستاد امام رسَید اسَتاد امَام گفَت پَ

بیین كَه كیسَت بَر چه فرمود؟ شیخ گفت رسوالن آمدند و سؤال رکدند آن یکی فرا آن دیگر گفت  ی
 سر خاک؟ این بگفتند و برفتند. چون ایشان برفتند ما نیز برفتمی.

شَاوبر از شَیخ اربهمی ینال برادر كهنی سلطان طغرل وبد و عظمی ظار و شَحنا نشَاوبر وبد و اهَل ن  حکایت:
گفَت اربهَمی ینَال بَه خواستند، شیخ دعا نگفیت اما گفیت نیک شود. تاروز آدینَا كَی شَیخ مجلَ   دعا  

مجلََ  آمََد و بسََیاری بگریسََت. چََون مجلََ  متََام شََد اربهََمی پََی  تخََت شََیخ آمََد و بیسََتاد. شََیخ گفََت 
بایدم! سه بار بگفت. پ  شَیخ  چیست؟ گفت مرا بسذیر! شیخ گفت نتوان. گفت بایدم! شیخ گفت نتوان. گفت

یتز دروی نگا  رکد و گفت: نعمت برود، گفت شاید. گفت َانت بربد، گفَت شَاید. گفَت امرییَت نباشَد، 
گفت شاید. گفت دوات و پَارۀ اکغَذ بیاریَد. دوات آوردنَد شَیخ شوشَت كَی: اربهَمی مناشتبَه فضَل الّل. 

د و بَریون رفَت و مهَان شَب بَه َانَب عَران روان شَد و اربهمی ینال اکغذ بستد و وبسه بَرداد و در میَان هنَا
هبمدان ششست وعار شد. سلطان طغَرل برفَت و بَا او َنَر رکد و او را بگرفَت. او پیغَام فرسَتاد كَی 
دام كی مرا وخواهی كشَت. حاََت مَن بتَو آنسَت كَه خطیسَت از آن وبسَعید در كیسَا مَن، چَون مَرا در 

 او مرا این واقعه گفته وبد و دست گری من آن خط خواهد وبد.خاک هنند اکغذ را بدست من شهند كه 
اند كی روزی شیخ با مجاعیت متصوفه در نشاوبر، بسَر كَوی عَدح كویَان رسَید. قصَایب آورد  حکایت:

وبد بر سر كوی، چون شیخ با مجاعت وبی رسیدند، قصاب بَا خَود گفَت ای مَادر و زن اینهَا! مشَیت افسَوس 
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ن نگر، چون دنبا علف! و دشنام چند بگفت چنانک هیچ مخلون نشنود. و شَیخ خواران، سرو گردن ایشا
را از را  فراست برآن اطالع وبد. حسن مؤدب را گفت ای حسن آن قصاب را بیار. حسَن بَر قصَاب شَد و 

خواند. مرد بدسید،. شیخ صویف را پی  حسن فرستاد و گفَت او را بَه گرمابَه بریَد. حسَن او گفت ترا شیخ  
به گرمابه فرستاد و به خدمت شیخ آمد. شیخ گفت بَه بَازار شَو و رکبَایس باریَک و َفَیت كفَ  و دسَتاری  را

كتان طربی وخر و بدر گرمابه رو و صوفی دورا آنجا برتَا او را مغمَزی كننَد. حسَن دو صَویف را بَه گرمابَه بَه 
خ صوفیان را گفت زود پریاهن و ایَزار خدمت او فرستاد و حاو به بازار شد و آنچ شیخ فرمود  وبد بیاورد. شی 

ها بردوختند شَیخ گفَت بَرو و دران مردپوشَان و صَددرم وبی د  و او را بگَوی كَه بدوزید. چون َامه
گَوی. چَون سَیمت  انَد بیَا تَادیگر بَده. حسَن قفرمَود  برفَت و مهَه وجَای گفَیت  مهان خَخن كَی  

 و مرید شیخ شد.آورد. قصاب درگریسنت آمد و به خدمت شیخ باستاد 
دانشََمند وببکَر شََواکح گفَت كََه پَدرم دانشََمند محمَد گفََت در آن وقَت كََه مَن بََه طالََب  حکایَت:

علمی به نشاوبر وبدم شیخ قدس الّل روحه العزیز به نشاوبر وبد و من هر روز كی از درس فار  شد ، تا  از 
 . تَا یَک روز پَی  شَیخ دیگر به خدمت شیخ وبد ، چَون  َاز دیگَر بگَزارد  بَه مدرسَه آمَد

آمدم، شیخ گوشا خجاد  برداشت و مشَیت مَویز طَایف از زیَر خَجاد  بَریون آورد و گفَت صَوفیان را فتَوحی 
او، هر یکی را هفت هفت هفت. و مَادر مدرسَه دو اند، ما حصا مشا شهاد رسیهد است، طرسوس رکد 

م و در را  مَویز بشَمردم سَه هفَت وبد. شریک وبدو و شیخ سه هفت گفت، من خدمت رکدم و بَریون آمَد
چون به مدرسه رفح شریمک را برادری از َانب عران رسیهد وبد و در خانا من نشسته، در رفح و بسرسَیدم و 

 مویز حصه رکدم چنانک شیخ فرمود  وبد هر یکی را هفت رسید.
تَداء ََواح بَه نشَاوبر خواَه امام اوبلَع فارمدی قدس الّل روحه العزیَز گفَت كَی مَن در اب حکایت:

وبدم به طالب علمی در مدرسا سراَان. مدیت برآمد خرب در شهر افتاد كه شیخ از میهنه آمهد است و مجل  
گوید و رکامات او در میان خل  ظاهر شهد. من برفح تا او را ببین. چون چشمم بر مجَال وی افتَاد عاشَ  او  

داشح تا شیخ بریون آید بَه مجلَ  و مَن و مهه روز  گوش   شدم و محبت این طا فه در دل من زیادت شد.
داند. تا یک روز در مدرسه در خانا خوی  ششسَته از مالزمان شدم شهان، چنانک پنداشح كه شیخ مرا  ی

وبدم، مرا هوای شیخ در دل افتاد و وقت آن نبود كه مبعهود شیخ بریون آید، خواسَح كَی صَرب كَن نتوانسَح، 
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رفتنَد، بَر اثَر ایشَان رفَح و بریون آمدم،چون بسر چهارسو رسیدم شیخ را دیدم بَا مجَاعیت بسَیار   برخاسح
بردند چَون بَر آن در سَرای رسَیدند شَیخ در رفتنَد و مَن نیَز در رفَح و در خویسنت، شیخ را بدعویت  یب

ش شد و وَدی بَروی دید، چون به  اع مشغول شدند شیخ را وقت خوگوشا ششسح چنانک شیخ مرا  ی
ظاهر شد و َامه مجروح رکد. چون از  اع فار  شدند شیخ َامه ربكشید، و پار  رکدند، شیخ یک آستنی با 

ََایی، آواز نََدادم، گفََح شََیخ مََرا  ََی دانََد مگََر از ترییََز مهب َََدا رکدو آواز داد كََه یََا وبلَع طََویس وج
واز داد، ه ََواب نَدادم، مجَع گفتنَد مگَر مریدان شیخ كیسَ، را وبلَع طَویس نامسَت. شَیخ دیگَر بَار آ

گوید، برخاسح و پی  شیخ رفح، آستنی و ترییز مبن داد و گفت وت ما را مهچو ایَن آسَتنی و ترییَزی. شیخ ترا  
دیدم. چون شیخ از نشاوبر برفَت مَن آمدم و روشناییها  َامه بستدم و وبسیدم و پیوسته به خدمت شیخ  

گفَت بَرو ای گفَح. او  آمَد بَا وی  شَدم و حالتهَا كَه پدیَد  اوبالقسَم قشَریی  به خدمت استاد امام 
فرزند و به عم آموخنت مشغول شو. ساو دو سه به تحصَیل مشَغول شَدم تَا یَک روز قَم از محَرب  ربكشَیدم، 

فَح. اسَتاد آمد، برخاسح و پی  اسَتاد امَام رفَح و حَال بگ سسید برآمد، تا سه باركی بکشیدم سسید بر 
گفَت چَون عََم دسَت از وت بداشََت وت نیَز دسََت از وی بَدار و بََه معاملَه مشََغول شَو. مََن بَرفح و رختهََا از 
مدرسه وخان ا  كشیدم و به خدمت استاد امام مشَغول شَدم. روزی اسَتاد امَام رفتَه وبد در گرمابَه تنهَا، مَن 

گزارد و گفت ایَن كَی وبد كَی آب در گرمابَه برفح و دلوی چند آب در گرمابه ریخح. استاد برآمد و  از ب 
ادیب رکد  باشََم. خََاموش شََدم. دیگربََار بگفََت، مََن ه َََواب نََدادم. ریخََت؟ بََا خََود گفََح مگََر یب

چون سه بار گفت گفح من وبدم. استاد گفت ای وبلَع هرچ وبالقسم هبفتاد سال نیافت وت بیک دلو آب بیَافیت. 
وبدم. یک روز حالیت به من درآمد كَه در آن حالَت گَم شَدم،  پ  مدیت در خدمت او به مجاهدت مشغول

آن واقعه باز گفح. گفت ای وبلَع حد روش من ازین فراتر نیست هرچ ازیَن فراتَر وبد مَا را  بَدان نَربو. بَا 
خود اندیشَه رکدم كَی مَرا پَریی بایسَیت كَی مَرا را   َودی و ازیَن مقَام پیشَد بَردی و آن حالَت زیَادت 

دانسَح. نام وبالقسم گرگاح شنود  وبدم، برخاسح و روی بطوس هنَادم و مَن َایگَا  او  َیشد، و من  
چون به شهر رسیدم َای او بسرسَیدم، گفتنَد بَه محلَت رودبَار نشَیند، در مسَجدی بَا مجاعَت مریَدان، مَن 

ر در پََی  رفََح تََا بََدان مسََجد، شََیخ وبالقسََم نشسََته وبد، مََن دو ركعََت  ََاز گََزاردم و پََی  او شََدم، او سََ
داشت، سَر از پَی  بَرآورد و گفَت بیَا ای وبلَع تَا چَه داری. سَالم رکدم و وقَایع خَوی  بگفَح. شَیخ 
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كَین، اگَر تریبََت یَایب بََه مقَا . بَریس بََا خویشَنت گفَح كََه پَری مََن وبالقسَم گفَت مبََارک بَاد! هنَوز ابتََدا  
قبال رکد و عجوزۀ خوی  شام من عقَد اینست، به خدمت او مقام رکدم. شیخ اوبالقسم بعد مدت دراز بر من ا

فرمََود و بعََد مََدیت شََیخ وبسََعید بطََور رسََید و مََن پََی  او رفََح، مََرا گفََت زود باشََد ای وبلَع كََه چََون 
 طوطیک ترا در خخن آرند! بیس برنیامد خخن بر من گشاد  شد.

وبمحمَد  خواَه امام وب نر عیاضی سرخیس گفَت مَن ششَاوبر وبدم بتفقَه، پَی  خواََه امَام حکایت:
َویین مدیت رنج بردم، و خالف و مذهب تعلی  آموختَه، بشَنودم كَی شَیخ وبسَعید از همنَه آمَهد اسَت و 

گوید. بر سبیل نظار  به مجل  اورفح. چون نظرم بروی افتاد از هیبَت وسیاسَت او تیجَب رکدم و مجل   
یَن اندیشَه بگذشَت شَیخ در حَال چون در خخن آمد و را  خدا اینست مرا ه بدین را  باید رفت. در در ا

ََا گفََت. در دل خََوی  شََبهیت  ََا از وج ََدم ت ََد آمََدن. مََن از خََخن شََیخ بشََگفت مان از سََر منربگفََت دربای
درآوردم كی مگر ادفان چننی افتاد. دیگر بار آن در خاطرم در آمد. شیخ گفت این حَدیث تَأخری برنتابَد. 

 چون رکامت شیخ مررر شد شبهت برخاست.
د برخاسَح و بَه مدرسَه شَدم تَا رختهَا بَردارم و وخَدمت شَیخ آو كیسَ خَرب بَه خواََه چون مجل  متَام رک

روی؟ حَال بَا وی وبمحمد َویین برد كی چننی حاو هست. او در حال نزدیَک مَن آمَد و گفَت وجَا  
بگفح، او گفت من ترا از خدمت شیخ باز نَدارم و لکَن وت درمجلَ  شَیخ شَهد بَا ، مَردی دیَهد بَا  

پنَداری نیکو هلجه و صاحب رکامات ظاهر، آن حال را از عَم خَوی  زیَادت یافتَه بَا . اگَر   محتشم و
كه وت شیخ وبسعید وتاح شد غلط رکدۀ كه آنچ او از ریاضت ومجاهدت رکد  است وت خرب نداری، ما دانمی كَه 

 دور افَیت و وحَال او او چه رکد  است تا آن درَه یافته است بدین طمع اکر عم خَوی  فَرو گَذاری، از عَم
رسََیدم و از نََریس. چََون آن اعتقََاد در حََّ  شََیخ مبانََد و مََن پیوسََته در تحصََیل وبدم و وخََدمت شََیخ  

 فرمود.رسید و در حّ  من لطفها  خدمت  فوایدها  
استاد ا عیل صاوبح گفت كه شیب خفته وبدم، چون وقت برخاسَنت شَد كَی وبردی مشَغول  حکایت:

ََر بََالنی هنََاد  وبدم، گربََا آن را بریخََت، مََن شََولیهد شََدم و ه اکهلََی رکدم و شََوم، اکهلََی  ََ ودم، كََوزۀ ب
ََه آواز  ََان سََرای وبد. اهََل خان ََر طشََیت آمََد كََه در می چشََمم درخََواب شََد. سََنگی از بََام در آمََد و ب
برآوردند كی دزد! من بیدار شدم و ورد آغاز رکدم. دیگر روز بَه مجلَ  شَیخ شَدم، شَیخ در میَان خَخن 
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ی مبََن رکد و گفََت چََون شََهد مهََه شََب وخسََبد و دیََر تََرک برخیََزد مََو  و گربََا را قفرماینََد تََا دره رو
آویزند و كوز  را آب بریزند تا خواب بَروی بشَولد و دزدی را بگوینَد كَه سَنگی در سَرای  انَدازد 

 كین. گویند دزد وبد، دزد نبود، فرستادۀ ما وبد، تا از خواب بیدارت كند تا ساعیت با ما حدیث
 مَََََََََََََه روی بتَََََََََََََا دوش ببامَََََََََََََت وبدم

 

 گفََََََََیت دزد اسَََََََََت دزد نبَََََََََد مَََََََََن وبدم 
 

 چون شیخ این خخن بگفت گریسنت بر من افتاد و دانسح كی در هیچ حال شیخ از ما غافل نیست.
خواَه وبالفت  شیخ گفت كه پری مویس گفت كه یک روز شیخ مرا در نشاوبر فرمود كَه پَی  رو و  حکایت:

تا ما بتو اقتدا كنمی و هر محد كه در قرآنست وخوان. پری مویس گفَت كَه فَرو مانَدم كَی چگونَه دو ركعت  از كن 
وتام گزاردن. به حمک اشارت شیخ در پی  شدم چَون تکبَری پیوسَح هَر محَد كَه در قَرآن وبد بَر زفَان مَن 

و مشَا نیابَت روان شد. چون  از رکدو شیخ گفت ای مویس مَا از گَزاردن شَررهاء خَدای تعَاو عَاَز وبد
 بداشتید خدای تعاو نیکویی دهاد.

رکد. یَک روز شَیخ وببکر مررم گفت كی كیایی وبد در نشاوبر كی پیوسته بر شیخ احتساب   حکایت:
وایَی و حلَوایی تریتَب د  و آن سَفط عَود را سسطی عود آوردند و هَزار دینَار. شَیخ حسَن را گفَت زیَر 

یز نییب رسد. و سَفرۀ بتکلَف شهادنَد. ایَن كیَا درآمَد تَا بَر شَیخ بیکبار در آت  نه تا مهسرایگان را ن
بیََین، ایََن چََه اسرافسََت؟ و سََفاهت و زَََر احتسََاب كنََد. گفََت در چنََنی وقََیت تنََر سََال و خََخیت كََه  

رنجیدند. شیخ سر بر آورد و وبی نگا  رکد و گفت درآی! كیادو تا داد و اصحاشا  رکد. شیخ َواب  ی 
فت نیز فروتر آی! نیک دوتا گشت، مهچنان مباند و وحیلَه بازگشَت و در مسَجدی كَه در پهلَوی درآمد. شیخ گ

ََا او را خََدمت   ََمی مهچنََان وبد، بعََد ازآن خان ََا  وبد ششسََت. شََیخ دروییشََ را فرمََود ت رکد. دو سََال و ن
 وفات یافت.
وبسَعید مَرا پََی  رفَح، در نشَاوبر، شَیخ خواََه ا عیَل مرَرم گفَت كَه روزی در راهَی   حکایَت:

رکدم، بَه رفَح و در پَای و راکب او نگَا   آمد، سالم گفت، َواب خوش باز داد. من برعقب وی  
خاطرم بگذشت كه اکشری شَیخ مَرا دسَتوری دادی تَا وبیس بَر پَای او داد . در حَال شَیخ عنَان اسَب 

، وبیس بَر پَای شَیخ دادم پَ  بازكشید تا در وی رسیدم. شیخ پای از راکب بریون رکد و در پی  من داشَت
 اسب براند و من برفح.
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رشَید الطا فَه عبَدالجلیل گفَت كَی محَیب وبد شَیخ را در نشَاوبر، مَردی درویَ ، و ازتجمَل  حکایت:
بایَد كَی شَیخ بَا اصَحاب بَدین رزک درآینَد. شَیخ گفَت دنیاوی رزكی داشت. وخدمت شیخ آمَد و گفَت  

رکد. بعَد از الحَاح بسَیار شَیخ برنشسَت و اصَحاشا در خَدمت شَیخ یآمَد و شَیخ اَابَت  َنتواند. به رکات  
روان شَدند. رز او خَرد وبد ومَردم بسَیار، انگَور پَاک وخوردند.دروییشَ دو خوشَه انگَور در میََان 
ََد آن مََرد در رز  ََود و درویشََان چََون رز یََی رکدندوبرفتن ََدا نب ََک هََیچ پی خََجاد  در گوشََا رز هنََاد چنان

. یکی گفت خدای ربكت دهاد! آن مرد گفَت ربكَا امسَالنی بَاری رفَت! نگریست، هیچ انگور ندید
چون شیخ برفت ومرد هیچ انگَور ندیَد و بَا رز خشَم گرفَت و وخَدمت شَیخ نیامَد. دیگَر سَال كَی وقَت 

ام مَن رکد  ام. كَن، اگَر گنَاهی رکد عمارت رز درآمد این مرد با خودگفت كی این هیچ نیسَت كَی مَن  
آمد، در گوشا رز خجادۀ َن دید هنَاد ، برگرفَت و بَاز رکد، دو خوشَا و گرد رز بر  برخاست و در رز رفت

انگور تاز  دید در آن میان هناد ، با برگهای سزب. شَادمان شَد، گفَت ایَن انگَور را بَه خَدمت سَلطان 
بَرد، سَلطان  فرماید. پ  انگور را بر طبیق هناد و وخدمت سَلطانباید برد تا در حّ  ما و اطفال ما انعا  

را خوش آمد، قفرمود تا طبق  را پر زر رکدند و به وی دادند، شاد شد، دانست كه آن از قدم مبَارک شَیخ 
وبد  است. از رکد  پشامین گشت، د  دینار از آن زر برگرفت و وخدمت شیخ آمد،، چون شَیخ را نظَر بَر وی 

 فوت رفته وبدی.افتاد گفت اگر سلطان سوری بتو باز نخوردی هبنی چیزی از وت 
رکد، قرایَی مَدعی پَی  در آن وقت كی شَیخ ششَاوبر وبد و آن دعویَای بتکلَف متَام   حکایت:

ََود، شََیخ آمََد و گفََت ای شََیخ   ََار  را از ابتََداء ریاضََت شََیخ خََرب نب ََدارم. و آن بیچ ََا ب ََا وت چهل ََد كََی ب بای
گرسَنگی مبَار و مَن بَر سَرآو. پنداشت كه شیخ مهه عمر مهچنَنی وبدسَت. بَا خَود گفَت مَن شَیخ را بَه  

چَون مَدعی ایَن خَخن بگفَت شَیخ گفَت مبَارک بَاد! شَیخ خَجاد  بیفگنَد و آن مَدعی در پهلَوی شَیخ 
خورد و شیخ اندک و بسیار هَیچ خجاد  بیفگند و هر دو ششستندو آن مدعی بر قرار چهله داران چیزی  

تَر وبد و مَدعی تر و سَر  رویته تاز فرمود و شیخ پیوسنخورد و درخدمت خود دعویای با تکلف  
پیچیََد و از ضََعیف بََه  ََاز فرضیََه دیََد و بََر خََود  هََر روز ضََعیفد و نحیفََد وبد و آن دعویََای لطیََف  

دشوار وتانسیت خاسنت. چون چهل روز متام شد شیخ فرمود آنچ درخواسَت وت وبد وجَای آوردو اكنَون آنَچ 
رمان شیخ را باشد. شیخ گفت چهل روز چیَزی خَورو و مبتوضَا نَروو گویمی بباید رکدن. مدعی گفت فما  
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بردنََد، مََدعی آن گرسََنگی و بَر ایََن ادفََان رکدنََد. شََیخ فرمََود تََا طعاهمَای لذیََذ آوردنََد و بکََار  
نگریسََت و چهََل روز  داشََت، اكلََی مسََتوفا بکََرد، یََک سََاعت برآمََد در حركََت آمََد، و شََیخ  

ست و در پای شیخ افتَاد و وتبَه رکد. شَیخ گفَت بسَم الّل اكنَون وت بَرو ساشن وبد. یک ساعت صرب رکد نتوان 
او وجَای آرو. مَدعی چهَل روز بَا شَیخ كن و با ما ششنی تَا آنَچ مَا گفتَهمبتوضا و چنانک خواهی زندگاح  

خَورد و رقَص و شَد و چهَل روز متَام شَیخ مبتوضَا نشَد و طعَام  خواسَت مبتواضَا  ششست و چنانک  
 رکد برقرار معهود، چون مدعی مشاههد رکد از گذشته استغفار رکد و مرید شیخ شد.اع   

محتسیب وبد در نشاوبر از اصحاب وبعبدالّل رکام و شیخ را منکر وبدی. یک روز مبلغی َامَه  حکایت:
سب با خَود گفت، محتبر گرفت تا به َامه شوی دهد تا بشوید. در را  به مجل  شیخ نگا  رکد، شیخ خخن  

گفت ه اكنون بازآو و بگوو بازینها چه باید رکد. برفت و َاهما وجامه شوی داد و یک درم سمی وبی داد، 
َامشوی گفت چندان بهد كی هبای اشنان و صاوبن باشد، من بدک مَزد َامَه بگفَح. محتسَب او را درۀ 

گفت، از در خان َا  شَیخ درآمَد و خخن   چند خخت بزد، پری گریان شد و محتسب بازآمد. ادفان را شیخ هنوز
بایَد بایَد رکد؟ گفَت مجلَ   َیگفت ای شیخ تا كی ازین نفان و ناموس؟ شیخ گفت خواََه محتسَب چَه  

خواهد اما خواَه محتسب را نیز بامدادان چنَان باید گفت. شیخ گفت چنان كنمی كی دل او  گفت ویبت  ی
دیک َامشوی برد و یکدرم وبی دهد، او گوید هبای اشَنان و صَاوبن باید رکد كی َامه بردارد و نز ی

متام بهد كی من بدک مزد رکدم، او را بدر  بزند تا آن پری با دل رنجَور بَه صَحرا رود و ندسَد كَی از سَینه آن 
ات باید شست بیار و وحسن د  تا او بشوید،. محتسب چون بشنید خجل شد و در پای پریسوزی برسد. گر َامه

 شیخ افتاد و از آن انکاری و داوری وتبه رکد.
خواَه وبالفتوح عیاضی گفَت از خواََه حسَنی عبَاد وییشَ، شَنیدم كَه گفَت در نشَاوبر در  حکایت:

 مجل  شیخ وبدم مرا اندیشا والهد و سرخ  به خاطر آمد، شیخ در حال روی مبن رکد و گفت:
َََََََََََََََََل  ِلَتی   َََََََََََََََََ جَ َََََََََََََََََ لََع ُامٍّ َعَلی   َک َحِفیَّ

 

 فراِقَََََََََک داِئبًََََََََا  ِکََََََََي ِمََََََََن  َو َتب   َتُنََََََََوُح  
 

من از مجل ، بریون آمدم و روی به سَرخ  هنَادم، والَهد را در بَامیری وفَات یَافح، تنَر درآمَهد، مَن 
برسَیدم و او را دریََافح، دیگََر روز او را وفََات رسَید. دانسََح كََه آنََچ شَیخ فرمََود  وبد، سََبب آن تیجیََل 

 وبد  است.
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گفت، بازرگاح وبد در مجل  شیخ، اندیشه رکد  وبد كَه شَیخ مجل   یک روز شیخ در نشاوبر  حکایت:
را وخانه برد و حلوا و زیر  بایی دهَد. در میَان مجلَ  شَیخ روی بَدان بازرگَان رکد و گفَت ای ََوامرد آن 
د حلوا و زیر  باشی برای ما تریتب رکدۀ به محاو د  تا بیَارد، در را  آنجَا كَه مانَهد گَردد آنجَا شهَد. آن مَر

بَرد تَا آنجَا كَی محَال مانَهد شَد. بدرسَرایی شَد كَی وبد، آوازی داد، برفت و آن دیک بر سر محال هنَاد و  
تَر پریی بریون آمد و گفَت اگَر زیَر  بَاوحلوای بشَرر داری بیَا. بازرگَان گفَت ایَن از رکامَات شَیخ عجایَب

پَری گفَت مَا چنَد روزسَت كَه طعَام است. ازو پرسید كی وت وچه دانسیت كه مَا زیَر  بَا وحلَوای بشَرر دارو؟ 
او، كََودكی در گََاهوار  هبمََت دعَایی كََی بارخََدایا پََدر و بََرادران مَا را زیََر  بََاو حلََوای بشََرر د ! نیافتَه

 دعای او مستجاب شد، شیخ وبسعید را ازین خرب شهد وبد قفرستاد.
سََلمی را  شََیخ بخحسََن سََکجاری گفََت از شََیخ وبمسََم پََاریس شََنیدم وچََون شََیخ عبََدالرمحن حکایََت:

ََز و  وفََات رسََید بََه نشََاوبر، مََن قصََد میهنََه رکدم بََه زیََارت شََیخ اوبسََعید وبالخََری قََدس الّل روحََه العزی
ارواحهم، و ابتداء اکر او وبد. چَون مبیهنَه رسَیدم وخَدمت شَیخ در مسَجد شَدم، و او در مسَجد وبد مَرا ارکام 

وی  برفت و باز آمَد، گفَت چیَزی رکد و دروییش را گفت ببنی تا چیزی هست كی او بکار برد؟ آن در
ََی  او مقََام رکدم، چََون عََزم مراَعََت افتََاد از شََیخ  ََافح، شََیخ گفََت یََا فقََری مََا افقََرک! پََ  روزی پ نی
درخواست رکدم كه برای من وخط مبَارک خَوی  چیَزی بَر ََایی َنیَ . اکغَذ پَی  هنَادم وخَط خَوی  

 شوشت، یبت:
ََََََََّب  ََََََََن قمََََََََِر الحُ ََََََََر َع ََََََََمی اهلج  َدَ شََََََََع َغ

ِ  و ََََََََََََََاَء نسَََََََََََََمُی 
ًَََََََََََََا ع  اال  َََََََََََََذاِر ُمحَّفف  ت

 

 ََََََََ ََََََََب  و َاش  ََََََََِب ِگ ِِف ُظلَمََََََََِ  ال  َرَن َُنُر الص   َعت
ََََََََوِل ِمَََََََََن ال  َفصََََََََاَدَفُه حسََََََََُن ال   ََََََََقُب  ِب َقل 

 

ََین   َو َتَرُ   گشح شَیخ گفَت اکغذ بستدم و شیخ را وداع رکدم. چون باز  . مَن ِصَُروَن البُی   َک َوُه  ُظَرُوَن ِاَلی 
یت مدید برین بگذشَت وقَیت دروییشَ از اصَحاب مَا كَه او را محمَد كوهیَان بازگشح و به پارس آمدم. مد

گفتنََدی قصََد زیََارت شََیخ وبسََعید رکد بََه خراسََان، مََن او را گفََح چََون بََه خََدمت شََیخ ریس سََالم مََن 
آن درویَ  برفَت و زیَارت شَیخ وجَای « و تَر  ینظَرون الیَک و ه البیصَرون»برسان و شیخ را بگَوی 
چون من ششاوبر رسیدم شیخ وبسعید آنجا وبد، چون بسالم شیخ رفَح و سَالم گفَح  آورد. چون بازآمد گفت
 «.وتر  ینظرون الیک وه البیصرون»شیخ گفت و علیک السالم 
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رفح تا به زیارت استاد امام ا اعیل صاوبح گفت در آن وقت كی شیخ ششاوبر وبد، روزی   حکایت:
خوانَدو آن وقَت كَی بَا شَیخ پَی  وبلَع زاهَر بَه سَرخ  اخبَار   شیخ شوم. با خود اندیشَه رکدم كَی در

اندیشَیدم چَون پَی  شَیخ درشَدم و سَالم گفَح، شَیخ كدام اخبارسَت و در كَدام َزوسَت؟ ایَن معَاح  
برخاست و مرا در برگرفت. چون ششسح شیخ گفت یا استاد آن اخبار كَه بَه سَرخ  در خَدمت وبلَع زاهَر 

در ََزو اول كدامسَت؟ گفَح تَا َََزو مطالعَه نکَن نَدام. شَیخ گفَت اول حََدیث  َاع رکدو، اول خَرب 
ن  اینسَت كَی   ُحََب  الَد 

 
پََ  شَیخ گفََت حَدیث دوم چیسَت؟ گفََح یَاد نََدارم. شَیخ گفََت  ُس ُكََلِّ َخِطیَئَِ  یا َرأ
. شَیخ . پَ  شَیخ گفَت سَوم كدامسَت؟ گفَح یَاد نَدارمما ُیِربُیَک ِاو ماالُیِربیَک َدع  حدیث دوم اینست كی 

ی  الّل اکَن َرُسوُل گفت حدیث سوم اینست كه  ُر َشی   ِه و َسمَّ  َعَلی   الّل َصلَّ خِّ استاد ا اعیل گفت چون  ئًا ِلَغٍد الَیدَّ
شیخ این احادیث بگفت مرا یاد آمد كی مهچننی است كَی شَیخ گفَت و بدانسَح كَی شَیخ آن اندیشَه كَی در 

  كه شیخ را بر اسرار ما وقویف است.را  رکد  وبدم مبن  ود، و   نی بدانسح
شیخ ا عیل ساوی گفَت كَی شَیخ ششَاوبر آمَد و مَن هرگَز مجلَ  شَیخ را شگذاشَتمی و در  حکایت:

مجلَ  شَیخ یبََت بسَیار گفَیت و در دل مََن از آن پیوسَته انکَاری وبدی. روزی شََیخ در میَان مجلَ  مبََن 
نََا َ فََینَعَشََق  َقد  بازنگریسََت و گفََت  ََرا  ، ایََن سََنا و ُكل  ََرا آن انکََار برخاسََت. روزی تیز  ت ََوو! م گ

ََام   ن  نَا ِاَلیََک ُروحًَا ِمََحی  : َوَكَذِلَک َاو  خوانَد كَیدیگر به مجل  شیخ شَدم، مقَری   ِر  َت َتَد  ِرنَا مَا ُكن 
ر گردانید كی ما كنت َتدری! مرا ازآن حالیت درآمد كی چیز ب. شیخ این كلمه بازو میاُن ِکتاُب َواَل اال  َماال  

شیخ فرسح، دیگر روز، پشامین شدم. چون روزی چند برآمَد بَه مجلَ  شَیخ در آمَدم و گلیمَی پوشَیهد 
داشح دروییش َاما خواست. شیخ مبن نگا  رکد و گفت ربكت باشد كی این گلمی را بدروی  مهَرا  كَین و 

 پشامین نگردی چنانک آن روز متحری گشح و گلمی و مجلا َاهما بدروی  دادم.
رفتنَََد. شَََنبه وبد، مجَََع صَََوفیان در راهَََی  ه در آن عهَََد كَََی شَََیخ ششَََاوبر وبد روزی  :حکایَََت

آمد طیلسان برافگنهد و َاهمای خوب پوشیهد، خدای عزوَل َهود را یبنَایی داد َهودی در را   
 تا عزت شیخ و ُآّل خوی  بدید از خجالت از پَی  شَیخ بگریخَت. شَیخ بَر اثَر َهَود روان شَد تَا وقَیت كَی
َهَود بَهخر كَویی رسَید كَی را  نبَود، بَه ضَرورت وتقَف رکد، شَیخ بَدو رسَید و دسَت مبَارک بَر تََارک 

 اوهناد و گفت:

 www.bbooks.ir



 22 

ََََََََََََََنت ََََََََََََََد گف  اشََََََََََََََدبانرا سََََََََََََََرد نبای

 

 او را چَََو خَََوش اسَََت غَََرییب و شَََب رفَََنت 
 

با ؟ شیخ چون این بگفت و بازگشت، َهَود فریَاد ای بیچار  اطال الّل ق اک، یب او چگونا و چگونه  
دًا َرُسوُل َوَاش   الّل الِالَه ِاالَّ  َهُد َان  َاش  گفت كی دوید و بهواز بلند  برداشت و برعقب شیخ   و  الّل َهُد َانَّ ُمحَمَّ

 چون به شیخ رسید در پای شیخ افتادو با شیخ وخان ا  آمد و از مجاوران شیخ شد.
ار َهودان و ترسایان بدست شیخ مسَلمان اند كی در آن وقت كی شیخ ششاوبر وبد، بسیآورد  حکایت:

بایست كه بدست ایشان نیز مسلمان گردنَد و خاصَه شَیخ وبمحمَد ََویین را كَی شَیخ شدند و مهگنان را   
رکد. روزی او را رکد و او اَابَت  َیوقت وبد و او را وكیلی َهَود وبد و پیوسَته او را باسَالم دعَوت  

مال خوی  بتو مسم دارم. َهَود گفَت معَاآالّل كَی مَن دیَن خَوی   گفت اگر وت مسلمان شوی من سه یک
بََدنیا نََده.. شََیخ وبمحمََد َََویین َنمیََد گشََت. ادفََان را روزی شََیخ وب محمََد بکََوی عََدح كویََان گََذر 

گفََت، شََیخ وبمحمََد بََه مجلََ  شََیخ درشََد، آن رکد و ایََن وكیََل در خََدمت او. شََیخ آن روز مجلََ    
ر پ  ستوح پنهان ششست. چَون شَیخ در حَدیث آمَد روی بَدان سَتون رکد وكیل َهود نیز در رفت و د

ََ  سََتون بََریون آی! َهََود هرچنََد كوشََید  ََود از آن پ كََی آن وكیََل در پََ  او وبد. گفََت ای مََرد َه
 خویشنت بر پای خاست و وخدمت شیخ آمد گفت بگوی!خویشنت نگا  نتوانست داشت. یب

 َهود گفت چه گوو؟ گفت بگوی:
 كنََََََون مسَََََََلمان گشَََََََح مََََََن گَََََََرب بَََََََدم

 

َََََََان گشَََََََح  َََََََون قفرم َََََََدم كن َََََََد عهَََََََد ب  ب
 

آن َهود این یبت بگفت. پ  شَیخ گفَت پَی  خواََه امَام وبمحمَد رو تَا تَرا مسَلماح درآمَوزد و او را 
ُ بگوی كی وتندانستا كی  ََوقت الَیح  قاِیا َفِاآا َدَخل ال  موَر َموُقوَف   لََع َاو  ِانَّ اال   ِا َّ ال َوالتَاُ  ِا َّ ُثلَِث امل 

 كی اکرها موقوف وقتست. شیخ وبمحمد را وقت خوش شد و از آن روز وتبه رکد. .ِنِفِه َوال ِا َّ ثلِثِه 
وبنر شریواح مَردی مَنعم وبد، و در نشَاوبر متَوطن شَهد، و نعمَیت وافَر داشَت.، هبَر وقَت  حکایت:

ََدمت شََیخ رسََیدی و آن رکامََات ظََاهر اوبدیََدی ارادت وبنََر زیََادت شََدی. روز ََا مجََع وخ ی شََیخ ب
متصوفه وحمام كوی عدح كویان شد و آن روز شَیخ صَوف پَاشیز  پوشَیهد داشَت و دسَتار قیمَیت در سَر 

تَر وخَدمت شَیخ بَرد بسته. چون شیخ در محام درشد، مو  سُد آنجا وبد ایستاد ، استاد محا  ازاری پَاشیز 
بدید محَا  پرسَید كَی ایَن مَرد كَی وبد و خدمتها رکد تا شیخ در محام رفت. آن موی سد چون مشاهدۀ شیخ 
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آراسته؟ استاد گفت او شیخ وبسعیدست، پری صوفیان و صاحب رکامات و بزرگوار. آن موی سَد، گفَت اگَر 
ام و از مَن دسََتسامین رکامَات دارد ایَن صَوف كَه پوشََیهد دارد بَه مَن روانَه كنَد كََه مَن عَرویس خواسَته

من هیچ چیز نَدارم. سَاعیت وبد، وقَت آن آمَد كَه شَیخ مَوی خواهند و بره عرویس، تا زن مبن دهند و  
بردارد، مو  سد وخدمت شیخ آمد، شیخ اورا گفت، سه چیز از ما یاد باید داشت یکی آنک، چَون مَوی 
كیس برداری دست و سد   ازی كن. دوم آنک وبقت موی بر گرفنت ابتدا از دست راست كَن و سَدیگر 

دار تَا چشَم كَ  بَران نیفتَد. مَوی سَد آنَچ شَیخ فرمَود  وبد مهَه را،  موی و شو  كی برداری آنرا نگَا 
وجای آورد. چون شیخ ازین فار  شد، حسن مؤدب را گفت آن َبا صوف را با دستار بدین َوان رسان تَا 
بره عرویس كند. َوان در پای شیخ افتادو بسیار بگریست. حسن مؤدب گفت بیامَدم و َامَه وبی دادم 

شیخ دیگر َامَه نَدارد و ربهنَه در محَام مبانَد.، بَاز وحمَام فَرو رفَح مَددد، شَیخ گفَت یَا  اندیشیدم كهو  
حسن تا با ما نگویند با مشا نگویمی وبنر شرواح در انتظار سست. حسن گفت من برآمدم، وبنر شَرواح 

سَت؟ گفَح را دیدم بر سر محام ودسیت َاما پاشیز  در مصَالیی پیچیَهد، مَرا گفَت ای حسَن شَیخ درمحام
خوانَدم، خَوایب بَر بلی هست و َاهما مبوی سد داد  است، وبنر گفت سححان الّل من این ساعت قَرآن  

من مستوو شد، شخصی را دیدم گفت برخیز كی شیخ وحمامست و َامه بکیس وخشیهد است و ربهنه مانَهد 
نَدن شَدم، دیگَر بَار در خَواب است،، چون بیدار گشح گفَح ایَن ََز خیَاو نتوانَد وبد بَا سَر قَرآن خوا

شدم، برَسح و تریتب َامه رکدم و آوردم. وبنر بر سر گرمابه ششسَت و مَن در گرمابَه شَدم، شَیخ وضَو 
ساخت، وضَو متَام رکد و بَریون آمَد، در خَدمت او مَن بازگشَح. شَیخ از محَام برآمَد و َامَه درپوشَید  

گفَت ایَن زر را باسَتاد محَا  بایَد دادن،   از آنَک وبنر رهمی زر ن د صددینار وخدمت شیخ شهاد، شَیخ 
كند، استاد نیَز شَرییین بسَازد. زر وحمَا  دادو و شَیخ برفَت و وبنَر در صَحبت چون شامرد عرویس  

، و وخَدمت شَیخ بیسَتاد و هَرچ داشَت در را  شَیخ خَر  رکد. چَون شَیخ از نشَاوبر ]شیخ برفت و وخان ا  آمد
خوی  بدین شیخ وبنر شرواح داد و گفت ترا وبالیت خوی  باید شد و َعََم مَا  مبیهنه آمد لباچا صوف سزب

آنجا باید زد. پ  وبنر باشارت شیخ بشروان رفت و خان اهی شَا رکد كَه امَروز هسَت و بَدو معروفسَت، و 
، در این خرقا شیخ آنجا شهاد و پری و مقدم صَوفیان آن والیَت گشَت و اكنَون مهچنَان آن َامَا شَیخ باقیسَت

آن خان ا  هنَاد  و مردمَان هَر آدینَه كَی  َاز بگزارنَد، وخان َا  درآینَد و آن خرقَه را زیَارت كننَدو اگَر 
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وحطَی و یََا وبَایی پدیََد آیَد مردمََان والیَت آن َامََه را بََه صَحرا بََریون آورنَد و دعََا گوینَد، حََّ  سََححانه 
یََت آن َامَه را تریََاک اكََرب بلطَف و عنایََت خَوی  و وحرمََت شََیخ بَال را ازیشََان دفََع كنَد و مردمََان وال

 خوانند و در آن والیت چهارصد خان ا  معروف پدید آمهد است به ربكا نظر شیخ قدس الّل روحه العزیز.
انَد، بعضََی از خواََه اوبطََاهر و ایَن حکایََت برواتیهَای درسََت آمَهد اسَت و مجََع رکد  حکایَت:

 علمهی كی یک روز در نشاوبر وخان ا  شیخ بعضی از خواَه حسن مؤدب و بعضی از خواَه وبالفت  رمح الّل 
رکدند خواَه وبطاهر ادر  اع وقت و حالت یافت و در آن حالت پی  شیخ لبیک زد و احَرام حَج  اع  

گرفَت. چَون از  ََاع فَار  شََدند خواََه وبطََاهر قصَد سََفر حجَاز رکد و از شََیخ اََازت خواسََت. شَیخ بََا 
ان و مشایخ گفتند شیخ را بدین چه حاَتست؟ شَیخ گفَت بَدان َانَب مجاعت گفت تا ما نیز موافقت كنمی. بزرگ

باشد. مجعی بسیار با شَیخ روانَه شَدند. چَون از نشَاوبر بَریون آمدنَد، شَیخ گفَت اگَر نَه حضَور مَا كشیش  
گویَد و باشد، آن عزیزان آن رنج نتوانند كشید. مجاعت مهه با یکدیگر نگریسَتند كَه ایَن خَخن رکا  

ن یحمی و معرر رسَیدند كیسَ شَیخ وبالحسَن خرقَاح را قَدس الّل روحَه العزیَز خَرب رکد كَی درنیافتند. چو
فردا شیخ اوبسعید ایکجا خواهد رسید و او شاد شد و شیخ وبالحسَن را پسَری وبد امحَد نَام و پَدر را وبی نظَری 

ف وبد، امحَد را رسَید زفَاهرچ متامد. امحد را دخدی وخواست بعقد نکاح، درین شب كی شیخ وخرقان  
نامََا  بگرفتنََد و سََرش از تََن َََدا رکدنََد و بََدر صََومعا پََدر بََاز هنادنََد. وبقََت  ََاز شََیخ وبالحسََن از 
صومعه بریون آمد، پای او بر سر پسر آمد، پسَر را آواز داد كَی چراغَی بیَاور، مَادر چَرا  بَریون آورد، 

ایََن چَه وبد كََی وت رکدی و چََه  پَدر سََر فرزنَد خََود را دیَد، شََیخ وبالحسَن خرقََاح گفَت ای دوسََت پَدر
رکدیی كی نکردیی! پ  در حال تین چند را حاضر رکد و امحَد را بشسَتند و در كفَن پیچیدنَد و شهادنَد تَا 

آمَد، از شَیخ پرسَید كَی چَرا دیَر رسید. نگا  رکد، دروییش را دیَد كَی  شیخ در رسد، و شیخ دیرتر  
ََم   ََ  گفََت از آن سََبب كََی دوش را  گ ََه ه در شََب خواسََتند رسََید. شََیخ رسََد! دروی ََر ن ََد و اگ رکدن

ننب و سشنا وبالحسن بانر بروی زد و گفت خاموش كی ایشان را  گم نکنند! زمیین وبد از مهه دولتها یب
قدم ایشان، وخدای شالیَد كَی قَدم دوسَیت بَر مَن روان گَردان تَا مَن فَردا بَر زمینهَاء دیگَر  خَر كَن. حَّ  

 روا رکد، عزیزان فرسَتاد تَا عنَان آن بَزره بگرفتنَد و سَوی آن زمَنی سححانه وتعاو حاَت آن زمنی
بردند و بغیبت او سر فرزند ما از تن َدا رکدند. دروی  چون بشنید بازگشت و احوال با شَیخ بگفَت شَیخ 
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گفت الّل اكرب! پ  درویشان دانستند كی شیخ بر در نشاوبر آن خخن از برای این واقعه گفتسَت. شَیخ چَون بَه 
وبد، شیخ وبالحسن بر پَای خاسَت و قان رسید و در خان ا  شد، مسجد خانا وبد كه شیخ وبالحسن در آنجا  خر

گفَت آن تا به میان مسجد پی  شیخ ما بازآمد و دست بگردن یکدیگر درآوردنَد، شَیخ وبالحسَن  
سن دسَت شَیخ گرفَت كَی چنان دا  را مره چننی باید، و چننی قدم را قربان َان امحد شاید. پ  شیخ وبالح 

برَای من نشنی. شیخ ننشست و هر دو در میان مسجد ششسَتند و شَیخ وبالحسَن بَا شَیخ خَخنها گفتنَد و مقریَان 
قرآن برخواندند و مجع بگریستند و نعرها زدند. پ  وبالحسن خرقاح خرقا خَود را بَه مقریَان انَداخت و 

  بَرون آورنَد و  َاز رکدنَد و دفَن رکدنَد و بَر گفت كه فرضی در پی  است و عزیزان منتظرند. پ  َنَاز
سر خاک حاهلا رفت. پ  صوفیان غربا معارضه رکدند با مقریان كی خرقه مبا باید داد تَا پَار  كنَمی. خَادم شَیخ 
وبالحسن این خخن با وی بگفت، شیخ وبالحسن گفت آن خره  ایشان را مسم دارید، مشَا را خرقَا دیگَر 

ان داد تا پار  رکدند و شیخ را خانا تعینی رکدند تَا بَه خلَوت آنجَا باشَد و شَیخ دهمی. پ  خرقا دیگر بدیش 
رکد كه گوش بازدارید كه این مرد معشون مملکتسَت و بَر وبالحسن مجاعت خوی  یک بیک را وصیت  

مهَا سَینها اطََالع دارد تَا فضَیحت نگردیََد و شَیخ وبسََعید دریَن رکت سَه شََبانروز پَی  وبالحسََن وبد و 
گفَت مَا را بَرای آن رکد و او  گفَت و وبالحسَن از وی معارضَا خَخن  شَبانروز هَیچ خَخن  َی درین سه
انََد كََه خََخن شََنوو، او را بایََد گفََنت. پََ  شََیخ وبالحسََن گفََت وت حاَََت مََایی و مََا از خََدای تعََاو آورد 

می و مَن پَری وبدم و او كی دوسیت از دوستان خویشنت قفرست تا ما این سرها را بدو هویدا كنوحاَت خواسته
ضعیف وبدم، نزد وت نتوانسح آمدن پ  ترا به مره نگذارند، وت عزیزتر ازآح كه ترا به مرَه برنَد، كعبَه را 
بتو آرند تا ترا طواف كند و درین سفر والدۀ خواَه وبطاهر با شیخ وبد، او چننی گفت كه هَر روز بامَداد شَیخ 

كَین! ایکجَا و گفیت هشیار باش كی وت صحبت با برگزیَدۀ حَّ ،   وبالحسن نزدیک در خانه آمدی و سالم گفیت
یی، ! و در میان روز وخلوت شَیخ آمَدی و پَرد  برداشَیت و گفَیت اََازت یی، ایکجا نف   انهدبشریت  انهد

هست تا درآو؟ شیخ وبسعید گفیت درآی. وبالحسن سوگند دادی كی مهچنانک هسیت تغیری مرن و درآمَدی 
بدو زاَن ششسیت و گفیت ای شیخ دردها دارم كه اَنیا از كشیدن آن بار عَاَز آینَد و اگَر یَک دم و در خدمت 

از آن دردبرآرم آ ان و زمنی طاقت آن نیارند! پ  سَر بَه بَالنی وبسَعید بَردی و آهسَته خَخن گفَیت و هَر 
گفَیت وردی و  آگریستندی. پَ  شَیخ وبالحسَن دسَت بزیَر َامَا شَیخ فَرو رکدی و بَه سَینا او  دو  
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آورم. یک روز قاضی آن ناحیَت در رسَید كَه بَه تعزیَت شَیخ وبالحسَن آمَهد وبد، دست به َنر باقی فرو  
گفتند شیخ وبسعید ایکجاست، گفت تا درروم و او را سال  گوو. شیخ وبالحسن گفت حاضَر بَاش و گَوش دار! 

و دروییشَ پََای شََیخ در كنََار گرفتََه و  قاضَی در رفََت وسََالم رکد، شََیخ را در چهَار بََال  چََون سََلطاح،
ََا چنََدین تََنعم پادشََاهی اسََت نََه صََویف و مغمََزی   ََا فقََر وجاسََت ب رکد. قاضََی در دل گفََت كََی ایکج

اکن یف دروییش! چون این اندیشه بر دل او بگذشت شیخ سَر از بَال  برداشَت و گفَت ای دانشَمند: مَن 
زد و بیهوش شد، قاضَی را بَریون آورنَد، وبالحسَن قاضی یک نعر  ب هل   ع علیه اسم الفقر؟ حّ  مشاهةد ال 

گفت كه ترا گفح كه گوش دار كه طاقت نظَر نیَاری. پَ  شَیخ وبالحسَن وخَدمت شَیخ درآمَد و گفَت ای شَیخ 
نظر هیبت رکدی، نظر رمحَت فرمَای كَی قاضَی از حَال گردیَهد اسَت. شَیخ او را مرفَه گردانیَد و اسَ لت 

كند، تَرا بَه یبنمی كه كعبه هر شب گرد وت طواف  حسن گفت یا شیخ ما  فرمود و مراَعت  ود. پ  شیخ وبال 
كعبه رفنت حاَت نیست، بازگرد كه حج رکدی، و بادیا اندو  وبالحسن گذاشَیت و لبیَک نیَاز وی شَنیدی و 
ََر  ََان دادی و ب ََر مجََال خََود قرب در صََومعا عرفََات وی شََدی و ر  نفسََهای وی بدیََدی، وبالحسََن را ب

ََاز ََر نََه چنََنی رکدی، وبالحسََن   سََف او   ََازگرد كََه اگ ََاد انََدو  سََوختگان شََنیدی، ب گََزاردی، فری
ََازگردو. وبالحسََن گفََت حََج  ََارت كنََمی و ب ََب بسََطام روو و زی  انََدی، وت معشََون عََاملی! شََیخ گفََت وجان
رکدی، عمر  خواهی رکد. پ  وبسعید بعد از سه روز عزم بسطام رکد، آنجا باالیی است كَی از آنجَا خَاک 

یزید قدس الّل روحه العزیز بتوان دید. چون چشم شیخ برآن تربت افتاد بیسَتادو سَاعیت نیَک سَر در پَی  با 
افگند، پ  ساعیت سر بَرآورد و گفَت هَرک چیَزی گَم رکد  اسَت ایکجَا بَاوی دهنَد. و گفَت ایکجَا ََای 

سَه روز بََدامغان وبد و پااکنسَت نَه ََای ناپََااکن ویَک شَبانروز بََه بسَطام مقَام رکد و از آنجَا بََدامغان شَد و 
ََب روانََه  ََد تََا از آن َان شََغلهای را  بسََاخت كََه صََد مََرد در خََدمت شََیخ وبدنََد و سََتوران رکی گرفتن

 گفت، یبت:گردند،، پ  قّوال این یبت  
َََََََََََََد شگَََََََََََََر یارمنسَََََََََََََت  آواز درآم
 سیصََََََد گََََََل سََََََر  بََََََرر  یََََََار منسََََََت

 

 مََََََََََن خََََََََََود دام رکا غََََََََََم اکر منسََََََََََت 
ََََََن كََََََه گََََََل چََََََدن اکر منسََََََت  خیََََََزم وچ

 

یخ را دو اسََب وبد یکََی مركََب وی ودیگََری رخََت كََ ، نََزد قََّوال فرسََتاد كََی آن اسََب بََه حََمک شََ 
وتاست، چون  از شام بکردند سَتور خواسَت و خواََه وبطَاهر را گفَت صَوفیان را بصَلوة آری، و ایَن 

 www.bbooks.ir



 27 

ت و دهیی است وجانب خراسان و شیخ برآمد و گفت مها مشا فردا بر اثر روانه شوید. حسن مَؤدب بَا شَیخ برفَ
راکب دار و یک دروی  دیگر، چون به درواز  رسیدند درواز  بسته وبد و قفل زد  و كلید بسَرای امَری 
بشهر وبد، دربان گفت َواز باید و حسن را گفت قفل ربك ! حسن قفل را ربكشید پَرۀ قفَل بیفتَاد و درواز  

ار بَا سشَوی  وبد، شَیخ گفَت یَا بگشادند و بریون آمدند. چون به صحرا آمدند هنوز تاریَک مَا  وبد و روزگَ
گفََح، شََیخ بََا سََر  ََاع شََد و نعََر  زدن آغََاز رکد و یبتهََا حسََن چیََزی برگََوی، حسََن گفََت ایََن یبتهََا  

 اینست:
َََََََََََََُدو و الِزیَََََََََََََارَة لیلَََََََََََََیَوَعَََََََََََََد ال    َب

َََََََََل ی َََََََََر اللَّ د  ور وتث َََََََََیِّ َََََََََا َس َََََََََُت ی  ُقل
َََََََََََََ  يقَََََََََََََال الاسََََََََََََََتِطیُع َتغیَََََََََََََرَی َر  

 

َََََََََََََِاآا مَََََََََََََا َویف َقَضَََََََََََََی    َََََََََََََُذوِر َف  ُت ُن
ُ لََع هَب   هَََََََََََََََََََََََاِر امل  َََََََََََََََََََََََِ  النَّ َََََََََََََََََََََََریج  ِن

َََََََََََوِع ال   سَََََََََََُم ِِف ُطُل  ُبَََََََََََُدورهرَََََََََََذا الرَّ
 

پ  شیخ ساشن شد و خوردح خواست و با ما هیچ نبود، حصَاری پدیَد آمَد، گفَح بَروم و از آنجَا چیَزی  
خواهی؟ گفَح چیَزی خَوردح هسَت؟ آن بیارم. پ  رفح و در حصار بزدم، كیس بر د ار آمد كی چه  

ه تا نان در دستار بست و فرو گذاشت، بستدم و بر اثر شیخ روان گشح و سه لقمه بسَتد و تنَاول فرمَود و مرد س
گفت باقی مشا راسَت. گفَت سَاعیت چشَم گَرم كنَمی، گفَح شَیخ حاشمسَت هَیچک  مصَلی نداشَتمی كَه 

اد و سَر بَر كنَار مَن و بازافگندمیی، غاشیه از سر زین بر كشیدو و بر زمنی انداختمی تا شیخ پهلو بر غاشَیه هنَ
پای در زیر دروی ، یک دم بیاسود، پَ  روز شَد، بَهد آمَدو و بسَرای همددیَه نَزول رکدو. شَیخ گفَت 
همد دیه را بگوی كه در شَب هممانَان خواهنَد رسَید،  َاز شَام شَد، درویشَان رسَیدند و همَد تکلفهَا 

تَر  از بگزاردند آن ما متام شد بی  رکد  وبد. آن شب آنجا وبدند، شیخ خخن نگفت دیگر روز بامداد
ازین ما را كشیش از آن وت چیست؟ خواَه وبطاهر گفت از آن ما نیز متام شَد بَر موافقَت شَیخ و شَیخ یکَان 

پرسَید هَررکا اندیشَا از آن َانبسَت بَرود و هَر رکا بایَد بَا مَا بَازگردد، بَر هَیچ كَ  هَیچ یکان از مجَع  
گفتند. پ  هر كه سَوی حجَاز خواسَت رفَت گفَت پَای افَزار دی  حر  نیست هر كیس را آنچ در پی  وب

در پوشید و ایشان را شَغل آن را  بسَاخت و روان رکدشَان وخَوش دو و همَد را وخوانَد و گفَت مَا را ََایی 
خوش باید، همد باغی خوش داشت آنجا دعویت بساخت نیکو و شیخ را با مجاعت برد و ایشَان آنجَا آن روز 

دیگر روز برفتند، ارزیان و َنشاباد گویند، زیر این دو دیَه فَرود آمدنَد بَر سَر را  بیابَان خوش گذاشتند. 
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سزبوار، كه شیخ را اندیشه چنان وبد كه سوی بسطام و خرقَان نشَود چهَار پایَان رکی گرفتنَد و بعضَی رکی 
خ وبالحسَن را خَرب شَد دادند وسفرها راست رکدند كه چهار پکج روز بیابان وبد و مجعی گران وبدند با شیخ. شَی 

دید كی از آنجا نخواهد گذشت، سه دروی  قفرستاد،  از خفنت گزارد  بدین دیه آمدند از آمدن شیخ و  
و ایشان برآن عزم وبدند كَی خَحرگا  دراز گوشَان بیارنَد و سَوی بیابَان برونَد و درویشَان مجلَه سَرباز هنَاد  

از رکد سَه درویَ  را دیَد، ایشَان را بسرسَید و ششَاند. وبدند، حسن بیدار وبد، آهسَته آوازی شَنید، در بَ
شیخ حسن را گفت كه آمد؟ گفت درویشان خرقانند. گفت روشنایی در گری و بیاور. حسن مشَع برافروخَت و 
سََالم رکدنََد و سََالم شََیخ وبالحسََن رسََانیدند شََیخ گفََت و علیََه منََا السََالم. پََ  گفََت شََیخ وبالحسََن چََه 

شیخ سَوگند داد  اسَت كَه برنگَذری تَا مَا را َنیَین شَیخ گفَت فرمَان بَرم. اشارت فرمود  است؟ گفتند كه 
اند و دو تن را در وقت بازگردان تَا بَه نزدیَک آن پ  حسن را گفت كی ایشان را چیزی بهد كه از را  رسیهد

اینَد عَذر از پری باز شوند تا شیخ را دل فار  گردد و یک تن در صحبت ما باشد تا با ما مهب برود و اگر خرشدگان بی
ََد، َواهلََا بایشََان دادم و رکی  ََازخوا  و َواهلََا بدیشََان د . حسََن گفََت خرشََدگان در شََب بیامدن ایشََان ب
ازیشان طلب نکَردم و نفقَات را  در َواهلَا بدیشَان گذاشَح كَه شَیخ در آن معَین چیَزی نفرمَود  وبد و 

هنَد رفَت و شَیخ وجانَب بسَطام و صوفیان ازین حال خرب نداشتند پنداشتند كی دیگر روز سوی بیابان خوا
راندنَد و شَیخ آن روز بغایَت خرقان راند. دانشمندی از بسطام پی  شیخ بازآمد سَوار ،و هَر دو سَوار   

گفت. دانشمند گفت این روز افزون از هزار یبت بر زفان شیخ برفَت و درویشَان خوش وبد و یبتهاء تازی  
ی خوردح بایَد، گفَت خَوردح انَدر ََوال وبد، بَا خرشَدگان در را  با حسن معارضه رکدند كی ما را چیز

دادم، گفتند مهانا كی رکی نیز بدیشان گذاشتا حسن گفت آری كی شیخ در این باب هیچ نفرمود  وبد.ایشان 
رود كََه چََرا عََذری از خرشََدگان دریََن خََخن وبدنََد كََه شََیخ بریشََان گََذر رکد، گفََت چََه وبد؟ حسََن  

بایسَت خواسَت كَی رکی و نفقَات بدیشَان گذاشَته وبدی. شَیخ گفَت عَذر  بایست خواست باز آنَک  
حّ  تعاو با ایشان فضلی  ود  وبد، آن فضل متام نگردانید كی ایشان در صحبت مشا خواستند وبد و قدم بَر 
قدم مشا خواستند هناد، چَون ایَن نعمَت بریشَان متَام نگشَت هَرچ دون ایَن مهَه هَیچ وبد در َنَب ایَن، 

شان عذر بایسَت خواسَت. و شَیخ امَروز كَه روی در بسَطام داشَت عظَمی خَوش وبد، برزفَان شَیخ البد ازی 
برفت كه هر رکا وقیت گم شهد باشد بدین َای آید و به حرمت این َای وخدای تعاو دهَد، وقَت وی وبی 

 www.bbooks.ir



 29 

الحسَن دهد و شیخ زیارت بسطام رکد و روی وخرقان هناد و سه روز پی  وبالحسَن مقَام رکد. روزی شَیخ وب
در میان خخن از شیخ وبسعید پرسید كی وبالیت مشا عرویس باشد؟ گفت باشد و در عرویس بسیار نظَارگی وبد 

تر باشد لکن در میان ایشَان تخَت و َلَو  یکَی را باشَد. شَیخ وبالحسَن نعَرۀ بَزد كی از عروس پاشیز 
عید مهب نشسَته وبدنَد و وگفت: خسرو مهه حال خوی  دیدی در َام وه روزی شیخ وبالحسَن و شَیخ وبسَ

مجعی بزرگان، شیخ وبالحسن روی وجمع رکد و گفت روز قیامت مها بزرگان را بیارند و هَر یکَی را رکیس 
شهند زیر عرش، ندا آید كی خل  را از حّ  خخن گویند و شیخ وبسعید را رکیس شهند تا از حّ  وحَّ  خَخن گویَد 

ارم روز شیخ دسَتوری خواسَت، شَیخ وبالحسَن گفَت كَه بَرا  و او در میان نه. پ  چون سه روز متام شد چه
َناشََک در شََوید كََی ایََن را  دیََه بََر دهیسََت تََا درویشََان را آسََاند وبد و یس مََرد درویََ  وخََدمت شََیخ 

رنَد و مجَع و فرزنَدان شَیخ وبالحسَن بیکبَار وبداع آفرستاد تا ششاوبر كی او را در هَر منَزل از شَیخ خَرب  
داع شیخ را گفت كه را  وت بر بسط و گشای  اسَت و را  مَا بَر قَبض و حَزن، اكنَون وت بریون آمدند و وبقت و

كنَمی. چنَدانک مَردم داشَت در صَحبت شَیخ كشَمی كَی هَر دو اکر او  زی تا مَا انَدو   باش و خرمشاد  
ن وبد فرستاد دیگر روز كی شیخ رفته وبد در خان ا  وبالحسن َاهما برچیدنَد در آن موضَع كَه زاویَا حسَ

اکغذی پیچیَهد، پَی  شَیخ وبالحسَن بردنَد، گفتنَد چیَزی یَافتمی انَدر آن موضَع نگَا  رکدنَد زر ن َد وبد. 
گفَت برسَکجید، چَون دیدنَد بیسََت دینَار وبد، گفَت شگریَد تَا مََا را وام چنداسَت؟ نگَا  رکدنَد محّقََر 

او. پَ  شَیخ وبسَعید بَرا  بیست دینار وبد، گفت ق ر  ما صرف باید رکد كی وام او آن ماسَت و وام مَا آن 
در دهیی دید، آنجا منزل رکدند. شیخ عزم گرمابه رکد و پیوسته كی شیخ به گرمابه رفیت به گرمابَه بَان چیَزی 

ََا خََود. چََون سََمی راسََت   ََان ضََایع رکد  فرمََودی و حسََن چیََزی داشََیت ب رکد آن اکغََذ كََی در خرق
سَن حَال بگفَت، شَیخ گفَت آنجَا كَی وبدندید، مشوش گشت. شیخ چون آن دید گفت چه وبد  است؟ ح

شهد است ه در فراغت ما شهد است. دیگر روز خرب از خرقان باز رسید كی آنجا چه یافتند و شیخ وبالحسَن 
آنرا چگونه فرمود. شیخ وبسعید گفت آنچ شیخ وبالحسن فرمودست چنانست كَی فرمَود ، چَون شَیخ وجَاَرم 

دار و چَون خ را سَالم مَا برسَانید و بگوییَد كَه دل بَا مَا  رسید مریدان وبالحسن را بازگردانید و گفت شی 
شیخ وبسعید وبالیت كوروح رسید دهیی وبد، مجَع خواسَتند كَی آنجَا فَرود آینَد شَیخ گفَت ایَن دیَه را چَه 
گویند؟ گفتند. پ  بدهیی دیگر رفتند، شیخ گفت این دیه را چگویند؟ گفتند درشد. گفت شد نبایَد. بَدهیی 
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شَیخ گفَت ایَن دیَه را چگوینَد؟ گفتنَد خداشَاد. گفَت خداشَاد. آنجَا نَزول رکدنَد خَادم  دیگر رسَیدند،
خان ا  پی  آمد و استقبال رکد و گوسفندان بَر زمَنی زد و گفَت حالیَا تَا طَبخ رسَیدن َگرشَدها را قلیَه 

ایَن كن. پ  آلتهای گوسفند را رسانیدند و سفر  هنادند. شیخ گفَت اول قَدم َگَر بایَد خَورد! شَیخ چَون 
ام. شیخ را خوش آمد و گفَت خخن بگفت خادم خدمت رکد و گفت ق ا باد شیخ را كه با َگر دل یار رکد 

طلبد. آن روز آنجا وبدند و از آنجا عزم نشاوبر رکدنَد. چَون اگر دل یار وبد خوش باشد، وبسعید خود دل  
ن مهَه خَخن و مقَاالت وحَاالت گفتنَد كَی شَیخ چَون وخرقَان رسَید آششاوبر رسَیدند مجعَی از صَوفیان  

ََه شََنیدن آورد منسطََع شََهد باشََد، او   ََا را ب ََنی گفََت م ََود چن ََه اطََالع نب ََرین دقیق ََد چََون مجََع را ب ان
ب ِتلَک التوبُ  ِاَلی   تاَقت  ِاش  گفتند. و این خخن با شیخ بازگفتند شیخ گفت   قینا فنننا یِف ِتلَک الد  ا التَّ . آن خاک نا َفَلمَّ

خاست، چون آنجَا رسَیدو مَا در آن خَاک خَاک شَدو و برسَیدو شَیخ از آن اعَدا  ایَن  را آرزوی ما
 َواب فرمود. این رسید مبا از رفنت شیخ به خرقان و باز آمدن به شهر نشاوبر.

خواََه وبالفَت  شََیخ گفَت رمحَ  الّل علیَه كََه آخَرین بَاز آمَدن مبیهنََه شَیخ را از نشَاوبر ازیکجََا  حکایَت:
دان شیخ دو ك  با یکدیگر صداع رکدند و شیخ را عادت چنان وبدی كه اگر میَان دو خاست كه از مری

وبدی تََا ایشََان سََینها بسرداختنََدی، بعََد از آن كلمََا بگفََیت و میََان كََ  ن ََاری وبدی شََیخ خََاموش  
ایشان فراه آوردی. چون برآن قرار كلما بگفت شیخ در میان ایشان، آن صخ  فراه آمد و مدیت وبد كَی 

خواسَتند كَی بامیهنَه آینَد.، شَیخ وبطَاهر را زندان و نبریگان شیخ خرد و بزره مهه در نشاوبر وبدنَد و  فر
گفت برخیز و شغل كوداکن راست كن كه ما را دل تنر شد تا مبیهنَه شَوو. وبطَاهر برخاسَت و مهَا شَغلهای 

دروییش بَا یَک تنبلیَت ایشان راست گردانید وچهل درازگوش و چهل تنبلیت وجهت چهل دروی ، تا هر 
آرند. و اهل نشاوبر مددها رکدنَد وبد وگوش با آن دارد و هشت دروی  را قفرمود تا از را  خربی بشیخ  

انَد. آن روز كَه ایشَان را روانَه رکد بَر و گفتند ما شیخ را این ساعت هبد وتانمی دید كه فرزندان و اشَغال رفتَه
بر سر هناد ، تا بدر دروازۀ بیامد و آنجَا مقَام رکد تَا یَک یَک اسب نشست، فرَی در پشت رکد  و مزدوَا 

گذرانیدند و گفیت این از آن كیست و راكَب تنبلیَت را وصَیت رکدی كَی زینهَار چگونَه تنبلیت پی  او  
بََا ، تََا مهََه بََروی بگذشََتند.. خواَََه وبالفََت  گفََت مََن در قََدر هََ د  سََالگی وبدم، وخََدمت شََیخ 

كدام است؟ گفح من پیاد  خواه رفنت. پ  شیخ گفت والهد را از مَا سَالم برسَان  آمدم، شیخ گفت تنبلیت وت
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دار كه ما روز چهم را با مشا باشمی ان شاء الّل. من روی خَوی  را بَر پشَت و بگوی كه فرزندان را عزیز  
مبیهنه آمَد بَاقی پای شیخ مالیدم و برفح. خواَه وبالفت  گفت تا این غایت صاحب واقعه من وبدم، چون شیخ 

این حکایت را از خادمان خَاص شَیخ شَنیدم. خواََه وبالفَت  گفَت پَدرم خواََه وبطَاهر بَا مَا نیامَد و از 
وداع بََا شََیخ بازگشََت و بشََهر نشََاوبر آمََد. چََون وخان ََا  رسََید آن روز مجلََ  نگفََت، دیگََر روز بََه 

ا سَنت چنَان وبدی كَه از مجل  ششست و فرزنَدان شَیخ بَر تخَت شَیخ بَر دسَت راسَت ششسَتندی و شَیخ ر
خانه به آفتاب بریون آمدی. این روز شیخ بریون آمد، چشم  بر َای فرزندان افتاد، گفت اوالدنا اكبادنَا 

وتانمی دید. وبطاهر را قرضی افتاد  اسَت، حضور ایشان  یفرزندان َگرگوشگان ما اند ما َای ایشان یب
خواسَتند، روو اهَل نشَاوبر ازیَن دل تنَر شَدند و غیبَت شَیخ  َیآن وام او باز باید داد تا ما بر اثر ایشان بَ

بایست كه بازخوانَد، واهمَا پ  تدبری وام بساختند و تریتب را  بکردند. شیخ ه برآن میعاد كه هناد  وبد  
باز داد  شد و شغلها راسَت رکد  آمَد. چَون مهَه برگهَا راسَت رکد و عزمیَت رفَنت درسَت گردانیَد، مجلَا 

امیه و درویشان شهر نشاوبر به شفاعت آمدند،هیچ فایهد حاصل نیامد. چون برفنت نزدیک شد شَیخ بزرگان و 
محمد َویین و استاد امام ا عیل صاوبح هر دو بشَفاعت آمدنَد شَیخ در برابَر در خان َا  بَر تخَت نشسَته وبد 

ه بردنَد و بسَیار سالم گفتند، شیخ یکی را برین دسَت و یکَی را بَران دسَت نشَاند و هَر سَه سَر را فَرا
او تا دسَت كَه اند ما خویشنت را سسلمی رکد اسرار بگفتند شیخ گفت آری ایکجا نیازمندانند و آنجا نیازمندان

تر آید. گفتند ای شیخ از هرگونه كی هست میهنه ب  مختصَر َاییسَت، مَا را تَرا مبیهنَه   دریَغ آیَد. چرب
  دریَغ آیَد ایشَان خجَل شَدند. شَیخ شَغلها راسَت رکد و  شیخ گفت ما را مشَا را بَدین َهَان و بَدان َهَان

برفت و درآن وقت كی اسب شیخ زین رکدند بر در خان ا  داکح وبد، شیخ بَریون آمَد، بَرین داکن بیسَتاد و 
مقامین خان ا  را گفت ما این ق عه را چنانک یافتمی ه چنان بگذاشتمی و هیچ صترف نکَردو آنگَا  ایَن 

 یبت را گفت:
 بسََََََر كَََََََو  نشسََََََت و برخاسَََََََتمرغََََََی 

 

 شگَر كَی از آن كَو  چَه افَزود و چَه اکسَت 
 

مجََع مریََدان گفتنََد ایََن ق عََه بََه مجََال وت مََزین وبد و مجََع آسایشََها یافتنََد، یکََی را نََب فرمََای كََی اگََر 
آرید كی هَرک آیَد روزی مسافری رسد ضایع  اند. شیخ گفت مشا خان ا  را در باز دارید و تریتب وجای  

آرد، ما مشا را هیچ معلوم نگذاشتمی، خدای تعَاو آنَچ بایَد كنَد و چنَان وبد كَه شَیخ گفَت هرگَز آن  با خود
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تَر وبد.. چَون شَیخ اسَب برانَد و پَارۀ برفَت، خان ا  را هیچ معلوم نبود و از مهه خان اههَای نشَاوبر بَه ربكَت
هسََت، بََردار و بََریون  رفََت، درویََ  را گفََت بََازگرد و اسََتخواح در خان ََا دروییشََ در راکب شََیخ  

 گشتند این یبت را از شیخ شنودند كه یبت:انداز. پ  مجلا امیه و مشایخ نشاوبر كی از وداع باز  
َََََدار َََََاوت مهَََََی هسَََََت دی َََََا كَََََی مَََََرا ب  آنج

 

 آنجَََََََََََََََََََََا روم و روی كَََََََََََََََََََََن در د ار 
 

رکد  پ  شیخ مجع را وداع رکد و بسوی عقبا رشک درشد. چون بر صندون شرسته رسید، اسب شیخ خطَا
و یک ران شیخ در زیر پهلوی اسب ماند و از آن خسَته شَد و گوشَت رانَ  نَرم شَد. َامَه بازافگندنَد و 
شیخ را بر آن َامه خوابانیدنَد، و چهَار كَ  شَیخ را بَه عقبَه فَرو آوردنَد و در آن خانَا سَنگنی شهادنَد. 

