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  مدخل كتاب

  
  الرحمن الرحیم اللّهبسم 

 رارِهِ وَکَشَفَ عَـنْکُنُوزَ اسْ وارِه وَ جَعَلَ سَرایِر اَحِبّائِهِ وَبَواطِنَهُمْلِیایِهِ بِلَطائِفِ اَنْدُلِلّهِ الَّذی نَوَّرَ قُلُوبَ اَوْحَمْاَلْ
یارِهِ وَعَلی اَخْ دِه وَنَبِیِّهِ وَخَريَتِهِ مِنْتارَه وَالَّصلوةُوَالسَّالمُ عَلي مُحَمَّدٍ عَبْیانِ وَاَسْفِیائِهِ حُجُبَ الطُغْاَصْعُقُولِ 
ا و نهایـت و ثنـ قیاس و حمـد بـی شکر و سپاس و ستایش بی. لِیماً کَثِرياًصارِه وَسَلَّمَ تَسْوانِه وَاَنْحابِهِ وَاَعْآلِهِ وَاَصْ
غـرض و  ه، آن خداونـدی کـه بـیسـت صـفاتُغایت آفریدگار مصنوعات و صانع مخلوقات را تعاىل و تقدّ مدیح بی

نهایـت، عـالم را  ت، بل کی به محض کـرم و کمـال عنایـت و لطـف و اظهـار قـدرت بـیريَعلت و طلب فایده و خَ
ی را ّفی خـاک آدم صـتله آنـک از مشـبیافرید و بانواع غرایب و بدایع آن را مخصوص گردانید و یکی از آن جم

عالمیانسـت، بیافریـد، و سـالها میـان مکـه و طـایف، قالـب سرشـتۀ او را ازحَمَـاء مسـنون  مدُّسـتَکه پدر آدمیان و مُ
تُ خْـفَنبگذاشت تا چون از عالم مشیت وی را استعداد روح و استکمال نفس انسانی حاصل گشت، بـه زیـور و َ 

بیاراست و اسم انسانیت بر وی اطالق فرمود و چون انسان و انس و مؤانست کلماتی  قالب او را رُوحی فِیهِ مِنْ
ب، حکمت بالغه اقتضا کرد کی وی را بمونسـی محتـاج گردانیـد تـا وحشـت انفـراد بـه انداز حروف متناسب مرکّ

و سـبیل پس حـوا را کـه ام البشـر بـود از پهلـوی چـپ وی بروجـه ابـداع . مؤانست آن مونس از خویشنت دفع کند
ب گردانید تا بواسطۀ آن عـارض اخرتاع، پدید آوردو شهوت را که از عوارض نفس حیوانیست در نهاد ایشان مرکّ

میان ایشان قاعدۀ توالد و تناسل مستحکم گشت وچندین هزار آدمی در حدود زمني و بسیط خاک ظاهر و پیـدا و 
صـیتی موصـوف، و هـر قـومی را زفـانی و لغتـی ن شد، هر صنفی بصفتی مخصوص و هر طایفۀ بـه خان و مبیّمعیّ

و برهـان  مخالف آن دیگر، اصل یکی و فروع و شعب در اصل نامتناهی، تا بـر کمـال قـدرت آفریـدگار دلیـل دالّ
  .باهر باشند

ـــــــــةٌ ـــــــــهُ آی ـــــــــیءٍ لَ ـــــــــلِّ شَ ـــــــــي کُ   و فِ

 

ــــــــــــدٌ ـــــــــــهُ واحِ ــــــــــــی اَنـَّ ــــــــــــدُلُّ عَل   تَ

 

کـرد و چـون آن طایفـه میـان معبـود و عبـاد و میـان خـالق و ترین فرزندان آدم صفی انبیا و رسـل را تقـدیر  و گزیده
د و درترفع بـه درجـۀ تقـدیر فرمـود کـی بصـورت بـا خلـق مخلوقات، وسایط آمدند، نفوس ایشان را در کمال تجّر

ست اقتباس کنند و به خاصیت نور نبوت ببیننـد خالیـق حقّیقت حقّجالله تا آنچ از  جّل حقّباشند و به صفت با 
شاد و هدایت واجب دارند، و از غوایت و ضاللت تحرز فرمودن و از لوازم شمرند، تا از غمرات جهـل را بدان ار
رشد بنشانند و ازدرجۀ حیوانی به حد نطق و صفت انسـانی مخصـوص گردنـد و  ر بساحل نجات و شطّو تیه تحّی

انـدر راه معنـی برسـل و انبیـا  انـد، و پس از طبقۀ انبیا، اولیا را که اصحاب کرامات و اربـاب مناجـات و مقامـات
توانـد بـود و  حـقّنزدیک، و فرق میان آن طایفه و طبقۀ انبیابیش از آن نیست که نبی در یـک حـال بـه صـفت بـا 

از مشغوىل به خلق مانع آید ودیگر آنک نبـی مـأمور بـود بـه دعـوت و  حقّبصورت با خلق، و وىل را مشغوىل به 
مال کرم و نهایت حکمت ایجاد فرمـود، چـه بهـر وقـت و در هـر قـرن بعثـت از آن جمله معاف، به ک ارشاد و وىلّ

رسل و قاعدۀ رسالت تعذری دارد اما بهر وقت وجود اصحاب کرامـات و اربـاب مقامـات متصـور توانـد بـود تـا 
و حرکات و سکنات ایشان وقوف یابند و از عالم صورت روی به عالم معنی آرنـد  قوّالچون خالیق بر احوال و ا

معنـی عـالمی دیگرسـت کـی آدمـی را از جهـت آن  علوم ایشان گردد کی بـريون ایـن جهـان صـورت نمـای بـیو م
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اند تا درین عالم زاد راه آن عالم بسازد و استعداد اتصال بدان خود را حاصـل کنـد و اگـر بدرجـۀ مالیکـۀ  آفریده
قیـاس معبـود را  مد و سپاس و شکر بیو بعد از ح٭روحانی نتواند رسید از درجۀ بهایم و طبقۀ حیوانی ترفع گريد 

عزت کربیاؤه، فراوان صلوات و تحیات و درود و آفرین از میـان جـان بواسـطۀ سـر زفـان بـروان مقـدس و تربیـت 
و سـالمه علیـه متصـل بـاد،  اللّـهمطهر و روح پاک و روضۀ معطر سید انبیا وقدوۀ اصفیا محمد مصطفی صـلوات 

سماوی و حرکت اوتاد زمني صـورت نبنـدد، و بعـد از درود بـر سـید عـالم  سکون اجرام اتصاىل که انقطاع آن بی
علیه السالم هزاران تحیت و آفرین بروان پاک صحابۀ طیبني و اهل بیت او، کـی هریـک نجـوم آسـمان هـدایت و 
 شموع انجمن رشد و عنایت بودند، علی مرور االیام و تعاقب الشهور و االعوام و اصل و متصل باد، آمني یـارب

کار محمدبن المنور بن ابی سعید بن ابی طاهر بن الشیخ الکبـري  چنني گوید مؤلف این کلمات بندۀ گناه ٭العالمني
روحـه العزیـز و نـور  اللّـهبـن ابـی الخـري المیهنـی قـدس  اللّـهیقـة ابـی سـعید فضـل حقّسلطان الطریقـة و برهـان ال

مقصور بوده است بر طلب فواید انفاس میمون و مضاجعهم از بدایت کودکی و عنفوان جوانی همت این بیچاره 
بـن ابـی الخـري المیهنـی  اللّـهیقـة ابوسـعید فضـل حقّآثار و مقامات همایون جد خویش سلطان الطریقة و برهان ال

کردم و در تصحیح  مضاجعهم استخبار آن می اللّهروحه العزیز و از مشایخ اوالد و اکابر و احفاد او نور  اللّهقدس 
کوشیدم و چون آن عهد عهد دولت دیـن و آن روزگـار روزگـار طـراوت طریقـت و  باقصی االمکان می اساتید آن

شریعت و عالم آراسته بود بوجود ایمۀ کبارکی شموس آسـمان دیـن و نجـوم فلـک یقـني بودنـد، و زمـني مـزین بـه 
و محبان مشفق، همتها  یقت بودند و مریدان صادقحقّمکان مشایخ بزرگوارکی اوتاد زمني طریقت و اقطاب عالم 

و تـیمن روزگـار خـویش و از  تـربّکمقصور بر طلب شریعت و نهمتها موقوف بر رفنت طریقت، همگنان از جهـت 
راه جوینـد و  حـقّیقت ایشان را دلیلی و معینـی باشـد کـی بوسـیلت آن بـه حضـرت حقّجهت آن تادر سلوک نهج 

روحـه العزیـز  اللّـهقدس  کنند، احوال و مقامات شیخ ما بداللت آن میان خواطر نفسانی و الهامهای رحمانی فرق
مضـاجعهم در جمـع آن  اللّـهداشـتندی و روزگـار در مـذاکرۀ آن گذاشـتندی، بـدین سـبب مشـایخ مـا نور دبیشرت یا

ۀ زبانها به ذکر آن خوضی نکردند و چون همۀ خواطرها بدان فواید منور بود وهمۀ سمعها از ذکر آن مطیب، و هم
چه آن مقامات و مقاالت در میان خـاص و . معطر، به جمعی که منبی باشد از جمل و تفصیل آن، محتاج نگشتند

تا اکنون کی حادثۀ غز و فتنۀ خراسان پدید آمد و در خراسـان علـی . عام معروف بود و ایشان از جمع آن مستغنی
یقـت در جملـۀ حقّدیدیم آنچ دیدیم و کشیذیم آنچ کشیدیم، و به العموم رفت آنچ رفت و در میهنه علی الخصوص 

یقت این حقّبالد خراسان هیچ موضع را آن بال و محنت و آن خرابی و مشقت نبود کی میهنه را و اهل میهنه را و 
همـۀ اهـل خراسـان را در بالهـای میهنـه  مثـلِ فَاالَمثـل مـا را و اَلِیاءِ ثُمَّ لِلْاوْبِیاءِ ثُمَّ لِلْاَنْبَالیا لِلْاَشَدُّ الْخرب را که 

مشاهد و معاین گشت، و قصريةٌ عن طویلة اینست کی در نفس میهنه صـد و پـانزده تـن از فرزنـدان شـیخ، خـرد و 
از آتش و خاک و غري آن هالک شدند و بـه شمشـري شـهید کردنـد، بـريون آنـک بشـهرهای بزرگ بانواع شکنجه 

علـیهم اجمعـني، و مریـدان صـادق و محبـان  اللّـهحادثه نماندنـد، رحمـة  دیگر شهید گشتندو در قحط و وبای این
بزرگان دین و پیشوایان طریقت به نقاب خاک محتجب شدند و روزگار قحط . عاشق را حال برین قیاس باید کرد

تـر بکـار دیـن راه یافـت و  عظـیم هـرچمسلمانی و عزت دین پدید آمد و کار دین تراجعی تمام گرفـت و اخـتالىل 
ضَ اَرْتی الْا تَأْا اَنْیَرَوْ اَوَلَمْسبحانه و تعاىل وعدۀ  حقّمان انقراض ایمۀ دین و انقطاع پريان طریقت فرا رسید و ز
بِضُ یَقْـ تَزعُـه وَ لکـنْتِزاعاً یَنْمَ اِنْعِلْزعُ الْتَعاىل الیَنْ اللّهاِنَّ  یقت نصحقّبانجاز رسانید و  رافِهااَطْ قُصُها مِنْنَنْ
و اعتقادها فسادی تمـام گرفـت و بیشـرت دطلبها درباقی ش. عُلَماءِ مبني و مربهن گشتالْضِ مَ بِقَبْعِلْضُ الْبِقَبْ مَعِلْالْ

یقت بر سمی مجرد قانع شدند، جاذبۀ فضل ربانی در درون این حقّاهل اسالم از مسلمانی باسمی و از طریقت و 
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 اعث گشت که جمعی ساخته شود در مقامات و احوال و آثار جد خـویشمریدان بر آن ب بیچاره پدید آمد و داعیۀ
روحه العزیـز، تـا راغبـان را در دخـول راه طریقـت رغبـت زیـادت شـود و سـالکان را در سـلوک طریـق  اللّهقدس 
فرمایـد  و جایی دیگر کی ذکر جماعت اصفیا می تدُونَمُهْ مْوَاِنَّا عَلي آثارِهِیقت راهربی و مقتدایی باشد، که حقّ

و چون بـه سـبب تَدِه فَبِهُدَیهم اقْ اللّهاُولئِکَ الَّذینَ هَدَي کی  اند، کی به نظر عنایت حضرت عزت مخصوص
بـود کـه از آثـار  بعد اخری،احوال میهنه چنـان گشـته کرّةبعد اوىل و  مرّةاختالف روزگار و حدوث غارت و تاراج 

روحه العزیز جز تربتی و مشهدی قایم نبـود، بجـد وجهـد فـراوان از آن مطلـوب انـدکی بدسـت  اللّهشیخ ما قدس 
شد، و آنچ در خاطر بود به سبب بالها و مشـقت فرامـوش گشـته و  آمد و از هر جانبی پراکنده چیزکی یافته می می

روحه العزیز هزارماه بوده است کـه  اللّهمدت عمر شیخ ما قدس در حجاب شغلنی الشعري عن الشعر بمانده، و نیز 
کـی  ،مبلغ آن هشتاد و سه سال و چهار ماه بوده است، چنانک بـر لفـظ مبـارک او رفتـه اسـت، در مجلـس وداع

ایشان را هزار ماه تمام شد و ورای هزار شمار نباشد و چگونه این مدت را ضبط توان کرد یا مراقبـت آن چگونـه 
و افعـال و حرکـات و سـکنات  قـوّالو ایـن خـود محـال باشـد و از جملـۀ ناممکنـات کـه جملگـی ا ،بنددصورت 

بـود،  لاما آنچ در حیز امکان این دعاگوی آمد، و توانـایی را در آن مجـا. شخصی در مدت عمر او نقل توان کرد
کوشید و هرچ در روایـت آن ید آن باقصی االمکان بنبجای آوردو غایت مجهود در آن بذل کرد و در تصحیح اسا

و پـیش ازیـن در عهـد اسـتقامت، اجـل . خللی و یا در اسناد آن شبهتی بود حذف کرد و از ایراد آن تحاشی نمود
بن ابی سعد که پسر عم این دعاگوی بود، جمعی ساخته بود، باستدعای مریدی، و  امام عالم جمال الدین ابوروح

هر بابی خربی باسناد روایت کرده و فصلی در معنی آن خرب ایراد کرده، چنانـک از کمـال آنرا پنج باب نهاده و در 
روحه العزیز باز آورده، اما طریق اختصـار و  اللّهفضل و فصاحت وی زیبد و مخلص بحالت و سخنان شیخ قدس 

یـن بضـاعت ایجاز سرپده، و این دعاگوی نخواست که با آن جواهر نفیس شـبۀ خسـیس خـویش عرضـه کنـد، یـا ا
بیند کی چنگ در فرتاک بزرگواری وی  اهلیت نمی آنمزجاة در مقابلۀ آن نصاب فضل و بالغت آرد چه خود را 

. در رشته کشند با جواهر شـبه را: اند کی تواند زد و یا در هیچ فن از فنون هرن در گرد مرکب او تواند رسید اما گفته
آنچ بدین دعاگوی رسیده است و درست گشته از آثـار و کلمـات  اینقدر آرزو بود کی آنچ آن بزرگ آورده است و

مبارک او در قلم آرد تا بیشرت در میان خلق بماند و بعضی از آنچ به سبب این فتنها و تشویشها مندرس گشته است 
هـا تازه گردد و پس از ما یادگار ماند، چه معلوم و مقررست کـه هرچنـد آدمیـان را روزگـار دورتـر انجامـد، در همت

قصور زیادت بودو سالک راه کمرت یافته شود، و علم هر کس را دست ندهد و معامله خود کربیـت احمرسـت، کـم 
از آن نباشد که به سخن آن بزرگ دین و یگانۀ عهد اسماع معتقدان خوش گردد و دل و جان مـدعیان طریقـت را 

  :اند اسرتواحی باشد، چنانک گفته
ـــــ ـــــر تنـــــگ شـــــکر خری ـــــیدگ   نتـــــوانم م

 

  رانــــم ی مگــــس از تنــــگ شــــکر مــــیبــــار

 

از سـه وجـه بـريون  و چون احـوال جملـۀ آدمیـان و مرتبـۀ ٭عند ذکر الصالحني تنزل الرحمة: و نیز گفتۀ بزرگانست
  :نیست ابتدا و وسط و نهایتها، این مجموع بر سه باب نهاده آمد

در ایـن مـدت از  آنـچت تـا چهـل سـالگی و روحه العزیز از ایام طفولیـ اللّهدر ابتداء حالت شیخ قدس : باب اول
تعلیم و ریاضات و مجاهـدات او بـه مـا رسـیده اسـت، و ذکـر پـريان و مشـایخ او و نسـبت علـم و خرقـۀ او تـا بـه 

  .و سالمه علیه اللّهمصطفی صلوات 
  :روحه العزیز، و این باب سه فصل است اللّهدر وسط حالت شیخ قدس : باب دوم
  .ز کرامات او ظاهر شده است و از روات و ثقات درست گشته، نزدیک مادر حکایاتی که ا: فصل اول
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در حکایاتی که متضمن فواید باشد و بعضـی از حکایـات و سـخنان مشـایخ کـه بـرای فایـده بـر لفـظ : فصل دوم
  .مبارک او رفته است

لفظ عزیـز او رفتـه  در فواید و نکت پراکنده از سخنان او و بعضی از دعوات او و ابیات متفرق که بر: فصل سوم
  .است و نامۀ چند که بما رسیده است از آن او

  :روحه العزیز و آن سه فصل است اللّهدر انتهاء حالت شیخ ما قدس : باب سوم
  .در وصیتهاء او در وقت وفات: فصل اول
  .حالت وفات وی کیفیّتدر : فصل دوم
  در کراماتی که بعد از وفات وی ظاهر گشته است : فصل سوم

سـبحانه و تعـاىل در  حـقّو از . نـام نهـاده آمـد رارُ التُّوحیدِ فِي مَقاماتِ الشَّیخ اَبِـی سَـعیِداَسْو این مجموع را 
از و اختصار حذف اسانید اتمام این مجموع و نمودن راه راست و طریق رشد توفیق خواسته شد، و از جهت ایج

سبحانه و تعاىل به کمال فضل و کرم و لطف خویش توفیق رفیق گرداند و آنچ مطلوب اهل عقیـده  حقّ. کرده شد
ر فَاِنَّهُ کَوْدَ الْرِ بَعْحَوْمِن الْ اللّهنَعُوذُ بِ و وق طریقت میسر گرداند و از تراجع و نقصان در ضمان امانحقّاست از 

   وَفِّقٍ وَمُعِنيٍرُ مُخَیْ
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   باب اول
  روُحَه العزیز اللّهابی الخري قدس  در ابتداء حالت شیخ ما ابوسعید بن

  
و اگـر  ،ا ذکر خویش کرده است گفته است ایشان چنني گفتند و ایشـان چنـني کردنـدمن و ما نگفته است و هرکج 

این دعاگوی درین مجموع سخن شیخ برین منوال راند که بر لفظ مبارک او رفته اسـت و سـیاقت سـخن از بـرای 
سـخن و ترتیـب هم بران قرار نگاه دارد، از فهم عوام دور افتد و بعضی از خوانندگان بل که بیشرت در نظـم  تربّک

معانی به غلط افتند، و پیوسته این معنی که شیخ به لفظ ایشان خویشـنت را خواسـته اسـت، در پـیش خـاطر حفـظ 
پس . نتوانند داشت و بریشان دشوار باشد، خاصه بر کسی که اول کتاب را مطالعه نکرده باشد و این معنی ندانسته

کرده اسـت چـه ایـن لفـظ در دایشان گفته است لفظ مـا یـااین دعاگوی به حکم این اعذار هر کجا کی شیخ لفظ 
باید دانسـت کـه هـر کجـا کـه مـا یـاد  اما این معنی می. میان خلق معهود و متداولست و به فهم خوانندگان نزدیکرت

روحـه  للّهاو بدانک پدر شیخ ما را قدس  .بر لفظ مبارک شیخ ایشان رفته است و العاقل یکفیه االشارة ،ایم کرده
و او عطـار بـوده اسـت و مـردی بـاورع و دیانـت، و از  .العزیز بوالخري خواندندی و در میهنه بابو بوالخري گفتنـدی

شریعت و طریقـت بآگـاهی، و پیوسـته نشسـت او بـا اهـل صـفه و اصـحاب طریقـت بـوده اسـت و والدت شـیخ 
بع و خمسني و ثلثمایه بوده است و پدر شیخ ما با روحه العزیز روز یکشنبه غرۀ ماه محرم سنۀ س اللّهابوسعید قدس 

جمعی عزیزان این طایفه در میهنه نشستی داشتی که در هفتۀ هر شب به خانۀ یکی از آن جمـع حاضـر آمدنـدی و 
اگر عزیزی و غریبی رسیده بودی حاضـر کردنـدی و چـون چیـزی بکـار بردنـدی و از نمـاز واوراد فـارغ شـدندی 

علیها از وی التماس کرد کـه  اللّهشد والدۀ شیخ رحمة  وبوالخري بدعوت درویشان مییک شب باب. سماع کردندی
بوسعید را با هم برب تا نظر درویشان و عزیزان بر وی افتـد، بـابوبوالخري شـیخ را بـا خـویش بـرد، چـون بـه سـماع 

  :این بیت بگفت، بیت قوّالمشغول شدند 
ـــــت ـــــای درویشانس ـــــی عط ـــــق بل ـــــن عش  ای

  نــــــــت مردانســــــــتدینــــــــار و درم نــــــــه زی

 

 خــــــــود را کشــــــــنت والیــــــــت ایشانســــــــت
ــــــت ــــــار آن مردانس ــــــار ک ــــــرده نث ــــــان ک   ج

 

کردنـد و در آن  این بیت بگفت درویشان را حالتی پدید آمد و این شـب تـا روز بـرین بیـت رقـص مـی قوّالچون 
فـت کـه آن چون بخانه باز آمدند شیخ پدر را گ. این بیت بگفت شیخ یاد گرفت قوّالحالت بودند و از بسیاری که 

گفت و درویشان از استماع آن خوش گفته بودند، چه معنی دارد؟ پـدر شـیخ گفـت خـاموش  می قوّالبیت که آن 
بعـد از آن چـون شـیخ را حالـت بـدان درجـه رسـید و پـدر شـیخ بـابو ! کی تو معنی آن درنیابی، ترا با آن چه کـار

بایـد تـا بـا  گفتی و گفتی بابو بوالخري امروز مـیبوالخري برحمت خدای پیوست، شیخ در میان سخن این بیت بسیار 
انـد کـه پـدر شـیخ مـا سـلطان محمـود را عظـیم  شنیدۀ آن وقـت و گفتـه دانستۀ کی چه می او بگوییم که تو خود نمی

رای شیخ و بر دیوار آن بنا نام سلطان و ذکر ه سدوست داشتی و او در میهنه سرایی بنا کرد کی اکنون معروفست ب
و شیخ کودک بود، پدر را گفت مرا درین سرای یک در خانه بنا کن  .پیالن او و مراکب نقش کرد خدم و حشم و

چون خانـه . پدر شیخ او را خانۀ بنا کرد در باالء آن سرای که صومعۀ شیخ آنست. چنانک آن خانه خاصۀ من بود
ه اللّه اللّهنوشتند کی گرفتند، شیخ بفرمود تا بر دیوار و سقف آن خانه جمله ب تمام گشت و در گل می پـدرش  .اللـّ

پدرش را وقت خوش . گفت ای پسر این چیست؟ شیخ گفت هر کس بر دیوار خانۀ خویش نام امري خویش نویسد
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شد و بفرمود کی هرچ بـدیوار آن سـرای نوشـته بودنـد دور کردنـد و از آن سـاعت بـاز در شـیخ بـه چشـمی دیگـر 
روحه العزیز قرآن از بومحمد عنـازی آموختـه اسـت و  اللّهوسعید قدس نگریست و دل بر کار شیخ نهاد و شیخ ما ب

شـیخ گفـت در . علیـه اللّـهاو امام باورع و متقی بوده است و ازمشاهري قرآی خراسان و خـاکش بنساسـت رحمـة 
والقسـم در راه مسـجد پرياب .برد مـا را آموختیم، پدرم بابوبوالخري به نماز آذینه می کودکی، در آن وقت که قرآن می

پیش آمد و او از مشاهري علماء عصر و کبار مشایخ دهر بوده است و نشست او در میهنه بودست، شـیخ بشر یاسني 
و بـر  ،نزدیـک مـا آمـد. یا اباالخري این کودک از آن کیست؟ پدرم گفت از آن ماست: گفت چون ما را بدید گفت

نتوانسـتیم  پس گفـت یـا ابـاالخري مـا مـی. آب گشتو چشمهای وی پر  ،سر پای بنشست، و روی بروی ما باز نهاد
ماندند، اکنون کـی ایـن فرزنـد تـرا دیـدیم  و این درویشان ضایع می ،دیدیم که والیت خاىل می ،رفت از این جهان

پس پـدرم را گفـت چـون از نمـاز بـريون آیـی او رابـه . ایمن گشتیم، کی والیتها را ازین کودک نصیب خواهد بود
از نماز فارغ شدیم پدرم ما را به نزدیک ابوالقسم بشر یاسني برد، چون در صومعۀ وی شدیم  نزدیک ما آور چون

بوسـعید را بـر سـفت گـري تـا : بوالقسم بشر پدرم را گفت ،و پیش او بنشستیم، طاقی بود سخت بلند در آن صومعه
قرصـی . آن طـاق فروگـرفتیم قرصی بر آن طاقست فرو گريد، پدرم ما را برگرفت، ما دست بریازیدیم و آن قرص از

بوالقسم بشر آن قرص از دست ما بستد و چشـم پـر آب . بود جوین، گرم، چنانک دست ما را از گرمی آن خرب بود
پـدرم . به دو نیمه کرد، یک نیمه بما داد و گفت بخور و یک نیمه او بخـورد و پـدرم را هـیچ نصـیب نـداد کرد و
یا اباالخري سی سالست که ما : نصیب نکردی؟ بوالقسم بشر گفت تربّکرا ازین  یا شیخ چه سبب بود که ما: گفت

اند که این قرص در دست آنکس کی گرم خواهد شد جهانی بوی  ایم و ما را وعده کرده این قرص برین طاق نهاده
  .زنده خواهد گشت

خواهد بود پس بوالقسم بشـر  و ختم حدیث بروی خواهد بود، اکنون این بشارت تمام باشد که آنکس این پسر تو
حانَکَ مِـکَ سُـبْدَ عِْلمِـکَ بَعْـدِکَ عَلـی حِلْحانَکَ وَبِحَمْـسُـبْ: گـوی پیوسته مـیگفت یا اباسعید، این کلمات 

شـیخ گفـت مـا از پـیش او . گفتـیم ما این کلمات یاد گرفتیم و پیوسـته مـی. رَتِکَد قُدْوِکَ بَعْدِکَ عَلی عَفْوَبِحَمْ
بعد از آن پري را عمر باز کشید تا شیخ مـا بـزرگ شـد و از . گفت و ندانستیم کی آن پري آن روز چه می مآمدیبريون 

و گفـت  ،دعاگفـت مبارک بـاد و مـا را شیخ ما گفت چون قرآن تمام بیاموختم، پدرم گفت. وی فواید بسیار گرفت
مْتۀ عَلیْـرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَنٍ خَیْفَةَ عَیْطَرْ اللّهترُد همَّتک عَلَی  النْ: این لفظ از ما یاد دار گویـد کـه  مـی. سهِ الشـَّ

و اسـتاد . ما ایـن فایـده یـاد گـرفتیم. داری ترا بهرت از آنک روی زمني ملک تو باشد حقّاگر طرفة العینی همت با 
دیگـر روز مـرا پـدر بـه نزدیـک . گفت خـدای تعـاىل بـر علمـت برکـات کنـاد. گفتیم کردیم! کنگفت ما را بحل 

بوسعید عنازی برد و او امام و ادیب و مفتی بود، مدتی پیش وی بودیم و در اثناء آن بخدمة شـیخ ابوالقسـم بشـر 
لقسـم بشـر یاسـني مـا را روحـه العزیـز، روزی ابوا اللّـهدرآموختیم شـیخ گفـت قـدس  رسیدیم و مسلمانی ازو می می

و عمل بـه طمـع مـزدوری  ،یا اباسعید جهد کن تا طمع از معاملت بريون کنی کی اخالص با طمع گرد نیاید: گفت
خداوند تعاىل شب معراج بـا مـا : پس گفت این خرب یاد گري که رسول علیه السلم گفت. بود و باخالص بندگی بود

بــدُ مَعْوَال یَــزالُ یَتقــرَّبُ اِيلَّ الْ هِمْتُ عَلَــیْتَرَضْــلِ اَداءِ مَــا افْقَرَّبُــونَ اِيلَّ بِمِثْــمُتَیــا مُحَمَّــدٌ مــا یَتَقَــرَّبُ الْ: گفــت
آنگـاه . خُذُصِرُ وَ بي یَأْمَعُ وَبِی یُبْعاً وَبًصَراً وَ یَداً وَمُؤَیِّداً فَبِی یَسْتُ لَهُ سَمْتُهُ کُنْبَبْبالنَّوافِلِ حَتَّي اُحبّهُ فَاِذا اَحْ

  :پس این بیت بگفت. ت فریضه گزاردن بندگی کردنست و نوافل گزاردن دوستی نمودنگف
ــی ــد ز دوســت ب ــه آم ــال دوســت چ ــی کم  چــــه قیمــــت آورد آن چیــــز کــــش بهــــا باشــــد طمع
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  عطــــا دهنــــده تــــرا بهــــرت از عطــــا بــــه یقــــني

 

  عطــــا چــــه باشــــد چــــون عــــني کیمیــــا باشــــد

 

ای پسر، خـواهی کـه  :ما را گفت ،لقسم بشر یاسني بودیمروحه العزیز کی روزی پیش بوا اللّهو شیخ ما گفت قدس 
  :گفت هر وقت که در خلوت باشی میگوی کی. با خدای سخن گویی؟ گفتیم خواهیم، چرا نخواهیم

ــــــرد ــــــوانم ک ــــــرار نت ــــــا ق ــــــو جان ــــــی ت  ب
ــــویی ــــر م ــــان شــــود ه ــــن ز ف ــــرتن م ــــر ب   گ

 

 احســـــــان تـــــــرا شـــــــمار نتـــــــوانم کـــــــرد
ـــــرد ـــــوانم ک ـــــزار نت ـــــو از ه ـــــکر ت ـــــک ش   ی

 

و بوالقسم بشر یاسـني را وفـات رسـید در میهنـه در  .بر ما گشاده گشت حقّگفتیم تا در کودکی راه  ین میما همه ا
روح العزیز هر گه که به گورستان میهنه رفتی ابتدا به زیارت وی کردی شیخ  اللّهو شیخ قدس  ،سنۀ ثمانني و ثلثمایه

و به مسجد خویش اشـارت کـرد کـی  ،مسجد آمدیبدین  ،گفت، روزی در میان سخن، که پريی بود نابینا و مؤمن
روزی ما به نزدیـک وی در شـدیم  .بر در مشهد شیخ هست، بنشستی و عصای خود در پس پشت خویش بنهادی

. ن پري سالم کـردیم، جـواب داد، و گفـت پسـر بـابو بـوالخريی؟ گفتـیم آریآبر. آمدیم با خریطه بهم که از ادیب می
رایِرعِلْـیقَـةُ الْحقّ: انـد پري گفت مشایخ گفتـه. کتاب خوانی؟ گفتیم فالن گفت چه می و مـا  مِ مـا کُشِـفَ عَلَـی السـَّ

سـبحانه و تعـاىل  حـقّیقت را معنی چیست و کشف چـه باشـد، تـا بعـد از شصـت سـال حقّدانستیم آن روز که  نمی
ه العزیز از لغـت فـارغ روح اللّهو چون شیخ ما ابوسعید قدس . روشن کردیقت آن سخن ما را معلوم گردانید و حقّ

آن روز کـه مـا از میهنـه بـه مـرو : شد و اندیشه بفقه داشت، عزم مرو کـرد و روزی شـیخ مـا در اثنـای سـخن گفـت
و او امـام وقـت  .الحضـری اللّهپس شیخ به مرو شد، پیش امام ابوعبد. شدیم سی هزار بیت از شعر یاد داشتیم می

و از جملۀ ایمۀ معترب، و او شاگرد ابن سریج بوده است و ابن سریج  ،و ازعلم طریقت به آگاهی ،بود ومفتی عصر
روحه العزیـز مـذهب شـافعی داشـته  اللّهعنه و شیخ ما قدس  اللّهشاگد مزنی و مزنی شاگرد شافعی مطلبی رضی 

و تا کسی گمـان نـربد کـه از ایـن اند  اند مذهب شافعی داشته است و همچنني جملۀ مشایخ کی بعد از شافعی بوده
 اللّهکالً و حاشا، هرگز این صورت نباید کرد و نعوذب. علیه اللّهنقصانی افتد بر مذهب امام ابوحنیفه رحمة  کلمات

کی این اندیشه بخاطر کسی در آید، چه بزرگواری و زهد او بیش از آنست کی بعلم ایـن دعـاگوی درآیـد و شـرح 
یقـت بـر حقّو سـالمه علیـه، و هـر دو مـذهب در  اللّـهبوده است، صـلوات  ملت پذیرد که او سراج امت و مقتدای

سـبحانه و تعـاىل گفتنـد و موافقـت نـص حـدیث مصـطفی  حقّگفتند، متابع کالم مجید  آنچابراندوهر دو امام در 
دانـد کـی هـر دو تعصـبی ب یقت هر که درنگرد در میان هر دو مذهب بـیحقّو به  .و سالمه علیه کردند اللّهصلوات 
امـا چنـني بایـد  .نگـرد مَـةُتِالفُ اُمَّتـي رَحْاخْیقت یکی اندو اگر در فروع اختالفی یابد آنرا به چشم حقّامام در 

ی بـر خویشـنت دانست که چون راه این طایفه احتیاط است، و مشایخ در ابتدای مجاهدت بـرای ریاضـت چیزهـای
اند که بعضی از آن سنت است وبعضی نافله، چنانک شیخ بوعمرو سحوانی گفته است که حکـم ایـن  واجب کرده

من زیر نـاف مـن  ، سی سالست تا دست راستبَدَنِری لِاَسافِل الْیُسْیَدُ الْبَدنِ والْاىل الْنَي الَعْیُمْیَدُ الْاَلْ :خرب را
روحـه العزیـز هرگـز پـای  اللّهنرسیده است و دست چپ من زبر ناف من نرسیده مگر به سنت، و بشر حافی قدس 

ذِي جَعَـلَ لَکُـمْ اللّهسبحانه و تعاىل همی فرماید  حقّافزار و کفش در پای نکرده است گفت   اَرضَ بَسـاطاًالْـ الـَّ
روا ندارم که بر بساط خدای تعاىل با کفش و پـای افـزار روم، وهمـه  سبحانه و تعاىل است، و من حقّزمني بساط 

روحه العزیز گفته است  اللّهشیخ ما ابوسعید قدس . عمر پای برهنه رفته است و بدین سبب او را حافی لقب دادند
رده اسـت یـا و سالمه علیه آنرا ک اللّههرچ ما خوانده بودیم و در کتابها دیده و یا شنوده،کی مصطفی صلوات : که

شـنیده بـودیم و در کتابهـا دیـده کـی فرسـتگان آن کننـد در ابتـدا مـا آن همـه  هـرچفرموده، آنرا به جای آوردیم، و 
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بکردیم و شرح آن بجای خویش آورده شود و همچنني سريت جملۀ مشایخ همني بوده است و همـه عمـر بـر سـنن 
تـر فـرا گرفتـه اسـت،  عنـه ضـیقی هسـت و او کـار دیـن تنـگ اللّهو چون در مذهب شافعی رضی  اند مصطفی رفته

یقت فرقسـت و یـا حقّب در اختیار این طایفه مذهب شافعی است، برای مذلت نفس نه آنک در میان هر دو مذه
دانـیم و  حـقّبه نزدیک ما حال ایشان چون خلفاء راشدین است که همـه را. هر دو امام بر یکدیگر فضیلتی دارند