ََا عََزم دروییشََ از َانََب شََهر طََوس   ََاد گفََت وج داری؟ گفََت آمََد، چشََم شََیخ بََرآن درویََ  افت
ششاوبر. گفت بدر خان ا  صوفیان شو، سالم ما بدرویشان رسان، كه ایشَان بَا مَا بسَیار گفتنَد كَه نبایَد شَد و بَا 
ََد. و اسََتاد  ََه ه بردسََت بطََوس بردن ََاد و شََیخ را از عقب ََا را نیفت ََاد، م ََه خطََا سََتور را افت ایشََان بگََوی ك

ا رفیقََان گوینََد، شََیخ را مبحفََه، مبیهنََه بردنََد، اوببکََر در طََوس وجََای وبد، مجََاعیت از خان ََا  دیََه كََه، آنََر
 روزی چنددر میهنه رنجور وبد تا نیک شد. 

از اوبالفضل محمَدبن امحَد َنقَاح حکایَت رکدنَد كَی گفَت: شَیخ اوبسَعید از نشَاوبر مبیهنَه  حکایت:
د كَی آمد، چون بکو  درآمدو شخصی با مَا مهَرا  وبد، مگَر آن مَرد اندیشَه رکد كَه ایَن چَه مردماننَ 

گویند كه ما صوفیمی. شیخ از را  رکامَات مطلَع گشَت و گفَت خورند و  كلیچه و حلوا و طعاهمای خوش  
بَدین پََ  كَو  در شََو و مَا را خََربی بیَار آن مََرد از پَی  شََیخ برخاسَت و آنجََا كَه اشََارت رفتَه وبد برفََت، 

ال بَاز  َود شَیخ گفَت سَاهلا اکدهایی عظمی دید، بدسید و باز وخدمت شیخ آمَد،، شَیخ گفَت چَه دیَدی؟ حَ
 رفی  ما وبد  است، مرد خجل شد و در پای شیخ افتادو از آن گفتار وتبه رکد.

آمد در را  به منَزو فَرو آمَد و درویشَان اند كی چون شیخ اوبسعید از نشاوبر مبیهنه  آورد  حکایت:
ز ایسَتادند وصَف ربكشَیدند، چیزی بکار بردند و سرباز هنادند. چَون وقَت  َاز درآمَد درویشَان بَه  َا

دروییش مگر در خواب مانهد وبد از مانَدگی را ، چَون بیَدار شَد مجَع در فرضیَه شَروع رکد  وبدنَد، حیَا 
وبد از خجالت. پ  دزدی آمَهد وبد تَا رخَیت بَردارد و در میَان رخَت مانع شد كی برخیزد مهچنان خفته  

و بَران دزد انَداخت. دزد دانسَت كَه كیسَ  آمد و آن دروی  بیدار وبد تکیه رکد ، سنگی برداشت
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ََد و   ََه. چََون سََالم بازدادن نگََرد، بگریخََت و هََیچ نتوانسََت بََردن و مجََع را ازیََن حََال هََیچ خََرب ن
 َازی بایَد تَا َامَا مشَا  از نگرید! شیخ گفَت یبدروی  را خفته دیدند بروی انکار رکدند كی این یب

گویََد، چََون پََی  رخََت آمدنََد و از آن حََال كََه شََیخ چَه   دارد تََا  ََازی مانََد، و درنیافتنََدرا گَوش  
 خربدار شدند از آن انکار وتبه رکدند.

از َدم شیخ االسالم اوبسعد رمحه الّل روایَت رکدنَد كَی گفَت: روزی شَیخ اوبسَعید مجلَ   حکایت:
سَاعت كیسَ گفت، در میان خخن گفت: العلماء ورث االَنیاء. به حمک این خَرب خَخین خَواه گفَنت: دریَن  

آید كه خدای و رسول او را دوست دارند و او خدای و رسَول را دوسَت دارد. یَک سَاعت وبد، مبیهنه  
گفت یا باطاهر برخیَز و یحَی مَا را اسَتقبال كَن. خواََه اوبطَاهر برخاسَت و مجَع بَاوی برخاسَتندو باسَتقبال 

، باانبَاح و كَوزۀ بَردوش، و شَیخ رفتند. دروییش از سَر كَویی درآمَد، َاهمَای گردآلَود َخَلَ  پوشَیهد 
رکد تَا بکنَار داکح كَه بَر وبد، یحی ماورالنهری چون چشم بر شَیخ انَداخت خَدمت  مهچنان برتخت  

در مشهد مقدس هست، و تخت شیخ بر داکح وبد، چون بداکن رسید شَیخ اشَارت رکد كَی ششَنی. درویَ  
شیخ مجل  بهخر رسَانید گفَت غسَلی ببایَد رکد، یحَی  ششست و مجلا مجع مجل  را چشم بر وی مانهد. چون

را به كنار آب بردند تا غسل برآورد و شیخ فرمود تَا َامَه بردنَد تَا وی درپوشَید و سَه روز پَی  شَیخ مقَام 
رکد. هر روز در خدمت شیخ ششسَیت و شَیخ در میَان خَخن روی وبی آوردی و خَخین دیگَر بگفَیت و 

باشَد یعَین حَج، شَیخ گفَت پای خاست و گفت اندیشَا فَرو سَوی   یحی خدمیت بکردی. روز چهارم بر
رفَت تَا نظَرش از شَیخ مبارک باد! سَالم مَا بَدان حضَرت برسَان. وی خَدمیت رکد و برفَت و بَس  بَاز  

منسطع گشت، آنگا  راسَت برفَت. شَیخ مجَع را و فرزنَدان را اشَارت فرمَود كَی وبداع او بَریون رونَد، 
برفتند. خواَه وببکر مؤدب كی ادیب فرزنَدان شَیخ وبد گفَت شَیخ مَرا گفَت فرزندان و مجع برخاستندو 

چون فرزندان برفتند وت نیز برو و َهد كَن كَه قَدم بَر قَدمگا  وی هنَی و ایَن سَعادت دریَایب. مَن بشَتافح و 
هنَادم و آخَرین كیسَ كَی او را وداع رکد و ازو بازگشَت مَن وبدم. خدمت  را دریافح و قَدم بَر قَدم او  

یگر سَال مهَان فصَل وبد و مهَان وقَت كَی شَیخ در میَان مجلَ  گفَت یحَی مَا را اسَتقبال كنیَد. خواََه د
آمََد مهََان انبََان و كََوز  بََر دوش گرفتََه، چََون وبطََاهر بامجلََا مجََع اسََتقبال رکدنََد یحََی را دیدنََد كََی  

وبیس بَر سَر وی فرزندان شیخ را بدید خدمتها رکد و خدمت كنان وخدمت آمد و دست شیخ وبسه دادو شَیخ 
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داد چون ششست شیخ گفت یا یحی فتوح چنان حضریت با مجع در میان باید هنَادو ایشَانرا فایَدۀ داد. یحَی سَر 
بََر آورد و گفَََت: یََا شَََیخ رفتََمی و شَََنیدو و دیََدم و یَََافتمی و یََار آنجَََا نََه، شَََیخ نعََرۀ بَََزد و گفََت دیگَََر 

یگربَار گَوی! سَدیگر بارگفَت. شَیخ باربگوی! دیگربار  مهچننی بگفت. شیخ نعَرۀ بَزد و گفَت د
نعرۀ بزد. پ  شیخ روی به مجع آورد وگفت ورای صدن این مرد صدقی نیسَت. ازوی بشَنوید. پَ  گفَت 

شَررانه نبَود بَه شَررانا مشَغول بایَد وبد ایَن مجَع را حسَن مَؤدب و خواََه یَا یحَی ایَن چنَنی فتَوحی یب
حسَن  در میهنَه چنَنی چیَزی سَاخنت دشَخوار باشَدرفتند كَه وبطاهر و یحی هر سه برخاستند و متفکر  

َسَیت اینَک گفَت كَه خَادم شَیخ و صَوفیان را كَه  گفت چون بسر بازار رسیدو یکی دیگَری را  
آمَدو بَا اکرواح بَزره، دزد برمَا آمدند. برنایی فرا پی  آمد و سالم گفت و گفت ما از پوشَنر هَری  

شان خالص یا  یَک خَروار میَویز بصَوفیان میهنَه ده. اكنَون ازان افتادند من نذر رکدم كه اگر از دست ای 
بالخالص یافح بیایید و بربید. ما باوی رفتمی تا بستانمی. دیگری فراز آمد و سَالم رکد و گفَت مَن نیَز نَذر 

 ام كه پکج دینَار نیشَاوبریام كه د  من فانید ده و بیاورد. دیگری فراز آمد و گفت من نیز عهد رکد رکد 
ده پ  زر و میویز بستاندو و از آنجا بازگشتمی. خواَه محویه را دیدو، كه رئی  میهنه وبد پرسَید از وجَا 

آیید ما قصا شررانه گفتمی او نیز دویست مَن نَان و حَوایج آن بَداد دعَویت بسَاختمی بَرحمک اشَارت شَیخ و  
 نهر رفت.وقت خوش گشت و یحی سه روز آنجا مقام رکد و بعد از آن مباورال

شیخ وبعمرو بشخواح خخت عزیز و بزرگوار وبدسَت، و یس سَال مجَاور مرَه وبد . او گفَت حَمک  حکایت:
، یس سالت تا دست راست من زیر ناف الیدالیمین العاو البدن والیدالیسری السافل البدناین خرب را كی 

ارسََت. او گفََت چََون آوازۀ شََیخ هََاء باحتیََای مثََل ایََن بسیمََن نرسََیهد اسََت اال بََه سََنت، و او را معاملََه
وبسعید از خراسان به حرم مره رسید اهل حرم ما را كیس باید كی از احوال او خربی آرد تا چَه مردیسَت.، 
مهگنان بر شیخ وبعمَرو ادفَان رکدنَد كَه تَرا مبیهنَه بایَد رفَت و از احَوال شَیخ خَربی آوردن. شَیخ وبعمَرو 

بار غسل رکد  وبد، از هر خاطر دنیاوی كَی او را در آمَدی،  آمد، تا به طوس و از طوس مبیهنه آمد، هفهد
غسلی برآوردی. چون به كنار میهنه آمَد  َاز پیشَنی وبد، و مجاعَت سَنت گَزارد  و مَؤآن منتظَر اشَارت 

رسَد شَیخ وبعمَرو چَون بیَک شیخ وبد تَا قامَت گویَد. شَیخ مَؤآن را گفَت وتقَف كَن كَه زنَهد دو اینَک  
ربهنه رکد  وبد، شیخ فرزندان را گفت پاهیا ربهنه كنید و استقبال كیس كنیَد كَه قَدم  فرسنر میهنه رسید پاهیا
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هیچ ك  مبیهنه نرسیهد است عزیزتَر از وی. مجَع بَا فرزنَدان اسَتقبال  ودنَد و شَیخ وبعمَرو درآمَد و سَنت 
ََد و ششسََتند بََا یکََدیگر سََه شََبانروز  بگََزارد و شََیخ را خََدمت رکد و  ََاز بََه مجاعََت بگزاردن

لوت، و خخنها گفتند و بعد از آن شیخ وبعمرو دستوری خواست تا بازگردد. شیخ گفت بَا بشَخوان بایَد رفَت وخ 
كی نایب مایی در آن والیت و در فران وتانَد مهَه، پَ  وبعمَرو وحکَم اشَارت وجانَب بشَخوان بازگشَت. 

ن سَه خَالل وبقت وداع شیخ ما سه خالل وبی داد كه بدسَت خَوی  تراشَیهد وبدو گفَت اگَر یکَی ازیَ
بهد دینار خواهند مفروش و اگر به بیست دینار خواهند ه مفروش و اگَر بیسَ دینَار خواهنَد... ایکجَا بایسَتاد. 
ََزول رکد و مردمََان بشََخوان و  ََه خان ََا  ن ََت. چََون ببشََخوان رسََید ب شََیخ وبعمََرو شََیخ را وداع رکد و برف

از خَح فَار  شَدندی شَیخ وبعمَرو كَوزۀ  والیت نسا بدو د رهبا رکدند و او در خان َا  ختمَی شهَادی چَون
َََت  َََه آب بشسَََیت و آن بَََامیران والی آب خواسَََیت و یَََک خَََالل از آن خالهلَََا كَََی شَََیخ وبی داد  وبد ب
بربدندی، حّ  سححانه و تعاو به ربكا آن هر دو شَیخ بَامیر شَفا فرسَتادی. رئییسَ وبد كَی او را پیوسَته قَولکج 

گوینَد رنجانیَد یکَی نزدیَک شَیخ وبعمَرو آمَد و گفَت كَی  برنجانیدی شیب رئی  بشخوان را آن علت ب
یابَد. از آن آب پَارۀ بَهد تَا پَی  رئَی  بَرم، شویی و از آن آب بَامیر شَفا  كی ترا خالو است كه آنرا  

شیخ وبعمرو قدری آب قفرستاد، چون رئی  آب وخَورد شَفا یافَت. دیگَر روز بامَداد رئَی  پَی  شَیخ 
د كَی تَرا سَه چَوب پَار  اسَت، یکَی را مبَن فَروش. شَیخ گفَت وچنَد خَری؟ آمد و گفت چنان معلَوم شَ

رئی  گفت بهد دینار، گفت به ارزد، گفت به بیست دینار، گفت نفروشم، گفت بیس دینار. شَیخ یَک خَالل 
وبی داد به حمک اشارت شیخ اوبسعید و نبیادخان َاهی رکد كَی اكنَون وجَای اسَت از آن زر وبد و آن خَالل 

 ر وصیت رکد كه با او در خاک هنادند.دو خالل دیگ 
خواَه اوبالقسم زراد از مریدان شیخ وبدو سفرها و ریاضتها رکد . او گفت قصد حجاز رکدو بَا  حکایت:

مجاعیت از مشایخ، چون بریون آمدو بعضی گفتند كی بر وتكَل روو. مَن گفَح ای اوبالقسَم بربیَداری شَو و 
قدم كه نه بر بیداری َ بازپ  آو و برین طری  بادیه بگذاشَح.  شو. عزم رکدم كه هرچنانک خواهی  

گزاردم شب دركشَید چون بازگشح و نزدیک آمدم، شب در مسجد شیخ بیستادم و از پ  قدمگا  شیخ  از  
َسَح. چَون بامَداد شَیخ از خان َا  غسلی رکدم، َنری یافح اندر، عظمی شادمان شدم، و گفح یَافح آنَچ  

آمد و من پی  او شدم، با پنداری در سر، گفت وت گویی یا گَویمی؟ گفَح شَیخ فرمایَد. گفَت آن چیَزی  بریون
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الُوُضَوء نیست كی بدان بازنگرند اندر را ، و آن از ربكا وضو است كه رسول گفت صَلی الّل علیَه و سَّم 
وِء َُنر    رسیدم و از آن پندار وتبه رکدم.آن َنر وضو است بدان غر  نباید شد. من با خویشنت  لََعَ الُوض 
در آن وقت كه آل سخجون از َنر وخارا خرو  رکدند و وخراسان آمدند و بطرف با ورد و میهنه  حکایت:

ششستند و مردم بسیار برایشان مجع آمدند و بیشدی از خراسان بگرفتنَد سَلطان مسَعود مثَاو فرسَتاد بَه 
ر وخدایست، آن باشد كه او خواهد. شَیخ را از آن حَال خَرب وبد یدید بدیشان، ایشان َواب نبشتند كه این اک

به رکامات، چون هر دو برادر، َغری و طغرل، به زیارت شیخ آمدند و سالم گفتنَد و دسَت شَیخ را وبسَه 
دادند و وخدمت شیخ بیستادند. شیخ لح ا سر در پی  افگند پ  سر برآورد و گفَت َغَری را كَه مَا ملَک 

و ملک عران به طغرل دادو هر دو خدمت رکدند و بازگشتند. بعد از آن سلطان مسعود خراسان بتو دادو 
لشرر برگرفت و وجنر ایشان آمد، چون مبیهنه رسید بر در حصار ششست و شیخ و مردمان به حصار شَدند و 
رد در میهنه خل  بسیار چنانک در اکروان سرای بیاع چهل كسان آویخته وبدست و در حصَار چهَل و یَک مَ

حمک انداز وبدند. این مجاعت بسیار از معارف لشرر سلطان هالک و مجروح رکدند. حسن مؤدب گفت یَک 
شب  از خفنت بگزاردو، شیخ مَرا گفَت ببادنَه بایَد شَد و آن دهییسَت بَر دو فرسَنگی میهنَه و فَالن 

فرست. حسن گفت پریزن را سالم ما برساح و بگویی كی آن خنربۀ روغن گاو كه برای ما نگا  داشتا ق 
مرا برسن از د ار برون گذاشتندو از میان ایشان بریون شَدم چنانَک كیسَ مَرا ندیَد و ببادنَه شَدم و روغَن 
آوردم. خحرگا  بسای حصار آمدم و مرا ربكشیدند. وخدمت شیخ آمدم، شیخ  از بامداد گَزارد و بَریون آمَد و 

د و دیکهَا هنادنَد و در هَر یکَی پَارۀ روغَن بر رکیس نشست و قفرمود كه در میان كوی آسشداهنا رکدنَ
رکدنَد، َوشنیدند و هیچ ك  ندانستند كه مقصود شیخ از آن چیست و مردمان َنَر  در انداختند و  

در میان َنر خخن صخ  پدید آمد و صخ  رکدند و رئی  میهنه بریون آمد، او را سشریف دادند و ایَن چهَل 
سََلطان قفرمََود تََا هََر چهََل و یََک را دسََت راسََت بربیدنََد. ایشََان  و یََک مََرد حََمک انََداز را بََریون آورد،

گفَت مسَعود دسَت ملَک گریسَت،  زدنَد و شَیخ  آمدند و دستهای بریَهد بَران روغَن َوشَان   
خوی  بربید. چون سلطان این سیاست  ود و كوچ رکد و بسَوی مَرو رفَت و آل سَخجون از آمَدن سَلطان 

لطان آنجا رسید مصَاف رکدنَد و سَلطان را بشرسَتند و ملَک از خانَدان خرب یافت وجانب مرو رفت چون س
مسََعود بََهل سََخجون افتََاد و َغََری بََه پادشََاهی خراسََان ششسََت و طغََرل بََه پادشََاهی عََران. و در میََان 
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مجلیس بر زفان شیخ رفته است كه روزی این امَری طغَرل مبیهنَه آمَهد وبد و بَدان بیابَان نَزول رکد  بَال  او 
اش   د زین وبد، كیس بدیه فرستاد كی ما مردمانمی غریب، ایکجا افتاد ، هممانان مشَایمی، َهَت زین وبدو فر

ما پارۀ آرد فرستید، چون آرد آوردند از آنجَا برگرفَت و بسَوی سَرخ  رفَت، گروهَی از آن او بسَرخ  
گرفَت، رکد و اسَب فَرا وبدند، گفَت نخسَت از آن خَوی  درگَریو هَرک پَی  اوآمَد مهَه را پیَاد   

آرید كَه بیَایمی كنید؟ ما را بدان  دیگران منقاد شدند. آنگه سوری وی را پیغام فرستاد كه این چرا  
و مشا را بگریو ایشان ك  فرستادند كه این اکر نه مباست و نه بشما، به خداوند است عزو َل، آن باشَد كَه 

شََد، اكنََون چنََان شََد كََه مهََا خراسََان  او خواهََد. مََا گفتََمی ایََن مََرد را دولََت دنیََاوی در پََی  خواهََد
 بگرفت.

گفَت كَه پَریم و حسن مؤدب گفت كه روزی شیخ در راهَی وبد، اسَب مریانَد و بَا خَوی    حکایت:
ضعیف، فضل كن و درگذار! تا شیخ این كلمه بگفت اسب شیخ خطا رکد و بسَر درآمَد، شَیخ از اسَب انَدر 

ًا. پ  خجدۀ شرر رکد، گفَت الحمَدلل ُدورَقَدرًا َمق   الّل ُر  و اکَن َام  حُمُدلِلّ َال  افتاد، اما رنجی از آن نیافت، گفت 
رکد، آن بَال كی آن اسب افتادن را واپ  پشت رکدو حسن گفت من بدانسَح كَی آن تضَرع كَی شَیخ  

 دیهد وبد.
ََدم شَیخ االسَالم اوبسَعد گفَت از پَدرم خواََه وبطَاهر شَیخ شَنیدم كَه گفَت پَریی وبد در  حکایت:

یهنَه كَی خَال والَدۀ مَن وبد، او را شَبویی گفتنََدی، پَری معمَر وبد، قصَریالقام ، كثیَف اوحیَ ، درویََ  و م
معیََل وبد و مجلََ  شََیخ هََیچ شگذاشََیت،، روزی در مجلََ  شََیخ حََالیت وبی درآمََد در میََان مجلََ  

پَری شَبویی دام. شیخ گفَت ششست وچون صیدی وحل  آویخته وبد. شیخ گفت یا پری چه وبد ترا؟ گفت  ی
دارد. َََاروب برگرفََت و مسََجد را روبََد و پََاک  را میََان درشدیََد و َََارویب وبی دهیََد تََا مسََجد  

ُرفت. رئی  میهنه خواَه محویه در پی  شیخ وبد، گفَت بَر در بگذشَت كَی اگَر ایَن خَدمت برنَایی  
  تَا نَروی بَه مقصَود نَریس. پَری تر باشد. شیخ، گفت این پری را ارادت به پریی پدید آمهد است و راكند الی 

آب در چشم آورد و گفت ای شیخ پریم و ضعیفم و معیم، در حّ  من مرمحَت فرمَای. پَ  شَیخ سَر در پَی  
افکنََد و گفََت آن َََاروب از دسََت شََه كََه متََام شََد. پََدرم خواَََه وبطََاهر گفََت كََی  ََاز پیشََنی گنََدم 

ا  كمانان وبد، با شیخ گفح كَی بَه آسیارکافرسَح؟ شَیخ بردند و روزگار ناامین كی ابتداء فتنصوفیان به آسیا 
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فرمود كی پری را. من او را بَا دروییشَ چنَد فرسَتادم. چَون در انَدرون آسَیا شَدند و در آسَیا بسَتند و گنَدم 
رکدند،  كمانان بدر آسیا آمدند و در بزدند، در باز نکردنَد، پَری فَرا پَ  درشَد و پشَت بَدر بَاز آرد  

تری بشرافت در انداخت تری بر پشت پری آمد و و درحال شَهید شَد، او را مبیهنَه آوردنَد و بَدر  هناد،  كماح
ُ  گفَت: سرای شیخ هنادنَد. شَیخ چَون محاسَن سَسید او سَر  شَهد دیَد از خَون، بگریسَت و    َمَن   َفِمَه 

ُ  َقضي َنح   روز بَر سَر خَاک پَری مجلَ  گفَت.  آنگَا  بَر َنَازۀ او اقباهلَا رکد و دیگَرَتِظَُر. َی   َمَن   َبُه َوِمَه 
خواَه محویه گفت در مجل  شیخ بدل من درآمَد كَی ایَن كشَنت پَری چَه وبد؟ شَیخ بَه رکامَات اندیشَا مَرا 

 دانست، روی سوی من رکد و گفت ای خواَه:
 چنََََََدین چََََََه زح نظََََََار  گََََََرد میََََََدان
 تََََََا هََََََر كََََََه درآیََََََد شهََََََد او دل و َََََََان

 

َََََََََیالن  َََََََََا دم اکدهاسَََََََََت و زخَََََََََم پ  ایکج
 كنََََََد گََََََرد سََََََرای سََََََلطان فََََََار  چََََََه

 

 و صلی الّل لَع محمد و آله امجعنی و دست بر وی فرود آورد و از منرب بزیر آمد.
اند كی در ماورالنهر مجاعیت پریان بزره وبدنَد و ایشَان را پیوسَته نشسَتها وبد  اسَت و آورد  حکایت:

ن داشََته، و بََه عََدد هََر در طر  ََت كلمََایت نیکََو، و ایشََان را مقََد  وبد  اسََت مََردی بََزره و مریََدا
مریدی محیب از اهل دنیا، تا ایشان را در سرای خوی  َاهیا سَاخته وبدنَد و عَادت ایشَان چنَان وبدی كَی 
هر شب چون  از خفنت بگزاردندی در دفکر آن شب به روز آوردندی، بامداد چون  َاز سَالم بَاز 

خادم ایَن مجَع عمَران نَام مَردی وبد  دادندی پری در خخن آمدی و هر رکا اشراو وبدی َواب دادی. و 
كَن گویََد ای اسَت، مَردی گَرم رو وبد. شََیب عمَران را در خَاطر آمََد كَه عجَب اکریسَت اگََر او را طلَب  

و اگَر غَری  َوساِرُعواگوید پنداری كه در من ریس؟ و اگر او را طلب نکن  شتایب؟  ناش  وجا  
گویََد مرتََدی. دریََن اندیشََه آن شََب بََروز آورد. دم  گویََد مشََركی و اگََر بََر گََراو را طلََب بکََن  

بامداد پری در خخن آمد و َواب اشرال مریَدان گفَت عمَران بَر پَای خاسَت، گفَت یکَی را طلَیب پدیَد 
رکد و گا  در طاعت و گا  در مجاهدت و گا  در خدمت زیادت عمری سَسری آمد و عمری درآن طلب  

هَیچ ََایی هَیچ معنَی  روی نامنیَد، سَبب چیسَت؟ پَری سَرفرو رکد و از آن طلب كی پدید آمَهد اسَت  
افگند و آن اشرال را هَیچ ََواب نداشَت گفَت یَا عمَران وتقَف كَن تَا روز آدینَه كَه مشَایخ مجلَه حاضَر 
شوند و هر كیس نفیس زنند، باشد كی ََواب روشَن گَردد. روز آدینَه پَریان والیَت مجَع شَدند و عمَران 
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در اشرال خخین گفتند و هیچ ََواب روشَن نگشَت سَایل وخروشَید كَی  آن اشرال در میان هناد، هر كیس
عمری در هوس بسر آوردم، امروز پهلوانان را  مشا رادیدم ما را بَدین درد بگذاشَتید و آن شَب را مهَه 
بََران اندیشََه ششسََتند و هََیچ روی ننمََود. مقََدم ایشََان گفََت ایََن درد را دارونزدیََک مََا نیسََت، نزدیََک 

گوینََد. آنجَا بایَد شَد و شَفای درد طلَب رکدن و مََا كَه او را شَیخ وبسَعید وبالخَری  مردیسَت در خراسَان، 
متفرن نشوو تا َواب مسئله مبا رسد. عمران برخاست و روی در را  هنَاد. چَون مبیهنَه رسَید بامَداد وبد و 

ت: گفَت چَون عمَران نزدیَک آمَد و چشََم شَیخ بَر وی افتَاد ازمیَان از میَان دل و ََان گفََشَیخ مجلَ   
او. عمران خدمیت رکد و از دور بیستاد. شیخ گفت انَدر آی مرحبا یا عمران اندر آی كی ما امروز ترا نشسته

طلَیب یَا از و ای عمران كی از را  دور آمدۀ. پ  شیخ گفَت ای درویَ  احواهلَا یَک صَفت نیسَت او را  
دنیَا نیامَد كَ  او را طلَب نکَرد، طلیب، صد وبیست و اند هزار پیغامرب ازو طلَب رکدنَد، تَا محمَد بَه  

طلََیب . اگََر او را  َبصََُروماَطغیمََا زاَ  ال  اول طالََب او محمََد وبد و خََدای تعََاو در آن ازو شََرر  ََود كََه 
طلیب متامت نیست كی بگذاشته است كی تا خَخن الطلب رد و السبیل سد و املطلوب بالحد و اگر از او  

را در خَواب رکد  اسَت و تَرا بَر درگَا  خَود گذاشَته و دیگَران  او گویی و با كسان او نشَیین. دیگَران
بطلب غری مشَغول و تَرا وخَود و دوسَتان مشَغول رکد  اسَت. عمَران گفَت یَا شَیخ نَه او رکو اسَت؟ گفَت 

وال َو َیع  طي َقب  َکِرُو الَّذی ُیع  َال   ِ فوَقب  َل الس 
عمران . یا عمران باز گرد كه مجاعت در انتظار است. عِتذارَل ال 

خدمیت رکد و بازگشت. یکی سَؤال رکد كَی مَا گنَا  اکران را حَال چیسَت؟ شَیخ گفَت یَا ََوامرد رسَول 
ََِریَن لَع َان   الّل ِانَّ گویََد صََلی الّل علیََه و سََم   محََوَن لَع املُّق ََُه َیَدّ ََِهم  َو َمالئَکَت َنِب  ُفِس ََذ  . عمََران بال
شسته، عمران احوال بگفت، بشَنیدند و برخاسَتند و روی آمد تا به نزدیک پریان ایشان مهچنان منتظر ن  

 سوی میهنه سر بر زمنی هنادند تعظمی شیخ را.
اند كی دروییش از عران برخاست و پی  شیخ آمد. چون مبیهنه رسَید شَیخ ببادنَه وبد، آورد  حکایت:

شَیخ رسَید بَر  بر دو فرسنگی میهنه. دروی  مبیهنه مقام نکرد و روی بدیه بادنه رکد، چون به خدمت
آمد. در را  سوال رکد كی ای شیخ حّ  پری بر مرید چیست و حّ  مرید پای شیخ وبسه داد و در راکب شیخ  

بر پری چه؟ شیخ آن ساعت َواب نداد، چون مبیهنه آمدند دیگر روز شیخ بریون آمد تا مجلَ  گویَد، آن 
د شد به نزدیک فالن شخص و صَد دینَار زر را دروی  را گفت این ساعت پای افراز باید رکد و به غزننی بای
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بایَد خواسَت و دو مََن عَود از َهََت اوام صَوفیان. درویََ  حَاو برخاسََت و روی بَرا  هنََاد و پیغَام شََیخ 
برسانید، صد دینَار و وبی خَوش بسَتد و بازگشَت. چَون بَه شَهر هَری رسَید بَا دروییشَ هَر ۀ بَه گرمابَه 

دروی  را وبی نظری افتاد، حال بَا هَر ۀ بَاز  َود، او گفَت دررفت. كودكی پاشیز  در گرمابه وبد، آن 
چیَزی بایَد تَا او را وخانَه آرم دو دینَار وبی داد. هَر ۀ تَریتیب بسَاخت خواسَت كَه قصَد كَودک كنَد، شََیخ 
وبسعید را دید كی از گوشا درآمد و بانر بر وی زد. درویَ  نعَرۀ زد و بیهَوش شَد. چَون هبَوش بازآمَد 

گفَت درویَ  بَا پَای افَزار بَر شَیخ ست و روی مبیهنه هناد. چون برسید، شیخ مجلَ   حاو پای افزار خوا
آمد، چون چشم شیخ بر وی افتاد گفت حّ  پری بر مرید آن باشد كه چون ترا اشارت كننَد بَه حَمک اشَارت پَری 

د تَرا از به غزننی شوی برای فراغَت درویشَان و حَّ  مریَد بَر پَری آن باشَد كَه چَون تَرا در را  خطَایی افتَ
 چنان ناشایست مانع گردد. دروی  خجل گشت و استغفار  ود.

خواَه علیک گفت كَه در نشَاوبر وبدم، مَرا هَوای شَیخ پدیَد آمَد، در یَک شَبانه روز مبیهنَه  حکایت:
آمدم خواسح كه غسلی كن مهچنان به پای افزار پی  شیخ آمدم. شیخ در داکن مشهد نشسته وبد، گفت رکیس 

ای افزار ایکجا بریون كند. شیخ گفت آن را بیارید. پَای افَزار وخَدمت شَیخ بردنَد، شَیخ وبس بَرداد و بیارید تا پ
پای تا به بستد و بروی مالید و گفت بزره باشد هَرک بَرای ایَن حَدیث یَک قَدم بَردارد. آنگَه گفَت تَا 

 نسنداری كی وت آمدۀ ما ترا آوردو.
گفت. مدعئی آمهد وبد و در پ  ستون نشسته و   اند كی شیخ وبسعید یک روز مجل آورد  حکایت:

گفَت و او پنهَان مشَاهدۀ رکد. شیخ را دیَد بَر تخَت نشسَته و چهَار بَال  هنَاد  و رکامَات ظَاهر  نظار   
 ود شیخ روی وبی رکد و گفت ای مَرد كَه در پَ  سَتون نشسَتا، رکد و به باطن انکار  حالت شیخ  

آی. مَََرد از پََ  سََتون بََریون آمََد و در فریَََاد آمََد و گفََت ایََن چَََه  انکََار از دل بََریون كََن و پََی 
اختیاریست! فریاد از مجع برآمد و آن مرد وتبه رکد و مریَد خداوندیست! شیخ گفت نه غلط رکدۀ این چه یب

 شد.
دیَدم و ریاضَتها خواَه وبالفت ، گفت چون من در خدمت شیخ بزره شدم و آن حالت او   حکایت:
رکدم كه این حالَت اَرۀ آن مجاهداسسَت، مَرا اندیشَه افتَاد كَه شنیدم و صورت  د  وبد  كی در ابتدا رک

من در خفیه ریاضیت پی  گریم گفَح ابتَداء ایَن احتیاطسَت در لقمَه مَرا مصَلحت آنسَت كَه از كسَب دسَت 

 www.bbooks.ir



 010 

را خوی  خورم و مَن هَیچ كسَب و اکر ندانسَح. مَردی وبد در مهسَرایگی شَیخ كَه خراسَباح رکدی، او 
مری  گفتندی. من به نزدیک او شدم و از وی كوبنی بافنت بیاموخح و هرروز گرمگا  كی شیخ ق یلوله مشَغول 
گشیت، من پوشیهد بَه صَحرا بَریون شَد  و قَدری دو  آورد  و كَوبنی بَافتمی و قفروختمَی و از هبَای 

و وبقَت افطَار بَا صَوفیان در آن َو وخرید  و بدستاس آرد رکد  و خود بپختمَی و پیوسَته بَروز  وبد  
سفر  نشستمی و آن یک تا نان َوین از آستنی بریون آورد  و پنهان از آن خورد  و در سَفر  از بَر شَیخ 
دور وبد  و غسلها و  ازهای زیَادت رکد  و گمَان مَن آن وبد كَی هَیچ كَ  را بَرین سَر اطَالع نبَود و 

شَد. چَون رسَید، سَیدی وبد در خ از میهنَه بَه نشَاوبر  گفَت تَا وقَیت كَی شَی شیخ ازین حال با من هَیچ  َی
طََوس، او را سََید وبطالََب َعفََری گفتنََدی و شََیخ را عظََمی دوسََت داشََیت چنانََک شََیخ َََز بََاوی طعََام 
نخوردی. و در َنقان زاهدی وبد به سالم شیخ درآمد. چَون آن زاهَد سَالم گفَت شَیخ ََواب داد و بَدو 

بایسَت. از پَی  بَریون آمَد. او را در میَان قَوم آب روی  التفات نکَرد، آن زاهَد عظَمی بشرسَت كَه 
سید وبطالب گفت ای شیخ این زاهد ما را هیچ التفایت نکردی. شیخ گفت زاهد نباید! زاهد نبایَد! پَ  گفَت 
یا سید با قرایَان صَحبت مرَن كَی ایشَان غمَازان باشَند و بَر درگَا  حَّ  بگفَت ایشَان خلَ  را نگَرید امَا 

ند. پ  روی سوی من رکد و گفت اگر آنجا شوی نگر تا حدیث ایشان نگَویی بگفت ایشان رها نک 
متابعت شیخ. خواَه وبالفَت  سازی یبهنی و وخویشنت اکری  كی من از آن شیخم كی وت در زاهدی قدم  

گفت چون شیخ این خخن بگفت مَن بَر زمَنی افتَادم و از هَول ایَن خَخن هَوش مَن برفَت، زاری رکدم تَا 
من خوش رکد. پ  گفت از آن برگرد. پ  مجَع از مَن سَؤال رکدنَد كَی ایَن چَه حالَت وبد؟ مَن شیخ دل با 

حال خوی  حکایت رکدم. مهگنان تیجب رکدند كی درین مدت هیچ ك  بران حَال وقَوف نداشَت اال 
 شیخ از را  رکامت.

 خواَه وبالقسم حکمی مردی بزره وبد  است در سرخ ، و مجعَی مریَدان داشَت، مهَه حکایت:
بایسَت كَی بداننَد كَی حَال شَیخ تَا وچَه مردماح عزیز، چون آوازۀ شیخ به شهر سَرخ  رسَید، ایشَان را  

گفتند. یکی گفت مردی بزرگست دیگری گفت كه خانه درَه است. یک روز ششستند و خخن شیخ  
نباشَد، مَن پ  كو  دارد یعین روستاییست. یحی ترک مردی بزره وبد، گفَت از غیَب خَخن گفَنت اکر مشَا 

مبیهنه روم بدین همم پ  روی بدان َانب آورد چون مبیهنه رسید بامداد وبد و شیخ بَر منَرب، چَون او از در 
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مسجد درآمد شیخ را نظر بر وی افتاد، گفت مرحبا ای یحی آمدۀ تا مبا فرو نگری؟ اكنون خَود تَرا مبابربایَد 
آمدی؟ یحی گفت شَیخ فرمایَد. پَ  شَیخ كه  نگریست. درویشان درشد وتاند، ترا چه گفتند آن ساعت 

اند شگر تا چه مردیست. گفت بلی، گفت كَی دیَدی؟ یحَی گفَت دیَدم. گفَت چَه خَواهی گفت ترا گفته
گفنت؟ یحی گفت هرچ شَیخ گویَد. شَیخ گفَت بَرو و بگَوی كَی مَردی دیَدم كَی بَر كیسَا او شَد نبَود و بَا 

برخاسَت باوقَت خَوش، و برفَت پَی  وبالقسَم و آن  خلق  داوری. یحی نعرۀ برآورد چَون هبَوش آمَد
 حالت با آن مجع د ریر رکد مهه خوش بر آمدند و عزم میهنه رکدند و خدمت شیخ دریافتند.

اند كی شیخ قصد شهر مرو رکد و خواََه لَع خبَاز خَادم متصَوفه وبد و پَریوبلَع سَیا  آورد  حکایت:
رسد، چینه از پی  مَن و دیگر گفتند كی آن مر   پری مجع وبد، چون خرب رسیدن شیخ شنودند به یک 

وت برچیند! پَ  گفتنَد تَریتیب بایَد سَاخت. خواََه لَع درخَور تعظَمی شَیخ تَریتیب همیَا رکد تَا بَه حَدی كَی 
َهت سگان محله دوسر دراز گوش فربه وخرید و بکشت. خَادم گفَت دراز گَوش چَرا كشَیت؟ گفَت   از 

محله نیز شَرمی چَرب كننَد. پَ  باسَتقبال شَیخ بَریون آمدنَد و شَیخ  درآید، كلبانآنک چننی پادشاهی  
خواست كَی بربَای عبَدالّل مبَارک نَزول كنَد وبلَع سَیا  گفَت مَا در سَال هَزار كَوچ را خَدمت كنَمی تَا  

بازی درافتد اكنون چننی بازی درافتاد ما شگذارو كَی ََایی دیگَر نَزول كنَد. شَیخ گفَت ََوامردی 
یچ كوچ نیست. پری وبلَع گفت شیخ ما را با ما  ود وگرنه دمار از ما برآمدی. پ  شیخ به شَهر باید مهه بازند و ه 

درآمد و به خان ا  فرود آمد. پ  برتخت شد و پریان در خدمت او ششستند و َوانَان صَف بزدنَد. شَیخ در 
و آن سَلطنت و خخن آمَد. خواََه لَع خبَاز را غَرییت پدیَد آمَد. پَ  وبلَع سَیا  درآمَد، بَا مجَع خَوی  

هیبت شیخ بدید، با خودگفَت اگَر مردمَان او را ببنننَد و خَخن او بشَنوند والیَت رفَت و مرویَان رفتنَد. شَیخ 
روی به خواَه لَع رکد و گفت ای خواَه بَدین بَازار مشَا شَو شَاباطی نیکَو مهچَون روی خَوی  بیَار. 

و  پَری وبلَع رکد و گفَت مَا شَهر لَع بریون دوید و شاباطی پاشیز  بیاورد، شیخ شاباطی بشَد و رو  سَ
مرو و والیت مرو بدین شاباطي به مشا فروختمی و این شاباطی نیز در اکر مشا رکدو و حاو بَریون آمَد و هَیچ 
مقام نکرد بسیار الحاح رکدند كی وتقف كنَد كَی سَفر  شهنَد؟ فایَهد نبَود، وتقَف نکَرد وبربَای عبَدالّل 

 هناد و چون از سفر  فار  شد شیخ بسوی میهنه باز آمد. آمد و خواَه لَع خباز سفر  به صحرا
پََدر مََن َنرالََدین منَور گفََت كََی از خواََه وبالفََت  شََنیدم كَی روزی شََیخ وبسََعید بََر داکن  حکایَت:
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وزد از خلد برین، و آن َزدر قَدم درویشَان نیسَت و گفت، در میان خخن گفت نسیمی  مشهد مجل   
وزد و آن ََز در قَدم درویشَان نتوانَد وبد. سَدیگر بَار نسَیمی   به خخین مشغول شد. دیگر بَار گفَت

رسَند قصَد رکدنَد تَا بسَر گفت. خواَه حسن مؤدب و عبدالکرو برخاسَتند. دانسَتند كَی درویشَان  
آمدنَد از سَوی شَهر دیه روند، شیخ اشارت رکد بسوی راست، ایشَان بَر اشَارت شَیخ رفتنَد. درویشَان  

بدیدند معان ه رکدند و باز گشتند چون به خدمت شیخ آمدند گفت پای افزار ایشان مرو، چون مجع ایشان را 
 بیارید حسن پای افراز ایشان وخدمت شیخ آورد شیخ بستد و بر زبر سر خودبداشت و گفت:

َََََََرد َََََََد زد و ب  آنَََََََرا كَََََََی كَََََََال  سَََََََر ببای

 

 زانسَََََََََت كَََََََََه او بَََََََََزره را دارد خَََََََََرد 
 

 خح رکد و خروش از خل  برآمد. وصلی الّل لَع محمد و آله امجعنی و مجل 
خواَه اوببکر مَؤدب گفَت كَی مَن در میهنَه وبدم در خَدمت شَیخ، روزی بَاراح عظَمی  حکایت:

آمد با سیل قوی شیخ گفت صالء آب بازی! و  از دیگر به صحرا بَریون آمَد. مَن در پَی  شَیخ رفَح تَا بَه 
خََدمت شََیخ ایسََتاد  وبدم بََا َاهمََای  لََب رود، و گفََت آب بََازی كنیََد مجلََه مجََع درآب َسََتند و مََن بََه

نگریسح. تا درین وبدم حسن مؤدب درآمد از پ  من و سر مبیان دو پای من برد و پاشیز  و در شیخ  
مََرا برداشََت و آورد تََا لََب رود و در آب انََداخت. آب از سََر مََن درگذشََت و مََن شناوندانسََح، آب 

دنَد و سَر زیَر بداشَتندو آب از گلَوی مَن بزیَر آمَد. دستارو كفشم برد و من بیهوش شدم. مرا از آب برآور
شیخ گفت صالء  َاز َنَاز ! مَرا بیاوردنَد و در پَی  شَیخ شهادنَد، شَیخ خَجاد  بَرروی مَن پوشَید و مجاعَت 
صف كشید و شیخ چهار تکبری بر من  از َناز  گَزارد و بَر سَر پَای ششسَت و گوشَا خَجاد  از روی مَن بَاز 

بعد از مردگی برخیز و خخن گوی. چون. چون شیخ برفت من مهچنان با میَزری در گرفت و مرا گفت یا بابکر 
میان با شیخ برفح و مجع را آنجا گذاشح، شیخ باسرای آمد و آن شب بسَفر  بَریون نیامَد، دیگَر روز برتخَت 
نشست تا مجل  گوید، پَ  از آنَک بَه خَخن درآمَد حسَن مَؤدب را گفَت برپَای خیَز، برخاسَت گفَت تَرا 

بخخ. به دوازد  روز بروی و بدوازد  روز بیایی و یَک روز بَه بخَخ بَا  و وبعمَرو خشَرویه از نشَاوبر  وجانب
باید َهت صوفیان و صد دینار وامسَت، بسَتاح و آنجاست. سالم ما وبی رساح و بگویی سه من عود  

نَد و بزدنَد بیاری حسن مؤدب برفت، چون به موضع زردک رسید وقت  كمان تاز وبد حسَن را بگرفت
و استخفافها رکدند كی وت َاسویس و یک شبانه روز در شد نگا  داشتند. حسن گفت مَن درآن سَرما و رنَج 
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بر خویشنت حدث رکد  وبدم، نمی شب به شیخ التجا رکدم گفح ای شیخ مرا فریادرس! چون بگفح ایَن خَخن 
در خرگاهی فرستاد و آب گرم آوردند تا مَن ساالر  كمانان از خانه بریون آمد و دسح از شد بگشاد و مرا 

رکدی؟ گفََح مََن خویشََنت را بشسََح و مََرا وخرگََا  خََوی  بََرد و مراگفََت كََی وت َاسََویس چََه كیسََ  
ام كی او را شیخ وبسعید گویند. صفت شیخ دادم. ساالر گفت این پَری بَرین صَفت كَی وت شامرد زاهد میهنه

گفت آن مرد را بگذار و اگر نَه تَرا هَالک گَردام. بدسَیدم و  گویی وخواب دیدم با یتغی كشیهد، و مرا 
ترا خَالص دادم، هروجَاخواهی بَرو. مَن بَه بخَخ شَدم، وبعمَرو خشَرو بَه غَزننی رفتَه وبد، بازگشَح و 
بیست و پکجم بامداد را به كنار میهنه وبدم. شیخ بامداد بر سر منرب گفت حسن آمد او را اسَتقبال كنیَد. فرزنَدان 

اسَتقبال رکدنَد و بَه خَدمت شَیخ آمَدم. شَیخ گفَت مرحبَا ای حسَن وت گَویی یَا مَا؟ گفَح شَیخ گویَد شیخ مرا 
نیکوتر. گفت ما دانستمی كه وت وبعمَرو را َنیَین و لکَن رفَیت و در را  تَرا  كمانَان گرفتنَد و شَد رکدنَد و 

. حسن گفَت چَون دانسَیت رنجها دیدی مبا التجا رکدی، ترا خالص دادو و به بخخ رفیت و وبعمرو را ندیدی
كی چننی خواهد وبد رنج بیچار  چرا طلبیدی؟ شیخ گفت ای حسن آن چنان نفیسَ كَی آن روز وببکَر را 

بایسَت تَا آنَرا نَرم كنَد. ایَن مهَه تعبیَه بَرای مَن وبد  در آب انداخت ما نرم نتوانستمی رکد، چمان تَراکن  
 است.

و در خان ا  پری وبالفضل حسَن فَرود آمَد و خَادم اند كی شیخ وبسعید به سرخ  رفت آورد  حکایت:
خان ا  در آَنقت وبالحسن نا  وبد و خان ا  را هیچ معلوم نبود خادم گفت مَردی بَدین مرتبَه و مجعَی بَدین 
بسیاری آمدند و مرا چیزی نیست كی از برای ایشان سفر  َ. خادم گفت چَون مَن ایَن اندیشَیدم شَیخ مَرا 

گویَد یس دینَار ن به بازار باید شد به داکن فالن صراف، و بگوی كی وبسعید  وخواند و گفت ای وبالحس
قفرست. پی  صراف رفح و بگفح كی شیخ یس دینَار زر وخواسَته اسَت. چَون صَراف بشَنید در حَال یس 
دینَار زر نشََاوبری بسَخت و مراروانََه فرمََود. مَن بََه خَدمت شََیخ آوردم فرمََود كَی بََرو و خَر  كََن. پََ  

خ گفت ای وبالحسن برو پَی  آن صَراف و یس دینَار دیگَر بسَتان و خَر  كَن. مَن چنَان دیگر روز شی 
رکدم كی شیخ فرمود. سَوم روز شَیخ گفَت ه بَر آن صَراف رو ویس دینَار َداگانَه بسَتان و د  دینَار ََدا، 

بَهد و یس دینار را خربکراگری تا نشاوبر و د  دینار خر  كن من بیامَدم و صَراف را گفَح كَی یس دینَار ََدا 
رود اگَر چنانَک گفیت؟ گفح كی شیخ ششَاوبر  د  دینار َدا. صراف گفت این چیست كه هر روز چننی  ی
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فردا روز زر از من طلب خواهی رکد خیز و پی  از آنک شیخ برود زر طلب كن. صراف با مَن وخَدمت شَیخ 
سَتاد و شَیخ هَیچ نگفَت و آمد، صوفیان چهارپایَان تریتَب رکد  وبدنَد و بَار رکد ، صَراف بَه خَدمت بی

رفت تا بدرواز ، چَون شَیخ از درواز  بَریون شَد صَراف دل اسب برنشست و برفت، صراف بر اثر شیخ  
آمَََد از نشََاوبر، مَََردی در پَََی  اکروان تنََر شَََد، چَََون بسََر را  نشَََاوبر رسَََیدند اکرواح دیََدم كَََه  

فتند شیخ وبسَعید وبالخریسَت. آن مَرد رفت، چون فرا مجع رسید، سالم گفت و بسرسید كی این كیست؟ گ 
وخدمت شیخ آمد و سالم گفت. شیخ َواب داد و برفور گفت آن صد دینارزر بدین مرد صراف برسان. مَرد 
صرۀ زر برون رکد و صد دینار بدان صراف داد، صراف زر بستد با شیخ گفَت از وت بَاز نگَردم تَا مَرا قبَول 

 گردانید و ما از خدمت شیخ مراَعت رکدو. نکین. شیخ گفت پذیرفح و اکر صراف ساخته
قاضََی سَیف از مجلََا قضََاة و امیَا معتََرب وبد  اسَت در سََرخ ، و از مجلَا اصََحاب رأی و مجلََا  حکایَت:

صوفیان را و شیخ را به غایت منکَر. در آن وقَت كَی شَیخ مَا بَه سَرخ  وبد قاضَی والیَت او وبد و خَخت 
اسَت رکد و نعمتهَا قبَول رکد تَا شَیخ را هَالک كنَد، كَ  را زهَر  منعم و با حرمت متام وبد و چندبار كسَان ر

نبود كه این اندیشه وخاطر درآوردی و شَیخ فَار  وبد. تَا روزی كیسَ اَابَت رکد وقاضَی او را مبلغَی مَال 
گفَت و قبول رکد و بعضی ن د بداد، روزی قرار دادند كه شیخ را هَالک گردانَد و ایَن روز شَیخ مجلَ   

رکدند كی قاضی سیف به فالن موضع مجلَ  خواهَد قاضی سیف وبد و بر منارها منادی  مهنی روز َنبت 
گفت. چون شیخ ما آواز منادی بشنید گفت بسازید تا بر قاضی  از كنمی. مردمان تیجب رکدند. شَیخ چَون ایَن 

ن بَه چنَد روز كلمه بگفت با سر خخن رفت و قاضی سیف به محام وبد تا غسل كند و مجل  گویَد و پَی  از آ
روستائیی كه سوگند طالن خورد  وبد و مدیت در زندان رکد  و اکبَنی و رهم از وی سَتهد و او را زد . آن 

شَد. قاضَی را دیَد كَی از محَام تنهَا روستایی به شَهر آمَهد وبد و دایس بَههنگر آوردو یتَز رکد  بروسَتا  
بَر شَرم قاضَی آمَد و شَرم قاضَی بدریَد.  آمَد، دل پركینَه داشَت از قاضَی، درحَال داس بَزد وبریون  

گفت. شیخ گفت او حمک رکد مَا را، او كَه وبد؟ مَا را، مَا آواز  برآمد كی قاضی را كشتند و شیخ هنوز مجل   
 حمک رکدو اورا، او كی وبد؟ خدارا.

شیخ عمر شواکح گفت كی خواَه محمد پدر امَام اََل مالکَان شَواکح در حَال ََواح قبَا و  حکایت:
ال  داشیت. روزی شیخ اوبسعید نشسته وبد، او پی  شیخ برگذشت. شیخ گفَت آن ََوان در میَان آن قبَای ك
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عاریَه اسََت. ایََن خَرب بََا او رسََانیدند او گفََت چنانسَت كََی شََیخ فرمَود  اسََت و دیََر اسََت تَا مََرا ایََن معََین 
مََاو بسََیار در را  ایََن  رنجانََد. بیسََ بََر نیامََهد وبد كََی وتبََه رکد و سََرایی بََزره خان ََا  رکد  وانََدرون  

طا فه و شیخ صرف رکد و چهل مرد صویف در خان ا  خوی  ششاند در شواکن و گنبد خانا عاو و منَارۀ كَی 
 .در شواکن هست هر دو از مال خوی  رکد.

شَد بَرا  سَرداو  تَا بدیَه رفیقَان منَزل ه از وی شنودم كه گفت روزی شیخ به شهر طَوس   حکایت:
رسد و شگرد تَا خان َاهی هسَت كَی آنجَا د روانه شد تا اهل دیه را خرب كند كی شیخ  كند. دروییش پیش

نزول وتان رکد. چون آنجا رسید هیچ خان ا  نبود كی اهل دیه مهه را  زن وبدند، معلمی وبد در آن دیه كَی 
چون شنید بَه  شد.او حج رکد  وبدو مردی مصلگ، و نفقا او از سیمی كی كوداکن را تعلمی دادی حاصل  

ََا مهََه مردمََان را  زن و مفسََد باشََند و  ََا خََود بازگردانیََد و گفََت ایکج خََدمت شََیخ آمََدوآن درویََ  را ب
خان اهی نباشد شیخ گفت ما وخانا رئی  فرود خواهمی آمدن معم گفت او از مهه بدتر اسَت و سَمی او حَرام تَر 

رسَد. رئَی  چَون بشَنید خ وبسَعید  است و پیوسته مخر خورد. پ  معم بازگشَت و رئَی  را گفَت كَی شَی 
دیَد وبد كَی چیَزی حَالل  َیدرحال فرمود تا خانه را َامه انداختند و پاشیز  رکدند و دل مشَغول  

كی پی  شیخ هند. والدۀ داشت پَری، گفَت تَرا چَه وبد  اسَت كَی چنَنی دل مشَغوو؟ گفَت شَیخ وبسَعید از 
یَا  والَدۀ اوزح صَالحه مهَه ملَک خَوی  چیَز حَالل  َیآید و و من در رسد و ایکجای فرود  میهنه  

وبد  است َفیت دست و َرنجن ازدست بدر رکد و پَی  پسَر هنَاد و گفَت بگَری كَی ایَن از مَریاث حَالل 
آیََد. والََدۀ منسََت و او از والََدۀ خََوی  بََه مََریاث یافتََه وبدو شََیخ وخانََا وت بََر بصََریت ایََن لقمََا حََالل  

شا در میََان هنََاد و خََر  رکد و از والََدۀ او چیََزی در دل او مََتمرن گشََت و رئََی  آن میزبََاح شََیخ و اصََحا
چون شیخ را بدید و خَخن شَیخ بشَنید بَر دسَت شَیخ وتبَه رکد و بیشَد اهَل دیَه وتبَه رکدنَد و رئَی  حسَاب 

شَودو هَیچ دربایَد یَا زیَادت آیَد. چَون آن وََو  بَه داشت كی ازوَو  دست و رنجَن چنَد  نگا   
ََی  درخواسََت رکد كََی روزی دو سََه شََیخ مقََام كنََد قبََول آخََر آمََد شََیخ  را عزمیََت افتََاد، چنََدانک رئ

نکرد و براند، بعد از آن مبدیت نظام امللک رفیقان وخرید و بر فرزندان اسَتاد اوبامحَد كَه وبالَهد از فرزنَدان 
 شیخ مااند وقف رکد و مهچنان مباند به ربكت لفظ شیخ.

گفت در از ََا  دروییشَ وبد محَز  نَام،اکرد گَری رکدی و مریَد  ه از عمر شواکح شنودم كی حکایت:
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شیخ وبسعید وبد و مردی خخت عزیز و گریان و گرم رو و هر روز كه َنبت مجل  شیخ وبدی خَحرگاهان از ََا  
بریون آمدی چنانک آن وقَت كَی شَیخ از صَومعه بَریون آمَدی تَا مجلَ  گویَد محَز  آنجَا رسَیهد وبدی و 

رکدی محَز  بََاز گشََیت و مَردی درویََ  و معیَل وبدی. یََک روز مبیهنَه مبجلََ  شََیخ چَون شََیخ مجلَ  متََام 
آمََد، درسََیت زر برشََد داشََت چََون بََه كنََار میهنََه رسََید بََا خََود اندیشََه رکد كََه اگََر ایََن درسََت زر بََا  

خویشنت بربم اگر در مجل  كیس چیزی خواهد هر آینه شیخ خواهد دانست كی من زر با خوددارم گفت ای 
ن به كی زر بزیر د ار پنهان كین. زر پنهان رکد و به مجل  شیخ آمَد. چَون شَیخ مجلَ  بَه نیمَه رسَاند محز  آ

روی وبی رکد و گفت ای محز  برخیز و آن درست زركی در زیر آن شَا  د ار پنهَان رکدۀ بَردار كَی دزد 
آشََورد زر آن خََاک  بََرد. محََز  برخاسََت و بیامََد تََا آنجََا كََی زر پنهََان رکد  وبد، مََردی را دیََد كََی  

خََدمت شََیخ صََرب نتوانسََیت رکد، خانََه و برگرفََت و پََی  شََیخ آورد و شهََاد و بعََد از آن چنََان شََد كََی یب
فرزندان برداشت و مبیهنه آمد و تا شیخ در حیات وبد او در خدمت شیخ وبدی و چون شَیخ را وفَاة دررسَید 

 او بازَا  شد و خاش  آنجاست و مزاری عزیز و مترّبک است.
نظام امللک رمح الّل علیه خان اهی رکد  وبد در سَساهان و امَری سَید محمَد را كَی علَوی وبد و  حکایت:

فاضل وخاد  خان ا  نب فرمود و عادت چنان وبدی كی هر سال از مجلا اطراف علما و سادات متصوفه و 
لَک ایَن سَید محمَد را آمدندی و چون مَا  رََب در آمَدی نظَام املارباب ادرارات در آن خان ا  مجع  

ََک یََک را عرضََه   ََا حاَََات ی رکدی و او هََر یکََی را آنََچ الیََ  وبدی از عطََا وصََله وادرار گفََیت ت
فرمودی تا مهگنان مقضَی الحَوا ج وخانَا خَود رسَیهد وبدنَدی و بَدعاء خَری مشَغول گشَته یَک سَال مَا   

ام امللََک حاَََت هََیچ كََ  روا رَََب درآمََد و هََیچ كََ  را مقصََود برنیامََد، و مََا  شََعبان متََام شََد كََی نظََ
نکرد، و ما  رمضان آمد و كیس را هیچ ازین مجع طلب نکرد مجع بیکبَار درگفَت و گَوی آمدنَد كَی 

گفتنََد كََی مگركیسََ در حََّ  مََاتخلیطی رکد  اسََت چََون مََا  نظََام امللََک را ماللََیت پدیََد آمََد و مجعََی  
تادو سَید محمَد را گفَت چَون از سَفر  رمضان بهخر رسید و ما  شوال بدیدند آن شَب نظَام امللَک كَ  فرسَ

فار  شوی د  ك  را از بزرگَان متصَوفه و امیَه بَه نزدیَک مَا حاضَر گَردان. سَید محمَدگفت چَون از سَفر  
فار  شدم د  ك  از مشایخ برداشح و از خفنت وخدمت نظام امللک رفح متفکر، تا چه خواهَد وبد. چَون 

ته و مشعی در پی  خود هناد ، سالم گفح، بسیار اعزاز فرمَود و دررفح نظام امللک را برَای  از دیدم نشس
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شَد مَرا گفت بدانید كی من در اول َواح بطلب عم مشغول وبدم و آن اکر چنانک مراد من وبد حاصل  َی
باید كی مبرو فرسیت كی آنجا تحصیل به دست دهد. پدرم رضا دادو غال  و درازگو  با من فرستادو گفَت 

ریس از اکروانیان در خوا  تَا بَرای وت یَک روز مقَام كننَد و وت مبیهنَه وخَدمت شَیخ اوبسَعید رو و  چون بازَا 
خدمت او وجای آور و گوش دار تا او چه گوید ویادگری و از وی بدعا مدد خوا . چَون اکروان بازََا  رسَید 

دم، چَون چشَم مَن بَر من درخواسح كه یک روز وتقف كنَد ایشَان اَابَت رکدنَد، بامَداد پگَا  مبیهنَه رسَی
میهنه آمد مجلَا صَحرا كبَود دیَدم از بَ  صَویف كبَود پَوش كَی ب َحرا بَریون آمَهد وبدنَد و هرََای مجعَی 

اند و پراكنهد نشسته. چون برسَیدم نشسته، من تیجب رکدم كه چه شاید وبد كی چندین مردمان بریون آمهد
گرفتنَد رسیدند مَرا در بَر  یک یک مبن   و چشم ایشان بر من افتاد مهه برخاستند و سوی من آمدند چون

اید؟ ایشان گفتند كی ترا بشَارت بَاد كَه چَون بامَداد  َاز گَزاردو شَیخ پرسیدم كی مشا وچه سبب بریون آمهد
بایَد كَی ََواح را یبنَد كَی دنیَا وخَورد و آخَرت بَربد بَرا  از ََا  او را اسَتقبال كنَد. مَا مهَه گفَت هَر رکا  

رفَح تَا پَی  شَیخ وت، حاو مرا ازان حالیت پدید آمد وبگریسح و در خدمت مجع   بریون آمدو وخدمت
رسیدم و مهچنان مرا وخدمت شیخ بردند. من خدمت رکدم و سالم گفح و دست شَیخ وبسَه دادم. شَیخ در مَن 
 نگریسَت و گفَت مرحبََا مبَارک بَاد ای پسََر، خَواَگی َهَان بََر وت مسَم شَد، وت اکر را بََاش كَه اکر تََرا

اند اما زود باشد كه طلبا عم را از وت مقصودها حاصَل شَود روی هیچ چیز ننهاد طلبد. ترا ازین را  كه   
رود عهَد دادم و با ما عهد رکدی كه این طا فه را عزیز داری؟ گفح بدین سشریف كه بر لفَظ مبَارک شَیخ  

 ََ دم حرمََت ایسََتاد  وبدم. پََ  شََیخ كََی خََاک قََدم ایشََان باشََم. شََیخ سََر در پََی  افکنََد و مََن مهچنََان ق 
سربرآورد و گفت ای پسر هنوز ایستادۀ؟ گفح ای شَیخ سَؤاو دارم. گفَت بگَوی. گفَح ای شَیخ آخَر ایَن 

فرماید هیچ نشاح هست كَی مَن بتَدارک آن مشَغول گَردم؟ شَیخ گفَت هسَت، هَر آن وقَت شغل را كه  
م امللَک بگریسَت و گفَت ای بزرگَان حسَن از كی وتفی  از وت بازگریند آن وقت آخَر عمَر وت وبد پَ  نظَا

اول ما  رََب بَاز هَر روز بَرآن عَزم وبد  اسَت كَی برقرارهَر سَال ادرارات و معَاش مهگنَان برسَاند حَّ  
ام از سححانه و تعاو وتفی  ارزاح نداشته وبد اكنَون سَه شَبانه روز اسَت كَه ازیَن موضَع مَن بَر پَای نخاسَته

دام را یکبار دیگر وتفی  دهد تا در حّ  مهگنان احسَاح كنَد و  ام كه حسن خدای تعاو درخواسته
كه این آخر عمرست چنانک بر لفَظ مبَارک شَیخ رفتَه اسَت. اكنَون وت كَه سَید محمَدی بایَد كَی مجَع را بَدر 
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كین تا آنچ مقصود مجَع اسَت برسَد و بَه د ان ادرار ناهمَا تَاز  كَین. خزینه بری و حاَت یک یک عرضه  
گفت دیگر روز  از عید بگزاردند و سلطان كوچ رکد و نظام امللک سَه روز مقَام رکد و مَن سید محمد 

مهچنانک حمک رکد  وبد حاَات خل  را رفَع رکدم و زر ن َد از خزینَه بسَتاندم و ادرار ناهمَا تَاز  رکدم، روز 
 رمح الّل علیه. چهارم نظام امللک بر اثر سلطان برفت و چون شهاوند رسید مخحدان او را شهید رکدند

خواَه امام وبلَع فارمدی گفت، قدس الّل روحه العزیز، وچون من وخدمت شَیخ وبالقسَم  حکایت:
گرگَاح رسََیدم و او مَرا بََاَناع ریاضََتها فرمَود و همََذب و مَؤدب شََدم، او مََرا بَاوببکر عبََدالّل بََرادری 

رسیدو و سنن و شرایط وجَای آوردو و  فرمود و هر دو را به خدمت شیخ وبسعید فرستاد مبیهنه. چون مبیهنه
به خدمت شیخ در رفتمی حسن مؤدب را شیخ قفرمود كی ایزاری بیاورد و مبن داد، شیخ مبن فرمود كَی بَدین 

دار. چَون سََه كََن و وببکَر عبََدالّل را فرمَود كَه كفََ  درویشَان راسََت  ایَزار گَرد را از د ار دور  
ردو روز چهَارم شَیخ فرمَود كَی وخَدمت شَیخ وبالقسَم بایَد رفَت. روز مقام رکدو و ایَن خَدمت وجَای آو

چَون بََه خََدمت شََیخ وبالقسََم آمَدو ومََدیت بََرین گذشََت و هََر دو شَیخ برمحََت حََّ  سََححانه و تعََاو ن ََل 
رکدند خَخن بَر مَن گشَاد  گشَت و مریَدان پدیَد آمدنَد وصَیت و آوازۀ مَن در َهَان منتشَر گشَت و شَیخ 

اری در میََان خلََ  شََهریت وصََییت نبََود وآرک او سََایر نگشََت. یََک روز وببکََر عبََدالّل را بََهن بزرگََو
كَن تَا مهَا عمَر وببکر عبدالّل گفت كی شیخ وبسعید فرمود شیخ وبلَع را كَه بَایزار گَرد را از د ار پَاک  

ََاک   ََایزار خََخن گََرد معصََیت از د ار دل شََدگان حََّ  پ ََا كفََ  درویشََان راسََت ب ََد و مََا را فرمََود ت كن
 تا مها عمر در پایگا  مباندو و كیس ما را نشناخت و آرک ما نکرد.رکدو  

امری مسعود بالخری از مجله امرا و سالطنی بزره وبد  اسَت. یَک روز شَیخ را مبلغَی وام افتَاد   حکایت:
وبد از َهت درویشان، شیخ حسن را به نزدیک وی فرستاد كه دل درویشان را از وام فَار  بایَد رکد. چَون 

وی رفََت و پیغََام او برسََانید او مراعََات بسََیار رکد و گفََت دل عزیََز شََیخ از آن فََار  گََردام.  حسََن پََی 
داد تَا از حَد رفت و او وعَدۀ دیگَر  چون حسن بار دیگر آنجا رفت او دفعی گفت. چون چند بار  

 بگذشت، شیخ این یبت بر َایی نبشت و وحسن داد كی مبسعود رسان:
 گََََََََََر آنََََََََََچ بگفتََََََََََا بسایََََََََََان نََََََََََربی

 

 گَََََر شَََََری شَََََوی ز دسَََََت مَََََا ََََََان نَََََربی 
 

حسن مؤدب اکغذ بدست مسعود داد، چَون بَر خوانَد در خشَم رفَت و گفَت ایَن چَه باشَد؟ و حسَن را از 
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مقصود بازگردانید. حسن پی  شیخ آمد و آنچ شنید بگفت و مسَعود بَالخری را عَادت پی  خود براند و یب
بگرفتنَدی در حَال پَار  رکدنَدی و بَروز در  چنان وبدی كَی پیوسَته سَگان غَوری داشَیت كَی هَر رکا

زنجری وبدندی و بَه شَب ایشَان را بگذاشَتندی تَا بگَرد خیمَه گردیدنَدی. كیسَ را زهَر  نبَودی كَی 
بگرد خیمه گشیت. آن شب مسعود را هَوس افتَاد كَی پنهَان گَرد خیمهَای حشَم و خَدم خَوی  برگَردد 

ینََد. نََمی شََب برخاسََت و پوسََتیین در سََر گوكننََد و چََه  چنانََک عََادت ملوكسََت، كََه هََر كیسََ چََه  
دركشید و موی بریون رکد تا كیس او را نشناسد و مجلا خاصگیان درخواب وبدند. پ  از خیمه برون آمد، 
چون گا  چند برفت سگان او را بدیدند، نشناختند، در او دویدند و فریاد در گرفت، غالمَان را خَرب شَد، 

 رسیدند سگان او را بدریهد وبدند و هالک رکد . چ  و راست بریون آمدند تا نزدیک او
شیخ عبدالصمد بن محمد الصویف السرخیس كی مریَد خَاص شَیخ وبد، حکایَت رکد كَه مَن  حکایت:

مدیت از مجل  شیخ غایب گشته وبدم و متأسَف وبدم كَی آن فوایَد از مَن فَوت گشَت. چَون مبیهنَه رسَیدم 
ای عبدالصَمد متأسَف مبَاش كَه اگَر وت د  سَال از مَا گفَت. چَون چشَم  بَر مَن افتَاد گفَت شیخ مجلَ   

غایب گَردی مَا ََز یَک حَرف نگَویمی و آن یَک حَرف بَرین نَاخن بتَوان َنشَت و اشَارت بانگشَت 
چون شیخ ایَن كلمَه بگفَت فریَاد بَر مَن َآِوّ  النفَ  و ِااّل فال همنی رکد از دست راست و آن خخن اینست 

 افتاد.
یهنه مجاعت صَوفیان را چنَد روز وبد كَی گوشَت نبَود كَی در مطَبخ اند كی وقیت در مآورد  حکایت:

وبد. روزی شََیخ برخاسََت و مجََع در بکََار برنََد و حسََن تریتََب آن نداشََت ومجََع را د اضََای گوشََت  
خدمت شیخ برفتند تا از دروازۀ را  مرو بریون شد و بر باالی زعقل شد كه بر سَر بیابَان مَرو هسَت و بیسَتاد 

آمَد گشت. شیخ را آب در چشَم  آمد تا پی  شیخ و در زمنی  از صحرا پیدا شد و  و وتقف رکد آهویی 
ام تَا گویَد آمَهدگویَد؟  گفت نباید نباید!. پ  شیخ روی وجمع آورد و گفت دانید كی این آهو چَه  و  

ََاح گََویمی نبایََد كََی وچگََان داری خودفََدای اصََحاشا كََن تََا فراغََت دل مشََا حاصََل گََردد و مََا   و او الح
كند. پ  شیخ و اصحاشا بگریسَتند و نعرهَا زدنَد و حالتهَا رفَت. پَ  شَیخ آهَو را بَداکن قصَاب فرسَتاد و  

حسن را گفت بگو تا بکارد یتز او را بسمل كند تا امشَب صَوفیان را مَرادی حاصَل شَود حسَن وحکَم 
 اشارت برفت و اکر ساخته گردانید و مجاعت بیاسودند از آن گوشت آهو.
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آمَدو بَا مجعَی خواَه وبلَع فارمدی گفت وقیت از طوس در خدمت شَیخ وبسَعید مبیهنَه   کایت:ح 
بسیار در خدمت شیخ،، ماری عظمی پی  باز آمد و مهه بدسیدو و بگریختمی. چَون نزدیَک رسَید شَیخ از 

دی رکد یک ساعت وبد پَ  گفَت زمحَت كشَیاسب فرود آمد و آن مار در خدمت شیخ در خاک مراغه  
بازگرد. آن اکدها باز گشت و روی بکو  هناد مجع وخدمت شَیخ آمدنَد و گفتنَد ای شَیخ ایَن چَه وبد؟ شَیخ 

كنَمی، بیامَد و عهَد او درین كو  اكنون خَرب یافَت كَه مَا گَذر  گفت چند سال با یکدیگر صحبت داشته
د مهه چیَز او را وخلَ  پَی  آیَد چنانَک . پ  شیخ گفت رکا خل  وبَوِانَّ ُحسَن الَعهِد ِمَن االمیانتاز  گردانید 

ل  باز آمد.  اربهمی صلوات الّل و سالمه علیه كه را  او خل  وبد الَرم آت  پی  او وخُ
گفت دروییش بر پَای خاسَت و یَک مَن گوشَت الَ س رکد یک روز شیخ در میهنه مجل    حکایت:

  خت شَیخ گفَت چَرا گفَیت شَوربا شیخ گفت ای دروی  این گوشت چه خواهی رکد؟ گفت شوربایی خواه
كَه شََوری در خََوی  افکنَدی! درویََ  گوشََت را وخانََه بَرد، مََردی بیگانََه را دیَد بََا زن نشسََته نََه 
بصواب، خویشنت رانگا  نتوانست داشنت اکرد بر كشید و زن و مَرد را در حَال هَالک گردانیَد و گوشَت 

 آنجا بگذاشت و بگریخت.
علیه دیدم كه نبشته وبد كی زح را درمجل  شَیخ حَالیت درآمَد، وخط امام مالکان رمح الّل  حکایت:

خویشنت را از بام بلند درانداخت، شیخ اشارت رکد، در هوا معل  ماند، زنان دست دراز رکدند و زن را بَر 
 بام كشیدند، دامن اودر میخی ضعیف آویخته دیدند.