و مسلم داریم و انکار نکنـیم و دعـا  از میان جان همه را دوست داریم و بفضایلی که ایشان را بودست اقرار دهیم
و سالمه علیه و ایمۀ سـلف  اللّهکه از سر هوای نفس و عناد و تعصب در صحابۀ مصطفی صلوات  گوییم جمعی

دانند و فی الجملـه هـر کـس  حقّعنهم اجمعني طعن نکنند و وقیعت روا ندارند و همه را  اللّهو مشایخ کبار رضی 
راهی سخت نیکوست و در همه احـوال بـرتک اعـرتاض گفـنت طریقـی عظـیم پسـندیده  نترا بهرت از خویشنت دانس

 حـقّ. بعثرات دیگری مشغول خواهی گشت، باصالح نفس خویش مشغول بودن، به صـواب نـزدیکرت آنچاست و 
ق روحه العزیـز، متفـ اللّهسبحانه و تعاىل همه را براه رضای خویش نزدیک گرداند بمنه وجوده پس شیخ ما قدس 

 اللّـهچـون شـیخ تعلیـق تمـام کـرد امـام ابوعبد. حضـری برخوانـد اللّـهو مختلف در مدت پنج سال بر امـام ابوعبد
گذشت شیخ پـیش امـام ابـوبکر قفـال مـروزی آمـد  رچون وی د. تعاىل پیوست و خاکش بمرو است حقّبرحمت 

قفـال، شـیخ ناصـر مـروزی و شـیخ و شـرکای او در درس  ،و پنج سال دیگر پیش وی فقـه خوانـد ،علیه اللّهرحمة 
و درین مدت دو تعلیـق بـر قفـال . بومحمد جوینی و شیخ بوعلی شنحی بودند، کی هریکی مقتدای جهانی بودند

پس از مرو قصد سرخس کرد و چون به سرخس آمد، پیش امام ابوعلی زاهربن احمد شـد، کـه مفسـر و . تمام کرد
او اظهار کرد و از وی پدید آمد و این چند امـام بودنـد  محدث و صاحب حدیث بود و مذهب شافعی در سرخس

: که بـه برکـۀ انفـاس ایشـان اهـل ایـن والیتهـا از بـدعت اعتـزال خـالص یافتنـد و بـه مـذهب شـافعی بـاز آمدنـد
محویــه در شهرســتانه و فــراوه و نســا، و بــوعمرو فراهــی در اســتو و خوجــان، و بولبابــۀ میهنــی در ابیــورد و رحمید

تفسري  روحه العزیز بامداد بربوعلی اللّهپس شیخ ما قدس . علیهم اجمعني اللّهدر سرخس، رحمة لیخاوران، و بوع
و درین هـر سـه علـم شـاگرد بـوعلی . علیه السلم اللّهخواندی، و نماز پیشني علم اصول، و نماز دیگر اخبار رسول 

ترتیب پیش وی تحصیل کرد روزی لقمان سرخسـی  چون مدتی برین. فقیه بود و تربیت این امام به سرخس است
روحه العزیز، که ما به وقت طالب علمی به سرخس بـودیم، بـه نـزد بـوعلی  اللّهچنانک شیخ گفت قدس . را بدید

دوخـت، و  فقیه، روزی بشارستان می در شدیم، لقمان سرخسی را دیدیم بر تل خاکسرت نشسته، پارۀ بر پوستني مـی
ني بودست و در ابتدا مجاهدتهای بسیار داشته و معاملتی باحتیاط، ناگاه کشفی ببودش کی لقمان از عقالی مجان

چنانک شیخ گفت که در ابتدای لقمان مردی مجتهد و با ورع بود، بعـد از آن جنـونی در وی پدیـد . عقلش بشد
کـردم بـیش  یش مـیگفتند ای لقمان آن چه بود و این چیست؟ گفت هـر چنـد بنـدگی بـ.آمد و از آن ترتیب بیفتاد

الهی پادشاهان را چون بنده پري شود آزادش کنند، تو پادشـاهی عزیـزی، در بنـدگی تـو : درماندم، گفتم. ستيبا می
گفت ندایی شنیدم که یا لقمان آزادت کـردم و نشـان آزادی ایـن بـود کـه عقـل از وی بـر . آزادم گردانگشتم،  پري

: شیخ گفـت. گفته است که لقمان آزاد کردۀ خدای است از امر و نهی روحه العزیز بسیار اللّهشیخ ما قدس . گرفت
نگریستم و شـیخ ایسـتاده بـود چنانـک سـایۀ وی بـر  دوخت و ما بوی می ما نزد وی شدیم و او پاره بر پوستني می

سـتني یـا بـا سـعید مـا تـرا بـا ایـن پـاره بـرین پو: چون آن پاره بر آن پوستني دوخت گفت. پوستني لقمان افتاده بود
دست . برد تا بشارستان که خانقاه پري بوالفضل حسن در آنجا بود پس برخاست و دست ما بگرفت و می. دوختیم

یا اباالفضل این را نگاه دار که وی آن شما است و پري بوالفضـل حسـن : ما بدست پري بوالفضل حسن داد و گفت
ل کردنـد، در آن وقـت کـه حالـت شـیخ بـه کمـال روحه العزیـز سـؤا اللّهچنانک از شیخ قدس . مردی بزرگوار بود
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رسیده بود و پري بوالفضل حسن نمانده، گفتند ای شیخ این روزگار تـو از کجـا پدیـد آمـد؟ گفـت از یـک نظـر پـري 
رفتـیم از ایـن  چون ما به طالب علمی بودیم به سرخس به نزدیک بوعلی فقیه، روزی بر کنار جویی می. ابوالفضل
شـیخ . داریم از آن داریم هرچاز آن جانب بزیر چشم بما درنگریست، از آن روز بازتا امروز و پري بوالفضل  ،جانب

روحـه العزیـز، پـري بوالفضـل دسـت مـا بگرفـت و در خانقـاه بـرد، در صـفه، چـون بنشسـتیم پـري  اللّـهگفت قـدس 
بود، که آیا آن کتاب درچـه فـن اسـت، پـري کرد، بر خاطر ما بگذشت چنانک عادت دانشمندان  نظر می ابوالفضل
کسـانی را کـه . و گفتنـد ایـن را باشـید اللّه که یا باسعید صد و بیست و چهار هزار پیغامرب که آمدند بخلق بدانست

همگـی ایـن را گشـتند دریـن کلمـه مسـتغرق چـون ب. سمعی دادند این کلمه را همی گفتند، تا همه این کلمه گشـتند
شیخ گفت این سـخن مـا را صـید . شدند، آنگاه پاک شدند، کلمه بدل ایشان پدید آمد و از گفتنش مستغنی شدند

کرد و آن شب در خواب نگذاشت، تا بامداد، چون از نمـاز و اوراد فـارغ شـدیم، پـیش از آفتـاب برآمـدن از پـري 
قُـل چون بنشستیم اول درس در آن روز این آیـت بـود . آمدیم، پیش بوعلی فقیهدستوری خواستیم و بدرس تفسري 

شیخ گفت در آن ساعت دری در سینۀ ما گشادند به سماع ایـن کلمـه و مـا . ثمّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم یَلعَبون اللّه
گفت . والفضل حسنگفت دوش کجا بودۀ؟ گفتم به نزدیک پري ب. امام بوعلی آن تغري در ما بدید. را از ما ستدند
ما به نزدیک پري شدیم، واله و متحري، همه این . نجا شوکی حرام بود ترا از آن معنی بازین سخن آمدنآبرخیز و باز
گفتیم یا شیخ چه ! مستک شدۀ همی ندانی پس و پیش: چون پري بوالفضل ما را بدید گفت یا باسعید. کلمه گشته

شیخ گفت مدتی در پیش او بگفتار . ا باش که این کلمه با تو کارها داردفرمایی؟ گفت درآی و بنشني و این کلمه ر
روزی گفت یا با سعید درهای حروف این کلمه بر تو بگشادند، اکنون لشـکرها بـه . گزار این کلمه بودیم حقّ ،حقّ

د و خلـق و از خـو ،تـرا بردنـد، برخیـز و خلـوتی طلـب کـن: پس گفت. وادیهای گوناگون بینی ،سینۀ تو تاخنت آرد
شیخ گفت ما آن همه علمها و طلبها فرو گذاشتیم و آمـدیم بمیهنـه، و . معرض باش و در کار با نظاره و تسلیم باش

 اللّه اللّهگفتیم  و هفت سال بنشستیم و می ،در کنج خانه شدیم، در محراب آن زاویه، و اشارت بخانۀ خویش کرد
درآمدی، سیاهی با حربۀ آتشني از پیش محراب ما بريون آمـدی، بـا هرگاه که نعستی یا غفلتی از بشریت بما . اللّه

ما شبانروزی از هول و سهم آن سوزان و لزران بودیمی ! اللّهو گفتی یا باسعید، قل  ،هیبتی و سیاستی هر چه تمامرت
پس ما باز نزدیـک . اللّه اللّه هاللّو نیز باخواب و غفلت نرسیدیمی، تا آنگه که همه درهاء ما بانگ در گرفت که 

پري بوالفضل حسن شدیم و پري بوالفضل حسن پري صـحبت شـیخ بـوده اسـت، و پـري بوالفضـل مریـد شـیخ بونصـر 
و مسـکن وی  ،یقـتحقّو او را تصـانیف اسـت در علـم طریقـت و  ،انـد سراج بودست و او را طاوس الفقرا گفتـه
بـن محمـد المـرتعش بـوده اسـت و او سـخت  اللّهبومحمد عبدو او مرید ا .طوس بوده است و خاکش آنجا است

و وفات او به بغداد بودسـت و او مریـد جنیـد بـوده اسـت و جنیـد مریـد سـری  ،بزرگوار و یگانۀ عصر بوده است
و او مرید حبیب عجمی و او مریـد حسـن بصـری و او  ،سقطی، و سری مرید معروف کرخی و او مرید داود طایی

و سالمه  اللّهوجهه و علی مرید و ابن عم و داماد مصطفی صلوات  اللّهعلی بن ابی طالب کرم  مرید امري المؤمنني
 اللّهاند پس چون شیخ ما قدس  روحه العزیز تا مصطفی علیه السلم این بوده اللّهپريان صحبت شیخ ما قدس . علیه

یش خانۀ داد و پیوسته مراقب احوال روحه العزیز پیش بوالفضل حسن شد، پري بوالفضل او را در برابر صومعۀ خو
و ما با پريبوالفضل بر سر صفه نشسته،  شیخ گفت. فرمود شرایط تهذیب اخالق و ریاضت بود می آنچبود و  او می

باالی خانقاه در پرید و در پیش ما بنشسـت و مسئلۀ مشکل شد، لقمان را دیدیم کی از . سخنی مريفت در معرفت
. و باز پرید و بـروزن بـريون شـد .آن مسئله را جواب گفت، چنانک ما را روشن شد و آن اشکال از میان برخاست

گفتـیم . بینـیم، گفـت اقتـدارا نشـاید بینی بدین درگاه؟ گفتیم می یا باسعید، منزلت این مرد می: پري بوالفضل گفت
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چون شیخ ما مدتی در آن خانقاه ریاضت کـرد، پـري بوالفضـل بفرمـود شـیخ را، تـا . ک علم نداردچرا؟ گفت از آن
زاویۀ خویش در صومعۀ پري بوالفضل آورد و مدتی با پري بهـم دریـک صـومعه بـود و شـب و روز مراقبـت احـوال 

اد و گفـت بخـدمت والـده پس پري بوالفضل شـیخ را بامیهنـه فرسـت. فرمود و او را بانواع ریاضتها می کرد شیخ می
 ،شیخ متوجه شد و بمیهنه آمد و در آن صومعه کی نشست او بود بنشست، و قاعدۀ زهد برزیدن گرفت. مشغول شو

شسـتی و در وضـو چنـدین آفتابـه آب بریختـی و بهـر نمـازی  و وسواسی عظیم پدید آمد، چنانک در و دیـوار مـی
ی، و پهلو بـرهیچ فـراش ننهـادی و دریـن مـدت پرياهنـی تنهـا و هرگز بر هیچ در و دیوار تکیه نکرد .غسلی کردی

وهرگـز بـا هـیچ  .داشتی، بهر وقتی کی بدریدی پارۀ بروی دوختی، تا چنان شد کی آن پرياهن بیست من گشته بـود
و اال بوقت ضرورت با کس سخن نگفت، و درین مدت بروز هیچ نخورد و جز بیک تا نان  .کس خصومت نکرد

و در صومعۀ خویش در میان دیوار به مقـدار بـاال و پهنـای خـویش جایگـاهی  .شب بیدار بودیروزه نگشاد و به 
چون در آنجا شدی در سرای و در خانه ودر آن موضـع جملـه ببسـتی و بـه ذکـر . ساخت، و در بروی اندر آویخت

یوسـته مراقبـت سـر و پ .کـه خـاطر او بشـولد ،های خویش به پنبه بگرفتی تا هیچ آواز نشـنود و گوش ،مشغول بودی
چون مـدتی . و به کلی از خلق اعراض کرد .سبحانه و تعاىل هیچ چیز بر دل وی نگذرد حقّکرد تا جز  خویش می

شدی و  پیوسته به صحراها می. آمد و دیدار خلق زحمت راه او می ،داشت برین بگذشت طاقت صحبت خلق نمی
دی، و یک ماه و بیست روز در صحرا گـم شـدی، چنانـک خور و از مباحاة صحرا می ،گشتی در کوه و بیابانها می

و یـا  ،و یـا بـه زراعـت ،طلبیدی و نیافتی، تا مگر کسی از مردمان میهنـه بهیـزم شـدندی پدر او شب و روز او را می
و شـیخ از  ،کاروانی شیخ را جایی در صحرا بدیدندی، خرب به پدر شیخ آوردندی، پدر برفتی و وی را بـاز آوردی

 .چون روزی چند مقام کردی طاقت زحمت خلق نداشتی، بگریختی و به کـوه و بیابـان. پدر باز آمدی برای رضاء
ی مهیـب بعد از آن کی شیخ را حالت بدان درجه رسید، از وی سؤال کردند کی ای شیخ، ما ترا در آن وقت با پـري

دیدیم، آن پري که بود؟ شیخ گفت خضر بود، علیه السالم و بـه خـط شـیخ ابوالقسـم جنیـد بـن علـی الشـرمقانی  می
رفـتم، فـرا  شـدم، در راه مهنـه، در بـر او مـی روحه العزیز می اللّهدیدم، کی نبشته بود کی من با شیخ بوسعید قدس 

ادریس را علیه السلم ازینجا بـه آسـمان  عزّ و جّلت که خدای یا اباالقسم این کوه آنس: کوهی این بیچاره را گفت
و اشارت به کوهی کرد کی معروفست به صومعۀ ادریس علیه السلم، و برد و فرسنگی  ناهُ مَکاناً عَلِیًّاوَرَفَعْبرد کی 

و پس شیخ گفت دریـن کـوه کسـانی باشـند کـی از شـرق و غـرب بیاینـد و شـب اینجـا باشـند . حرو و تیاران است
شبی ما درین کوه بـودیم تلـی اسـت چنانـک پـارۀ از کـوه . ایم بسیاری مسجدهاست کرده، و ما نیز بسی اینجا بوده

بـا نفـس گفتـیم کـی اگـر در  سجاده برآن تـل فـرو کـردیم و بريون دارد، چنانک اگر کسی بر آنجا رود و فرونگرد،
چون پارۀ از قرآن برخواندیم و به سجود رفتیم خواب غلبـه کـرد، در خـواب شـدیم، . پاره پاره گردی خواب شوی

خداونـد تعـاىل مـا را از . چون از خواب بیدار شدیم خود را دیدیم در هوا، زینهـار خواسـتیم. در وقت فروافتیدیم
 ر کنار میهنـه بـر سـر راهبوه آورد به فضل خویش و بیشرت نشست شیخ برباط کهن بودی و آن رباطیست هوا با سر ک

سنگ، در دامن کوه، آنرا و رباطیست در راه طوس، از مهنه تا آنجا دو فر .بدروازۀ میهنه نزدیک، آنرا ز عقل گویند
شیخ گفت روزی گلی بود بنريو و مـا را دلتنگـی بـود، . بر دروازۀ میهنه کی بگورستان شوند رباط سر کله خوانند و

و مـا ! وا درای، وادرای: گفـت آمـد و مـی در وقت بسته بود، ما بیامدیم و بـر در سـرای بنشسـتیم، والـده فرادرمـی
رفتـیم تـا ربـاط  تیم چون دانستیم که وی برفت ما برخاسـتیم و کفـش در انگشـت گـرفتیم و مـیگف جوابی نیکو می

ربـاط وان فـراز آمـد و در  .پـای را بشسـتیم و کفـش در پـای کـردیم و در بـزدیم ،گورستان، چون آنجا فرا رسـیدیم
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وی را ! زین گل و وحل، کفش وی خشکسـتاین چنني روزی با: گفت نگریست و می بگشاد، و بران کفش ما می
ما در شدیم، خانۀ بود، در آنجا شـدیم و چـوبکی فـراز پـس درافکنـدیم، گفتـیم یـا بـار خـدای، یـا . آمد عجب می
خداوندی تو، بتو و به عظمت تو و به جالل تو و به کربیایی تو و به  حقّبار خدایی تو و ب حقّتو و ب حقّخداوند ب

اند  و هر چه نخواسته ،اند و تو ایشان را بدادۀ ایشان خواسته هرچتو و به کامرانی تو، کی  سلطانی تو و به سبحانی
در علم مخزون و مکنون تسـت کـه کـس را  هرچو  ،و فهم ایشان بدان نرسیده است و تو ایشان را مخصوص کردۀ

ر تو، کـه آنـرا ازیـن بنـده بدان اطالع نیست و کس را بدان راه نیست و کس آنرا نشناخته است و ندانسته است مگ
جملـه  چون ایـن دعـا بکـردیم بـاز بـريون آمـدیم و بـاز باسـرای آمـدیم ایـن. دریغ نداری و مقصودها حاصل کنی
و بسـیار  ،چون در میهنه بودی بیشرت دریـن مواضـع بـودی و اینجـا قـرار گرفتـیه عبادت گاههای شیخ بوده است ک

اگر ذکر آن کرده شود، دراز گردد و در ذکر آن فایده بیش ازین نبود کی اگر کسی را خدای  مواضع دیگر هست که
توفیق دهد و بدینجای رسد، زیارت کند و داند کی ایـن مواضـع قـدمگاه ایـن بزرگـوار عصـر ویگانـۀ جهـان بـوده 

یاضـت مشـغول گریختـی و دریـن مواضـع تنهـا بـه عبـادت و مجاهـدت و ر پس شیخ ما پیوسته از خلق مـی. است
: و پدر شیخ حکایـت کـرد کـی. بنگریزد جستی تا بعد یک ماه یا کم یا بیش بودی، و پدر شیخ پیوسته او را می می

بوسـعید  داشـتمی تـا و گـوش مـی ،دمی، در سرای را زنجري کردمـین از نماز فارغ شدمی و با سرای آمهر شب چو
شـبی در نیمـه شـب از خـواب در . چون او سرباز نهادی و گمان بردمی که او در خواب شد، من بخفتمی. بخسبد
. بدر سرای شدم، زنجري نبـود. نگاه کردم، بوسعید را در خانه ندیدم، برخاستم و در سرای طلب کردم نیافتم. آمدم

در سـرای درآمـد آهسـته، و در سـرای زنجـري کـرد و در  داشتم، بوقت بانـگ نمـاز، از باز آمدم و بخفتم و گوش می
و مـن آن حـدیث بـروی اظهـار نکـردم و  ،کـرد داشـتم همـني مـی چند شـب گـوش مـی .جامۀ خواب شد و بخفت

 مـرا چنانـک شـفقت پـدران باشـد، دل باندیشـهای داشـتم خویشنت از آن غافل ساختم اما هر شب او را گوش می
بابُ گفتم که او جوانسـت، نباشـد کـه بحکـم  ، با خود میاَلصَّدیقُ مُولَعُ بسُوءِ الظَّنِکرد که  مختلف سفر می اَلشـَّ

خاطرم بـر آن قـرار گرفـت کـه یـک شـب او را گـوش . ، از شیاطني جن یا انس یکی راه او بزندشُعبةٌ مِن الجُنونِ
برخاست و بريون شد، برخاستم و بر اثر او بريون شـدم و یک شب چون او . رود و در چه کارست دارم تا کجا می
. داشـتم، چنانـک وی را از مـن خـرب نبـود رفـتم و چشـم بـر وی مـی رفت من بر اثر وی از دور می چندانک او می

و مـن بـر وزن آن خانـه مراقبـت  ،رسید و در فـراز کشـید و چـوبی در پـس در نهـادبوسعید می رفت تا برباط کهن 
او فراز شد و در خانه چوبی نهـاده بـود و رَسَـنی دروی بسـته، چـوب برگرفـت، و در گوشـۀ آن . دمکر احوال او می

مسجد چاهی بود، بسر آن چاه شد و رسن در پای خود بست و آن چوب کی رسن در وی بسته بود بسر چاه فـراز 
. گاه را قرآن ختم کـرده بـودداشتم، سحر می من گوشسر زیر، و قرآن آغاز کرد و ،نهاد و خویشنت را از آن بیاویخت

پس خویشنت را از آن چاه برکشید و چوب هم بر آن قرار بنهاد و در باز کـرد و بـريون آمـد و در میـان ربـاط بوضـو 
من از بام فرو آمدم و به تعجیل بخانـه بازآمـدم و برقـرار بخفـتم تـا او درآمـد و چنانـک هـر شـب، . مشغول گشت
برخاستمی، برخاستم و خویشنت از آن دور داشـتم و چنانـک پیوسـته معهـود وقت آن بود کی هر شب . سرباز نهاد

کـرد و  بود او را بیدار کردم و به جماعت رفتیم و بعد از آن چند شـبها او را گـوش داشـتم، هـر شـب همچنـني مـی
ت رفتـی، و ضـعفا را بـر کارهـا معونـ مدتی برین ریاضت مواظب بود و پیوسته جاروب برگرفته بودی و مساجد می

و خویشنت بر شاخی از آن درخت  ،کردی و بیشرت شبها در میان آن درخت شدی کی بر در مشهد مقدس هست می
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و در سرماهای سخت به آب سرد غسلها کردی و خدمت درویشـان  افکندی و به ذکر مشغول بودی در کل احوال
گفتـیم کـه علـم و عمـل و  مـی و در میان سخن روزی بر زبان شیخ ما رفته اسـت کـی روزی مـا .بنت خویش کردی

در نگریستیم، این معنی در هیچ چیز نیافتیم، مگـر در خـدمت درویشـان، . باید ازین مراقبت حاصل آمد، غیبتی می
پس بخدمت درویشان مشغول شدیم و جایگاه نشست و مـربز و . سِهِدٍ خَرياً دَلَّهُ عَلی ذُلِّ نَفْبَعَبْ اللّهاِذا اَرادَ کی 

چون مدتی برین مواظبـت کـردیم و ایـن ملکـه گشـت، از جهـت درویشـان بسـؤال  داشتیم اک میمتوضای ایشان پ
، چـون مـدتی داد دیـد بابتـدا یـک دینـار مـی هر که ما را می. تر ازین ندیدیم بر نفس سخت مشغول شدیم کی هیچ

آمد تا بیک میویز و یک جوز باز آمد تا چنان شـد کـی ایـن قـدر نیـز  برآمد کمرت شد تا بدانگی باز آمد، و فروتر می
شد، ما دستار کی در سر داشتیم در راه ایشان نهادیم و بعـد  پس روزی جمعی بودند و هیچ گشاده نمی. دادند نمی

پدر ما روزی ما را بدید سر برهنه و تن برهنـه، او را طاقـت برسـید، . رهاز آن کفش فروختیم، پس آسرت جبه پس اَوْ
رفتـی و  این را تو مدان میهنکی گویند پس شیخ ما پیوسته مسـاجد مـی: گفت ای پسر آخر این را چه گویند؟ گفتم

و چـون چیـزی بـروی مشـکل  ،کردی، اگر خود لقمـۀ نـان بـود مال و جاه خویش در راه درویشان و خلق بذل می
دی پـای برهنـه بـه نزدیـک پريبوالفضـل حسـن شـدی بـه سـرخس، و اشـکال برداشـتی و بـاز آمـدی و از شـیخ ش

بیشـرت اوقـات دریـن حالـت کـه شـیخ بـه : عبدالصمد، کی از مریدان شیخ بود، به روایتی درسـت آمـده اسـت کـی
و پـري بوالفضـل  ولکن جز ارباب تصـوف ندیدنـدی ،رفتی میان آسمان و زمني شدی، در هوا معلق می سرخس می

آمد، به نزدیـک پـري بوالفضـل در شـد و گفـت بوسـعید  مریدی داشت احمد نام، روزی شیخ را، دید که در هوا می
گفت از دنیا بـريون نشـوی . گفت بدیدمپري بوالفضل گفت تو آن بدیدی؟  آید، و در میان آسمان و زمني میهنی می

دالصمد گفت که احمد درآخر عمر نابینا شد چنانک پري بوالفضل اشارت کرده بود چـون شیخ عب. تا نابینا نگردی
و  .شیخ ما مدتی برین صفت مجاهدت کرد، پیش بوالفضل حسن شد به سرخس، و یکسـال دیگـر پـیش وی بـود

بوعبـدالرحمن سـلمی شـد و خرقـه از وی فراگرفـت و  پس پري بوالفضـل شـیخ را. پري او را بانواع ریاضتها فرمود
شبلی و او ازدست جنیـد و او از دسـت سـری شیخ عبدالرحمن سلمی از دست ابوالقسم نصرآبادی و او از دست 

سقطی و او از دست معروف کرخی و او از دسـت جعفـر صـادق و او از دسـت پـدر خـویش محمـد بـاقر و او از 
دست پدر خویش علی زین العابدین و او از دست پدر خویش امريالمؤمنني حسني و او از دست پدر خـویش امـري 

و سـالمه علیـه  اللّـهعنهم اجمعني و او از دسـت محمـد مصـطفی صـلوات  اللّهالمؤمنني علی بن ابی طالب رضی 
بـا میهنـه بایـد شـد و خلـق را . بوالفضل گفت اکنون تمام شد چون شیخ ما خرقه گرفت پیش بوالفضل حسن آمد

مجاهـدتها بیفـزود و ن ریاضـتها و آو در ،هنـه آمـديشـیخ بـه حکـم اشـارت پـري بم. بخدای تعاىل خواند و پنـد داد
و درین کرت شیخ را قبول خلق پدید آمـد، . و هر روز در عبادت و مجاهدت بیفزود .بدانک پري گفت بسنده نکرد

روحه العزیز سؤال  اللّهروزی شیخ را قدس : چنانک بر لفظ مبارک او ذکر رفته است در مجلسی، و آن اینست که
این آیت از روحانیـان  روحه العزیز اللّهشیخ ما گفت قدس  حّقلیهُمُ المَوْ اللّه ثُمَّ رُدّوُا اِلَيْ: کردند از این آیة که

درست آید و آن مقام باز پسني است، پـس از همـه جهـدها و عبادتهـا و سـفرها و حضـرها و رنجهـا و خواریهـا و 
اش درآرند تا توبه کند و  در توبهدهند، اول ب آید و بدان گذرش می رسواییها و مذلتها این همه یگان یگان پدید می

به مذلت نفس مشغول شـود، همـه رنجهـا درپـذیرد و بـدان قـدر کـی توانـد راحتـی بخلـق  خصم را خشنود کند و
گـردد و هـر روز جهـد  حقّگزار شریعت  حقّرساند، پس بانواع طاعتها مشغول شود، شب بیدار، و روز گرسنه،  می

ند و ما این همه کردیم در ابتدای کار هژده چیز بر خویشنت واجب کردیم دیگر پیش گريد و برخود چیزها واجب بی



 ۱۵

دوام داشـتیم، از لقمـۀ حـرام پرهیـز کـردیم، ذکـر بـر  روزه. و بدان هژده وظیفت هژده هزار عالم را از خود بجستیم
نشستیم، تکیـه نـزدیم،  دوام گفتیم، شب بیدار داشتیم، پهلو بر زمني ننهادیم،خواب جز نشسته نکردیم، روی به قبله

در امرد بچشم بدننگریستیم، در محرمات ننگریستیم، خلق ایسان نشدیم، گدایی نکردیم،قانع بودیم و در تسـلیم بـا 
علیه و سلم گفته بود که برتین جایها  اللّهنظاره بودیم، پیوسته در مسجد نشستیم، در بازارها نشدیم کی رسول صلی 

علیـه و سـلم بـودیم، هـر شـبانروزی  اللّـهن متـابع رسـول صـلی آ، درهرچ کردیم دربازارست و بهرتین جایها مسجد
در بینایی کور بودیم، در شنوایی کر بودیم، در گویایی گنگ بودیم، یک سال با کس سخن نگفتـیم،  ،ختمی کردیم

هُ دِ حَالیَکملُ ایمـانُ العَبْـ: نام دیوانگی بر ما ثبت کردند و ما روا داشتیم، حکم این خرب را ی یَظُـنَّ النّـاسُ اَنـَّ تـّ
علیـه و سـلم آن کـرده اسـت یـا فرمـوده، همـه بجـای  اللّـهشنوده بودیم یا نبشته کی مصطفی صـلی  هرچ، نُونُمَجْ

علیه و سلم را در حرب احد در پای جراحتی رسید چنانـک بـر  اللّهآوردیم تا کی شنیده بودیم کی مصطفی صلی 
ن پـای نمـاز گـزاردی، مـا بـه حکـم متابعـت بـر سـر انگشـتان پـای باسـتادیم و سر پای نتوانستی استادن، برانگشتا

چهارصد رکعت نماز گزاردیم، حرکات ظاهر و باطن بر وفق سنت راست کردیم چنانـک عـادت طبیعـت گشـت و 
کی خدای را تعاىل فرستگانند که سرنگون عبادت کنند، بر موافقت ایشـان سـر  شنیده بودیم و در کتابها دیده هرچ

بر زمني نهادیم و آن موفقه، مادر بوطاهر را، گفتیم تا برشتۀ انگشت پای ما به میخ بست و در بر ما ببست و مـامی 
بــدین آیــت رســیدیم کــه چــون . و ختمــی ابتــدا کــردیم! بایــد مــارا از مــا نجــاة ده گفتــیم بارخــدایا مــا را مــا نمــی

پـس کارهـا . خون از چشمهای ما بريون آمد، و دیگر از خود خرب نداشـتیمعَلِیم وَهُوَ السَّمِیعُ الْ اللّهفِیکَهُمُ فَسَیَکْ
و لکـن . تعـاىل حـقّبدل گشت، و ازین جنس ریاضتها که ازآن عبارت نتوان کرد و از آن تأییدها و توفیقها بـود از 

اسـت  حـقّکنیم فضل او آشکارا گشت و بما نمود کی آن نه چنانست، آن همه توفیقهای  ا میپنداشتیم که آن م می
اکنون اگر تو گویی که مـن ایـن راه نـروم کـه . و فضل او، از آن توبه کردیم و بدانستیم کی آن همه پندار بوده است

تـا شـرع را سـرپی . تـو ننماینـدپندارست،گوییم این ناکردنت پندارست، تا این همه بـر تـو گـذر نکنـد ایـن پنـدار ب
نکردی این پنداشت پدید نیاید، پنداشت در دین بود، پس آن در شرع ناکردن کفرست و در کردن و دیدن شـرک، 

مـا را نشسـتی بـود، در آن نشسـت عاشـق فنـای خـود . شرک بود، خود را از میان باید گرفت تو هست و او هست،
ما را فراما نمود کی آن نه تو بـودی و  عزّ و جّلستی ما را تاخت کرد، خداوند بودیم، نوری پدید آمد کی ظلمت ه

این نه توی، آن توفیق ما بود و این فضل ماست، همه خداوندی و نظر و عنایت ماست، تا چنان شدیم کـی همـی 
  :گفتیم، بیت

ـــاز کـــنم ـــده ب ـــنم، چـــو دی ـــو بی ـــال ت ـــه جم  هم
  حـــــرام دارم بـــــا دیگـــــران ســـــخن گفـــــنت

 

 گـــــردد کـــــی بـــــاتو راز کـــــنم همـــــه تـــــنم دل
ــــنم ــــخن دراز ک ــــد س ــــو آم ــــدیث ت ــــا ح   کج

 

کردند و همسایگان نیز از حرمت مـا  آمدند و توبه می پس چندان حرمت و قبول پدید آمد از خلق، کی مریدان می
بخریدنـد و یـک  خوردند، تا چنان شد کی پوست خربزۀ که از دست ما افتادی به مبلـغ بیسـت دینـار مـی خمر نمی
پس . مالیدند آمدند و نجاست را بر سروروی می آن ستور نجاست افکند، مردمان می ،دیم برستور نشستهش روز می

، نوری در سینۀ ما پدید آمد و بیشـرت فِ بِرَبِّکَیَکْ اَوَلَمْآوازی آمد از مسجد که . از آن بما نمودند کی آن ما نبودیم
رد، تا چنان شد که به قاضی شدند و به کافری ما گواهی هرک ما را قبول کرده بود از خلق رد ک. حجابها برخاست

دادند و بهر زمینی که ما را آنجـا گـذر افتـادی گفتنـدی از شـومی ایـن مـرد دریـن زمـني نبـات نرویـد تـا روزی در 
کَیَکْـ اَوَلَـمْامـد کـه  مسجدی نشسته بودیم، زنان بربام آمدند و نجاست بر سر مـا انداختنـد و آواز مـی  ، وفِ بِرَبـِّ

گفتنـد تـا ایـن مـرد دیوانـه دریـن مسـجد باشـد مـا بـه  چنانک جماعتیان آن مسجد از جماعت باز ایستادند و مـی
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  :گفتیم، بیت جماعت نشویم و ما می
ــــن بــــود پلنــــگ ــــري بــــدم شــــکار م  تــــا ش
  تـــــــا عشـــــــق تـــــــرا بـــــــرب درآوردم تنـــــــگ

 

 پــــــريوز بــــــدم بهــــــر چــــــه کــــــردم آهنــــــگ
ـــــگ ـــــه لن ـــــرون کـــــرد مـــــرا رو ب   از بیشـــــه ب

 

رِّ  لُـوکُمْوَنَبْز آن حالت قبضی در ما درآمد، برآن نیت جامع قرآن باز گرفتیم، این آیـت برآمـد کـی بازین همه ا بِالشـَّ
آریم، اگر خريسـت بالسـت و اگـر شرسـت  گفت این همه بالست کی در راه تو می. جَعُونَنا تُرْنَةً وَاِلَیْرِ فِتْخَیْوَالْ

  :بیت. آن نیز ما در میان نبودیم، همه فضل او بود پس از. بالست، بخري و شر فرو مآی و با ما گرد
ـــــــداد بخاراســـــــت ـــــــروز بهرحـــــــاىل بغ   ام

 

  کجـــا مـــري خراســـان اســـت پـــريوزی آنجاســـت

 

روحه العزیز رفت و در اثنای آن احـوال پـدر و مـادر  اللّهاین فصل در اثنای مجلسی برزفان مبارک شیخ ما قدس 
شیخ را بندی که ازجهـت رضـای ایشـان بـر راه بـود برخاسـت،  سبحانه و تعاىل انتقال کردند و حقّشیخ برحمت 

روی به بیابانی کی میـان بـاورد و سـرخس اسـت بنهـاد و مـدت هفـت سـال در آن بیابـان بریاضـت و مجاهـدت 
تعاىل و هیچ کس ندانست کی درین هفت سال طعـام او از چـه  اللّهمشغول بود کی هیچ کس او را ندید االماشاء 

ایم و در والیت در افواه خاص و عام خلق چنني معروف بود کی درین هفت سال  خویش شنیده بود و ما از پريان
روحه العزیز حالـت  اللّهاند که چون شیخ را قدس  خوردست و آورده روحه العزیز سر گزوطاق می اللّهشیخ ما قدس 