ََت: ََط اشََرف اوبالََامین دیََدم رمحََ  الّل علیََه كََی از منکََر حکای ََا ه وخ ان شََیخ درزیََی و َوالهََا ب
گفتنَدی كَه اکر ایَن شَیخ بَر اصَل نیسَت. روزی بَا یکَدیگر دوسیت داشَتند و چَون مهب رسَیدندی  

كند، ما هر دو پَی  او روو، اگَر بدانَد كَی مَا هَر یکَی چَه اکر كنَمی گفتند كی این مرد دعوی رکامات  
 ون چشم شیخ بر ایشان افتاد گفت:بدانمی كی او بر حّ  است. پ  هر دو پی  شیخ آمدند، چ

 ورنََََََََدبََََََََر فلََََََََک بََََََََر دو مََََََََرد پیشََََََََه

 

 ز آن یکََََََََََی درزی و دگََََََََََر ََََََََََََوال  
 

 «.این ندوزد مگر قبای ملوک»پ  اشارت به درزی رکد و گفت: 
 «.این نبافد مگر گلمی سیا »آنگا  اشارت وجوالهه رکد و گفت: 

 ند.ایشان چون بشنیدند هر دو خجل شدند و از آن انکار وتبه رکد
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خواَه عمادالدین محمَدبن العبَاس رمحَ الّل علیَه گفَت كَی مَن هفَت سَاله وبدم كَی از پَدر  حکایت:
گفَت، آن شنودم كی گفت: كدباَن ماهک دخد رئی  میهنه گفت: یک روز شیخ وبسعید در میهنه مجل   

گفَت و مَن در وی روز شیخ صویف سر  پوشیهد وبد و دستاری سسید در سر هناد ، با رویی سَر  و خَخن  
رکدم كَه خداونَد سَححانه و تعَاو را در َهَان هَیچ شَدۀ هسَت چَون رکدم وبدل خَود اندیشَه  نظار   

اندییشَ اگَر خَواهی كَه شَیخ؟ چَون ایَن اندیشَه وخَاطر مَن درآمَد شَیخ روی مبَن رکد و گفَت هَان آنَچ  
اسَت. مَن نگَا  رکدم ََواح  بداح. شگر تا ببیین. و اشارت بدان درخَت رکد كَه بَر در مشَهد مقَدس

دیدم در پای درخت استاد ، سیا  و خشک و ضعیف، بر ضد صورت شیخ، نیک بشولیهد و خخن شَیخ اسَ ع 
كنَد؟ مَن گفح كی این چه َای آن دارد كی شیخ مرا بَدو اشَارت  نگریسح و  رکد من در وی   

بیَین یَک تَارموی وی شیخ گفت آنَرا كَی   درین دفکر وبدم كه شیخ گفت هان بازآی! من باخود آمدم.
 تر از دنیا وآخرسست، برنر غر  نباید وبد.به نزدیک حّ  تعاو گرا 

گفَت، خواََه امَام ه خواَه امام عمادالدین محمد گفت كی یک روز شیخ وبسَعید مجلَ    حکایت:
گویَد؟ در حَال سَت كَه  حسن  رقندی درآمد و خخن شیخ بشنود، با خود اندیشَه رکد كَه ایَن چَه خَخن ا

شیخ روی وبی رکد و گفت پانزد  بار صَحی  از برخوانَدۀ آخَرین خَرب در صَحی  كدامسَت؟ فرومانَد، یَادش 
 اللِّساِن َق یَلتان ِِف املیزان حِبنَبتان ِاَو الرمحِن ُسححاَن  گفتنیامد. شیخ 

تان َخِفیَفتان لََعَ حاَن َوِوحَمهِد ُسح   الّل َكِلمَّ
ام، خواَه امام حسَن خجَل شَد و بشرسَت چَون بَریون آمَد گفَت پَانزد  بَار صَحی  از بَر رکد  می.العِظ  الّل 

 هرچند كوشیدم این خرب یادم نیامد.
ه خواَه عمادالدین محمَد گفَت كَی از ََد خَوی  اسَتاد اوببکَر َنقَاح شَنیدم كَی گفَت  حکایت:

ح درآمَد از خَنت و گفَت همَد میهنَه روزی شیخ وبسعید و مَن نشسَته وبدو در مسَجد شَیخ در میهنَه، ََوا
كدامست؟ شیخ اشارت به خواَه محویه رکد. آن َوان گفت اسالم عرضه كن، خواَه محویه به شیخ گفَت 
كَه اسَالم  عرضَه كَن. مَن گفَح چنَدین وتقَف نکنیَد از شَدش بَریون آریَد. شَیخ مَرا گفَت اسََالم  

من اورا گفح كَی ایَن چَه حالَت اسَت؟ عرضه كن. من اسالم  عرضه رکدم. آن َوان مسلمان شد. پ  
شَدو بَه طربسَتان، شَیب مَن وخَواب دیَدم كَی مَرا گفتنَدی گفت ما دو برادر وبدو از خنت به بازرگَاح  

وبدم برخیز و سوی میهنه رو و بر دست همنی میهنه مسلمان شو. من از خواب بیدار شدم و درین اندیشَه  
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و طلب دنیا سرد شد و این حدیث در دل من اکر رکد و مسلماح چون ازین سوی آب آمدو در از تجارت 
در دل من شریین شد و مرا روشَن گشَت كَی آن خَواب حَّ  وبد  اسَت. بَرادر را گفَح وتداح بَا مَال و مَن 

آمدم تا پَی  مشَا و مسَلمان شَدم. شَیخ روی مبَن رکد و گفَت مَا را از سَر دانشَمندی بدک مهه بگفح  
ن اورا قَرآن چنَداح بیَاموز كَی  َازش درسَت باشَد. مَن آن ََوان را تَا سَورۀ حسبت رکدی، غرامت آ

حی
درآموخح و چون خواَه محویه وخانه شد هرچ پوشیهد داشت مجله پی  شیخ فرستاد و گفت تطهری  والض 

آن َوان كنیَد. شَیخ حسَن را گفَت تَا آن را قفروخَت و درویشَان را دعَوت رکدنَد و آن ََوان را تطهَری 
 از مجلا نیک مردان شد. دادند و

ََت: ََا از  حکای خواَََه عبََدالکرو كََه خََادم خََاص شََیخ وبد گفََت روزی دروییشََ مََرا نشََانهد وبد ت
رکدی؟ گفََح دروییشَََ َنشََح. چََون پَََی  شََیخ رسََیدم گفَََت چََه اکر  حکاتیهََای شََیخ بَََرای او  

اش چنان بَاش َنشح، شیخ گفت یا عبدالکرو حکایت َنی  مبحکاییت چند خواست از آن شیخ،  
كََی از وت حکایََت كننََد و دریََن خََخن چنََد فایََهد اسََت: یکََی آنََک شََیخ قفراسََت بدانسََت كََه خواَََه 

كند، دوم تأدیب او كی چگونه باش، سوم آنک نخواست كی حکایَت رکامَات او عبدالکرو چه اکر  
كَ ن حَاالت  شویسد و باطراف برند و مشهور شود چنانک دعا گوی در اول كتَاب آورد  اسَت كَی مشَایخ

 اند.خوی  رکد 
دروییش وبد در از َا  او را محزۀ سراک نام وبد، مرید شیخ وبد و هر روز كَه َنبَت مجلَ  شَیخ  حکایت:

َََاز آدینَََه  َََیت محَََز  بازگشَََیت.مگر روز پکجشَََنبه شَََیخ   َََ  بگف َََدی و چَََون شَََیخ مجل َََه آم وبدی مبیهن
 وبد. و در آن وقََت مجعَی صََوفیان در بگَزاردی بازگشَیت و مََردی عزیَز و گََرم رو وبد امَا چَون یب دو

سََجد مسَجد خانََا شََیخ زاویََا داشَتندی. روزی گرمگََا  ایََن محََز  در مسََجد شَیخ آمََد وغلبََا بکََرد و در م 
بدرشیت هرچ متامد باز زد چنانک مها درویشان از آن آسیب كوفته شدند و متغَری شَدند. شَیخ را از آن حَال 
آماهی وبد، بریون آمد و معهَود شَیخ نبَود كَی در آن وقَت بَریون آیَد. چَون شَیخ بَریون آمَد مجَع در 

رمََود كََه تََا محََز  را وخواننََد دارد. شََیخ قف اضََطراب درآمدنََد و از محََز  شََرایت رکدنََد كََه مََا را بشََولیهد  
كننََد كََه ومحَز  بََه بََازار رفتََه وبد، برفتنََد و او را پََی  آوردنََد. شَیخ گفََت یََامحز  درویشََان از وت شََرایت  

دارنَد َامَا محَاالن بربایَد داری ؟ محز  گفت: ای شیخ چون طاقت بَار محَز   َیاوقات ایشان را بشولیهد  
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زد و گفت بازگوی! محز  بازگفت. شیخ نعرۀ دیگَر بَزد پَ  حسَن را كشید، شیخ را وقت خوش ببود و نعرۀ ب
ریخَت فرمود كی شرر آورد، حسن طبیق شرر پی  شیخ آورد، شیخ بدست مبارک خوی  بسر محز  فَرو  

 من ر یط  اح ل االآی فعلیه ان ینزع ثوب الحمالنی.گفت: زد و و مهچنان نعر   
سعید قَدس الّل روحَه العزیَز چَون وجانَب بَاورد آمَد عَریف وبد، اند كی وقیت شیخ اوبآورد  حکایت:

پی  شیخ آمد و گفت ای شیخ چه باشد كی اگر شیخ روزی چند در باورد مقام كند تا كَی مردمَان در خَدمت 
بیاسایند. شیخ اَابت رکد و مدت یس روز آنجا مقام رکد. هر روز بامداد این عریف یک دینار وحسن دادی و 

رکدند كَی آن ازوََه حَالل وبد. بعَد َه سفرۀ درویشان خر  كن و مردمان بدان اعدا   گفیت در و
از یس روز شیخ عزم رکد، بر سر مجَع گفَت كَه آن عریَف را وخوانیَد، عریَف را وخواندنَد، شَیخ گفَت ایَن زر 

رکدی از وجََا وبد؟ گفََت از َََدۀ مََن گََردن شََدی مََریاث مانََهد وبد یس كََی بسََفرۀ درویشََان خََر   
رهمۀ زرین در وی كشَیهد هَر روز از آن رهمۀ خَر  سَفر  رکد  امَروز آن رهمهَا برسَید و شَیخ عَزم 

 رکد. چون خخن او شنیدند مردمان را آن اشرال برخاست و اعتقاد در حّ  شیخ زیادت گشت.
خواَه امام وبعاصم عیاضی دو پسر داشت، برادر خوی  وبنر عیاضی را گفت كی ایشَان را  حکایت:

زدیک این پری بر، یعین شیخ وبسَعید، تَا نظَر او بریشَان افتَد و دعایشَان بگویَد. ایشَان برفتنَد، چَون بَه به ن
َ نزدیک شیخ رسیدند، چون نظر شیخ از دور بریشان افتاد گفت رسَید و  َنباتًا َحَسَنًا  الّل تُهما : َوَصَل وَفهمُت َاَن 

 دانسح خدای تعاو هر دو را شات نیکو برآرد.
*** 

ایات رکامات شیخ قدس الّل روحه العزیز بی  از آنسَت كَی ایَن مجمَوع تحمَل آن كنَد و چَون مَا را حک  
شری ایجاز و اختصارست بَرین قَدر اقتصَار افتَاد بعَد از آنَک در صتحَی  اسَانید و عَدالت روات مجهَود بَذل 

 د و عدته الطاهرین.رکد ، حّ  سححانه و تعاو ربكا انفاس آن بزره تا قیام ساعت باقی داراد وحّ  محم
 

  از باب دوم فصل دوم
كه از برای فایهد بر لفظ مبارک شیخ رفته  در حکایایت كه ازان فایدۀ به حاصل آید و بعضی از حکایات مشایخ

 است
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ََت: ََز در متوضََا وبد، چََون باسََترباء آورد  حکای ََدس الّل روحََه العزی ََد كََی روزی شََیخ وبسََعید ق ان
داد و گفت بیا این َامه از سر ما بَرآور و درویشَانرا شَرییین سَاز. حسَن مشغول گشت حسن مؤدب را آواز 

برحمک اشارت شیخ برفت و گفت ای شیخ اگر وتقف كین تا ازوضو ساخنت فار  آیی چه باشَد. شَیخ گفَت نبایَد 
كه شیطان را  بزند. بدین دقیقه بدو  ود كه چون خاطر رمحاح درآمد در متشیت چیَزی، دران تیجیَل بایَد 

 ود. 
در روزگار شیخ قدس الّل روحه العزیَز دروییشَ وبدی كَی مهَا خَدمتهای خشَن او رکدی.  حکایت:

رکدو دست و پای در گل داشت،مهچنان ازمیان اکر بریون آمَد و بَه خَدمت شَیخ آمَد و یک روز اکرگل  
حسَنت و زهَی دارم كَی شَیخ اوتام رکد! طمع  گفت ای شیخ من این مهه اکرهای خخت برای خدای  ی

فرمایَد. شَیخ را خَوش آمَد از راسَیت آن درویَ  و گفَت چنَان كنَمی. بعَد آن كند و به تحسنی مددی   
رکدی او را تحسََنی رکدی و او بََدان خوشََدل وبدی و قََوت دیََدی كََی درویََ  اکری  چََون شََیخ  

 گرفیت.
نشسَته وبدی و خَخین  در آن وقت كی شیخ بطوس وبد روزی بَا خواََه امَام وبالحسَن راوقَی حکایت:

گفتند. و شیخ را هممی در پی  وبد، ایشان در آن خَخن وبدنَد كَی آن همَم شَیخ سَاخته شَد. شَیخ را برزفَان  
برفت كی اکرهای ما خدای ساز باشد! آنگه گفت كی الحمدلل رب العاملنی. خواَه وبالحسن راوقی گفت 

ر مشَا را مشَا در میَان باشَید و گوییَد مَن چنَنی تراشَد؟ شَیخ گفَت نَه ولکَن اکای شیخ پ  اکر ما دروگَر  
بایسَت رکد، پَ  اکر مشَا ه خداسَاز باشَد و لکَن مشَا گوییَد كَی مَا هسَتمی و رکدم و چننی كَن و چنَنی  

 لکن اکر ما را ما در میان نباشمی.
ی گفَت كَی اکر مَا بَا شَیخ وبسَعید مهچنانسَت كَخواَه امَام مظفَر محَدان در َنقَان یَک روز   حکایت:

پامینا ارزن. یک دانه شیخ وبسَعید اسَت و بَاقی مَن. مریَدی از آن شَیخ وبسَعید آنجَا حاضَر وبد، چَون آنَرا 
بشنید از سر گَر  برخاسَت و پَای افَزار رکد و پَی  شَیخ آمَد و آنَچ از خواََه امَام مظفَر شَنیهد وبد بَا شَیخ 

 ی، ما هیچ چیز نیستمی.بگفت. شیخ گفت برو و با خواَه امام مظفر بگوی كه آن یک دانه ه وت
آمَد اسَتاد اوببکَر شیخ اوبسعید قدس الّل روحه العزیَز در طَوس وبد و شَیخ چَون بَرون   حکایت:

گشت، شیخ گفت باز باید گشَت. اسَتاد گفَت گردانید باز  یوبداع با شیخ بریون آمد، شیخ او را هرچند باز  
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 تدبری برخیز و بر را  د دیر نشنی.را  آوردی باز نخواهمی گشت گفت از را  ای شیخ یب
شََیخ را فرزنَدی خََرد فرمَان یافََت و شَیخ عظََمی او را دوسَت داشََیت چَون اورا بََه گورسََتان  حکایَت:

بردند شیخ فرزند را بدست خوی  در خاک هناد و چون از خاک برآمد اشک از چشَم شَیخ روان گشَت و بَا 
 گفت:خود این یبت آهسته  

ََََََد خََََََ ََََََد و انگاری ََََََد دی  وبزشََََََت بای
 وتسَََََََََََََََََین رکدم ندانسَََََََََََََََََح مهَََََََََََََََََی

 

 زهََََََََر بایََََََََد خََََََََورد و انگاریََََََََد قنََََََََد 
 تَََََََر گَََََََردد كمنَََََََدكَََََََز كشَََََََیدن خَََََََخت

 

و بعد از آن پسری دیگر ه خرد از آن شیخ فرمان یافت، بر زبان شیخ رفت كه اهَل هبشَت از مَا یادگَاری 
 شان فرستادو تا رسیدن ما.خواستند دو دست انبویه

وبد روزی گفَت اسَب زیَن بایَد رکد تَا بَریون روو. سَتور زیَن  در آن وقت كَه شَیخ ششَاوبر حکایت:
رکدند، شیخ برفت و مجعی بسیار در خدمت شَیخ برفتنَد. بَدر نشَاوبر بَدهیی رسَیدند، شَیخ گفَت ایَن دیَه را 
چگویند؟ گفتند كی در دوست. شیخ آنجا نزول رکد و شیخ آنجا با مجع آن روز مقَام رکدنَد. دیگَر روز مجَع 

خ بروو، شیخ گفت بسیار قدم باید زدن تامرد بدر دوست برسد چون مَا آنجَا رسَیدو وجَا گفتند كی ای شی 
روو؟ چهل روز آنجامقام رکد و اکرها پدید آمد و بیشد اهل آن دیه بَر دسَت شَیخ وتبَه رکدنَد و مهَا اهَل 

 دیه مرید شیخ گشتند.
 یین؟ حسن گفت:بروزی شیخ فصد رکد  وبد، حسن را گفت هان ای حسن چگونه   حکایت:

 مَََََردان َهَََََان فصَََََد كننَََََد خَََََون آیََََََد

 

ََََََََد.   وت فصََََََََد كََََََََین عشََََََََ  وت بََََََََریون آی
 

گفَت، خواََه وبلَع سَینا از یک روز شیخ اوبسعید قدس الّل روحه العزیز در نشاوبر مجل    حکایت:
فتَه در خان ا  شیخ درآمد و ایشان هر دو پی  ازین یکدیگر را ندیهد وبدند اگرچه میان ایشَان مراتبَه ر

وبد. چََون وبلَع از در درآمََد شََیخ روی وبی رکد و گفََت حکمََت داح آمََد. خواَََه وبلَع درآمََد و 
ششست، شیخ با سر خخن رفت و مجل  متام رکد و در خانه رفت، وبلَع سینا با شیخ در خانه شد و در خانه فراز 

لَع سَََینا برفَََت رکدنََد و بَََا یکَََدیگر سَََه شََبانروز وخلَََوت خَََخن گفتنَََد بعَََد سََه شَََبانروز خواََََه وب
یبنَد، و مریَدان از شَیخ دام او  شامردان او سؤال رکدند كی شیخ را چگونه یَافیت؟ گفَت هَرچ مَن  

داند و وبلَع سینا را در حّ  شَیخ یبنمی او  سؤال رکدند كی ای شیخ وبلَع را چگونه یافیت؟ گفت هرچ ما  

 www.bbooks.ir



 007 

ََ ََک شََیخ آمََدی و رکام ََد آمََد و پیوسََته نزدی ََا شََیخ ات شََیخ  مََا ارادیت پدی ََک روز از در خان دیََدی. ی
درآمد، شیخ گفته وبد كه ستور زین كنند تا به زیارت اندر زن شوو، و آن موضعیست بَر كنَار نشَاوبر در كَو  
ََارت  ََا را اندیشََا زی ََا. چََون وبلَع درآمََد شََیخ گفََت م ََا وبد  اسََت و صََومعا وی آنج كََی غََار اربهََمی آنج

باشََمی مجََع بسََیار از متصََوفه و مریََدان شََیخ و شََامردان وبلَع بََا باشََد، وبلَع گفََت مََا در خََدمت   
رفتند نی یافتند انداختَه، شَیخ گفَت آن ح را برداریَد برگرفتنَد و بَه شَیخ دادنَد، ایشان برفتند. در را  كه  

شیخ ح در دست گرفته وبد وجایی رسیدند كی سنر خار  وبد، شیخ آن ح بدان سنر خار  هناد و بَه سَنر 
ر  اندر نشاخت، وبلَع چون آن بدید در پای شیخ افتَاد و كَ  ندانسَت كَی در ضَمری وبلَع چَه وبد كَی خا

شََیخ آن رکامََت وبی  ََود. امََا خواَََه وبلَع چنََان مریََد شََیخ شََد كََی   روزی وبد كََی بََه نزدیََک شََیخ 
اتََب ایشََان و مانیامََدی و فصََلی مشََبع در اثبََات رکامََات اولیََا و حََاالت متصََوفه ایََراد رکد و در بیََان مر

 كیفّیت سلوک َادۀ طر  ت و حّقیقت صتانیف مفرد ساخت چنانک مشهورست.
در آَنقت كی خواَه حسن مؤدب بارادت شیخ درآمددر نشاوبر، و در خدمت شیخ بیسَتاد،  حکایت:

هرچ داشت از مال دنیا در را  شیخ صرف رکد و شیخ او را خدمت درویشان فرمود و او را به تریبت ریاضَت 
فرمود و از آن خواَگی در باطن خواََه حسَن چیَزی بَاقی وبد. یَک روز شَیخ حسَن را آواز داد و  

گفت یا حسن كوار  بر باید گرفت و بسر چهارسوی رکمانیان باید شد و هَر شَرنبا و َگَر شَد كَه یَایب ببایَد 
پشَت گرفَت و بَه حَمک خرید و در آن كوار  باید هنادن و در پشت گرفنت و وخان ا  رسانیدن. حسَن كَوار  در 

آمد، به ضرورت بسر چهار سوی رکمانیان آمد و هَر شَرنبه اشارت شیخ برفت و آن حركت بروی خخت  
و َگرشد كی یافت وخرید و دركوار  هناد و بر پشت گرفت و او از خجالت مردمَان حَریان كَی او را در آن 

دیدنَد. و خَود مقصَود شَیخ ازیَن فرمَان مدت نزدیک با َاهمای فاخر دیهد وبدند و امروز بَدین صَفت  
این وبد كی آن باقی خواَگی وحب َا  كی در سر اوسَت از وی فَرو ریَزد. چَون حسَن آن كَوار  در 
پشت گرفت و برین صفت از سر چهار سوی رکمانیان به خان ا  شیخ آورد به كَوی عَدح كویَان، و ایَن یَک 

  درآمد و پی  شیخ بیستاد شَیخ فرمَود كَی ایَن را مهچنَان نیما راست بازار شهر نشاوبر وبد، چون از در خان ا
به دروازۀ حری  باید بردن و پاشیز  بشست و بازآوردن، مهچنان به درواز حری  شد و آن آلتها پاک رکد و 
ََاوی  انََهد وبد، آزاد و خََوش دل  بََاز آورد. چََون وخان ََا  رسََید از آن خََواَگی وحََب َََا  چیََزی ب
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را به مطبخی باید سسرد تا اصحاشا را امشَب شَرنبه وایَی باشَد، حسَن آنَرا بَداد و  درآمد. شیخ گفت اكنون این
اسَباب راسََت رکد و مطبخَی بََدان مشََغول شَد. گفََت اكنََون تَرا غسََلی بایََد آورد و َاهمَاء  ََازی معهََود 

پرسَید كَی پوشید و بسر چهار سوی رکمانیان باید شد و از آنجا تا به دروازۀ حری  باید شد و از مهَه اهَل بَازار 
هیچ ك  را دیدی با كوارۀ در پشت گرفته؟ پَ  حسَن بَه حَمک اشَارت برفَت و از سَر بَازار تَا آخَر بَازار كَی 
آمهد وبد از یک یَک داکن پرسَید، هَیچ كَ  نگفتَه وبد كَی ایَن چنَنی كَ  رادیَدو یَا آن كَ  وت وبدی. 

هیچ ك  را پروای دیَدن وت بیین واال چون حسن پی  شیخ آمد شیخ گفت ای حسن آن وتیی كی خود را  
آرد او را قهَر بایَد رکد و چنَان وحّقَ  مشَغول كَین كَی او را نیست، آن نف  وت است كی تَرا در چشَم وت  

پروای خود و خل   اند. حسن را چون آن حال مشَاههد افتَاد از شَد پنَدار و خَواَگی بکلَی بَریون 
ر  هنادنَد و شَیخ و مجَع بَر سَفر  ششسَتند، شَیخ آمد و آزاد شد و مطبخی آن شرنبه وای بپخَت و آن شَب سَف
 خورید.گفت ای اصحاشا وخورید كی امشب خواَه وای حسن  

ام تا از اسرار حّ  چیزی با مَن  َایی شَیخ روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت ای شیخ آمهد حکایت:
در حّقَه رکدنَد و سَر حّقَه گفت باز گرد تا فردا آن مرد بازگشت، شیخ قفرمود تا آن روز مو  بگرفتنَد و 

محکم رکدند دیگر روز آن مرد باز آمد و گفَت ای شَیخ آنَچ وعَهد رکدۀ بگَوی. شَیخ قفرمَود تَا آن 
حّقه را وبی دادند و گفت زینهار تا سر این حّقه باز نکین مرد حّقه را برگرفت و وخانه رفت و سودای آنَ  

نتوانسَت، سَر حّقََه بَاز رکد و مَوش بََریون بگرفَت كَه آیَا دریََن حّقَه چَه سََر اسَت؟ هَر چنَد صََرب رکد 
َسََت و برفََت، مََرد پََی  شََیخ آمََد و گفََت ای شََیخ مََن از وت سََر خََدای تعََاو طلََب رکدم وت مََو  مبََن 
ََاوت  ََان نتوانسََیت داشََت سََر خََدای را ب ََو دادو وت پنه ََه بت ََا مََو  در حّق ََ  م دادی؟ شََیخ گفََت ای دروی

 بگویمی چگونه نگا  خواهی داشت.
لّل روحَه العزیَز هَر مریَدی كَی تأهَل سَاخیت اهَل او را وخوانَدی و گفَیت سَه اکر شیخ قَدس ا حکایت:

بکن اول هرچ این كدخدای در خانا وت آرد از غله و حوایج صترف خر  خود از آن نگا  دار و خَر  
فرمَان شَوهر، كَی بَراکت از آن بشَود و مرَن چنانَک زنَان در وََه دوک رشَنت و رکبَاس بَافنت دهنَد یب

نشَنی شَیطان نباشَند، عنکبوت در خانه مبگذار كه شیطان آنجا مأوی گرید و ه نشینان مَا هدیگر خانا 
و هَر طعَام كَی خَواهی سَاخت و هَرچ در دیَک خَواهی رکد از گوشَت و حبوبَات اول بَه آب  َازی كَن 
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 آنگا  در دیک فرو كن و این هر سه را یاد دار.
آمَد، مجَاعیت د تا آب آورد، دروی  دیر  ساخت دروییش را قفرستاوقیت شیخ طهارت   حکایت:

ََد اعداضََی   ََد و انکََار  كََی حاضََر وبدن ََر  رکدن ََک چََرا دی ََی را  نزدی ََد ك ََد؟ چََون آن  ودن آی
بایسَت سَاخت هنَوز دید گفت آن آب كی ما را بهن آب وضو  دروی  باز آمد شیخ آن داوری ایشان  

ن وبد كََی آن آب از چشََمه بََریون آیََد چََون آن آب از چشََمه بََریون نیامََهد وبد، ایََن درویََ  منتظََر آ
 بریون آمد و آنجا رسید برگرفت و بیاورد و مشا داوری مرنید.

خواَه امام اوببکر صاوبح شریک شیخ مَا وبد  اسَت بَه مدرسَه بَه مَرو. چَون شَیخ را حَال  حکایت:
دو در یَک مدرسَه بدان درَه رسید روزی خواَه امام اوببکر نزدیک شیخ آمَد و گفَت ای شَیخ مَا هَر 

شریک وبدو و عم مهب آموختمی حّ  تعاو ترا بدین درَا بزره رسانید و من مهچننی در دانشمندی مباندم، 
َ ِمن  سبب چیست؟ شیخ گفت یاد داری كه فالن روز این حدیث استاد ما را امالرکد كَه  الِم املََرء ُحسَِن اس 

رفیت چه رکدی؟ گفت من یاد گرفح و به طلب دیگر شَدم.  و هر دو شوشتمی، چون به خانه َ ُكُه ماالیعنیِه 
داشَتمی و شیخ گفَت مَا چنَنی نکَردو، چَون وخانَه شَدو هَرچ مَا را از آن گزیَر وبد از پَی  خَوی  بَر 

رکدو و آنچ نامزیر وبد ما آنرا فرا گرفتمی و دل خود باندیشَا آن سسَلمی رکدو و اندیشا آن از دل بریون  
َّ َآر   الّل ُقِل ت و پ  چنانک خرب داد آن حدیث حّ  اس

ُ
َک الاّلِزم َفال  َیل   ِضِهم  ِِف َخو   ُه  َّم ک  ِزم  َعُبوَن َاَنا ُبد  ُبدَّ

ذُ  َوكیاًل  خِ
 .نامزیر وت من نامزیر خود را مالزم باش ال ِاله ِااّل ُهَو َفاتَّ

ر مشا لقمَان. گفتنَد ای شیخ را پرسیدند در سرخ  كی ای شیخ ظریف كیست؟ شیخ گفت در شه حکایت:
تََر نیسََت. شََیخ گفََت مشََا را سََهو افتََاد  اسََت، ظریََف تََر و شََوخگنشََیخ در شََهر مََا هََیچ كََ  ازو بشََولیهد

پیونَدتر نیسَت و پاشیز  باشد و پَاشیز  آن چیَز باشَد كَه بَا هَیچ چیَزش پیونَد نباشَد، و هَیچ كَ  ازو یب
 تر، كی با هیچ چیز پیوند ندارد.پاشیز 

رود، گفَت سهلسَت بزغَی و صَعوۀ نیَز بَر روی فتند كَی فَالن كَ  بَر روی آب  شیخ را گ حکایت:
پرد گفت زغین و مگیس نیَز در هَوا بسَرد. گفتنَد فَالن كَ  در برود. گفتند كی فالن ك  در هوا  آب  

شَود. ایَن برود، شیخ گفت شیطان نیز در یک نفَ  از مشَرن بَه مغَرب  یک لح ه از شهری به شهری  
زهَا را بَ  قیمَیت نیسَت، مَرد آن وبد كَی در میَان خلَ  ششَیند و برخیَزد و وخسَبد و بَا خلَ  سَتد چننی چی

 www.bbooks.ir



 021 

 وداد كند و با خل  درآمیزد و یک لح ه از خدای غافل نباشد.
شد و شَیخ داد و بیگا   گفت و قامت آواز  یک روز در میهنه مؤآن بانر  از پیشنی   حکایت:

گفت تَا وقَت بَهخر كشَید، شَیخ بَریون آن چند بار بدر سرای شیخ آمد و قامت  آمد. مؤاز خانه بریون  ی
آمد و مؤآن قامت گفت و  از بگزاردند و شیخ ششست و مشایخ و اصَحاب سَؤال رکدنَد كَی ای شَیخ چَه 

گفت كه مهَه چیزهَا از چیز وبد كی امروز شیخ دیر بریون آمد؟ شیخ گفت دنیا دست در دامن ما زد  وبد و  
 ننب دارند ما را نیز از وت ننب باید، بسیار بکوشیدو و الحاح رکدو، دسَت از دامَن شداشَت، چَون وت

 از از وقت وخواست شد مفضل را در اکر او آوردو تا دست از دامن ما بداشت، و هیچ ك  از فرزندان شَیخ 
مهه با مال و ثروت وبدنَد و هَرک را از دنیا زیادت از كفاف نبودی اال فرزندان خواَه مفضل را كی ایشان 

 از فرزندان شیخ در كوی دنیا قد  هناد بیشد فرزندان خواَه مفضل وبدند.
شیخ اوبسعید یکبار به طوس رسید مردمان از شیخ استدعاء مجل  رکدند، شیخ اَابت رکد،  حکایت:

ر تخَت شَد و مقریَان قَرآن نشسَت. چَون شَیخ بَآمدنَد و  بامداد در خان ا  استاد تخت شهادنَد و مَردم  
آمد چندانک كیس را َای  انَد، معَرف برخاسَت و گفَت خَدای  بیَامرزاد كَی هَر برخواندند و مردم  

كیس از آنجا كی هست یک گام فراتر آید. شیخ گفت و صلی الّل لَع محمد و آلَه امجعَنی و دسَت بَروی فَرود 
اند او بگفَت خَدای  بیَامرزاد كَه هركیسَ تهآورد و گفت هرچ ما خواستمی گفت و مجلا پیغامربان بگف

از آنجََا كیسََ هسََت یََک گََام فراتََر آیََد. چََون ایََن كلمََه بگفََت از تخََت فََرود آمََد و آنََروز بََی  ازیََن 
 نگفت.

انَد اول شیخ اوبسعید قدس الّل روحَه العزیَز گفَت كَی صَد پَری از پَریان در صتَوف خَخن گفتَه حکایت:
َِف ین یکی كَی مهان گفت كی آخر، عبارت مختلف وبد و مع ُف َتَرُک الَتَکل  َصوَّ و هَیچ تکلَف تَرا َالتَّ

انَد بی  از وتیی وت نیست، چون بَه خویشَنت مشَغول گشَیت ازو بَاز مانَدی. شَیخ گفَت مشَایخ و پَریان گفتَه
خوانَد هرچ خل  را شاید خدای را نشاید و هرچ خدای را شاید خل  را نشاید. وقیت از اوقات شیخ قَرآن  

گذاشَت. یکَی گفَت ای شَیخ ایَن خوانَد و هَرچ آیَت عَذاب  هرچ آیَت رمحَ  وبد   و در آخر عهد
 نشود:چننی نظم قرآن  
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 سَََََاقی وت بَََََهد بَََََاد  و مطَََََرب وت بَََََزن رود
َََت اللَََه رخَََان    هسَََت و درم هسَََت و ب
 هسََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََت

 

ََت طََرب ماسََتتََا     خََورم امََروز كََی وق
ََب دل اعداسََت ََر هسََت نن  غََم نیسََت و گ

 

شَارت و مغفَرت آمَهد اسَت و از آن ایشَان عَذاب پَ  درویَ  را چیَزی در دل پ  گفت از آن ما مهَه ب 
آمد، شیخ گفت و آن رغم انَف ایب الَدرداء و شَیخ ایَن لفَظ بسَیار گفتَه اسَت. شَیخ گفَت اوببکَر واسَطی 

ِ  املَس  گفته است كی:  لِ  َكَتَعل  لِ  ِبالخَ ُ  الخَ َ َتَعل 
وِن ِبامل  ونجُ واسَت كَی خَخین شیخ گفت سایلی از پَریی درخ سجُ

بگََوی. گفََت از لَع تََا ثََری در قََدرت وی آرۀ هسََت و هََر دانََ  كََی هسََت بََذرۀ از هسََیت خداونََد 
نرسد، خخن گفنت در چیزی كی آن چیز ناچیز وبد محال وبد كی عبارت بدو نرسد. شیخ گفَت آن پَری دیگَر 

. شیخ گفت سهل بَن عبَدالّل گفتَه َکمِّ یَق   َفما آا ُن حّق َ  َلُه َفَلی   الّل ماِسوی را گفتند كی خخین بگوی گفت 
ر  یلِبُ  ال      مِلَن  َقِبی  است كی:  گفت زشت باشد كی كیس خرقا درویشان درپوشد و  ِبهَقَ  َو َه  االرزاِن ِِف َقل  خِ

خ گفَت مَا بَه . شَی ُلهالَ ُ وم هِبا ِااّل َفض   الّل ِعباِد لََع زاُن ال  َار  اندو  روزی در دل وی وبد و این قدر نداند كی 
نزدیََک وبالعبََاس قصََاب وبدو بََه طربسََتان، چََون درویشََان بََه نزدیََک او آمدنََدی هََر یکََی وایََی و 

بایَد مَا را آن متنی، او گفیت خداوندا هر كیس را وایی باید و مرا وایی نباید و هَر كیسَ را مَین و مَرا مَین  َی
 باید كی ما نباشمی.
گفت. چون در خخن گرم شَد، ه العزیز در نشاوبر مجل   یک روز شیخ وبسعید قدس الّل روح حکایت:

با كی پوشیهد وبد، ایکجا كی  الّل َ  ِف الجّبِ  ِسَو  لی  در میان خخن گفت  َُ و انگشت مسححه برآورد در زیر 
سَینا مبَارک او وبد انگشَت مبَارك  وجبَه برآمَد و بسَیار از مشَایخ حاضَر وبدنَد چَون وبمحمَد َََویین و 

اوبالقسم القشریی و استاد ا اعیل صاوبح و مشایخی دیگر از بزرگان كی كیس برین خخن  چون استاد امام
خویشَنت شَهد وبدنَد و بَه موافقَت شَیخ مهَه اعدا  نتوانست رکدن و مهَه را وقَت خَوش شَد چنانَک یب

شَایخ مشایخ خرقها در میان هنادند و چون شیخ مجل  متَام رکد و از تخَت نَزول فرمَود َبَا شَیخ و خرقهَای م
پار  رکدندو مهه مشایخ ادفان رکدند كه آن یک گز رکباس كی نشان انگشت شیخ بر آنجَا وبد پَار  نکننَد 

كنند و آن در دست خواَه وبالفَت  شَیخ و فرزنَدان وی وبد و شهند تا هبر وقت صادر و وارد آنرا زیارت  
 یع گشت.و تا فدت غز بر َای وبد و در آن فدت با دیگر ترّبكهای عزیز ضا
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دروییش وبد در نشاوبر او را محزة الداب گفتندی از ب  وتاضعی كه در وی وبدی. روزی به  حکایت:
 شیخ رقعا نبشت كه ُتراب قدمه. شیخ بر ظهر رقعه شوشت این یبت را و قفرستاد:

 گََََر خََََاک شََََدی خََََاک تََََرا خََََاک شََََدم

 

 چََََون خََََاک تََََرا خََََاک شََََدم پََََاک شََََدم 
 

خواَه وبسعید چننی آورد  است كه مجاعیت برآنند كه یبتها كه بَه زبَان  و شیخ االسالم َد این دعاموی
شیخ رفته است او گفته است و نه چنانست كه اور ا چندان استغران وبدی وحضرت حّ  كه پروای یبَت گفَنت 
نداشیت اال این یک یبت كه بر ظهر رقعا محز  نبشَت و ایَن دو یبَت دیگَر درسَت نگشَته اسَت كَه شَیخ 

 گفته است:
 َانََََََا بَََََََزمنی خَََََََاوران خَََََََاری نیسَََََََت
 بََََََََََََا لطََََََََََََف و َنازش مجََََََََََََال وت مََََََََََََرا

 

 كَََََ  بَََََا مَََََن و روزگَََََار مَََََن اکری نیسَََََت 
 در دادن صََََََدهزار َََََََان عََََََاری نیسََََََت

 

 دیگر مهه آن وبد  است كه از پریان یاد داشته است.
 شیخ گفت كی از وبالقسم بشر یاسنی شنیدم كه روزی ما را گرفت یا باسعید: حکایت:

 َ َََد كَََه َگََ َََدان وبدامَََرد بای  ر سَََوخته خن

 

َََََََراوان وبدا  َََََََنی مَََََََرد ف َََََََا كَََََََه چن  ح مهان
 

رفََت و بسََیاری پََریان و عزیََزان نشسََته وبدنََد یکََی از میََان قََوم بََه بانََر بلنََد روزی شََیخ را خََخین  
بگریست چنانک مجع را از آن گریسنت او زمحیت وبد هرچ بیشد. شیخ به نظر هیبت در آن مَرد نگَا  رکد 

ع   َثبَت ََنََت َوَمن   دُ ول َكما ُقلُت َفاقعد َكما قعدُت َفاَن من   َان  َت ِشئ   ِان  و گفت:  ُت َاّن َصرَب َظَفَر. پ  گفت: َ ِ
وُر َعَلی   الّل َصلَّي  الّل عقبَ  ابَن عاِمر قاَل، قاَل َرُسوُل  ما ماشاء َنی  العبِد ملک َعی   ه َوَسمَّ ِاآا ََتَّ ُ جُ پ  [ه َفَبکي هِبِ

 گفت:
ََََََََو   َ  َاّن  َل َََََََ َََََََََک َوح  ََََََََنِی ُمع  ُدوَن ضًََََََََا ُر الصِّ  َدِ

َََََََََََو   َََََََََََ َوَل ََََََََََََقر  َدَعی  َََََََََََا َس َََََََََََامی یَبَنن  ُت َوِف

 

 َََََََََََ َ لخل  ََََََََََََب اال  َََََََََََرابًا آاِه َََََََََََِر َت آاَک َس  َث
ََََََو   ََََََوُن َخ َن الشَّ ََََََوَّ َََََََقِر هَل ََََََاِر یف السَّ  ]َ  الّن

 

و ه شیخ ما گفت كه روزی مردی به نزدیک پَری وبالفضَل حسَن درآمَد و گفَت ای شَیخ دوش تَرا وخَواب 
عَاَش لِلّ  َمَن  ام مرد  و بر َناز  هناد ، پری وبالفضل گفت آن خواب خَود را دیَدۀ! ایشَان هرگَز  رینَد دیهد

وُت َاَبدًا.  المَیُ
سََاخت، شََیخ مبتوضََادر شََد، آن درویََ  دسََت انََد كََی روزی دروییشََ وضََو  آورد  حکایََت:
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رویَ  تَا چرَین و از آن نامَه چَه برخَواح؟ شَیخ گفَت ای د ِطَن ِكتايب ِبَیمیَن.مَّ اع  الّلهگفیت شست و   
 ِفَر  مَّ اغ  الّلهَچننی نباید گفت كه وت طاقت آن نداری. دروی  گفت ای شیخ پ  چگوو؟ شیخ گفت بگَوی 

لَوالسَس   َو اَرحم  
َ
 .أ
ََت: ََاز بامََداد  حکای ََک روز   ََاز شََیخ وبد  اسََت و امامََت متصوصََه برسََم او وبد ، ی ََی    باباحسََن پ

و بسَجهد شَد. چَون از  َاز  مَّ َصَلِّ لََع ُمحَمٍَد الّلهََت ت َرَشا و تعالی  َتباَرك  ت برخواند گفت گزارد، چون قنو 
فار  گشت گفت چرا بر آل محمد صلوات ندادی و نگفیت كَه الّلهَم صَل لَع محمَد و آل محمَد؟ باباحسَن 

ََا نََه و مََن گفََت ای شََیخ اصََحاب را خالفسََت در سشََهد اول و در قنََوت بََر آل محمََد صََلوات شََاید گفََ ت ی
 احتیای آن خالف را نگفح. شیخ گفت ما در موكیب نروو كه آل محمد آنجا نباشد.

 ودنََد و اسََتاد امََام ه از آن در آن وقََت كََی شََیخ ششََاوبر وبد و از َوانََب انکارهََا   حکایََت:
امَام از  منکران وبدو در آخرچون به مجل  شیخ آمد و آن انکار وی  اند گَا  گَاهی در انَدرون اسَتاد

ََدكی داوری   ََرو  را  آد  گََری ان ََه وبد. روزی در خََدمت شََیخ بکََویی ف ََد، سََگی بیگان رفتن
بدانکوی درآمد، سگان محله بیکبار بانر درگرفتند و در آن سَر افتادنَد و او را مجَروح رکدنَد و از 

اید رکد. آن آنجا بریون رکدنَد شَیخ عنَان بازكشَید و گفَت وبسَعید دریَن شَهر غریَب اسَت بَاوی سَگی نشَ 
 انکار و داوری بکلی از اندرون استاد امام برخاست و صفا پذیرفت.

خواَه عبدالکرو كی خادم خاص شیخ وبد و از نشَاوبر وبد  اسَت، گفَت مَن كَودک وبدم  حکایت:
كی پدرم مرا وخدمت شیخ وبسعید آورد. چون پدرم بازگشت و من وخدمت شَیخ باسَتادم چشَم شَیخ بَرروان 

شاشی افتاد انداخته، شیخ اشارت رکد كه بیار. من پی  شیخ بردم، شَیخ گفَت بزبَان مشَا ایَن را خان ا  بر خا
چه گویند؟ گفح خاشه. گفت بدانک دنیا و آخرت خاشا این را  است، تَا از را  برنَداری مبقصَود نَریس كَی 

ریِ  ادناها ِاماَطُ  اال  همد عار علیه السالم چننی فرمود كی  درَا از درََا امیَان آنسَت  . كمدآ  عن الطَّ
كه خاشه از را  برداری، پ  گفت هرچ نه خدای رانه چیز، و هر كه نه خدای را نه ك ! آنجا كی وتیی مهَه 

 دوزخست و آنجا كی وتنیسیت مهه هبشت است.
آورد و مهَه آمَد. شَیخ را َاهمَای نیکَو  مریدی از مریدان شیخ از عران وخدمت شَیخ   حکایت:
وبد كی شیخ را عظمی خوش خواهد آمد ازین تحفها. چون بیَک فرسَنگی میهنَه نت در پندار  را  با خویش 
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رسید شیخ گفت ستور زین كنید. چون اسب زین رکدند شیخ برنشست و مجَع در خَدمت  بَه صَحرا رسَیدند، 
ر دروی  را پنداری كی وبد زیادت شد و بدین صتَور حَب دنیَا در دل او زیَادت شَد و پَی  شَیخ آمَد و د
پای شیخ افتَاد. شَیخ گفَت آن َاهمَا كَه َهَت مَا آوردۀ بیَار. درویَ  در حَال َاهمَا بَه خَدمت آورد. شَیخ 
قفرمود تا آن مهه َاهما را پار  پار  رکدند و بر هَر خَار بَین پَارۀ ازآن بیاویختنَد درویَ  چَون بدیَد منفعَل 

چَه قیمَت اسَت و آن پنداشَت وت بَه شد و عظمی شرسته شد. شیخ بدین حركت بدو  ود كی دنیا را بَه نَزد مَا 
باید كی نه بدنیا فرود آینَد و نَه بعقَیب بازنگرنَد. سبب این َاهما مهه دنیاپرسیت وبد  است. و این طا فه  

 دنیا بر دل آن دروی  سرد گشت و چون مبیهنه رسید پرورش یافت و از عزیزان این طا فه شد.
ََت: ََا حکای ََان ب ََه رسََید و مهچن ََی  شََیخ آمََد و گفََت ای شََیخ بسََیار  روزی دروییشََ مبیهن ََزار پ ََای اف پ

سفررکدم و قدم فرسودم و نه آسودم و نه آسودۀ را دیدم. شیخ گفت هیچ عجب نیست، این سَفر كَه وت رکدی 
مراد خود َسیت، اگر وت درین سفر نبودیی و یکدم بدک خود گفتی ه وت بیاسَودیی و ه دیگَران بتَو 

 ست، چون قدم از زندان بریون هناد به راحت رسید.بیاسودندی. زندان مرد وبد مرد ا
سیدی وبد  است در طوس او را سَید محَز  گفتنَدی و شَیخ او را عظَمی دوسَت داشَیت و مریَد  حکایت:

شََیخ وبد و هرگََا  كََی شََیخ بطََوس رسََیدی سََید او را بسََرای خََود فََرود آوردی.. وقََیت شََیخ بشََهر طََوس 
ََد شََیخ او ر ََا او قفسََاد رسََید، سََید محََز  را طلََب رکد گفتن ََی مََدت چهََل شََبانروز اسََت ت ََد ك ََد دی ا نبتوان

مشغولست و صبوح بر صبوح دارد و غالمَان و كنیَزاکن را مخَر داد . شَیخ مَا گفَت عجَب! بَر چنَان درگَاهی 
گنا    ازین نباید رکد! و بی  ازین نگفت و هیچ اعدا  نکرد. چون سید محَز  را خَرب دادنَد كَی شَیخ 

تََرک آن اکر بگفََت و دیگَر روز وخََدمت شََیخ آمََد و شَیخ ق ََرار هََر بََار  وبسَعید رسََیهد اسََت حَاو بََه
 مراعات  رکد و آن خخن بر روی او نیاورد و آن نظر كه در حّ  سید داشت هیچ ن صان نسذیرفت.

در آن وقت كی شیخ قدس الّل روحه العزیز ششاوبر وبد شَیخ وبعبَدالّل بَاشو در خان َا  شَیخ  حکایت:
وبد و پری آن خان ا  بعد ازو او وبد و این وبعبدالّل باشو هرگاهی سؤال رکدی از شیخ اوبعبدالرمحن سلمی 

یبنَمی از وت كَه از بر وَه اعدا  و شیخ آنرا َواب گفیت. روزی از شیخ سؤال رکد كی ای شیخ، چند چیز  
در اکرهَا بَا بزرگَان نشَاح و خردانَرا او. یکی آنسَت كَه پَریان را در برابَر َوانَان  پریان خوی  ندیهد

فرمایی، و دیگر َوانَان را در  َاع در رقَص داری و در دفرقه میان خرد و بزره هیچ فرن  یبرابر  
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گَویی فرمَایی و  دهی، دیگر خرقا كه از دروییش َدا گردد بَاز بَدان درویَ   رکدن اَازت  
رَقِتهَال   شیخ گفَت دیگَر هَیچ هسَت؟ گفَت نَه. شَیخ گفَت امَا  اند.و پریان ما این چننی نکرد  َفقرُی َاوو ِوخِ

حدیث خَردان وبزرگَان، هَیچ كَ  ازیشَان در چشَم مَا خَرد نیسَت و هَر ک قَدم در طر  َت هنَاد اگرچَه 
انَََد روا وبد كَََه بَََروزی بَََدو ََََوان باشَََد شظَََر پَََریان بایَََد نگَََا  رکدن كَََی آنَََچ هبفتَََاد سَََال مبانَََداد 

چشَم خَرد نامنیَد و حَدیث رقَص َوانَان در  َاع، امَا  خواهندداد، چون اعتقاد چننی باشد هَیچ كَ  در
َوانان را نف  از هوا خاو نباشد و ایشان را هوای نف  غالب باشد و هوا بر مهه اعضا غلبه كند اگر دست بَر 
ه زنند هوای دستشَان بریَزد و اگَر پَای بردارنَد هَوای پایشَان   شَود، چَون بَدین طریَ  هَوا از اعضَاء 

ز دیگر كبایر خویشنت نگا  وتانندداشنت، چون مهه هواهَا مجَع شَود و العیاآبَالّل در ایشان ن صان گرید ا
كبری  ماندن، آن آت  هوادر  اع ریزد اولید كی به چیزی دیگر ریزد. و آن خرقَه كَی از آن درویَ  

سَر او َدا شود به حمک مجع باشد و دهلای مجَع و چَون بَه حَمک مجَع دهلَای ایشَان مشَغول باشَد مجَع خرقَه در 
افکنند و بار خرقا آن دروی  از دل خود بردارنَد چَون دستشَان در حَال بَه َامَا دیگَر نرسَد، آن 
دروی  بسر خرقه خودبرسد و آن از دست مجع باشد این خرقه مهان خرقه نبود. شیخ وبعبدالّل گفَت اگَر مَا 

 شیخ را ندیدمیی صویف ندیدمیی.
خویشَنت نشسَته وبد خواََه بَاشو در مجلَ  شَیخ یبه درین وقت یک روز شیخ وبعبَدالّل  حکایت:

وار و پای بکمر زد ، شیخ را چشم بر وی افتاد و درآن میان با كیسَ خلَیق خَوب بکَرد و خَخین نیکَو 
بگفت، آنک  شیخ راگفت خدایت هبشَت روزی گردانَاد. شَیخ گفَت مَا را هبشَت نبایَد! مَا را هبشَت 

ََز شَالن و كَوران و ضَعیفان نباشَند، مَا را دوز  بایَد كَی نباید! با مشیت لنک و لَوک و درویَ ، در آنجَا 
مجشید و  رود و فرعون و هامان در آنجا و خواَه در آنجَا و اشَارت ببَو عبَدالّل رکد و مادرآنجَا، و اشَارت 
وخود رکد. شیخ عبدالّل بشرست و با خویشَنت رسَید، دانسَت كَی تَرک ادب عظَمی ازوی در وََود آمَد و 

 خ آمد و صتدی  رکد وبعد از آن دیگر چنان ننشست.وتبه رکد و پی  شی 
پری حیب درزی خَاص شَیخ وبد  اسَت. روزی َامَا شَیخ دوختَه وبد وقَت قیلولَه وبد و شَیخ  حکایت:

سرباز هناد  و خادم خاص بر بالنی شَیخ وبد، بَا مروحَا در دسَت عبَدالکرو گفَت چَه وقَت اینسَت؟ پَری 
جم، خواَه عبَدالکرو مروحَه شهَاد و دسَیت چنَد بَروی زد، حیب گفت هرَا كی وت در گنجی من نیز درگن 
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چون هفت بار دست زد شیخ گفَت بَ . پَری حَیب بَریون آمَد و بَا خواََه نجَار شَرایت رکد. چَون شَیخ  َاز 
كننَد، شَیخ چَی گویَد؟ شَیخ دیگر بریون آمد خواَه نجار با شیخ گفت كی َوانان دست بَر پَریان دراز  

 دست ما وبد، بعد از آن هیچ كیس هیچ نگفت.گفت دست خواَه عبدالکرو 
گفَت و شَیخ اوبالقسَم قشَریی حاضَر وبد و ه در آنَروز او را روزی شَیخ در نشَاوبر مجلَ    حکایت:

گفت آن منست. مقری در مجل  رکد و او  دعویی وبد بهسیایی در دیه حسنی آباد. روستایی دعوی  
گویَد آسَیای ما گفت با منت راست است، با اسَتاد امَام راسَت كَن كَی   املُلک الَیوم. شیخ خواند مِلن  شیخ  

 حسنی آباد ازآن منست.
رفتنَد، زح پَارۀ خاشسَد از اند كی شیخ روزی در نشاوبر با مجعی بسیار بکویی  آورد  حکایت:

ََ ََام مینََداخت، بعضََی از آن بََر َامََا شََیخ افتََاد، شََیخ از آن متََأثر نگشََت. مجََع در اضََطراب آمدن د و ب
ََا او  ََا صََاحب خانََه. شََیخ مََا گفََت آرام گرییََد! كیسََ كََی مسََتوَب آتََ  وبد ب خواسََتند كََی حََركیت كننََد ب
وخاشسََد قناعََت كننََد، بسََیار شََرر واَََب آیََد. مجلََا مجََع را وقََت خََوش گشََت و هََیچ آزاری بََه كیسََ 

 نرسانیدند و بسیار بگریستند.
اطمه را دید كی دخد خواََه وبطَاهر اند كی روزی شیخ در خانا خوی  شد، كدباَن فآورد  حکایت:

زد و سر ریسَمان گَم رکد  وبد. شَیخ گفَت یَا فاطمَه! اگَر ایَن بَارت سَر وبد و نبریۀ شیخ و ریسمان بر كالف  
َیِت َنَ َضَت  ریسمان گم شود این آیت برخوان تا بازیایب و الَتُکوَُنا اَکلَّ َ َغزهَلَا ِمَن   ٌَ ٍةان  َبع  ًٌ كَدباَن کاثَاِد ُقوَّ

 آیت برخواند، سررشته و ریسمان بازیافت.فاطمه آن 
رفَت. بَدر كلیسَایی اند كی روزی شیخ قَدس الّل روحَه العزیَز در نشَاوبر برنشسَته  آورد  حکایت:

بایَد كَی ایشَان را ببننَمی، شَیخ پَای از راکب رسید، ادفان را روز یکشنبه وبد مجله بَا شَیخ گفتنَد ای شَیخ  
ن پََی  شََیخ آمدنََد و خََدمت رکدنََد و مهََه بََه حركََت پََی  شََیخ بگردانیََد چََون شََیخ در رفََت ترسََایا

بیستادند وحالتها برفت. مقریان با شیخ وبدنَد، یکَی گفَت ای شَیخ دسَتوری هسَت تَا آیَیت وخواننَد؟ شَیخ 
گفت روا باشد. مقریان آییت خواندنَد، ایشَان را وقَت خَوش گشَت و بگریسَتند، شَیخ برخاسَت و بَریون 

رکدی مهه زنارها بازرکدندی، شیخ گفت ما ایشَان را زنَار برنبسَته وبدو آمد. یکی گفت اگر شیخ اشارت 
 تا بازگشایمی.
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گفََت، در میََان خََخن گفََت از سََر خان ََا  تََا بََُ  خان ََا  مهََه روزی شََیخ در نشََاوبر مجلََ    حکایََت:
گوهرست ریخته، چَرا برنچینیَد؟ خلَ  بازنگریسَتند پنداشَتند گوهرسَت تَا برگرینَد، چَون ندیدنَد گفتنَد 

 یبنمی! شیخ گفت: خدمت! خدمت!ای شیخ ما گوهر  ی
در آن وقت كی خواَه وبطاهر، پسر همَد شَیخ، كَودک وبد یَک روز كَوداکن دبریسَتان تختَا  حکایت:

خواَه وبطاهر را به خانَا شَیخ بازآوردنَد چنانَک رسَم ایشَان باشَد، خواََه حسَن پَی  شَیخ آمَد و گفَت 
. شَیخ گفَت بَه كَدام سَور ؟ حسَن گفَت بسَورۀ ر یکَن، شَیخ انَدكوداکن لوح خواََه وبطَاهر بَازآورد 

گفت میو  پی  كوداکن شَه، حسَن میَو  شهَاد. شَیخ گفَت همَد دبریسَتان مشَا كدامسَت؟ بَه یکَی اشَارت 
رکدند، شیخ او را وخواند و گفت استاد را بگوی كی این بار بَه سَورۀ ر یکَن كَودک را تختَه بازنفرسَتیا! 

 ار نشرح بازفرست.تخته كی بازفرسیت بسورۀ 
فایَهد پریزح وبد در نشاوبر در پهلوی خان ا  شیخ ما حجرۀ داشت و پیوسته هاون یی كوفیت یب حکایت:

گفَت. یَک روز پَریزن غایَب رکدند و شیخ هیچ  یتا درویشان را خاطر بشوریدی و درویشان با شیخ گله  
ان مشَغول گَردد و مَا را نرنجانَد. شَیخ هَیچ نگفَت، اش بَاز كنَمی تَا بَدشد درویشان گفتند بروو و سر حجَر 

اش بازگشادند. پریزن بیامد و سر حجر  باز دید، گفت دریغ مردی بَدین بزرگَی درویشان برفتند و سر حجر 
 و عتایب بدین خردی!

اند كی روزی شیخ به گرمابه شد در نشاوبر، خواََه امَام وبمحمَد ََویین بَه سَالم شَیخ آورد  حکایت:
 ا ، گفتند شیخ به محام است، او نیز مبوافقت شیخ به محام شد. چون درآمَد شَیخ گفَت ایَن محَام خَوش آمد وخان 

هست؟ وبمحمد گفت هست. گفت از چه خوش است؟ گفت از برای آنِک شیخ ایکجاسَت. شَیخ گفَت بَه ازیَن 
 ِن وتنیست.باید، گفت شیخ قفرماید شیخ گفت از هبر آنک با وت ایزاری و سطلی بی  نیست و آن نیز آ

خواَه وبالفت  شیخ گفت رمح الّل علیه، وقیت مجعَی آمدنَد از عَران و شَیخ مَا را َامَا فرََی  حکایت:
آمَدی، آوردند صوفیانه، بافراویز. چون پی  شیخ هنادند شیخ درپوشید. گربا وبد كه پیوسته گرد شَیخ بَر 

وبدو كَی خَود را بَه َامَا صَوفیان بَریون آن گربه گرد شیخ برآمد و بر آن مرقع شاشید. شیخ گفَت مَا بَرآن 
آرو و ساعیت صویف باشَمی، ایَن گربَه بَر صَوفی مَا شاشَید! ایَن فرََی بسَتانید و بَا وبالفَت  دهیَد كَی صَویف 
اوست. آن فرَی از پشت شیخ بازرکدند و به خواَه وبالفت  دادند و خواَه وبالفت  پیوسته این خخن بتفاخر 
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 بازگفیت.
ری نیکو سریت شنیدم كی در آن وقت كه شیخ اوبسعید قدس الّل روحه العزیز در از چندین پ حکایت:

نشاوبر وبد مجلا اصحاب فرن و امیا مذاهب مرید شیخ گشته وبدند و آن انکارها باقرار ها مبدل شَهد. قاضَی 
هركَه حرمَت انَد و اوببکر حریۀ كی از مجلا امیا كبار وبد؛ و از مجلا آن چهَار اوببکَر كَی در نشَاوبر وبد 

ایشان را بر خدای تعاو دهد حاَت وی روا شود، روزی ایَن قاضَی اوببکَر دعَویت سَاخته وبد و مجلَا 
امیا فرن را وخوانهد و شیخ مَا را وخوانَهد، چَون مجلَا امیَا و كبَار مجَع آمدنَد در مسَئلا شَروع رکدنَد چنانَک 

از  حَول امیَا مَذاهب در د ریَر مَذهب سنت فضال باشد و از آنجا خخن به دفضیل مذاهب انجامیَد و هَر كیسَ 
ََیت متسََک خََوی  خََخین   ََر حّقیقََت مََذهب خََوی  و بطََالن دیگََر مََذاهب و ج گفتنََد و هََر طا فََه ب

رسید، بزرگان و امیه برآن مجله قراردادند كی قرآن مجید و كتَاب  ودند تا خخن دراز گشت و مبخلصی  ی 
بَر اندیشَا هَر مَذهیب یکبَار ََامع  یاِبٍ  ِااّل ِِف ِكتاٍب ُمِبنی  ٍب َوالو الرط  رکو را حمک سازند و به حمک نص 

قرآن باز گریند چی آنچ از كتَاب عزیَز روی  ایَد ََز بَه منزلَت وحَی نتوانَد وبد وهَیچ كَ  را در آن مجَال 
طعن صورت َنندد. َامع قرآن بیاوردند و مهه متف  شدندو اوببکر را گفتند وت َامع بَازگری او گفَت ایَن 

ََ  هبََر كیسََ اشََارت م ََحف م ََی او اوران نشََان رکد  اسََت پ ََد ك ََن باشََد كََی كیسََ گوی ََال ای نسََت و مج
رکدند تا مهه ادفان رکدند كی به شیخ وبسعید باید داد كی اومردی صاحب حالست و چون اعجاز قَرآن بَا  

وبد نَه از رکامت او مجع شود آنچ از  حوی كتاب مجید كی َز حّ  نتواند وبد روی  اید، از محکمات آیات 
متشاهبات كی در دفسری آن بتأویلی محتا  باید وبد. پ  َامع قَرآن بدسَت شَیخ دادنَد، شَیخ ََامع بسَتد و 
گفت بسم الّل الرمحن الرحمی تا این مذهب شافعی پای بَر هَیچ ََای دارد و حَّ  هسَت؟ و گفَت هفَح خَط از 

َ ایَن وبد:  سوی دست راست و َامع باز رکد و به مجع  ود، اول كلما خَط هفَح  ُهََو ُقَل   حَّ  ِبُئوَنَک َا َتن  َوَیس 
ُه َل  چون این آیت برخواند مهگنان از اعجاز قرآن تیجب رکدند و گفتند اكنون متَام شَد، بَدین  حّ  اِ  َوَريبِّ ِانَّ

 اختصار رکدو و دیگر قرآن باز نگرفتند برای دیگر مذاهب..
آمَد، چَون از طَوس بیامَد، بَه دروازۀ یهنه  اند كی درآن وقت كی شیخ از نشاوبر مبآورد  حکایت:

راند و مجع درویشان از پ  وبدند و اوِل عهِد  كمانان وبد خراسان ناامین.  كمَاح َنهبار رسید و شیخ تنها  
انَد، چنَدان چهار پکج بشیخ رسیدند و خواستند كی اسب شیخ باز ستانند. شیخ مرا به چهار كَ  بَر اسَب نشَانهد
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ما را فرو گریند و اسب مشا راسَت. تَا ایشَان دریَن خَخن وبدنَد مجَع در رسَیدند، شَیخ گفَت مَا را صرب كنید كی 
فرو گریید و این اسب بدیشَان دهیَد. مجَع گفتنَد مَا مَردم بسَیارو هَیچ بدیشَان نَدهمی، شَیخ گفَت نبایَد كَه مَا 

 كمانان اسب بسَتدند  او كی این اسب از آن مشاست، بدیشان دهید. چنان رکدند كی اشارت شیخ وبد.گفته
ََد و اسََب  ََد و اسََب بازآوردن ََان بیامدن ََه فََرود آمََد،  ََاز دیگََر مجََع  كمان و برفتنََد. شََیخ بامجاعََت بدی
دیگری نیکو با آن مهب آوردند و از شیخ بسیار عذر خواستند و گفتند ای شَیخ ایَن َوانَان ندانسَتند دل 

ما از سر آن برخاستمی با زباسرآن نروو. چَون  با ایشان خوش گردان. شیخ اسبان را قبول نکرد و گفت هرچ
 شیخ این بگفت  كمانان وتبه رکدند و موی از سر بسددند و آن سال مجله به حج رفتند به ربكا شیخ.

در آن وقت كی شیخ به نشاوبر وبد پریزح حجرۀ داشت برزَبِر خان اِ  شیخ چنانک پیوسَته شَیخ را  حکایت:
رفَیت و بَه مجلَ  شَیخ نیامَدی و اسَ ع خَخن او نکَردی. القسَم قشَریی  دید، و مدام بَه مجلَ  اوب 

كَین و هرگَز بَه مجلَ  او بیَین و رکامَات ظَاهر او مشَاههد  اورا گفتند ای پریزن آخَر مهَه روز شَیخ را  
شَوی پَریزن بَدرد بگریسَت، گفَت چگونَه كَن، بدسَت مَن شَوی و بَه مجلَ  اسَتاد امَام  حاضر  ی

  ایند.اند و شیخ را مبن  یمام را مبن  ود نیست،استاد ا
گفََت و آن روز شََیخ دسََتارچا در دسََت انََد كََی یََک روز شََیخ در نشََاوبر مجلََ   آورد  حکایََت:

باید كی ازین دستارچه راست آید كی حسَن را سیصَد داشت، در میان خخن گفت سیصد دینار نشاوبری  
گفتنَد ای پَریزن سیصَد دینَار نشَاوبری اسَت، وت از وجَا  دینار قرضست. پریزح آواز داد كَی مَن بَده.

دام، چون شیخ این خخن بگفت من حساب رکدم آنچ از خانا پدر به خانا شَوهر بَرد  آری؟ گفت من  
وبدم و آنچ شوهر به من داد  وبد حساب رکدم سیصد دینار وبد، در وَه گفت شیخ هنادم. شیخ گفت مبَارک 

دب بَدان پَریزن داد و گفَت ای حسَن بگَو تَا چَه دعَاش كَن؟ حسَن از باد! دستارچه بدست حسن مَؤ
پریزن پرسید. پریزن گفت دعاء دل خَو . حسَن بَا شَیخ گفَت، شَیخ وخندیَد و گفَت ای سَلمی دل چَرا ََا  
نخواسیت و ضیاع و عقار نخواسیت؟ بدل خو  چون افتادی كَه هفتَاد سالسَت كَه مَا پَ  زاَن حصَار رکدو 

 شام ما نرسید!ووبی این حدیث به م
یک روز شیخ وبسعید قدس الّل روحه العزیز در خان ا  خوی  نشسته وبد سَید اََل نشَاوبر بَه  حکایت:

سالم شیخ آمهد وبد و در پهلوی شیخ نشسته وبد. شیخ وبالعباس شقاح درآمد،شیخ او را زبر دسَت سَیداَل 
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ا را كی دوست دارند برای مصَطف ششاند. سید از آن بشرست، پ  شیخ روی وبی رکد و گفت ای سید مش
 دوست دارند و اینان را كی دوست دارند برای خدای دوست دارند.

آمدنَد ربهنَه، هَر یکَی ایَزار رفت برنایَان  اند كی روزی شیخ در بازار نشاوبر  آورد  حکایت:
د كَی ایَن آوردنَد، چَون پَی  شَیخ رسَیدند شَیخ پرسَیپای چرمنی پوشیهد و یکی را بر گَردن گرفتَه  

كیست؟ گفتند امری مقامران است. شیخ او را گفت این امریی وچه یَافیت؟ گفَت ای شَیخ براسَت بَاخنت و پَاک 
 باخنت. چون شیخ بشنید نعرۀ بزد و گفت راست باز و پاک باز و امری باش!

ََت: ََر سََفر  ه اکسََا شََیخ وبدو شََیخ آداب و سََنن نََان  حکای ََر شََیخ وبد و ب خواَََه لَع طرسََویس ُخُس
رکد، شیخ گفَت ایَن چیسَت؟ از شَر  ُبَِن آموخیت. یک شب خواَه لَع اکسه پاشیز   ردن وبی  خو

هنادند خواَه لَع َای دیگر نشست، چَون بَه سَفر  اکسه فروخواهی برد! دیگر شب چون سفر   
 مَا كشَمی بَه بین گفتند ای شیخ او به پای سفر  است شیخ گفت به باالآی كَه بَار وتآمد گفت خواَه لَع را  ی

 از آنکه دیگران.
خواَََه وبالفََت  شََیخ گفََت كََه چََون خواَگََک سََنکاح بََه نزدیََک شََیخ مََا آمََد َََواح  حکایََت:

بردنَد، شَیخ را عَادت وبدی كَی از پَ  مجَع ظریف وبد و َاهماء نیکو پوشیهد داشت. شیخ را بدعویت  
َََدی. خواَگَََک در پَََی  شَََیخ   َََرو ران در پَََی  مَََرو! نگریسَََت. شَََیخ گفَََت رفَََت و وخَََود ف

خواَگک واپ  ایستاد. چون گا  چند برفتند شیخ گفت واپ  مرو! او بردسَت راسَت شَیخ آمَد. چَون 
گا  چند برفتند شیخ گفت خواَه بر دست راست مرو! خواَه بر دست چ  شیخ آمد. شیخ گفت خواَه بَر 

و راست بَرو! پَ  دست چ  مرو! او دل تنر شد و گفت ای شیخ وجاروم؟ گفت ای خواَه خود را شه 
 شیخ این یبت را بگفت:

 تَََََا بَََََا وت وتیَََََی تَََََرا بَََََدین حَََََرف چَََََه اکر

 

 كََََََََََََََنی آب حیوسسََََََََََََََت ز آدم بیََََََََََََََزار 
 

 فریادبر خواَگک افتاد و در پای شیخ افتاد و لبیک زد و سفر حجاز رکد و از نیک مردان گشت.
هنه آمهد وبد و مجعی بسیار خواَه وبالفت  شیخ گفت كی شیخ قدس الّل روحه العزیز از نشاوبر مبی حکایت:

حد نشسته وبدند و وقیت خوش پدید آمَهد گفت و خلیق یبباوی، دیگر روز بر داکح در مشهد مجل   
وبد، درین میان نعرۀ مستان و های وهوی و غلبا ایشان پدید آمد، كی در مهسرایگی شیخ مَا مَردی وبد 
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باحر فان بکار باطل مشَغول وبد و بامَداد صَبوح كی اورا امحد وبشر  گفتندی، مگر شبانه در سرای خود 
رکدند. صوفیان و عاما خل  برآشفتند و غلبه در مردمان افتَاد كَه بَروو و سَرای رکدند و مشغلا عظمی  

بر سر ایشان فرو گذارو. شیخ در میان خخن وبد، گفت سححان الّل ایشان را باطل چنان مشَغول رکد  اسَت كَی 
تَان كنَد كَی از آن باطَلیبنید و چنان تان مشغول  َیآید! مشا حّقي بدین روشین  یاز حّ  مشاشان یاد  

یََاد نیایََد. فریََاد از خلََ  برآمََد و بگریسََتند و بََه تََرک آن امََر معََروف بگفتنََد خواَََه وبالفََت  گفََت 
دیگر روز من پی  شَیخ ایسَتاد  وبدم،امحَد وبشَر  پَی  شَیخ فَرا گذشَت شَرم زد ، شَیخ هَیچ نگفَت تَا 

او مَا تَرا مهسَرای نیکَمی، آن بَزره د از شیخ فراگذشت پ  شیخ گفت سَالم علیَک َنَر نکَرد امح
درحّ  مهسرایه بسیار وصیت رکد  است، اگر وقیت ترا هممایت افتد با ما مهسرایگی كن تا مدد دهمی. چَون 

ن نگَردم و شیخ این خخن بگفت امحد روی بر زمنی هناد و گفت ای شیخ با وت عهَد رکدم كَی هرگَز گَرد آ
فرمَود. رکد و هَر كیسَ را وصَییت  وتبه رکدم و مرید شیخ شد. بیس روزگار برنیامد كی شیخ از دنیا ن َل  

روی. شَیخ گفَت دل خَوش دار كَی كیسَ امحد بر پای خاست و گفت ای شیخ پریم و روشنایی ندیدم و وت  
بَاوی كنَد، آن وبد كَی بَروی رمحَت  را كی روشنایی این مشع بروی افتد، كمدین چیزی كی خدای تعَاو

 كند.
ه خواَََه وبالفَت  شَیخ گفََت رمحَ الّل علیََه كَی شََیخ قَدس الّل روحََه العزیَز روز چهارشََنبه  حکایَت:

بگرمابََه رفََیت و شََیخ وبمحمََد َََویین رمحََه الّل وخان ََا  آمََدی و از آنجََا بگرمابََه شََدی. یََک روز شََیخ 
ت ای خواََه ایَن آسَای  و راحَت گرمابَه از چیسَت؟ او وبمحمَد ََویین بَه محَام فروشَهد وبدنَد، شَیخ گفَ

ََد و خویشََنت  ََاورد  مََوی بردارن ََای نی گفََت مََردم در هفتََا شََوخگن شََهد باشََند و مََوی بالیََهد و سََنتها وج
 ایَد؟ شَیخ بشورند، سَبکد گردنَد و بیاسَایند. شَیخ گفَت هبَد ازیَن بایَد. شَیخ وبمحمَدگفت شَیخ را چَه  

دهَد، شَیخ وبمحمَد رمحَ الّل علیَه دو مخَالف مجَع شَدند چنَدین راحَت بَاز   اید كَی گفت ما را چننی  
 درآید هیچ ك  را آن نیست.بگریست و گفت ای شیخ آنچ ترا  

گفت و از فرزندان شیخ وبالحسن خرقاح قدس الّل روحه العزیز یکَی روزی شیخ مجل    حکایت:
جات یافتند از عهد نبوت او  منَا، بعقَدی رسَیدند و حاضر وبد. شیخ در میان خخن گفت كساح كی از خود ن 

اگر خواهید مجله را بر مشرو. اگر كیس از خود پاک شَد پَدر ایَن خواََه وبد و اشَارت بَه پسَر شَیخ وبالحسَن 
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خرقاح رکد. پ  گفت شیخ وبالحسن خرقاح را رفتَه اسَت، قَدس الّل روحَه العزیَز، كَی علمَاء امَت بَران 
َل َالله بعقل باید شناخت و وبالحسن چون بعقل نگریست او را دریَن را  نایبنَا  اندكی خدای را متف 

دید كی تا خدای  یبنایی ندهد و را  نامنید َنیند و نداند و بسیار ك  را ما دسَت گَرفتمی و از غَرور عقَل بَرا  
 آوردو.