ز مریـدان شـیخ سـر خربـزۀ مـردی ا. تعـاىل نشسـته بـود اللّهبدرجۀ رسید کی مشهورست، بر در مشهد مقدس عمره 
یکـی از منکـران ایـن حـدیث بـدانجا . خـورد گردانیـد تـا شـیخ مـی برگرفت و در شکر سوده مـی شريین بکارد می

خـوردۀ چـه  خوری چه طعم دارد و آنچ هفت سـال در بیابـان مـی بگذشت، گفت ای شیخ این کی این ساعت می
کی اگر وقت را صـفت بسـط بـود آن سـر گـز و  طعم داشت و کدام خوشرتست؟ شیخ گفت هر دو طعم وقت دارد

هقبض باشد که خار خوشرت ازین باشد و اگر صورت  مطلوبسـت درحجـاب ایـن شـکر  و آنـچ سُـطُبِضُ وَیَبْیَقْـ اللـّ
روحه العزیز از اینجا گفته است که هرک باول ما را دیده اسـت صـدیقی  اللّهناخوشرت از آن خار بود و شیخ قدس 

یعنـی کـه در اول حـال ریاضـت و مجاهـدت بـود، چـون مردمـان بیشـرت . زنـدیقی گشـت گشت و هرک بآخر دیـد
کردنـد، صدقشـان دریـن  مشاهده می حقّدیدند، و آن جهدها در راه  اند، آن زندگانی می ظاهربني و صورت پرست

بر  هدتهایافتند، و در آخر روزگار مشاهده بود و وقت آنک ثمرۀ آن مجا گشت و درجۀ صدیقان می راه زیادت می
و در شاهد این را دالیـل بسیارسـت و از آن جملـه یکـی آنسـت  .را منکر بود زندیق بود حقّبود و هرک  حقّآنچ 

و جفاها شنید، و برین همه صرب بایـد  ،و از کس و از ناکس تحملها باید کرد کی اگر کسی را قصد قربت پادشاهی
و هـر دشـنامی را ده  ،و این همه رنجها بر وی تازه و طبع خوش فراستد، و در برابر هر جفـایی خـدمتی کـرد ،کرد

ت تا بدان مرتبه رسد کی صاحب سر پادشاه شود واز هزار هزار کس یکی این را بجای نیارد، و اگر دعا و ثنا بگف
آرد بدین مرتبه رسد یا نرسد، و چون به تشریف قبول پاشاه مشـرف گشـت و شـرف قـرب در آن حضـرت حاصـل 

بروی اعتماد فرمـود و قربـت و چون پادشاه . آمد، بسیار خدمتهاء پسندیده باید کرد تا پادشاه را بر وی اعتماد افتد
منزلت صاحب سری بارزانی داشت، اکنون آن همه خدمتهای سـخت و خطرهـای جـان و مشـقتها در بـاقی شـد، 
اکنون همه کرامت و قربت و منزلت و نعمت و آسایش باشد و انواع لذت و راحت روی نماید، و این شـخص را 

یک طرفـةالعني، گـاه و بیگـاه، بشـب و روز از آن درگـاه  هیچ خدمت نماند اال مالزمت حضرت پادشاه، کی البته
غایب نتواند بود، تا هر وقت کی پادشاه او را طلب فرماید یا سری گوید و شـرف محـاوره ارزانـی فرمایـد حاضـر 

روحـه العزیـز کـی هـر وقـت  اللّهشیخ گفت قدس . باشد و این مراتب سخت روشن است وقیاس برین عظیم ظاهر
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بودی در شب به نزدیک پري بوالفضل حسن رفتیمی به سـرخس، و آن اشـکال حـل کردیمـی، و کی ما را اشکاىل 
چون هفت سال برین صفت درآن بیابان مقام کرد بعد از آن به میهنه آمد شیخ گفت . هم در شب مراجعت افتادی

ز پدیـد آمـد کـه بقیـت روحه العزی اللّهروحه العزیز بعد از آن ما را تقاضای شیخ بوالعباس قصاب قدس  اللّهقدس 
مشایخ بود و پري بوالفضل برحمت خدای تعاىل پیوسته بود و ما را در مدت حیوة پري هر اشکاىل کی بـودی بـوی 

و شـیخ . رجوع افتادی، چون او در نقاب خاک شد اشکال ما را هیچ کس معني نبود، االشیخ بوالعبـاس قصـاب
مطلق نخواندی االشیخ ابوالعباس قصاب را، و پـري بوالفضـل روحه العزیز هیچ کس را شیخ  اللّهما بوسعید قدس 

را پري خواندی، چه او پري صحبت شیخ ما بوده است شیخ گفت پس قصد آمل کردیم، بجانـب بـاَورد و نسـا، کـی 
و احمد نجار و محمد فضل با ما بودند و محمد فضل از اول تا آخـر مریـد و  .بود اندیشۀ زیارت تربت مشایخ می

ما بوده است، خاکش به نزدیک پري ابوالفضل حسن است به سرخس شیخ گفت هر سه رفتیم بباورد و رفیق شیخ 
و آن دیـه را پـیش ازیـن شـامینه گفتنـدی،  ،و آن دیهیست از اعمـال درۀگـز ،از سوی درۀ گز قصد شاه میهنه کردیم

 اللّـهشـیخ گفـت قـدس . شـامینهروحه العزیز آنجا رسید گفت این دیه را چـه خواننـد؟ گفتنـد  اللّهچون شیخ قدس 
شیخ گفت قصد زیارت  .از آن وقت باز آن دیه را شاه میهنه خوانند. روحه العزیز، این دیه را شاه میهنه باید خواند

ر لـب آن و اندیشۀ در پیش بود، چون به نزدیک تربـت وی رسـیدیم جـویی آب بـود و سـنگی بـ ،پري بوعلی کردیم
شـورید، و  رانـد و زمـني مـی کودکی دیدیم کـی گـاو مـی. جوی، بر آن سنگ وضو ساختیم و دو رکعت نماز کردیم

هر ساعت روی بسوی این تربت کردی و نعرۀ بزدی، ما را در  پاشید، چون مدهوشی، و پريی با کنار تخم ارزن می
باری ازین پري برتوانید داشـت؟ گفتـیم ان شـاء : د و گفتآن پري فراز آمد و بر ما سالم کر. سینه اضطرابی پدید آمد

کنـد کـه اگـر خداونـد تعـاىل ایـن دنیـا را کـی بیافریـد، در وی هـیچ خلـق  گفت این ساعت بر دل ما گذر می. اللّه
و از آسمان تا زمني، و آنگاه مرغی بیافریدی و گفتی هر  ،نیافریدی و آنگه این دنیا پر ارزن کردی، از شرق تا غرب

زار سال یکدانه ازین رزق تست، و یک کس را بیافریدی و سوز این معنی در سینۀ وی نهادی، و بـاوی خطـاب ه
این مرغ ازین ارزن پاک نکند، تو بمقصود نخواهی رسید و درین درد و سوز خواهی بود، هنوز زود  کردی کی تا
چـون بسـر خـاک بـوعلی رسـیدیم . شد و کار بـر مـا گشـاده گشـت شیخ گفت واقعۀ ما از آن پري حل. کاری بودی

روحه العزیز بوالیت نسا رسید، بر کنار شهر دبهیسـت کـه  اللّهچون شیخ قدس . خلعتها یافتیم، پس قصد نسا کردیم
آنرا اندرمان گویند، خواست که آنجا منزل کند، پرسید کـه ایندیـه را چـه گوینـد؟ گفتنـد انـدرمان شـیخ، گفـت انـدر 

و در آن دیه نرفت و منزل نکرد و به شهر نسا نشد و بزیر شهر بران دیهها بگذشـت و بـده  .رویم که تا اندر نمانیمن
 ،و در آن وقت شیخ احمد نصر که از کبار مشایخ بوده است، در شـهر نسـا بـود .ردان منزل کرد و روی بییسمه نهاد

جاسـت و آنبر آن کوه که خاک مشـایخ و تربـت بزرگـان  .در خانقاه سراوی که بر باالی شهرست، بر کنار گورستان
آمـد  و سالمه علیـه اللّهروحه العزیز خانقاهی بنا کردست باشارت مصطفی صلوات  اللّهاستاد ابوعلی دقاق قدس 

و همگـان بدیدنـد و  ،کشـیده بـود همچنـني بـر زمـني ظـاهر بـود و سالمه علیه اللّهو آن خط کی مصطفی صلوات 
و بعد از آن اقـدام بسـیار عزیـزان و مشـایخ بـدان بقعـه رسـید، و اسـاس آن امـروز باقیسـت و  استاد هم بر آن خط

 .خ و مشاهري اولیا، و در گورستان براه کوه کی در پهلوی این خانقاه است تربت چهارصد پريست از کبار مشایظاهر
و . در نسـا تربـت اولیـا اسـت ،و بدین سبب صوفیان نسا را شام کوچک گویند که چندانک بشام تربت انبیا اسـت

و پیوسته بوجود مشـایخ کبـار و اربـاب کرامـات و اصـحاب مقامـات آراسـته  ،خاک نسا خاکی سخت عزیز است
و در عهد ما بکرات، این  تنۀ کی باشد چون روی بنسا نهداند که هر کجا در خراسان بالیی و ف بوده، و مشایخ گفته
ایم که درین مدت سی و اند سال که این فتنها و غارت و تاراج و کشنت و سـوخنت بـوده اسـت،  معنی مشاهده کرده



 ۱۸

هنـوز دریـن عهـد کـی قحـط دیـن اسـت و نایافـت  چـه. دفع کرده است هر بال و فتنه کی روی بدانجا نهاده است
مسلمانی، خاصه در خراسان که از تصوف نه اسم ماند و نه رسم و نه حال و نه قال، آنجـا مشـایخ نیکوروزگـار و 

 وَبِهِـمْ زَقُونْیُرْ بِهِمْرم اثر اند، که باقی بادند بسیار سال، الج پريان آراسته باوقات و حاالت، سخت بسیار و باقی
اند که در بسـیار والیتهـا یکـی از آن  و بسیار عزیزان پوشیده دران والیت مقیم. آید ظاهرتر پدید می هرچ طَرُونْیُمْ

امـا آثـار انـد، از ابصـار عـوام،  غَريي محتجـب تَ قِبابي الیَعرفُهمتَحْیافته نشود، اگرچه بیشرت اولیا در پس پردۀ 
و برکات انفاس ایشان سخت بسیار است پس شیخ احمد کی در خانقاه سراوی بود، صومعۀ داشت در آن  روزگار

خانقاه که آنرا اکنون خانۀ شیخ گویند، سر ازین صومعه بريون کرد و جمعی را کـه در صـفۀ صـومعه نشسـته بودنـد 
باید شد تا اورا آنجا دریابد شیخ گفت گذرد، بییسمه  باید کی شاه باز طریقت را ببیند اینک می گفت هر کرا که می

بنسا شدیم قصد ییسمه کردیم که زیارت احمد علی در پیش بود، و این ییسمه دیهیسـت بـر  روحه العزیز اللّهقدس 
دو فرسنگی نسا، و تربت شیخ احمد علی نسوی آنجاست، و او از مشاهري مشایخ خراسان بوده است و مرید شیخ 

اسـت و شـیخ عبـدالرحمن سـلمی در کتـاب طبقـات ایمةالصـوفیة نـام او محمـد علیـان نسـوی  عثمان حريی بوده
آرد، و اما در والیت نسا باحمد علی معروفست، و او را حـاالت شـریف و کرامـات ظـاهر بـوده اسـت و از آن  می

چـون . فرستاد د آمدروحه العزیز از آن سفر باز آمد و او را آن کارها پدی اللّهچون شیخ قدس  جمله یکی آنست که
و شیخ را در غیبت او بمیهنه در  .توانست کرد خواجه بوطاهر به نسا رسید درد پای پدید آمد، چنانک حرکت نمی

درویشی را بخواند و گفت بنسـا بایـد شـد نزدیـک بوطـاهر، و شـیخ  ،پسری در وجود آمد و او را مطهر نام نهاد و
بمارسـیده اسـت کـه او را . الرّحمن الرّحیم سَنَشُدُّ عضُـدَکَ بِاَخیـکَ اللّهبسم : بخواجه بوطاهر نامۀ نبشت کی

 اللّـهشـاء باشد از درد پای، به خاک احمد علی بایـد شـد بییسـمه، تـا آن رنـج بصـحت مبـدل گـردد ان  رنجی می
چون نامه به خواجه بوطاهر رسید قصد زیارت کرد، بمحفه او را بییسمه بردند و یـک شـب بـر سـر خـاک  .تعاىل

شـیخ گفـت زیـارت تربـت . سبحانه تعاىل شفا داده بود و رنـج زایـل گشـته حقّاحمد علی مقام کرد، دیگر روز را 
پريی قصاب بـر دکـان نشسـته . سوی دیه برون شویم احمد علی کردیم، واقعۀ در پیش بود، بدیه درشدیم تا بدیگر

بـر کنـار آب . بود، پیش ما بازآمد و برما سالم کرد و شاگردی بر اثر ما بفرستاد تـا بدیـد کـی مـا کجـا منـزل کـردیم
بـه کـار . آن پـري بیامـد و طعـامی آورد. نمـاز گـزاردیم مسجدی بود آنجا نزول کردیم و وضـو سـاختیم و دو رکعـت

ارغ شدیم پري قصاب گفت کسی هست کی مسئۀ ما را جواب دهد؟ بما اشـارت کردنـد، پرسـید کـی بردیم، چون ف
 گفـت دیگـر هـیچ چیـز هسـت؟. شرط بندگی چیست و شرط مزدوری چیست؟ ما از علم شـریعت جـواب دادیـم

یعنی که علم ظاهر را طـالق . در ما نگریست و گفت با مُطلَّقه صحبت مکنآن پري بهیبت . نگریستیم ماخاموش می
و آن  .دادۀ و چون از تو سؤاىل کردم نخست از شـریعت جـواب دادی، چـون آن علـم را طـالق دادۀ بـازان مگـرد

از کتب خوانده بود نبشته، زیرزمني کرد و بر زبر آن دکانی کرد و شـاخی مـورد  و شیخ حال چنان بود که چون شیخ
. و سبز گشت و درختـی بـزرگ شـدو آن شاخ بمدت اندک بگرفت . باز کرد و بر زبر آن دکان بر سر کتابها فرو برد

سـی  بکار داشتندی و بوالیتهای دور بردندی و در عهد ما همچنان سبز و تازه بوداهل والیت ما  تربّکاز جهت 
اثنـاء  روحه العزیـز در اللّهو شیخ را قدس . آن نیز نماند ،و اند سالست که هر روز برتست و چون دیگر آثار مبارک

این حدیث بر ما گشاده گشت کتابها داشـتیم بسـیار، و  شیخ گفت در ابتدا کی: مجلس درین معنی کلمۀ رفته است
 عـزّ و جـّلیـافتیم، از خداونـد  خوانـدیم و هـیچ راحـت نمـی گردانیـدیم و مـی جزوها داشتیم، نهمار یک یک مـی
مـانیم،  نباشد در باطن، و بخواندن این از تو باز مـی واندن این کتابها گشادگی میدرخواستیم کی یا رب ما را از خ
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گـرفتیم و  ن چیز ترا بازیابیم، فضلی کرد بـا مـا و آن کتابهـا یکایـک از پـیش برمـیآما را مستغنی کن بچیزی که در
آل عمران و النساء و المآئدة و  از فاتحة الکتاب درگرفتیم بالبقرة و. ایق رسیدیمحقّیافتیم تا به تفسري  آسایشی می

، اینجا کتاب بنهادیم، هرچند کوشیدیم که یـک عَبُونَیَلْ ضِهمْفِي خَوْ هُمْثُمَّ ذَرْ اللّهقُلِ االنعام رسیدیم، اینجا که 
کرد  روحه العزیز کتابها دفن می اللّهآیت پیش رویم راه نیافتیم، آن نیز از پیش برگرفتیم و درین وقت که شیخ قدس 

پدر شیخ بابوبوالخري را خرب کردند کی بوسعید هـر کتـاب  ]و خاک بر زبر آن کرد و فرمود کی آب بر زبر آن براندند
کنی؟ شیخ گفت یادداری آن  بوسعید این چیست که تو می: پدر شیخ بیامد و گفت. کند کی داشت بزمني دفن می

ت و درین انبانها چـه درکـردۀ، تـو گفتـی تـو مـدان روز که ما بدکان تو آمدیم و سؤال کردیم کی درین خریطها چیس
داد، روی فراکتابهـا  و در آن حال کی کتابها را خاک بازمی .گفت این تو مباش مهنکی است. گفت دارم! بلخی

فـان و در میـان سـخن بعـد از آن برز .�ٌوُصُـولِ مُحـالدَ الْتغالُ بِالـدَّلیلِ بَعْـاِشْـتَ وَالْمَ الدَّلیلُ اَنْنِعْ: کرد و گفت
و چـون شـیخ مـا آن  .عُلُـومِرِ کَسُر المحـابِرِ و خَـرقُ الـدَّفاتِرِ ونِسـیانُ الْاَمْهذَالْ بَدا مِنْ: مبارک شیخ رفته است

کتابها دفن کرد و آن شاخ مورد بنشاند و آب داد، جمعی از بزرگان شیخ را گفتند کی ای شیخ اگر ایـن کتابهـا بـه 
ةِ یةِ الْرُؤْ کُلّیةِ مِنْنا فراغةَ القلب بالْاَردْ: شیخ ما گفت. نا بهرت بودیکسی رسیدی کی از آن فایدۀ گرفتی هما مِنـَّ

�ِ و هـم بـر زفـان مبـارک شـیخ رفتـه اسـت کـه روزی بجـزوی از آن خواجـه امـام حمـدان یَـةدَ الرُّؤْوَذِکرِ الهِبَةِ عِنْ
م؟ ما توبه کردیم و بسـیار اسـتغفار شوی؟ خواهی کی با سر جزوت فرستی نگرستم، ما را گفتند که با سرجزو می می

روح العزیـز در  اللّـهو از اصحاب شیخ کسی روایـت کـرد کـی یـک شـب شـیخ قـدس . کردیم تا از ما درگذاشتند
نالید تا بامداد و من آن شب تا روز از آن سبب رنجور و کوفته بودم و از آن تفکر تـا بامـداد در  صومعۀ خویش می

آمـد؟ شـیخ  ن آمد، از وی سؤال کردم که ای شیخ دوش چه بود که نالۀ شـیخ مـیخواب نشدم، دیگر روز شیخ بريو
جزوی دیدم، از وی بستدم و در وی مطالعه کردم، دوش همه شب بدرد دندان مـا گفت دی در دست دانشمندی 

گـردی؟ شـیخ گفـت آن پـري قصـاب گفـت تـا آزاد  گفتند چرا آنچ طالق دادۀ بازان می نمودند و می را عقوبت می
شیخ گفت واقعۀ ما . مَلُونَجَزاءً بِما کانُوا یَعْو تا مزدور ناصح و مصلح نگردی بهشت نیابی باشی بنده نگردی ن

و شـیخ  پس شیخ از آنجا بآمـل شـد پـیش بوالعبـاس قصـاب و یـک سـال پـیش وی بـود. از گفت آن پري حل شد
بوالعباس قصاب را در خانقاه خود در میان صوفیان زاویه گاهی بوده است چـون حظـريۀ، چهـل و یـک سـال در 
آنجا نشسته بود در میان جمع، و اگر به شب درویشی نماز افزونی کردی، گفتی ای پسر تو بخسب که این پري هرچ 

او را این بهیچ کار نیست و بدین حاجتی نـدارد و هرگـز در آن مـدت کـه شـیخ پـیش  کند برای شمامی کند کی می
و شـیخ بوالعبـاس شـیخ مـا را . وی بود او را این نگفت و شیخ هر شب تا روز نماز کـردی و پیوسـته روزه داشـتی

ل بـودی و زاویۀ داد برابر حظريۀ خویش، و شیخ ما به شب در آنجا بودی و پیوسته به مجاهدت و ریاضـت مشـغو
یـک روز شـیخ بوالعبـاس فصـد . کردی داشتی و مراقبت احوال شیخ بوالعباس می همواره چشم بر شکاف در می

کرده بود، آن شب رگ بند ازدستش باز شد و رگش گشاده گشت و دسـت و جامـۀ بوالعبـاس آلـوده گشـت، از آن 
و هـم در شـب خشـک کـرد و  بشست و ببست و جامۀ حظريه بريون آمد و چون شیخ بوسعید پیوسته مرتصد بودی

ا شیخ ما گفت کی شیخ بدست مبارک خـویش در مـ. شیخ بوالعباس اشارت کرد کی ترا باید پوشید. پیش وی برد
و تاکسی گمان نربد که چـون از پـريی خرقـۀ پوشـیدی از پـريی دیگـر  .کی شیخ مافرا گرفت پوشد، شیخ بوالعباس

خرقه نشاید گرفت چه سر خرقه پوشیدن اینست که چون پريی از پريان طریقت که او را دست خرقه باشد، اعنی که 
یقت، و عمل این هر سـه علـم بـه تمـام و حقّ، کی هم علم شریعت داند و هم علم طریقت و هم علم اقتدا را شاید
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آن مقامات و چگونگی منازل و مراحل این راهها دیده ودانسـته وآزمـوده، و از  کیفیّتکمال بجای آورده باشد و 
نجا رسـید، آشیخ ما گفته است، بوقتی که شیخ  حقّخرقانی در چنانک شیخ بوالحسن  ،صفات بشریت پاک گشته

و ایـن خـود بجـای خـود ! یحقّـی، اینجـا همـه حقّـگفت اینجا بشریت نماندی، اینجا نفس نماندی، اینجا همـه 
چون چنني پريی بر احوال مریدی یا محبی واقـف گشـت و سـر و عالنیـۀ او از . آورده شود، غرض استشهادی بود

اق آن حقّو بدانسـت کـی او را اسـت ،وم گردانید، و بدیدۀ بصريت و بصر شایسـتگی ایـن مـرد بدیـدراه تجربت معل
پدید آمد کی از مقام خدمت قدمش فراتر آرد تا در میان این طایفه بتواند نشست، و بدید کی آن اسـتعداد حاصـل 

ن اهلیت یا به سبب پـرورش و ای ،ترش آرد تا یکی ازین جمع باشد کرد کی از درجۀ ریاضت و مجاهدت فرا پیش
چون این پـري در میـان  اق مرید پروردن دارد،حقّاین پري باشد یا به سبب پرورش و ارشاد و هدایت پري دیگر که است

همچون شـهادت گـواه عـدل و حکـم قاضـی ثابـت . ن اعتماد کنندقوم مقبول القول باشد و مشارالیه، همگنان بر آ
 از وی پرسند کی پري صحبت تو کی بوده است و از اینست کی صوفیان چون درویشی را ندانند .حکم، در شریعت

را شرح بسیار است و مـا را غـرض از ایـن تـألیف  او را از خود ندانند و بخود راه ندهند و مراتب پريی و مریدی
اه زندگانی و ریاضت بدرجۀ بلند رسیده باشد و او را پـريی و مقتـدایی نباشـد، ایـن ذکر آن نیست و اگر کسی از ر
لَـی اَنَّ رَجُـالً بَلَـغَ اعْ تاذٍ فَهُوَ بَطّالٌ وَلَـوْبِأَسْ یَتَأَدَّبْ لَمْ مَنْ: چه گفتۀ شیخ ماست که. طایفه او را از خود ندانند

 .هُ شَـئيٌتاذٌ فَالیَجُي اَلبَّة مِنْـیاءٌ وَالیَکُونُ لَهُ مُقدَّمٌ وَالاُسْب اَشْغَیْنَ الْکَشِفَ لَهُ مِمَقاماتِ حَتّي تَنْمَراتِبِ وَالْالْ
ق و مـربهن اسـت کـی بخویشـنت بهـیچ حقّـو م. مِهِ کَالنَّبِّي فِـي اُمَّتِـهِخُ فِي قَوْو مدار طریقت بر پريست که اَلشَّیْ

شـمار، خاصـه شـیخ مـا بوسـعید را  کلمات فواید بـی نآو مشایخ را درین کلمات بسیارست و در .جای نتوان رسید
روحه العزیز، چنانک بعضی از آن بجای خویش آورده شود و اگر کسی را گرفـت آن پدیـد آیـد و عشـق  اللّهقدس 

آن دامن گريد، آن درد او را بر آن دارد کی درگاه مشایخ را مالزم باشد و عتبۀ پريان را معتکف گردد تـا آن فوایـد 
س الدّینُ بِالتَّمَنِّي وَال بِالتَّجلّی وَلکـن بِشَـیيءٍ وقِرَفِـي لَیْه این علم جز از راه عشق حاصل نشود کسب کند، چ

  .عَمَلُبِ وَصَدَّقَهُ الْالقَلْ
ـــــــی   خـــــــرب از ســـــــوخته و ســـــــوختنی ای ب

 

ـــــــوختنی ـــــــه آم ـــــــود ن ـــــــدنی ب   عشـــــــق آم

 

چنني پريی کی شرطست نیست و از مشایخ و تا کسی خویشنت را بدین کلمه عذر ننهد و بهانه نیارد کی درین عهد 
 هـر کـرا بـرگ ایـن. و مقتدایان چنانک پیش ازین بودند کسی معني نه، که این تشویش نفس است و بهانـۀ کـاهلی

روحه العزیز گفت کـه در ابتـدا دو چیـز  اللّهحدیث و عشق این راه بود چنان بود کی شیخ بوالحسن خرقانی قدس 
گردیدم و بر من سخت بـود، خـدای تعـاىل چنـان کـرد کـه  در این اندیشه می. تادوایست کرد یکی سفر و یکی اس

 حـقّهرچ من بمسئلۀ درماندمی عالمی از مذهب شافعی بیامد تا با مـن آن مسـئله بگفـت و هشـتادو سـه سـال بـا 
 زندگانی کردم کی یک سجده بمخالفت شرع نکردم و یک نَفَس بموافقت نفس نزدم و در سفر چنـان کردنـد کـه

چون عشق صادق بود و ارادت خالص ثمرۀ زندگانی چنني بود و . هرچ از عرش تاثری بود ما را بیک قدم کردند
میـان جملـۀ صـوفیان عـالم هـیچ مضـادت . در میان این طایفه اصلی بزرگست کی همه یکـی باشـند و یکـی همـه

نام کننـد، و  تربّکاگر کسی از پريی خرقه پوشد آنرا خرقۀ اصل دانندو دیگران را خرقۀ  نیست و خود دوی نباشد،
مـني حکـم اند همه دستها یکی باشـد و همـه نظرهـا یکـی، و خرقهـا ه چون از راه معنی در نگری چون همه یکی

نـک دو خرقـه آو . همچنـني اللّـهدارد و هرک مقبول یکی شد مقبول جمله بود و آنک مـردود یکـی بـود، والعیاذب
ودریـن . یدآر دست ایشان دو گواه عـدل مـی تربّکیت خویش از خرقۀ مشایخ و لپوشد گویی چنانستی که براه می

هیچ شبهت نماند کـی همـۀ پـريان و همـۀ صـوفیان یق تمام ادراک کنی، حقّیق نیکو بشنو، کی چون آن تحقّمعنی ت
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اند که بهیچ صفت ایشان را دوی نیست بدانک اتفـاق همـۀ ادیـان و مذاهبسـت و بـه نزدیـک عقـال  یقی یکیحقّ
مجـال نیسـت، و واحد من کل وجه است کی البته دوی را آنجا  ق کی معبود و مقصود جل جالله یکی استحقّم

اگر در رونده یاراه اختالفی هست، چون به مقصد رسند اختالف برخاست و همه بوحدت بدل شد، کی تـا هـیچ 
چیز از صفات بشریت رونده باقیست هنوز به مقصد نرسیده است و تلون حالت رونده را در راه پدیـد آیـد، چـون 

و از اینجاسـت کـی از  .همـه وحـدت مجـرد گـرددبه مطلوب و مقصود رسید از آن همه باوی هـیچ چیـز نمانـد و 
پـس . اللّـهگوید که لیس فـی جبتـی سـوی  و دیگری گوید سبحانی و شیخ ما می حقّگوید کی اناال مشایخ یکی می

چون رونده به مقصد نرسیده است پريی را نشاید کی او هنوز محتاج پريست که او را بـر راه داللـت ه ق شد کحقّم
اند کی  پس سخن مشایخ به برهان درست گشت کی آنچ ایشان گفته. د شایستۀ پريی شدکند و هرک به مقصد رسی

دهـد کـی هنـوز در  گرفـت، او از خـویش خـرب مـیگوید کی از دو پري خرقه نشاید  و آنک می همه یکی و یکی همه
دانـد، و از احـوال مشـایخ هـیچ خـرب نـدارد، چـون چشـمش بـاز شـود و  عالم دویست و ایشان را دومی بیند و می

مگر کسی که بدین سخن آن خواهد کی نشاید خرقۀ دوم فراگـرفنت نیـت . ق گرددحقّنظرش برین عالم افتد، آنگه م
هرکه چنني کند خرقۀ اول کـی پوشـیده دارد باطـل  و بدین نیت البته .سخن راست بود بطالن خرقۀ اول را، که این

من ذلک و شیخ بوالعباس قصـاب خرقـه  اللّهمحروم و مهجور گردد و العیاذب گردد و دوم حرام بود پوشیدن، و از
ــهازدســت محمــدبن عبد داشــت و او از بومحمــد جریــری و او از جنیــد و او از ســری ســقطی و او از الطــربی  اللّ

 اللّـهمعروف کرخی و او از داود طایی و او از حبیب عجمی و او از حسن بصری و او از امريالمؤمنني علی رضـی 
 چـون. و سالمه علیه پس شیخ ما بوسیعد بـا زاویـۀ خـویش شـد اللّهعنهم اجمعني و او از دست مصطفی صلوات 

دیدنـد جامـۀ شـیخ بوسـعید پوشـیده و شـیخ  نگریستند شیخ ابوالعباس را می نماز بامداد سالم دادند، جماعت می
. اندیشیدند کی این چه حالـت توانـد بـودن کردند و می بوسعید جامۀ شیخ بوالعباس پوشیده، همۀ جمع تعجب می

پـس بوالعبـاس روی بـه . ارها جمله نصیب این جوان میهنکی آمد، مبارکش بادگفت آری دوش نثشیخ بوالعباس 
روحـه  اللّـهشیخ گفت قدس . شیخ ما کرد و گفت باز گرد و بمیهنه شوکی تا روز چند این عَلَم بر در سرای تو بزنند

و چون بمیهنه رسید شیخ  .العزیز، ما به حکم اشارت او بازآمدیم با صدهزار خلعت و فتوح، و مریدان جمع آمدند
روحه العزیز کی در آن وقت کی ما بآمـل رفتـیم، یـک روز  اللّهشیخ ما گفت قدس . بوالعباس را بآمل وفات رسید

پیش شیخ بوالعباس قصاب نشسته بودیم، دو کس درآمدند و پیش وی بنشستند و گفتند یا شیخ مـا را بـا یکـدیگر 
اکنـون . گویـد کـی شـادی ازل و ابـد تمـامرت تمامرت و دیگری می وید کی اندوه ازلگ رفته است یکی می سخنی می

شیخ چه فرماید؟ شیخ بوالعباس دست بروی فرود آورد و گفت الحمدلله که منزلگاه پسر قصاب نه اندوه اسـت و 
تسـت محـدث اسـت و  صـفت هـرچانـدوه و شـادی صـفت تسـت و . دَ رَبِّکُم صَـباحٌ وَالمَسـاءٌلَیسَ عِنْنه شادی 

پس گفـت پسـر قصـاب بنـدۀ خدایسـت در امـر و نهـی و رهـی مصـطفی در متابعـت . محدث را بقدیم راه نیست
کند گواهش اینست و اینک گفتم نه آلـت پريزنانسـت و لکـن مصـاف  و اگر کسی دعوی راه جوانمردان می ،سنت

کی بودند؟ گفـت یکـی بوالحسـن خرقـانی  چون هر دو بريون شدند پرسیدیم کی این هر دو. گاه جوانمردان است
شیخ گفت روزی در خدمت بوالعباس قصاب بودیم، در میان سخن گفـت اشـارت . داستانی اللّهبود ودیگر بوعبد

پـس روی بمـا کـرد و گفـت یـا . را تعـاىل اشـارت و عبـارت نیسـت حقّو وجود  ،و عبارت نصیب تست از توحید
فـر كشناسی، مگوی کی شناسم کی شرکست، و مگـو کـی نشناسـم کـه آن  باسعید اگر ترا پرسند کی خدای را تعاىل

شیخ گفت یک روز شـیخ بوالعبـاس در میـان سـخن بـا جمـع . لِهذاتَهُ واِلهیَّتَهُ بِفَضْ اللّهعَرَّفَنَا است و لکن گوی 
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یـن گفت کی بوسعید نازنني ملکست و شیخ االسالم ابوسعید جد این دعاگوی چنني آورده است کـی کشـف ا می
معنی شیخ را به چهل سالگی بوده است و خود جز چنني نتوانـد بـود کـی اولیـاکی نـواب انبیاانـد پـیش از چهـل 

اند، و همچنني از صد و بیست و چهارهزار پیغامرب کـی بلـوغ نبـوت ایشـان  سالگی به بالغت درجۀ والیت نرسیده
بن زکریا و عیسی بن مریم را صـلوات  بَعنيَ سَنَةً اال یحییحَتّی اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبچهل سالگی بوده است 

یـی یَحْیحیـی فرمـود یـا  حـقّعلیها و علیهم، پیش از چهل سـالگی نبـوت و وحـی بیامـده اسـت چنانـک در  اللّه
 دِصَـبِیًّاهْمفِـي الْ کـانَ فَ نُکلِـمُ مَـنْقـالُوا کَیْـو از حال عیسی خرب داد  مَ صَبِیًّاالحُکْ ناهُخُذِالکتابَ بِقَوَّةِ و آتَیْ

شـیخ گفـت قالـب آدم چهـل سـال  کُوراًىًٔا مَـذْشَیْ یَکُنْ رِ لَمْسانِ حنيٌ مِنَ الدَّهْانْالْ يتی عَلَاَ هَلْازین آیت کی 
اخالطها در وی نهاده آمد ایـن شـرکها  تَلیهشاجٍ نَبْفَةٍ اَمْنُطْ انسانَ مِنْنَا الْاِنّا خَلَقْمیان مکه و طایف افکنده بود 

، رِحنيٌ مِنَ الدَّهْحدیث خلق و من و تو در سینۀ او تعبیه کردیم، ومنیها و داوری و انکار و خصومت و وحشت و 
، به چهل سال وابريون کنیم از سینۀ دوستان خـویش، تـا بَعنيَ سَنَةًوَبَلَغَ اَرْ بَلَغَ اَشُدَّهبه چهل سال نهادیم، اکنون 

جـز چنـني باشـد کـی گفتـیم و هر بیـانی کـی  .و این معامالت خود به چهل سال تمام شود .ایشان را پاک گردانیم
کنـد  بدان قـدر کـی ریاضـت مـی. و هرک چهل سال کمرت مجاهدت کند این وی را تمام نباشد .خود درست نیاید

باز در حجاب شـود هنـوز تمـام  هرچشود و  نماید اما باز در حجاب می خیزد و این حدیث روی می حجاب برمی
گـوییم و در حکایـت شـیخ درسـت گشـته اسـت  ه، از آزموده میگوییم یا ازدید نبود و ما این سخن نه از شنیده می

روحهمـا العزیـز، یـک روز نشسـته بودنـد،  اللّهکی در آن وقت کی شیخ بوسعید استاد بوعلی دقاق را بدید، قدس 
حدیث بردوام بود؟ استاد گفـت نـه، شـیخ سـر در پـیش افکنـد،  شیخ از استاد بوعلی سؤال کرد کی ای استاد، این

شـیخ بـاز سـر در . ای استاد این حدیث بر دوام بود؟ استاد گفت نه: سر برآورده و دیگر بار گرفت کی ساعتی بود،
: پیش افکند، چون ساعتی بگذشت باز سر برآورد و گفت ای استاد این حدیث بر دوام بود؟ استاد بـوعلی گفـت

و گاه گاه شیخ مـا ! نادرهاست ز آناین از آن نادرهاست، این ا: گفت شیخ دست بر هم زد و می. اگر بود نادر بود
کردی و از هر  را بعد ازین حاالت قبضی بودی، نه از راه حجاب بل که از راه قبض بشریت، هر کسی را طلب می