رفت، بسَر كَوی ایی  پدرم َنرالدین منور گفت رمح الّل علیه، كی شیخ وبسعید در نشاوبر وج  حکایت:
تََر وبدی. حَرب رسَید، داکهنَای آراسَته و پرمیَوۀ پَاشیز  دیَد و از مهَه بَازار نشَاوبر آن موضَع آراسَته

چون شیخ آنجا رسَید پرسَید كَی چَه گوینَد؟ گفتنَد سَر كَوی حَرب. شَیخ مَا گفَت خَه! كیسَ را كَه سَر كَوی 
لّل علیَه روایَت رکد كَی روزی شَیخ حرب چننی وبد سر كوی صخح  چگونه وتانَد وبد؟ و ه پَدرم رمحَ  ا

قَدس الّل روحَه العزیَز مجلَ  خواسَت گفَت، چََون بَریون آمَد و برتخَت ششسَت و مقریَان برخواندنََد، 
مسایل بسیار مختلف و مجعی بسیار وبدنَد و هَر كَ  از سَایالن از َنعَی دیگَر سَؤال رکدنَد و شَیخ نظَار  

 شیخ گفت، یبت: وبد تا بسیار بسرسیدند. در آخررکد و خاموش   
ََََََََار وادارم دسََََََََت ََََََََنت زی ََََََََن وخ  گََََََََر م

 

  َََََََ  بَََََََا ورد و نسَََََََا و طَََََََوس یَََََََار مَََََََن ب
 

ََن  ََر آمََد و آن روز بََی  از ی ََروی فََرود آورد و ازتخََت بزی ََه امجعََنی و دسََت ب وصََلی الّل لَع محمََد و آل
نگفت و ه پدرم گفت كی در ابتدای حالت شیخ كی هنوز اهل میهنه شیخ را منکر وبدنَد رئَی  میهنَه، 

داد. گفَت و فتَوی  اَه محویه، دانشَمندی فاضَل از سَرخ  آورد  وبد بَه تعصَب شَیخ تَا مجلَ   خو
روزی این دانشمند به مجل  شَیخ آمَد، كیسَ از شَیخ مَا سَؤال رکد كَه خَون كیَک تَا وچَه قَدر معفّوسَت در 

دانشَمند رکد َامه كی بدان  از وتان رکدن؟ شیخ ما گفت امام خون كیک خواَه امام است و اشارت بَدان 
 و گفت این چننی مسئلها از وی پرسید، از ما حدیث وی پرسید.

اند كی شیخ هر روز آدینه حسَن را بَر خواََه محویَه فرسَتادی، او را بسرسَیدی و وبی آورد  حکایت:
پیغََام دادی و خََخین گفََیت و خواَََه محویََه بََدان خََوش دل وبدی و مفََاخرت  ََودی. یََک روز آدینََه در 

می سرد وبد و شیخ را هممی در پی  وبد. شَیخ حسَن را وخوانَد و گفَت بَه نزدیَک خواََه زمستان روزی عظ
محویه رو و او را سالم گوی و بگوی كَی امَروز سَرد روزی اسَت. در چنَنی روزی بَدین خَخن دفقَد او 

 فرو نگذاشت تا نباید كی دل او برنجد كی شیخ در سرما از ما یاد نیاورد.
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ََت: ََشََیخ روزی مجلََ    حکای ََی هََیچ كََ  در گف ََد ك ََاری بیای ت، در میََان مجلََ  گفََت كََی روزگ
َایگَاهی سََاو نبتوانَد نشسََت مسََتقمی و در صَومعا پََکج روز آرام نتوانََد گرفَت و درمسََجد  یََک روز 
قرار نیابد و ه شیخ گفت كی َواح به نزدیک پریی درشد و گفت ای پری ما را خخین گوی. پری سَاعیت سَر فَرو 

كَین؟ گفَت آری. پَری گفَت هَرچ دون حَّ  اسَت ََل َاللَه تظَار ََواب  برد، پَ  گفَت ای ََوان ان
تعَاو اََلم مَن َان  َصَف  الّل ّن رکای خخن نکند و هرچ خخن حَّ  اسَت عزوََل بَه عبَارت درنیایَد ِا 

 وبصٍف اویذرک بذرًک.
در آن وقَت كَی شَیخ وبسَعید ششَاوبر وبد یَک شَب مجَع را در خَدمت شَیخ وخان َا  صَندوقی  حکایَت:

دند بدعوت، و این خان ا  در مهسرایگی سید اَل حسن وبد، چون  اع گرم شد و صَوفیان را حَالیت بر
ظََاهر گشََت و در رقََص درآمدنََد، سََید حسََن را خََواب ببشََولید از رقََص صََوفیان، از چََارکان خََوی  

ََن خان ََا  صََندوقی اسََت و او را دعََوت رکد  ََد شََیخ وبسََعید دری ََد، بسرسََید كََی چََه وبد  اسََت؟ گفتن ان
كننََد. سََید اَََل صَوفیان را منکََر وبدی گفََت، بََر بََام شَوید و خان ََا  بََر سرایشََان فََرو فیان رقََص  صَو

انداختنَد. اصَحاشا رکدنَد و خشَت وخان َا  بزیَر  گذارید! چارکان سید اَل بر بام آمدند و سر خان ا  بَاز  
ندازنَد. شَیخ گفَت آنَچ فَرو ابشولیدند. شیخ گفت چه وبد  است؟ گفتند كسان سید اَل خشَت در خان َا   

ََام نظََار  انداختََه ََد، چََارکان سََید از ب ََه خََدمت شََیخ آوردن ََد و ب ََر طََبیق هنادن ََا خشََتها ب ََد. مجل ََد بیاری ان
ََر    ََر چشََم  گرفََت و وبسََه  رکدنََد، شََیخ آن یََک یََک خشََت را ب گفََت هََرچ از هنََاد و  داد و ب

بایَد هنَاد. عظَمی بَد نیامَد كَی بَر مَا ایَن خَرد   حضرت نبوت رود عزیز و نیکو وبد و آن را بدل و َان باز
فرو شد كی خواب چنَنی عزیَز  بشَولیدو؟ مَا را وخان َا  كَوی عَدح كویَان بایَد شَد. حَاو برخاسَت و بَر 

گفتنَد تَا وخان َا . و آن اسب نشست و صوفیان هر دو خان ا  در خدمت شیخ برفتند و قّواالن مهچنَان در را   
ون چارکان سید اَل حسن با سَرای سَید شَدند، گریَان و رنجَور، سَید اََل شب  اعی خوش برفت و چ

گرییَد؟ ایشَان اند. بسرسید كی مشا را چه وبد  است كه بدین صَفت  اعتقاد رکد كی صوفیان كسان او را زد 
ماَرایی كی رفته وبد یک یک حکایت رکدند. سید چَون بشَنید پشَامین شَد از آن حركَت كَی گفتَه وبد. 

چه رفت؟ گفتند مجله برفتند. سید اَل رنجور شد و بگریسَت و آن داوری صَوفیان از بَاطن او گفت آخر 
پیچید. دیگر روز بامداد بگا  برخاست و فرمَود تَا سَتور زیَن مجله بریون آمد و مهه شب برخویشنت  
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آمَد، هَر د  رکدند و بر نشست تا بعذر شیخ آید. شیخ خود بگا  برنشسته وبد و با مجاعت متصوفه بعَذر سَی
دو بسَر چهَار سَوی نشََاوبر مهب رسَیدند، یکَدیگر را در بَر گرفتنََد و بسرسَیدند و از یکَدیگر عََذر 

گفتند ترا باز باید گشت. تا سید اَل گفت اگر هیچ عذر مَرا قبَول خواهَد وبد شَیخ را بَاز بایَد خواستند و   
ید راست. هر دو بازگشتند و وخان َا  آمدنَد و گشت تا من به خدمت شیخ آو و استغفار كن. شیخ گفت فرمان س

هر دو بزره عذرها خواستند و مها مجع صایف شدند. سید اَل گفت اگر خخن ما را به نزدیک شَیخ قبولسَت، 
امشب شیخ را وخانا ما باید آمد. شیخ آن شب به نزدیک سید اَل رفت و سید تکلَف بزرگانَه راسَت رکد  

جا بیاسودند و سید اَل را در حّ  شیخ ارادیت عظمی پدیَد آمَد چنانَک در وبدو مجع هر دو خان ا  آن شب آن 
 مدیت كی شیخ در نشاوبر وبد یس هزار دینار در را  شیخ خر  رکد.

اند كی دروییش در مجل  شیخ بَر پَای خاسَت و قصَا دراز اسَاس هنَاد. شَیخ گفَت ای آورد  حکایت:
شیخ گفَت چَه خَواهی رکد ایَن قصَا دراز؟ ایَن بَار  َوان مرد ششنی تا ترا حدیث آموزم. آن مرد ششست

كی سؤال كین چننی گوی كی راست گفنت امانتست و درو  گفنت خیانتست و مرا به فَالن چیَز حاَتسَت. 
ام یا نه. شیخ گفت بگوی. مَرد گفَت راسَت گفَنت مرد گفت كی چننی كن، به دستوری باز گوو تا آموخته

ا به فرَی شَیخ حاَتسَت. شَیخ گفَت مبَارک بَاد فرََی از پشَت بَاز امانتست و درو  گفنت خیانتست و مر
رکد و به وی سسلمی رکد. چون شیخ مجل  متام رکد مریدان شیخ نزدیک آن مَرد رفتنَد و فرََی شَیخ را بصَد 
درم خریداری رکدند، نفروخت تا به هزار درم رسید، آنگا  قفروخت، به خدمت شیخ آوردنَد، قبَول 

 ی  روانه رکد و سمی وبی بگذاشت و از مریدان خاص گشت.نکرد و فرَی با آن درو
گفت، محزۀ از َاهی اکردگر كی مرید شیخ وبدو شَیخ را در حَّ  شیخ روزی در میهنه مجل    حکایت:

او نظری متامد، هر روز كه َنبت مجل  شیخ وبدی محز  بگا  از ازَا  برفیت و تَا آن وقَیت كَه شَیخ از خانَه 
رسَید و شَیخ را د اضَاء او نَه رسَیدی و بَر ََای خَود نشسَیت. ایَن روز محَز  دیرتَر  بَریون آمَدی او مبیه

وبد كه دروییش عظَمی شرسَته و گَرم رو وبد. در میانَا مجلَ  محَز  در رسَید، شَیخ روی سَوی او رکد و  
 گفت در آی ای محز ! درآی ای محز ! یبت:

َََََََََه مَََََََََنق  رکدی  از چهَََََََََر  مهَََََََََه خان
 یشََََادی و نشََََای مََََا یکََََی شََََ  رکد

 

َََََََ  رکدی  َََََََاد  رخَََََََان مَََََََا چَََََََو آت  وز ب
 عیشت خوش بَاد كَی عَی  مَا خَوش رکدی
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 فریاد از مجل  برآمد و حالتها رفت.
شیخ را قدس الّل روحه یک روز قبضی وبد، از میهنه قصَد سَرخ  رکد چنانَک سَنت او وبد.  حکایت:

 تنََر اسََت بََه روی؟ گفَت درچَون بدسََت رکد رسََید لقمَان را دیََد. لقمََان گفَت ای وبسََعید وجََا  
 روم. گفت چون به سرخ  ریس خدای سرخ  را از ما سالم گویی!سرخ   
شََیخ وبسََعید گفَت مََا در سََرخ  پَی  پََری وبالفضََل وبدو. یکَی درآمََد و گفََت لقمََان را  حکایَت:

نالنََدگی پدیََد آمََهد اسََت و فرومانََهد و گفََت مََرا بربََای وبرَََا بریََد. سََه روزسََت تََا آنجاسََت و هََیچ خََخن 
بَرود، هَیچ شَغلی هسَت؟ پَری ، امروز گفته است كَی پَری وبالفضَل را بگوییَد كَه لقمَان  نگفته است

وبالفضل چون بشنید گفت آنجا روو. برخاست و وجمع آنجا شدو،چون لقمَان وی را بدیَد تبسَمی رکد پَری 
ی از مجَع َنبانید. یک زد و لب  ینگریست و نفیس گرم  وبالفضل بر سر بالنی او ششست او در پری  

او و بَرات سَتهد و بَر وتحیَد بَاقی گفت ال اله االالّل، لقمَان تبسَمی رکد و گفَت یَا ََوامرد مَا خَرا  بَداد 
فرمایی بر درگَا  او؟ پَری باید داد. لقمان گفت مرا عربهد  دارو. آن دروی  گفت آخر خویشنت را با یاد  

نگریسَت د نفس  منسطع شد و مهچنان در پری  گوید. ساعیت وبوبالفضل را خوش آمد و گفت راست  
و هیچ تغری در نظرش پدید نیامد. بعضی گفتند متام شد و بعضی گفتند نشد كی هنوز نظرش درست اسَت. پَری 

او او چشَم فَراز نکنَد وبالفضَل برخاسَت و لقمَان چشَم بَر ه وبالفضل گفت متام شد و لکن تا ما نشسته
 هناد.

آن وقت كی شیخ وبسعید ق این رسید او را آنجا دعویا رکدنَد. یَک روز شَیخ  اند كی درآورد  حکایت:
را دعویت رکد  وبدند، ك  وخواَه وبسعید حداد فرستادند كی بزره عصر وبد، او گفت مدت چهَل سَال 

ام. خَرب نزدیَک شَیخ آوردنَد، شَیخ گفَت مَدت پکجَا  ام، نان هیچ ك  نخورد است كی من نان خود خورد 
ام و آن او ام از آن حَّ  خَورد ام و نه نان كیس دیگَر، هَرچ خَورد ت كه نه نان خود خورد واند سالس
 دانسته.

ه دریَن وقَت كَه شَیخ ق َاین وبد امَا  وبد آنجَا مَردی بَزره، و اورا محمَد قَایین گفتنَدی،  حکایت:
در خدمت شَیخ وبد و  پیوسته پی  شیخ آمدی و بدعویا با شیخ مهب وبدی. روزی شیخ را بدعویت بردند و او

رکدند، آواز  از برآمد، امام محمد گفت  از،  از! شیخ گفت ما در  ازو و رقص رکدند و رقص   اع  
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رکد. او از میان مجع بریون آمد و  از بگزارد آنگَه پَی  مجَع آمَد. چَون از  َاع فَار  شَدند شَیخ  
بدانجا كی فرو رود بر هیچ آد  نیفتد بزرگَوارتر و فاضَلد  روی به مجع رکد و گفت از آنجا كی آفتاب برآید تا
 ازین مرد، اما سر مویی بازین حدیث اکر ندارد.

اند كی روزی در نشاوبر مجعی از بزرگان چون محمد َویین و استاد ا اعیل صَاوبح و آورد  حکایت:
شَب چیسَت. چَون َنبَت بَه  گفتند تَا ورد هَر یکَی دراستاد اوبالقسم قشریی در خدمت شیخ وبدند و  

گَویمی كَی یَارب درویشَان را فَردا چیَزی شیخ رسید گفتند ای شیخ ورد وت چیست؟ شیخ ما گفت هَر شَب  
خوش د  تا وخورند. ایشَان بَه یکَدیگر نگریسَتند و گفتنَد ای شَیخ ایَن چَه ورد باشَد؟ شَیخ گفَت كَه 

ََتعاو یف َعوِن ال الّل ِانَّ مصطف علیه السالم گفته اسَت:  ََعبِد مَاداَم الَعب  ایشَان اقَرار  ِم ُد یف َعَوِن َاخیَِه املُس 
دادند كی ورد شیخ متامد است. دقیقه درین حکایت اینست كی شیخ بدیشان  َود كَی آن وردی كَی مشَا 

كنیََد و ایََن ننََب نفََ  مشاسََت، اگََر كنیََدبرای ثََواب آخََرت و طلََب درَََه  خوانیََد و  ََازی   
خواهیَد و مهگَی اوراد و دعَوات مَا موقَوف و مصروفسَت روزگار خوی   طلبید ه برای نیکی  

بر نیکی خواسنت برای غری پ  ایَن متَامد. چنانَک در خَخنان یکَی از مشَایخ بزرگسَت كَه در مناََات 
گفت: خداوندا اعضا و َوارح مرا روز قیامت چندان گردان كی هفت طبقَا دوز  از اعضَا و ََوارح  

هیچ ك  را َای  اند. هر عذاب كی مها شَدگان خَوی  را خَواهی رکد بَر نفَ  مَن من چنان پر گردد كی 
 نه تا من داد از نف  خود بستام و او را به مراد خوی  ببین و شدگان از عقوبت خالص بیاشد.

امام الحرمنی اوباملعاو َویین گفت كی روزی پدرم شیخ وبمحمد ََویین گفَت كَی برخیَز و بَه  حکایت:
سعید وبالخری رو و هرچ شیخ گوید یاد دار تا با من بگویی. من بَه خَدمت شَیخ رفَح، سَالم گفَح، نزدیک وب

خَواح؟ گفَح خَالیف. شَیخ گفَت خَالف نبایَد! خَالف نبایَد! مَن بازگشَح و شیخ مرا بسرسید و گفت چَه  
و مَذهب خَوان.  وخدمت پدر آمدم و گفح كه برزفان شیخ چه رفت. پدرم گفت بعد ازین خالیف مخوان فقَه

 من بران اشارت برفح تا به ربكا نظر ایشان اکر عم من بدین درَه رسید.
رفت و مجعی بسیار و مقریان در خَدمت. چَون بدیَه ریکَا اند كی شیخ بشهر هری  آورد  حکایت:

رسید و آن دهییست بر دو فرسنگی شهر، و مَردی وبد  اسَت در آن دیَه او را شَیخ وبالعبَاس ریکَایی 
انََد و كوشََری تنََدی و او بََرادری داشََته اسََت مََردی عزیََز و نیکََو روزگََار. ایشََان پیوسََته بََاه وبد گف
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اند چنانک عادت اهل هری است، و نشست ایشان آنجا وبدی و هركَه از اهَل متصَوفه آنجَا رسَیدی داشته
آنجَا  او را آنجا فَرود آوردنَدی و شَری ضَیافت وجَای آوردنَدی، و  َاع را منکَر وبدنَدی. چَون شَیخ

رسََید او را درآن كوشََک فََرود آورنََدو مََا حضََری آوردنََد، چََون از سََفر  فََار  شََدند شََیخ گفََت بیََیت 
برگوییََد. شََیخ وبالعبََاس گفََت مََا را معهََود نبََود  اسََت. شََیخ قََّوال را گفََت بیََا بیََیت بگََوی. قََّوال چیََزی 

ودنَد و شَیخ وبالعبَاس  رکد و مجع بَا شَیخ موافقَت  برگفت، شیخ را حالیت پدید آمد، برخاست و رقص  
ََز در رقََص موافقََت كنََد. او انکََاری   ََا او نی  ََود. شََیخ مََا دسََت او بگرفََت و نزدیََک خََود كشََید ت

داشت. شیخ ما گفت شگر! او به صحرا بریون نگریسَت، مجلَا كوههَا و درختَان و شاهَا خویشنت كشیهد  
نت در رقََص آمََد و دسََت بََرادر خویشََ رکدنََد. شََیخ وبالعبََاس یبرا دیََد كََه بََر موافقََت شََیخ رقََص  

بگرفت و گفت بیَا كَی مَا را بَه بیَل ایَن مَرد ِگَل نیسَت! هَر دو بَرادر در رقَص آمدنَد و انکَار از پَی  
برگرفتنََد و بعََد از آن در  ََاع رغبََت  ودنََد. و شََیخ آن روز آنجََا ببََود و دیگََر روز بََه شََهر هََری شََد، 

اما كفر بریون نیامهد است. چون در شَهر شَد در چون بدر شهر رسید گفت درین شهر مسلماح در شهد است 
آن خان ا  شد كه خالو در آنجا وبد. در باالی خان ا  خالو شیخ را پی  آمد و یکدیگر را بدیدند. شیخ هیچ 

حجاب. خرب به شَیخ قاضَی رسَید، خخن نگفت و ه از آنجا بازگشت و بسرای قاضی هری شد و ششست یب
بدو زاَن به خدمت شیخ ششسَت و گفَت ای شَیخ آخَر خَخین بگَوی! شَیخ  قاضی پای ربهنه بریون دوید و

نیا رأُس ُكلِّ َخطیئٍ  گفت  و بی  ازین خخن نگفت و برخاسَت. قاضَی بسَیار تضَرع  َود كَی شَیخ  ُحب  الد 
رفَت یکَی از اهَل هَری دسَت بَه فَداک شَیخ هنَاد  وبدو یک ساعت وتقف كنَد، نکَرد در را  كَه  

مح  شیخ سؤال رکد كه ای شیخ درین آیت چگویی كی  رفت، در را  از  . شیخ گفَت َعرِش استویُن لََعَ ال  َالرَّ
ما را در میهنه پریزنان باشند كه یاد دارند كه خدای وبد و هیچ عرش نبود. پ  شَیخ بیامَدتا بَه درواز  بَریون 

یعقَوب گوینَد مَردی  شود، َایی رسید كی َگوی آب كندۀ بزره وبد چنانک معهود ایشانست كی آنرا َاء
رکد كی ای گوهر بیا! زح سَر از سَرای بَریون رکد. پَری و سَیا  و آبلَه ایستاد  وبد بر سر آن َگِو آب و فریاد  

زد  و دنداهنای بزره و بصفات آمیمه موصوف، شیخ و مجع را نظر برآن زن افتاد، شیخ گفت: چنَان دریَا 
كه آنرا دروازۀ درسَر  گوینَد. چَون بَه درواز  رسَید، مَردی را گوهر به ازین نباشد! و روی بدروازۀ هناد 

آنجا وبد، كلما بگفت كه شیخ ازآن برنجید و بر لفظ شیخ كلما رفت كه داللت رکد بر آنکه بدان درواز  
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عماریت نباشد چنانک بر دیگر دروازها. از آن وقت باز بدان درواز  هیچ عمارت نبود چنانک بر دیگَر 
خ از در شهر بریون آمد و خل  بسیار وبداع شیخ و به نظار  بریون آمهد وبدند. شَیخ دروازهای هری پ  شی 
و برفت و بَی   ِاّح اریمُک ِوخرٍی و ِاّح َاخاُف َعَلیکم َعذاب  ٍم َعظمی اهل هریروی بازپ  رکد و گفت یا 

 ازین خخن نگفت و یک ساعت در شهر هری مقام نکرد.
یخ عبدالّل اناری روایت رکد  اندكی شیخ اسالم عبَدالّل انَاری از چند ك  از فرزندان ش  حکایت:

خواسَح كَی مَرا دریَن معَین گشاییشَ وبد. پَ  گفت كی در اول َواح كه من طالب این حَدیث وبدم،  
خواسَح و نیَز درزفَان رسیدم و بدعا مَدد  رکدم و به خدمت پریان طر  ت و بزرگان دین  ریاضتها  

رفیت و مَن بَه بَاطن آن را خَخت اکر  و منکَر وبدم، خویشنت برزفان من  وبدی كه یب من  ح  گفنت 
شَد. تَا وقَیت كَی بَه نشَاوبر شَدم و شَیخ وبسَعید رکدم آن  ح  گفنت از زفان من بریون  َیهر چند َهد  

یَد  در خَدمت قدس الّل روحه العزیز آنجا وبد من بدین اندیشه به زیَارت اودرشَدم و او نشسَته وبد و مر
بَرد. مَن در رفَح، شَلغمی داد و شَیخ آنَرا بَه اکر  گردانید و به شیخ  او و شلغم َوشیهد در شرر سود   

در دسََت داشََت یََک نیمََه خََورد  وبد آن یََک نیمََه بدسََت خََوی  در دهََان مََن هنََاد، ا زآن سََاعت بََاز 
ت بر من گشاد  گشت و هرچ بَر زفَان مَن هرگز بر زفان من  حیش نرفت و نه هیچ چیز كه نبایست، و خخن حّقیق

 رود مهه از آن نمی شلغم دارم كی شیخ بدست مبارک خوی  در دهان من هناد . 
اند كی وقیت شیخ وبسعید را در میهنه از َهت صوفیان پانَد دینَار زر نشَاوبری قَر  آورد  حکایت:

الفضل فرایت روو كه ایَن اوام او وتانَد افتاد  وبد. یک روز حسن مؤدب را گفت ستور زین كنند تا نزدیک وب
گزارد پ  شیخ با مجعی صوفیان روانه شدند، دروییش خرب پی  وبالفضَل فَرایت بَرد كَه شَیخ باندیشَا اوا  

آید و در میهنه بر زفان او چه رفت. وبالفضل باستقبال بَریون آمَد بَاعزازی هَرچ متَامد و شَیخ را پی  وت  
فهای بسیار و سه روز میزباح نیکو بکَرد و دریَن سَه روز در خَدمت وجای خوش فرود آورد با تکل

شیخ از پای ننشست. روز چهارم پی  از آنکه شیخ كلما بگفَیت یَا دریَن معَین اشَارت رکدی او پانَد 
دینار زر نشاوبری وحسن داد و گفت این از َهت قر  شیخ و صد دینار دیگَر بَه خَخت و بَدو داد و گفَت 

  و صد دینار دیگر بداد و گفت این از َهت را  آورد. پ  حسن مؤدب بیامد و این این از َهت سفرۀ را
معین با شیخ بگفت. شیخ وبالفضل را گفت چَه دعَات گَوو؟ گفَت هَرچ شَیخ فرمایَد. گفَت گَوو كَی حَّ  
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اغَت دل سححانه و تعاو دنیات باز ستاند؟ گفت نه یا شیخ كه اگر دنیا نبودی قدم مبارک شیخ ایکجا نرسیدی و فر
مشا نبودی. شیخ گفت بار خدایا او را به دنیا باز مگذار و دنیا را زاد را  او گردان نه وبال او و بَر كَا دعَای شَیخ 
باو و فرزنَدان او رسَید و وبالفضَل از مجلَا عزیَزان گشَت و فرزنَدان او بَدرَهای بَزره رسَیدند، ه در 

 دین و ه در دنیا، و از معارف خراسان گشتند.
و در آن وقت كی شیخ وبسعید بَه نشَاوبر وبد روزی حسَن را گفَت برخیَز و قَّواو بیَار. حسَن  حکایت:

بریون رفت و طلب رکد، كیس را نیافت، چون عاَز شد َواح را نشان دادند در خرابایت، حسن بَه طلَب 
ن صَفت. او شد، او مست وبد. پی  شیخ آمد و گفت ای شیخ مهه شَهر طلَب رکدم هَیچ نیَافح اال ََواح بَدی

شیخ گفَت او را ببایَد آورد. حسَن ََوان را وخَدمت شَیخ آورد چنانَک از خَود خَرب نداشَت. شَیخ گفَت ای 
َوان چیزی بر گوی! ََوان بیَیت شرسَته بسَته بگفَت چنانَک حَال مسَتان وبدو ه آنجَا در خَواب شَد. 

كَی مَن وجَاام؟ شیخ گفت او را نیکو وخوابانید َوان ساعیت وخفت چون از خواب درآمد فریاد برآورد 
حسن به نزدیک رفت و حال بگفت كی ترا شیخ طلب رکد تا بییت بگَویی. پَ  ََوان در پَای یَک یَک 

افتاد تا پی  شیخ رسید و پای شیخ را وبسه داد و گفت وتبه رکدم شیخ دست بَر سَر وی هنَاد و مَوی سَرش  
 ی آورد به ربكا نظر شیخ.برگرفت و َاما شیخ در وی پوشید و در خان ا  یس سال خدمت درویشان وجا

ه در آن وقت كی شیخ به نشاوبر وبد یَک روز گفَت اسَب زیَن كنیَد. اسَب زیَن رکدنَد، شَیخ  حکایت:
برنشست و مجع در خدمت برفتند. در میان بازارزح مطربه، مست، روی بگشاد  و آراسته نزدیک شَیخ 

و بداریَد. چَون آن زن نزدیَک شَیخ رسید. مجع بانَر بَروی زدنَد كَه از را  فراتَر شَو! شَیخ گفَت دسَت از
 رسید شیخ گفت:

َََََََََی َََََََََازار آی َََََََََه ب  آراسَََََََََته و مسَََََََََت ب

 

 ای دوسََََََت نََََََدیس كََََََی گرفتََََََار آیََََََی! 
 

آن زن را حالیت پدیَد آمَد و بسَیار بگریسَت و در مسَجدی شَد كَه در آن نزدیکَی وبد و یکَی را از 
ت هَرچ پوشَیهد وبد از مریدان شیخ آواز داد. شیخ گفت بروتاخود چه حالتست. دروی  در رفت آن عَور

َامه و پریایه در ایزاری هناد و بدان دروی  داد و گفت به خدمت شیخ رسان و بگَوی كَی وتبَه رکدم، 
مهیت با من داد. دروی  َامه به خدمت شیخ آوردو پیغام برسانید. شیخ گفت مبارک باد و قفرمود تا آنَچ آن 

ادند و شَیخ مهچنَان روی بَه صَحرا هنَاد، محَاالن طعاهمَا زن داد  وبد مهانجا به حلوا و نان سسید و وبی خوش د

 www.bbooks.ir



 041 

آوردند و مهه پی  عوام خلَ  هنادنَد و ایشَان را گفَت بکَار بریَد و صَوفیان را موافقَت نفرمَود و شَیخ بَا 
سَوخت و شَیخ را وقَت صوفیان بر گوشا به نظار  بیستادند و آن عود و وبی خوش بر آتَ  هنادنَد. عَود 

د و گفت هَرچ بَدم آیَد بَدود و بَاد بَرود. چَون عَام از ایَن طعَام خَوردن فَار  زخوش شهد وبد ونعر   
 شدند شیخ به شهر آمد و زن مطربه برآن وتبه ثابت قدم مباند به ربكا نظر مبارک شیخ قدس الّل روحه العزیز.

لَه خواَه وبالفت  شیخ گفت رمح الّل علیه كی در آن وقَت كَی شَیخ بَه نشَاوبر وبد، سَیف الدو حکایت:
واو نشاوبر وبد و از مجلا سالطنی بزره وبد، یک روز به زیارت شیخ آمَد در خان َا ، و بسَیار بگریسَت 

باید كی مرا به فرزندی قبول كین. شیخ گفت ای اربهمی درَا بَزره آوردی نبایَد و خدمتها رکد و گفت  
قیَام  َاو. شَیخ گفَت از مَا پَذیرفیت كَی  كی وحّ  این قیام نتواح  ود. گفت به براکت مهت شیخ ان شاء الّل كَی

ظم نکین و لشرر را دست كوتا  داری تَا بَر رعیَت ظَم نکننَد؟ گفَت رکدم. شَیخ گفَت تَرا بَه فرزنَدی 
قبول رکدو. سیف الدوله خدمت رکد و بریون آمد و عدل و نیکو سرییت آغاز هناد تا چنان شد كی بعدل 

 وامردی بدو مثل زدندی، از ربكا نظر شیخ.و اناف در خراسان و عران مشهور شد و وج 
گفَت. چَون از آنجَا در آن وقت كی شیخ ششَاوبر وبد یَک روز در خان َا  اسَتاد امَام مجلَ    حکایت:

رفََت در را  او را اربهََمی ینََال كََه بََرادر سََلطان طغََرل وبد پََی  بََاز آمََد. چََون بکََوی عََدح كویََان  
ََر آر! او سََر  وخََدمت شََیخ رسََید از اسََب فََرود آمََد و سََرفرود آورد و خََدمت رکد. شََیخ گفََت سََر فرودت

فرودتر آورد. شیخ گفت فرودترآ! و فرودتر آورد تا سر به نزدیک زمنی آورد. شیخ گفت متَام شَد، بسَم الّل، 
برنشنی! او برنشست و شیخ براند و وخان ا  آمد. مگر به خاطر دروییش بگذشَت كَی ایَن چَه وتانَد وبد كَی 

طان طغرل؟ شیخ روی بَدان درویَ  رکد و گفَت ای درویَ  وت نَداح كَه هركَه بَر مَا شیخ رکد با برادر سل
سالم كند از هبر او كند؟ قالب ما قبلا د رب خلقست واال مقصود حّقست َل َالله ما خود در میان نیستمی 
 و هر خدمت كی َهت حّ  باشد هر چند وخشوع نَزدیکد وبد مقبَولد وبد. پَ  مَا اربهَمی ینَال را خَدمت

انَد تَا خلَ  او را خَجود حّ  تعاو فرمودو نه خَدمت خَود. پَ  شَیخ گفَت كعبَه را قبلَا مسَلمانان گردانیَهد
كنند و كعبه خود در میان نه آن دروی  در زمنی افتادو بدانست كی هرچ پَریان كننَد خَاطر كیسَ بَدان  

 َز حّ  نتواند وبد.نرسد و بر هرچ ایشان كنند اعدا  نتوان رکد نه بظاهر و نه به باطن كه 
بَه روایَیت درسََت از خواََه امَام اوبلَع عََامثح ن لسَت رضَی الّل عنََه كَی او گفَت از شََیخ  حکایَت:

 www.bbooks.ir



 040 

وبسعید شنیدم كی گفت مصطف را صلوات الّل و سالمه علیه وخواب دیدم، تاَی بر سَر و كمَری بَر میَان، 
وبالقاسَم َنیَد و اوببکَر شَبلی در خَدمت وی. و امریاملؤمننی لَع رضی الّل عنه بر زبَر سَر او ایسَتاد  و ا

؟ مصطف گفت: هذا ِمُه َوانَت آِخرُه الّل ما د وُل ِمن اولیاء  الّل یا َرسوَل من سالم گفح و سؤال رکدم كی: 
گوید كی من از و مجع كنندۀ كلمات   فاآا َمضیَت َانت لشأنک المذرکاحد بعدک و َاشاَر او كِل واحٍد مه

َل عزالدین محمود ایلبا  طول الّل عمر  شنیدم بطوس كی گفَت مَن از امَام عبَدالرحمی شَنیدم كَی امام ا
گفت من از پدر خوی  شنیدم ا زَاهی كه او گفت كه از شیخ وبسعید وبالخری شَنیدم كَی گفَت وقَیت مصَطف 

ان وبدم وت آخَرین مجلَا را صلوات الّل علیه در خواب دیدم كه ما را گفت یا باسعید چنانَک مَن آخَر پیغَامرب
 اولیایی، بعد ازوت هیچ وو نباشد و انگشدی از دست مبارک خوی  بریون آورد و مبن داد.

گفت، در میانا مجل  دروییش در رسَید وقیت شیخ قدس الّل روحه العزیز در میهنه مجل    حکایت:
مجل  شَیخ نشسَیت، شَیخ روی  از ماورالنهر و درمجل  ششست و سه روز خدمت وجای آورد و هر روز در

وبی رکدی و خخنان خوب گفیت، روز چهارم آن دروی  در میَان مجلَ  نعَرۀ بَزد و برخاسَت و گفَت ای 
باید كی بدام كی وت چه مردی و چه چیزی؟ شَیخ گفَت ای درویَ  مَا را بَر كیسَه شدنیسَت و بَا شیخ مرا  

شیخ از مجل  فار  شد آن درویَ   خل  خدای َنر نیست. دروی  چون آن خخن شنید ششست. چون
انَد و عَادت ایشَان چنَان پای افزار رکد و به َانب ماورالنهر شَد. چَون آنجَا رسَید آنجَا مشَایخ بَزره وبد 

وبدی كی حلقه ششستندی و هر كیس درین شیو  خخین گفتندی. چون آن دروی  در میان ایشان ششسَت 
را گفتنَد بیَا تَا چَه آوردی از خراسَان! گفَت مَن پَریی گفتند َنبَت بَدروی  رسَید، او و هر كیس خخین  

گفت، من آن مهه یاد نتوانسح داشت، از وی سؤال رکدم كه وت چه مردی دیدم در میهنه كی خخنان نیک  
و احوال وت چیست؟ او گفت ما را بر كیسه شد نیست و با خل  َنر نیسَت. مجلَا پَریان بیکبَار برخاسَتند و 

باید رکد كَه بَا او د و خجود رکدند تعظمی حالت شیخ را، كی چننی ك  را تعظمی  روی سوی خراسان رکدن
 هیچ چیز  انهد است.

در آن وقت كی شیخ به نشاوبر شد، مدت یکسال اوبالقسم القشریی شیخ مَا را ندیَهد وبد و او  حکایت:
را مهچنان بَا شَیخ گفتنَدی را منکر وبد و هرچ شیخ را رفیت بیامدندی و باوی بگفتندی و هرچ استاد امام 

و هر وقیت استاد امام از را  انکار در حّ  شیخ كلما بگفیت و خرب با شَیخ آوردنَدی و شَیخ هَیچ نگفَیت. 
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دارد و روزی برزفان استاد امام رفت كَی بَی  از آن نیسَت كَی وبسَعید حَّ  سَححانه و تعَاو را دوسَت  
او و وبسَعید چنَد ن اسَت دریَن ر  كَه مَا مهچنَدان پیَلدارد. فَرن چنَدیحّ  سححانه وتعاو ما را دوست  

پشا. این خرب به نزدیک شیخ آوردند شیخ آنکَ  را گفَت كَی بَرو و بَه نزدیَک اسَتاد شَو و بگَو كَه آن 
پشه ه وتیی ما هیچ چیز نیستمی و ما خود در میان نیسَتمی. آن درویَ  بیامَد و آن خَخن باسَتاد امَام بگفَت. 

باز قول رکد كی نیز ببِد شیخ خَخن نگویَد و نگفَت تَا آنگَا  كَی بَه مجلَ  شَیخ استاد امام از آن ساعت 
 آمد و آن داوری با موافقت و الفت مبدل شد و آن حکایت نبشته آمهد است.

ه در آن وقت كی شیخ ششاوبر وبد یکی از امیا بزره بامیر گشته وبد، شَیخ بعیَادت او رفَت  حکایت:
گفَت فَالن اسَباب را چنَدین وكیالن اسباب امام درآمدند، یکَی   و ششست و اورا بسرسید، مجعی از

گفتنَد و باید رکد. هر یکی ازین ََن  خَخین  گفت فالن مستغل را عمارت  باید و یکی  تخم  
رکد. چَون بَا خَوی  رسَید و از شَیخ گفَت و مهگَی خَوی  در آن مسَتغرن  او هر یکَی را ََوایب  

باید مرد. او با خویشنت رسَید و دانسَت كَی خطَا رکد  َه امام را هبد ازین  عذر خواست، شیخ گفت خوا
 است و حّ  بدست شیخ است و از آن استغفار رکد.

رفت چون بسر خاک مشَایخ ه در آن وقت كی شیخ ششاوبر وبد روزی بگورستان حری    حکایت:
فیان در اضَطراب آمدنَد، خواسَتند كَی زدنَد. صَوخوردند و چیزی  رسید مجعی را دید آنجا كی مخر  

ایشان را احتساب كنند و برنجاننَد، شَیخ مَانع شَد. چَون نزدیَک ایشَان رسَید گفَت: خداونَد چنانَک دریَن 
ََای شََیخ َهََان خََوش دل   ََان داراد. مجاعََت برخاسََتند و مجلََه در پ ََز خََوش دلت باشََید، در آن َهََان نی

 ک نظر شیخ از نیک مردان شدند.افتادند و مخرها را بریختند و وتبه رکدند و از ی
شد چون به بغشور رسید ََایی نَاخوش دیَد و مردمَاح نیکَو و شیخ اوبسعید به مرو رود  حکایت:

بزره و بیشد امیه و اهل د وی وبدند و چنَنی گوینَد كَه سیصَد مَرد مفَیت و متَدین در بغشَور وبد  اسَت و 
ین شهر دوزخیست بر هبشتیان و از آنجَا مبَرو الَرود مجله عوام شهر مصلگ وبدند. چون شیخ آنجا رسید گفت ا

شد وقاضی حسنی رمح الّل علیه چون شیخ را بدید مرید او شد و شیخ چند روز آنجا مقام رکد. دروییش پسر 
خوی  را تطهری داد و شیخ را با مجاعت وخواند، شیخ با صوفیان آنجا شَدند، چَون چیَزی بکَار بردنَد  َاع 

وش گشت و مهچنان در آن حالت برنشسَت و وخان َا  آمَد و صَوفیان در خَدمت شَیخ رکدند، شیخ را وقت خ
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برآمدند. و مردمان انکار رکدند بر آن و به نزدیَک قاضَی زدند مهچنان و مبیان شهر  برفتند و قّواالن  
بَرین باشَد و حسنی رفتند و حال باز  ودند. حسنی به شیخ ما چیزی َنشت كه مجاعت را چننی انکاری  

 كنند. شیخ بر ظهر رقعا او شوشت و ق اضی حسنی داد:حركت داوری  
َََدآن خَََوب روی را  تعویَََذ گشَََت خَََوی ب

 

 ورنَََََه وچشَََََم بَََََد وخورنَََََد یَََََ  مردمَََََان 
 

 قاضی چون این یبت برخواند بگریست و مجاعت را آن انکار زائل شد.
لَع سیا  برفت از آنجا بَریون آمَد اند كی چون شیخ به شهر مرو رفت و آن ماَرا با پری وبآورد  حکایت:
رفَت چَون شَیخ بَدر سَرای او رسَید آن خواََه شد، خواَا به حمک ارادت در راکب شَیخ  و به صحرا  

باید كی شیخ بسرای من درآید و مَا را مشَرف گردانَد. شَیخ عنان شیخ بگرفت و از وی استدعا رکد كی  
سیار چوهبا را سر بروی هناد  چنانک بیشد آن عمارت را بَار با مجع به سرای فرود آمد، ستوح وبد بزره و ب 

برین ستون وبد. چون شیخ را چشم بران ستون افتاد گفت: الستوائک محلَت مامحلت. چون ایَن كلمَه برزفَان 
شََیخ برفََت آن خواَََه گفََت آری ای شََیخ مََرا چنََدین خََر  افتََاد  اسََت بََرین سََتون و چنََدین گََردون 

او و در مهَه شَهر ازیَن بَزرگد سَتوح نیسَت. شَیخ د  تَا ایَن سَتون را ایکجَا آورد ام و مشقتها تحمل رکبربد 
گفت ای سححان الّل ما وجایمی و این مرد وجاست! ه بر پای از آنجا بریون آمد و چندانک شیخ را اسَتدعا 

 رکد ننشست و از آنجا بربای عبدالّل مبارک آمد و در مرو مقام نکرد و مبیهنه آمد.
خواَََه وبالفَت  شََیخ گفَت رمحََ الّل علیَه، كََی در آن وقَت كََی شَیخ قََدس الّل روحَه العزیََز  :حکایَت

ششََاوبر وبد یََک روز شََیخ را َامََا زیََر َندوختََه وبدنََد و بََر آب زد  و  ََازی رکد  و بََر حبََل انداختََه تََا 
ان خان َا  گفتنَد ایَن گسَتاخی كَی وتانَد رکدن؟ و شَیخ در روخشک شود. ایزار پای ضایع شَد هَر كیسَ  

گفت و پریی وبد كه در بر شیخ او را عظمی دوست داشَیت، صَوفیان گفتنَد زاوهیَا وجَویمی نشسته وبد و هیچ  ی
و شگرو تا وجا یابمی. ابتدا بدین پری رکدند كی وخدمت شَیخ نشسَته وبد، دسَت بزیَرش بردنَد ایَزار پَای 

اش بکوی بازهنید! زاویَا پَری بَدر د كی زاویهشیخ دیدند بر میان بسته، شیخ را چون چشم برآن افتاد فرمو
 خان ا  باز هنادند و آن پری از آنجا بریون شد و دیگر ك  او را ندید.

رکد و انَد كَی شَیخ را بازرگَاح كنیزكَی تَرک آورد  وبد و آن كنیَزک خَدمت شَیخ  آورد  حکایت:
وخََدمت شَیخ آمََد و بگریسََت و كنیزكَی نیکََو اعتقََاد وبد. شَیخ كنیََزک را وخواَََه وبطَاهر داد، كنیََزک 
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گفََت ای شََیخ مََن هرگََز ندانسََح كََی وت مََرا از خََدمت خََوی  دور گََرداح! شََیخ گفََت وبطََاهر ه پََارۀ 
كنََمی. آنگََه آن كنیََزک وخََدمت بایََد وبد، مََا تََرا از خََدمت خََوی  دور  ََیازماسََت،ترا وحکََم او  

وبَا گشََت و او را حَالیت نیکََو وبد رکد و در را  دیََن اعج وبد و خََدمتهای شَیخ بدسََت خَود  وبطَاهر  
 چنانک یک روز شیخ وی را گفت:

 از  كسَََََََََََََََتان كَََََََََََََََی وبد آرنَََََََََََََََدۀ وت

 

 گََََََََََََو رو دیگََََََََََََر بیََََََََََََار ماننََََََََََََدۀ وت 
 

 و آن كنیزک والدۀ خواَه وبالفت  شیخ وبد.
 از خخنان شیخ وبسعیدست كی گفت:

مدو و گفتمی ایکجا هَیچ كَ  وبد  شدو تا وحد كوهستان بدهیی رسیدو كی آنرا طرن خوانند. آنجا فرود آما  
اند. بسر خاک آن پری آمدو و زیارت رکدو است از پریان؟ گفتند بلی یکی وبد  است كی او را دادا گفته

و آساییش متام یافتمی. مجاعیت از دیَه بَریون آمدنَد، گفتَمی كیسَ بایَد كَه دادا را دیَهد وبد. گفتنَد كَی پرییسَت 
ادو تا او را آوردنَد. مَردی وبد بشَرو ، از وی پرسَیدو كَه ای پَری دادا را دیرینه، او دیهد است. ك  فرست

دیدی؟ گفت كودک وبدم كی او را دیدم. گفتمی كه از وی چَه شَنیدی؟ گفَت مَرا پایگَا  آن نبَود كَه مَن 
خخن او را دانستمی لکن یَک خَخن یَاد دارم از آن او. گفتَمی برگَوی. گفَت روزی مرقَع داری درآمَد بَه 

و سَالم گفَت و گفَت پَای افَزار بَریون كَن اهیَا الشَیخ كَی بتَو بیاسَاو كَی در مهَه عَار گشَح هَیچ  نزدیک او
نیاسََودم و نََه نیَََز آسََودۀ را دیََدم. دادا گفَََت ای غافََل، چَََرا از مهگََی خََوی  دسَََت شداشََیت تَََا ه وت 

رنجه شدی. بازََای بیاسودیی و ه خلقان بتو بیاسودندی؟ ما گفتمی متام خخین گفته است، مقصود ما برآمد، 
َماشَّل هَذا ااّل نفسََک ِانَّ َقَتل  شو. آنگا  شَیخ روی بَا یکَی از قَوم رکد و گفَت:   َک و ِان  َتهَا وِااّل َقَتَلت 

َ َتها َو ِاالَّ َشَغَلت  َشَغل   َک و ِان  َتها و ِااّل َصَدَمت  َصَدم  
َ خ  َک. پ  شیخ گفت: ال ََیُل امل 

َُلَِوِن ِااّل ِباخ  ُلوُن ِا ََّ امل  َری ِاَلی  ه لسَّ
ِ َوالََیُل املَخ  

رب  رُب َعَلیه ِقَ ت  لوُن ِاَوَ الخاِلِ  ِااّل بالصَّ ف   َعَلیه َو الصَّ َ ل النَّ ه دًا َعَلی  َتُلوَن َوع  ُتُلوَن َو ُ    و  َفَیق  ِ  َو اهل 
 .احّق 

رفَت از شیخ گفَت روزی مَردی دهَری بَر حلقَا وبالحسَن َنری بگذشَت. او را خَخین   حکایت:
، كََه برزفََان صََوفیان حََّ  گوینَد و هبََر زفََاح شََام دیگََر خواننَد خََدای را عزوَََل، بعضََی رمحََان حَّ  

خوانند كی روزیشان باید و بعضَی رحَمی خواننَد كَی هبشَت خواهنَدو بعضَی ملَک خواننَد كَی منزلتشَان 
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ی بَدون او باید، هر كیس كه به چیَزی حاَتمنَد باشَند وی را بَدان نَام خواننَد. صَوفیان او را حَّ  گوینَد كَ
دست به چیزی دیگَر نیاالینَدو بَا هَیچ ننگرنَد. آنگَا  گفَت لفَظ ایشَان پَاشد وبد كَه گوینَد حَّ ، 

گوینََد حََّ  معََین آن چیسََت؟ گفََت آنکََه آنگََه آن مََرد دهََری باوبالحسََن َنری گفََت آنکََه  
هَرچ گوینَد و نیاالیند خلقانرا بهالی  فراوان و او خود از مهه پاک و شیخ گفَت او سححانسَت و پاشسَت از 

اندیشند و َند ونه نامست خدای را در قَرآن و در وتریَ  و در انجیَل و در زوبر و نَام همَنی سححانسَت. چَون 
سححان بگفیت مهه بگفیت و چون مهه بگویی و ایَن نگفتَه بَا . مهَه دریَن بسَته اسَت چَون ایَن 

ارند هزار دانه و یکی در سر آن بگفیت مهه گشاد  گردد و گناهان محو گردد و مهچنانک پریزنان سسبیحها د
رکد  باشند و آنرا مؤآن گویند، چَون آن بگسَلد مهَه رهَا آیَد،مهچنان باشَد كَی چَون سَححان بگَویی 

گوینَد لکَن وت از غفلَت مهه بیایب.   در باید كوشید تا سححان بسیار گفته شود، مجلا آفرین  سَححان الّل  
زار گونه   الحان گرداند   سححان گوید و لکن وت   الحَان شنوی، آن هزار دستان كی از هكه داری  ی

ُ  ِوحَم  شی   ِمن   َوِان  گوید شنوی. خدای تعاو    .ِبیحَُهم  َقُهوَن سَس  الَدف   هِدِ َولِکن  ٍء ِااّلُیَسحِّ
شَیخ وبسَعید گفَت قَدس الّل روحَه العزیَز كَی مَا را وخَواب دیدنَد مَرد  و زنَخ بربسَته و خَخن  حکایت:

گَویمی. كیسََ گویَدی فََرا مردمَان كََی خََخن مگوییَد و اگََر گوییَد چنََنی گوییََد كَی شََیخ گفَت آنگََا  كََه  
 .َیَزل   ُد َوُهَو َر  َعب  ماَت ال  مبردی او مباند و ب  

َمقریَی در پََی  شَیخ ایََن آیَت برخوانََد كَی ا ََذ  َفَََر  َعَلی  نَّ الَّ َک ِا َّ َمعَاٍد ُقََر  َک ال  ٌِ شََیخ گفََت  اَن َلََراد 
گَویمی كَه وی بَرای فَت  مرَه قسَم یَاد اند كی: َارادبَه فَت  مرَ ، مَا چنَنی  آیت چننی گفته مفسران درین

 نکند، َاراد به لقاء االخوان.
 حکایات و فوائد

 این فواید برزفان مبارک شیخ اوبسعید رفته است پراكنهد:
تصر تر، كعب گفَت شیخ ما گفت كی عمر خطاب پرسید مركعب االحبار را كی كدام آیت یافیت در وتری  مخ  *

َدين َوَم  َاال َمن  گوید اندر وتری  ایدون یافح كی حّ  سححانه و تعاو   ََ  َیجدح   َر  َطَلب َغری   ن  َطَلَبَن َو
ُن طاَل َشَو  َقَد   هركه مراَست مرا یافت و هركه َز مرا َسَت هرگَز مَرا نیافَت و در برابَر ایَن نبشَته وبد:

   َّ لقاهئمراِر ِاو لقائی َوَانا ِا ااَلب  
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شیخ گفت بایزید بسطا  گفت كی حَّ  سَححانه و تعَاو فردسَت او را بتفریَد بایَد َسَت وت او را بَه مَداد و  *
 اکغذ َویی، كی یایب؟

َ  ُولدَت باشیًا َوالّنَاُس ضَی  اند كی: شیخ گفت بعضی حکما گفته * َوَت ضَاِحکًا  ِبََان   َتهَد  حَُکَوَن َفا مَتُ
اُس بَی    :ُکوَن َوالنَّ

َََََََی َََََََدام ََََََََایی ك َََََََد خن  حَََََََدیث وت كنن

 

ََََََََد َََََََََام  ََََََََدان بلََََََََب برآی  خنََََََََدان خن
 

 شیخ گفت هر رکا اطالع دادند بر آرۀ از عم وتحید از محل پشا عاَز آید از گراح آنچ بروهناد  باشند. *

 شیخ ما گفت: *

ََََََََر ََََََََرب درآوردم تن ََََََََرا ب ََََََََا عشََََََََ  ت  ت

 

َََََََه لنَََََََر  َََََََرا روَب َََََََرون رکد م  از بیشَََََََه ب
 

ی َرف َكَلمٍ  ِِف التَّ اش  شیخ ما گفت:  * ِ  َصلَّ ل   َعل  َیج   ر   حاَن َمن  ه َوَسمَّ ُسح  َعَلی   الّل وحیِد َقوُل النَّ اًل ِا َّ ِقِه َسبی  ِلخَ
 َمع  

 .ِرَفِتهَمع   ِز َعن  َیج  ِرَفِتِه ِااّل ِبال 
تَر باشَد و هرگَز سَریاب نگَردد شیخ گفت  سف بن الحسنی گفت هركه در وحر وتحید افتاد هر روز سشنه *

 ز وحّ  ساشن نگردد.و آن سشنگی َ

َنید گفت آن وتحید كه صوفیانراست از خصوص َدا رکدن حدیثست از قدو و بَریون شَدن ازوطنهَا  *
 و بدیدن محنتها و بگذاشنت هركه داند ونداند، و وجای این مهه حّ  باشد.

 شیخ گفت مردی به نزدیک آوالنون مصری آمَد و گفَت مَرا دعَایی گَوی آوالنَون گفَت اگَر تَرا در عَم *
 غیب ساق تست بعم وتحید مهه دعاها ترا ساق ست و اگر نه غرقه را بانر و نعرۀ نظارگی كی رهاند.

ََََب گََََور ََََا ل ََََربم ت  گََََر مََََن ایََََن دوسََََیت وت ب

 

ََََََََن هََََََََرنا  ََََََََر  و لکََََََََن زوت بی ََََََََزم نع  ب
 

شیخ گفت پرسَیدند خواََه وبالحسَن وبشَکجی را رمحَ الّل علیَه كَی امیَان چیسَت و وتكَل چیسَت؟ گفَت  *
 خوری و لقمه را ُخرد وخایی بهرام دل، و بداح كی آنچ تراست از وت فوت نشود. آنکه از پی 

شیخ گفت وبعبدالّل الرازی گفَت مَرا سَرما و گرسَنگی دریافَت، پَ  بغنَودم، آوازهَاتف شَنودم كَی  *
گفت: چه پنداری كه عبادت  از و روز  است، خویشنت فرو گَرفنت در احکَام خداونَد تعَاو فاضَلد 

 روز  است. از  از و

شیخ را پرسیدند كه: صتوف چیست؟ گفَت ایَن صتَوف مهَه شركسَت. گفتنَد اهیَا الشَیخ چَرا؟ گفَت از هبَر  *
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زو نگا  داشتنست و غری و َزُو نیست. َُ  آنکه صتوف دل از غری و 

رفَت در فضَلها و نعمتهَاء حَّ  ََل َاللَه. شیخ گفت روزی َنید نشسَته وبد بامجاعَت فقَرا و خَخن    *
الحمََدلل. َنیََد گفََت محََد متََام گََوی چنانََک خََدای تعََاو گفتََه اسََت كََه الحمََدلل رب دروییشََ گفََت 

العاملنی دروی  گفت و این عاملنی كی باشد كی ایشان را باویاد باید رکد؟ َنید گفت و گو متام بگوی كَه 
 چون حدیث به قدو مقرون كین محدث متال  گردد در َنب آن و قدو مباند.

الالَه و نگَویی  الّل  الّل . پرسیدند كی چه سَبب اسَت كَی گَویی الّل  الّل  الّل گفیت شیخ گفت شبلی بسیار  *
مَره درآیَد  الالَه؟ َواب داد كی حشمت دارم كی او را برزفان انکَار یَاد كَن و ترسَم كَی درالّل اال
 نرسم. الّل البا

درست نگردد  الالها درهنایت این حدیث تا این ك  ساهل الّل االطری  این حدیثست و  ال الهشیخ گفت  *
 نرسد. الّل البا

شیخ گفت معاوی  بن ایب سفیان گفت َایی كی تازیانه كفایت وبد مششَری را اکر نفرمَایمی كَی اگَر میَان مَن و  *
مها خل  مویی وبد آن موی هرگَز گسسَته نگَردد بدانکَه چَون ایشَان بکشَند مَن فَرو گَذارم و 

 چون ایشان بگذارند من بکشم.

ه و دمنه گویند كی با سلطان قوی ك  تاب نَدارد و َمَثَل ایَن چَون حشَی  تَر باشَد كَه شیخ گفت در كلیل *
هرگا  كه باد غلبه رکد خویشنت فراباد دهد تا در زمنی مهی گرداندش و آخر نجات یابد و درختهای قَوی 

ربهَی  كی گردن ندهند از بیخ بریون كند. و چَون شَری را بیَین و ازو بَدیس در زمَنی غلَط و وتاضَع كَن تَا
كی شری عظمی وبد اما رکو وبد. و بعدوِّ ضعیف فر فته مشو كی ستور قوی از خاشک ضعیف نفور شَود بَل 
كی هالک گردد. وآت  چنان نسوزد فتیله را كه عداوت سوزد قبیله را. و عتاب هبد از حّقَد انَدرون و 

 زخم نیحت كننهد هبد از سالم دمشن بدآموز.

 مح  را چون آبست در زیر حنظل، هرچند آب بی  خورد طلخ تر گردد.شیخ گفت َمَثل ادب رکدن ا *

شیخ گفت خردمند آنست كه چون اکرش پدید آید مهه راهیا را مجع كند و به بصریت در آن نگرد تَا آنَچ  *
صوابست ازو بریون كند و دیگر را یله كند مهچنانک كیس را دیناری گم شود اندر میان خاک اگَر زیَرک 

 ا كه در آن حواو وبد مجع كند و به غرباو فرو گذارد تا دینار پدید آید.باشد مهه خاک ر
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شیخ گفت اعرایب را پسری وبد و برمحت خدای پیوست، او َزع مهی رکد، گفتند صرب كن كه حّ  سَححانه  *
و تعاو وعهد رکد  است صَابرانرا ثواهبَا، گفَت چَون مَین كَی وبد كَه بَر قَدرت خداونَد سَححانه و تعَاو 

 ند َوالّل كی َزع رکدن از اکر او دوسد بدو از صرب رکدن كی این صرب دل را سیا  گرداند.صرب ك

داشَتند، پَ  ادفَان چنَان شبلی گفت وقیت دو دوست وبدند با یکَدیگر در حضَر و سَفر صَحبت    *
ن افتاد كی ایشان را به دریا گذر مهی بایست رکد، چون كشیت به میان دریا رسید یکَی از ایشَان بکَرا

كشیت فراز شد، قضا را در آب افتاد، آن دیگر دوست خوی  را از پ  او در آب افگند. پ  كشَیت 
را لنگَََر انداختنَََد و غواصَََان در آب شَََدند و ایشَََان را برآوردنَََد بسَََالمت.، آن دوسَََت نخسَََتنی 
فرادیگر گفت: گریم كی مَن در آب افتَادم تَرا بَاری چَه افتَاد؟ گفَت مَن بتَو از خویشَنت غایَب وبدم، 

 چنان دانسح كه من وتم.

شیخ گفت خلیفه را دخد عمی وبد كی دل اوبَدو آویختَه وبد. پَ  روزی هَر دو برطَرف چَاهی نشسَته  *
وبدنََد، انگشََدی خلیفََه در چََا  افتََاد، آن دخََد انگشََدی خََود بََریون رکد و در چََا  انََداخت. 

ون میَان مامحَل انَ  وبد خلیفه دخد را پرسید كی چننی چرا رکدی؟ دخد گفت فران آزمود  داشح چ
 نخواسح كه انگشدی ترا وحشت َدایی وبد، انگشدی خود را مون  وی رکدم.

 شیخ گفت: *

 ای روی وت چَََََََََو روز دلیَََََََََل موّحَََََََََدان
 ای مََََن مقََََدم از مهََََه عشََََان چََََون وتی
 مرََََی بَََََه كعبَََََه  خَََََر كنَََََد مصَََََریان نبیَََََل
ََََدان دوسََََیه چشََََمران سسََََت ََََر رهََََی ب   خ

 

 وی مََََوی وت چنََََان چََََو شََََب مخحََََد از لحََََد 
 مرحسََََََن را مقَََََََدم چَََََََون از كَََََََالم قَََََََد
 ترسََََََا بََََََا سََََََقف و علََََََوی بافتخََََََار َََََََد
 اکمََََََد پدیََََََد زیََََََر ن ََََََاب از َبََََََِرد و خََََََد

 

شیخ گفت كودكی در حلقا شبلی بایستاد و گفت یا ابابکر مرا از من غایَب گَردان پَ  مَرا بَامن د  تَا مَن  *
نَا گَردی یَا غَالم! گفَت باشم و وی چنانک من هسح و وی. شبلی گفت ترا این خخن از وجَا آمَد كَه نایب
 من این از وجا یا  یا ابابکر كه درو نایبنا گردم؟ پ  از پی  او بگریخت.

 شیخ گفت فاآا ابصرتین ابصرته و اآا ابصرته ابصرتنا *

 چَََََََََون مَََََََََرا دیَََََََََدی وت او را دیَََََََََدیی

 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََدی    چَََََََََََََََََََََََََََََََََََََون ورا دی
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باختیَار چَه اکر كَی وتامرینَا در شیخ گفت یحی معاآ الرازی گوید مادام تَا شَهد در طلبسَت او را گوینَد تَرا  *
اختیار خوی ، پَ  چَون ایَن شَهد قفنَا شَد گوینَد او را اگَر خَواهی یلَه كَن كَی اگَر اختیَار كَین اختیَار وت 

 مباست و اگر یله كین یله رکدن وته مباست،اختیار وت اختیار ماست و اکر وت اکر ماست.

ََََََه معشََََََوقه بعشََََََقم برخاسََََََت ََََََروز ك  ام

 

َََََا ب  َََََری اسَََََب م َََََر درگَََََه م  ایَََََد خواسَََََتب
 

 ترین حجایب میان خدای و شهد دعویست.شیخ گفت سهل بن عبدالّل گوید كی صعب *

لََع  َیََِرد   اکِآبًََا َر  ..)؟( صََاِدقًا اکَن َاو  .َبَل مََنَ     َر   َمََن  شَیخ گفََت كََه رسَول گفََت صََلی الّل علیَه و سََم:  *
   از حو  من آب نخورد.هركه قبول نکند عذر مجر  كی بعذر پی  آید راست یا درو  حَو  ال  

شََیخ گفََت عبََدالّل بََن الفََر  العابََد گویََد بََر خویشََنت در شََبانروزی از یََک وَََه چهََارد  هََزار نعمََت  *
 بشمردو، گفتند چگونه وبد مشردن این؟ گفت َنَف  خوی  بشمردم در شبانروزی چهارد  هزار وبد.

تَر از آنکَه رسَت شَوی مشَف شیخ گفت كه محمد بن حسام گوید طبییب كی تَرا داروی طلَخ دهَد تَا د *
تر از آن ك  كی ترا امیَن حلوا دهد تا بامیر شوی و هر َاسویس كه ترا حذر فرماید كی امین شوی رهمبان

 كند كی پ  از آن بدیس.

شیخ گفت پادشاهی با وزیر گفت كه كَی وبد كَه مَرد شَریف گَردد؟ گفَت چَون هفَت خصَلت مجَع گَردد  *
ََدر وی. گفََت آن چیسََت؟ گفََت: اول مهََ ت آزادگََان، دوم شََرم دوشیزگان،سََوم وتاضََع شََدگان، ان

چهارم خخاوت عاشقان، پکجم سیاست پادشَاهان، ششَم عَم و تجربَت پَریان، هفَح عقَل غریَزی انَدرون 
 هنان.

شیخ گفَت وبَعفَر قَایین گویَد كَی از پَدر شَنیدم كَی گفَت مَردان بَه چهَار چیَز  خَر كننَد، لکَن تأویَل  *
ََ  نشََناختند، وحسََب و غََین و عََم و و رع. پنداشََتند كََی حسََب شََرف نسََبت اسََت و خََود حسََب خل

نیکوست و پنداشتند كی غنا بسیاری مالست و غنا خود غنای دلست، و عم َنریست كی خداوند تعَاو 
 ِد خدای تعاو باز ایستادنست.بدل شهد افگند، و ورع از حرام رَک  

خواهی كی امریاملَؤمننی بَا  و كنیزكَت شیخ گفت اعرایب را كنیزكی وبد نام  زهر ، پ  او را گفتند كی  *
 مبرید؟ گفت نه كی زهرۀ من رفته شود و اکرامت شوریهد گردد.

شیخ گفت دهقاح وكیل خود را گفت مَرا دراز گَو  وخَر نَه خَرد و نَه بَزره چنانَک مَرا در شَیب و بَاال  *
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صَرب كنَد و اگَر نگا  دارد و در میان زمحت فرو  اند و از سنگها یکسو رود و اگر علف اندک دهَی 
بسََیار دهََی افََزون كنََد. وكیََل گفََت یََا خواَََه مََن ایََن صََفت نََدام خریََدن اال در وب سََف قاضََی، از 

 خداوند خوی  درخوا  كی او را از هبر وت خری گرداند.

ََه آمََد و گفََت یََا امریاملََؤمننی  * ََه نزدیََک امریاملََؤمننی لَع رضََی الّل عن شََیخ گفََت مََردی از َهََودان ب
صَفت وبد و ی وبد و چگونَه وبد؟ گونَا روی لَع بگشَت و گفَت خَدای مَا یبخدای ما َل َالله ك

غایَت و منتهاسَت و چگونه وبد، چنانک وبد مهیشه وبد، او را پی  نیست و از پی  مها پیشهاسَت، یبیب
مها غاتیها دون او منسطع، زیرا كه او غایت غاتیهاست. هیودی گفَت گَواهی ده كَی در روی زمَنی هَر 

 .الّل و ان محمدًا رسول  الّل و انا اشهد ان الاله االبگوید باطلست كه َز چننی 

سید این طا فه َنید گوید كه وبی وتحید نشنوی سوی وتحیّق وبد كی وت آن حّ  را ادا نکَرد  بَا  كَی  *
 این حدیث داد خوی  متام وخواهد.

ََا بسََیار كشََیهد، و رفََییق داشََت،  * ََه برآمََد فاق ََیت دروییشََ از بادی بکوفََه رسََیدند، بََه شََیخ گفََت وق
خرماستاح شدند، دروی  سؤال رکد، خداوند با  گفت درآی و بر درخت شو و چندانکَه خَواهی 
وخَور و بََا خَود بََرب. درویَ  بردرخََت شَد و رفََیق  در زیَر درخََت ششسَت. درویََ  را پَای از َََای 

اش بدریََََد. آن درویََََ  برفََََت و از درخََََت بیفتََََاد، خََََاری از خرمََََا بشََََرم  درشََََد و تاسََََینه
رونگریست، چون شَرم خَوی  دریَهد دیَد گفَت الحمَدلل شمَردم تَا بَه مَراد خویشَت ندیَدم معَدۀ ف

گرسَنه و شَرم دریَهد و َََاح بَه لَب رسَیهد كََی سَزای وت بَد ازینسَت! رفََیق  فراشَد تَا شَرم  ببننََد و 
 ببندد، چون دامن  برگرفت دروی  این یبت بگفت:

َََََََََََََوم الَیر  َال   َََََََََََََری  َآی  ی َََََََََََََُع َغ َََََََََََََیَف  ل

 

ََََََََََََََلی    َََََََََََََي هَن َََََََََََََاِر  َلی  ل َََََََََََََياری وهَن  ل
 

 دروی  گفت ایکجا هیچ خیانت  اند.
شیخ گفت خیانَت شَدگان را عَذر مجَال وَنال خداونَد خواهَد، در عفَووت اظهَار خداونَدی اوسَت و در  *

 عقوبت وت اظهار َرم وت.

شیخ گفت سری سسطی بامیر شد، َنید بعیادت او در شد و مروحا برداشت تا بَادش كنَد. گفَت ای َنیَد  *
. َنید گفت وصَییت دُر لََع َ ٍء د  َمُلول  ال    َعب  از باد یتزتر گردد. َنید گفت چونست؟ سری گفت  آت 
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َ بکن! گفَت  َ بُ َح   الّل َبِ  َعَن ُصَح   َغل  السَش  . َنیَد گفَت اگَر پَی  ازیَن شَنید  بَاوت نیَز صَحبت یَارغ  َبِ  اال 
 نداشتمی. 

َ  َولکَن  لقهَم الریَ  َعَلَمهی  َاخ   ِلِعباِدی ِاحِّ َر   ُقل  داُودیا داود ا َّ َتعا َّ  الّل ي َح َاو  شیخ گفت:  *  ُُتُ  َخَلق 
.ِلرَی    َوحُوا لََعَّ

شََیخ گفََت وببکََر كتََاح بََزره وبد  اسََت و عََم و مجاهََدیاء بسََیار دیََهد اسََت كََی كیسََ بََدان درَََه  *
ت و دریَن نرسیهد و یکی از مجاهدیای او آن وبد  است كه یس سال به مرَه در زیَر نَاودان نشسَته اسَ

مدت در شبانروزی یک طهارت رکد  است و این صعب باشد كی هَیچ شَب خَواب نیافتَه اسَت بلکَه 
خواب در میانه نبود  است در آن نشست وی. روزی پریی از باب بین شیبه درآمد به شَرو ، ونزدیَک 

مََان مجََع وی آمَد و سََالم گفََت و او را گفَت یََا ابََابکر چَرا آنجََا نََروی كَه مقََام اربهََمی اسَت، كََی مرد
شَنوند تَا وت نیَز بشَنوی و پَریی آمَهد وبد و اخبَار عَاو اند و حدیث رسول صَلی الّل علیَه و سَم  گشته

كنَد؟ گفَت كند از كَی  رکد. اوببکر سربرآورد وگفت ای شیخ آن پری كی روایت  داشت و امال  
ز اسَنادی آوردی هَرچ ایشَان از عبدالرزان صنعانیست از معمَر از هَری از وبهریَر . گفَت ای شَیخ درا

َشَنوی؟ گفَت شنوو. گفت از كی  اسناد  گویند ما ایکجا یبآنجا باسناد و خرب   َثین َقل   َريّب. ِ  َعَن  َحَدَّ
آن پری گفت چه دلیل كی وت برایین؟ گفَت دلیَل آنکَه وت خضَری. خضَر گفَت تَا آن وقَت پنداشَح كَه 

تا كه شیخ وببکر كتاح را بدیَدم كَه او مَرا بدانسَت و مَن او را  هیچ وو نیست خدای را كه من او را ندام
 ندانسح.

شیخ گفت استاد وبلَع دقان به نزدیک وبلَع شبویب آمد به مرو، و ما مبرو وبدو و پری شبویی صحی  وخَاری  *
است یاد داشت و محدث وبد و ما صحی  وخاری از وی اس ع دارو و پری را ازین معین آماهی متام وبد  

و استاد وبلَع را فرازین خخن وی آورد. پری وبلَع را گفت ما را درین معَین نفیسَ زن. اسَتاد وبلَع گفَت 
برما این خخن بسته است و گشاد  نیست. گفت روا وبد ما نیاز خوی  حاضر كنمی تا ترا درنیَاز مَا خَخن گشَاید. 

ََاز سََوخته. اسََتاد وبلَع اَابََت رکد و مجلََ   ََرب خََخن آن معََین آتََ  اسََت ونی ََر سََر من هنادنََد و او را ب
گشََاد كََه مردمََان اهََل آن نبودنََد. پََری شََبویی از َدِر مسََجد درآمََد، اسََتاد را چشََم بروافتََاد، خََخن  ََی

 بگشاد چون مجل  به آخر رسید پری شبویی گفت وت آح كه وبدی این ما وبدو.
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ست كه اگر بر سَنر خَار  افتَد چشَما شیخ گفت نیاز باید كی هیچ را  شهد را به خداوند نزدیکد از نیاز نی *
 آب بگشاید، اصل اینست و این درویشانرا وبد و آن رمحت خداوند رکد  است با ایشان.

رفت، گفَح شیخ گفت وقیت به تابستان ق یلوله بگرمای گرم پریشبویی را دیدم كه در آن گرد و خاک   *
ام كََه هركََه در رویشَانند ومََن شََنیهدروی؟ گفََت بَدین بََریون خان اهسََت و آنجََا داهیَا الشََیخ وجََا  

وقت قیلوله در میَان درویشَان باشَد در روزی صَد و بیسَت رمحَت بَر وی بَارد، خاصَه بَدین وقَت كَه 
 روم. 

 شیخ گفت خویشنت دریشان شدید و خود را به دوسیت ایشان فرا  ایید. *

ََز در داک * ن نبََود كََه قفََروخیت شََیخ گفََت سََری سََسطی در بََازار بغََداد نشسََیت و داکح داشََیت و هََیچ چی
رکدی. وقَیت كیسَ از َبَل اللکَام بَه ولکن َپردگرَی از آن داکن آویختَه وبدی و پَ  پَرد   َاز  

زیارت وی ششان به بازار درآمد تا به داکن وی و آن پرد  بر گرفت و سالم گفت. سری سَسطی را گفَت 
است، باز كو  شدن مَردی نبَود مَرد فالن پری از َبل اللکام ترا سالم گفته است. گفت وی ازیکجا رفته 

 باید كی به میان بازار در میان مردمان وخدای مشغول باشد و یک لح ه بدل ازو خاو نبود.

شیخ گفت كی شیخ وبالعباس بسیار گفیت هر آن مریدی كه بیک خدمت دروییش قیَام كنَد او را هبَد از صَد  *
 ا هبد كی مهه شب  از كند.ركعت  از افزوح و اگر یک لقمه طعام   كند آن وی ر

یافَت، دلَ  بگرفَت، زیَر نیاسَودو هَیچ  َیشیخ گفت آن دروی  بسیار بگردید و سَفرها رکد،   *
یَاَربِّ َانََت َمِعََی ِِف خَاربین وخفَت و گلَمی بسََر دركشَید، دلَ  خَوش گشََت، سَر بَر آ َان رکد و گفََت 

ََا َاط  ال   ََواِد  ُمذ  ُلُبَََک ِِف ال  کسََاِء و َاَن ارخََدای! وت خََود بََا مََین دریََن گلََمی، و مََن تََرا در بادهیََا یََا ب ّكََذاَب
 َوو از چندین سال باز. 

تَا كَی اهیا الشیخ ِاو َمتي انتظَُرَک شیخ گفت َنید روزی بریون آمد،كودكی را دید از َای بشهد، گفت  *
ل  ٍد؟ با من وعهد رکد  وبدی؟ گفت بلَی ن َوع  مرا در انتظار داری؟ َنید گفت َاع  

َ
ََب ال  ُت ُم َسَأ  ُقُلَوب َان  قِّ

َک َقل   ام تَا َََواب دهََی از آنکََه َنیََد گفََت راسَت گفََیت، چََه فرمَایی؟ پسََر گفََت آمََهدَبَََک ِا ََّّ ُیحََرِّ
ف  ِاآا خاَلف  گوید   كشَد چَون مخالفَت َنیَد گفَت آری ایَن بامیرهیَا خلَ  را   َ  َهواها صاَرَدواهاَت النَّ

 رکد هوا را بامیری  شفا گردد.
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چیَزی، بدانسَح كَه ایَن مهَه بَر دلَو و یبزاد و یب  گفَت چنَدین حَج رکدم بَه تجریَد یبشیخ گفت مَرتع *
ام. گفتند چرا؟ گفت زیرا كه مرا روزی مادر گفت سبوی آب ربك . من ربكشیدم، مَرا هوای نف  رکد 

 ام.رنج آمد، دانسح كی این مهه بر هوای نف  رکد 

نعم الرََل انَت خوشَد آیَد از آنکَه گویَد بَئ  الرََل شیخ گفت سفیان ثوری گوید اگر كیس ترا گوید  *
 انت بدانکه هنوز بدمردی.

ََاز  * ََه ب شََیخ گفََت وقََیت َوالهََا وبزیََری رسََیهد وبد هََر روز بامََداد برخاسََیت و كلیََد برداشََیت و در خان
ََا مقََام رکدی پََ  بََریون آمََدی و وخََدمت امََری شََدی. امََری را از ن حََال خََرب آرکدی و سََاعیت در آنج

كند.امری را هوس افتاد كی تادر آن خانه چیست؟ روزی نامَا  از پَ  وزیَر بَدان ه  رکدند كی او چ
خانه شد. مغاشی دید در آن خانه چنانَک َوالهگَان را باشَد. وزیَر را دیَد پَای دران َگَو رکد ، امَری 
گفت این چیست؟ وزیر گفت یَا امَری ایَن مهَه دولَت كَه هسَت آن امریسَت مَا ابتَدای خَوی  فرامَوش 

و، خود را با یاد خود دهمی تا در خود بغلط نیفتمی. امَری انگشَدی از انگشَت بَریون رکد و انکرد 
 گفت بگری و در انگشت خود كن! اگر تا این غایت وزیر وبدی اكنون امریی.

ِ شیخ گفت بایزید شریی را مركَب رکدی و مَار افعَی راتازیانَه و چَون در  َاز آمَدی گفَیت  *
ک ِاهِلَی بِسَد 

 َرَفع  و  نا َفَل ِعش  
 نا.َتَضح  َت َعّنا غطاَءَک الف 

گفت و گرم شهد وبد و مردمان خوش شَهد وبدنَد. مَردی گفَت ای اسَتاد شیخ گفت وبلَع دقان مجل    *
یبنمی خدای كوی؟ گفت چه دام، من نیز ه ازین قفریادم. گفَت چَون نَداح مگَو! گفَت پَ  این مهه  
 چه گوو؟

گَویی كَی كیسَ بسَفر شَود بَرای خَدای شَود و او بَا اوسَت، چَرا   شیخ گفت كی بایزیَد را گفتنَد كَی وت *
شود كه ه بر ََای مقصَود حاصَل شَود؟ گفَت زمینهَا باشَد كَی وحَّ  تعَاو شالَد كَه ای بَار خَدای از  

اولیَاء خَوی  مبَن بََامنی و چشَم مَا بهمََدن دوسَیت منَور گَردان حََّ  تعَاو ایشَان را سََفر در پَی  هنَد تََا 
 ل گردد.مقصود آن ق عه حاص

شیخ گفت دانشمندی وبد در شهر مرو هرگز از خانه بریون نیامدی. ادفَان را روزی بَریون آمَهد وبد و در  *
مسََجد نشسََته. شخصََی ماحضََری آوردو در پََی  وی هنََاد، او دسََت دراز رکد وانََدک انََدک بکََار 
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آسانسَت،  گرفت دانشمند گفت با منَتبرد. چون وخورد سگی درآمد و قصد وی رکد و دامن وی   
مََرا نفََ  از وت دریََغ نیسََت، دام كََه تََرا فرسََتاد  اسََت و كََه بََر گماشََته اسََت و لکََن آن دیگََران 
غافلند، ندام كه ترا فروگذارند یا نه. ساعیت وبد مؤآن درآمد با چویب و وی را بَزد محکَم، سَر فریَاد 

و لکََن نَدام كََی رکد، او روی سَوی سَر رکد و گفََت دیَدی كَه تََرا گفَح مَرا تََن از وت دریَغ نیسَت 
 دیگران ترا فرو گذارند یا نه! دوست را از دوست هیچ چیز دریغ نباشد.

شیخ گفت دانشمندی پریی را بشهر  رقند گفت كه ما را ازین خخنان چیَزی شَوی . پَری گفَت یس سالسَت  *
ف  آویزم وكی با یک كلمه   ی النَّ هَنَ ٌَ َ  ام.هنوز باوی برنیامهد ویَ  َعِن اهل 

وز قیامت ابلی  را بد ان حاضَر گرداننَد، گوینَد ایَن مهَه خلَ  را وت از را  بَربدی؟ گویَد نَه شیخ گفت ر *
ولکن من دعوت رکدم ایشان را، مرا اَابت نبایسیت رکد. گویند آن خود شد اكنون آدم را خجدۀ بیَار تَا 

یستد و گویَداگر مَن خَجهد ربهی. د ان قفریاد آیند كی خجهد بیار تا ما و وت ازین محنت ربهمی! اودر گریسنت ا
 روز اول رکد .

شیخ گفت به نزدیک وببکر َوزیف درشدو و گفتمی ما را حَدیثی روایَت كَن. او ََزوی بَازرکد و مَا را  *
این حَدیث روایَت رکد كَی خَدای را عزوََل دو لشَررند یکَی در آ َان َاهمَای سَزب پوشَیهد، و 

لشَرر زمَنی صَوفیانند كَی مهَا زمَنی وخواهنَد انَد. اكنَون ایَن انَد و آن لشَرر خراسَاندیگر در زمنی
 گرفت.

شیخ گفت وقیت یکی از عزیزان درگا  را پسری وبد معشون و نام او امحدک وبد. كیس بایسیت كی بَا وی  *
گفیت. چون كیس را نیافیت برفیت آنجَا كَه مَزدوراکران و یکَی را گفَیت كَی ای ََوامرد خخن امحدک  

و خوردح. مزدور را وخانه بردی و خَوردح پَی  او آوردی و روزی چند مزدخواهی؟ گفیت سه درم 
َنبَان. مَرد سَاعیت وبدی، گوو و وت سری  سه درم وبی دادی و گفیت ششنی تا حدیث امحدک باوت  

گفیت ای خواَه اگر اکری دیگر داری بگوی تا بکن كه روز دور برآمد. گفیت اکر ما بَاوت اینسَت و 
 ب .

یس از آِن او وخواب دید گفت كی سلطان را چگونه است؟ گفت خَاموش! چَه ََای شیخ گفت محمود را ك *
سلطانست؟ من هیچ ك  ندام، سلطان اوسَت و آن غلطَی وبد! گفَت آخَر تَرا چگونَه اسَت؟ گفَت مَرا 
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 پرسند. یبت املال كیس دیگر بربد و حسرت وداع مبا مباند.اند و آر  آر   ایکجا به پای داشته

یا علیه السَالم اعَ د بَر درخَت رکد گفَت یَا رب درخَت را گَوی تَا مَا را نگَا  شیخ گفت آنکه زرک *
از سَر  دارد. گفت اع د بر درخت رکدی؟ خودبیین كی چه آید پی  ار  بیاوردنَد و بَر درخَت هنادنَد.

بریدند تا به مغز سر زرکیا رسید آ  رکد،گفتند خاموش! وت اع د بَر درخَت درخت درگرفتند و بدرازا  
 كین؟ اگر اع د برمارکدیی ترا نگا  داشتیمی.رکدی اكنون آ   

شیخ گفت مردی با یکی دیگر گفت بیا تا ترا هممان كن. گفت آری گفت اگر خواهی تا كیس بیارم تا تَرا  *
 اع كند. مرد گفت باری نخست ازین شراب چاشنی بهد. پارۀ شَراب وبی داد، مَرد وخَورد و سَرخوش 

فت اگر وت مرا ازین شراب قدحی چند دیگر بدهی مَرا بَه  َاع حاََت نیسَت. خَود گشت میزبان را گ
هَزار تَن را  َاع كَن. هرگََه كَه ازیَن شَراب وچشََیدم هفَت انَدام مَن گَوش گََردد و مهَه  َاع شَنوم كََه 

  ُ ُ   َوَسقمهی   .َشرابًا َطهورًا  َرمهب 
َن الََّریَ . بدانکََه او ملکََت گفََت كََه بََا دسََت بدسََت ایشََان و بدسََت سََلامین ه كََه َوِلُسََلامیشََیخ   *

 خواست، وچهل سال به سال آن َهان  و به چهل سال بعد از مها پیغامربان در هبشت شود.

كشَد و مهَی انَدازد ازیَن پهلَو زنَد و  اند كی خداوند مَا دوسَت دارد كَی  شیخ گفت كی پریان گفته *
 َ ا، آنگَه شَور ق َای خَوی  تجّلَی كنَد بدان پهلو تا آنگه كی پست  كند و نیست، چنانک اثر  انَد آنج

 برآن خاک پاک.

زد. شَامردان را فرمَود تَا پتَک بزننَد تَا پَاک رکد و پتک بر آهن  شیخ گفت وبحفص آهنگری   *
گشت و گفت دیگر پتَک بزنیَد. شَامردان گفتنَد ای اسَتاد بَر وجَا زنَمی كَی پَاک شَد و هَیچ  انَد؟ 

ََداد و پََریی وبحفََص چََون بشََنید در حََال افتََاد و نعََرۀ بََزد  و پتََک از دسََت بیفگنََد و داکن بغََارت ب
 بزرگوار شد.

 شیخ گفت كی پریاوبالحسن خرقاح گفت كه صویف ناآفریهد باشد. *

ل  ِلَعب  شیخ گفت:  * َُ ُ  الّل ِد قاَل َر ود   َفَسَطع  باَرک َاس  ِبن امل  َت َت ُزّناَر  َفماَفَعل  ُت ُزّناَر  َفقال َقَطع  َمَ لََع َیِد  هَیُ
 اِرَک؟ِبُزّن 

ع  شیخ گفت: ن * یَل اِلَ ََتع   رایب َهل  ٌِ َفین ِِف  رُف َمَن  رُف الَربِّ قَاَل الَاع  ََّو َعََن وَعَّرايِن وافَقََرين وَطَوَّ
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 .البالد اکَن َ ُ وُل هذا وتیواَد
گفت در میان مجل  روی باستاد امام اوبالقسَم القشَریی رکد و گفَت نَه وت گفَیت كَه شیخ روزی مجل    *

وفی اسفرایین گفته است  استاد اوباخحّ   ُهم ِِف الَتوحید عیال  لََع الص  ، گفت بلی. شیخ گفت ازوی الّناُس ُكل 
 گوید.بشنوید تا چه  

شیخ گفت كه به نزدیک عبدالرمحن سّلمی درشدم اول رّکت كه او را دیدم مرا گفت ترا تَذرکۀ َنیسَم وخَط  *
ع  خوی ؟ گفح شوی ! وخط خوی  شوشت  َّد َ ِ ََ عَُت َاَباالقسَم  ُت  َابَاعمروبِن نجیدالّسَلمی َ ُ َوُل َ ِ

َ لِ  زاَد َعَلی  ل . من زاَد َعَلیک ِبالخُ ُف هوالخُ سَن َک ِبالَتصَّوف وَاح  َنید بن محمد الَبغدادی َ ُ وُل الَتصو 
لِ  ما قالُه الّشیُخ اال  ماِقیل ِِف َدف   ل  مام اوُبَسهل الّصعلوكي ال  ِسری الخُ    َعِن اإِلعدا .عراُ  ُهَو اال  خُ

شیخ را بسیار رفیت كی پریی در كشیت نشست زادش برسید. خشک نانا مانَهد وبد، بَه دهَان بَرد دنَدان بَر  *
وی اکر نکرد بدست بشرست و به دریا انداخت مَو  درآمَد و گفَت وت كَی؟ گفَت خشَک نانَه. گفَت 

 اگر سرو اکرت با ما خواهد وبد ترنانه گردی.

دو پریی صراف را دیدو. گفت یا شَیخ در مهَه عَار هَیچ كَ  را شگَذارد كَی شیخ گفت ما بشهر مرو وب *
خَواه خواهند تا ساعیت از خویشنت ربهنَدو مَن  شربیت آب مبن دهد یا بر من سالم كند و مهه خل   

 ام بهخر عمر آتیش درو افتادو بسوخت.كی یک ساعت بدام كی وجا ایستاد 

،در دل  افتاد كی تجارت كند، در كشیت نشسته وبد، كشَیت بشرسَت و شیخ گفت آن مردمال بسیار داشت *
مال و خواسته غرن شد و هركه در آنجا وبدند هالک شدند و او بر لوحی از الواح كشیت مباند. وجزیرۀ افتَاد 

 گفت:خاو. شیب بر لب دریا نشسته وبد ربهنه و موی بالیهد و َاهما از وی رفته، این یبت  

َََََََََََِاآا شَََََََََََاَب ال  ِلَََََََََََيُت َاه  ُغَََََََََََراُب َایَت 
 

 َوَهیهََََََََََََاَت الغََََََََََََراُب َمتََََََََََََي َیِشََََََََََََیُب  
 

 آوازی شنید كی كیس گفت از دریا:
ََََََِذی َام  َعیَسََََََ ال    ُت ِفیََََََِه َسََََََی  َکََََََرُب الَّ

 

  َ ََََََََََََََََ  وُن َوراَءُ  َفََََََََََََََََََر   َقِریَََََََََََََََََبَیک 
 

باشَد؟ یا مرد! َنمید مباش! چه داح كه این خخیت و رنج را كه این ساعت وت درویی فرَی نزدیک پدید آمَهد 
دیگر روز این مرد را چشم به دریَا افتَاد، چیَزی عظَمی دیَد، چَون نزدیَک فَراز آمَد كشَیت اهَل او وبد. 
چون آن مرد را بدیدند گفتند حال وت چیست؟ گفت قصا من درازسَت و قصَا حَال خَود بگفَت و گفَت 
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یدند روی بَرزمنی كی من از كدام شهرم. گفتند ترا هیچ فرزندی وبد؟ گفت مرا فرزندی وبد خرد. چَون بشَن
هنادند و گفتند این پسر سست و این كشیت از آن اوست و ما مهه شدگان اویمی پ  او را َاهما پوشَیدند و گفتنَد 

 اكنون اگر خواهی بازگردو. پ  با او بازگشتند و وجای خوی  رسانیدند.
 شیخ گفت: *

 اکرچََََََََََون بسََََََََََته شََََََََََود بگشََََََََََایدا

 

 وز پََََََََََ  هََََََََََر غََََََََََم طََََََََََرب افزایََََََََََدا 
 

 نشسته وبد شاعری بر پای خاست تا شعری را بر خواند. آغاز رکد كی:یک روز شیخ  *

 مهی چه خواهد این گردش زمن زمنا!
 شیخ گفت ب  ب ! ششنی كه ابتدا از حدیث خوی  رکدی، مز  بردی!

رفَت درراهَی، آن رفیَ  گفَت مَرا ایکجَا دوستیسَت، وت بَاش تَامن شیخ گفت وبحامد دوستان با رفییق   *
محن وجای آرم. وبحامد ششست و آن مرد در شد و آن شب بریون نیامَد وآن شَب بَریف دراو وصلت الر

ریخَت. آن مَرد گفَت وتهنَوز ایکجَایی؟ َنبیَد و بَرف ازو  عظمی آمد،، وبحامَد در آن میَان بَرف  
 گفت نگفته وبدی كی ایکجای باش؟ دوستان وفا بسر برند.

مننی عمَر رضَی الّل عنَه، چَون درآمدسَرای اوطلَب شیخ گفت كی كلب الروم رسوو فرستاد بَامریاملؤ *
رکد چون در سرای او بیافت او را عجب آمد پرسید از حاضران، گفتند بگورسَتان رفتَه اسَت. بَر اثَر او 

خویشََنت افتََاد . پََ  رسََول گفََت حََمک رکدی و برفََت. اورا دیََد در گورسََتان مبیََان ریََر فروشََهد و یب
 ک ماحمک رکد و داد نکرد و پاسبان بر بام رکد و امین نخفت.داددادی الَرم امین و خوش نشستا و مل

شیخ گفت مبرو وبدو، پریزح وبد آنجَا او را سَیاری گفتنَدی، بَه نزدیَک مَا آمَد و گفَت یَا باسَعید بَه تظَم  *
ََود بازمگََذار. یس ام. شََیخ گفََت بََازگوی گفََت مردمََان دعََا  آمََهد كننََد كََی مََا را یََک طرفََ  العََنی وخ

كی ما را یک طرف  العنی مبن بازگذار تا ببین كه من كمی یا خَود كیسَح. هنَوز ادفَان نیفتَاد   گووسالست تا  
 است.

داد، آن مَرد او گفَت و پنَد  شیخ گفت مردی به مجل  یحی بن معاآ الرازی بگذشَت و او وعَظ   *
َ  َرفَک ِبال  َاع  را گفت ما  ِری  َوما َا ری !طَّ  هلَک ِبَربِّ الطَّ

نیامَد. گفَت آری، آن شَب بَریف وبالفضل حسن را گفتند كَی دعَایی بکَن كَی بَاران   شیخ گفت پری *
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 آمد بزره، گفتند چه رکدی؟ گفت ترینه وا خوردم یعین من خنک ببودم،َهان خنک ببود.

شیخ گفت پری وبالفضل حسن را گفتند برای این سلطان یعین محمود دعایی بکن تا مگَر بَه شَود. اندیشَه  *
 ه گفت ب  ُخردم مهی  اید این گفتار، یعین خود او را مه یبنید.رکد ساعیت، آنگ 

شیخ گفت وبمحزۀ َنری را بدیدند، ظاهری نیک بشولیهد و موی بالیهد و َاما شوخگن. یکی گفَت ایَن  *
تعَاو سَاشن االسَرار  حملهَا و بَاین االبَدان  الّل كَاّل اّن سشوی  ظَاهر دلیَل سشَوی  بَاطن باشَد. گفَت 

 .فامهلها

 حَّ  اهل املعرف  عرفَوا القلیَل مَن القلیَل الَ عرفَوا الَدلیل و السَبیل و ال فت وبالحسن َنری گفت شیخ گ *
 وراء آلک.

شََیخ گفََت وبیعقََوب هنََر َََوری شََیخی بزرگََوار وبد و بََا آن مهََه یََک سََاعت از عبََادت و َهََدكمد  *
یَا بَا یعقَوب  نکردی و یک ساعت خوش دل نبودی، پ  درمناَات با حّ  تعاو شالیَد، نداشَنید كَه:

 اعم انک عبدواسدح.

عام َولنُی نُیُ ل :ِل الَوِریدَحب   َاَحبَّ ثلث  فالّناُر َاقَرُب ِاَلیِه ِمن   َمن  شیخ گفت  *  . الّلباس الکالم َولنُی الطَّ
شیخ گفت دروییشَ بَه نزدیَک شَبلی درآمَد و گفَت ای شَیخ كیسَ خفتَه مانَد در آن را ، او رفتَه آیَد؟  *

اخالص خفته باشد عنی خواب  صدر منزل باشد. آنگا  شَیخ گفَت خَخن شَبلی شبلی گفت اگر در ظل 
 آنست كی رسول صلی الّل علیه و سم گفت ََنُم العاِرُ ِعباَدُة.

شیخ گفت وحی آمد به مویس كَی بَین اسَرائیل را بگَوی كَی هبَدین كیسَ را از میَان مشَا اختیَار كنیَد،  *
ار هبدین اختیار كنید، د  تن اختیار رکدند. وحی آمد كَه هزار ك  اختیار رکدند. وحی آمد كی ازین هز

ازین د  تن هبدین اختیار كنید، یکی اختیار رکدند. وحی آمد كَی هبَدین را بگوییَد تَا بَدترین بَین 
گشَت تَا مَردی را دیَد كَی بَاَناع ناشایسَت و اسرائیل را بیارد، او چهار روز هملَت خواسَت و گَرد بَر 

خواست كی او را بربد، اندیشا بدل  درآمد كَی بظَاهر حَمک نشَاید رکد، روا وبد فساد معروف شهد وبد، 
كه او را قدری و پایگاهی وبد، ق ول مردمان خطی وبی فرو نتوان كشید و بَا ایَن كَی خلَ  مَرا اختیَار 
رکدند كی وت هبدی غر  نتوان شد. چَون هَرچ كَن بَه گمَان خواهَد وبد، ایَن گمَان درخَوی  بَرم هبَد. 

در گردن خوی  هنَاد و نزدیَک مَویس آمَد. گفَت هرچنَدنگا  رکدم هَیچ كَ  را بَد از خَوی   دستار
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َنین. وحی آمد بَه مَویس كَی آن مَرد هبَدین ایشانسَت نَه بَا آنکَه طاعَت او بَی  اسَت لکَن بَا  
 آنکه خویشنت را بدین دانست.

دیَد آیَد، بَادبرخیزد و شیخ گفت كی وببکر واسطی گفت آفتاب بَروزن خانَه درافتَد و آّرهَا دروی پ *
دهد، مشا را از آن هیچ بمی وبد؟ گفتند نه. گفت مها َكَون پَی  آن آّرها را در میان آن روشنایی حركت  

 دهد.دل شدۀ موحد مهچنان آرۀ است كه باد آنرا حركت  

ین بَه شیخ گفت شبلی گفت: الیکون الصویف صوفیًا حیت َیکون الخلُ  كّلهم عیااًل علیَه. شَیخ گفَت یعَ *
دانََد كَی مهََه در صتَرف قضََا و نگَرد و كشََیدن بَار ایشََان برخویشَنت فرضیَه  چشَم شَفقت هبمََه  

 اند.مشیت

 شیخ گفت وبعامثن مغریب گفت كی: الخل  قّوالب و اشباح تجری علیها احکام القدرة. *

َّ َآَهَب  *
ُ
ُف َحااًل َفصاَر قااًل َّم  قاُل و َاء االحتیاُل.الحاُل َو ال   شیخ گفت محمدبن لَع القصاب گفت: اکَن الَتَصو 

*  

شََیخ گفََت از اوبالعبََاس قصََاب شََنیدم درشََهر آمََل كََی از وی پرسََیدند از قََل هََوالّل احََد. گفََت: قََل  *
 شغلست و هو اشارسست والّل عبارسست و معین وتحید از اشارت و عبارت منز  است.

تان هنَاد مَا فروگرفتَه اسَت كَه شیخ گفت روزی لقمان سرخیس گفت یس سالست تا سلطان حّ  این شارس *
 ك  را زهرۀ آن نیست كی درو صترف كند و ششیند.

شیخ گفت از استاد اوبلَع دقان پرسیدند از  اع، گفت: السماع هوالوقت فمش ال َاع لَه ال َع لَه و مَن  *
ُ  ال ع له فال دین له الن الّل تعاو قال  ََّ م   ِا  مَلَع  َعِن السَّ

ِ
َ  واَلو  ُزوُلوَن وقال قَالُ ع ِقَُل مَا ُكنَا ِِف َنع   َمُع َاو  ُكّنَا نَس 

عریَاص   فالسماع سفری من الحّ  و رسول من الحَّ  یحمَل اهَل الحَّ  بَالحّ  او الحَّ  فمَش اصَغی الیَه  حاب السَّ
 وحّ  تحّق  و من اصغی الیه بطبع تزندن.

رسَول صَلی الّل  شیخ گفت روزی عایشَا صَد  ه رضَی الّل عنهَا بَه نزدیَک رسَول درآمَد از عَرویس، *
 علیه گفت یا عایشه عرویس چون وبد،خوش وبد، كیس وبد كه مشا را یبتکی گفیت؟

ََّ  باشََد ایشََان بََر نیکََوترین رویََی فراشََنوند. خََدای تعََاو  * شََیخ گفََت از آنکََه:  ََاع دوسََتان وح
ر ِعباِدَ  الَّذیَن َیس  فرماید:   ِبُعوَن َاح  َقو  َتِمُعوَن ال  َفَبشِّ هَر كَ  رنَر روزگَار وی دارد:  َاع  َسَنُه ل َفَیتَّ

ك  باشد كی بدنیا شنود و ك  وبد كی بر هوای نف  شنود و ك  باشد كی بردوسیت شنود كی بر وصَال و 
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فران شنود، این مهه وبال و مظلمت آنک  باشَد، چَون روزگَار بَا ظلمَت باشَد  َاع بَا ظلمَت وبد و 
حّ  شنودوآن كساح باشند كی خداوند ایشَان  ك  باشد كه درمعرفیت شنود  اع آن درست باشد كی از

شََدۀ متلیََک خَدا باشََد و شََدۀ تخصَیص خََدا باشََد،  َلطیََف  ِبِعبَاِدِ   الّل َو را بلطفهَاء خََوی  گردانیَهد باشََد 
 بعباد  این های تخصیص است ایشان را شنوایی از حّ  وحّ  وبد.

ه وبد  است؟ و پَریان خَود را از مجاهَهد شیخ را پرسیدند كه هر پریی را پریی وبد  است پری وت ك حکایت:
اند و وتحَج نکَردۀ سَبب چیسَت؟ شَیخ گنجد و پریان حج رکد اند و گردن وت در ز  پریهن  یضعیف رکد 

َََِن َریّب پََریس كََی هََر پََری را پََریی وبد  اسََت پََری وت كََه وبد  اسََت؟ َََواب داد كََی   ََا عَلمَّ و آنََچ  آِلَََک مِمَّ
گنجَد، مَا را انَد و گَردن وت بَدین گونَه كَه در ز  پَریهن  َی خَود را نحیَف رکد پریس كی پریان به مجاههد 

گنجَد بدیکچَه خَدای مَا را ارزاح فرمَود  آید كی گَردن مَادر هفَت آ َان و زمَنی چَون  عجب از آن  
 اند و وت حج نکردۀ، ب  اکری نبود كی هزار فرسنر زمَنیگویی كه پریان سفر حجاز رکد است، و آنچ  

بزیَر پََای بازگَذاری تاخانََا زیََارت كَین مََرد آن مَرد باشََد كََی ایکجَا نشسََته وبد در شَبانروزی چنََنی خانََا 
 كند. شگریستند هركه حاضر وبد بدید.معمور َزَبِر سر وی طواف  

رفََت، معرفَان پَی  شَیخ آمدنََد و روزی شَیخ قَدس الّل روحََه العزیَز در نشَاوبر بتعَزییت   حکایَت:
خ را تعریف كنند چنانک رسم ایشان وبد. چَون شَیخ را بدیدنَد فَرو ماندنَد، ندانسَتند كَی چَه خواستند كی شی 

گویند از مریدان شیخ پرسیدند كه شیخ را چه لقب گویمی؟ شیخ را معلوم شد كَی چَه گوینَد، ایشَان را گفَت در 
وردند، شََیخ را رویََد و آواز دهیََد كََی: هََیچ كََ  بََن هََیچ كََ  را را  دهیََد! مهََا بزرگََان بشََنیدند، سََربرآ

 آمد و مهه را وقت خوش شد و بگریستند.دیدند كی  
رکدنََد و آن نجاسََت وخیََک بََریون گذشََت، كناسََان مََربز پََاک  روزی شََیخ براهََی   حکایََت:

گریختند. شیخ ایشان را وخوانَد و گفَت ایَن آوردند، صوفیان چون آنجا رسیدند خویشنت فراه گرفتند و   
گویَد. بیَک شَب كَی بَا مشَا صَحبت داشَتمی برنَر مشَا شَدو، از مَا وچَه سَبب مَا خَخین   نجاست بزفان حال با

گریزید؟ ما را از مشا باید گریخت! چون شیخ این خخن د ریر رکد فریَاد از مجَع برآمَد و بگریسَتند وحالتهَا  
 رفت.

یخ او را اند كَی یَک شَب در میهنَه حسَن مَؤدب چَرا  در پَی  شَیخ شهَاد و برفَت. شَ آورد  حکایت:
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آواز داد و گفت چه سبب است كی امشب ایَن چَرا  روشَنایی متَام نَدارد، چنانَک هَر شَب؟ حسَن گفَت 
انَد رکد معلوم نیست. شیخ گفت دفحص كن. چون دفحص رکد گفت چویب كَی چَرا  صَوفیان بَدان پَاک  

   برداشت.اند، شیخ گفت بردار این چرا  از پی  ما! حسن چرا  را از پیدان هناد درین چرا 
گشَح مَرا گفَت: طلح  بن  سَف العطَار گفَت كَه مَدیت پَی  شَیخ اوبسَعید وبدم، چَون بَاز  حکایت:

چَون بَه بغَداد شَوی و تَرا گوینَد كَی چنَدین گَا  رکادیَدی و چَه فایَهد گَرفیت چَه خَواهی گفَت؟ رویََی 
 ن:ورییش دیدم؟ گفح تا شیخ چه فرماید. شیخ گفت هركه تازی داند این یبت بر وی خوا

 قالواخراسََََََََََََََََان اخرََََََََََََََََََت رشَََََََََََََََََأ
ََََََََََََََََََََََََََت التنکروامحاسََََََََََََََََََََََََََنه  فقل

 

ََََََََََََََََََََََََََه   ََََََََََََََََََََََََََه یف مجال ََََََََََََََََََََََََََی  ل  ل
َََََََََََََََََََََََن   فمطلَََََََََََََََََََََََع الشَََََََََََََََََََََََم  م

 

 وهركه تازی نداند این یبت برو خوان:
 سَََََََََزبی هبشَََََََََت و َنهبَََََََََار از وت برنَََََََََد
ََََََد  در چینسََََََتان ن ََََََ  و نگََََََار از وت برن

 

ََََََََََََد   آح كََََََََََََه وخلََََََََََََد یادگََََََََََََار از وت برن
ََََََََد ََََََََال روزگََََََََار از وت برن ََََََََران مهََََََََه ف  ای

 

َه وبالفت  شیخ گفَت كَی شَیخ قَدس الّل روحَه العزیَز در نشَاوبر وبد یکَروز بَه بسَتقان خوا حکایت:
گفََت: الّلهََم اَعلََین مََن االقلََنی. چََون شََد و خواَََه لَع طرسََویس بََا شََیخ مََا مهب وبد، شََیخ در را    

َعلََین مََن رفََت كََه الّلهََم اببسََتقان رسََیدند خواَََه لَع از شََیخ پرسََید كََه دریََن را  بََر لفََظ شََیخ بسََیار  
ُرور َوَقلیل  ِمن  گوید: االقلنی. شیخ گفت خداوند تعاو   خواستمی كه ازآن قَوم باشَمی كَی ما   ِعباِدَ  الشَّ

 شرر نعمت او وجای آرو.
 گفت كه:خواَه وبالفت  شیخ گفت كه روزی قّوال در خدمت شیخ این یبت بر  حکایت:

 انََََدر غََََزل خََََوی  هنََََان خََََواه گشََََنت

 

َََََب   َََََر ل َََََا ب  وت وبسَََََه ده چَََََون  وخَََََواحت
 

شَیخ از قَّوال پرسََید كَی ایََن یبَت رکاسَت؟ گفََت عمَار  گفتََه اسَت. شَیخ برخاسََت و بَا مجاعََت صَوفیان بََه 
 زیارت خاک عمار  شد.

گفت آهسته، پَ  روی خواَه وببکر مؤدب گفت كه روزی شیخ با خطیب كویف خخین   حکایت:
گفتَمی: الیجَُز عجَزان التَواح یف االمَر گفح نه. شیخ گفت  گفتمی؟ شنودی كه چه  سوی من رکد و گفت  

خوانََد: گفَت قَّوال ایَن مصَراع  ِاآا امرَن والجَد یف طلبَه اآافَات و در آن سَاعت كَی شَیخ ایَن خَخن  
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 والسسقین سرًا اآا امرن الجهر.
َدم از هبََر در آن وقََت كََی شََیخ ششََاوبر وبد كیسََ كََوزۀ آب وبی آورد و گفََت بََادی بََر ایکجََا  حکایََت:

بامیری. شیخ بادی برآن كوز  دمید و از آن مرد بستد و وخورد. مَرد گفَت ای شَیخ چَرا چنَنی رکدی؟ گفَت 
 این باد كی بریکجا دمیدو درَكون این شربت كیس َز ما نکشد اكنون فردا بازآی تا باد شفا بدودممی.

ه محَام شَد، دروییشَ او را خَدمت در آن وقت كی شیخ قدس الّل روحه العزیز ششاوبر وبد، بَ حکایت:
رکد چنانََک رسََم ایشانسََت تََا هنََاد و شََو  از پشََت شََیخ بََر بََازو مجََع  رکد و دسََت بََر بََازوی شََیخ   

آنک  ببنند در میان این خدمت از شیخ سَؤال رکد كَی ای شَیخ ََوامردی چیسَت؟ شَیخ گفَت آنکَه 
یََن معَین هبَد ازیََن خَخین نگفتََه شَو  مَرد پََی  روی او نیَاری. حاضََران انَاف بدارنَد كََی كیسَ در

 است.
شیخ گفت كی هركه شب آدینه هزار بار بر مصطف صلوات الّل و سالمه علیَه صَلوات فرسَتد  حکایت:

رسََول را یبنََد وخََواب. مََا بشََهر مََرو ایََن گفتََه وجََا آوردو و مصََطف را صََلوات الّل و سََالمه علیََه وخََواب 
شسَته وبد و مصَطف دسَت مبَارک خَوی  بَر فَرن میمَون او دیدو، فاطما زهَرا رضَی الّل عنهَا پَی  او ن 

 هناد ، چون ما خواستمی كه پی  رسول صلی الّل علیه شوو گفت مه! فاهنا سیةد نساء العاملنی.
گفتنَدو در آن وقت كی شیخ ششَاوبر وبد یَک سَال مردمَان خَخن مکجمَان و احکَام ایشَان   حکایت:

كی امسال چننی و چننی خواهد وبد. شیخ روزی بَر سَر منَرب گفَت  عوام خل  بیکبار در زفان گرفته وبدند
ما امروز مشا را از احکام نجوم خخن خَواهمی گفَت. پَ  گفَت امسَال مهَه آن خواهَد وبد كَه خَدای تعَاو 
خواهد چنانک پارمهَه آن وبد كَی خَدای تعَاو خواسَت و صَلی لَع محمَد و آلَه امجعَنی. دسَت بَر روی 

 د.فرود آورد و مجل  خح رک
 روزی یکی از شیخ سؤال رکد كی ای شیخ در حّ  من دعایی كن. بگفت: حکایت:

َََََََََار برخاسَََََََََت َََََََََردم داد زع  وای ای م

 

َََََد خواسَََََت  َََََرا بای َََََد و عَََََذر م  ََََََرم او كن
 

 و این یبت بر لفظ مبارک شیخ بسیار رفته است.
او بَر مَرد  پَکج كننَد كَه شیخ گفت اگر درست شود آنکَه از امریاملَؤمننی لَع رضَی الّل عنَه روایَت   *

 تکبری رکد  است در  از َناز ، ازآن چهار تکبری بر مرد  وبد  باشد و پکجم تکبری بر مجلا خل .
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گفَت مَن مَردی فقَریم. خواست و  روزی یکی در مجل  شیخ برخاسته وبد و از مردمان چیزی   *
ت از ِسَّرهای حَّ  ََل شیخ گفت چننی نباید گفت باید گفت كه من مردی گداام بَرای آنکَه فقَر سّریسَ 

 َالله.

در آن وقَت كَی شَیخ قَدس الّل روحَه العزیَز ششَاوبر وبد، دخَد علَوی پَی  شَیخ درآمَد و  حکایت:
مادر و پدر این دخد سؤال رکدندی از مردمان. شیخ آن دخد را پی  خوی  ششاند و گفت ایَن پوشَیهد از 

كنیَد. اكنَون صَلوات دادن بَر وی آوازهَا بلنَد  كنیَد و در وقَت فرزندان پیغامربست و مشا دوسیت او  
كنید نبیکویی رکدن شیخ َامه از سَر ربكشَید و بَدان دخَد رُبهان آن دعوی بامنیید كه در حّ  َد او  

 داد و آن مجع كی آنجا حاضر وبدند موافقت رکدند و دخد به مراد متام رسید.
شَاوبر وبد امیَه و بزرگَان شَهر وخَدمت خواَه حسن مؤدب گفَت كَی در آن وقَت كَی شَیخ ش حکایت:

رسیدند، چون شیخ وبمحمد َویین و اسَتاد امَام اوبالقسَم قشَریی و اسَتاد ا اعیَل صَاوبح و از شَیخ شیخ  
رفت و این مجع و دیگر بزرگان شَهر حاضَر رکدند. یک روز شیخ را خخین  پرسیدند و وحثی  چیزی  

 یبت برفت كی: وبدند، در میان خخن برزفان شیخ این
 یَک دم زدن از حََال وت غافََل نََمی ای دوسََت

 

َََََا كَََََی وت هسَََََیت   صَََََاحب خَََََربان دارم آنج
 

آنگه شیخ روی بدیشان رکد و گفت معَین ایَن یبَت در قَرآن وجاسَت؟ بزرگَان بسَیار اندیشَه رکدنَد، 
ِسَُبوَن َاّنَا م َیح  َا گویَد بایَد گفَت؟ گفتنَد بلَی. شَیخ گفَت خداونَد  پ  گفتند شیخ فرماید. شیخ گفَت مَا را  

ُه َوَنجوُ  َبلي َوُرُسُلنا َلَدِ  َیک  النَس    ایشان مهه تیجب رکدند از ادراک شیخ. ُتُبوَن َمُع ِسرَّ
گفَت، چَون از مجلَ  فَار  شَد مَن پَی  وی حسن مؤدب گفت كه شیخ یک روز مجلَ    حکایت:

تَر دارد و ایَن ریَن شَهر كَه مَا را دمشَنایستاد  وبدم، شیخ گفت ای حسن به شَهر بَریون شَو و شگَر كَی د
برگیسَت و چیَزی معلَوم نیسَت كَی حدیث را منکرتر است، به نَزدی وی شَو و بگَو درویشَان را یب

بکار برند. من بریون آمدم و وخاطر گرد شهر برآمدم. هَیچ كَ  را منکرتَر از لَع صَندو ندانسَح، گفَح 
د مها شهر برآمَدم و ه خَاطر مَن بَدو شَد. دیگَر شاید كی این خاطر صواب نباشد، دیگر بار هبمت گر

بار اندیشه هبمه اطراف شهر فرستادم ه خاطرم بدو شد.دانسَح كَی حَّ  باشَد. رفَح تَا وخان َا  وی او نشسَته 
رکد، سَالم گفَح، ََواب داد از سَر نخَویت چنانَک وبد، شامردان در خدمت وی و او كتایب مطالعَه  
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گویَد كَی هَیچ چیَز معلَوم نیسَت نیَابیت گویَد و  ؟ گفَح شَیخ سَالم  عادت او وبد، و گفت شَغلی هسَت
باید داشت در حدیث درویشَان. و او مَردی نکتَه گَوی وبد و طنَاز، گفَت ایَت همَم شَغلی و فرضیَه  

اکری! پنداشح كی آمدۀ كی چیزی بسریس، بَروای دوسَت كَی مَن اکری دارم هممَد ازیَن كَی مَن چیَزی 
 ورند )؟( و وخ وخ كنیدو این یبت برگویید و رقص كنید:بشما ده كی مشا وحدك

َََََََََی َََََََََازار آی َََََََََه ب  آراسَََََََََته و مسَََََََََت ب

 

ََََََی؟  ََََََار آی ََََََی گرفت ََََََدیس ك  ای دوسََََََت ن
 

گویَد وقَت را من چون این خخن شنیدم وخدمت شیخ آمدم و خواسح كَه آنَچ رفتَه وبد بَاز نَامنو. گفَح كَی  
باید، چنانک رفته اسَت بایَد گفَت. مَن آنَچ رفتَه چیزی معلوم نیست تا پ  ازین چه وبد. شیخ گفت خیانت ن

َََه آراسَََته بزیَََت  َََت و او را بگَََویی ك َََار ببایَََد رف وبد براسَََیت حکایَََت رکدم. شَََیخ گفَََت دیگَََر ب
دنیاومست و مخمور دوسیت دنیَا بَه بَازار آیَی، فَردا در بَازار قیامَت نَدیس كَی گرفتَار آیَی؟ كَی خداونَد 

راَی املُس  ِاه  گوید   من بازگشح و به نزدیک وی شدم و پیغام شیخ بدادم. او سر در پی  افگند . َتِقمیدَناالصَّ
و سَاعیت اندیشَه رکد و گفَت فََالن نَاَنا را بگَوی و صََد درم سَمی ازو بسَتان كَی مشََا كَی سَرود را چنََنی 

 دفسری وتانید رکد من با مشا هیچ چیز ندارم و كیس با مشا برنیاید!
در خان ا  كوی عدح كویان وبد، روزی سفر  هناد  وبدند اند كی درآن وقت كی شیخ آورد  حکایت:

بردند در میانه شیخ وبمحمد ََویین درآمَد و سَالم رکد شَیخ سَالم وی و شیخ با درویشان چیزی بکار  
َََواب نََداد و التفََات نکََرد، وبمحمََد بشرسََت و برنجیََد و ششسََت. چََون طعََام بکََار بردنََد و دسََت 

محمد َویین َواب بازداد پ  گفت كه سَالم نامیسَت از ناهمَای حَّ  بشستند شیخ بر پای خاست و سالم وب
َل َالله و ما روا ندارو كه با دهان آلود  نام او برو. وبمحمد خوش دل گشت وگفت آنچ شَیخ را هسَت از 
طر  ت و شریعت ك  را نیست! و مجلا متصوفه كی حاضَر وبدنَد از آن كلمَه فایَهد گرفتنَد. از ایکجاسَت كَی 

 یان بر سفر  باشند سالم نگویند تا فار  نشوند.چون صوف
شََیخ وبسََعید قََدس الّل روحََه مهشََریۀ داشََت كََی فرزنََدان شََیخ او را عمََه گفتنََدی و او در  حکایََت:

غایت زهد وبدست و چون بَه ضَرورت بَریون آمَدی چَادر و مَوز  در پَ  سَرای هنَاد  داشَیت و چَون 
بدان چادر و موز  و َامه كَی در پَ  سَرای داشَت  بریون شدی َاما كی در خانه داشیت نسوشیدی و ه

بدان بریون شدی تا گردی كی از كوی برآن َامه نشیند وخانه نیارد. و هبر وقت كی شَیخ وخانَا او رفَیت عمَه 
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سرای را پاک بشسیت و گفیت شیخ بَا كفیشَ كَه در شَارع رفتَه اسَت در سَرای مَا رفَت. شَیخ در سَرای عمَه 
ی شیخ این خَخن وت زِرشوشَه اسَت! شَیخ گفَت ایَن خَخن مَا زر شوشَه اسَت و گفت. عمه گفت اوبدو خخن  

دیَدی خامو  وت گوهر ناسفته است! و از صومعا عمه سوراخی بصومعا شیخ رکد  وبد تا پیوسته شیخ را  
پرسیدی روزی شَیخ در صَومعا خَوی  وبد و خضَر علیَه السَم كَی او را بَا شَیخ بسیارصَحبت وبد و خخن  

گفتند. عمه بدان سورا  آمد، بدانست بَه رکامَت آمهد وبدو هر دو تنها نشسته وبدند و خخن   نزدیک شیخ
رکد، خضَر دورکت از كَوزۀ گویَد، پوشَیهد مراقبَت احَوال ایشَان  كه آن خضر است كی با شَیخ خَخن  

راز شَد. شیخ كَی در پَی  هنَاد  وبد آب خَورد، چَون خضَر برخاسَت شَیخ بَا او مهب برخاسَت و از پَ  او فَ
چون ایشان بریون شدند حاو عمه برا  بام برآمد و در صومعا شیخ رفَت و از هبَر تَرّبک از كَوزۀ شَیخ از آن 
موضع كی خضر آب خورد  وبد آب خورد و بریون آمد. آن وقت را كَی عمَه بصَومعا خَوی  آمَد شَیخ 

ز داد كی تا آن سورا  كَی بصومعه آمد و آن حال عمه به رکامت بدید و با عمه هیچ نگفت، خادم را آوا
 به صومعا عمه وبد برآوردند.

شیخ گفت قَدس الّل روحَه كَی یکَی هبشَت وخَواب دیَد و خَواح هنَاد  و مجَاعیت نشسَته،  حکایت:
اوخواسََت كََی بدیشََان نیََز موافقََت كنََد، یکََی بیامََد و دسََت او بگرفََت و گفََت َََای وت نیسََت! ایََن 

دو داری، وت با ایشان نتواح نشسَت. شَیخ مَا گفَت اكنَون خَود اند و وت خوان كسانیست كه یک پریاهن داشته
اکر بدان آمهد است كی مرقعی كبود بدوزند و درپوشند و پندارند كی مهه اکرها راست گشَت. بَرآن سَِرُخم 

گویند كی یکبار دیگر بدان خم فرو بر تا كبَودتر گَردد كَی چنَان داننَد كَی صَوفی ایَن نیل بایستندو  
و در آراسنت و پریاسنت مانهد و آنَرا صَن و معبَود خَوی  رکد  و درآن روز كَی شَیخ ایَن مرقع كبود است 

انَد بعَد گفَت شَیخ را فرََی فوطَه دوختَه وبدنَدو پوشَیهد داشَت،گفت مَا را اكنَون مرقَع پوشَیهدخخن  
و روز  هفتادو هفت سال كی ما را درین روزگار شهد است و رنجها و بالها درین را  كشیهد آمهد است و شب

اند. اكنون هَر كیسَ آسَان مرقعَی بدوزنَد و بسَر یکی رکد  آمهد است، پ  ازین مهه ما را مرقع پوشیهد
 فرو افگنند.

ُه الِالُه ِاالَّ  َم  َفاع  گویمی ترا   الّل ُقوُلو االِالَه ِاالَّ گفتمی گوید مهه را  شیخ ما گفت   * بدان و ببنی كَه ََز  لّل انَّ
جَاَرُة    یکی از ماوراء النهر حاضر وبد این آیت برخواند كیازو یکی نیست. پ و ُوُقوُدها الّنَاُس َوال ِ
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شیخ در آیا عذاب   خخن گفیت، گفت چون سَنر و آد  بَه نزدیَک وت بیَک نرخسَت دوز  بَه سَنر 
 تاب و این بیچارگان مسوز! 

و از شَیخ سَؤال رکد كَی ای  اند كی كیس از بغداد برخاسَت و مبیهنَه آمَد نزدیَک شَیخ،آورد  حکایت:
شیخ حّ  سححانه و تعاو این خالی  را وچه آفریهد؟ حاَتمند ایشان وبد؟ شیخ گفت نه امَا از َهَت سَه چیَز را 

بایسَت بایست، دوم آنکه نعمت  بسیار وبد خورنهد  آفرید: اول آنکه قدرت  بسیار وبد نظارگی  
 .بایستسدیگر آنکه رمحت  بسیارست گنا  اکر  

بَاش در پَی  ُرفت، شیخ گفت ای َاخَی چَون گَوی  وقیت دروییش در پی  شیخ خان ا    حکایت:
 َاروب، چون كوهی مباش در پ  َاروب.

: یََک روز شََیخ بََا مجعََی صََوفیان بََدر آسََیایی رسََیدند، اسََب بََاز داشََت و سََاعیت وتقََف رکد، پََ  گفََت 
سََتام و نََرم بََاز نسَت كََی مََن دارم درشَت  گویَد كََی صتََوف ایگویََد؟  دانیَد كََی ایََن آسَیا چََه   
كَن. مهَا مجَع را وقَت كن تا آنچ نباید از خوددور  كن، سفر خود در خود  ده و گرد خود طواف   

 خوش شد ازین رمز.
اند كی استاد وبصال  را كی ُمقری وبد رنجی پدید آمد چنانک صاحب فراش گشت شَیخ آورد  حکایت:

ب را گفت دوات وقم بیار تَا بَرای وبصَال  حَرزی امَال كَن. پَ  فرمَود كَی شَوی ، خواَه وببکر مؤد
 یبت:

 حََََََََََورا شظََََََََََارۀ نگََََََََََارم صََََََََََف زد
ََََََران ر  مطََََََرف زد ََََََک خََََََال سََََََیه ب  ی

 

ََََََب مبانََََََد كََََََف بََََََر كََََََف زد   رضََََََوان بیج
 ابَََََََََدال ز بَََََََََمی چنَََََََََر در م َََََََََحف زد

 

اثر صَحت پدیَد آمَد و آن خواَه وببکر مؤدب شوشت و به نزدیک وبصال  بردند و بروی بسته، در حال 
 عارضه زایل گشت.

انََد كََی یکََی از مشََایخ در عهََد شََیخ بغََزا رفتََه وبد وبالیََت روم، روزی در آن آورد  حکایََت:
كین كه دل وت ازین مجاعت كَی ایکجَا هسَتند رفت، ابلی  را دید، گفت: ای ملعون ایکجا چه  دارالحرب  

گذشَح، شَیخ وبسَعید ام. گفَت چگونَه؟ گفَت مَن مبیهنَه   اختیار خوی  افتادفارغست؟ گفت من ایکجا یب
 شد در را  عطسا داد مرا ایکجا افگند.وبالخری از مسجد با سرای  
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كنَد. شَیخ گفَت عجَب كند و بروز  از  و ه از شیخ سؤال رکدند كی ای شیخ كسیست كی بشب دزدی   *
 نیست كی ربكا  از روزش از دزدی شب باز دارد.

یکی از پریان گفت كی ترا وخواب دیدم، گفح اهیا الشیخ چه كنَمی تَا ازیَن نفَ  ربهَمی؟ شَیخ گفَت شیخ را  *
هیچ چیز نباید رکد برای آن معین كه مهه رکد  است و وبد ، هیچ چیز از سر نتوان گرفت. اگر خَدای هنَاد  

در طلَب انَدازدو وحّقیقَت  است وتفی  دهد و اگر ننهاد  است آرۀ نه   باشد و نه بی . اگر هناد  اسَت تَرا
 طلبد، آنگا  ترا نیز در طلب اندازد.او ترا  

شیخ گفت كی در خرب است قو  به نزدیک رسَول صَلی الّل علیَه و سَم آمدنَد و پرسَیدند كَی دروییشَ  *
ََد و گفََت وت پََکج درم داری؟ گفََت دارم، وی را گفََت كََه وت درویََ   چیسََت؟ یکََی را ازیشََان خوان

ََکج درم معلََوم داری؟ گفََت نیسََیت. دیگََری را وخ  ََدارم، گفََت پ ََکج درم داری؟ گفََت ن ََد وگفََت پ وان
دارم، گفَت وت ه درویَ  نیسََیت. دیگَری را وخوانََد و گفَت پََکج درم داری؟ گفَت نََه، گفَت پََکج درم 
وَََو  داری؟ گفََت نََه، گفََت بََه پََکج درم َََا  داری؟ گفََت نََه، گفََت پََکج درم كسََب وتاح رکد؟ گفََت 

ی  نیسیت، دیگری را وخواند و گفت ترا ازین مهه هیچ چیَز هسَت؟ گفَت وتام،گفت برخیز كی وت درو
نه، گفتا اگر پکج درم پدید آید گَویی كَی مَرا ازیَن ننَب اسَت؟ گفَت   ازیَن نباشَد، گفَت برخیَز كَی وت 
دروی  نیسیت. دیگری را وخواند وگفت ازین مهه كی گفتمی تَرا هَیچ هسَت؟ گفَت ه نَه. گفَت اگَر پَکج 

را در آن صترف باشد؟ گفتا نه یا رسول الّل. گفت چَه كَین؟ گفَت بَه حَمک مجَع باشَد. رسَول درم پدید آید ت
گفَت وت دروییشَ و دروییشَ چنََنی باشَد. چَون رسََول ایَن بگفَت ایشََان مهَه در گریسَنت ایسََتادند و 

خواننَد و دروییشَ خَود اینسَت كَی وت نشَان رکدی، اكنَون مَا گفتند یا رسَول الّل مَا را مهَه درویَ   
 یستمی؟ گفت دروی  اوست و مشا طفیل او باشید.ك

بَرد، مردمَان شیخ گفت قدس الّل روحه العزیز وقیت زنبوری مبوری رسید، او را دید دانا گنَدم وخانَه   *
گردانیدند، زنبور آن مَور را گفَت كَی ایَن چَه خَخیت و مشَقت اسَت هنادندو او ر ا خسته  پای بر او  

كیش بیا تَا ببیَین كَه مَن چگونَه آسَان هنادۀ؟ بیک دانا محّقر چندین مذلت   كی وت برای دانا بر خویشنت
گریم. پ  مور را بداکن قصایب برد. گوشت آویخته وبد، زنبور درآمَد خورم، یب این مشقت ننب   

از هوا و بر گوشت نشست و سری وخورد و پارۀ فَراه آورد تَا بَربد، قصَاب فَراز آمَد و اکردی بَر میَان وی 
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كشَید و زد و او را بدو نمی رکد و یبنداخت. زنبور بر زمنی افتاد، آن مور فراز آمد و پَای  بگرفَت و  
 گفت هركه آنجا نشیند كی خواهد چنان  كشند كی نخواهد. 

خواَه مصعد پسر خواَه امام مظفر محدان َنقاح گفَت كَی یَک روز شَیخ وبسَعید قَدس الّل  حکایت:
نشسته وبدند. پدرم شیخ را گفت صوفیت نگوو و درویشت نگوو بلکه عارفَت روحه العزیز با پدرم 

گََوو بََه كمََال، شََیخ وبسََعید گفََت آن وَبد كََی او گویََد و خواَََه مصََعد گفََت صََاینه َََدۀ مََن وبد ومََادرم 
راحَیت را پََی  شََیخ اوبسَعید بََرد ششََاوبر و مََادرم دوازد  سَاله وبدو هنََوز بََا پَدرم خََخن نکََاح نگفتََه 

ماردم را سؤال رکد كی چه نا ؟ گفت راحیت، گفت مبارک بَاد! اكنَون صَوفیان را دعَویت بایَد  وبدند. شیخ
رکد، گفت هَیچ چیَز نَدارم، گفَت گَدایی كَن، گفَت چَون كَن؟ پَ  مهَان سَاعت شَیخ را گفَت صَوفیان را 
َََا بسَََرای  َََرد ت َََرا برداشَََت و ب َََریاهن و ردا هَََر دو وبی داد، آن َََهد. شَََیخ پ َََزی ب دعَََویت خَََواه رکد،چی

کالیان. آنجا مَادری وبد و دخَدی، گفَت شَیخ وبسَعید از مَن دعَویت خواسَته اسَت، مَن گفَح چیَزی می 
ََه ارزد؟ دخََد  نََدارم، مََرا گفََت گََدایی كََن، مََن از وی گََدایی رکدم، ایََن هََر دو مبََن داد، مشََا را ایََن وچ

دا برداشَت و برخاست و وخانه درشد و َفیت دست و رنجن بیاورد به قیمت شصت دینار و پی  من شهاد و ر
مادر عقدی بیاورد ه به قیمت شصت دینار و پریهن برداشت. ساعیت ششستمی، من گفح این َاهمای شَیخ بَا 

گوید من با هیچ ك  قرار نگریم و دریکجا یا من باشم یَا غَری دانید؟ گفتند نه. گفح  گوید، مشا  من خخین  
نگریست تا چه باید رکد. پَ  ایشَان برخاسَتند و در ردا و  من، مشا را بره این هست؟ گفتند نه، گفح بباید

پریاهن وبسه بردادند و پی  من هنادند و گفتند این بشَما ال  دسَت، دسَت ورنجَن و عقَد بَه حَمک مشاسَت. 
برخاستمی و پی  شیخ آمدو و ردا و پریاهن پار  رکدنَد. بعَد از آن صَاینه شوقَان آمَد و پَی  خواََه مظفَر 

گفَت و خواََه مظفَر در ق َا. خواََه مظفَر را خَخن صَاینه گفتند. صاینه در فنا خَخن  ن  آمد و هر دو خخ 
خوش آمد، گفت هركه مواف  وت مواف  حّ ، و هركه مخالف وت مخالف حّ . صاینه گفت شرر ایَن دَاری بایَد 

وبد كَی قََوم  و مَن هَیچ نََدارم ایَن راحََیت را در اکر وت رکدم.خواََه مظفََر گفَت مَن ازیََن فَارغم. و د  سََال
خواََه مظفَر برمحََت خَدای تعََاو شَهد وبد و د  سََال كَه قََوم  زنَهد وبد حََاَت  نبَود. بعََد بیسَت سََال 

 راحیت را وخواست و خواَه مصعد از وی در وَود آمد به براکت مهت و نظر شیخ قدس الّل روحه.
وبر بگورسَتان حَری  اوبالفضل محمدبن امحد العارف النوقاح گفت كی با شَیخ وبسَعید در نشَا حکایت:
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بریون شدو وجنازۀ عزیز. چون برابر خاک امحد طابراح رسید، اسب شَیخ بایسَتاد و چشَم شَیخ بَر خَاک امحَد 
نگریست، پ  اسَب برانَد و گفَت: امحَدالطابراح تَیَکَّم طابراح مباند و یکساعت نیز دران خاک  

 َمعی.
و اسَتاد اوبالقسَم القشَریی را كَی نشسَته وبدو هَر  شیخ گفت وخواب دیدم خویشنت و استاد وبلَع دقان را *

ََا  ََا هََر دوان برخاسََتمی و آن وج ََان كنیََد. م ََد و هََر یکََی چیََزی قرب ََی برخیزی ََدایی درآمََدی ك سََه، ن
گریسَت، اگَر آن وتانسَت آوردن و  كوشید آن وجَای  َیآوردو. استاد وبالقسم قشریی هرچند   

 وجای آوردی در َهان چون او نبودی.

رفَت، مَاری عظَمی بیامَد و خویشَنت را در پَای اند كی شیخ قدس الّل روحَه العزیَز  آورد  یت:حکا
رکد. شَیخ  َود. در خَدمت شَیخ دروییشَ حاضَر وبد، ازآن حالَت تیجَب  مالید و وبی د َرب  شیخ  

خَواه. شَیخ دروی  را گفت كی این مار به سالم ما آمهد اسَت وت خَواهی كَی تَرا مهچنَنی باشَد؟ مَرد گفَت 
 خواهی.گفت هرگز ترا این نباشد چو  

 
گشت شَیخ كیسَ را بَا وی قفرسَتاد، چَون وقیت امحد وبلیث نزدیک شیخ آمهد وبد، چون باز   حکایت:

گفَت. شَیخ گفَت كَدام گفَت؟ گفَت حَدیث نعمتهَای خَدای تعَاو  باز آمد پرسید كی در را  امحد چه  
درَاسست، آن نعمت كی با ما رکد  است یا آن نعمت كَی بَا مشَا رکد  اسَت؟ گفت؟ این نعمتها برنعمتها را  

آن نعمت كی با ما رکد  است بلندترین و بزرگدین نعمتهاست و آن نعمت كی با مشا رکد  است میانَه اسَت و 
 متام شود. پ  گفت پریی وبد  است و موی سر باز نکرد  تا ك دم در سرش آشیانه هناد و وچه رکد..

شَد. شَیخ اوبسَعید در اند كی خواَه لَع خبَاز از مَرو مبیهنَه آمَد كَی وجانَب بَاورد  آورد  :حکایت
گفتند. در میان خَخن حَدیث یکَی مسجد نشسته وبدو خواَه امحد نر و بسیار مشایخ با ه وبدند و خخین  

بایَد، آن را  رفت خواَه لَع خباز گفَت آری مَردی بَا مهَت اسَت، شَیخ گفَت ََوامردیاز اشای دنیا  
مهت نخوانند آن را امننت وخوانند. آنکه مال را نفقَه كنَد آن را امننَت گوینَد نَه مهَت. صَاحب مهَت آن 

 باشد كه اندیشا او بدون خداوند هبیچ چیز فرو نیاید.
انَد كَی شَیخ قَدس الّل روحَه العزیَز در مسَجد نشسَته وبد و اکهَی بَر محاسَن مبَارک او آورد  حکایَت:
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دروییش دست دراز رکد وآن اک  برگرفَت و در مسَجد یبنَداخت. شَیخ روی وبی رکد و گفَت  اوفتاد  وبد،
ای اخی ندسیدی بدین كی رکدی كی خداوند عّز و َّل هفت آ ان بَر زمَنی زنَد ونیسَت گردانَد؟ كَی 

د َواق  َواخ  حّ  تعاو این روی بدین عزیزی را فرمود كی برآن خاک مسجد هنی  ب  جُ ا بَر محاسَن وت این اک  ر َدِ
 ما روانداشیت، چون روا داشیت كه در خانا خدای یبنداخیت؟

انََد كََی درآن وقََت كََی شََیخ قََدس الّل روحََه العزیََز ششََاوبر وبد اسََتاد امََام وبالقسََم آورد  حکایََت:
كین. َواب داد كی اوقاف در دسَت ماسَت شنوم كی وت در اوقاف صترف  قشریی را پیغام فرستاد كی  

 باید.. شیخ باز َواب داد كی ما را دست مشا چون دل مشا  نه در دل ما
استاد عبدالرمحن گفت، كی مقری شیخ وبد، كی در آن وقَت كَی شَیخ قَدس الّل روحَه العزیَز  حکایت:

ششاوبر وبد یکی به نزدیک شیخ آمد و گفت مردی غریمب، بدین شَهر درآمَدم و مهَه شَهر صَیت و آوازۀ 
ارسَت اكنَون از آن یکََی بَامنی. شََیخ گفَت بهمَل وبدو، یکََی بَه نزدیََک مشاسَت و تَرا رکامتهََای بسی

َنیَین آن چیسَت كَی آن نَه رکاماسسَت وبالعباس قصاب در آمد و مهنی سؤال رکد، شیخ وبالعباس گفَت  
آنچ آنجا بیین پسر قصایب وبد كه از پدر قصایب آموخت، چیزی بدو  ودند و او را بروبدند، به بغداد تاختنَد، 

شبلی او را به مره فرستاد و از مره به مدینه فرستاد و از مدینه به یبت املقدس، خضر را بَدو  ودنَد و در پری 
ََا از  ََاز آوردو عََاملی را روی وبی آورد ت ََا ب ََاد و ایکج ََول رکد و صََحبت افت ََا ایََن را قب ََد ت دل خضََر افگندن

آینَد و ازمَا او را راف عَار سَوختگان  كنند و از اطشوندو وتبه  آیند و از ظلمتها بیزار  خرابایا  
بایَد در وقََت كَی بیَن، گفََت نیَک ببَنی نََه رکم َوینَد، رکامَت بََی  از ایَن وبد؟ پَ  گفََت رکامَیت   

اوست كه فرزند ُبزُكیش را درصدر بزرگان ششَانند و بَه زمَنی فَرو نشَود و د ار بَر وی نیفتَد و ایَن خانَه بَر 
آلت و كسَب روزی خَورد و خلَ  را وخورانَد، ایَن مهَه نَه یت دارد، یبملک و مال والوی فرو نیاید؟ یب

رکاماسست؟ آنگه شیخ ما گفت ای ََوامرد مَا را بَا وت مهَان افتَاد كَه وی را. ایَن مَرد گفَت یَا شَیخ مَن از وت 
گویی؟ شیخ گفت هركه وجمله رکو را گردد مهَا حَراکت وی رکو طلمب وت از شیخ وبالعباس  رکامات وت  

 ا گردد پ  تبسم رکد و بگمارید و گفت:ر
 هَََََر بَََََاد كَََََی از سَََََوی وخَََََارا مبَََََن آیََََََد
 ربهَََرزن و هَََر مَََرد وجَََا بَََروزد آن بَََاد

 آیََََََدزووبی گََََََل و مشََََََک و نسََََََمی  ََََََن  
 گویََََََد مگََََََر آن بََََََاد مهََََََی از خََََََنت آیََََََد
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 نَََه نَََه زخَََنت بَََاد چنَََان خَََوش َنزد هَََیچ
 هََََََر شََََََب بگََََََراو بََََََیمش تََََََاوت برآیََََََی
 كوشََََََم كََََََه بسوشََََََم صََََََامن نََََََام وت از خلََََََ 
َََََه َََََا هركَََََه خَََََخن گَََََوو اگَََََر خَََََواه اگرن  ب

 

ََََََد ََََََر معشََََََون مََََََن آی ََََََاد مهََََََی از ب  اکن ب
 زیََََََرا كََََََه سََََََهیلی و سََََََهیل از میََََََن آیََََََد
 تَََََََََا نَََََََََام وت   در دهَََََََََن انجمَََََََََش آیَََََََََد
َََََََََد َََََََََدر دهَََََََََن آی َََََََََام وت ان  اول خَََََََََخن ن

 

پ  شیخ گفت چوشهد را پاک گرداند حراکت و سرنات و قالت و حالت آن شهد مهه رکامات وبد و صَلی الّل 
  محمد و آله امجعنی.لَع
 

 فصل سوم
و ابیات كی بر لفظ عزیز او رفته است آن قدر كی  یت از ناهماروحه العزیز ومّش  الّل در بعضی ازفواید انفاس شیخ قدس 

 به نزدیک مادرست گشته است
 

 شیخ گفت اکر دیدار دل دارد نه گفتار زبان. *

ی ال   َوَاّما َمن   * ف  خاَف َمقاَم َرّبِه َوهَنَ َ  َ  نَّ تا نکیشَ نفَ  را زو َنَرهَی بَدین بسَنهد نبایَد شَد كَی  وِی َعِن اهل 
 گویی ال اله اال الّل گفح مسلمان شدم.

ُه  ِمُن َاك  َوما ُیؤ   * وُه   الّل ِب  َاُ آرند بیشد آننَد كَی بَدل شَرک دارنَد. گفت ایشان بزبان امیان  ِرُكوَن ُمش   ِااّلَ
هرچ  َیشاُء  ِفُر ماُدوَن آِلَک مِلَن  َرَک ِبِه َوَیغ  ُیش   ِفُر َان  الَیغ   الّل ِانَّ گوید من شرک نیاُمرزم خدای عزو َل  

بریون شرک وبد آنرا كه خواه بیامرزم و ترا هفت اندام به شک و شَرک آمنَهد اسَت بَریون بایَد رکد 
 این شركها ازیشان تا بیاسایند.

ََر ِبالّطََاُغوِت طََاُغوُت ُكََلِّ َاَحٍََد َنف  َیک   َفَمََش   تََا شفََ  خََوی  اکفََر نگََردی وخََدای مََؤمن نشََوی.  ُسََُه ُف
گوید كَی فَالن بَا وت زشَیت دارد و  طاغوت هر كیس نف  اوست آن نف  كه ترا از خدای تعاو دور  

رکد و هبمان باوتنیکی مهه سوی خل  را   اید و این مهه شركست. هیچ چیز وخل  نیسَت، مهَه بدوسَت، 
باید رکد و استقامت آن باشد كی چون یکی گفَیت دیگَردو نگَویی  این چننی بباید دانست استقامت

 و خل  و خدای دو باشد.
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كیس به نزدیک رسول صلی الّل علیه و سم آمد و گفت كی مرا خخین گوی در مسلماح كه اصَلی باشَد كَه  *
َّ اس   الّل ُت ِب آَمن  دست در آن زم. گفت بگوی 

ُ
َگوید كه و درین آیت   َتقم  َّم َا ِانَّ الَّ َ َّ  الّل ِذیَن قَاُلوا َرش 

ُ
َّم

گوید التروغوا روغان الثعلب كه چون روبا  چرخه مزنید كی هر زماح معین درین آیت آن   تقاُموااس  
سر وجایی دیگر زنید كی آن امیان درست نباشد امیان چنان آرید كی گویید الّل الّل و بر آن استوار باشَید 

ون خدای گفَیت نیَز حَدیث مخلَون بَر زفَان نَراح و دوسَیت بَا كیسَ دار كَه و استوار وبدن آن باشد كه چ
 چون وت بریس اونرسد و باقی باشد تا وتنیز هست با  كی هرگز نریس.

 شیخ گفت داوری اکفریست و از غری دیدن شركست و خوش وبدن فرضیه است. *

ََه شََیخ را گفتنََد یکََی وتبََه رکد  وبد بشرسََت، شََیخ مََا گفََت اگََر وتبََه اورا نش  * رسََته وبدی او هرگََز وتب
 ششرسیت.

 عیب مجویید كه نیابید.گفیت كی وتیب َنایی و مهو گفت كی معشوقا یبشیخ پیوسته   *

 شیخ گفت هزار دوست اندک وبد و یک دمشن بسیار وبد. *

 شیخ گفت روزی در مناَات بار خدایا بیامرز كی دوست چننی دارد و مسرس كی خردۀ دارد. *

 ردان اودر مسجد باشند؟ گفت درخرابات ه باشند.شیخ را پرسیدند كی م *

 دریغی مال یافتمی.داوری سینه و یبشیخ گفت ما آنچ یافتمی به بیداری شب و به یب *

شیخ را پرسیدند كی صوفی چیست گفت آنچ در سر داری شهی و آنچ در كف داری بدهی و آنچ بر وتآیَد  *
 نجهی.

 شؤم.شیخ گفت: كل ماشغلک عن الّل فهو علیک م *

ََر   * ََّ  وبد َگنََهد وبد چََون شََیخ گفََت در شََبانروزی یس هََزار نفََ  ازوت ب ََه وح ََی ن آیََد، هََر آن نفََ  ك
 مرداری كی فریسته از آن بیین بگرید.