روحـه  اللّـهاند کی روزی شیخ را قـدس  پرسیدی تا بر کدام سخن بسط پدید آمدی، چنانک آورده کسی سخنی می
بود، خـادم را فرمـود بـدین در بـريون  ، بسطی نمیپرسید فرمود و سخنی می میالعزیز قبضی بود، هر کسی را طلب 

آن مـرد درآمـد و . خوانـد گذشـت، گفـت تـرا شـیخ مـی شو، هر کرا بینی درآر، خادم بريون آمد، یکی را دید کی می
م سالم کرد، شیخ گفت ما را سخنی بگوی، گفت ای شیخ سخن من سمع مبارک شیخ را نشاید و من سخنی نـدان

گفـت وقتـی : مرد گفت از حال خویش حکـایتی بگـویم. شیخ گفت آنچ فراز آید بگوی. که شما را بر توان گفت
مرا در خاطر افتاد کی این شیخ بوسعید همچون ما آدمیست، این کشف که او را پدید آمده است نتیجـۀ مجاهـدت 

پـس در . آوردم و انواع ریاضت و مجاهـدت بجـای مـی اکنون من نیز روی به عبادت و ریاضت آرم. و عبادتست
با خود . مرا اجابتی باشد و بهیچ نوع رد نگردد ینه دعایآمتمکن گشت کی من به مقامی رسیدم کی هرخیال من 

د، کـی مـن بـاقی عمـر در سـبحانه و تعـاىل درخـواهم تـا از جهـت مـن سـنگ را زر گردانـ حقّاندیشه کردم که از 
و برفتم و مبلغی سنگ بیاوردم، در گوشۀ خانۀ کی عبادت گاه مـن  .رفاهیت روزگار گذرانم و مرادها باتمام رسانم

و غسل کردم و همه شب نماز گزاردم، تـا سـحرگاه کـه وقـت اجابـت دعـا  ،بود بریختم و شبی بزرگوار اختیار کردم
چـون چنـد بـار ! خداونـدا ایـن سـنگها را زر گـردان: تر گفتم صادق هرچ باشد دست برداشتم و باعتقادی و یقینی

چون آن مرد این کلمه بگفـت حـاىل شـیخ مـا را بسـطی ! بُروتش ری نَهمارْ: بگفتم از گوشۀ خانه آوازی شنیدم که
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حـالتی ! نهمـار بـروتش ری: گفـت جنبانید و مـی پدید آمد و وقت شیخ خوش گشت و بر پای خاست و آستني می
هر وقت کی قبض زیادت بودی، قصد خاک پري بوالفضل کردی بـه . پدید آمد و آن قبض با بسط بدل شد خوش

گفـت و آن روز در  روحه العزیز گفت روزی شیخ ما مجلس می اللّهسرخس خواجه بوطاهر پسر بزرگرت شیخ قدس 
کـی مـا را قبضـی باشـد شیخ گفت هر وقت . شیخ در میان مجلس گریان شد و جملۀ جمع گریان شدند. قبض بود

سـتور زیـن کنیـد، اسـب شـیخ بیاوردنـد و شـیخ مـا . بخاک پري بوالفضل حسن تمسک سازیم تا ببسط بـدل گـردد
برنشست و جمع باوی برفتند، چون به صحرا شدند شیخ خوش گشت و وقت به بسط بـدل شـد و شـیخ را سـخن 

  :درخواست قوّالو از  سیدندچون به سرخس ر. رفت و جمع به یکبار نعره و فریاد برآوردند می
  معـــدن شادیســـت ایـــن معـــدن جـــود و کـــرم

 

ــــرم ــــس ح ــــر ک ــــۀ ه ــــار قبل ــــا روی ی ــــۀ م   قبل

 

زد و  کـرد و نعـره مـی گفتند و شیخ را دست گرفته بودند و گرد خاک پري بوالفضل طواف مـی ن این بیت میقوّاال
چون آرامی پدید آمد شیخ ما گفـت ایـن روز را . گشتند کردند و در خاک می ی برهنه طواف میدرویشان سر و پا

تاریخی سازید کی نیز این روز نبینید و بعد از آن هر مریدی را کی اندیشـۀ حـج بـودی شـیخ او را بسـر خـاک پـري 
د کرد تـا مقصـود حاصـل بوالفضل فرستادی و گفتی این خاک را زیارت باید کرد و هفت بار گرد خاک طواف بای

شود و بعد از آنک شیخ مـا ازیـن ریاضـتها فـارغ گشـته بـود وحالـت و کشـف بـه تمـامی حاصـل آمـده، اصـحاب 
 و سالمه علیه در سفر و حضر ازو اللّهگفتندی کی هرگز هیچ سنت از سنن و هیچ ادب از آداب مصطفی صلوات 

و خلـق را  اللّه اللّه اللّهآمدی کی  حلق او آواز می فوت نشدی و کلی بعبادت مشغول گشته چنانک اگر بخفتی از
 روحه العزیز کمرت اطالع بوده اسـت و آن حـال شـیخ از خلـق پوشـیده داشـته اللّهبریاضت و مجاهدت شیخ قدس 

روزی در میان مجلس برزفان شیخ ما رفت کـی هـرچ ببایـد . بت مریدان برزفان راندیاز جهت هدایت و رغ مگر
اند، حاالت و کرامات خود از خلق پوشـیده  ارواحهم همچنني بوده اللّهگفت ما آن کرده باشیم و جملۀ اولیا قدس 

قصـد  کرامت او بـیچون چیزی از ه قصد ایشان ظاهر شده است و ازیشان کس بوده است ک بی آنچاند، مگر  داشته
میـان مـن و تـو اسـت، خلـق را  آنچاو ظاهر شده است، از خداوند سبحانه و تعاىل درخواسته کی خداوندا اکنون 

رحمـت  حـاىل ن اطالع افتاد، جان من بردارد کی من سر زحمت خلق ندارم کی مـرا از تـو مشـغول گرداننـد وآبر
ۀ باشندگی مقتدایان این قـوم نباشـند آن طایفـه کـه مقتـدایان باشـند در اما این طایف. خدای تعاىل نقل کرده است

چه ایشان را زحمت خلق حجـاب  قصد ایشان، از آن هم متأثر نشوند اظهار کرامت نکوشند، اما اگر ظاهر شود بی
و  .تـر باشـند رشاد و تهذیب اخالق مریدان، و این طایفـه پختـهنگردد بل که مأمور باشند بوعظ خلق و هدایت و ا

و شرح آن طـول و عرضـی دارد،  ،اند این راه را مقامات بسیارست و مشایخ این طایفه هزار ویک مقام تعیني کرده
و یک فرق میـان وىل و نبـی، اینسـت  اند مقصود ماآنست کی تقریر کرده آید کی مشایخ در اظهار کرامات نکوشیده

کی انبیا باظهار معجزات مأمورند، و اولیـا بـه کتمـان کرامـات مـأمور، پـس بـه سـبب ایـن مقـدمات مجاهـدات و 
ن مطلع نبوده، آنچ از ثقات و عدول بما رسـیده اسـت در آریاضات و کرامات او بیشرت پوشیده بوده است و کس بر

و شیخ ما را هزارمـاه عمـر بـوده  .ن سخن نتوان گفتآبوده است در اللّهچ بینه و بني تصحیح آن مبالغت رفت و آن
است کی هشتاد و سه سال و چهار ماه باشد و روز پنجشنبه نماز پیشـني چهـارم مـاه شـعبان سـنۀ اربـع و اربعـني و 

ش کردنـد در مشـهد اربعمایه وفاتش رسید در میهنه در صومعۀ او کی در سرای ویسـت و روز آدینـه چاشـتگاه دفـن
سبحانه و تعاىل برکـات همـت و انفـاس او از  حقّ. مقدس کی در برابر سرای ویست، آنجا که اشارت عزیز او بود

محمـد وآلـه  حـقّمیان کافۀ خلق منقطع مگرداناوقدم ما واقدام جملۀ خلق بر متابعـت او مسـتقیم و ثابـت داراد، ب
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  باب دوم
  روحَهُ العزیز اللّهدَّسَ در وَسَطِ حالتِ شیخ ما قَ
  

  و این سه فصل است
  
  

  فصل اول
  و درست شده است روحه العزیز مشهورست اللّهدر حکایاتی کی از کرامات شیخ ما قدس 

  
روحه العزیز ازین ریاضت و مجاهـدت فـارغ شـد و بمیهنـه بـاز  اللّهن وقت کی شیخ بوسعید قدس آدر :حکایت

چـون بـه شـهر طـوس رسـید از دیـه باژکـه بـر دو فرسـنگی . عـزم نشـابور کـرد آمد و حالت و کشف به کمال رسید،
و گفت کی دستوری هست کـی تـا  ،نزدیک معشوق شهرست، درویشی را پیش فرستاد و گفت به شهر باید شد، به

در والیت تو آییم؟ و شیخ هرگز کس را نگفته است کی چنني کن یا چنان مکن، چنني گفتـه اسـت کـی چنـني بایـد 
و  ،چنان نباید کرد و این معشوق از عقالء مجانني بوده است و سخت بزرگـوار و صـاحب حـالتی بـه کمـال کرد و

چون آن درویش برفت شیخ بفرمود تا اسب زین کردندوبر اثـر . خاکش آنجاست نشست او به طوس بوده است و
دو  ،ا دو برادران گویندبرفت، و جمع صوفیان در خدمت شیخ، چون بیک فرسنگی شهر رسید، به موضعی کی آنر

چـون آن درویـش پـیش معشـوق . باالست که از آنجا شهر بتوان دید، اسب شیخ باسـتاد و جمـع جملـه بایسـتادند
رسید و آنچ شیخ فرموده بود بگفت، معشوق تبسمی کرد و گفت بگوی تا درآید، چون معشوق در شهر ایـن سـخن 

و  .در راه آن درویش به شـیخ رسـید و سـخن معشـوق برسـانیدبگفت، شیخ از آنجا اسب براند، و جمع برفتند، تا 
و دربرگرفت و گفت فارغ باش که این نوبـت کـه اینجـا شیخ هم از راه پیش معشوق آمد و او شیخ را استقبال کرد 

پس شـیخ از اینجـای بازگشـت و بـه خانقـاه . زنند و جایهای دیگر، روزی چند را همه بدرگاه تو خواهند آورد می
و استاد بواحمد شیخ ما را مراعات و خـدمتها بجـای آورد و  .احمد کی قدمگاه بونصر سراج بود، فروآمداستاد بو

و اهـل طـوس چـون سـخن  .چند روز او رادر طوس نگاه داشت، و شیخ را در خانقاه خویش نوبت مجلـس نهـاد
طَـوَّل ريامام عزالدین ایلباشـی شیخ بشنودند و آن کرامات ظاهر او بدیدند، مرید شیخ شدند و قبولها یافت و از ام

 اللّـهدر آن وقـت کـی شـیخ بوسـعید قـدس : شنودم که گفت از امري سید بوعلی عرض شنودم کی گفت عُمرَه اللّه
گفت و من هنوز کودک و جوان بودم، با پدر بهـم  روحه العزیز به طوس آمد و در خانۀ استاد ابواحمد مجلس می

کودکی خـرد از بـام، از کنـار مـادر  .ه بودند چنانک بر در و بام جای نبودو خلق بسیار جمع آمد ،به مجلس شدم
شیخ را چشم بر وی افتاد گفت بگريش، دو دست در هوا پدید آمد وآن کودک را از هوا بگرفت و بر زمني . بیفتاد

بـوعلی . و جملـۀ اهـل مجلـس بدیدنـد و فریـاد از خلـق برآمـد و حالتهـا رفـت ،لم بوی نرسـیدنهاد چنانک هیچ ا
  .سوگند خورد که من بچشم خویش دیدم

علـیهم بـه  اللّـهکمال الدین بوسعید عمم گفت کی با پدرم خواجه بوسعید و جدم خواجه بوطاهر رحمة :حکایت
روحـه العزیـز بـه طـوس  اللّـهکه شیخ بوسعید قـدس سرخس شدیم، پیش نظام الملک به سالم، گفت در آن وقت 
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آمـد بـا جمعـی، چـون فـرا  با جمعی کودکان بر سر کوی ترسـایان ایسـتاده بـودم، شـیخ مـی. آمده، من کودک بودم
اینـک آنجـا ایسـتاده  بینـد بایـد کـی خواجـۀ جهـان را نزدیک ما رسید روی به جمع خویش کرد و گفت هر کرا مـی

گوید، که مـا همـه کودکـان  نگریستیم به تعجب کی، تا این سخن کرامی ارت بما کرد ما در یکدیگر میاست، و اش
  .کردست امروز از آن تاریخ چهل سالست، اکنون معلوم شد کی این اشارات بما می. بودیم و ندانستیم

روحـه العزیـز  اللّه خواجه ابوالقسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم کی شیخ بوسعید قدس :حکایت
آمد و پدرم رئیس طوس بود و مرید شیخ، هر روز به خانقاه استاد ابواحمد آمدی به مجلس شیخ، و مرا با  سبطو

شـوم، توگـوش دار کـه تـا مـن  مـیپس شبی آن زن پیغام فرستاد که من بـه عروسـی  .و مرا چنانک .خویشنت آوردی
مـن بـا خویشـنت ایـن بیـت . مـن بـر بـام بنشسـتم و شـب دور درکشـید و مـرا خـواب گرفـت. چون بازآیم تو را بینم

  :بیت. گفتم تا درخواب نشوم می
 در دیــــــده بجــــــای خــــــواب آبســــــت مــــــرا
ــــــی ــــــا بخــــــوابش بین ــــــد بخســــــب ت   گوین

 

ـــــــدنت شتابســـــــت مـــــــرا ـــــــرا کـــــــه بدی  زی
  مــــرا خــــردان چــــه جــــای خوابســــت ای بــــی

 

تا آن ساعت کی مـؤذن بانـگ نمـاز کـرد از خـواب درآمـدم،  ،گفتم، خوابم در ربود ودر خواب ماندم این بیت می
سؤال  حقّشیخ را از محبت راه . دیگر روز با پدر به مجلس شیخ شدم و بر زبر سر پدر باستادم.هیچ کس را ندیدم

وی آدمی بنگر تا چه مایه رنج بری و حیله کنـی تـا فرمود کی در راه جست و ج کردند و او درین معنی سخنی می
به مقصود چون توان رسید، کی اینک دوش محبـوبی وعـدۀ داد ایـن  حقّبه مقصود رسی یا نرسی، نارفته در راه 

دیگـر . در دیده به جای خـواب آبسـت مـرا: گفت خواب بود و می جوان را، و اشارت بما کرد، یک نیمۀ شب بی
دیگـر بـار بازگفـت، مـن بیفتـادم و از دسـت بشـدم،  القسم گفت من هیچ نگفتم از شرم،چه ای جوان؟ خواجه بو

چون در دیده بجای خواب آبست ترا، چرا خفتی تـا از مقصـود بازمانـدی؟ و بیـت : چون بهوش آمدم شیخ گفت
از دست رفته، شیخ مرا گفت ترا ایـن قـدر بـس باشـد،  خلق به یکبار به فریاد آمدند و من بیهوش و. جمله بگفت

پـس چـون شـیخ بسـرای مـا آمـد پـدرم از شـیخ . پـدرم خرقهـا بـدعوتی بازخریـد. حالتها رفت و خرقهـا انداختنـد
و من زبر سر شیخ با کوزه در دست استاده، شیخ دوبار  .درخواست کرد کی اگر آب خوری از دست بوالقسم خور

هشتاد و یک سال عمر من بود هرگز بر من حرام نرفت، . را گفت نیک مرد خواهی بوداز دست من آب خورد و م
صاحب واقعۀ ایـن دو کرامـت شـیخ . و خدمت هیچ مخلوق نکردم و با هیچ کس بد نکردم از حرمت گفت شیخ،

  .من بودم
هالاند کی روزی شیخ بوسعید و شیخ ابوالقسم گرگـانی قـدس  آورده :حکایت ارواحهـم در طـوس بـاهم نشسـته  لـّ

و جمعی درویشان پیش ایشان ایستاده، به دل درویشی بگذشت که آیا منزلت ایـن دو بـزرگ ، بودند بر یک تخت
هرک خواهد کی دو پادشاه بهم بیند، بر یک تخـت و : چیست؟ شیخ بوسعید حاىل روی بدان درویش کرد و گفت

سبحانه و تعـاىل حجـاب  حقّشنید در آن هر دو بزرگ نگاه کرد، درویش چون این سخن ب! بر یک دل، گودرنگر
بـر دلـش . از چشم آن درویش برداشت تا صدق سخن شیخ بـر دل او کشـف گشـت و بزرگـواری ایشـان بدانسـت

آیا خداوند را تبارک و تعاىل امروز در زمني بندۀ هست بزرگوارتر ازین هر دو شخص؟ شیخ بوسـعید  برگذشت که
مختصر ملکی بود کی هر روزی درآن ملـک چـون : العزیز در حال روی بدان درویش کرد و گفتروحه  اللّهقدس 

  .گمارید گفت و می این می. بوسعید و بوالقسم هفتاد هزار نرسد وهفتاد هزار برنسد

خواجـه . روحـه العزیـز چنـد روز بـه طـوس مقـام کـرد، قصـد نشـابور کـرد اللّهچون شیخ بوسعید قدس  :حکایت
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د کی در نشابور بود، مردی بـزرگ بـود، چنانـک مریـدان را بـر او فرسـتادی و گفتـی محمـود راه بـری محمود مری
یک روز این محمود مرید گفت دوش در خواب دیدم کی کوه طوس کی از سوی نشابورست بشکافتی و . نیکست

خواجه محمود گفت تا ما ترتیب طبخی سـازیم دراز شـود، حـاىل از بـازار سـر بریـان  .ماه از میان آن بريون آمدی
چون فارغ شدند خواجه . خ گفت مبارک باد،از سر در گرفتیمشی. سفره بنهادند و سر بریان پیش نهادند. باید آورد

چـون سـجادۀ . شیخ با جمع به حمام شـدند. محمود مرید گفت ای شیخ حمام را چه گویی؟ شیخ گفت باید رفت
خواجه محمود دستار را از سر فـرو گرفـت و . تر بود پیش شیخ آوردند شیخ باز افکندند، جماعتی ازاری که پاکیزه