شیخ گفت: وقتلک بنی الَنَفسنی. وقت وت میان دونف  اسَت یکَی گذشَته و یکَی ناآمَهد. پَ  گفَت  *
 .دی شد و فردا كو؟ روز امروز است. الوقت سیف قاطع

 شیخ گفت صتوف دو چیز است: بیکسو نگریسنت و یکسان زیسنت. *

 شیخ گفت الّل و ب  و ما سوا  هوس و ان طع النف . *
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 تر.تر این را  بدو پاینهدشیخ گفت: من ص  قصهد الینا وَب حّقه علینا، هركه قصد اوبدین را  درست *

 شیخ بسیارگفیت كی كن هیودیًا صرفًا واالفالتلعب بالتوری . *

 گفت: راح النف  كلها یف التسلمی وبالؤهایف التدبری. شیخ *

شیخ گفت آن پری را گفتنَد كَه دعَایی در اکر مَا كَن. گفَت: اختیَاُر مَاَری لَک یف االزل خَری مَن معارضَ   *
 الوقت. الخری امجع فامی اختارخالقنا و اختیار سوا  الشر و الشؤم.

   النف  واالفال سشغل بد هات الصوفی .شیخ گفت اینست و ب  و این بر ناخین بتوان نبشت: ِاآو  *

 «.شیخ گفت مسلماح گردن هنادن وبد حکمهای ازو را واالسالم ان میوت عنک نفسک *

شیخ گفت شهد به  َاز بَازنگرد خداونَد سَححانه و تعَاو گویَد منگَر مَن تَرا هبَد از آم. چَون بَار دوم  *
سَوم بَازنگرد خداونَد تعَاو گویَد نگَری ؟ چَون بَار بازنگرد خدای تعاو گوید منگَر وچَه  

 نگری.شوبر آن كی بدو  

 داح كَََََه مَََََرا یََََََار چَََََه گفتسَََََت امََََََروز

 

ََََدوز  ََََهد ب  َََََز مََََا بکیسََََ در منگََََر دی
 

شیخ مامفت روزی بر سر مجع كی: وخدای كی داند و این هفتاد سوگند است كی هركَی را خَدای عَزو  *
وبد. آنگَََه شَََیخ ایَََن یبَََت  َََل را  دیگَََر فَََرا پَََی  اوهنَََد آنکَََ  را از طریَََ  حَََّ  بیفگنَََهد

 بگفت:

 گفتََََََََََََََََار دراز مختصََََََََََََََََر بایََََََََََََََََد رکد

 

َََََََََََدآموز حَََََََََََذر بایَََََََََََد رکد  َََََََََََار ب  وز ی
 

گویَد و یار بد آن وبد كه دو گوید دو گفنت كفر باشد، ازین حذر باید رکد و این نف  سست كی خَخنهابتو در 
 ب .فگند. گفتار دراز مختصر باید رکد آنست كی یکی گویی و ترا با خل  مهب در 

َ گویَد: شیخ گفت خَدای   * َ َمَمُک  ِانَّ َارک  تَرین مشَا پرهیزَگرتَرین مشاسَت و پرهیَز گَرا   َیُکم  َاد   الّل َد ِعن 
َََک رکدن از خََودی خودسََت و چََون وت از نفََ  خََوی  پرهیََز رکدی وبی رسََیدی  َوهََذا ِصََراُی َربِّ

قّوام را نبود، عایَد را نبَود و سَاَد را  اینست را  من دیگر مهه كوریست. این را  صّوام را نبود و ُمسَتِقامی
و راكع رانبود، این را  پرهیز رکدنست از خویشنت و هذا صَرای ربَک مسَتقامی اینسَت را  مَن اگَر را  مَرا 

 خواهی. 

گفَت دروییشَ نَا  اسَت واقَع چَون متَام شَد و بغایَت «التصَوف اسَم واقَع فَاآا َت فهَو الّل »شیخ مَا گفَت  *
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 ی چیزی دیگر  اند.برسید آنجای خود َز خدا

دروییشََ روزی در پََی  شََیخ مََا ایسََتاد  وبد وحرمََت چنانََک در  ََاز ایسََتند. شََیخ گفََت نیکََو ایسََتادۀ  *
 چنانک در  از ایستند و لکن هبد ازین آن باشد كی وت نبا .

 شیخ گفت هرچ نه خدای را نه چیز و هركه نه خدای را نه ك . *

 جا وت نیسیت هبشتست.شیخ گفت هروجا پنداشت سست دوزخست و هرو  *

ََاب میََان شََهد و خََدای آ ََان و زمََنی نیسََت و عََرش و رکیس نیسََت پنداشََت و مََین وت  * شََیخ گفََت حج
 حجابست،از میان برگری وخدای رسیدی.

و از  مَن َقَنَع َشََبَع انَد بَرای اکر بسَنت. از وتریَ  شیخ گفت چهار خَخن از چهَار كتَاب خَدای تعَاو برگزیَهد *
ُل لََع و از قرآن:  َمن َصَمَت َنجاو از زوبر:  ِمَ َتَزَل َس َمن اع  انجیل:  وكَّ  .ُبهَفُهَو َحس   الّل َوَمن تَیَ

انَد سَاهلا برامیَد وبی ایَن اند و تَن در داد اند و بر یکجای مالزمت رکد شیخ گفت مردان تن را یله رکد  *
 حدیث.

بَر دل و دل بَر حَّ  َََل از شَیخ سَؤال رکدنَد كَی ای شََیخ در  َاز دسَت بَر وجََا هنَمی شَیخ گفَت دسََت  *
 َالله.

 اند، بایزید كو تا عنان قوی یبند؟اند عنان باز كشیهدشیخ گفت مهه عنان و ران بسر كوی بایزید رسیهد *

شیخ را پرسیدند كه شهد از وایست خود كی باز رهد؟ گفت آنگه كَی خداونَدش ربهانَد. ایَن وجهَد شَهد  *
  وی. نخسَت وایسَت ایَن حَدیث در وی پدیَد آرد، نباشد قفضل و خداوندی وی وبد و بصنع و بتوفی

كنَد، یَک چنَد در آن َهَد آنگه در وتبه بر وی بگشاید، آنگه در مجاههد افگند تا شهد َهد  
كنََد پََ  از آن عََاَز آیََد و راحََت نیابََد كََی آیََد و یََااکری  كشََد پنََدارد كََی از َََایی  خََود سََر 

عتهََا بسنداشََت رکد  اسََت وتبََه كنََد و بدانََد كََی حََایض اسََت و آلََود  اسََت، آنگََه بدانََد كََی آن طا
ََد آنگََه در   ََنی بََروی  ََدل  درآی ََن بدانََد آنگََه را  حََّ  ب ََد وبد  اسََت چََون ای ََ  خداون بتوفی

سََتاند و خوارهیََا بکشََد و بََه   ََنی رود و از مهََه كیسََ هََر چیََزی فََرا  بگشََایند، یََک چنََدی  
پ  در محبت بر وی بگشَانید تَا درآن  داند كی این فراز رکدۀ كیست آنگه شک از دل  برخیزد. 

دوسََیت یََک چنََدی فََرا  ایََد و در آن دوسََیت مََین سََر از مََردم برزنََد و در آن مََین مالمتهََا برپََذیرد و 
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مالمت این باشد كی هر چیزی پی  آید برپذیرد در دوسیت خَدای و از مالمَت نیندیشَد، پنداشَیت در 
بَدود، از آن نیََز برآیَد وشَه آسَاید و نیارامََد و وی پدیدآیَد گویَد مَن دوسَتدارم، در آن نیََز یَک چنَد 

دارد و خداونَد را بَا او فضلسَت ایَن مهَه بدوسَیت و بَه فضَل اوسَت نَه بداند كی خداوند را دوست  
وجهَََد مَََا، چَََون ایَََن مهَََه بدیَََد بیاسَََاید، آنگَََا  در وتحیَََد بَََر وی بگشَََاید تَََا بدانَََد و ببننَََد و 

َا االشَیاء برمحَ الّل ایکجَا بدانَد كَی مهَه  شناسامرداندش تا بشناسد كی اکرها وخداوندست َل َاللَه ِا ّ
اوست و مهه و مهه پنداشت است كی بدین خل  هنادست ابتالی ایشان را و بالی ایشَان را و غلطیسَت 

رانََد وجبََاری خََوی  بََرای آنکََه صََفت َبََاری اوراسََت، شََهد بصََفتهای او بََریون كََی بریشََان  
یبنَد ودر رکدار خداونَد شَود و معاینَه  رب باشَد عیَان   نگرد بداند كی خداونَد اوسَت و آنَچ خَ

كند آنگا  به مجله بداند كَی او را نرسَد كَی گویَد مَن یَا از مَن، ایکجَا دریَن مقَام شَهد را عجَزی نظار   
پدید آید و وایستها ازوی بیفتد، شهد آزاد وآسود  گردد، شَهد آن خواهَد كَی او خواهَد خواسَت، شَهد 

ام اول اکر رسََید، مهََه اوسََت و وت هََیچ كََ  نیسََیت، اكنََون مهََی گََویی كََی هََیچ كََ  نََه رفََت و بهسََای 
داح و بداح كه هیچ ك  نا، این چنَنی آسَان آسَان نتَوان باید آنگه دان  كی تا بداح هیچ چیز  ی 

طَای دانست و این بتعلمی و تلقنی شَه آیَد و ایَن بسَوزن بَر نتَوان دوخَت و برشَته بَر نتَوان بسَت، ایَن ع
َمین َریبِّ َال  باید ایزدست، تعلمی حّ    ا َعلَّ مح  آِلَک مِمّ َ ال  رَّ . َّم قال الشیخ: َذب َذب  مَن الخلَ  ُقرآنُن َعمَّ

او معاین  الذات  حینئذ صار العم عینا و العنی كشفا و الکشف شهودا وَود اوصار خرسَا و الحیَوة موتَا و 
 حّقََت الخصََومات وَت الفنََاء و صََ  البقََاء و زالََت التعََب و العنََاء ان طعََت العبََارات و ا حََت االشََارات و ا

یُح   ُقل  وطاح املاء و الطنی و بیق من ر یزل كما ر یزل حنی الحنی 
َ
رأ
َ
وُ   َاص   ِان   أ

ُ
  َغَورًا َفَمَش   َحَ  مأ

 
ُکم  َیَأ  یتِ

 مِباٍء َمعنی.

 طلبند.شیخ گفت خل  از آن در رنجند كی اکرها پی  از وقت   *

گفت ایزد تعَاو در مهَه َاهیَا حَّ  خَود راتبَع حّقَون خلَ  گردانَد و از رکم و فضَل د صَریدر حَّ   شیخ *
خود عفو كند و درگذارد و در حّقون خل  روا نَدارد بَرای آنکَه رمحَت صَفت حّقسَت و عجَز صَفت 

 خل  آنگه این یبت بگفت:

َََََی شَََََا  رکد َََََان ك َََََد رکمی َََََنی كنن  آری چن

 

َََََی نگَََََا  رکد  َََََی وچشَََََم بزرگ  سَََََوی ره
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شََیخ در میََان خََخن روی بََه یکََی رکد از قََوم و گفََت وحشََتها از نفََ  اسََت اگََر اورا نکیشََ او تََرا  *
 بکشد.

* . 
شیخ را روزی سؤال رکدند كی یا شیخ ما الصدن و كیف السبیل او الّل؟ شیخ گفت: الصَدن ودیعَ  الّل یف  *

 لصاحب النف  الیه سبیل. عباد  لی  للنف  فیه سبیل الن الصدن سبیل او الحّ  وَایب الّل ان یکون

شیخ گفت اگر كیس در مقامات بدرَا الَع رسد و بر غیب مطلع شَود كَی او را پَریی و اسَتادی نبَود، از  *
 وی هیچ چیز نیاید و هر حالت كه ازمجاهدت خاو وبد زیان آن بی  از سود وبد.

َََن صتَََوف عّزیسَََت در ُآّل، وتانگریسَََت در د * َََه: ای َََ  ك َََان مجل َََت روزی در می روییشَََ، شَََیخ گف
خداوندیست درشدگی، سرییست در گرسنگی، پوشیدگیسَت در ربهنگَی، آزادیسَت در شَدگی، 
تَر زندگانیست در مره، شریییست در تخخی هركه در این را  آید و بدین صفت نرود هَر روز سَرگردان

 باشد.

دارد و راحََیت شَیخ گفَت مَرد بایَد كَه بَدو اکر مشَغول باشَد: هَرچ او را از خَدای بَاز دارد از پَی  بَر  *
 رساند اگر این ارادت بدین صفت بسر برد به مقصود رسد.بدروییش  

از شیخ ما سؤال رکدند كی از خل  وحَّ  چنَد راهسَت؟ بیَک روایَت گفَت هَزار را  بَی  اسَت و بَرواییت  *
دیگر گفت بعدد هر آرایت ازموَودات راهیست وحّ  امَا هَیچ را  نَزدیکد و هبَد و سَبکد از آن 

 كنمی.ه راحیت به كیس رسد و ما بدین را  رفتمی ومهه را بدین وصیت  نیست ك

دروییش از شیخ سؤال رکد كی اورا از وجا طلبمی؟ گفت وجاش َسیت كه نیافیت؟ اگَر قَد  از صَدن  *
 در را  طلب هنی در هرچ نگری او را بیین.

ت؟ گوینَد َنر فَالن پریسَت. برند از دور َنری یبند، گوید آنَچ َنرسَشیخ گفت آن شهد كه بدوزخ    *
گوید مَن در دنیَا آن پَری را دوسَت داشَتمی. بَاد آن خَخن را بگَوش پَری رسَاند، آن عزیَز بشَفاعت در 
حضرت حّ  سححانه و تعاو خخن گوید درحّ  آن عَار، خداونَد تعَاو بَه شَفاعت آن عزیَز اورا آزاد 

 كند.

دارد؟ شَیخ گفَت آورد وبعضی را هنَان   شیخ را سؤال رکدند كی چیست كی بعضی از دوستان را پدید *
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 آنرا كی حّ  تعاو دوست دارد پنهان دارد وآنکه حّ  را سححانه و تعاو دوست دارد آشرار كند.

 از شیخ پرسیدند كی صویف كیست؟ گفت آنست كه هرچ كند بسسند حّ  كند تا هرچ حّ  كند او بسسندد. *

 اند.ان آخرت باندو  متنعماند و منعمشیخ گفت منعمان دنیا بدنیا متنعم *

 اندكه شرک را منزل بطرست و امیان را منزل حزنست.شیخ گفت پریان ماوراءالنهر گفته *

 شیخ گفت اندو  حصاریست شهد را از محایت حّ  از بالها. *

انَد بَه كمنَد اند بَه كمنَد شَهوات و اهَل آخَرت صَید شَدگان حَّ  شیخ گفت اهل دنیا صیدشدگان ابلی  *
ب  الَفِرحنی الّل  ِان   َرح  الَدف   تعاو اندو  قال الّل  َتعَاو  الّل ِانَّ و قال رسَول الّل صَلی الّل علیَه و سَم:  الُیحِ

ب  ُكلَّ َقلٍب َحِزین  .ُیحِ
شیخ گفت چون كیس راهممی پی  آید در خاطر آید وحّ  تعاو بباید گفَت، آنگَه هبركَه از غیَب بَرآن  *

 ا در میان نباید دید.خاطر گذر كند بباید گفت و خود ر

شیخ گفت دروییش را كی هرچ بباید گفت وت بگوی كه نامفته  اند و هرچ ببایَد رکدن وت بکَن كَی  *
 نارکد   اند.

وخط خواَه اوبالرباکت شیخ دیدم كه نبشته وبد كی از پری اوببکر دروح شنیدم كی گفت از پَری وبالحسَن  *
وبسعید وبالخری شنیدم و  اع دارم كَی رسَول صَلی الّل باروزی شنیدم كی وی گفت كی این خرب از شیخ 

علیََه و سََم گفتََه اسََت: مََن احََبَّ قومًََا لَع اعمََاهلم ُحشََر یف زمََرمل و حوسََب وحسََامهب و ان ر یعمََل 
 باعماهلم.

انَد كَی هَیچ كَ  شیخ گفت: الغین تعب محبوب و الفقر راح  مرروه  و مجلَا فضَال و مشَایخ اختیَار رکد  *
 زتر و نیکوتر ازین نگفته است.درین معین موَ

اند كی هر فرزند و نبریۀ كی پی  شیخ آوردند درآن ساعت كی در وَود آمهد اسَت تَا بانَر  َاز آورد  *
بگوش  فرو گوید شیخ دهان بَر گَوش وی هنَاد  اسَت و بَه گوشَ  فَرو گفَیت وجَای بانَر  َاز كَه ایَن 

 حدیث را باید وبد.

 خل  طالت خصومته معهم و من نظر المهی بعنی الحّ  اسداح مه.شیخ گفت: من نظر او الخل  بعنی ال  *

شیخ گفت رسول گفت صلی الّل علیه من   َرع اوباب الجنَ  مَن امَیت فقراؤهَا و اكَا اهَل الجنَ  مَن امَیت  *
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ضعفاؤها و شرار امیت من یسان او النار االقماع، قیل یا رسَول الّل و مَن االقمَاع؟ قَال صَلی الّل علیَه اآا 
 كلوا ر یشبعواواآا مجعوا ر یستغنوا.ا

 شیخ گفت: من ر تیأدب باستاآ فهو بطال. *

شیخ را در مجل  سؤال رکدند كی ما التصَوف؟ شَیخ گفَت: التصَوف الصَرب تحَت االمَر و النهَی و الرضَا و  *
مَر و التسلمی یف مجاری االقدار. پ  گفت: ر یظهر لَع احد حال  شَر ف  منیفَ  اال واصَلها الصَرب تحَت اال

 النهی و الرضا و التسلمی ق ضاء الّل و احکامه عزوَل.

شیخ گفت در هر دو كی از حَّ  ِسَّری نیسَت و بَا حّقَ  رازی نیسَت از آنسَت كَی در آن دل اخَالص  *
نیست و هر رکا اخَالص نیسَت هبَیچ روی خَالص نیسَت، آنگَه گفَت خربسَت از رسَول صَلی الّل 

بَاالخالص و الشَرک وحیَوان بَنی یَدی الَرب تعَاو فیقَول الّل علیه انه قال اآا اکن  م القیمَ  ََیء 
لالخالص النطل  انت و اهلک او الجن  و   ول للشرک انطلَ  انَت و مَن معَک او النَار َّم تَال رسَول 

َتَمَن ََاَء ِباِمن َفَزٍع َ َمئٍذ. آِمُنون و  َمن َاَء ِبالحََسنِ  َفَلُه َخری  ِمنها َوُه  الّل صلی الّل علیه  َئِ  َفُکبَّ َیِّ  لسَّ
َوُهُهم ِِف الّنََاِر َهََل   َُ ََ  ُو پََ  گفََت: اطلبََوا االخََالص فََان یف االخََالص  َملََوَن َتع   ُح  َزون ِااّل مََاُشن  ُتج 

خالص یف الدنیا و االخرة، كذا قال رسول الّل صلی الّل علیه یا معاآ اخلص دینَک یکفیَک القلیَل مَن 
 العمل.

خَالص لَه یف قلبَه فَال عَم لَه یف دینَه و شَرعه. یکَی گفَت یَا شَیخ شیخ گفت: العار هواملخلص فمَش الا *
اخالص چیست؟ گفت رسول صلی الّل علیه و سم گفته است كه اخالص سّریسَت از اسَرار حَّ  در دل 
و َان شهد كه نظر پَاک او بَدان سَر اسَت و مَدد آن سَر از نظَر پَاک سححانسَت و موحَد كَه موحَد اسَت 

َلِطیَف   الّل یخ آن سر چیست گفت لطیفا از الطاف حّ  چنانک گفته است بدان سر است. كیس گفت ای ش 
و آن لطیفه قفضَل و رمحَت حَّ  تعَاو پیَدا گَردد نَه بَه كسَب و فعَل شَهد، ابتَدا نیَازی و حَزح و  ِبِعباِد 

ارادیت در دل  پدید آرد آنگه بدان نیاز و حزن نظری كند به فضل و رمحت لطیفا درآن دل شهد كَه 
لع علیه ملک مقرب وال نیب مرسل و آن لطیفه را سّرالّل گویند و آن اخالص اسَت بَا رسَول صَلی الیّط 

ا َیج  َیف  َوِبَرمَحِته َفِبذِلک َفل   الّل ِقَفضِل  ُقل  الّل علیه گفت تا با خل  بگوید   َمُعوَن.َر ُحواُهَو َخری  مِمّ

اکن حیوته بَاالخالص و الصَدن فهَو حَی  شیخ گفت: من اکن حیوته شفسه  حیوته او آهاب روحه و من *
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 ق لبه ینقل من دار او دار. پ  گفت: االخالص الذی الیکتبه امللکان والیطلع علیه انسان.

شیخ گفت هرك  كی شف  زنهد است به مره مبرید و هركه باخالص و صدن زنهد اسَت هرگَز  َرید، از  *
 سرایی به سرایی ن ل كند. پ  شیخ گفت:

َََََََََِذ  َاَنَََََََََا َعبَََََََََهُد ِسَََََََََیَََََََََا عَََََََََزَّ ُاق    ُم ِبالَّ
  ًََََََََََََ ََََََََََََواِک َخلیل َََََََََََََداًل ِس ََََََََََََي َب  ال ابَتِغ
 تینَوَلََََََََََََو َانَّ َفََََََََََََوقی تربًََََََََََََ  َوَدَعََََََََََََو  

َعَََََََََت    َوِاآا َآرَکُتَََََََََِک یَََََََََا َخُلَََََََََوب َدَ طَّ
 

 َوَلَََََََََُه ال جَََََََََیجُ َومََََََََََا َحََََََََََوت َعرفََََََََََات 
َََََََََََات َََََََََََوو َوالِکَََََََََََراُم ق  َََََََََََي ِقَ   َفِثق

َََََََََ ب  ََ َََََََََاتاَلَ ٌِ َوالِعظَََََََََاُم ُرف  ُت صَََََََََوِتَک
ََََََََََََ ََََََََََََد  َعَلی   ِت الحََسََََََََََََراتِک َوزاَد كب

 

 پ  شیخ را وقت خوش گشت و این یبت بگفت:
 گَََََََر مََََََََرد  وبم برآمََََََََهد سََََََََاو بیسََََََََت
َََََر دسَََََت وخَََََاک برهنَََََی اکیکجَََََا كیسَََََت  گ

 

 چنََََد پنََََدرای كََََه گََََورم از عشََََ  ییسََََت 
 آواز آیَََََََد كَََََََه حَََََََال معشَََََََوقم چیسَََََََت

 

حّ  راسَت پ  شیخ گفت معشوقا موحدان آن سر پاشست و این سر باقی وبد آن سر شظر حّ  قامیست و 
و از ننب خل  پاشست و درین قالب عَارییت اسَت هَر رکا آن سَر هسَت َحَّی اسَت و هَر رکانیسَت او 

 حیوانست.
 شیخ گفت روزی بر سر منرب: االمن عاش بالّل المیوت ابدا. *

َت ان َیَری الحَّ  یف قلبَک موََودا فطهَر قلبَک عَن غَری  فَان امللَک الیَدخل یبتَا فیَه قال الشیخ: اآا َاَرد   *
لخرافات و االقمش  و ا ا یَدخل یبتَا فارغَا لَی  فیَه اال هَو و التکَون انَت معَه كمَا قیَل: زوبَریون رو ا 

 خانه مرا ُشگاهست.

شیخ گفت فضل ما بر مشا از آنست كه مشا با ما گویید و ما با او گویمی، مشا از ما شنوید و ما از وی شَنوو مشَا بَا مَا  *
 باشید ما با او باشمی.

یق  العبودی  شیئان: حسن االفتقار او الّل و هذا من باطن االحوال و حسَن القَدوة برسَول شیخ گفت: حّق  *
الّل صلی الّل علیه و سم و هذا الذی لی  للنف  فیَه ننَب و الراحَ . گفَت: طَویب ملَن اکن لَه یف عمَر  

ر وجَا نف  واحد، خنک آنکه او را در مهه عمر نفیسَ صَایف برآیَد و آن نفَ  ضَد نفَ  باشَد و هَ
 نف  غالب وبد این نف  نباشد بلکه دود تنور وبد.
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شیخ گفت: ارادة الحّ  یف الخل  بالخل . پ  گفت این تغری و تلَون و شَورش و اضَطراب مهَه نفسیسَت  *
آنجا كه اثری از اَنار حّقیقَت كشَف شَود آنجَا نَه ولولَه وبد ونَه دمدمَه ونَه تغَری و نَه تلَون لَی  مَع الّل 

 ح . پ  گفت:وحش  والمع النف  را

 مَََرد بایَََد كَََی َگَََر سَََوخته خنَََدان وبدا

 

 نََََََه مهانََََََا كََََََی چنََََََنی مََََََرد فََََََراوان وبدا 
 

از شیخ سؤال رکدند كی ای شیخ ماالفتوة؟ شیخ گفت: قال النیب صلی الّل علیه ان ترضی الخیک ما ترضَی  *
 وة  فتض  سریعًا.لنفسک. پ  گفت حّقیق  الفتوة ان تعذر الخل  فامی ه فیه و من صحب الفتیان من غری فت

 شیخ گفت: ان الّل تعاو یف كل  م ثلامثئ  و ستنی نظرة او قلب عبهد. *

 پ  گفت: كش  به از كوش ، تا كش  نبود كوش  نبود و تا كوش  نبود یبن  نبود. *

 پ  گفت: من طلبه بالعبودی  الیجهد و من طلبه به  شک ان یجهد. *

ب االولنی و االخرین یف حاشَی  مَن حواشَیه ولوبَدت پ  گفت: لوبسط بسای اجملدوالفضل لدخل آَن *
 عنی من عیون الجود الحّ  املیُسء باحملسن.

اند اگر ایشان ایشان وبدندی نَه درویشَان وبدنَدی اسَم ایشَان صَفت ایشَان پ  گفت: درویشان نه ایشان *
 است هركه وحّ  را  طلبد گذرش بر درویشان باید رکد كه در وی ایشانند.

 ان طع عن الکل حیت یکون لک الکل، پ  گفت:شیخ ما گفت: [ *

َََََََََََََََودیطمعین َََََََََََََََذرک مینعَََََََََََََََین والج  ال
 فالوََََََََََََََََََود والآرک اسَََََََََََََََََری بَََََََََََََََََه

 

َََََََََع عَََََََََن هَََََََََذا و عَََََََََن آااک  َََََََََّ  مین  والح
ََََََََََََت ایََََََََََََااک ََََََََََََوآدی اآ نادی  ]حََََََََََََیت ف

 

شیخ ما را پرسیدند كه یا شیخ كیف الطری ؟ شیخ گفت: الصدن و الرف ، الصدن مع الحّ  و الرفَ  مَع الخلَ   *
شایخ اّن املروَءةاح ل زلل االخوان والیسود الرَل حیت یکَون فیَه خصَلتان الیَأس عمَا و قدادف  امل

 یف ایدی الناس َوالتغافل عما یکون مه.

شیخ گفت: روزی مریدی را كی مُبراد مرساد كی هركه مراد در كنار هنادند بدرش بریون رکدنَد و هَرک  *
الی خَود و خلَ  گشَت. پَ  گفَت هَر كیسَ را در وایست و ناوایست خود ماند دست از وی بشوی كه ب
 وایسیت است و وایست ما آنست كه مارا وایسیت نبود،.

شیخ ما را سؤال رکد دروییش كی یا شیخ این چه سوزست كی درین دهلاست؟ شَیخ گفَت ایَن را آتَ  نیَاز  *

 www.bbooks.ir



 020 

گویند و خدای تعاو دو آت  آفریهد اسَت یکَی آتَ  زنَهد و یکَی آتَ  مَرد . آتَ  زنَهد آتَ  
ز است كی در سینهای شدگان هناد  است تا نف  ایشان سوخته گردد، و آن آتیش اسَت َنراح، چَون نیا

نف  سوخته گشت آنگه آن آت  نیاز شون گردد و آن آت  شَون هرگَز برنسَد نَه دریَن َهَان و نَه 
یف قلبه َنراقیَل درآن َهان. و این آت  است كه رسول گفت صلی الّل علیه اآا َاراَدالّل بعبٍد خری َاَقَذَف 

یا رسول الّل ما عالم  آلک النور؟ قال التجایف عن دارالغَرور و االنابَ  او دارالخلَود و االسَتعداد للمَوت 
قبل نزول املوت. آن سَایل گفَت یَا شَیخ چَون آن دیَدار پَاک عطَا كنَد آن آتَ  شَون آرام گَرید؟ شَیخ 

ادت كنَد نَه سَریی آرد چنانَک امَروز گفت: از دیدن ما  هبَر  برنتَوان داشَت! آن دیَدار سشَنگی زیَ
غیبست فردا كه وخواهند دید غیب خواهد وبد. گردش بر صفت او روا نیست هر كیس كی یبند او را بر حَّد 
امیان خود یبند آن َنر امیان وبد كی از دهلا وچشمها آید تا بدان َنر امیان بر حّد خود َالل و مجال خود یبنَد 

 درین َهان و چه دران َهان پ  این یبت بگفت:بسوزندش چه بهن آت  مرد   

 آتَََََ   َََََرود هرگَََََز پَََََور آزر را نسَََََوخت
َََا بَََدین آتَََ  نسَََوزی وت   َََنی صَََایف نَََا  ت

 

پََََورآزرپی  ازیََََن آتََََ  چََََو خاشسََََد  
 شدسَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََت
 خوا  اگر د انَه خَواح خَوا  گَویی بیهَذسَت

 

عبارت مختلف وبد و معین  اند اول مهان گفت كه آخر، اماشیخ گفت هفتصد پری از پریان طر  ت خخن گفته *
یکََی وبد كََی التصََوف تََرک التکلََف. و هََیچ تکلََف تََرا بََی  از وت نیسََت كََی چََون بََه خََوی  

 مشغول شدی ازو بازماندی.

*  

پَریی بَرود وتانَد؟ شَیخ گفَت نتوانَد از آنکَه كیسَ بایَد شیخ را پرسیدند كی اگر كیس خواهد كَی را  یب *
گوید این فالن منزلسَت، ایکجَا زیَادت مقَام و در هر منزل   كی بدان را  رسیهد تا او را بدان داللت كند

دهَد تَا او ق َّوت دل باید رکد و اگر هملکه َایی باشَد بگویَد كَی حَذر بایَد رکد و او را برفَ  دل  
رود تا به مقصود رسد. و آنکَ  كَی تنهَا رود چَون د ی باشَد در میَان بیابَاح فَرو مانَهد، آن را   

َِذ  ِاسََته  فرمایَد م َانب است چنانک حّ  عّز و ََّل  نداند كی را  ازكدا َیاِطنُی ِِف ااَل  َوت  اَکلَّ رِ  ه الشَّ
و اصل این را  فرمان بردن پری وبد فان تطیعو  یتدوا چَون مریَد پَری را فرمَان بَردار باشَد مهچنَان  َحریاَن 

ُسوَل َفَقد َاطاَع الّل  وبد كی خدای را طاعت دارد َوَمن    الرَّ
ِ
 ، و الشیخ یف قومه اکلنیب یف امته.ُیِطع
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 شیخ گفت: ایاک و صحب  االشرار والتنسطع عن الّل ب حب  االخیار. *

شیخ گفت: صحبت را شرطهاست، نیکوترین لبایس كه شهد پوشد لباس وتاضَع اسَت. و عزیَز نگردانَد  *
هنادن دریَن را  و اکرهَا پدیَد شهد را مگر وتاضع وَمن وتاَضَع لّل َرَفَعُه الّل و وتاضع شرسَتگی وبد و سَر

ناآمََدن و هََیچ آفََت شََهد را در را  بََد از تکََرب نیسََت و تکََرب سََرفرازی باشََد و مََین رکدن چنانََک 
گویَد بَا مردمَان نگَر تَامین نکَین و گَردد و  ابلی  گفت انا خری منه. و گوینَد ابلَی  در بازارهَا  

ََا خداونََد نگوییََد مََن و شگریََد تََا چََه آمََد بََر مََن از تکََرب و بزرگََ واری صََفت اوسََت و هركََه ب
 منازعت كند و در برابر آید قهرش كنند.

شیخ گفت: التصوف بَالتلقنی اکلبنَاء لَع السَرقنی، پَ  گفَت هَذا االمَر الیخَای لَع احَد بَاالبرة والیشَد  *
 علیه بالخیط.

هركَه ه  شیخ گفت هركه با ما درین حدیث موافقست او ما را خوی  است اگَر چَه ازو تَا مَا مرحلهاسَت و *
پشََت مََا نیسََت دریََن حََدیث او مََا را هََیچ كََ  نیسََت آنگََه گفََت وحََط خََدا آمََهد اسََت، و هرگََه كََه 
اکرواح را دیدی گفیت از ه اکران ما هیچ كَ  بَا مشَا وبدنَد كَی َاهمَا  پَار  پَار  پوشَند و آنگَه بَا مجَع 

 اند و ایشان را در دوَهان اکر نیست.خوی  گفیت ه اکران ما اندكی

 كی حمک وقت راست و فرمان غیب راست آنگا  گفیت:شیخ گفت  *

 زلفَََََت سََََََیه اسََََََت مشََََََک را اکن گشََََََیت

 

َََََََه وجسَََََََیت وت مهَََََََه آن گشَََََََیت  َََََََ  ك  ازب
 

شَیخ گفَت كَه ایَن مهَه خالیَ  را آسانسَت كَه بََارمحن و رحَمی اکر افتَاد  اسَت مَا را بَد اسَت كَه باَبََاری و 
 قهاری اکر افتاد  است.

 نزدیکَََََََََََََان را بَََََََََََََی  وبد حَََََََََََََریاح

 

  
 

 نتوانمی رکد.كنمی مابدین بار خدای كال  گوشا خود راست  خ گفت هر چند  شی  *

كنند و هروجا كَی شیخ گفت در هر اکری كی وبد یار باید و درین را  یاران بایند چنانک ترا وحّ  دلیلی   *
 فروماح یاری دهند.

چ بر وی باشد ببننیَد مَا نیَز نگرو از شرن تا به غرب چنانک مشا بطبیق فرو نگرید و هرشیخ گفت ما   *
یبنمی تا هیچ ك  هست َایی كی بدین حدیث گرفتارست؟ خح شد و ایکجا خح شَد نگرو مهچنان و   
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 و اگر در مهه دنیا كیس وبدی یا قو  وبدی كی گرفتار این آیدی واَب اسیت بر ما به پهلو آنجا خزیدن.

*  

زد و رقَص خ روزی در  اع در حالیت وبد و نعرهَا  ُمقری عبدالرمحن گفت كی مقری شیخ وبد، كی شی  *
رکد در حلقا مجع، چون ششست و ساشن گشت ما خاموش وبدو شیخ گفَت هفتصَد پَری در ماهیَت  

 اند متامدین و هبدین مهه قوهلا اینست كی استعمال الوقت مباهو الوو به.صتوف خخن گفته

 ل الحّقای  یف ممامل احیاء.شیخ گفت: اهل الرسوم یف حیومل اموات و اه *

َسَتمی در كَو  و گشتیمی و این حدیث سر بر پی ما هناد  وبدو مَا خَدای را  شیخ گفت وقتها هر َایی   *
یابمی كَی او كی خود را باز  یدر بیابان، وبدی كی بازیافتیمی و وبدی كی بازنیافتیمی و اكنون چنان شهد

ما نبودو، او خواهد وبد و ما نخواهمی وبد واكنون یک دم زدن وخودی  او و آن صفت او وبدومهه او مانهد
نتوانمی كی باشمی و ما را دعَوی مشَاههد و صتَوف و زاهَدی نرسَد، كیسَ كَی اورا چیَزی نبَود و خود  

 نا  نباشد او را نا  وتان هناد؟ این خود محال باشد و روا نبود.

هَای دیگَر مجلَ  علمسَت و ایَن د تا وُبی او شنود و آن مجل شیخ گفت هر رکا كی او باید ایکجا باید آم *
كننََد. عََّز مجلََ  حّقسََت ایشََان در آن كََال  و َََا  و عََّز َوینََد و ایکجََا كََال  و عََّز و َََا  ا زخََود دور  

 گوید ر َیَزل كه عّز مجله مراست.خداوند راست لل العزة مجیعًا به كالم خوی   

 رویشان او بّطال طر  ت است.شیخ گفت هر قرایی كی در  اع د *

گفََت در میهنََه اکرواح بََدانجا بگذشََت شََیخ گفََت فََّر  ایََن اکروان! سََگری بََر انجََا شََیخ مجلََ    *
بگذشت گفت فّر  ایَن سَر! فَردا در قیامَت او را بَر سَر اصَحاب الکهَف شَرف خواهَد وبد كَی 

 وی این خخن را بشنید.

ََد كََی هََیچ نشََاح هسََت د * ََد شََیخ را در نشََاوبر سََؤال رکدن ََد از شََهد راضََی باشََد؟ ببای ََا كََی خداون ر دنی
دارد در دنیََا، آن شََهد از خداونََد راضََی نگریسََنت تََا بََدان صََفت كََی حََّ  سََححانه و تعََاو شََهد را  
 هست یا نه، اگر راضی است خداوند ه از وی راضی است.

چ چیَز بامننَهد شیخ گفت هروجاشی آرک وبسعید رود دهلا خوش گردد زیرا كی از وبسعید باوبسَعید هَی  *
 است.

از شیخ سؤال رکدند كی چونست كی حّ  را بتوان دید و دروی  رانتوان دیَد؟ گفَت بَرای آنکَه حَّ   *
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 تعاو هستست، هست را بتوان دید و دروی  نیست است و نیست نتوان دید.

براحَت  شیخ گفت ای مسَلمانان بدانیَد كَی یب بَار مشَا را بکخواهنَد گذاشَت،اگر بَار حّقیقَت برداریَد شقَد *
 افتید و فردا بیاسایید و گرنه باطلی بر گردن مشا هنند كی نه در دنیا بیاسایید و نه در آخرت.

اكرب گفت معین آنست كَی یَاد رکد خداونَد شَدۀ خَوی   الّل َولِذرک شیخ را پرسیدند از معین این آیت كی  *
یاد نکند، آن بَزرگد كَه خداونَد شَهد را را بزرگد. زیرا كی شهد او را یاد نتوان رکد تا از نخست اوشهد را 

خود را یَاد كنَد وشَهد هَیچ یاد كند و شهد را وتفی  دهد تا شهد نیز خداوند را یاد كند. نیکو شگری او  
او نباشَد، ك  نیست در میانه، شهد بسیاری بدود و گرد َهان برآید، پندارد كه راحَیت هسَت، ََایی یب

 بیین یبت:نبود، او خود مهه َایی هست، ه ایکجا اورا  هروجا شوی تا اونبود راحت 

 یََََََََک چنََََََََد دویََََََََدم و قََََََََدم فرسََََََََودم
َََََََت سَََََََودم َََََََه بیعَََََََت وفای َََََََا دسَََََََت ب  ت

 

 آخَََََََََََََر یب وت پدیَََََََََََََد نامَََََََََََََد سَََََََََََََودم 
 در خانَََََََََََه نشسَََََََََََح و فَََََََََََرو آسََََََََََََودم

 

َذیَن آَمُنَوا َوَعِمُلَوا الّصَاِلحاِت اکَنَت  پی  شیخ مقریَی ایَن آیَ  برخوانَد  * َم   ِانَّ الَّ ّنَا هَلُ ُت الِفَرَدوِس ُنَُزاًل ََ
 شیخ گفت یبت:خاِلدیَن ِفیها 

 َََََََز درد دل از نظََََََارۀ خوبََََََان چیسََََََت

 

 آنََََرا كهََََدو دسََََت و كیسََََه از سََََمی ییسََََت 
 

ُل مقری برخواند  دِّ  شیخ گفت:َسّیهمل َحَسنات  الّل َفاُولِئَک بُیَ
َََََََََری دسَََََََََت زح َََََََََا را بسَََََََََر چَََََََََا  ب  م

 

ََََََر دسََََََت زح  ََََََین دو دسََََََت ب  الحََََََول ك
 

تََر نیامََد بََا ایََن مهََه بدسََت وی َََز بََادی نبََود. از سََلامین نیایََد و ملََک از وی عظََمی شََیخ گفََت عزیزتََر *
آنگه قدر ملکت  وبی  ودند كی او را از تخت فروآوردند و صخرَین را بر ََای او  َوِلُسَلامیَن الّریَ  

لکََت نشََاندند تََا مهََان ملََک كََه وی را وبد وی نیََز برانََد آنگََه سََلامین را وبی بََاز  ودنََد كََه ایََن مم 
َاال َی  رکای آن نکند كی وبی باز نگری،این را اسَتحّقان آن نیسَت كَه وت گَویی  َبغَي َهَب و ُملکَّ

حٍد ِمن    د .َبع   اِلَ

گَویمی: الدولَ  ادفَان انَد و مَا  شیخ را پرسیدند كی دولت چیست؟ شیخ گفت درین معین بسیار خخن گفته *
ایََ  یف البدایََ  فظهََرت الوالیََ  یف النهایََ  مهََه حسََن. چََون پدیََد آیََد آن عنایََت ازو باشََد سََبقت العن

 .َغً  ِصب   الّل َسُن ِمَن َوَمن َاح   الّل ِصبَغَ   فرمایدرنگها را در دنیا كنند، دهلا را رنر در ازل رکد چنانک  
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َََََََت ِمََََََََن اهلَََََََو    َوَهَََََََواک اّوُل مَََََََا عرف

 

 َوالقلَََََََََََََُب الَینسَََََََََََََي الحبنََََََََََََََب ااَلّوال 
 

او را بسوزن بتوان دوخت یا برشته وتان بست یا به میزان بروتان خخت چَون این دولت از آن مجله نیست كه 
 نبود نبود. یبت:

 آنََََََََََرا كََََََََََه بیامدسََََََََََت دنیََََََََََا آمَََََََََََد

 

 داح كََََََََََه بیامََََََََََهد چََََََََََو آورد  نبَََََََََََود 
 

یکی بر پای خاست، گفت ای شیخ پ  مَا را چَه تَدبری؟ شَیخ گفَت التَدبرُی یف العقَِل َتَدمری  والتَدبری یف   *
ََر هََیچ  ََادمشن خََود تََدبری الِعشََِ  َتزوی ََِد خََوی  ب ََد از آن نبََود كََی در حََّ  دوسََت و خداون خطََایی ب

كین،تدبری صفت نف  است و نف  دمشنست، اگر تدبری خواهی رکد بَا زکكَی بایَد رکد و از اول عهَد تَا 
منقر  عار زیرک تر از مصطف صلی الّل علیه نبود ونخواهد وبد، تدبری با وی كن و شگر تَا چَه گفتَه 

 برآن رو و از آنچ هنی رکد  است از آن دور باش.است 

 گفتََََََََََََََََار دراز مختصََََََََََََََََر بایََََََََََََََََد رکد

 

 وزیَََََََََََار بَََََََََََدآموز َحََََََََََََذر بایَََََََََََد رکد 
 

ََیََار بََدآموز وت نفََ  وت اسََت  ی 
َ
ََُه َاَرأ ََذ ِاهَلََُه َهوی خَ

نک ِان  َت َمََِن اتَّ تََا وت بََاوتیی هرگََز راحََت نیََایب نفُسََک ِخََجُ
 خرََت منها وقعَت یف راحِ  ااَلَبد.

قیت سؤال رکد دروییش كی یا شیخ عقل چیست؟ شَیخ گفَت العقَل آلَ  العبودیَ ، بَه عقَل اسَرار شیخ را و *
 روبیبت نتوان یافت كه وی محدثست و محدث را ق دو را  نیست.

شیخ را دروییش گفت یَا شَیخ دعَایی در اکر مَا كَن. شَیخ مَا گفَت هَیچ اکر را مشَاییاشی شایسَتا هَر اکر كَه  *
حجاب وت گشَت از خَدای وت، قاعَدۀ شَدگی برنیسَیت اسَت تَا آرۀ اثبَات در  گشیت در شد آن ماندی و آن

ِا َّ  َفارِسَل  ماند. اثبات صفات خداوند اسَت ونَف صَفات شَهد. مَویس گفَت ماند حجاب  صفات وت  
گفَت مَا را ه دریَن نیسَیت بگَذار كَه از گریخت ولکن نف را آون یافتَه وبد  نه از نبوت   هُرون

بایَد كَی رسَول صَلی الّل او، گفتند نبوت را نَف خلقیَت  او و بالهای بسیار كشیهدری گشتهوبد خود س
گفَت ِاَقََرأ واو علیَه و سَم مهچنََنی گفَت در غَار كََی یَا َربئیَل مََا را مهچنَنی یب سَر و پََای بگَذار و او  

َََا َلسَََُت ِق َََار ٍء گفَََت   َََه  َان َََا بزرگَََان و دنیَََاداران هسَََتند ازمَََزدور خدیج و تیَََمی وبطالَََب چَََه ایکج
 خواهی؟ 

 سََََََََودت نکنََََََََد وخانََََََََه در ششسََََََََنت

 

ََََََََََََََد بسََََََََََََََنت  ََََََََََََََدامن ببای  دامنََََََََََََََت ب
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شََیخ گفََت پادشََاهان شََهد نفروشََند مشََا َهََد كنیََد تََا شََهد شََوید چََون او بََه شََدگی بسََذیرفت و خطََاب  *
 یاعبادی شنوانیداکر مشا از قیاس و صترف درگذشت.

؟ شیخ گفَت چَون شَهد وبدنَه، پَدر مَا آدم چَون شَهد وبد بَه یکی گفت یا شیخ شهد به گنا  از شدگی بیفتد *
 گنا  از خداوند شه افتاد شدۀ او باش هر وجا خواهی باش 

 ِتخَارَآنب  َمََع االفتقَاِر َخَری  مَن طاَعٍَ  َمََع ااِلف 
 آدم افتقار آورد و ابلی  افتخار لوال العصاة َلضاَع رمح  الّل.

خن َنبانید تا روز قیامت از مشا سؤال كننَد كَه مشَا كیسَتید گوییَد گفت گفت سر درین خ شیخ روزی خخن   *
 سر َنبانان خخن كسهای وتو تا به ن دشد از مشا بردارند.

ََک َیخ  شیخ را سؤال رکدند ازین آیت كه  * بایَد، شَیخ گفَت اختیَار رکدۀ خداونَد   ُلَُ  مَا َیشَاُء َوَیختَاُر َوَرب 
ار شهد بکار نیاید ما آن هبد باشمی كی نباشمی، اگر كشیش پدید آیَد باید، اختیشایسته وآراستا خداوند  

شهد بدان كش  آراسته گردد و پریاسَتا كوشَ  گَردد وشایسَتا یبَن  گَردد چَون یبنَا گشَت شَنوا گَردد 
ا َیج  َوِبرمَحِته َفِبذِلک َفلَیفرحوا َهَو َخری    الّل ِقَفضِل  ُقل  آنگه با او گوید  ضل و رمحت ما بگوی قف  َمُعوَن  مِمّ

گَویمی ُهََو شاد باش كی بدین نازیدن ترا هبد از هرچ گرد كین ما را گفت ُهَو خری  یَا ابََن ایب الخَری مَا مشَا را  
ََه چیََزی   ََه خََری. هركیسََ ب ََه عقََیب گروهََی بََه درَََات گروهََی ب ََا گروهََی ب ََه دنی نازنََد: گروهََی ب

هست و باشد. وبالقاسم بشر یاسنی در میهنَه پریزنَان گویمی مشا را كی این مهه نبود و او وبد و حسنات، ما  
را این آرک در آموخیت: یاوت، یا مهه وت، یا مهه وترا. وحدک الشریک لک و این مجله آنست كی حّ  تعَاو 

ا یجمُعونگوید  ای مسلمانان غریب شد كیس كی ازین وبیَی دارد و یَا كیسَ كَه از خَودی خَود  ُهَو َخری  مِمّ
بایَد! نیَاز خواسَیت ن كَی گشَاید بَر نیَاز كیسَ گشَاید كَی وُبی گرفتَاری دارد، نیَاز  سری آمَهد اسَت. خَخ 

 وبد،خواست بکار نیاید، نیاز مغناطی  است كی اسرار حّقیقت را وخود كشد.

شیخ گفت خداوند تعَاو پَی  از آنکَه ایَن قالبهَا بیافریَد َاهنَا را بَه چهَل هَزار سَال بیافریَد و درمحَل  *
ری بریشان دار رکد ودانست كه هر َاح از آن َنر چه ننب یافَت بَر قَدر آن قرب بداشت و آنگه َن
گشَتند، و كسَاح كَه دریَن آسودند و در آن پَرورد   داشت تا در آن َنر  ننب ایشان را َناخته  

دنیا با یکدیگر قرار و ان  یاشد، آنجا بَا یکدیگرشَان نزدیکَی وبد  باشَد، ایکجَا یکَدیگر 
َََه را دوسَََت دا َََدان طلَََب ب َََد ایشَََان را دوسَََت خَََدایی گوینَََد آنگَََه هركَََه خَََدای را َویَََد ب رن
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یکدیگر وبی برند كماسشام الخیل، چون اسبان. اگر یکی به مغرب باشد و یکی به مشَرن انَ  و 
سسلی به حدیث یکدیگر یاشد و اگر یکی در قرن اول افتد و دیگر در قرن پکجم این آخر را فایَهد 

نباشََد، ایََن قََوم قفضََل حََّ  تعََاو آراسََته باشََند، بََه هََیچ چیََز از خداونََد  و سسََلی َََز بََه خََخن اول
برنگردند نه به بال نه به نعما نه به رکامات و نه بَه مقامَات. هركَه بَه چیَزی ازیَن معَاح فَرود آیَد ََز 
درو  زن نباشد برای آنکه رکامات و مقامات و درَات مهه نه خداییست، مهَه ننَب شَهد اسَت و 

 رو آمد ننب پرست گشت.هركه بدین ف

شیخ گفت ای مسلمانان تا كی از من و من شرم دارید مرنید چیزی كی در قیامت نتوانید گفت ایکجا مگوییَد  *
كی آن بر مشا وبال باشد این مننت دمار از خل  برآرد این مننت درخت لعنتست. اول كیس كی گفَت مَن 

رسَد و هَر روز از خَدای دورتَر ت بَدو  گویَد مَن اَرۀ آن درخَدرخت لعننت آن مَن وبد. هركَه  
 شود.. 

ُر ساَعٍ  َخری  ِمن ِعباَدِة َسَنٍ  شیخ را پرسیدند از دفسری این خرب  * شیخ گفت یک سَاعت اندیشَه از نیسَیت  َدَفک 
 خود هبد از یک ساله طاعت باندیشا هسیت خوی .

 از شیخ سؤال رکدند از  اع، شیخ گفت: للسماع قلب حی و نف  میت. *

 شیخ گفت ما مجل  یب عم كنمی ودعوت یب سمی. *

یابمی مهه او شدو و مهَه َویمی  ییافتمی و گا  نه، اكنون خود را  َستمی گا   شیخ گفت مدیا حّ  را   *
 اوست. یبت:

ََََََََََََون و چََََََََََََرا درشََََََََََََدم سََََََََََََالیان  وچ
 چََََََو از خََََََواب بیََََََدار شََََََد خفتََََََه مََََََرد

 

ََََََن چنََََََنی و چََََََرا آن چنََََََان  ََََََون ای  وچ
 تَََََََرش گشَََََََت دردبَََََََه بیَََََََداری آسَََََََان 

 

هَا شیخ گفت مَرد را مهَه چیَز ببایَد از بزرگَان ایَن خَخن را دفسَری رکد  اسَت كَی مَرد بایَد كَی هبمَا كَوی *
 رسیهد وبد و آزمود  تا دل  به هیچ چیز باز ننگرد.

شناسد و هركه وخدای بداندی  اسَت خَدای را شیخ گفت هركه وخویشنت نیکو گمانست خویشنت را  ی *
 شناسد. ی

 فت: لوال ان العفو احب االشیاء او الّل تعاو ملا ابتلی بالذنب احب الخل  الیه یعین آدم.شیخ گ *

*  
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شَیخ گفَت: مَن عَرف نفسَه بالعَدم عَرف ربَه «. من عرف نفسه فقد عَرف ربَه»شیخ را سؤال رکدند كه:  *
 بالوَود.

 د نه بکوش .شیخ ما گفت برنج در رنج وتان افزود و لکن در روزی نتوان افزود آن به وخش  وب *

 شیخ گفت كو  را به مویی كشیدن آساند از آنکه از خود وخود بریون. *

 شیخ گفت: من عاَل الّل بالصدن كتب له منشور الوالی . *

كشمی ایشان ببننندی هبمَا رنجهَا اند اگر آنچ ما  شیخ گفت مردمان گویند كی ایشانرا خوش است و براحت *
 در شوند و بگریزندی.

 نه آن د ست كه بالحول بشود، گزنهد و َهنهد است.شیخ گفت: این  *

 شیخ گفت حّ  سححانه و تعاو باک ندارد كی صدهزار صاحب نف  را فدای صاحب دو كند. *

 شیخ گفت بعد هفتاد و اند سال معین این یبت بدانسح. یبت: *

 وای ای مَََََََََردم داد ز عَََََََََار برخاسَََََََََت

 

َََََد خواسَََََت  َََََرا بای َََََد و عَََََذر م  ََََََرم او كن
 

او را آن ملک بدادند چون آفت ملک بدید وبدانست كه آن سبب کًا َهب  َّ ُمل  امین گفت شیخ گفت سل  *
 .َبعدی الَیَبفي اَلحٍد ِمن  دوریست نه سبب نزدیکی به حضرت گفت 

شیخ گفت چون مرد به را  تجرید رسید ملک سلامین او را معلوم نیاید و اگر به تجرید نرسیهد است فضَلا سَر  *
دست وبد معلوم او وبد كه امریاملؤمننی عمر خطاب رضی الّل عنه در بازار فضلا سر آستنی كه زیادت از 
 آستنی بکارد بربید.

 شیخ گفت: یبغی ان یکون لک وارد والیرد. *

 شیخ گفت: كل ما اکن من قبل اهلوی و الباطل فهو نف  و ما اکن فیه راح  من الخل  فهو نف . *

نَّ َعلیِه شیخ را پرسیدند  * ََ ا   گفت: اللیُل لیُل االستتار و الّنهاُر هناُر التجّلی. الَلیُل  َفَلمَّ

شیخ گفت: ملا خل  الّل تعاو العقل وقفه بنی یدیه فقال من انا فتحری فکحله شور وحدانیته فقَال مَن انَا فقالَت  *
 انت الّل ال اله اال انت فم یکن للعقل طری  او معرفته االبه.

 گفت آنکه كوداکن ما گویند: بیین پاک كن پ  حدیث ما كن. شیخ را پرسیدند كی معرفت چیست *

شیخ گفت: القرب لَع ثلث  اوَه: قرب من حیث املساف  و هو محال و قَرب مَن حیَث العَم و القَدرة و هَو  *
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 واَب و قرب من حیث الفضل و الرمح  و هو َایز.

هد و شرح این گفتَه آمَهد شیخ گفت وقت وت این َنَف  سست در میان دو َنَف  یکی گذشته و یکی ناآم *
 است.

شیخ گفت در میان مجل : الحیوة بالعم و الراح  یف معرف  و الذون یف الذرک و ثواب التوحیَد النظَر او الّل  *
َا النَاُس تعاو یف الجن  و ثواب اداء االمر الجن  و ثواب اَتناب النهی الخالص من النار َّم قَرأ الشَیخ:  یَا َاهی 

 ُهَو الَغَن  الحَمیُد  الّل َو  الّل ِا َّ َانُحُ الُقَقراُء 

شََیخ گفَََت: ملَََا خلَََ  الّل تعَََاو االرواح خَََاطبهم بالواسََط  وا عهَََم كالمَََه كفاحَََا وقَََال خلقَََتکم  *
لتسََاروح و اسََار  فََان ر دفعلََوا فتنََا َََوح و انََا َََیکم فََان ر دفعلََوا فکّلمََوح و حََدثوّح فََان ر 

ُعوا ما ُان  َو دفعلوا فا عوا مین َّم قرأ الشیخ:  ُسوِل َتر  َاع  ِاآا َ ِ ا َعَرفوا ِمَن یَه َدفیُض ِمَن الَدم  ِزَل ِاو الرَّ  مِمّ
ِ
ع

َّم قال ان كالم الّل صف  قدمی  مختص  بذاته لی  وحَرف والصَوت و هَو مسَموع یف آاتَه فَاآا ا َع  حّ  ال 
لیه بَان یخلَ  یف احملَل مَا یَدل عبهد من غری واسط  حرف و الصوت یسمی مرامل  و مخاطب  و اآا اعترب  ع

علیه من العبارات و الحروف او غری آلک من الدل  فیسمی مناَاة و من شری هَذا القسَم االخَریان تیعقبَه 
عم ضروری بان هذا من كالم الّل فما ورد من الفاظ املسارة و املناَاة و املخاطب  فچحمَول لَع هَذ  املعَاح و 

 م یف النف  وباسط  رسول من رسله.اما الوحی واالیجاد فاآا الکال

 شیخ گفت در میان خخن: سریوا او الّل سریا مجیال وسریوا او الّل باهَلّمم البالقدم. *

 شیخ گفت: من عرف الّل بالواسط  عبهد بالعو  و من عرفه وباسط  عبهد لَع العو . *

 ب شیخ گفت الزم بابا  فت  لک االوباب واخدم سیدا واحدا یخضع لک الرقا *

شَیخ را پرسَیدند از معَین ایَن خَرب ان الّل تعََاو الینظَر او صَور  وال او امَوالکم و لکَن ینظََر او  *
قلوبمک، َواب داد: قیم  كل امرء قلبه الن الصور هو الصدف بل ینظَرون او الجَوهر مختلفَ  و قیمَ  كَل 

َال تعَاو: امرء قلبه و عاقب  كل امرء قلبه و القلب ناظر بالفضَل و الرمحَ ، كَذا قَ  َیؤیتَِه َمَن   الّل ُل آِلََک َفض 
َ َیشاُء َیخ    یشاُء. تِه َمن  َتص  ِبَرمح 

ََدنیا صََور  و مجیََع مََا یف الکََوننی صََور  واالمََر و االسََم و الصََور فاملقامََات حََراکت  * شََیخ گفََت: ال
ََروح الظََواهر و االحََوال حََراکت السََرایر و التوحیََد و املعرفََ  وراء الظََواهر و السََرایر و الَیََل ال عبََد ب
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 التوحید و صفاء املعرف  االبکفای  و رعای  و عنای  من الحّ  تعاو و د دس.

فالسَماع غَذآء  ِمُن ِبهیاِتنَاُیَؤ   سُسَمع ِااّل َمَن   ِان  شیخ گفت: السماع یحتا  او امیَان قَوی الن الّل تعَاو قَال  *
 الیکون له  اع بالتحّقی .االرواح و شفاء االشباح و السماع لسالک الطری  و من ر یسلک الطری  

 شیخ گفت: ان اردت ان تجهد فاطلبه یف رَوعک عما دونه. *

 شیخ گفت السالم  یف التسلمی و البالء یف التدبری. *

شیخ گفت: مَن احَب الَدنیا حَرم علیَه طریَ  انخَرة الن النَیب صَلی الّل علیَه قَال حَب الَدنیا رأس كَل  *
 خطیئ .

 تعاو فهالكه فیه.شیخ گفت: من سرن او  ء دون الّل  *

و قََال مََن حََدث یف نفسََه غََاب عََن مََوال  و رد  الّل او نفسََه الن اول َنایََ  الصََد  نی حََدیثهم مََع  *
 انفسهم.

شیخ گفت: الیجد السالم  احد حیت یکون یف التدبری اکهل القبور الن الّل تعَاو خلَ  الخلَ  مضَطرین  *
 الحیل  هلم واسعد الناس من ارا  الّل قلبه حیلته.

یخ را پرسیدند یا شیخ ما الشریع  و ما الطر    ؟ فقال الشریع  افعال یف افعال و الطر  َ  اخَالن یف اخَالن ش  *
و الحّقیق  احوال یف احوال فمش الافعال له باجملاهةد و متابع  السن  فالاخالن له باهلدایَ  و الطر  َ  و مَن ال 

 االستقام  و السیاس .اخالن له باهلدای  و الطر    فالاحوال له بالحّقیق  و

شیخ گفت: اوحی الّل تعاو او نیب مَن االَنیائَه تَزعم انَک تحبَین فَان كنَت تحبَین فَاخر  حَب الَدنیا مَن  *
قلبک فان حبها و حیب الیجتمعان. پ  شیخ گفَت مَاترک عبَدیف الّل شَیئا اال عوضَه الّل خَریا منَه و مَن ر 

لی سَؤال رکد یَا شَیخ ففَمی الراحَ ؟ فقَال الراحَ  یف تجریَد یکن عیشه بالّل و لل فال عَهد ملوتَه. پَ  سَای
َن  الفؤاد عن كل املراد الن الّل تعاو قَال و  َلنا ُه لََع َكثَرِیٍ مِمَّ ای فضَلنا ه بَان بصَر نَاه  اًل ِصَی  نَا َدف  َخَلق   َفضَّ

  هبَا لسَانه و بصَر  من زهد یف الدنیا اسرن الّل الحکم  یف قلبه و نط بعیوب انفسهم و كذا قال رسول الّل 
عیوب الدنیا و صاردآءها دوآءها و من قال ال اله اال الّل فقد بایع الّل و الیحَل لَه اآا بایعَه ان یعصَیه و مَن 

 ر یتنعم بذرک  و امر  یف الدنیا ر یتنعم برؤتیه و َنته یف العقیب.

 دی گفنت هبدسیت.نبایگویمی لکن اگر این  شیخ گفت هیچ خخن هبد ازین نیست كه ما   *
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 وقیت مجاعیت از بزرگان پی  شیخ وبدند یکی ازیشان گفت ما هرچ بگویمی بکنمی شیخ. *

*  

 چََََون نیسََََت شََََدی هسََََت ببََََودی صََََامن

 

ََََا  ََََاک شََََدی الَرم  چََََون خََََاک شََََدی پ
 

 مرد تا نیست نگردد از صفات بشریت بدو هست نگردد.
 شیخ را سؤال رکدند از عش  شیخ ما گفت: العش  شبک  الحّ . *

 یخ گفت نداح و نداح كی نداح و نخواهی كی بداح كی نداح.ش  *

 شیخ بسیار گفیت خداوندا هرچ از ما بتو رسد استغفرالّل و هرچ از وت مبا رسد الحمدلل. *

 شیخ هر وقت كی خواندی چون به آییت رسیدی كی سوگند وبدی گفیت خداوندا این عجزت تا كی وبد؟ *

 یا وبدآن دل پراكنهد وبد.شیخ گفت هر دل كی درو دوسیت دن *

حسن بصری عزیز تابعنی وبد  است روزی یکی وی را پرسید كَی: كیَف انَت و كیَف حالَک؟ حسَن  *
 او و منتظر فرمان نشسته.گفت یا اخی یس سالست تا ما در نف  خوی  را دربسته

دد كََه آنگََه شََیخ گفََت پراكنََدگی دل از دوسََیت دنیََا وبد و تادوسََیت دنیََایی وبد هرگََز دل مجََع نگََر *
رسول گفت صلی الّل علیه و سم: حب الدنیا رأس كل خطیئ .سر لشَرر مهَا خطاهَا در خانَا دل نشسَته، 
آنگه چیزی دیگر را را  دهَد تَا بَه خانَا دل درآیَد؟ شَیخ گفَت وبالقسَم بشَر یاسَنی بسَیار گفَیت ایَن 

 یبت:

 هممَََََََََََان وت خَََََََََََواه آمَََََََََََدن َانانََََََََََََا
 آخََََََََاو كََََََََن خانََََََََه وز پََََََََِ  هممََََََََان

 

ََََََََََََََََک وز  ََََََََََََََََا متواری  حاسََََََََََََََََدان پنهان
 بامََََََََََََََا كََََََََََََََ  را وخانََََََََََََََه در منشََََََََََََََانا

 

آنگه شیخ گفت متَام خَخین اسَت آنکَه رسَول صَلی الّل علیَه گفَت طَویب لعبَد َعَل الّل مهومَه مهًَا  *
 واحدًا ومن سشعبت به اهلموم البیاو الّل یف ای واد اهلکه.

اكنَدگی سسَت و در آنگه گفت: كل ما شغلک عَن الّل فهَو مشَؤوم علیَک هَرچ دنیَای سسَت آفَت و پر *
 هرچ پراكندگی سست و َاماندگی سست ازین معین در دنیا و آخرت.

 آنگه شیخ گفت پری وبالقسم بشر یاسنی از بزرگان میهنه وبد، بسیار گفیت این یبت را: *

ََدو ََه گشََت مََرد  ب  كََی گشََت زنََهد بدوهرك
ََََََود   مقََََََام صََََََفوت خََََََواهی و پایََََََت آل

 

َََََََرُبی  َََََََی از ََََََََزو َن َََََََایب ك َََََََات نی  ازو حی
ََََوریخسََََی  مهََََ ََََدرو نخ  ت ترسََََم كََََی ان
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رسمی شیخ گفت التَدبری تَدمری تَدبریاکر كنمی درین معین  یشیخ را سؤال رکدند كی یا شیخ هر چند تدبری   *
انَد:اطلبوا الّل بَدكرم التَدبری فَان التَدبری تر از تدبری نیست، ایشَان گفتَهخربان وبد و هیچ را  زن عظمییب

 یف هذا الطری  تزویر.

ترین كیس وبد كه در دوست با دمشن تَدبری كنَد، ایَن تَدبری از قلَت معَروف وبد. پَریی ت ابلهآنگه گف *
 وبد  است كه این دعا بسیار گفته است الّلهم اشرو الیک من قّل  معرفیت بک.

آنگََه گفََت: سََعیةد الصََوفی  از ناسََرات ایََن طریََ  وبد  اسََت و شََیخ وب عبََدالرمحن او را در طبقََات  *
، مجعی ازین طا فه به ترّبک به سالم بدر حجرۀ وی شدند و گفتند دعَایی بگَوی ناسرات آورد  است

 ما را، آن موفقه گفته است: قطع الّل عنکم كل قاطع   طعمک عنه.

 آنگه شیخ گفت: املتکلف م جوب به تدبری  مسطوع بدعوا  یف مجیع امور . *

مَا از دوسَتان دسَت واداشَتمی گفَت شیخ در آخر عهد گفت ما وبالفضل حسن را بَه خَواب دیَدم و گفتَمی  *
 نیکو دوستانا كی داشیت آنگه كی داشیت و نیکوتراكنون كی دست بازداشیت.

 شیخ گفت: الزیارة مع حضور القلب خری من دواهما مع نفور القلب. *

 پ  گفت شدۀ آح كه در شِد آح. *

ضل و رمحت وی افتاد بَه گوید انت و انا،چون نظرش قف آنگا  گفت تا كیس صفاء معاملت خود یبند   *
 مجلگی گوید انت، انت آنگه شدگی  حّقیقت گردد.

 شیخ گفت: من ر یرنفسه او ثواب الصدق  احو  من الفقری او صدقته فقد بطلت صدقته. *

شیخ را پرسیدند از شریعت و طر  ت و حّقیقت، شیخ ما گفت این اسا  منازلست و این و منازل بشَریت را  *
ََ ََی باشََد و حّقیقََت مهََه وبد. شََریعت مهََه ن ََو كل ََب و هیکََل، و طر  ََت مهََه مح ََر قال ََات وبد ب ف و اثب

گفَت: یَا هَادی الطریَ  حَرت، از حَریت رفَت و  حریسست. وببکر صدی  رضی الّل عنه از دنیا  
 داد این گفتها نشانست و نشان از یب نشان كفرست.حّقیقت آواز  

 ُشو، آِن ما اینست! پ  این ابیات در اااء این خخن گفت، یبت:شیخ گفت این اکر بسر نَُشو تا خواَه بدر نَ  *

 ام كََََََََه دیََََََََد نتواننََََََََدمچونََََََََان شََََََََهد
ََََََََدم ََََََََذر  مََََََََن مانن ََََََََی ب  خورشََََََََید وتی

 

َََََََََََی  وت ای نگَََََََََََار ننشَََََََََََانندم  َََََََََََا پ  ت
 چَََََََََون آر  وخورشَََََََََید مهَََََََََی داننَََََََََدم
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 ید وبد:طمع باشیخ گفت طمع از اکر بریون باید رکد اگر خواهی كی عمل بر وت سبک گردد در عمل یب *

َََََال دوسَََََیت از دوسَََََتان یب طمعیسَََََت  كم
 عطَََََا دهنَََََهد تَََََرا هبَََََد از عطَََََا بَََََه   َََََنی

 

 چَََََه قیمَََََت آرد آن خَََََری كَََََ  هبَََََا باشَََََد 
َََََا باشَََََد َََََد چَََََون عَََََنی كیمی  عطَََََا چَََََه بای

 

 شیخ را سؤال رکدند یا شیخ: الفقُر َاََتّ َام الغین؟ شیخ گفت: *

 وبالیجَََََََََب یََََََََََاری ای یََََََََََار خراسََََََََََاح

 

 چَََََََََََََََََارک وبالیجیبهَََََََََََََََََای خراسَََََََََََََََََام 
 

پ  گفت اَت و اكمل و افضل در شریعت است چون نظر سححاح خود بر كیس پیدا كند فقرش غنَا گَردد و غنَا 
َظَر ِاو َین   َتعَاو َر   الّل انَّ فقر، بشریت آینا روبیبت است وی هبرچ آفریَد بَدان نظَر نکَرد ََز بَه آد  

َََدَخَلقها ُبغ   نیا ُمن ََد  ََاال ََه حََدیث آد  رسََید گفََت. ضًََا هَل ََاو الَین   الّل ِانَّ  چََون ب ََُر ِاو ُصَََوِرُ   َتع َوال ِاو  ُظ
چَون بَه  َفکَان ُكَن  مها عار رادر آفرید كی امری ب  وبد كی گفت ُظُر ِاو ُقُلوِبمُک ماِلُکم َولِکن َین  َاع  

َ و این قالب را وبد، چَون بَارواح رسَید گفَت  ُت ِبَید َخَلق  آد  رسید از امر درگذشت و گفت  ِفیَِه ُت َونَفخ 
 .ِمن رُوِحی

شیخ گفت اگر برای ا عیل از آ ان فدا فرستادند در قیامت برای اوباش محمد فدا فرستند، یجَاء بالکَافر  *
 و   ال للمسم هذا فداؤک من النار.

شیخ گفت هرک با هر كیس بتواند نشست و از هر كیس خَخن وتانَد شَنید و بَا هركیسَ خَورد و خَواب وتانَد  *
 دار كی نف  او را بدست شیطان باز داد  است.رکد بدو طمع نیکی م

شیخ را پرسیدند كه ای شیخ اصَل ارادت چیسَت؟ شَیخ گفَت آنکَه خاسَت  خواسَت گَردد و فرقسَت  *
میان خواست و خاسَت، درخواسَت تَردد درآیَد خواهَد كنَد و خواهدنکنَد، و درخاسَت مَویی را 

د كشیشَ پدیَد آیَد پَ  كوشیشَ را  نبود. خواست َزوی وبد و خاست كلی، حدیثی درآیَد برقَی وجهَ
 پدید آید آنگا  ُحّر مملکت گردد.

شیخ را درویشي سؤال رکد كی ای شیخ شدگی چیست؟ گفت: َخَلقک الّل ُحّرا فُکن كما َخَلقک. گفت یَا  *
شََیخ سََؤال از شدگیسََت گفََت نََداح كََی تََا آزاد نگََردی از هََر دو َكََون شََهد نگََردی؟ پََ  گفََت، 

 یبت:

 شَََََهد شَََََدم و هنََََََادم از یکسَََََو خاسََََََت  نامََََد راسََََتآزادی و عشََََ  چََََون مهََََی 
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 زین پ  چونانکه داردم دوسَت رواسَت

 

 گفتََََََََار و خصََََََََومت از میانََََََََه برخاسََََََََت
 

شیخ را دروییش پرسید كی فتوت چیست؟ گفَت صَاحب مهَیت بایَد تَا بَا وی حَدیث فتَوت وتان رکد، بَا  *
  صَاحب املنّیَ  زلَ ، صاحب مننت حدیث فتوت نتوان رکد. پ  گفت: زّلَ  صَاحب اهلمَ  طاعَ  و طاعَ

ََد و روزهََا و گرسََنگیها و  ََه در وبسََتان كشََ  روی ََت و ظرافََت نبایاییسََت ك فتََّوت و شََجاعت و لطاف
 كند.كند كش  محو  بیدارهیای شب و صدقا بسیار، هرچ كوش  اثبات  

  و مَن شیخ گفت روزی: رأی النیب صلی الّل علیه لیل  املعرا  قوما من املالیک  كلهم َنر من بنی ید *
 خلفهم َنر وفوقهم َنر و تحُت َنر قال قلت یا َربئیل من هوالء؟ قال هوالء قوم ر یعرفوا سوی الّل.

شیخ گفت روزی: بلغناان السید الصادن َعفر بن محمد قال ما رأیت احسَن مَن وتاضَع االغنیَاء للفقَراء و  *
َوللّمه العَزة َوِلَرُسَوِلِه مقری بر خواند احسن من آلک اعرا  الفقری عن الغین استغین بالّل عزوَل. پ  

 ِمننی.َوللُمؤ  

شیخ ما روزی گفت: غای  عزنا االفتقار او الّل تعاو و التذلیل بَنی یدیَه الن النَیب صَلی الّل علیَه قَال اآا  *
 ارادالّل بعبد خریًا دله لَع آّل نفسه.

 ن الکل. پ  گفت:شیخ ما را پرسیدند كی الفقراَت ام الغین؟ شیخ گفت الغنی  ع *

 آا نحََََََََََََََن ادلجنََََََََََََََا و انََََََََََََََت امامنََََََََََََََا

 

َََََََََا  َََََََََذرکک هادی َََََََََا ب َََََََََا ن َََََََََف ملطَََََََََا ی  ك
 

 شیخ گفت: كیف یدرک الخال  باحملدث ام كیف یدرک آومدی من المدی له. *

شیخ گفت روزی در میان خخن:  عت َاّن السید الصادن َعفر بن محمد   ول الغین بالّل انه الیرید به بَدال  *
 و البییق عنه حوال.

انَد كَه شیخ گفت كیس كی برا  حَّ  درآیَد نخسَتنی نَا  كَی بَرو هننَد نَام مریَدی وبد و هَزار چیَز آورد  *
مرید را بباید تا نام مریدی بر وی افتد اول آنست كه چون َامه بگرداند مهه چیزها او را وخَالف خلَ  

 رنسد.باشد، گفت  نه چون آن خل  باشد و رفتن  نه چون آن خل  باشد... وچند گویی ب

شیخ را پرسیدند كی پری محّق  كدامست و مرید مصدن كدامسَت؟ گفَت نشَان پَری محّقَ  آنسَت كَه ایَن د   *
خصلت در وی باز یاشد تا در پریی درست باشد: نخستنی مراد دیهد باشَد تَا مریَد وتانَد داشَت، دوم را  

ب  ب گشته باشَد تَا مَؤدِّ خطَر خَخی باشَد تَا وبد،چهَارم یبسسرد  باشد تا را  وتاند  ود، سمی همذب و مؤدَّ
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فدای مرید وتاند رکد، پکجم از مال مرید آزاد باشد تا در را  خودش بکار نباید داشت، ششَم تَا باشَارت 
پند وتاند داد به عبَارت ندهَد، هفَح تَا برفَ  تأدیَب وتانَد رکد بعنَف و خشَم نکنَد، هشَح آنَچ فرمایَد 

بَازدارد نخسَت او بازایسَتاد  باشَد، ده مریَد را كَی  نخست وجای آورد  باشد،َ هر چیزی كی از آن 
وخدای فرا پذیرد وخلق  رد نکند. چون چننی باشد و پری بدین اخالن آراسَته وبد مریَد ََز مصَدن و 

شَود. امَا مریَد مصَدن را  رو نباشد كَی آنَچ بَر مریَد پدیَد آیَد آن صَفت پَری اسَت كَه بَر مریَد ظَاهر  
شد تا مریدی را بشاید: اول زیَرک بایَد كَی باشَد تَا اشَارت پَری بدانَد، راكمدین چیزی در وی د  چیز با

دوم مطیع تن وبد تا فرمان بردار پری وبد، سمی یتزگوش باشد تا خخن پری اندر یابد، چهارم روشَن دل باشَد تَا 
بزرگی پری ببنند، پکجم راست گوی باشد تا هرچ خرب دهد راست دهد، ششم درست عهد وبدتا هَرچ گویَد 

كند، هفح آزادمرد وبدتا آنَچ دارد بتوانَد گذاشَت، هشَح رازدار وبد تَا راز پَری نگَا  وتانَد داشَت،  وفا
َ پنَد پَذیرد تََا نیحَت پََری فَرا پََذیرد، ده عیَار وبد تَا َََان عزیَز دریََن را  فَدا وتانََد رکد. مریَد بََدین 

وی زود حاصل آیَد ان شَاء اخالن آراسته باید تا را  بروی سبکد انجامد و مقصود پری در طر  ت از 
 الّل تعاو.

گفَت پَ  گفَت اول ر َی وبد كَی مَردم بتکلَف بکنَد آنگَه آن شیخ یک روز خخن مد َان   *
عادت شود آنگه آن عادت طبیعت شود آنگه آن طبیعت حّقیقت شود. پ  شیخ اوببکَر مَؤدب 

بگَویمی، چَون بیَاورد گفَت را گفت برخیز و دوات و اکغذ بیار تَا از رسَوم و عَادات خان اهیَان فصَلی 
شوی  و بدانکه اندر عادت و رسوم خان اهیان د  چیزست كی برخَود فرضیَه دارنَد بَه سَنت اصَحاب 
صفه رضی الّل عه و اهل خان ا  را صویف از آن گویند كی صایف باشند و بافعال اهل صفه مقتَدی باشَند 

خَدای تعَاو و سَنت مصَطف علیَه السَالم اما این د  چیز كَی برخَود فرضیَه دارنَد و در موافقَت كتَاب 
فیَِه  و پیوسَته باطهَارت باشَند كَی گفَت َوِثیابَک َفَطّهروبد، یکی آنست كی َامه پاک دراند كی گفت 

بوَن َان    ُیحِ
ُروا َو  ِرَال  َطهَّ رین الّل تَیَ ب  املَُطهِّ دوم آنکه در مسجد یَا ق عَا از خَری نشَننند چنانَک گفَت  َیحِ

ُ  َلُه ِف  َواالصال  ُیَسحِّ َِذیَن ُه  سمی آنکه باول وقت  ازها به مجاعت كنند چنانک گفَت:  ِرَال   یها ِبالُغدوِّ  َوالَّ
د  چهارم آنکه به شب بسیار  از كنند چنانک گفت:  ُیحاِفظون لََع َصلوامِلِ    ِبِه ناِفلًَ  لََک  َوِمن الَلیِل َفَتَهجَّ

ششم آنکه بامَدادان ِفُرون َتغ  َیس   َوِبااَلخحاِرُه  انک گفت: پکجم آنکه خحرگا  استغفار و دعا بسیار كند چن
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ََ چندانکَه وتاننَد قََرآن برخواننَد و تَا آفتََاب برنتابَد حََدیث نکننَد چنانَک گفََت  ج 
ََ ِر اکَن ِانَّ ُقَرآَن ال

یََِل هفََح آنکََه میََان  ََاز شََام وخفََنت وبردی و آرکی مشََغول باشََند چنانََک گفََت  َمشََُهودًا  َوِمَََن اللَّ
حُه  وم َوِاد   َفَسحِّ جُ

هشح نیازمندان را و ضعیفان را و هركه بدیشان پیوست وی را درپذیرند و رنج ایشان باَر الک 
ََِذیَن َیََد  بکشَند چنانََک گفََت:  ُ  َوال َتُطََرد الَّ َ   ُعوَن رمهبَّ ََي ُیریََُدون َو َ آنکََه  َهََهِبالغََدَوِة والَعشِّ

ََد چنانََک گفََت یب ََوَن موافقََت یکََدیگر چیََزی نخورن ََ َواملُوُف ََُدواِبَعه  ده آنکََه یب  ِدِه ِاآا عاَه
 َر َیَذ  دسَتوری یکَدیگر غایََب نگردنَد چنانََک گفَت

ٍ
ََ: َوِاآا اکَُنا َمَعََُه لََع َامٍَر َََاِمع ي َهُبوا َحت 

. و َز ازین اوقات فراغت ایشَان بسَه اکر وبد یَا عَم آمَوخنت یَا وبردی مشَغول وبدن یَا بَه كیسَ َتأِآَُن َیس  
پ  هركه این مجع را دوست داردو بدآنچ وتانَد ایشَان را یَاری دهَد درفضَل  راحیت و چیزی رسانیدن.

َ و ثواب ایشان شریک باشد كی گفَت  َم  َفاس  ُ   َتجاَب هَلُ َي  َاينَّ ُاضَیُع َعَمََل عاِمٍَل ِمَنُکم   َرمهب  ِمَن َآرَکٍ َاواُدَ
ََ ِمََن   ُضََُرم  َبع   و انََدرین قََوم باشََد آنکََه  و پیغََامرب گفََت صََلی الّل علیََه مََن احََب قومًََا فهََو مََه ٍض َبع 

مصََطف گفََت رب اشََعث اغََربآی طمََرین الیؤبََه بََه لواقسََم لَع الّل البََر  مََه الََرباء ابََن عََازب وبََا 
و صَلی  َعِلَمی  َحکَمی الّل مًَ  َو َوِنع   الّل اًل ِمَن ُاولِئک ُهُ الّراِشدوَن َفض  خدای عار در حّ  ایشان گفت: 

 الّل لَع محمد و آله امجعنی.

گفت هركه مَا را بدیَد و درحَّ  فرزنَدان و خانَدان مَا سَعی كنَد فَردا در مظلَا شَفاعت مَا باشَد و از شیخ  *
 شفاعت ما محروم  اند.

او و خداوند تعاو ایشان را در شیخ گفت ما مهسایگان چ  و راست و پ  و پی  را از خدای وخواسته *
هریسََت و ه شََیخ مَا گفََت كََی در حََّ   اکر مَا رکد  اسََت پََ  گفَت مهسََایگان مََا بخََخ و مَرو و نشََاوبر و

بایَد گفَت كَی آنکَ  كَی بَر خَری نشسَته یکبَار بَدین كَوی و كساح كی گرد ما درند هَیچ چیَز  َی
بدین خان ا  ما گذشته است یا برگذرد و یا روشَنایی مشَع مَا بَر وی تابَد خداونَد تعَاو بَروی بکرامَت 

 رمحت كند.

 الدعوات
ه وبمنصور ورقاح یک روز به زیارت به نزدیک شیخ ما آمَد و گفَت خواَه وبطاهر شیخ ما گفت كه خواَ *

یا شیخ راهی در پی  من نه. شیخ گفت آن را  نگا  دار كی خداوند تعاو بَدان را  فرمَود  اسَت. گفَت 
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ِبع  آن كدام راهست گفت آنکه گفت  ، نگفَت واتبَع سَبیل مَن خَاب، گفَت َانَاَب ِا ََّّ  َسبیَل َمن   َواتَّ
اش كََه بََا مََا گشََتند و مََا را وبدنََد نگفََت متََابع آن قََوم بََاش كََی را  نابکََاری رفتنََد و متََابع كسََاح بََ

گوی یا رََاء الَراَنی نابکاران دنیا و آخرت وبدند. گفت یا شیخ این را  وچه زاد روو؟ گفت پیوسته  
 الصالحنی.و یا امل انملنی التخیب رَائی و الد طع املی یا ارحم الرامحنی وتفین مسلما و الحّقین ب

ه خواَه وبطَاهر شَیخ گفَت روزی سَلطان طغَرل كَ  فرسَتاد و خواََه وبمنصَور ورقَاح را كَه وزیَر  *
ام، نتَوام آمَد. آنکَ  چَون ایَن خَخن بشَنید وی وبد وخواند، او گفت من هنوز  از چاشت نگزارد 

شََد بََه بََه خََدمت سََلطان بََاز  ََود سََلطان هََیچ چیََز نگفََت، چََون خواَََه وبمنصََور از اوراد فََار  
خدمت سلطان آمد سلطان گفت ای خواَه هر وقت كی ما را با وت شغلی باشد و تَرا وخَواهمی گوینَد قَرآن 

ََد یََا  ََاز    ََزارد و شََغل فََرو  خوان ََد. وبمنصََور گفََت چنََنی اسََت كََی سََلطان  گ فرمایََد و مان
یز نسَردازم اگَر وت وزیَری بدانکه من شدۀ خداو و چارک وت، تا حّ  فرمان خدای وجای نیارم وچارکی وت ن

یایب كه شدۀ خدای نبود ومجله چارک وت وبد من رفح وخانه باز شوم. سلطان گفت البته من هیچ چارک نیا  كی 
نه شدۀ خدای وبد و مرا بر وت هیچ مزید نیست وت هر شدگی كی بتواح رکد بر درگا  بکن آنگه بَه شَغل 

وخانه آمد. این خرب به شیخ مَا رسَید و شَیخ در آن وقَت بَه  من آی. وبمنصور از خدمت سلطان بازگشت و
نشاوبر وبد چون ایَن خَرب بَه  َع شَیخ رسَید فرمَود تاسَتور زیَن كننَد تَا روی بتهننَت وی هنَد، چَون از 
خان ا  بریون آمد حسن مؤدب دروییش را پی  فرستاد تا خواَه وبمنصور را خرب دهَد،چون شَیخ بَدر 

ؤدب را گفَت زودتَر درشَوید كَه تَا خَرب آمَدن شَیخ وخواََه رسَیهد سرای وی رسَید، دروان حسَن مَ
است خواَه در میان سرای به پَای ایسَتاد  وبد كَی چنَان بزرگَی بعَزم سَالم مَا برپَای باشَد و مَا نشسَته 
چون شیخ در سرای شد وی را دید در میان سرای ایستاد ، گفت سبب چیست كَی خواََه ایسَتاد  اسَت 

آمدن شیخ شنیدو بر پای ایستادو تا ترا ننشَانمی ننشَینمی خواََه گفَت اکر دو چننی برپای؟ گفت چون خرب 
ترسَیدم كَی ایَن سَلطان َهاح ما برآمد. چون شیخ ششست وی را یننتها گفَت. خواََه گفَت یَا شَیخ  
شََوی دعََاء  م االحََزاب  كسََت و متهََور نبایََد كََی بتهََور اکری كنََد، شََیخ گفََت چََون بََه خََدمت  

ز رسََول صَلی الّل علیََه درسَت شََهد اسَت كَی هركََه پَی  سََلطان رود و دعَاء احََزاب خَوان كَی ا 
خواند او را هیچ رنجی نرسد و َمقّضی الحاَ  بازگردد و دعا اینست: الّلهم انانعوآ شَور قدسَک و عظمَ   
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ن وخری طهارتک و ربك  َاللک من كل آف  و من كل سوء و عاه  و من طوارن اللیل و النهار اال طارقا یطر
منک یا رمحن، الّلهم انت غیااافبک نغوث و انت مالآنا فبک نعوآ یامن آلت له رقاب الجبابرة و خضعت لَه 
اعنان الفراعنَ  نعوآبَک مَن خزیَک و كشَف سَدک و نسَیان آرکک و االنَراف عَن شَررک. آرکک 

ا. اضَرب علینَا سَرادقات ح ظَک و شعارنا و ااؤک دثارنا یف َنمنا و قرارنا و ظعننَا و اسَفارنا و لیلنَا و هنارنَ
ادخلنا مجیعا یف خفض عناتیک وَد علینا وخری منک یا رمحن یا رحمی یا ال الَه اال انَت وحَدک الشَریک لَک 

 نستغفرک و نتوب الیک.

خواَه وبطاهر گفت كی در آن وقت كی شَیخ مَرا بَه نسَا فرسَتاد مَرا ایَن دعَا آموخَت و گفَت ازیَن دعَا  *
ان یا دیان یا ربهان یا سححان یا رمحن یا مستعان یا عزیز الشأن یادائم السلطان یَا كثَری غافل مباش: یاحنان یا من

 الخری واالحسان نعوآ بک من الحرمان و الخذالن.

شیخ این دعا دراوراد بامداد خوانهد است: بسم الّل الرمحن الرحمی بسَم الّل مَا شَاء الّل الیَأیت بَالخری اال الّل،  *
الّل و ما شا من نعم  فمش الّل ما شاء الّل والحول و القوة اال بالّل، بسم الّل الضیر مع ا َه  ء  بسم الّل ما شاء

یف االر  و الیف السماء و هو السمیع العلمی. بسم الّل الشایف، بسَم الّل الکَایف، بسَم الّل املعَایف، بسَم الّل 
الّل اکن اعوآ بالّل من الشیطان و نزل مَن القَرآن. مَا هَو آی الشأن الشدید السلطان العظمی الربهان ما شاء 

شََفاء و رمحََ  للمََؤمننی فتحصََنا بََالحی الََذی المیََوت و رمینََا مََن ارادنََا بسََوء بالالََه اال انََت و متسََرنا مجیعََا 
 َ یع  َعلمی. الّل الَانفصاَم هلا َو بالعروة الوثیق 

ه العزیَز درسَت گشَته اسَت كَه هَر روز بعَداز  َاز این دعا ه به رواییت درست از شیخ ما قَدس الّل روحَ *
خوانهد است: الحمدلل رب العاملنی محدًا كثریًا طیبًا مباراک كما یحبه رشا و یرضی كما یبغی لکَرم بامداد  

وَهه و عز َالله و الحمدلل محدًا الان ضاء لعَدد  و الانتهَاء ملَدد  و الحمَدلل الَذی حللنَا لیَوم عاقبتَه و 
بعمََل عافیتََه و الحمََدلل محََدًا بعََدد احسََانه و فضََله علینََاو لَع مجیََع خلقََه و الحمََدلل محََدًا بعََدد  اقالنََا

حسنات خلقه و سیئامل اآ فضلنا لَع كثری ممن خلقه الّلهم لک الحمد وجمیع محامدک كلهَا لَع مجیَع نعمائَک 
یَع خلقَه لَع َنینَا محمَد و لَع كلها علینا و لَع مجیع خلقک كلهم و صلوات الّل و مالئکتَه و رسَله و مج

آله علمهی السالم و رمح  الّل و براکته مرحبا مرحبا بالحافظنی و حیاشما الّل من اکتبَنی ملکَنی رفیقَنی 
شاهدین عدلنی َزاكما الّل عین من َلیسنی رکمینی خریًا كتبا رمحرما الّل و رضی عنکما بسَم الّل و بَالّل 
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 و اشهد ان ال اله االالّل وحَهد الشَریک لَه و اشَهد ان محمَدًا عبَهد و رسَوله و ان و الحول و ال قوة اال بالّل 
الجن  حّ  و ان الساع  آیت  الریب فیها و اّن الّل بیعث من یف القبور اصححت عبدًا مملواک الاقدر ان اسون او 

و كلمَ  االخَالص و نفیس خری ما ارَو و ال ان اصرف عن نفیس شرما احذر اصححت لَع فطرة االسَالم 
لَع دین َنینا محمد صلی الّل علیه و لَع مل  ایبنَا ابَراهمی علیَه السَم و والیَ  ولیهمَا و الربائَ  مَن عَدومها 
الّلهم اح اصححت یف عافیتک و نعمتَک فَامتم لَع عافیتَک و نعمتَک الّلهَم بَک اصَححت و بَک امسَیت و بَک 

 الحول و القوة اال بالّل العلی العظمی. احی و بک اموت و علیک اوتكل و الیک النشور و
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 ناهمای
 ترّبکروحه العزیز بعضی آورد  شد برای  الّل شیخ ما قدس 

سلطان چغری ناما َنشته وبد به شیخ بدست خواَه محویه كی رئی  میهنه وبد و مرید شیخ ما وبد و از شیخ مَا 
 درخواسیت رکد  فرستاد ، شیخ ما َواب نبشت:

خداوند عزوَل امری َلیَل ملَک مظفَر را بداشَت خَوی  بَداراد و بَه   ن الرحمیبسم الّل الرمح
خویشنت و به مخلوقان باز مگذاراد و آنچ رضای او در آنست بارزاح داراد و هرچ عاقبت آن پشامینیسَت از 
د آن قفضل خوی  نگا  داراد مبنه و رمحته. ناما امری َلیل مظفر ایزدش در خریها موف  داراد رسَیهد وب
بر دست خواَه محویه سد د  الّل، خوانهد آمهد وبد و مراد شناخته شهد و عذرها كی ظاهر وبد اورا باز  ود  
آمهد وبدو او آن متام بدانسته وبد و خود مهه بازگوید و بشرح باز  اید و امید مهَی دارو كَی پذیرفتَه شَود و 

مهه پذیرفته كنَاد و بالهَای هَر دو َهَاح  خداوند عز ا ه قفضل خوی  عذرهای امری َلیل ملک مظفر
ازو وجسته كناد و هرچ صالح ونجات او هبر دو سرای در آنست وتفیق  بدان پیوسته كناد و الحمدلل وحَهد 

 الشریک له.
در آن وقت كه شیخ ما قدس الّل روحه العزیز به نشاوبر وبد دروییش پَی  شَیخ آمَد و گفَت اندیشَا میهنَه  *

 اکغذ خواست و گفت ساعیت وتقف باید رکد تا چیزی به وبطاهر شویسم پ  شوشت:دارم، شیخ دوات و 

سَالم الّل اللطیََف الخبَری لَع الکبََری و الصََغری و هَو لَع مجعهََم اآا یشََاء   بسم الّل الرمحن الرحمی
 قدیر و السالم، اکغذ به دروی  داد تا بربد.

هست؟ شیخ مَا گفَت تَا بَه قاضَی حسَنی چیَزی  روم خدمیتشیخ را دروییش گفت ای شیخ مبرو الرود   *
 َنیسم، شوشت:

   بسم الّل الرمحن الرحمی
َََََََََََََََا ق لَََََََََََََََیب َََََََََََََََتعم م َََََََََََََََا ف  اال حظه

 

 وتلح ََََََََََین فََََََََََاعم ماتریََََََََََد و السََََََََََالم 
 

 و به یکی از بزرگان َنیسد شیخ بدرخواست خطییب عزیز: *

َََب سَََالم الّل تعَََاو لَع الشَََیخ العَََار و رمحَََ  الّل   بسم الّل الرمحن الرحمی َََه و هَََذا الخطی  و براکت
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االفضََل ادام الّل فضََله مََن اهََل یبََت العََم و الفضََل و قََد قصََد سََاخته و طلََب مجاورتََه متفیئََا بََه ربكتََه و 
 نرَوان ینزله منازل امثاله باظهار شفقته علیه و اساله به رکمه و افضاله و السالم.

 خطیب از َا  به شیخ ما چیزی َنشت شیخ َواب َنشت: *

وصَل ادام الّل فضَله كتََاب الخطیَب االفضََل االدیَب وفقََه لَع مجیَع مََا   لرمحن الرحمیبسم الّل ا
  ربه الیَه دینَا و دنیَا و آخَرة و كشَف و عَن مجیَع مَا ضیمَر  مَن صَح  االعتقَاد و محَض الَوداد و الغَروان 

 یَه و اماحَدیث یکون كذا اآاالقلوب متشاهةد و الضمایر شور الحّ  متالحظ  و الّل بیقیه و عَن االسَواء   
 املتوفات َنرالّل قربها و بشر بلقایه صدرها وانشد لَع فراقها قصریة عن طویل .

ََََََََََََََش فقََََََََََََََدنا ََََََََََََََو اکن النسََََََََََََََاء كم  ول

 

 لفضََََََلت النسََََََاء لَع الرَََََََال    والسََََََالم 
 

خواَه امَام محمَدبن عبَدالّل بَن  سَف الجَویین در نشَاوبر برمحَت خَدای تعَاو رسَیهد وبد شَیخ مَا نامَا  *
 هنه به بزرگان شهر نشاوبر به تعزیت او، نبشت: َنشت از می

َ ِاّنَا لِلّ  سالم الّل تعاو لَع االَل  السادة و رمحتَه و براکتَه فیقَول   بسم الّل الرمحن الرحمی ِه َوِاّنَا ِالی 
ُعون َِ  .را

و گفت در آن وقت كی شیخ ما قدس الّل روحه به نشاوبر وبد دروییش فرا پی  شیخ آمد پای افزار پوشیهد  *
 شوم خدمیت هست؟ شیخ گفت تا فرزندان را چیزی َنیسم، شوشت:مبیهنه  

 بسم الّل الرمحن الرحمی.
 هََََیچ صََََورتگر بصََََد سََََال ازبَََََدایع وز 

 

َََد  َََاران كن َََک ب َََد كَََی ی  آن ندانَََد رکد و نتوان
 

 والسالم.  روی تاز  و پیشاح بکار گشاد  و زمیهمان چار  ح
 بکر خطیب از میهنه مبرو:این نامه شیخ ما َنشت قفقیه اوب *

پیوسته آرک دانشمند اوحَد افضَل ادام الّل قوتَه و نرتَه و اسَتقامته لَع   بسم الّل الرمحن الرحمی
ََه   ا ََه طاعت ََد َعزَّ ََدان وی خََاو نباشََمی، از خداون ََه هََیچ وقََت از وی و از فرزن رود باندیشََه و دعََا، ب

بدارد و شغلهای دو َهاح كفایت كند و آنچ هبنی و گَزین  خواه تا وی را و ایشان را مجله بداشت خوی  
است بارزاح دارد، وخود و به خل  باز  اند قفضله انه خری مسَؤل. پیوسَته راحتهَای دانشَمند افضَل اوحَد 

 وبد  والسالم لَع محمد و آله.رسیهد و اندران فراغتها  ادام الّل وتفیقه  
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 ابیات
 روحه العزیز رفته است الّل كی برزفان شیخ ما قدس 
 َانَََََا بَََََه زمَََََنی خَََََاوران خَََََاری نیسَََََت

 بَََََََََََا لطَََََََََََف وَنازش مجَََََََََََال وت مَََََََََََرا[

 

 كَََََ  بَََََا مَََََن و روزگَََََار مَََََن اکری نیسَََََت 
 ]دردادن صَََََدهزار ََََََان عَََََاری نیسََََََت

 

* 
َََََا كَََََه وت هسَََََیت  صَََََاحب خَََََربان دارم آنج

 

 یََََََا مجلََََََه مََََََرا هسََََََیت یََََََا عهََََََد شرسََََََیت 
 

* 
َََََاح دگرسَََََت َََََان َه َََََز ایَََََن َه َََََا را وج  م

  سََََََََََرمایا ماسََََََََََتقََََََََََال  و عاشََََََََََیق

 

ََََََردوس مرََََََاح دگرسََََََت   َََََََز دوز  و ف
 قرایَََََََََی و زاهَََََََََدی َهَََََََََاح دگرسَََََََََت

 

* 
 مََََََََا و مهََََََََنی دو  وا و تََََََََرب و ترینََََََََه
ََََََََََریزد ََََََََََذل عََََََََََزل ن ََََََََََت ب  عََََََََََز والی

 

َََََََََََاقی دینَََََََََََه  َََََََََََا ز ب َََََََََََروز ی َََََََََََا ام   خت
 گرچََََََََه تََََََََرا َنر حََََََََا  تََََََََا بََََََََه مدینََََََََه

 

* 
ََرب نشََان ََا  مََن از آن دل ََا بی  بََ  كََی َسََح ت

ََََََد در   یََََََن ه ََََََال مََََََن نیام  نبََََََود در خی
َََََََدم و پنداشَََََََح َََََََدگاهی عاشَََََََیق برزی  چن
 در حّقیقََت چَََون بدیَََدم زوخیَََاو ه نبَََود

 

ََدر گمََان  ََم شََد   ََنی ان ََدر   ََنی گ ََا گمََان ان  ت
 ح نشَََاح كَََی صَََواب آیَََد ازو دادن نشَََان
 خویشنت شهر  بکردن كوچننی و من چنَان
 عاشََ  و معشََون مََن وبدم ببََنی ایََن داسََتان

 

* 
َََدان نظرسَََ َََرا سَََیدی ب َََه ت  تهَََر آن دو ك

د َََََا  وُبَ  اگرچَََََه ُخَََََرد یکَََََی شَََََاخری گی
 هَََر آن دو كَََی هنفتسَََت زیَََر هفَََت زمَََنی

 

 خطرسََََتخطََََر گرفََََت اگرچََََه حّقََََری و یب 
ََََدو نگََََری زاد سََََرو غادفرسََََت  كََََی وت ب
 كََی وت بََدو نگََری مهََت  ز عََرش َبَرسََت

 

* 
َََن َََه دی َََه كفرسَََت و ن  در را  یگَََانگی ن
ََََََََزین  ای َََََََََان َهََََََََان وت را  اسََََََََالم گ

 

ََََََرون نََََََه و   ََََََنییََََََک گََََََام ز خََََََود ب  را  بب
ََََََا خََََََود منشََََََنی  بََََََا مََََََار سََََََیه نشََََََنی و ب
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* 
ََد، ایََن یبََت  ََر نگریسََت، بََره زرد گشََته دی ََر در مشََهد مقََدس اسََت ب شََیخ مََا روزی بََدرخیت كََی ب

 بگفت:
 تََََََََََََََََََََرا روی زرد و مََََََََََََََََََََرا روی زرد

 

 وت از رهم  مَََََََََََََا  و مَََََََََََََن از رهم مَََََََََََََا  
 

* 
 گفت:وقیت قّوال در پی  شیخ ما این یبت  
 دار پََری دارد ََر گشََح نگََاری را كََه دیََ

 
 

 نبََََوت را مهََََی سََََازد نََََه اکر سرسََََری دارد 
 

 شیخ گفت چننی نباید گفت معاآ الّل چننی باید گفت شعر:
 نبودت را مهی سازد نه اکر سرسری دارد

* 
 خواند:یک روز دیگر قّوال پی  شیخ این یبت  

ََََریو بََََرو ََََرا را  خََََوی  گ ََََه مهرهََََی وت م  ن

 

ََََََاد و مََََََرا نگونسََََََاری  ََََََرا سََََََالمت ب  ت
 

 یخ گفت چننی نباید گفت، باید گفت:ش 
 ترا سالمت باد و مرا سبکباری

* 
 شیخ گفت امشب اربهمی خوانهد است:

 من وبدم و او واو و من ایت خو 
 این چننی سه چهار تن وبد چننی باید گفت:

 من وبدم و او واو و او ایت خو .
 شعر:

 خَََواهی كَََی كیسَََ شَََوی ز هسَََیت   كَََن
   كََََََََنبََََََََا زلََََََََف بتََََََََان دراز دسََََََََیت 

 

ََََََن  ََََََاخورد  شََََََراب وصََََََل مسََََََیت   ك  ن
ََََََن ََََََت پرسََََََیت   ك ََََََه وت ب ََََََت را چََََََه گن  ب

 

 یبت
ََََََََرا َََََا   گرفََََََََت خََََََََواه زلفََََََََنی عنََََََََربین ت َََََره ی َََََن ب َََََ  ك َََََه وبسَََََه ن  َََََراب  نی ت

 www.bbooks.ir



 214 

 هَََر آن زمَََنی كَََه وت یکَََر  بَََرو قَََدم شهَََی
َََََََََر خَََََََََخاء نامَََََََََا وت  هَََََََََزار وبسَََََََََه ده ب
 بََه یتََغ هنََدی گََو دسََت مََن َََدا بکننََد
َََت َََد گف َََه شَََعر بای َََردم ك  وگرچَََه خَََاُم  م

 

 هََََََزار خََََََجهد بََََََرم خََََََاک آن زمََََََنی تََََََرا
 اگَََََََََر ببیَََََََََن بَََََََََر رهمُِ او نگَََََََََنی تَََََََََرا
 اگَََََََر بگَََََََریم روزی مَََََََن آسَََََََتنی تَََََََرا
 ]زبََََََان مََََََن بََََََروی گََََََردد آفََََََرین تََََََرا

 

 یبت
 تَََََََا روی تَََََََرا بدیَََََََدم ای مشَََََََع طَََََََراز
َََََََاز مَََََََن مجلَََََََه  َََََََاز َََََََاوت وبم مج  چَََََََون ب

 

 ح اکر كَََََََََََن نَََََََََََه روز  دارم نَََََََََََه  َََََََََََاز 
ََََََََاچََََََََون یب  زوت وبم  ََََََََاز مََََََََن مجلََََََََه مج

 

 شعر
 د نَََََََََََع بالکفَََََََََََاف تعَََََََََََ  رخَََََََََََاًء 
َََََََََََََََار بغَََََََََََََََری أدم َََََََََََََََف خَََََََََََََََزب القف  ف
ََََََََََََََََن ََََََََََََََََاملرء زی ََََََََََََََََزین ب  وكََََََََََََََََل ت

 

 والتبََََََََََغ الفضََََََََََول مََََََََََع الکفََََََََََاف 
 و یف مََََََََََََََََاء القََََََََََََََََراح غََََََََََََََََین و اکف
ََََََََََََََََََََاف ََََََََََََََََََََه التجمََََََََََََََََََََل بالعف  وازین

 

 یبت
ََََََََََََََود بَاسََََََََََََََِرِه  ََََََََََََََت اوالد الیه  واحبب
ََََََََََََأزوی قبلََََََََََََیت متعمََََََََََََدا  اصََََََََََََلی ف
ََََََََََدی یف صََََََََََالیت وحََََََََََبکم  واح اله

 بغضَََََََََهم ولَََََََََوال مقَََََََََال الکاشَََََََََحنی و
ََََََََََا ََََََََََب هین ََََََََََار یف الح  و اکن دخََََََََََول الن

 

 الَلَََََََََََک حَََََََََََیت كَََََََََََدُت ان َایَََََََََََّودا 
َََََََََتکم فاشَََََََََهد صَََََََََالیت لتشَََََََََهدا  لقبل
ََََََََََََان امحََََََََََََدا ََََََََََََویس َّم فرق ََََََََََََ  م  بتوری
َََََََََََیمش تعبَََََََََََدا َََََََََََدت  م السَََََََََََبت ف  لعب
 اآااکن مَََََََََن هنَََََََََوا  یف الحَََََََََب مسَََََََََعدا

 

و را وحَل كَن، شَیخ امام ا عیل ساوی گفت من رقعا َنشح به شیخ و شوشح كی كیسَ تَرا غیبَت رکد  اسَت ا
 گفت وخط مبارک َنشت:

َََََََب َََََََر الح َََََََد عَََََََن قم َََََََمی الجه  د شَََََََع غ
َََََََََََََا َََََََََََََذار مخفف  وََََََََََََََاء نسَََََََََََََمی االعت

 

ََََََََب  ََََََََ  الغی  واشََََََََرن َنرالصََََََََبگ یف ظلم
 فصََََََََادفه حسََََََََن القبََََََََول مََََََََن القلََََََََب

 

* 
ََََََک سََََََو شََََََری و از دگََََََر سََََََو مششََََََری  ازی

 

َََََََان شَََََََری و مششَََََََری   مسَََََََرنی دل مَََََََن می
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* 
 اکر مهَََََََه راسَََََََت شَََََََد چنانَََََََک ببایََََََََد[

ََََََََََََهد و اندی   شََََََََََََه را دراز چََََََََََََه داریان
َََََََََََد َََََََََََرا بکَََََََََََار نیای  راِی وزیَََََََََََران ت
 چََََََََََر  نیَََََََََََارد بَََََََََََدیل وت ز خالیَََََََََََ 
ََََََََََََزد هرگََََََََََََز دری َننََََََََََََدد بََََََََََََر وت  ای

 
 

 حالََََََََت شادیسََََََََت شََََََََاد بََََََََا  شََََََََاید 
 دولََََََت وت خَََََََود مهََََََان كنَََََََد كََََََه ببایَََََََد
َََََََد َََََََت خَََََََود فرمای  هَََََََرچ صوابسَََََََت وخ
 و آنکَََََََه تَََََََرا زاد نیَََََََز چَََََََون وت نزایَََََََد
 ]تَََََا صَََََد دیگَََََر بَََََه هبَََََدی نگشَََََاید

 

* 
 بَََََََایی پدیَََََََد نیئَََََََی گَََََََوییآنجَََََََا كَََََََه ب

 عاشََََََََ  كََََََََین و مََََََََراد عاشََََََََ  َََََََََویی

 

 آنجَََََََََا كَََََََََه نبَََََََََایی از زمَََََََََنی بررویَََََََََی 
 ایََََََََت خََََََََو  و ظََََََََریف و نیکََََََََویی

 

* 
َََََََی  آر ز سَََََََرمایا شَََََََادی[  ای سَََََََاقی پ

ََََا لعلسََََت ََََل و گون ََََا وبی گ ََََه ب ََََاد  ك  زان ب

 

ََََادی  ََََا  قب ََََد چََََون ت ََََه مهََََی تاب  زان   ك
 ]قفََََََََل َدِر ُگرمسََََََََت و كلیََََََََد دِرشََََََََادی

 

* 
َََد او ر  ا چَََون مَََن شَََاخو  باشَََمخَََوش آی

 مَََََرا چَََََو گریَََََان یبنَََََد وخنَََََدد از شَََََادی

 

 مََََََرا كَََََََه ُخَََََََوِ  او وبد نَََََََاخو  شَََََََاید 
 مَََََََرا چَََََََو اکسَََََََته یبنَََََََد رکمشَََََََه قفزایَََََََد

 

* 
ََاب وسََنر و  ََراب رکدسََت آفت هركیسََ مح
 چََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوب

 

 من كنون محراب رکدم آن نگارین روی را 
 

* 
در شَََََب تاریَََََک بَََََرداری ن َََََاب از روی 
 خَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوی 

ََََََا  روزم نیسََََََ ََََََراطاقََََََت پکج  ت تََََََا بیََََََن ت
َََََد ه كنَََََون خَََََواه تَََََرا َََََاه نبای َََََکج و پکج  پ

 

ََََََََََد را  را  ََََََََََاز یاب ََََََََََد ب ََََََََََا ببنن  مََََََََََرد نایبن
 دلََََََربا شََََََاها ازیََََََن پکجََََََا  قفکَََََََن آ  را

َََََی َََََن و شگَََََا  راام  اعجم َََََن ب َََََدام م  ن
 

* 
 آنجََََََََََا كََََََََََه نبََََََََََا  دل خََََََََََرم نبََََََََََود  ََََََََایی كََََََََه وت بََََََََا  اثََََََََر غََََََََم نبََََََََود[
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ََََََََود ََََََََت وت یکََََََََدم نب ََََََََرا كََََََََه ز فرق  آن

 

 ]آ ََََََََََان   نبََََََََََودشََََََََََادی  زمََََََََََنی و 
 

* 
 شیخ این دو یبت وخط خوی  َنشته وبد:

َََََََََََََا َََََََََََََرقن یبنن َََََََََََََام ف َََََََََََََت االی  الن اکن
ََََََََََری صََََََََََبابیت ََََََََََیب لف  صتََََََََََورت یف قل

 

 فانََََََََََََََا ق ََََََََََََََرب القلََََََََََََََب مجتمعََََََََََََََان 
 فشخصََََََََََک و نََََََََََب بکََََََََََل مرََََََََََان

 

* 
 ای دوسََََت تََََرا بََََه مجلگََََی گشََََح مََََن[

 رک وت ز وََََََود خَََََود بَََََرون َسَََََیت پَََََاک

 

َََه زرقسَََت و نَََه فَََن  َََا كَََه دریَََن خَََخن ن  حف
ََََََََََای وت هسََََََََََح مََََََََََنشََََََََََ  اید صََََََََََامن وج

 

 یبت
 چندانکََه بکََوی سََلمه یارسََت و روبد
 چندانکَََه سَََتار  اسَََت بَََرین چَََر  كبَََود

 

 چندانکَََه درخَََت میَََو  دارسَََت و مَََرود 
 از مََََََََا بََََََََرب دوسََََََََت سالمسََََََََت ودرود

 

 یبت
ََََََر بسََََََته دگََََََر  بََََََر رسََََََته دگََََََر باشََََََد و ب

 

 ....................................................... 
 

 یبت
َََََََََََََََََََََََر ح َََََََََََََََََََََََر دو ح و دل تن  تن

 

َََََََََََر ح   تنَََََََََََر دالنَََََََََََرا بَََََََََََر مَََََََََََا رن
 

 یبت
َََََام َََََدن گَََََزاف وار دو ن َََََد خوان  دریغَََََم آی
 یکی كه خوبان را یکسر  نکو خواننَد
 دریغَََم آیَََد چَََون مََََر تَََرا نکَََو خواننََََد

 

َََََدن خَََََام  َََََام از گَََََزاف خوان  بزرگَََََوار دو ن
 دگَََََر كَََََه عاشَََََ  گوینَََََد عاشَََََقان را عَََََام
ََََت عاشََََ  نََََام ََََم آیََََد چََََون بََََر رهی  دریغ

 

 اند:خوانهدیت پی  شیخ ما  وق
 فاسَََََََاخنت و خَََََََوی خَََََََوش و صَََََََفرا  
 فاسَََََاخنت و خَََََوی خَََََوش و صَََََفرا هَََََیچ

 

 تََََََََا عهََََََََد میََََََََان مََََََََا مبانََََََََد محکََََََََم 
َََََََََد یب َََََََََا مبان َََََََََان م َََََََََا عهَََََََََد می َََََََََیچت  ]پ

 

 یبت
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َََََََََََردم ز بییشَََََََََََ و پیشیسَََََََََََت  رنَََََََََََج م
 َََََََ َََََََن َهَََََََان یکَََََََّی و ب  برگَََََََزین زی

 

 راحَََََََََََََََت و امیَََََََََََََََین ز درویشیسَََََََََََََََت 
َََََََََادان  و خَََََََََرد خویشیسَََََََََت َََََََََرت ب  گ
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 باب سوم

 در انتهاء حالت شیخ و آن سه فصلست
 

 در وصیتهای وی درَات وفات فصل اول:
 در حالت وفات وی و كیفّیت آن فصل دوم:
در رکامََات وی كََی بعضََی درحََال حیََات برزفََان مبََارک او رفتََه اسََت و بعََد ازوفََات وی  فصََل سََمی:

 اند.دیهد
 

 فصل اول
 در وصیتهای وی در وقت وفات وی

شیخ را قَدس الّل روحَه العزیَز وفَات نزدیَک رسَیهد وبد گفَت مَا را بیاماهانیدنَد كَی  در آخر عهد كی *
بردارو تا مردمان كَی ایکجَا آینَهد مَا را یبنند، اكنون ما ترا ازمیان  آیند ترا  این مردمان كی این َا  

 ا به قیامت.خواهد وبد تیبنند. ایکحدیث از من برَوشید، گر باشمی و گر نباشمی این حدیث  

شیخ در آخر عهد گفت كی َایگاهها پدید آید و مرقع داران بسیار گردند و لکَن سَد ایَن مردمَان تَا  *
 خل  فرانگرند مهه را یکی یبنند و یکی دانند و این مجاعت خود پوشیهد مانند از چشم خل .

خََر عهََد مََدت َََدم شََیخ االسََالم خواَََه وبسََعید شََیخ گفََت كََی شََیخ مََا قََدس الّل روحََه العزیََز درآ *
آیَد، و در آخَر یکسال هر روز كی مجل  گفیت در میان مجل  بگفیت ای مسَلمانان وحَط خَدای  

گفت، و بعد از آن نیز مجل  نگفت، روی به مجع رکد و گفت اگر مشا را فردا مجل  كی مجل  وداع  
فَت مگوییَد مَا مؤمنَانمی، اید چه خواهید گفت مشَا؟ گفتنَد تَا شَیخ چَه فرمایَد. شَیخ گسؤال كنند كی مشا كی

مگویید ما صوفیانمی، مگوییَد مَا مسَلمانانمی، كَی هَرچ گوییَد حجَت آن از مشَا وخواهنَد و مشَا عَاَز شَوید. 
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 اند، ما را نزدیک همدان ما برید كی َواب كهد بر همد باشد.گویید ما كهدانمی، همدان ما در پی 

رل وبد به خدمت شَیخ مَا آمَد وگفَت ای شَیخ مَرا یک روز خواَه وبمنصور ورقاح كی وزیر سلطان طغ *
اول مقامََات العبََاد مراعََات قََدرالّل و آخََر مقامََات النبََوة مراعََاة حََّ  »وصََییت فرمََای. شََیخ گفََت: 

دار كَه فَردا دسَتگری وت باشَد كَی اکر وت امروز اداء حّقون خلقست پیوسته چشم بَرین خَرب  « املؤمننی
لجن  احد  حیت یَرحم العامَ  كمَا یَرحم احَد  الخاصَ . ایَن خلَ  رسول صلی الّل علیه گفت: الیدخل ا 

مجله اشاء دولت وتاند وجمله به نظر فرزندی نگر. وحطَام دنیَا و زمحَت خلَ  فر فتَه مشَو كَی خلَ  شَدۀ 
اند اگر وحاَات ایشان وفا  ایی قبولت كنند اگرچه بسیار عیَب داری و اگَر حاََات ایشَان حاَات خوی 
 فات نکنند اگرچه بسیار هرن داری.نگزاری بتو الت

شیخ در آخر عهد در وصیت روی به مجَع رکد و گفَت: بَه خَدمت درویشَان مشَغول بایَد وبد و خَدمت  *
ایشََان را میََان بایََد بسََت، كََوداکن را بََازی نبایََد رکد و َوانََان را وبالیجََیب نبایََد رکد، پََریان را قرایََی و 

وحَط خَدای آمَد! وحَط  ِاّنا لل و ِاّنَا ِالیَه راَعَونفته شد مرایی نباید رکد،عم هر دو َهان درین كلمات گ
َََد!  َََط خَََدای آم َََون وح َََان و آب وبد  اسَََت اكن َََط ن َََن وح َََی  ازی َََط خَََدای آمَََد! پ َََد! وح خَََدای آم

 درمانگرید كی این خخن بر ما خح شد، و دست بروی فرود آورد و خح رکد.

آمََوختمی، چََون متََام آن  شََیخ گفََت درمجلََ  وداع كََه دركََودكی مََا پََی  محمََد عنََازی وبدو، قََر *
آموختمی گفتند بادیب باید شد، استاد را گفتمی ما را وحل كن. اوگفت وت ما را وحل كن و این لفظ از مَا یَاد دار: 

كنَمی، از حَّ  الن ترد مهتک او الّل طرف  عنی خریلک مما طلعت علیه الشم  و ما مشا را مهنی وصیت  
برپای خیز! حسن بر پای خاست، شَیخ گفَت بدانیَد كَی مَا مشَا را  غایب مباشید. پ  حسن مؤدب را گفت

وخود دعوت نکردو مشا را به نیسیت مشَا دعَوت رکدو. گفتَمی هسَت او بَ  اسَت، مشَا را بَرای نیسَیت 
آفریدست اگر كیس طاعت ق لنی بیارد در مقابل آن نیفتد كَی راحَیت بَه كیسَ رسَاند و رسَول صَلی الّل 

گویمی، را  خدای گریید و مهَه گفته است تخلقوا باخالن الّل، ما مشا را مهنی   علیه در وصیت اصحاب را
 را به خدا  یبنید، از خدای به خل  نگرید كی: من نظر او الخل  اسداح مه.

شیخ قدس الّل روحه العزیَز دریَن مجلَ  وداع روی بَه خواََه محویَه رکد وگفَت یَا خواََه تَرا محویَه  *
تا خل  را در محایت داری، گَوش بَا خلَ  خَدای دارو گَوش بَا شَغل مَا دار كَه روز خوانند برای آن  
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آدینه ما را ایکجا خواهند آورد و روز بازار ما خواهد وبد ه ازمجاعیت كَی یبننَد و ه ازمجَاعیت كَی َنیننَد، 
پَی  اسَت. وت امیان خود نگا  دار و َهد كن تا به یکبار ما را از سرای وخاک رساح كه عقبَا عظَمی در 

خواَه نجار گفت آن مجاعت كی َنینند كدامنَد؟ شَیخ گفَت یَا امحَد بدانکَه سَه كَ  را از خلفَاء رسَول 
صلی الّل علیه بر َنیان خلیفه رکد  وبدند: عمروو وحر و عقب، و عقب را با ما صَحبت وبد و بَر سَر خَاک 

ی غایَب نبَود. و مجعَی بسَیار از ما پ  از وفات ما مجاور باشد تا وقت وفات، وی َز روز عرفه وعید اخَح 
اند چه به نشاوبر و چه ایکجا و ان  ایشان با این انفَاس وبد  اسَت و در  َاع َنیان به خخن ما آسایشها داشته

آینَد، كنید ایشان بَه خَدمت  درویشان وخدمت ایستاد  وبدند و تادرویشان و مشا بر سر تربت ما  اع  
در سَراهای خَود هَر شَب سَسند سَوزید كَی َنیَان اکفَران از وبی  حّ  ایشان نگه دارید بَه پَاشی و

سََسند بگریزنََد، و قفرماییََد تََا  ََاز دیگََر ُرفََت و روی كننََد و مهََا آالیشََها بََه پََاشی بََدل كننََد، و 
دروقت وفات ما اگر آوازی شنوید و كیس را َنینید بدانید كی ایشانند. و بدانید كی ما رفتمی و چهَار چیَز بَر 

شتمی: ُرفت و روی، شست و شوی، َست و َوی، گفَت و گَوی. تَا مشَا بَرین چهَار چیَز مشا مریاث گذا
باشید آِب َوی مشا روان باشد و زراعت دین مشا سزب و تاز  وبد و مشا متاشا گا  خلقَان باشَید، و َهَد كنیَد 

یَن اکر بَر مَا تا ازین چهار اصل چیزی از مشا فوت نشود كه آخِر عهدست،  اند و آنچ مانَهد وبد نیَز رفَت، ا
ُعون.خح شد و ما را هزار ما  متام شد، ورای هزار مشار نیست ِاّنا لِلّ َوِاّنا ِاَلی   َِ  ِه را

ه درین مجل  شیخ گفت اکغذ و دوات بیاریَد، بیاوردنَد. بَه وبالحسَن اعَر  ابیَوردی اشَارت رکد و او  *
 اکتب شیخ وبد،گفت شوی ! او شوشت:

 الرمحن الرحمی  
اوبالوفا املظفربن  -د بن فضل الّل طهر  الّل و اسعهد قفضله و منته و عونه و نرته و القوة االبالّل اوبطاهر سعی

اوبالعالناصربن فضل الّل نر  الّل و ظفر  و ایهد و خَری  و نَر   -فضل الّل ظفر  الّل و ایهد والقوة اال بالّل 
 -لّل اق ا  الّل و فضله لَع كثری من خلقَه دفضَیال و القَوة االبَالّل اوبالبقا املفضل بن فضل ا - -و القوة اال بالّل 

اوبسَعد اسَعد بَن  -اوالد ایب طاهر اوبالفَت  طَاهر بَن سَعید فَت  الّل لَه و بَه و منَه و وجمعیتَه والقَوة اال بَالّل 
ه الّل و نَر  و ایَهد الّل اوبالعز املوف  بن سَعید وفقَ -سعید اسعهد الّل و ایهد و ارکمه و سدد  والقوة اال بالّل 

اوبالفر  الفضل بن امحد العامری فر  الّل عنه و به و منه و القوة اال  -و خری  واد به وسد د  والقوة اال بالّل 
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 اوبالفتوح مسعود بن الفضل اسعهد الّل و فضله و فت  له و وجله و القوة االبالّل. -بالّل 
وَبد، چَون مجلَه باشَد و طلبهَا  مانَد اثرهَا  ا ازیشَان یکَی  انَد كَی پَ  ازمَا تَپ  گفت ایَن د  تَن

 روی وخاک بسوشند این معین از خل  پوشیهد گردد، آنگا  گفت: فا ا نحن به وله.
چون شیخ این كلمات درین مجل  بگفت ساعیت سر در پی  افکند، پ  سر برآورد، اشَک از دیَهد  *

داعیَا مَا از حَّ  سَؤال رکد كَه ایَن معَین چنَد مانَهد اسَت؟  گریستند، شیخ گفتروان گشته و مها مجع  
َواب آمد كه وبی این معین صد دیگر در میان خل  مباند، بعد از آن نه وبی مانَد و نَه اثَر، اگَر ََایی 
معنی وبد روی در خاک آرد و طلبها منسطع گردد و این معین را ما معاینه بدیَدو كَی چَون ایَن اشَارت 

بدین صد سال متام شد، آغاز فدت و سشوی  ه در این ما  پدید آمد تا رسید به َایی كی شیخ فرمود  وبد 
كه مدیا آن وبد كی ك  به زیارة مشهد در میهنه نتوانست شد و فرسنگی در پ  كو  مبوضعی كَی آنَرا 

ََارت   ََه گوینََد زی ََی سََر كل ََارک او رفتََه وبد ك ََر لفََظ مب ََک ایََن معََین روزی در مجلََ  ب ََد چنان رکدن
كننَد و اری پدید آید كی كَ  بَه زیَارت مَا مبیهنَه در نتوانَد آمَد. بسَر كلَه پوشَیهد مَا را زیَارت  روزگ
روند ودر مدت این صد سال كی شیخ فرمود  وبدكی خادم ماباشمی هرگز پَکج  َاز بَه مجاعَت و بامَداد و  

خَواب و خَحرگا  تَا بَه  شبنگا  سفر  خاو نبود و هر روز بامداد بر سَر تربَت خَح وبد و هَر شَب تَا وبقَت
روز مشع و تریتب مقریان بامداد و شبانگا  و مجع صوفیان زیادت از صَد كَ  از فرزنَدان و مریَدان او 
بر سر تربت او مقمی فرود مباند و هیچ فتور وخلل بدان را  نیافت بلکه هر روز شو فتوحی و راحَیت روی 

حَل شَدی. و آن حرمَت و رفاهیَت كَی دریَن  ود و هَر رکا در طر  َت اشَراو وبدی از آن فرزنَدان 
صد سال كی فرزندان او را وبد و مردمان میهنه را، در هیچ موضع ك  نشَان نَدادو چنَان شَهد وبد كَی بَر 
لفظ مبارک شیخ رفته وبد كَی روزگَاری بیایَد كَی آنَچ بدرمسَنر اسَت بسَریگردد و آنَچ بسَری باشَد مبَن 

وبیی  اند یعین از فقر، آنگا  خود رود آنَچ رود  گردد یعین خواَگی ما چنان شود كی ازین حدیث
و این آن وقت باشد كی صد سال متام شد كی ه در آن ما  ازین مهه آثار بامننَد و از فرزنَدان و مریَدان او 
االتین چند معدود بر سَر مشَهد او  انَد، بَاقی مهَه شَهید شَدند بَر دسَت غَزان و بعضَی بَاطراف َهَان 

آن غربَت وجَوار رمحَت انتقَال رکدنَد. اكنَون یس و چهَار سَالت تَا بَر سَر روضَا بغربت افتادنَد و مهَه در 
دارو: یکَی آنکَه بَر لفَظ مبَارک شَیخ رفتَه مقدس هیچ تریتیب ظاهر نشَهد اسَت. امیَد بَدو چیَز  
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است كی بعد از ما بصد و اند سَال ه از مَا چَو مَا نَه چَو مَا كیسَ پدیَد آیَد كَی ایَن اکر بَر دسَت وی زنَهد 
گر آنکه از پدرم َنرالَدین منَور رمحَه الّل رواتیسَت كَی اوگفَت از خواََه وبالفَت  شَیخ گردد، ودی 

شََنیدم كََی شََیخ گفََت صََد سََال خََادم مََا باشََمی و صََد سََال فرزنََدان مََا و هََزار سََال بََدارد و از خواَََه 
عبدالکرو كی خادم شیخ وبد روایت رکدند كی او گفت كی شیخ گفت كی تا دامن قیامت بدارد. امید مَا 
بدین هر دو اشارت و بشارسست تَا باشَد كَی مَا بَهخر عمَر ایَن سَعادت دریَابمی كَی روزی چنَد بَر سَر آن 

 تربت بیاسایمی.

شَیخ مََا قَدس الّل روحََه العزیَز ه دریََن مجلَ  روی بََه خواََه عبََدالکرو رکد و گفَت ایََن كََودک  *
دت طلب مرن كَی نیَایب! خواست كی این را  بسسرد و لکن ای پسر ایکجا كه رسیدۀ قدم نگا  دار، زیا

پ  روی به فرزند بزره رکد و گفت یا باطاهر بر پای خیَز! چَون برخاسَت شَیخ َامَا او بگرفَت و بَه 
 خویشنت كشید و گفت ترا و فرزندان ترا بر خدمت درویشان وقف رکدم و گفت، شعر:

 عاشََََََیق خََََََواهی كََََََی تََََََا پایََََََان بَََََََری
ََََََد خََََََوب ََََََد و انگاری ََََََد دی  زشََََََت بای

 

 ناپسََََََََََند بََََََََََ  كََََََََََی بسسََََََََََندید بایََََََََََد 
 زهََََََََر بایََََََََد خََََََََود و انگاریََََََََد قنََََََََد

 

انَد برسَانند كَی پ  گفت قبول رکدی؟ گفت رکدم. شیخ گفت كساح كی حاضراند بَدان مجاعَت كَی غایَب
انَد صَوفیان را یکَی خواََه لَع خواَه وبطاهر قطبست بَدو وچشَم بزرگَان نگریَد، دو خواََه وبد 

ََه مََرو و سََمی  ََاز ب ََه رکمََان و دیگََر خواَََه لَع خب ََ  از وی حسََن ب خواَََا صََوفیان وبطاهرسََت و پ
 صوفیان را خواَه نبود، والسم.

 
 

 فصل دوم
 شیخ  در حالت وفاِت 

 آدینه بیست وهفح ما  رَب سن  اربعنی و اربعمائ : 
 دردا كََََََََی مهََََََََی روی بََََََََر  بایََََََََد رکد

 

َََََََد رکد   ویَََََََن مفَََََََرش عاشَََََََیق دوتَََََََه بای
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بَر پََای بایَد خاسَت، علیَک برخاسَت، گفََت پَ  خواََه علیَک را كَه از نشََاوبر وبد و مریَد شَیخ وبد گفَت 
اكنون ششاوبر باید رفت بسَه روز و بسَه روز مراَعَت بایَد رکد و آنجَا روی گَر را سَالم گَویی و بگَویی 

گویند كی آن رکباس كی برای آخرت هنادۀ در اکر ایشان كن. علیک ه در ساعت روی برا  هنَاد و ایشان  
د در مجلَ ، پَ  ه در مجلَ  روی بَه خواََه عبَدالکرو مقصود حاصل رکد. شیخ این وصیتها بکَر

داشََتا در وفَات ه تََرا تَامیر بایََد داشَت. در غسََل مََا رکد و گفَت در زنََدگاح شَغل طهََارت مَاوت تََامیر  
د صری مرَن و بَا حسَن یَار بَاش و بَاخرب بَاش تَا درآن دهشَیت نیفتَد و بَه شَرایط و سَنن قیَام كَین كَی ایشَان 

 رود بَاز  اینَد. سَتور زیَن كنیَد. چَون اسَب زیَن رکدنَد برنشسَت و گَرد میهنَه محفوظند و اگَر تَرک سَنیت
رفَح و رکد. حسن مؤدب گفت كی من در راکب شیخ  گشت و هرَایی كی خلوت رکد  وبد وداع   
اندیشَیدم كَی بعَد از وفَات شَیخ مَن خدمَ  چنَنی كَن و در بَا وام مشَغول وبد دریَن اندیشَه وبدم، شََیخ  

 ازكشید و روی به من رکد و گفت، شعر:عنان ب
ََر شََطرنج اهََوازی ََر َََان مََا مََاهر چََو ب ََا ب  آی

 

 چَو مََا را شَا  مََات آیَد تََرا سَسری شََود بََازی 
 

آیَد بعَد از وفَات مَا و دل وت از من از دست بشدم، شیخ گفت ای حسن دل مشغول مدار كَی وبسَعد دادا  
د از آن هرگََز خواَََه حسََن مََؤدب هََیچ خََدمت وام فََار  گردانََد. و چََون شََیخ مََا را وفََات در رسََید بعََ

نتوانسََت رکد درویشََان را، خََدمت درویشََان خواَََه وبطََاهر و فرزنََدان او رکدنََد چنانََک اشََارت شََیخ 
وبدو بعد از وفات شیخ بسه روز وبسعد دادا از غزننی برسید و وام بگزارد. پ  شیخ بَا سَرای خَوی  آمَد 

رزندان شیخ وخدمت وی وبدند و از شیخ ما سَؤال رکدنَد كَی و اندک مایه رنجور گشت و پیوسته مریدان و ف
 در پی  َنازۀ مشا كدام آیت خوانند؟ شیخ گفت این اکری بزره باشد اما این یبت باید خواند:

 خََََََوبد انََََََدر َهََََََان ازیََََََن چََََََه وبد اکر
ََََََن مهََََََه شََََََادی ََََََدو  وبدو ای  آن مهََََََه ان

 

 دوسَََََت بَََََر دوسَََََت رفَََََت و یَََََار بَََََر یَََََار 
ََََََََن مهََََََََ ََََََََار وبد و ای  ه رکدارآن مهََََََََه گفت

 

پ  آن روز كی َنازۀ شیخ از سرای بریون آوردنَد ایَن یبَت برخواندنَد. و ه دریَن روز از شَیخ پرسَیدند 
كَی بََر تربََت مشََا شَهدالّل و آیََت رکیس َنیسََمی یاتبََارک؟ شَیخ مََا گفََت آن اکری بلنََد اسَت ایََن قطعََه بایََد 

 َنشت:
َََََّت فَََََاشتیب َََََل اوصَََََیک ان ُم ََََََََََََامّی   سَََََألتک ب ََََََََََََربی اکن هََََََََََََذا مت ََََََََََََوح ق  لَع ل
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 لعََََََََََل شََََََََََجیا عارفََََََََََا سََََََََََنن اهلََََََََََوی

 

ََََََََََََََرب الغریََََََََََََََب مسََََََََََََََّلما  میََََََََََََََر لَع ق
 

 گوید و امال رکد:و كثری درحّ  عز  قطعا  
 یَََََََََا عَََََََََز اقسَََََََََم بالَََََََََذی انَََََََََا عبَََََََََهد
ََََََََََََداًل سََََََََََََواک خلیلََََََََََََ  ََََََََََََی ب  الابتغ
 ولََََََََََََوان فََََََََََََوقی تربََََََََََََ  و دعََََََََََََوتین
َََََََََت َََََََََوت د طع َََََََََا خل َََََََََک م  واآا آرکت

 

 ولَََََََََه ال جَََََََََیج و مَََََََََا حَََََََََوت عرفَََََََََات 
 فََََََََََََثیق ق ََََََََََََوو و الکََََََََََََرام ق ََََََََََََات

ََََََََََاتال ََََََََََت صََََََََََوتک و العظََََََََََام رف  َب
ََََََََََََک وزادت الحسََََََََََََرات ََََََََََََدی علی  كب

 

پ  بعد ازوفات شیخ این هر دو قطعه در سه خط بر تربَت شَیخ َنشَتند. و پَی  از وفَات شَیخ مَا بَدو روز بَر 
لفظ مبارک شیخ برفت وبقیت كه فرزندان و مریدان پی  او نشسته وبدند روی بدیشان رکد و گفت نعمَ  الّل 

حصول  فاآا فقدت عرفت. و باز پسنی خخن كی شیخ گفت این وبد كی گفت گوش بازدارید تا مجهول  ما دامت م 
امیََان بکََار خلََ  بزیََان نیاریََد. خواَََه عبََدالکرو گفََت كََی شََمی روز پکجشََنبه چشََم بََاز رکد و گفََت 
ن وخواَه وبطاهر: علیک آمد؟ گفت نه. شیخ چشم بر ه هناد. من برخاسح و بریون شدم،علیک در رسید، م

بدرخانه شدم و با خواَه وبطاهر گفح علیک آمد و رکباس آورد. وبطاهر با شیخ بگفت شیخ چشَم بَاز رکد 
گویی؟ گفت علیک رسید. و شَیخ گفَت الحمَدلل و نفَ  منسطَع شَد چهَارم و با خواَه وبطاهر گفت چه  

د كَی ایَن رکبَاس نیمَی شعبان سن  اربعنی و اربعمائ . و ما وقت صَح  بَه غسَل مشَغول شَدو و شَیخ گفتَه وب
میزر كنید ونیمی بدوش ما درگریید و ما دروطاء ماپیچید و زیادت مرنید. خواَه عبدالکرو گفَت چَون 
شیخ را بر كفن هنادو خواَه وبطاهر و مجلا فرزندان شیخ حاضر وبدند و من از سوی پای شَیخ وبدم چَون بَه 

بر ران خَود اشَارات رکد چنانَک مهَه مجَع شیخ نگا  رکدم شیخ چشم بگشاد و به مسححا دست راست 
كه آنجا وبدند بدیدند، شگریسح یک نیما از گوشا میَزر وبی برنکشَیهد وبدم حَاو راسَت رکدم. و ایَن 
آن خخن وبد كی گفته وبد كی گوش بازدار. چون آفتاب برآمد شَیخ را بَریون بردنَد و بَر وی  َاز گزاردنَد و 

درمشَهد آورنَد. تَا وقَت چاشَت آن َنَاز  در هوامانَهد وبد و هرچنَد  َناز  برداشتند تَا از در سَرای شَیخ
نرفت تا خواَه نجار خواَه محویه راگفت شیخ ترا چه فرمود  است وقت آمد یا نه؟ رکدند  خل  قّوت  

رکد تاَناز  بَه مشَهد آوردنَد و دفَن رکدنَد و محویه به حمک وصیت شیخ چوب بکشید و خل  را دور  
پایه برین تخت نتوانسیت شد او را ات كی درین بنی مشاههد افتاد این وبد كی تخیت بلند وبد كی یباز مجلا رکام
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برآن تخت غسل رکدند در وقت وفات او در زاویا او كی در سرای اوسَت در برابَر مشَهد و آن تخَت را از 
رتب رکدندی زمَنی او را آن موضع كی شیخ را شسته وبدند، هرگز از آنجا نجنبانیدند و هبر وقت كی زاویه م

ارز  رکدندی وزیراین تخت را ارز  رکدندی، چنان وبدی كی دسَت از آن بداشَتندی حَاو آن مجلَا 
ارز  بزمنی فرو شدی و خاک بر َزَور آمدی و به رّکات این تجربه رکد  وبدند و در یک روز چند بار بگَچ و 

شَهد وبد و مهَان خَاک نَرم بَر َزَور آمَهد، ارز  آن موضع محکم رکد  وبدنَد و ه در سَاعت بَزمنی فَرو 
هرگز آن قدر زمنی كی آب شسنت شیخ وبی رسیهد وبدی قرار نگرفَت. و دیگَر آنکَه چَون شَیخ را 
وفات وبد این پایا تخت و رکیس كی شیخ بر وی وضَو رکدی هَر دو بزیَر تخَت وبدی هنَاد ، و مردمَان آنَرا 

رکدنَد و هروجَا دری و چَویب وبد بسَوختند، آن رکدند تا وبقَت فَدت غزكَی میهنَه خَراب زیارت  
تخت و رکیس ناپدید شَد و هَیچ كَ  از آن مجاعَت كَی در دسَت ایشَان اسَری وبدنَد از هَر سَه خَرب ندادنَد و 
چون فرزندان شیخ و مریدان اسری وبدنَد، چَون بیامدنَد تخَت و رکسَیها دریَن موضَع دیدنَد بَه سَالمت، 

درین حادثَا غریَب بیفتَاد ه دریَن ق عَه و یکَی از آن مجلَه دیگر روز بامداد درشدند هیچ ندیدند و 
آنست كی در آن وقت كی سلطان سعید سکجربن ملکشا  برد الّل مضجعه از دست غَزان خَالص یافَت و 
بدار امللک مرو آمد این دعاموی از سرخ  با مجعَی از مشَایخ مبَرو رفَت بَه مبَارک بَاد قَدوم سَلطان و 

خویشََان و فرزنََدان شََیخ كََ  بََا دعََاموی نبودنََد چََه آنََچ مانََهد وبدنََد ازَهََت مصََال  ق عََا شََیخ، و از 
اند، چون دعاموی مبرو رسید رئَی  میهنَه چنَد روز وبد كَی آنجَا متفرن وبدند و بیشد بعران رفته وبد 

رسیهد وبد ازَهت مصال  والیت و هنوز سلطان را ندیهد وبد چون رئَی  از دعَاموی خَرب یافَت حَاو 
شََت و گفََت چنََد روزسََت كََی مََن منتظََر یکََی از مشََاام از َهََت مشََاورت اکر فََردا بََر مََا آمََد و شادگ

سََلطان را بایََد دیگََر روز بََا یکََدیگر سََلطان را بدیََدو، چََون دعََاموی دعََاموی دعََایی 
بگفت، سلطان سَکجر گفَت میهنَه ََایی مباركسَت و تربَت شَیخ موضَعی كَی از آن عزیزتَر و بزرگَوارتر 

بََت شَیخ رکد و خواسََت كَه نعمََت دنیََاوی مَدفون یابََد و بََرگرید، نبَود و ازآن غََزان یکَی دسََت فراتر
درحال دست  خشک شد، خویشان او اورا به لشررگا  آوردند و بدیدم، و من این حکایت نشَنیدم اال از 
لفظ سلطان والعهةد علیَه. پَ  هَزار خَروار غلَه فرمَود از َهَت تخَم و زراعَت خَاوران وصَد خَروار از 

لَک میهنَه اسَتدعاء گَاو َفَیت رکد، سَلطان گفَت خراسَان خرابسَت و مَرا َهت تخم اسباب مشهد، پَ  م
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خزینا نیست حال را با این باید ساخت و از َهت مشَهد صَد دینَار ن َد فرسَتاد. پَ  رئَی  میهنَه مراَعَت 
رکد و ك  باطراف فرستاد تا از فرزندان و مریدان شیخ آنچ مانهد وبدند زنهد مهَه را آوردنَد، تَین پکجَا  مجَع 

و سَفر  و پَکج وقَت  َاز و خَح سَر تربَت مهَه برونَ  گشَت و روشَنایی متَام پدیَد آمَد و دعَاموی  شدند
مهگی خوی  برآن خدمت وقف رکد  وبد و غربا روی بدان حضرت هنادند. در میانه سَلطان سَکجر رمحَه 

ر سَلطان الّل برفت و سلطان محمود ششست، مصاف دنَدان ان مبَرو بَا غَزان ادفَان افتَاد و دیگَر بَار لشَر
شرسته و منهزم شدند و غزان دست یافتند و بیکبارگی اکر آن ق عه از دسَت بشَد و رسَید آنجَا كَی رسَید. 

 خدای تعاو بلطف خوی  امیین و عدو و آباداح خراسان را و مجلا عار را روزی كناد مبنه و فضله.
 
 

 فصل سمی
 انددیهد و بعد از وفات وی استدر رکامات وی كی بعضی در حال حیات برزفان مبارک او رفته 

یک روز شیخ در صومعا خوی  سر باز هناد  وبد وبقت قیلوله و صوفیان مجلَه در مسَجد سَر بَاز  حکایت
هنََاد  وبدنََد و گرمََایی عظََمی گََرم وبد، سََبویی ببوسََعد داد و گفََت هََال دوسََت دادا سََبویی آب بیََار تََا از 

آورد و پاهیَا ربهنَه داشَت و زمَنی گَرم و آب   َهت شیخ و صوفیان چیزی سازم. وبسعد سَبوی برگرفَت
آورد. دویَد و سَبوی بَر پشَت گرفتَه آب  سوخت و آب از چشم   گشته وبد، وبسعد را پایکها  

چون از َدِر سرای شیخ درآمد شیخ از اندرون صومعه آواز داد كه ما بغداد ببوسعد دوسَت دادا و فرزنَدان 
ن مردمان او را وبسعد دوست دادا گفتندی تَرّبک لفَظ مبَارک شَیخ را، اودادو بدین سبوی آب. بعد از آ

انَد از بعد از آن وبسعد بزره شد در خدمت شیخ و وجایی رسید كه از اصحاب عشرۀ شیخ گشت و د  تَن وبد 
ا انَد كَه ایشَان راند كَه رسَول را صَلی الّل علیَه د  یَار وبد مریدان شیخ ما كه ایشان را اصحاب عشر  خوانهد

اصحاب عشر  خوانهد است ما را نیز حّ  َل و عالد  مرید داد بر متابعت سنت مصطف صلوات الّل علیَه و 
ایشان را اصحاب عشرۀ ما گردانید. وشَیخ مَا هَر كیسَ را بعَداز وفَات خَود وجَایی فرسَتاد و ایشَان و فرزنَدان 

یَت و بَر دسَت ایَن طا فَه اکرهَا ایشان در آن والیت مشهور گشتند و پیشَوای ایَن طا فَه شَدند در آن وال
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برآمد وآسایشها یافتند. پ  شیخ در آخر عهد خوی  یکروز وبسعد دوست دادا را وخواند و گفت مَا ازیَن 
نتَوانمی رفََت كَه حسََن مَؤدب را ازَهَت صََوفیان فَا  مجََع آمَهد اسَت سََه هَزار دینََار. تَرا بشََهر عَار  
مَا وبی رسَاندن و اورا بگَویی كَه مَا را سَه هَزار باید رفَت بَه نزدیَک سَلطان غَزننی و سَالم غزننی  

وتانَمی شَد. وبسَعد گفَت باید گردانید كه بدین سَبب از دنیَا بَریون  َیدینار فامست، دل ما را از آن فار   
چون شیخ این خخن بگفت حاو بدل من اندر آمد كه من ایَن خَخن بَا سَلطان چگونَه وتام گفَت و سَلطان 

بسمع او كه رساند؟ چون ایَن اندیشَه بَدل مَن انَدر آمَد شَیخ گفَت ای وبسَعد مرا چه داندو این حکایت 
او و او قبول رکد  است. وبسَعد گفَت مَن حَاو پَای افَزار دل فار  دار كه ما این چند كلمه خخن با وی گفته

 رکدم و پی  شیخ آمدم شیخ گفَت ای وبسَعد مَا را وداع كَن كَه چَون بَازآیی مَا را َنیَین و زینهَار كَه چَون
او باقطَاع، مبیهنه ریس سَه روز بَی  مقَام نکَین و بَه بغَداد روی كَه مَا بغَداد را بتَو و قفرزنَدان وت داد 

زینهار تا هبیچ موضع مقام نسازی مگر در بغداد كه آنجا بر دست وت بسیار راحتها و گشایشها پدید آید این طا فَه 
دم و شََیخ را وداع رکدم و رفََح تََا بغََزننی را، وبسََعد گفََت مََن بسََیار بگریسََح و در دسََت و پََای شََیخ افتََا

مند و مددد كه من سَلطان را چَون بیَن و ایَن خَخن چَون وتام گفَت بَا چون بدر شهر غزننی رسیدم اندیشه
او؟ با خود اندیشه رکدم كه مرا بر در سَرای سَلطان مسَجدی طلَب بایَد رکد و در آن مسَجد نَزول رکد، هَر 

ز آید، من این خخن با وی در میان َ تا او بَه  َع سَلطان برسَاند. بَدین آینه از خاصگان سلطان كیس به  ا
شَوم. چَون پَارۀ را  نیَک بَرفح بَه دانسَح كَه وجَا  رفَح و  َیخوی   اندیشه به شهر اندر آمدم و یب

محلَیت رسََیدم فَرا  روی. سََر بََدان محلَت فََرو هنَادم چََون قََدری بَرفح در پََی  كَوی در سََرای بََزره 
ه پدید آمد چنانک از آن ملوک و سالطنی باشد و بر در سرای دواکنیها كشَیهد و مجعَی مَردم انبَو  پادشاهان

دست در كمر رکد  و بر پای ایستاد . چون من از دور پیدا شدم آن مجع را  باز دادند، خَاد  نیکَو روی 
برگرفت و گفَت ای شَیخ دیدم برآن دواکح نشسته، چون مرا دید بر پای خاست و پی  من باز آمد و مرا در 

ایکجََا ششََنی تََا مََن بََریون آو.مََن ششسََح، او درآن سََرای رفََت و حََاو بََریون آمََد و گفََت شََیخ وبسََعد 
دوست دادا مرید شیخ وبسعید وبالخری از میهنه وت هسیت؟ گفح هسح. گفت بر خیَز و درآی. برخاسَح گریَان و 

انَد و سَلطان بَا مَن دانند و نَام مَن از كَه شَنیهد رکدم كه ایشان مرا چه بسرای سلطان درشدم و تیجب  
چرََار دارد. آن خََادم مََرا در سََرای آورد و از آنجََا در حجََر  بََرد، درآمََدم سََلطان را دیََدم در آن حجََرۀ 
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خاو بر چهار بال  نشسته، من سالم گفح سلطان َواب داد و گفت وبسعد دوست دادا وتیَی؟ گفَح آری. 
ام و ایَن خَادم را بَرین در سَرای ششَانهد من شیخ وبسَعید را وخَواب دیَهد سلطان گفت چهل شبانروزست تا

ام. اكنَون خَدایت مَزد دهَاد كَه از دنیَا منتظر رسیدن وت، و شیخ قصا فَام بَا مَن گفتَه اسَت و مَن قبَول رکد 
ر برود. من چون این خخن بشنودم مدهوش گشح و نعر  بَر مَن افتَاد و بسَیار بگریسَح و سَلطان نیَز بسَیا 

بگریست. پ  سلطان آن خادم را فرمود كه او را برب تا پای افَزار بَریون كنَد. مَرا ه در سَرای سَلطان بَه 
حجرۀ بردند آراسته چنانک از آن ملوک باشد و خدمتکاران آمدند و پای افزار از پای من بَریون رکدنَد 

ء نیکَوی فرسَتادند و َاهمَا و مرا تکلفها رکدند چنانک الی  سرای ملوک باشد و مهان روز مرا به محام
صََوفیانه بََدر محََام فرسََتادند و سََه روز مََرا هممََان داشََتند چنانََک از آن نیکََوتر نتوانََد وبد. روز چهََارم 

خوانَد، مَن برخاسَح و پَی  سَلطان آمَدم سَه هَزار دینَار زر بامَداد آن خَادم آمَد و گفَت سَلطان تَرا  
گفت این از َهت فَام شَیخ اسَت، و هَزار دیگَر مبَن  بسکجیهد وبدند و در َایی رکد  به من دادند. سلطان

داد و گفت این از َهت ُعَرس شَیخ اسَت تَا بَر سَر تربَت شَیخ از َهَت مَا عَریس كننَد شَیخ را، و هَزار دینَار 
ۀ، پَ  آن دیگر مبن داد و گفت این از َهت سست تا خویشنت را پای افزار تریتب كین كَه راهَی دور آمَد

رونَد و از بَرای او چهارپَایی لَا خراسَان برسَان كَه فَردا بَه َانَب خراسَان  خادم را گفت كَه او را بَه قاف
رکاگََری تََا بََه خراسََان بََرود و بََره را  او وباَََب بسََاز و او را بََه معََارف آن قافلََه سََسار و بگََوی كََه او 
ودیعت ماست بَه نزدیَک مشَا تَا او را بَه سَالمت بَه خراسَان رسَانید و در را  خَدمت كنیَد. مَن سَلطان را 

ت رکدم و سََلطان مََرا اعََزاز رکد و در برگرفََت و خََادم بیامََد بََامن و مََرا بََه اکروان خراسََان سََسرد و خََدم
ََه خراسََان و مََرا وداع رکد و بازگشََت. و مََن   ََا ب ََه بََره را  مََن بسََاخت و سََتور رکاگرفََت ت ََا ب آمََدم ت

م از وفََات شََیخ، تََر وبدم و روی مبیهنََه هنََادم و رنجََور و گریََان وبدخراسََان رسََیدم و در را  هََرچ آسََود 
چون به كنار میهنه رسیدم مجلا فرزندان شیخ و مریدان و متصوفه مرا استقبال رکدند به حَمک اشَارت شَیخ كَه 
گفته وبد حسن مؤدب را كه بعد ازوفات ما بسه روز وبسعد دوست دادا از غزننی برسَد و دل وت از فَام فَار  

داد وبد از وفَات شَیخ. ایشَان چَون مَرا بدیدنَد فریَاد گرداند و آن روز كه من مبیهنه رسَیدم روز چهَارم بامَ
برآوردند و دیگر بار  ماَت شیخ تاز  شد و حالتها پدید آمَد. مَن در خَدمت ایشَان بسَر تربَت شَیخ آمَدم و 
زیََارت رکدم و قصََا خََوی  پََی  مجََع حکایََت رکدم و سََه هََزار دینََار كََه از َهََت فََام شََیخ وبد پََی  
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ازَهت فام شیخ است و هزار دینَار كَه از َهَت ُعَرس شَیخ داد  وبد سسَلمی  خواَه اوبطاهر شهادم و گفح این
رکدم و آن هزار دینار كه مَرا داد  وبد پَی  خواََه اوبطَاهر شهَادم و گفَح ایَن از َهَت مَن شَیخ را ُعَریس 
كنید و خوی  را هَیچ چیَز بَازنگرفح و آن روز فَام شَیخ بگزاردنَد و اکر عَرس بسَاختند و دیگَر روز 

دند و خرقا شیخ و خرقهاء مجع كه موافقت رکد  وبدند پار  رکدند و روز چهارم به حمک اشارت شَیخ شاهد رک
عزم بغداد رکدم و مریدان شیخ را وداع رکدم و برفح بَه َانَب بغَداد. چَون بَه بغَداد رسَیدم، و آن وقَت 

سََیت ایَََن آبََاداح بََدان سَََوی آب وبد، مََن در مسََجدی نَََزول رکدم چََون روزی چنََد بیاسَََودم بََا دو
بایََد كََه ایکجََا ق عََا سََازم از َهََت صََوفیان و ایشََان را خََدمت كََن. حکایََت را در میََان هنََادم كََه مََرا  

ََرو و خََدمت   ََه خََواهی ب ََا گذاشََته اسََت، در هََر مسََجدی ك ََر آنکََ  گفََت مهََا مسََجدها مب ََن و اگ ك
شند و وت سَیمی خواهی كه خان اهی سازی برین سوی آب ترا میسر نگردد كه ایکجا مردماح منکر با 

وآلیت نداری مصلحت وت آنست كه چیزی َنییس به خلیفه و از آن سوی آب چنَدان ََای خَواهی از وی 
باشَد كَه ایکجَا از َهَت صَوفیان خان َاهی كه آنجا ق عا سازی، من رقعه َنشح بامریاملؤمننی كه مرا اندیشه  

ام تَا مجاعَت را خَدمیت از میهنَه ایکجَا آمَهد ام از خراسَان ازمریَدان شَیخ اوبسَعید اوبالخَری،سازم من مَردی
كن، بدان سوی آب مرا چندان َای فرماید كه ق عا سازم از َهَت ایَن طا فَه، خلیفَه وخَط خَوی  وتقیَع 
فرمود كه چندان كه او را باید از آن سوی آب َای گرید كه او را مسلمست. من بیامدم و كنارۀ اختیَار رکدم 

ریخَح، قََرب دو هَزار گَز َََای نشَان رکدم و بگَرفح. پََ  رفَح و اک   و موضَعی نیکَو برگزیََدم و  
چیََدم و بََر پشََت بََدان گشََح و خشََت پََارۀ  ختََه بََر ء بغََداد  زَنیلََی برگََرفح و شََب و روز در ویراهنََا

ریخح. تا آن وقت كه خرب آمد كه قافلَا خراسَان آوردم و در میان آن اکهها كه نشان رکد  وبدم  موضع  
آید من برخاسح و باستقبال قافلا خراسان شدم تَا بَه هنَروان، چَون ایشَان مَرا بدیدنَد مراعایَا رکدنَد و  

د رهبا  ودند كه بیشَد آن وبدنَد كَه مَرا در خَدمت شَیخ دیَهد وبدنَد و قربَت مَن درحضَرت او دانسَته، و 
م كه من اندیشا دارم كه ایکجا ایشان مریدان شیخ وبدند و بعضی نیز مریدان من، من از ایشان درخواست رکد

باید كه بدان موضع نزول كنید و نزدیک من فرود آیید كَه نخسَت از َهت صوفیان ق عا سازم، اكنون مشا  
مسََافران مشََا خواهیََت وبد، مجََاعیت صََوفیان در قافلََه وبدنََد و مجعََی بازرگانََان و مََردم انبََو ، مهََه اَابََت 

فَرود آمدنَد و خیمهَا بزدنَد، مَن برخاسَح و زَنیَل برگَرفح و  رکدند و به موافقَت بیامدنَد و در آن موضَع
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گفََح و امامََت هنََادم و پََکج وقََت بانََر  ََاز  روی بََدر ز  هنََادم و هََر روز بامََداد و شََبانگا  سََفر  
خوانَدو و دریَن مَدت كََه ایشَان آنجَا وبدنَد بسَیار روشَناییها وبد، چََون رکدم و بامَداد قَرآن بََدور   

نََد و چشََم ایشََان برزنََدگاح مََن افتََاد  وبد و خََدمت پسََندیهد وبدنََد، برفتنََد و هََر كیسََ مََرا رفتایشََان  
ََت مََن روی بََه عمََارت آوردم و  مراعََایت رکدنََد و مََرا چیََزی نیََک بََه حاصََل آمََد، چََون قافلََه برف
چهارد ار خان ا  بَر پَای رکدم و صَفا بَزره نیکَو و مجاعَت خانَا خَوب و مطَبخ و متوضَا متَام رکدم و 

خانَا بََزره عمَارت رکدم و مهََه را درهَا هنََادم ودیگَر شاهَا و حجرهََا را نبیَاد هنََادم چنانَک مجلََا مسَجد 
مواضع پدید آمد كه این چه َای خواهد وبد. چون ساب  الحا  در رسَید و خَرب داد كَه قافلَه آمَد مَن تَا بَه 

رک به درخواست مَن مبافرات استقبال رکدم و از مهان مجع درخواست رکدم كه مشا وبقت رفنت بدان سفر 
و از َهت تریبت و رضاء خدای به موضع خان ا  مَن فَرو آمدیَد و وبقَت رحلَت سَعیها رکدیَد، اكنَون بَه 

ایت متام رکد، ایشَان اَابَت رکدنَد و مهچنَان بَه باید آمد و اثر سعی خوی  مشاههد رکد و تریتیب كه فرمود 
دنََد تیجبهََا رکدنََد كََه بََه مََدیت انََدک موافقََت آنجََا فََرود آمدنََد و چََون آن چنََدان عمََارت نیکََو بدی

ََه رکد  ََرار در ز  چنََدین عمََارت نیکََو چگون ََرآن ق ََاد ایشََان یکََی صََد گشََت و مََن ه ب ام و اعتق
َََر  َََاز  رکدم و سَََفر     رکدم و هَََر روز در خَََدمت گفَََح و خودامَََا   هنَََادم و پَََکج  َََاز را بان
چنانَک مبلغَی حاصَل آمَد. چَون قافلَه برفَت مَن افزودم تا وقت رفنت هر كیس مرا چیزی نیک بدادند  

روی به اکر آوردم ودست به عمارت رکدم و خان اهی خخت نیکو با مهه مراف  از حجرها و محام و مجاعَت 
خانه و غری آن متَام رکدم و فرشَهاء نیکَو و اسَباب و آالت مطَبخ و هَر آنَچ دربایسَت آن وبد از مهَه َنع 

رکدم و از داکهنا و اکروان سرای و غری آن تریتب رکدم و خدمت نیکو   بساخح و بر در خان ا  بازاری با
اطراف عار صوفیان روی بدین ق عه هنادنَد و ایَن آواز  در َهَان منتشَر شَد كَی وبسَعد در بغَداد چنَنی 

كند كه درین عهد كیس نکَرد  اسَت و بیشَد اهَل بغَداد ق عا ساخته است از َهت متصوفه و خدمیت  
رسانیدند تا شب  از خفنت گَزارد  وبدو و كیسَ در خان َا  و پیوسته این خخن به  اع خلیفه   مرید گشتند

بَزد، فََراز شَدم و دربََاز رکدم امریاملََؤمننی وبد بَا تََین چنَد از خاصََگان خََوی  كَه بََه زیَارت مََن و نظََارۀ 
خَدمت رکدم وخلیفَه در خان ا  آمهد وبد چون استاد الدار و حاَب الباب و صاحب املخزن و امثَال ایشَان، 

خان ََا  آمََد و چََون در عمََارت نگریسََت و در مجاعََت خانََا درویشََان آمََد مجعََی خََخت نیکََو دیََد، 
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زیادت پکجا  تن از مشایخ و متصوفه بر سر خجاد  نشسته وبدند ایشان را زیارت رکد و ششسَت، مَن حَاو آن 
اوبالخَری بگفَح، خلیفَه را وقَت  قدر كه وقت اقتضا رکد ششسح و چند حکایت ازرکامات شَیخ اوبسَعید

خََوش گشََت و بسََیار بگریسََت و مریََد ایََن طا فََه گشََت و ه آنجََا كََه نشسََته وبد اسََتاد سََرای فرمََود بََه 
اطَالع مشافهه كه هر وقت اوبسعد بدر سرای ما آید در هر حال كه ما باشمی او را بار نباید خواست و حَاو یب

ای اوبسعد ما مصَال  مسَلمانان در گَردن وت رکدو و هَرچ تَرا خَرب ما او را در حرم باید آورد. پ  فرمود كه 
وبد بایَد كَه بَر رأی مَا عرضَه داری تَا مَا بََر مقتضَی اشَارت وت آن همَم بامتَام رسَانمی. چَون خلیفَه بازگشََت 

وتقَف و اََازت مَرا در انَدرون حَرم بردنَد، مَن پَی  دیگر روز به سَالم بَدار الخالفَه شَدم حَاو یب
را دعا گفح و عذر د صری شَبانه خواسَح و امریاملَؤمننی مَرا بسَیار اعَزاز و ارکام رکد و مهَان خلیفه شدم و او 

خخن كه گفتَه وبد اعَادت رکد و عهَدۀ خلَ  در گَردن مَن رکد، چَون بَرون آمَدم از پَی  خلیفَه مهگنَان 
أی خلیفَه رکدنَد و مَن بَر رتیجب رکدند و مردمان به یکبار روی به من هنادند و حاَات بر مَن رفَع  

فرمود و بیشَد از مردمَان بَه ََوار مَن رغبَت رکدنَد و در پهلَوی خان َا  مَن رکدم و اَابت  عرضه  
گشَت و اعتقَاد ساختند چنانک آن موضع انبو  گشت و هر روز حرمت من پی  خلیفه زیادت  سراهیا  

وبسعد دوست دادا داراخالفَه بَاز شد تا چنان شد كه خلیفه گفت ما نیز مبوافقت شیخ ادر حّ  من زیادت  
آن سَوی آب بَرو و بَاز ایَن نیمَا آب آمَد و مجلَا خلَ  بَه یکبَار خاهنَا بَاز آن سَوی آوردنَد و شَهر بَه 
یکبار بازایکجا آمد و آن سوی آب خراب شد و مَن شَیخ الشَیو  بغَداد گشَح و رمحَت مَن در بغَداد   از 

ن فرزنََدان او شََیخ الشََیو  بغدادانََد و حََل و عقََد حرمََت خلیفََه نبََود بََه ربكََت نظََر مبََارک شََیخ. و اكنََو
بدست ایشان است و خلیفه نشَان گشَته، چنانَک هَر خلیفَه كَه وخواهَد نشسَت آنکَه از فرزنَدان شَیخ كَه 
بزرگد باشد دست آن خلیفه بگرید و در چهار بَال  ششَاند و نخسَت او بیعَت كنَد آنگَا  از اشَاء خلیفَه 

عوام مردمان تا آن وقت كَه مهَه خلَ  بیعَت كننَد و در بغَداد حَل و باشند آنگا  خاصگان و امرا آنگا  
 عقد بدست فرزندان شیخ وبسعد دوست دادا باشد.

از اشرف اوبالامیح شنیدم كَه او ن َل رکد از پَری محمَد اوباخَحّ ، گفَت از پَدر خَود شَنودم كَه  حکایت
وبدی و چَون شَیخ خواسَیت  شیخ اسیب كمیت داشت كه هیچ ك  را دسَت نَدادی كَه برنشسَیت از تنَدی كَه

كه بر نشیند پهلو فرا داکن داشیت تا شَیخ پَای در وی درآوردی و چَون شَیخ از دنیَا برفَت او را دیدنَد افسَار 
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وبد ودر خَورد وهفَت شَبانروز آن اسَب مهچنَنی  دوید و آب و علف  َیگسسته و آب ازدیدۀ وی  
د و نه علف و بزیان خواهد آمد چرنَمی؟ بَا خواََه خورروز هفح گفتند این اسب الغر شهد است نه آب  

اوبطاهر بگفتند خواَه اوبطاهر گفت بباید كشت تا درویشَان ازو چیَزی وخورنَد و بَه مردمَان دهَمی پَ  
 بکشتند و ترّبک را بربدند.

از پریزین الطا فه عمر شواکح شنودم كه او گفت كه یک روز خواََه اوبالفَت  كَه پسَر شَیخ وبد  حکایت:
رکد كَه پَی  از دخد شواکن با پدر در خان ا  نشسته وبدند و خواَه امام اوبالفت  حکایت وفات شیخ  از 

و گفت روز پکجشنبه ما را وفات خواهد وبد و روز آدینَه زمحَیت عظَمی  ]وفات خوی  بسه روز روی مبا رکد
هَار گوشَا آن چَادر بگرفتنَد باشد چنانک مشا فرا َنازۀ مانتوانید آمد. پ  قفرمود تا چادری آوردند و چ

و در هوا بازكشیدند و ما را گفت بزیر این چادر بریون شوید و انگارید كی این َنازۀ ماست. فرزندان شَیخ 
چنَان رکدنَد كَی شَیخ فرمَود وبد، بعَد از آن بسَه روز مهَان كَی شَیخ اشَارت  َود  وبد ببَود، چَون َنََاز  

یخ فََرا نزدیََک َنََاز  نتوانسََتمی رفََت ایََن حکایََت بََریون آوردنََد چنََدان زمحََت وبد كََی مََا فرزنََدان شََ 
 گریستند.گفت و هردو   

شیخ وبالقسم روبَاهی مریَد شَیخ مَا وبد و مقَدم د  معَروف از صَوفیان ََون وبنَر حرضَی و  حکایت:
امحد عدح باف و مثل ایشان. چون خرب وفات شیخ ششاوبر رسید استاد امَام وبالقسَم گفَت رفَت كیسَ كَی از 

لَف نبََود و هََیچک  ازو خلَف نیسََت. برخاسَت و وخان ََا  كََوی عَدح كویََان آمَد و بََه مََاَت هَیچ كََ  خ
ششست و صاحب مامتی رکد و گفت كه چون ما شیخ وبسعید را بدیدو ه صویف نبودو و ه صویف ندیَدو و 

یخ بکَرد اگر اور ا ندیدمیی صوفی از كتاب برخواندمیی. چون از تعزیت فار  شدو و اسَتاد امَام ُعَرس شَ 
روز هفح لَع محتسب را كی وكیل َدِر استاد امام وبد نزدیک ما د  تَن فرسَتاد و گفَت اگَر مقصَود شَیخ وبد او 

ایَد، چَون شَیخ بیامَد مشَا پَی  وی رفتیَد مشَا را پَی  مَن بایَد وبد. مجاعَت رفت و مشا هَر د  تَن ازمَن وبد 
گوید یبندیشیدید؟ ایشان خَاموش ت استاد  گفتند ما را هملیت د  تا یبندیشمی، دیگر روز یکی آمد وگف

دهیَد؟ مَرا گفتنَد چَه گَویمی؟ گفَح بَه دسَتوری مشَا ََواب ده؟ شدند، مرا صرب  اند گفح چَرا ََواب  َی
گفتند بهد. گفح استاد امَام را خَدمت برسَان و بگَوی كَه شَیخ وبسَعید را عَادت وبدی كَی دعَویت وبدی 

پَی  او وبدی بَه مَن دادی و اکسَا خَوردح و یکَی قلیَه و  اکسا خَوردح و یکَی قلیَه و شَرییین كَی
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شرییین از مطبخ از َهت زلا من روان وبدی، یک روز دعویت وبد ركوۀ خوردح و اکسا قلیه در سَر آن و 
َنالا شرییین از مطبخ كه زلا من وبد بستدم، َناله در یک آستنی هنادم وركو  و اکسه در یک دست گَرفح ور 

الا شرییین كی شیخ از پَی  خَود مبَن داد  وبد در دیگَر آسَتنی هنَادم و در دیگَر دسَت كو  و اکسه و َن
گرفح و گرمگا  وبد، شیخ در خانا خوی  سرهناد  وبد و مجع مجله خفته به آسای ، من بدین صفت از خان َا  

آمَد ز شیخ  بریون آمدم چون پای از در خان ا  بریون هنادم شد ایزار پای بگشاد و در زمحت وبدم، آوا
گفَت تَرا چَه دویَد و  داد كی وبالقسم را دریابید! در حال صوفی را دیدم كی  از زاویا او كی بانر  

او اگَر چنَنی مَا را نگَا  وتاح وبدست؟ حال باز  ودم و مدد من داد. اكنون مَا پَری و مشَرف چنَنی داشَته
وز بامداد استاد امام نزدیک ما آمد و از مَا عَذر داشت تا به خدمت وت آیمی. لَع محتسب بازگشت، دیگر ر

خواست و از ما درخواست رکد كه اكنون تا ما زنهد باشمی این خخن با ك  مگویید، ما قبول رکدو و اسَتاد امَام 
برفت. بعد از آن قصد زیارت شیخ رکد مبیهنه و چهل كَ  از بزرگَان متصَوفه بَا اسَتاد موافقَت رکدنَد و در 

چون بربای سر كله رسیدند و چشم استادو مجع برمیهنه افتاد ازسَتور فَرود آمَد و بیسَتاد و  خدمت او برفتند.
 مقریان را كی با او وبدند قفرمود كی این یبت شیخ بگویید كی:

 َانََََََا بَََََََزمنی خَََََََاوران خَََََََاری نیسَََََََت
 بََََََََََََا لطََََََََََََف و َنازش مجََََََََََََال وت مََََََََََََرا

 

  
 

بریون آمد و مجلا مجَع موافقَت رکدنَد و از  گفتند، استاد را وقت خوش گشت و از خرقهمقریان این یبت  
آینََد و مجلََا فرزنََدان و خرقََه بََرون آمدنََد و فرزنََدان شََیخ را خََرب شََد كََی اسََتاد امََام بََامجع از نشََاوبر  
ََز مریََدان اسََتقبال رکدنََد و در را  بََه یکََدیگر رسََیدند و مقریََان مهچنََان   خواندنََد و مجََع میهنََه نی

ََد و مه  ََار از خرقََه بََریون آمدن ََا پََی  تربََت شََیخ آمدنََد و مقریََان  چنََان  بیکب خواندنََد و آمدنََد ت
ََد و یََک روز اسََتاد امََام بیاسََود، پََ  درویشََان در خََاک   ََار  رکدن گشََتند و حالتهََا رفََت پََ  خرقهََا پ

فرزندان شیخ از استاد امام در خواستند تا بر در مشهد شیخ مجل  گوید،اَابت نکَرد، بعَد از الحَاح متَام بَه 
ل  گفت و در میان مجلَ  گفَت: كنَا نعَد  لَع الشَیخ ایب سَعید یف اشَیاء و كنَا نظلمَه الن مسجد َامع مج 

 من قابل صاحب الحال بالعم ظم. پ  چند روز مبیهنه وبد و بازگشت.
در ابتداء حالت شیخ قدس الّل روحه العزیز مسَتورۀ از بَزره زادگَان میهنَه وخَواب دیَد كَی  حکایت:
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شَیخ اسَت آدم علیَه السَالم آمَهد وبد بَا مجلگَی پیغَامربان وآنجَا ایسَتاد   درین موضع كَی اكنَون مشَهد
دانسََیت و در آن وقََت آن چنانََک مسََتور  اربهََمی و یعقََوب و مََویس و عییسََ را علََمهی السََم یََک بیََک  

موضع سرایی وبد كی آنرا شیخ وخرید و اسب شیخ آنجا بستندی، شیخ آنَرا عمَارت رکد و مشَهد سَاخت و در 
رکد و اسَم مشَهد بَر وی نشستند و در آن وقت كی شیخ آنرا عمَارت  نشست و صوفیان در آنجا  آنجا  

 هناد خواَه امام اوبالبدر مشرقی در خدمت شیخ این قطعه بگفت:
َََََََََََََا شَََََََََََََاء  بَََََََََََََین شَََََََََََََیخ الزمَََََََََََََان لن
ََََََََََََََاس طََََََََََََََرا ََََََََََََََ  للن ََََََََََََََ  قبل  بکعب

 

ََََََََََََد اکن قبلََََََََََََه  ََََََََََََه مََََََََََََا ق  صتََََََََََََا غرفی
ََََََََََََََذا البنََََََََََََََت للعشََََََََََََََان قبلََََََََََََََه  وه

 

رسید قفرمَود تَا او را درآن خانَه آن موضَع كَی اكنَون تربتسَت دفَن رکدنَد، مسَتور   چون شیخ را وفات
گفت تعبری آن خواب كه من دیهد وبدم پدید آمد. او گفت چهل سال منتظر تعبری این خواب وبدم چون شیخ 

تعبَری  را دفن رکدند نگا  رکدم آن موضع آن وبد كه پیغامربان را آنجَا ایسَتاد  دیَهد وبدم، بعَد چهَل سَال
 آن خوب پدید آمد كه مضجع این بزرگوار دین گشت.

از اشَرف وبالَامین شَنودم كََه او گفَت از شَیخ حسَن َانََاروی شَنودم كَی او گفَت از خواَََه  حکایَت:
رفَت روزی اسَتاد او را وبالفت  شیخ شنیدم كی گفت پدرم خواَه وبطَاهر شَیخ بکَودكی بَه دبریسَتان  

او گرفته وبد، خواَه وبطاهر گریان از دبریستان باز آمَد و نشَان چَوب بَه بزد  وبد چنانک نشان زخم در تن 
باید كی در  َاز شیخ  ود، شیخ استاد را پیغام فرستاد كی ما ازیشان مقریی و اما  برنخواهمی ساخت چندان  

پَرورد   اند، حّ  تبارک و تعاو ایشان را به لطف خَودبکار آید،گوش باز دار كه ایشان نازنینان حضرت
اسََت و بََه لطََف خََود آفریََهد گََوش دار تََا هََیچ عنََف نکََین بََا ایشََان. وبطََاهر دبریسََتان را عظََمی دمشََن 

آینَد هَر آرزو كَی خواهَد داشیت. روزی بر لفظ مبارک شیخ برفت كه هركه ما را خرب كنَد كَی درویشَان  
چون بشنید حَاو بَر بَام آمَد و از ازما بدهمی و چند روز وبد كی شیخ را هیچ مسافر نرسیهد وبد خواَه وبطاهر 

وبد، ادفَان را ه در سَاعت مجعَی درویشَان از َانَب رکد و مدصَد  اطراف تجس  آمدن درویشَان  
رسَند! شَیخ طوس پدید آمدند وبطَاهر خَوش دل از بَام فَرو آمَد و شَیخ را گفَت ای بابَا مجعَی درویشَان  

نَروم شَیخ گفَت روا باشَد. گفَت و فَردا نیَز گفَت  گفت اكنون چه خواهی؟ گفت آنکه امروز به دبریسَتان
مرو گفت این هفته نروم گفت مَرو گفَت هرگَز بَه دبریسَتان نَروم گفَت مَرو لکَن انَا فتحنَا بیَاموز دیگَر 
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مرو. وبطاهر خوش دل گشت. پ  شیخ مادست دراز رکد و شاخی از آن درخت وتت كی بر در مشهدست 
ُرفََت، ی داد و گفََت َامََا مسََجد بََروب. وبطََاهر َََای  بََاز رکد و بََر میََان وبطََاهر بسََت و َََارویب وب

ََه   آیََد؟ گفتنََد خََخت درویشََان دررسََیدند و پََی  شََیخ آمدنََد شََیخ ایشََان را گفََت مشََا را وبطََاهر چگون
نیکو. شیخ گفت اكنون ما او را و فرزنَدان او را ننَب خَدمت مشَا دادو. پَ  شَیخ وبطَاهر را انَا فتحنَا از بَر 

وجَوار رمحَت حَّ  تعَاو ن َل رکد و چنَد سَال برآمَد نظَام امللَک وزیَر ملکشَا  فرمود رکدن. چون شَیخ 
وبدو دار امللک با صفاهان وبد و نظام امللک.مرید شیخ وبد و مریب مجلَا متصَوفه بَه سَبب شَیخ، پَ  خواََه 
وبطاهر را از َهت صوفیان قرضی افتاد، خواَه وبطَاهر بَا مجلگَی فرزنَدان شَیخ بَا صَفاهان شَدند پَی  

امللَک، و او تریبتهَا فرمَود زیَادت از حَد وصَف. و در آن وقَت علَویی آمَهد وبد برسَالت از سَلطان  نظام
غزننی مردی فاضل و صاحب رأی و متعصب و اهل صتوف را منکر، و درین مدت كی آنجا وبد پیوسَته 

سَاخت دهی كی ایشان وضویی به سنت نتواننَد رکدی كی مال خوی  به مجعی  نظام امللک را مالمتمی
گفت كه چننی مگوی كه ایشان مردمان با خرب باشند و مقصود از عم عملست و عمل دارند. و نظام امللک  

یف الجمله آن مقالت میان ایشان دراز شد وآن رسَول غَزننی شَنود  وبد كَی خواََه وبطَاهر قَرآن ندانَد و 
بعََد ازو پسََر او هبََد از مهََا  دانسََت، رسََول غََزننی نظََام امللََک را گفََت ادفََان هسََت كََینظََام امللََک  ََی

صوفیان وقتست؟ شیخ گفته است كی با طاهر قطبست؟ نظام گفت هست. رسول غزننی گفت خواَه باطَاهر 
ََا مََن بگََوو  ََار كََن ت ََد. نظََام گفََت او را آواز دهََمی و وت سََورۀ از قََرآن اختی ََد. نظََام گفََت دان قََرآن ندان

ه و فرزنَدان شَیخ پَی  نظَام آمدنَد چَون ششسَتند برخواند. وبطاهر را طلب رکدند، وبطاهر با مجَع متصَوف
نظام امللَک از رسَول غَزننی پرسَید كَی كَدام سَور  برخوانَد؟ گفَت بگَوی انَا فتحنَا. نظَام امللَک اشَارت 
رکد، وبطاهر انا فتحنا برخواند تا مهه را وقت خوش شد، چون سور  بهخر رسید نظام امللک شَاد شَد و رسَول 

لَک از خواََه وبطَاهر پرسَید كَی سَبب خَوش گشَنت مشَا چَه وبد؟ وبطَاهر غزننی شرمسار شد پ  نظام امل
گفَت بََدان ای صَدر بزرگََوار كَی مََن قَرآن نََدام و ایََن حکایَت از اول تََا آخَر بََاز  َود. نظََام امللََک را 

 اعتقاد زیادت شد.
در آن وقت كی شیخ به مجاهدت و ریاضت مشغول وبد بیک ما  و دو مَا  از خانَه غایَب وبدی  حکایت:

او را كیس باز نیافیت، خواَه وبطاهر كودک وبد و شیخ را دوست داشیت و هبروقَت كَی شَیخ غایَب وبدی  و
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او خخت مضطرب گشیت و مهه روز شیخ را طلَب رکدی. وقَیت شَیخ چنَد روز وبد كَی غایَب وبد و بَا سَرای 
و گَرد صَحراهاء رکد و تابسَتان گَرم وبد یَک روز بامَداد بگَا  برخاسَت نرسیهد وبد، وبطاهر اضَطراب  
دانسَت كَی آنجَا گشت و هرَا كی ربَاطی و مسَجدی و گورسَتاح وبد كَی  میهنه و عبادت َاهیاء شیخ  

خلویت وتاند وبد مهه بگشت و هیچ َای شیخ را باز نیافت، روز نیَک گَرم و او مانَهد شَهد،  َاز پیشَنی بَدر 
د، در بَزد ادفَان را شَیخ در آنجَا وبد شَیخ در رباطی كهن آمد كی از عبادت َاهیای شیخ وبد در ربای بسته وب

بازگشاد، وبطاهر را دید بر آن حالت، گرما در وی اثر رکد  و هزار قطَر  آب از روی ومَوی و انَدام روان 
گشته،. چون شیخ را بدید بیفتاد، آب از چشم شیخ روان شد، گفت یا باطَاهر چَه وبد  اسَت و وچَه اکر آمَدۀ؟ 

بایَد در دنیَا بَا مَا بَا  و در خَاک بَا مَا بَا  و در ایسَیت شَیخ گفَت چَون تَرا مَا را  بگفت ای شیخ مَرا وت  
هبشت باما با  پ  دست باز برد و وبطَاهر را در كنَار گرفَت و در ربَای بَرد و پیوسَته بَا شَیخ وبدی تَا وقَت 

انَهد وبدنَد و وفات شیخ و بعد از آن چون خواَه وبطاهر را وفَات رسَید، فرزنَدان شَیخ ازیَن خَخن غافَل م
فراموش رکد  خواستند كه اورا به گورستان دفن كنند حاو بَاراح عظَمی آغَاز هنَاد، ایشَان وتقَف رکدنَد و 

داشتند یکی از خواص مریدان شَیخ گفَت نَه روز َناز  را در مشهد  باران ه دم زیادت وبد سه شبانه
ار تربَت شَیخ دفَن بایَد رکد كَی ایَن بَاران اال شیخ فرمود  است كه وت در خاک با ما خواهی وبد، او را در َو

گفَت شَیخ را نیامَهد اسَت و رکامَات وی، چَون او ایََن كلمَه بگفَت مهگنَان را خَخن شَیخ یَاد آمََد و او را 
صتدی  رکدند و قتنبه نَا  وبد در كَوی صَوفیان در ََوار مشَهد شَیخ كَی اکر گَل رکدی و شَیخ را خَاک او 

اک ربكنَد پَارۀ از كلَو  بَریون افتَاد و سَوراخی وخَاک شَیخ درشَد، حفر رکد  وبد، اورا طلب رکدنَد تَا خَ
قتنبه نعرۀ بزد و كلو  را باز در آن سورا  هناد وبیهوش بیفتاد و مردمان به خاک نگا  رکدنَد، او بیهَوش 
وبد، از خاک ربكشیدند و وخانه بردند و وبطاهر را دفن رکدند هنَوز دسَت از خَاک متَام نیفشَانهد وبدنَد كَی 

باز ایستادو آفتاب برآمد و آن رکامت شیخ وبد وقتنبه مهچنان بیهوش چهل روز مبانَهد وبد و تحّقیَ  نشَد  باران
 كه او چه دیهد وبد و بعد چهل روز برمحت خدای پیوست.

شَیخ وبالفضَل شَا  مَردی خَخت عزیَز و بزرگَوار وبد  اسَت و از مشَاهری مشَایخ متصَوفه در  حکایت:
ید قَدس الّل روحَه العزیَز در خان َا  درآمَدی و طَبیق در دسَت پَر قنَد در شب وخواب دید كی شیخ اوبسَع

رکدی چَون بَه شَیخ وبالفضَل رسَیدی میان مجع آمدی و ازكنار درگرفیت و هر ك  را از آن قند ننَب  
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آنچ بر طب  مانهد وبدی مجله در دهان وی رکدی چنانک دهان او پر شدی. از آن شادی از خواب درآمَد 
ََدار رکدنََد و و دهََان خََوی ََا روشََنایی آوردنََد و مجََع را بی ََت ت ََر قنََد حََاو خََادم را آواز داد و گف   را پ

ششستند و او خواب خوی  بگفت و از آن قند مجع را ننب رکد و برخاست و غسَلی بَرآورد و دوگانَه 
ت بگزارد و پای افزار خواست و گفت صالء زیارت شَیخ وبسَعید! مجعَی موافقَت رکدنَد و او پیَاد  از یبَ

املقَدس مبیهنَه آمَد كَه در را  هََیچ بدسَتور ننشسَت و دریَن وقَت او را هشََتاد سَال زیَادت عمَر وبد چََون 
كَن تَا مبیهنه رسید چند روز مقام رکد و وبقت بازگشنت مجلا فرزندان شیخ را وخواند و گفَت مشَا را وصَیت  

داع رکد و بََه یبََت املقََدس حرمََت ایََن ق عََه و حََّ  ایََن تربََت بزرگََوار چگونََه نگََا  داریََد و مجََع را و
 بازگشت.

گفَت و بعد از وفات شیخ بروزی چند یکی از بزرگان شیخ را وخواب دید بر تخت نشسته و   حکایت:
رفته است درین حدیث ثبات گرید و پی افشارد به مراد رسَد و من ثبت َنت هركه از مشا ازین پ  بر آنچ  

گفََت نَان درویشََان دیت مدیَد شََیخ را وخَواب دیََد كَی  كیسَ دیگََر از عزیَزان بعََد از وفَات شََیخ مَا مبََ
 كنید؟خورید و اکر درویشان  ی 

از ََدم شَیخ االسَالم اوبسَعد شَیخ رمحَه الّل روایَت رکدنَد كَی او گفَت وقَیت براهَی بَریون  حکایت:
ه مانَهد بَرشدو با مجعی از درویشان، باراح خخت بیامد، مَا در پنَاهی شَدو چنَد شَبانه روز و سَتوران یب

كین؟ آن شب وخفح شیخ را وخَواب دیَدم وبدند، یکبار از دل تنگی بر زفان من رفت این چیست كی  
كی گفت ای وبسَعد چنَان خَخن گفَنت وچَه اکر آیَد، چنَدان گَوی كَی در شَفاعت مَا گنجَد. بیَدار شَدم، وتبَه 

 رکدم و بسیار بگریسح.
است و معتقد فیه و سلطان سکجر مریَد او گشَته بَا شیخ همد بارودی مردی عزیز و بزرگوار وبد   حکایت:

متامت لشرر او، و اورا احوال نیکو و به نزدیک اهَل روزگَار مقبَول. در عهَد پَدرم َنرالَدین منَور رمحَ  
الّل علیه كی او خادم ق عا شیخ وبد و پریو پیشَوای فرزنَدان شَیخ، مبیهنَه آمَد بَه زیَارت روضَا شَیخ چَون 

و شب درآمَد و مجَع از سَفر  و  َاز خفَنت فَار  شَدند، مشَع مشَهد ق َرار هَر زیارت بکرد آن روز ببود 
شب شهادند و مقریان پی  تربَت شَیخ قَرآن برخواندنَد و مجَع متصَوفه و مردمَان زیَارت وجَای آوردنَد، 

باشَد كَی امشَب دریَن مشَهد بَر سَر تربَت مقَام كَن و بعبَادیت مشَغول گَردم. شیخ همَد گفَت مَرا اندیشَه  
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خ گفتند كی این معهود نبود  است و بعد از وفات شیخ هیچ ك  به شب در ایکجَا قَرار نتوانَد گرفَت فرزندان شی 
كی شیخ اشارت فرمود  است كی روز مشا راست و شب مجعی دیگر را یعین َنیَان را، و مهَه شَب كَی َدر 

بَریون آمََد و مشَهد وبد و قفَل برهنََاد ، هركَه گََوش دارد آواز بشَنود چندانکََه گفتنَد فایََهد نبَود خََادم 
روشََنایی برگرفََت و در مشََهد از بََریون ببسََت و قفََل رکد و برفََت و مجََع صََوفیان بََر بََام شََدند كََی فصََل 
تابستان وبدو سر باز هنادند، هنوز در خواب نرفتَه وبدنَد كَه فریَاد شَیخ همَد از مشَهد برآمَد، صَوفیان از بَام 

وی نشسَته دیدنَد و هَر دو پَای در آب بزیر آمدند، همد را در كَوی بَر در حَو  خانَا صَوفیان بَر كنَار ََ
هنََاد ، او را برگرفتنََد وبََدر مشََهد شََدند، شگریسََتند در مشََهد برقََرار قفََل وبد، او را بََر بََام بردنََد و ازو 
سؤال رکدند كه چه حالت وبد؟ شیخ همد گفَت چَون مشَع برگرفتنَد و در مشَهد ببسَتند و مَن بَه  َاز مشَغول 

ر وجیب خود دركشیدم تا ساعیت دفکری كن، تَری از آب بسَاو شدم ركعیت چند بگزاردم و ششسح و س
رسََید چشََم بََاز رکدم خویشََنت در میََان كََوی دیََدم بََر كنََار َََوی نشسََته، پََای در آب هنََاد  چنانََک مشََا 
مشاههد رکدید. آن شب شَیخ همَد بَر بَام وخفَت، خَحرگا  كَه خَادم در مشَهد بَاز رکد و مشَع در مشَهد شهَاد، 

ون آورد و پَی  وی شهَاد. پَ  شَیخ همَد چنَد روز مبیهنَه مقَام رکد و بازگشَت. كف  شیخ همد ازمشَهد بَری
چون به نسا باز رسید مشایخ نسا ازوی سؤال رکدند كی فرزندان شیخ چگونه یافیت گفَت منَور منَوری دیَدم 

 و این در حّ  پدرم گفت رمح  الّل علیه.
مجل  بر در مشَهد شَیخ قَدس الّل روحَه  از تا  االسالم اوبسعد بن محمد السمعاح شنودم در حکایت:

العزیز كی گفت: من با پدر مهب به حَج وبدو، چَون از مناسَک حَج فَار  شَدو پَدرم گفَت تَا شَیخ عبَدامللک 
طربی را زیَارت كنَمی و او از بزرگَان مشَایخ عصَر وبد  اسَت و او را رکامَات مشهورسَت، چنانَک خواََه 

بزرگََان متصََوفه شََنیدم كََی گفََت روزی در مسََجد  وبالفتََوح غضََایری حکایََت گفََت كََی از یکََی از
حرام نشسته وبدم پی  شیخ عبدامللک طربی، شخصی از در مسجد درآمد بر هیئَت آد  و لکَن نَه چَون 
آدمیان، شیخ عبدامللک را گفت: الغدا ر او ساالر؟ شیخ عبدامللک گفت: نعَم، آن شَخص برفَت. دروییشَ 

الّل علیه و سم كی بگویی كی این چه ك  وبد و چَه گفَت. حاضر وبد گفت ای شیخ وحرمت مصطف صلی 
آیَی تَا بَه مدینَه شَوو؟ گفَح آو و ازیَن چنَنی شیخ عبدامللک گفت خضَر وبد علیَه السَالم، گفَت فَردا  

رکامات او را بسیارست. تا  االسالم گفت مهب وخان ا  مره شدو بَه طلَب او، گفتنَد او  َاز رکد  اسَت و بَه 
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كند كی آنجَا سَنگها درشَت و نَاخوش ضی الّل عنها شهد است را  میقات و عمر  نیکو  مسجد عایشه ر
كند تا پای حاَیان مجروح نگردد. او را آنجا باید طلب رکد. آنجَا رفَح و از دور بیسَتادم و او است، نرم  

. چَون رکدرادیدم مرقعی پوشیهد و میان دربسته و بر سَنگی نشسَته و سَنگی دیگَر مبیتَنی خَرد 
سنر متام بشرست روی سوی ما آورد سالم گفَت، او ََواب داد و گفَت نَزدیکد آییَد، فراتَر شَدو، 

دام، پ  گفت بَه حَج آمَدۀ؟ پَدرم گفَت پدرم گفت من از خراسام از شهر مرو پسر مظفر  عاح. گفت  
ام. گفَت پَ  د یَی؟ گفَت رکام گفت زیارت شَیخ وبسَعید بکَرد آری گفت مبیهنه نرسیدۀ؟ گفت رسیهد

كَین و ایََن را  دراز وچََه اکر آمَدۀ؟ ایََن بگفََت و بکَار خََوی  مشََغول گشَت و مََا خََدمت ایکجَا چََه  
ام رکدو و بازگشتمی. پ  تا  االسالم گفت از آن وقت باز كه من این خخن بشنودم بَر خویشَنت فرضیَه رکد 

 هر ساو كه مردمان به حج روند من به زیارت شیخ ایکجا آو.
سنادی دیگر مهنی حکایت از ناص  الدین وبمحمد پسرعم خوی  شنودم كَه او گفَت بَا رئَی  میهنَه و با

بسرخ  رفته وبدم، رئی  میهنه گفت تا بسالم خواَه امام كبَری وخَاری شَوو، و او امَا  وبد كَی او را امَری 
رکدنَد كَی  اَل از وخارا بَه تَدری  مدرسَا خَوی  آورد  وبد بَه سَرخ ، چَون درشَدو و مَرا تعریَف

فرزند شیخ وبسعید وبالخریست او دیگر بار برخاست و مرا در بر گرفت و گفَت مَن در ََواح در مَرو وبدم 
رکدم، او را سَفر قبلَه درافتَاد و مَرا مبعیَدی سَسرد و پی  خواَه امام محمَد  عَاح و بَر وی فقَه تعلیَ   

د  وبدم بروی خوام، یک روز به نزدیَک او بایست كه آنچ در غیبت او تعلی  رکبرفت. چون باز آمد مرا  
ََا وی حََدیث   ََد و ب ََی  او نشسََته وبدن ََرو پ ََان امیََا م ََد، خواَََه امََام  عََاح رفََح تََین دو از بزرگ رکدن

گفت، پ  گفت چون به مره رسیدم خواسح كی عبدامللک طَربی را زیَارت كَن حکایت حج خوی   
 و این حکایت مهچننی كی َنشته شد بگفت.

حکََمی محمََد االبیََوردی گفََت بََه نزدیََک مََا مََردی عظََمی زاهََد، او گفََت مََن یکسََال  :حکایََت
ََت كنََد رکدم و از خداونََد سََححانه و تعََاو بتضََرع و زاری در پیوسََته عبََادت   خواسََح تََا مََرا دالل

برخریی كی بدان خری بدرَا شیخ وبسعید رسم. چون یک سال متام برین اندیشه عبَادت و مجاهَدت رکدم، 
تََه وبدم، بََه خََواب دیََدم كََه هََاتف مََرا گویََدی كََه شََیخ وبسََعید بََه حََدیثی از احادیََث مصََطف شََیب خف

صََلوات الّل و سََالمه علیََه اکر رکد تََا بََدان درَََه رسََید كََی دیََدی و شََنیدی. از خََواب درآمََدم و بََه 
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تضرع و زاری از خداوند تعاو درخواسح تا آن حدیث صل من قطعتک واعَط مَن حرمَک واعَف عمَش 
بیدار شدم و بدانسح كی مرتبا شیخ اوبسعید طلب رکدن اکر مَن و امثَال مَن نیسَت كَی مَرا دو سَال ظلمک. 

عبادت و ریاضت و مجاهدت باید رکد تا با من بگویند كه او به كَدام حَدیث از احادیَث مصَطف صَلوات 
 الّل علیه و سم اکر رکد  است، آن اکر كی او رکد  باشد من نتوام رکد.

  حکایت:
ازخواََه امَام ظهَری الَدین اسَعد قشَریی شََنیدم، كَی نبَریۀ اسَتاد امَام وبد، كَی گفَت مََرادر  یَت:حکا

نشََاوبر از َهََت صََوفیان هفتصََد دینََار نشََاوبری قََر  افتََاد  وبد، عََزم لشََررگا  رکدم و لشََرر مبََرو وبد، 
د چَون مَدیت چون مبیهنه رسیدم فرزندان شیخ وبسعید مرا بازگرفتند چند روزها، و بسیاری مراعَات رکدنَ

مقام رکدم و اکرها ساخح تا مبرو روم و پای افزار بسوشیهد وبدم و برین اندیشه در مشهد شدم، چون چشمم بَر 
تربت شیخ افتاد سر در پی  افکندم و چشم بر ه هنادم،گفیت مجلا حجاهبا از پی  چشَم مَن برخاسَت، شَیخ 

د یا َدت رکد؟ بَرو، بَازگرد و ششَنی كَی ه آنجَا كین پدرت رکگفت این كه وت  رادیدم معاینه كی مرا  
مقصود حاصل آیَد. مَن بَریون آمَدم و گفَح سَتور بازدهیَد و رکی بازسَتانید، رکی تَا ششَاوبر گرییَد. مَن 
بازگشح و ششاوبر آمدم و در خان ا  ششسح، حّ  سححانه و تعاو چنان ساخت كه ه در آن ما  هفتصَد دینَار 

شد و آن سال چندان فتوح وبد كَی بَریون خَر  خان َا  چنَد مسَتغل نکَو از َهَت نشاوبری وام گزارد  
خان ا  راست شد و هیچ سال مرا معیشت بدان فراخی و خو  نبود به ربكت مهَت و اشَارت شَیخ قَدس الّل 

 روحه العزیز.
در خان َا   خواَه امام اوباملعاو قشریی گفت: بعَد از وفَات شَیخ وبسَعید وچنَد سَاهلا بَه نشَاوبر حکایت:

شیخ دعویت رکد  وبدند و من با پدر خوی  و با هر دو عم خود امام اوبنر و امَام اوبسَعید در آنجَای وبدو و 
مجلا شهر از ااکبر امیه و متصوفه حاضر وبدند و  خر االسَالم اوبالقاسَم پسَر امَام الحَرمنی اوباملعَاو بامَاوبد واو 

گفت، او را گفت بسیار خخن مگوی شَاید كَی پدرم خخن بسیار  مردی متکرب و متهور وبد و َوان وبد، با 
صوفیان ما را بازخواست كنند.  خراالسالم گفت برسَبلت مهَا صَوفیان آنگَا  كَی بَه منزلَت َنیَد رسَیهد 

گفت. گربا از درخان ا  در آمد و ازكنار درگرفَت و یَک یَک را از باشند! این كلمه بگفت و مهچنان خخن  
َََه  خراالسَََالم رسَََید او را ببوییَََد و بَََر وی شاشَََید وبَََدر خان َََا  بَََریون شَََد. وبییَََآن مجَََع   د، چَََون ب
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 خراالسالم بشرست و بدانست كی این قفا از وجَا خَورد، برخاسَت تَا اسَتغفار كنَد، مجَع اشَارت وخواََه 
در شَیخ امام وبسعید قشریی رکدند كه او بزرگد مجع وبد، چون بدانستند كه چه رفته است. گفت این استغفار 

اوبسعید اوبالخری باید رکد كی این رکامات وی وبد كَی ایَن خان َا  ویسَت و او بعَد بَه چنَدین سَاهلا از وفَات 
خردكی در وََود آمَد گَوش مَال آن وچَه وََه خوی  مشرف است بر حاالت كه چون از مجع یکی یب

ار رکد و مجع را حالتها پدیَد داد. پ  مهه مجع برین متف  گشتند و  خراالسالم روی سوی میهنه رکد و استغف
 آمد و خرقها افتاد و وقیت خوش برفت.

خواَه ناصر پسر شیخ ما قدس الّل روحه العزیز در میهنه بامیر شَد بعَد ازوفَات شَیخ، بَه مَدیت  حکایت:
بطبنََب بطََوس شََد، چنََد روزهََا آنجََا وبد، چََون انََدكی صََحت یافََت روی بََه گورسََتان سََفالقان هنََاد بََه 

 ن بازآمد آن شب وخفت، شیخ را دید كه با او گفت ای ناصرزیارت مشایخ. چو
 مشََََََََََََک تبََََََََََََیت داری بََََََََََََا عنربتََََََََََََر

 

 ای دوسََََََت ببوهیََََََای دیگََََََر منگََََََر 
 

خواَه ناصر از خواب درآمد، حاو عَزم میهنَه رکد و دیگَر روز بگَا  از طَوس بَریون آمَد و مبیهنَه 
 آمد و ه در آن ما  برمحت پیوست.

الَواعظ السرخیسَ گفَت كَی از خواََه امحَد محمَد صَویف شَنودم  امام اوببکر محمدبن امحد حکایت:
كی گفت دروییش از اصحاب خان ا  من بعد از وفات شیخ ما قدس الّل روحه العزیز او را وخواب دید كی شَیخ 

 را گفیت ای شیخ وتدر دنیا بر  اع و لوعی متام دا  اكنون حال وت با  اع چیست؟ شیخ او را گفیت: 
ََََََََوناز لحنهََََََََای مو ََََََََن ارغن  صََََََََلی و لح

 

 نیَََََََََََََاز رکدآواز آن نگَََََََََََََار مَََََََََََََرا یب 
 

چون شیخ این بگفت دروی  نعر  بزد و ازخواب بیدارگشت و حالیت بر وی پدیَد آمَد، چَون سَاشن 
 شد از وی حال پرسیدو، ما را این حکایت برگرفت.

مََی در آن وقََت كََی سََلطان سََکجررا بََه  رقنََد كفََار خطََا بشرسََت و آن حادثََا بََدان عظی حکایََت:
بیفتاد، خوارزمشا  اسسیز به خراسان آمد، چون بباورد رسید و قصد خاوران رکد در دل داشت كی غَارت 
كند چون بیک فرسنگی میهنه رسید مبوضَعی كَه آنَرا ربَای سَر بَاال گوینَد اسَیب كَه برنشسَته وبد بَر ََای 

رفَت. وزیَر او  َی رفت. َننبت خواست و برنشست آن اسَب نیَز پَی بیستاد، چندانکه تازیانه زد  ی
در خدمت او وبد، خواَه عران الصاشدی گفت ای پادشا  عادل این موضع را ََای عزیَز و متَرّبک نشَان 
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دهند، دریَن ق عَه تربَت شَیخی كَی یگانَا عَار وبد  اسَت اندیشَا كَی در حَّ  ایَن ق عَه داشَتا َبََدل  
ا اعتقَادی عظَمی در حَّ  شَیخ پدیَد فرمای. گفت راست گفیت چنان كَن پَ  در حَال اسَب روان شَد و او ر

آمد، و َاندار خاص را مبیهنه فرستاد بشحنگی و فرمود كی اهل ایَن ق عَه را بشَارت د  كَی مَا اندیشَا كَه 
بایَد كََی ایشََان را هََیچ زمحََت نََداری كََی ایََن داشَتمی َبَََدل فرمََودو و فرمََود ایََن َََان دار را كََی چنََان  

ز ایکجا مقام خواهد وبد. پ  فرزنَدان شَیخ و صَوفیان بَریون والیت خاص خزینا ماست و فرمود كی سه رو
شدند، بسیار اعزاز و ارکام فرمود و مجال الدین وبروح كه پسر عَم دعَاموی مؤلَف ایَن مجمَوع وبد و در 
فنون عم متححر، دعا و فصلی نیکو بگفت و از حاالت شیخ و رکامات و ریاضات او فصوو مشَبع د ریَر 

ردانید و مجال الدین را بازگرفت و بعد  َاز خفَنت حَاو بَاز و بزیَارت آمَد مجَال الَدین را رکد، او مجع را باز گ
بازگردانید برآن قرار كی بامداد پی  او آید و درین سه روز پیوسته وخدمت باشد. چون به لشَرر گَا  بَاز شَد 

و شَعاع آن بََر  شَدو مردمَان آرام گرفتنَد آتیشَ از پََی  قبلَه پدیَد آمََد و هَر سَاعت آن آتَ  زیََادت  
 ود چنانک مجلَا كَو  میهنَه هنَاد  اسَت و نزدیَک رسَیهد. گفَت و گَوی در افتادو آ ان سر   آ ان  

لشََررگا  افتََاد، خوارزمشََا  از خََواب بیََدار شََد و آن حََال مشََاههد رکد و تََرس لشََرر بدیََد، از آنجََا برانََد 
وبدنَد پَ  اهَل میهنَه پرسَیدند تَا آن  وگفت شیخ آت  و اهل میهنه چون بلشَررگا  شَدند مهَه لشَرر رفتَه

آت  چه وبد  است؟ معلوم شد كه مجعی از برزگران در آن كو  كی نزدیَک میهنَه اسَت غلَه كشَته وبدنَد و 
بدرود  و خرمنهَا بسَیار مجَع رکد ، درشَب آتَ  رکد  وبدنَد قَدری آتَ  در سَوادی زار افتَاد  بَاد آنَرا 

فتادو از مجلا رکامات شیخ ما یکی این وبد كَه آن فتنَه و ظَم سوخت و شعاع آن بر ا ان ایییج رکد  و  
 خوارزمشا  را رفع رکد و.

اوحد الطا فه محمدبن عبدالسالم از موال زادگان َد این دعاموی وبد و دریَن وقَت كَی  حکایت:
دس حادثا غز بیفتادو بیشد از فرزندان شیخ در آن حادثه شَهید گشَتند چنانَک در میهنَه از صَلب شَیخ مَا قَ

الّل روحه العزیز صد و پانزد  ك  از شرکجه و زخم یتغ كشته شدند بریون آنکه بعد ازین حادثه مبَاهی دو 
سه بامیری و وبای و وحط كی سبب این حوادث بیشد ایشان وبدند، وفات یافتند و اهل میهنه مهچنَنی و فسَاد 

مان میهنه مانهد وبدند متفرن وبدند تَا بعَد از آن وبد كه در َالء كلی وبدند و میهنه خاو مانهد و آنچ از مرد
آن به ساو دو سه دروییش چند باز آمدند و حصاركی خراب كَی در میهنَه وبد عمَارت رکد  وبدنَد و در 
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آنجَا متََوطن گشََتند و از آن حصََار تََا بََه مشََهد شَیخ مسََافیت باشََد نیََک دور. و ایََن اوحََد محمدعبدالسََالم 
وبد چَه اورا عرََی فَاح  وبد چنانَک حَركیت بدشَواری وتانسَیت درین مدت بر سر روضا مقدس مجاور 

گریختنََد زن و فرزنََد در رکد و چَون وبقََت حركََت و دفرقََا مردمََان در میهنََه چهارپََای نبََود و آنجََا كََه  
رفتنََد، او بََه حََمک ضََرورت آنجََا مبانََد و پنََا  بََا َدِر مشََهد رکد و پََی  رکد  پیََاد  و اطفََال برگََردن هنََاد   

كَ  مباندنَد،حّ  سَه چهَار از نایبنایَان و ضَعفا بَا او وبدنَد. چَون مردمَان برفتنَد ایشَان تنهَا و یبمهچننی تین 
سححانه به كمال فضل خوی  اوباب روزی و نعمت بر آن ضعفا گشاد  گردانید و خریات روی بَدان موضَع 

او حکایَت رکد كَی رسید تا وحدی كَی هناد، و مفسدان تاخنت و قصد در باقی رکدند و باَناع احساهنا  
در عمر خوی  ما را خوشد از آن یک دو سال نبود و چون مردمان باز آمدند و در حصار متوطن شدند، او 

رکد و اگَر مهچنان بر سر تربَت شَیخ وخَدمت بیسَتاد مَدت بیسَت سَال زیَارت و خَدمت آن ق عَا مبَارک  
وبد. پَ  و او بَر در مشَهد  دروییش رسیدی خدمت او وجای آوردی و عورات را بَه حصَار فرسَتاد  

فراه آورندۀ این كلمات دعاموی وخری پ  از آن مبدیا آنجَا رسَید، از وی سَؤال رکد كَی دریَن مَدت 
كی وت بر سر روضا مبارک مقمی گشتا از رکامات شیخ چه دیدۀ؟ گفَت هَیچ روز نباشَد كَه مَرا رکامَایت از آن 

مَن تَرا دو واقعَا خَوی  حکایَت كَن ایَن هَردو شیخ ظاهر نگردد كَی بَر مشَردن آن متعَذر باشَد،اما 
رکامات من دیدم و با مردمان بگفح كَی طاقَت پوشَیدن نداشَح بعَد از آن نیَز مثَل آن ندیَدم و بدانسَح 
كی اگر آن سر نگا  داشتمی بعد از آن چیزها دید  بی  ازین، پشامین شدم و سود نداشَت. یکَی آن 

دیَک فرزنَدان بلکَه مهَا تابسَتان بَه در مشَهد خفتمَی، یَک شَب وبد كه به تابستان باحصار نشد  بَه نز
خفته وبدم و آن شب از شبهای ایام البیض وبد كه مَا  متَام وبد، برقَرار هَر شَب درهَای مشَهد بسَته وبدم در 
خواب اول مردی از اهل میهنه ایکجا رسید كی به صحرا وبد  وبد. چون مرا بدید بر در مشهد بر زمنی وخفَت، 

آمَد، گَوش داشَح انَا نیمی بگذشت بیدار شدم، از انَدرون مشَهد آواز قَرآن خوانَدن  چون از شب 
خواند، تیجب رکدم برخاسح و شگریسح در مشهد مهچنان بسته وبد مرا محّق  گشت كَه ایَن اال آواز فتحنا  

نسَح داشَنت شیخ و قرآن خواندن او نیست. حالیت بر من پدید آمَد و هرچنَد َهَد رکدم خَود را نگَا  نتوا
وتان آن مرد را كه آنجا خفته وبد بیدار رکدم و گفح بشنو كه بعَِد صَد و انَد سَال ازوفَات او چگونَه صَری   

شنود! چون مرد از خواب بیدار شد آواز در حجاب شَد نَه مَن شَنودم ونَه او. دیگَر آنکَه مَرا معهَود 
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َهَت چاشَت، مَا حضَری بَا خَود  وبدی كی هر روزی بامَداد بَه زمسَتان كَی از حصَار مبشَهد آمَد  از
آورد  كی تا به مشهد مسافیت نیک دور وبد و مرا رفنت متعذر. یک روز چیزی نخورد  وبدم و رنجور گشَح 
و در آن تب استفراغی برگرفت، دیگر روز بامداد گرسَنگی غلبَه رکد  وبد كَی یَک شَبان روز وبد تَا 

مشَهد بکَار بَرم. چَون آنجَا رسَیدم دروییشَ دیَدم  چیزی نخورد  وبدم، پارۀ نان و بیضَا برگَرفح تَا بَدر
مرقعی پوشیهد بر در مشهد نشسته و سر وخود فرو برد  و عصا و ابری  در پهلوی خود هناد ، چَون چشَم مَن 

خویشَنت گشَح، پَ  بر وی افتاد از آد  گری با من هیچ چیز بامنند و روحی و آساییش مبن رسید چنانک یب
و در مشهد باز رکدم چون آواز در مشهد بشنود سر بَرآورد، مَن سَالم گفَح او آهسته بدر مشهد فراز شدم 

برخاست و َواب داد و مرا دربرگرفت. ششسح و بسرسیدم و اگرچه هیچ نگفت مرا معلوم گشت كه او  َاز 
ر بره مانهد است و مهَه شَب آنجَا بیَداشام رسیهد است و آنجا كیس نبود  است كه او را مراعایت رکدی و یب
سَسردم و از َهَت موافقَت او انَدكی داشته است. حاو آن نان و بیضه پی  وی شهادم ومن طری  ایثار  

آوردم چون فار  شد دست بشست و وضو تَاز  رکد و دوی بگَزارد بردم و خدمیت وجای  بکار  
صحبت آن درویَ  آن  و پای افزار رکد و مرا وداع رکد و برفت ومن آن روز نیز گرسنه مباندم اما از راحت

روز مرا گرسنگی یاد نیامد. چون  از شام وخانه رفح در خانه چیزی نامواف  ساخته وبدند، نتوانسح خَورد 
ام، آن شب گرسنه وخفَح و دیگَر روز بامَداد چَون  َاز و ایشان اع د رکد  وبدند كی من چیزی خورد 

و در رفََح و خََدمت رکدم. ایکجَا كََی مردمََان كفََ  گَزاردم برقََرار معهََود بَدر مشََهد آمََدم و در بَاز رکدم 
بریون كنند برابر پای تربَت شَیخ كَوزۀ َنكبَود دیَدم پَر آب آنجَا هنَاد  و دو تَا نَان سَسید گَرم بَر سَر آن كَوز  

رسَید، برداشََح و گریسَنت بََر مََن هنَاد ، چََون دسَت فََرا آن نَان رکدم اثََر حَرارت آن نََان بدسَت مََن  
حض رکامات شیخ نیست چه درین ساعت ایکجا هیچ ك  نبود و در دیه ك  متوطن افتادو دانسح كی این اال م 

نبود كی آن ساعت آن نان  خته وبد. ششسح و آن نان بکار بردم و هرگز تَا عمَر مَن وبد از آن خوشَد هَیچ 
تر آب نخورد  وبدم و رکامیت دیگر كی من گرسنا دو طعام نخورد  وبدم و از آن سردتر و خوش و شریین

شبانه روز  وبدم، بدان دوتا نان سَبک چنَان سَری شَدم كَی تَا دو روز دیگَر مَرا اشَتهای هَیچ طعَام نبَود. 
چون  از شام وحصار آمدم و مردمان به مجاعت آمدند این خخن در حوصلا مَن نگکجیَد چندانکَه َهَد 

ایَن تربَت بزرگَوار رکدم خود را نگا  نتوانسح داشنت، گفح ای مردمان مشَا ندانیَد كَی چَه داریَد و حَّ  

 www.bbooks.ir



 265 

یبنید و این قصه حکایت رکدم، پ  حاضران دارید و این مهه بالها و محنتها از آن  وباَب نگا   ی
بگریستند اما من پ  از آن ازین َن  هیچ دیگر ندیدم كی نااهلی رکدم و بدانسح كی اگَراین رکامَت 

ن گشح اما هیچ سَود نداشَت و لکَن شیخ اظهار نکرد  بسیار چیزها بر من آشرارا خواست گشت، پشامی
از رکامایای او بردیگران ظَاهر شَد در حضَور مَن، خَخت بسیارسَت و بَر مشَردن آن متعَذر. شَیخ گفتَه 
است قَدس الّل روحَه فَر  آنکَ  كَی مَا را دیَد و فَر  آنکَ  كَی آنکَ  رادیَد كَی مَا را دیَد، 

 او ما را دید.مهچننی هفت ك  برمشرد كی فر  آنک  كی او هفت ك  را دید كی 
بدانکَه رکامَایت كَی بعَد ازوفَات شَیخ مَا قَدس الّل روحَه العزیَز ظاهرگشَته اسَت بَی  از  حکایت:

آنست كی در بیان قم وتان آورد چنانک پسر خال داعی اوبالفَر  بَن املفضَل و بَرادرزادۀ داعَی املنَور بَن 
دو در دیَه كیسَ متَوطن نَه، ایب سعید حکایت رکدند كی دریَن ایَام فَدت ُغزكَی میهنَه خَراب شَهد وب

آمدند، از َهت هیَزم درختَان وتت كَی در مردم میهنه آن قدر كی مانهد وبدند در حصار وبدند و بدیه  
زدو و افکندند، ما هر دو بَا شَامردان مبحلَا صَوفیان آمَدو بَه نزدیَک مشَهد درخَیت  محلها وبد  

رکدو و ادیب كََوداکن باشََد مشََغله  اچنانََک یبروز گرمگََا  وبد و َََز مََا در محلََه كیسََ دیگََر نبََود و م
زدند و آواز غلبا مادر محله افتاد ، از در مشهد آوازی شنیدو كی ایَن چیسَت كَی مشَا شامردان ترب  

كنید! ما بازنگریستمی پریی دیدو بر در مشهد ایستاد ،محاسین تا شاف چنانک صفت شیخ ما وبد، سَر  و  
ادیب ربهَمی؟ چَون چشَم مَا بَر وی افتَاد بگَریختمی، آخَر وقَت نیامَد كَی مَا از یب سسید، بانر بر ما زد كی

آلتها آنجا بگذاشتمی تا بعد از  از دیگر كه در آن محلَه آد  پدیَد آمَد مَا رفتَمی و تَرب و َاهمَا برداشَتمی و 
اسَت كَه حصَر ادیب نکَردو و ازیَن ََن  وقَایع بسَیار برفتمی و بعد از آن نیز در آن محله از آن َن  یب

آن دشَوار وبدو اگَر آن مهََه بیَارو كتََاب دراز گَردد. و مهچنََنی فوایَد انفََاس او و حکایَات و رکامََات او 
امثال این بیست مجلد باحالت شیخ قطرۀ وبدست از دریایی، چنانک خواَه امام وبالحسن مالکی گفت كی 

نند از بسیاری رکامَات شَیخ وبسَعید و كگفتند مردمان تیجب  ام كی  از چند ك  از مشایخ بزره شنود 
اشَرایف كَی او را بَر خاطرهَا و احََوال شَدگان خَدای تعَاو وبد و شَیخ وبسََعید گفَت كَه صَاحب رکامََات را 
درین درگا  ب  منزلیت نیست زیرا كی او به منزلت َاسوسیست و پدید وبد كی َاسوس را بر درگَا  پادشَا  

والیت با  تا مهه وت با  و هرچ باشد تَرا باشَد. و ازیَن خَخن شَیخ چه منزلت وتاند وبد وت َهد كن تا صاحب 

 www.bbooks.ir



 263 

شود كی رکامات و اشراف بر خواطر هیچ نیست با حالیت كی شیخ ما را وبد  است، امَا عَوام خلَ  را معلوم  
انَد و ایشَان را آن حالَت شَگرف دانسَتهافتادست و این نیَز عظَمی  چشم برین قدر از منزلت شیخ بی   ی

آمهد است و این خود به نزدیک منزلت شیخ هیچ چیز نبود  است به سبب آنکَه تَامرد بَه مقَا  بَزرگد  
نرسد آنکه دانسته باشد حّقریش نیاید و او را این شسبت باز آنکَه او در آن وبد  اسَت هَیچ نیامَهد اسَت 

یبنَمی و آن نیَز متَام ََز ظَاهر  َی خَربو و از اکرهَاآید كی از آنَچ حّقیقتسَت یباما ما را عظمی از آن سبب  
 نه،حّ  سححانه و تعاو یبنایی رکامت كناد پی  از مره كی فردا مهه زندۀ این كلمات مبارک خواهند وبد.

خواهَد از رکم بزرگَان كَی ایَن مجمَوع مطالعَه كننَد و از حَاالت و مقَاالت شَیخ مَا دعاموی وخری در 
قَیت روی  ایَد در آن حالَت و وقَت ایَن ضَعیف و دعَاموی را قدس الّل روحه لذیت یاشَد یَا حَالیت و و

فراموش نکنند واین گنا  اکر عار را بدعا یاد دارند و اگر كیسَ را از ایَن خَخنهای مبَارک و ازیَن حَاالت 
شریف هَداییت روی  ایَد و یَا رونَهد را در را  طر  َت و حّقیقَت ازیَن انفَاس عزیَز گشاییشَ حاصَل آیَد 

گذارنَد و فرامَوش نفرماینَد ار  غافل نباشند و در اوقات وخلوات بر خاطر مبَارک  هبمت ودعا ازین بیچ 
 ان شاء الّل تعاو.

حَّ  سََححانه و تعََاو بََراکت ایََن پادشََا  دیََن و سَلطان اهََل   ََنی و پیشََوای اهََل طر  ََت و مقتََدای اهََل 
و آخَرت درزمَرۀ خادمَان آن حّقیقت در هیچ حالت ازمَا و از اکفَا اسَالم منسطَع مگردانَاد و مَا را در دنیَا 

حضرت مبارک و چارکان مقدس حشر كناد و در قیامت وخدمت او مستسَعد گردانَاد تَا چنانَک فرمودسَت 
كی َواب كهد بر همد وبد، شفیع خطاها و زالت مَا باشَد و دل مَا را بَر محبَت خَوی  و تَن مَا را بَر خَدمت 

آن مبا و خل  بازمگَذاراد و آنَچ نَامزیر دیَن و  دوستان خوی  وقف داراد و ما را یک طرف  العنی و   از
دنیا و آخرت ماسَت یَا خَدمت و دوسَیت او و حضَرت اوسَت و محبَت او، بَارزاح داراد وحَّ  محمَد و آلَه 

 امجعنی والحمدلل رب العاملنی و الصلوة لَع رسوله محمد صلی الّل علیه و سم.
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