از وی بستد . چون محمود کاله بنهاد دیگران را خطری نباشد شیخ گفت مبارک. و پیش شیخ داشت بوسی برداد
چون آن روز بر آسودند، دیگر روز شیخ را در خانقاه کوی عـدنی کویـان مجلـس . وفرا میان زد و به حمام دررفت

گویـد کـی  القسـم قشـريی گوینـد، مـیدر اول مجلس از شیخ سؤال کردند کی اینجا بزرگیست کـی او را ابو. نهادند
مریدان استاد امام . گویند کی بنده بیک قدم بخدای رسد شیخ گفت کی نه، ایشان می .بنده بدو قدم بخدای رسد

نرپسـیدید کـی چگونـه؟ دیگـر روز از شـیخ سـؤال : نزدیک استاد امام آمدند و این سخن بگفتند، استاد امام گفت
گفتنـد چـون ای شـیخ؟ . گـویم شیخ گفت بلـی امـروز همـني مـی. گفتی کی بیک قدم بخدای رسندکردند که دی 

رسـی، چـون شـیخ ایـن سـخن  حقّیک قدمست و آن آنست که قدم از خود بريون نهی تا ب حقّگفت میان بنده و 
کم آییـد . بندید از آن عاقل بشنوید و کار. شیخ گفت! بگفت بر در خانقاه طوافی آوازی داد کی کَماو همه نعمتی

  :پس گفت. و همه شمایید
ــــوی خــــوش و صــــفراهیچ ــــاخنت و خ ــــا س   ف

 

ـــــی ـــــد ب ـــــا بمان ـــــان م ـــــا عشـــــق می ـــــیچ ت   پ

 

گفتـی و  و شیخ هر روز مجلس می. گوید استاد گفت چنان است کی او می.مریدان استاد پیش امام حکایت کردند
و اهـل نشـابور بیکبـار  .و باز با سر سخن شدی ،را معلوم شدی دادی چنانک آنکس هر کرا چیزی بدل برگذشتی

گفتـی و دعوتهـای بـا تکلـف  بر شیخ اقبـال کردنـد و روی بـوی نهادنـد و شـیخ در میـان سـخن شـعر و بیـت مـی
  .کردند در پیش وی، و ازین سبب جملۀ ایمۀ فرق با شیخ بانکار بودند کردی و پیوسته سماع می می

علیه که چون آوازۀ شـیخ در نشـابور منتشـر شـد، کـی پـري صـوفیان  اللّهگوید رحمة  خواجه حسن مؤدب :حکایت
و مـن صـوفیان را خـوار  ،دهـد گوید، و از اسرار بندگان خدای تعاىل خرب باز مـی آمده است از میهنه و مجلس می

بـر سـبیل  نگریستمی، گفتم صوفی علم نداند چگونه مجلس گویـد؟ و علـم غیـب خـدای تعـاىل بهـیچ کـس نـداد
امتحان به مجلس شیخ شدم و پیش تخت او بنشستم، جامهای فاخر پوشیده و دستار فوطۀ طربی در سـر بسـته، بـا 

ر گفت، چون مجلس بآخر آورد، از جهت درویشی جامۀ خواسـت، مـرا د شیخ مجلس می. دىل پر انکار و داوری
انـد، و ده دینـار  دل آمد که دستار خویش بـدهم، بـاز گفـتم بـا دل خـویش کـی مـرا ایـن دسـتار از آمـل هدیـه آورده

دیگر بار شیخ حدیث دستار کرد، مرا باز در دل افتاد کی دستار بدهم، باز اندیشه را . نشابوری قیمت اینست، ندهم
سبحانه و تعاىل با  حقّن نشسته بود، سؤال کرد ای شیخ پريی در پهلوی م. رد کردم و همان اندیشۀ اول در دل آمد

ن مرد که در پهلوی تو نشسته اسـت دوبـار آباز. از بهر دستارطربی دوبار بیش نگوید ،بنده سخن گوید؟ شیخ گفت
 گوید ندهم کی قیمت این ده دینار است و مرا از آمل گفت که این دستار کی در سر داری بدین درویش ده، او می

آن سخن شنودم لرزه بر من افتاد، برخاسـتم و فـرا پـیش شـیخ شـدم و  حسن مؤدب گفت چون من. اند هدیه آورده
، بنو مسـلمان هنماند بوسه بر پای شیخ دادم و دستار و جامه جمله بدان درویش دادم و هیچ انکار و داوری با من

 ،و او خادم شیخ ما بوده است. شیخ باستادم شدم و هر مال و نعمت کی داشتم در راه شیخ فدا کردم و به خدمت
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  .و باقی عمر در خدمت شیخ بیستاد و خاکش بمیهنه است
بـودم کـی  من جوان: شنیدم که ایشان هر دو گفتند کی ما از پدر خویش شنودیم کی گفت از خادم شیخ :حکایت

ارواحهم العزیـز و رحمهـم رحمـة واسـعةً، مـرا از میهنـه بـه خـدمت خانقـاه شـیخ  اللّهید قدس فرزندان شیخ بوسع
و شـیخ در  ،کی در پهلوی خانقاه بود یک روز به گرمابۀ. و در خدمت درویشان مشغول بودم ،فرستادند به نشابور

اسـت کـی مـرا مغمـزی و خـدمتی آن حمام بسیار رفتی، چون به گرمابه درشدم و موی برداشـتم پـريی بیامـد و خو
گفت بگـذار تـا . کند،مانع شدم و گفتم تو مردی بزرگی و پري، و من جوان، بر من واجب باشد کی ترا خدمت کنم

من جوان بودم و بر سر چهار سوی این شهر دوکانی : کی من بگذاشتم،. ترا مغمزی بکنم و حکایتی است برگویم
واگری کردمی، چون یک چندی این کـار کـردم و سـرمایۀ بدسـت آوردم، هـوس بازرگـانی در دل مـن داشتم و حل

یم و به سرخس رسید رفت من نیز اشرت بکری بگرفتم و کاروانی بزرگ بجانب بخارا می .افتاد، از دکان برخاستم
آنجا مقام کردیم و روی به مرو نهادیم، چنانک عادت پیاده روان باشد، پارۀ در پیش برفتمی و بخفتمی  وروزی د

رفتم، شب بیگاه گشـته بـود و  یک شب برین ترتیب می. تا کاروان در رسیدی، پس برخاستمی و با کاروان برفتمی
در . ک پیشـرت شـدم و از راه یکسـو شـدم و بخفـتمسخت مانده و خسته، و خواب بر مـن غلبـه کـرده، پـارۀ نیـ من

. خواب بماندم، کاروان در رسیده بود و برفته و من در خواب مانـده، تـا آنگـاه کـی گرمـای آفتـاب مـرا بیـدار کـرد
ا خـود اندیشـه کـردم کـه پـس بـ. پارۀ گرد بردویدم، راه گم کرده، چون مدهوشی شـدم اثر کاروان ندیدم برخاستم و

مصلحت آنست کی مـن بـا خـود اجتهـادی . دوم، بهیچ جای نرسم چنني کی پارۀ ازین سوی و پارۀ از آن سوی می
. فتم تا شب درآمدر یک طرف اختیار کردم و می کنم و دل با خویشنت آرم تا رای من قرار گريد بجانبی، روانه شوم
تر شد من اندک قوتی گـرفتم و  چون هوا خنک. تشنگی و گرسنگی در من اثری عظیم کرده بود که گرمای گرم بود
انی و خار و خاشاک، و هـیچ جـای اثـر آبـاد دویدم با خود گفتم کی به شب روم بهرت باشد، آن شب همه شب می

پـس بـا . فتاب گرم شد و تشنگی از حد گذشـت، بیفتـادم و تـن بـه مـرگ بنهـادمآرفتم تا  می .ندیدم، شکسته شدم
مـرا . خویشنت اندیشه کردم کی در چنني جایگاهی اال جهد سود ندارد و تن به مرگ بنهادن بعد همۀ جهدها باشد

طلب کنم و خویشنت بحیله بر سر آن باال افکنم و  است و آن آنست کی ازین باالهای ریگیک چارۀ دیگر مانده 
پس بنگرستم باالیی بزرگ دیدم،  .فهوالمراد و اگرنه بر سر آن گرد این صحرا درنگرم، باشد کی جایی آبادانی یا

خود را بر سر آن باال افگندم و بدان بیابان نگاه کردم از دور سیاهیی به چشم من آمـد، نیـک نگـاه کـردم، سـبزی 
. از باال به زیر آمدم و روی بدان سـبزی نهـادم پس قوی دل شدم و با خود گفتم هر کجا سبزی باشد آب بود. بود

فراز شدم و پـارۀ از آن آب بخـوردم و وضـو سـاختم و دو  و پارۀ آب صافی پارۀ زمني شخ دیدمچون آنجا رسیدم 
سبحانه و تعاىل جان من باز داد و با خود گفتم که مرا اینجـا مقـام  حقّرکعت نماز گزاردم و سجدۀ شکر کردم کی 

آخر باید کرد و از اینجا روی نیست، باشد کی کسی اینجا آید بآب، و گر نیاید یک شبان روزی اینجا مقام کنم، کی 
پارۀ از آن بیخ گیاه بخوردم و از آن سرچشمه دورتـر شـدم و بـر بـاالء ریـگ . اینجا آبی است، بیاسایم، آنگاه بروم

دیـد و  و خاشاک گرد خویش بنهادم چنانک کسی مرا نمـی بلند شدم و سر باالء ریگ بازدادم چنانک گوی شد،
چـون وقـت زوال شـد  .نبایـد حیـوانی مـؤذی مـرا المـی رسـاندنگرسـتم، گفـتم  از میان خاشاک بهمه جوانب مـی

الص مرا اکرب، خ اللّهبا خویشنت گفتم . سیاهیی از دور پیدا شد، روی بدین آب نهاده، چون نزدیک آمد آدمی بود
چون نزدیکرت آمد مردی دیدم بلند باال، سپیدپوست، ضخم، فراخ چشم، محاسـنی تـا نـاف، مرقـع . دری پدید آمد

صوفیانه پوشیده، و عصایی وابریقی در دست، و سجادۀ بر دوش افگنده، و کاله صوفیانه بر سر نهاده، و چُمچُمی 
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و سجاده بیفگند بشرط متصوفه، و ابریـق آب برکشـید و در به کنار آب آمد . تافت در پای کرده، نور از روی او می
و وضویی ساخت و دوگانه بگزارد و دست بر داشت و دعایی بگفت و سنت بگزارد و قامت گفـت  پس باال شد

تا از چشم . و رو به بیابان نهاد و برفت و فریضه بگزارد و محاسن بشانه کرد و برخاست و سجاده بر دوش افگند
چـون او از ! من غایب نشد من از خود خرب نداشـتم، از هیبـت او، و از مشـغوىل بدیـدار او، و نیکـویی طاعـت او

چشم من غایب شد و من با خویشنت رسیدم، خود را بسیار مالمت کردم کی این چه بود کی من کردم؟ همه جهان 
منتظـر . اکنون جـز صـبوری روی نیسـت، باشـد کـی بـاز آیـد کردم که مرا ازین بیابان مهلک برهاند دمی طلب میآ

همان سیاهی از دور پدید آمد، دانستم که همان شخص است، چون نزدیک آمد . بودم تا اول نماز دیگر درآمد می
تر شـده بـودم آهسـته از میـان خاشـاک بـريون آمـدم و از آن بـاال  من این بار گستاخ م بر قرار آن کرتهم او بود ه

ای : چون از نماز فارغ شد و دست برداشت و دعا بگفت، برخاست تا برود، دامـنش بگـرفتم و بگفـتم. فروآمدم
 ام امروز دو روزست تا راه گم کرده. شدم کاروانی به بخارا می ام از نشابور و با مردی! شیخ از بهر لِلّه مرا فریادرس

من بنگریستم، شريی دیدم کـه . او سر در پیش افگند، یک نفس را سر برآورد و دست من بگرفت. دانم و راه نمی
ن شري نشاند و مـوی آپس مرا بر او دهان بر گوش شري نهاد. یستاداز آن بیابان برآمد و پیش او آمد و خدمة کرد و ب

گردن او بدست من داد و مرا گفت هر دو پای در زیر شکم او محکم دار و هر کجا که او بیستاد از وی فـرود آی، 
، شـري بیسـتاد، مـن ازو فـرو یک سـاعت بـود. من چشم فراز کردم و شري برفت. و از آن سوی کی روی او باشد برو

شري برفت، راهی دیدم، گامی چند برفتم، کاروان را دیـدم آنجـا فـرود آمـده، شـاد شـدم، بـا . آمدم و چشم باز کردم
دم و دیگر بار به مایشان به بخارا شدم و از متاعی کی برده بدم سودی نیک بکردم، و متاع نشابور بخریدم و بازآ

یک روز بکاری بکوی عدنی کویان فرو شدم بر . رفتم و چند سال برین بگذشت دوکان نشستم و با سر حلواگری
در خانقاه انبوهی دیدم، پرسیدم کی چه بوده است؟ گفتنـد کسـی آمـده اسـت از میهنـه، شـیخ بوسـعید بـوالخريش 

 کی پري و مقتدای صوفیان اسـت و او را کرامـات ظـاهر، دریـن خانقـاه نـزول کـرده اسـت و امـروز مجلـس ،گویند
چون از در خانقاه درشدم، ستونی بود بر کنار رواق، آنجـا بایسـتادم . گوید گفتم من نیز در روم تا چه می ،گوید می

ن شـري نشـانده در وی نگرستم، آن مرد را دیدم که در آن بیابان مرا بـر آ. گفت و او بر تخت نشسته بودو سخن می
او حـاىل روی بمـن  گفت، چون سخن او شنیدم او را بازشناختم، او روی از دیگر سوی داشت کی سخن می. بود

 ،چون این سخن بگفت نعرۀ از من برآمد! های نشنیدستی هر آنچ ببینند در ویرانی نگویند درآبادانی: کرد و گفت
 و بیهوش بیفتادم، شیخ با سر سخن شده بود و مجلس تمام کرده، چون بهوش بازآمـدم ،شتمو نیز از خود خرب ندا

چون با خـویش آمـدم برخاسـتم، آن درویـش گفـت شـیخ . درویشی نشسته بود و سر من در کنار گرفته ،و مردم رفته
ی از آن تربّکـشـیخ مـرا بسـیار مراعـات کـرد و . مـن پـیش شـدم و در پـای او افتـادم .فرموده است که بر مـا درآی

و  و آن جامـۀ حلـواگری را از سـر مـن برکشـید ،خویشنت بمن داد و حسن مؤدب را گفت تا مـرا جامهـای نـو آورد
ما عهد کن کی تا زنده باشم من، این سـخن را طبقی شکر در آستني من کرد و گفت این به نزدیک کودکان بر و با 

تـا شـیخ زنـده بـود، و در حـال حیـوة او، ایـن حکایـت بـا کـس  قبول کردم .با خلق نگویی و سر را فاش نگردانی
  .نگفتم، چون او بدار بقا رحلت کرد من این حکایت باتو بگفتم

روحـه  اللّـهخادم خاص شیخ بود، حکایت کرد که چون شیخ ابوسـعید قـدس خواجه حسن مؤدب کی  :حکایت
گفت و بیکبار مردمان روی بوی آوردند و مریدان بسیار پدید  العزیز در ابتدای حالت به نشابور آمد، و مجلس می

فـض و رئـیس اصـحاب رأی و روا ،کرامـی بـود حقّدر آن وقت در نشابور مقدم کرامیان استاد ابـوبکر اسـ. آمدند
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و شـیخ  .و جملگی صوفیان را دشمن داشـتندی و هر یک از ایشان تبع بسیار و شیخ را عظیم منکر. قاضی صاعد
کرد و  کردی، چنانک هزار دینار زیادت در یک دعوت خرج می گفتی و دعوتهای بتکلف می بر سر منرب بیت می
و شیخ فارغ بـود و بـر سـر کـار خـویش، پـس ایشـان  کردند ن انکارهای بلیغ میآکرد و ایشان بر پیوسته سماع می

کنـد و  نبشتند کی اینجا مردی آمده اسـت ازمیهنـه و دعـوی صـوفیی مـی بنشستند و محضری کردند و ایمۀ کرامیان
جوانان را رقـص  فرماید و گوید و سماع می گوید، تفسري و اخبار نمی گوید و بر سر منرب بیت وشعر می مجلس می

گوید من زاهـدم و ایـن نـه شـعار زاهدانسـت و نـه  خوراند، و می خورد و می می و مرغ بریان فرماید و لوزینه و می
ن نکنـد اگر تدارک ای. اند گردند و بیشرت عوام در فتنه افتاده و خلق بیکبار روی بوی نهادند و گم راه می. صوفیان

و این محضر بغـزنني فرسـتادند، بـه خـدمت سـلطان غـزنني، جـواب نبشـتند بـر پشـت  .زود بود کی فتنۀ ظاهر گردد
محضر، کی ایمۀ فـریقني شـافعی و بوحنیفـه بنشـینند و تفحـص حـال او بکننـد و آنـچ مقتضـای شریعتسـت بـروی 

دند و گفتنـد فـردا آدینـه اسـت، روز شـنبه آنهـا کـی منکـران بودنـد شـاد شـ.این مثال روز پنجشنبه در رسید. برانند
برین جمله قرار دادند و این آوازه در شـهر . مجمعی سازیم و شیخ را با جملۀ صوفیان بردار کنیم بر سر چهار سوی

 .منتشر شد و آن طایفۀ کی معتقد بودند رنجور و غمناک گشتند و کسی را زهره نبود کی این حال با شـیخ بگویـد
خواجه حسن مـؤدب گفـت چـون ایـن روز نمـاز دیگـر بگـزاردیم، شـیخ مـرا بخوانـد و گفـت ای حسـن، صـوفیان 

هر یکی را سر برۀ بریان در پیش نهـی بـا  گفت فردا چاشتگاه جهت ایشان .اند، اند؟ گفتم صد و بیست تن چندتن
ن مغز بره پاشند، و هر یکی را رطلی حلوای شـکر و گـالب پـیش نهـی بـا بخـور، تـا عـود آشکر کوفتۀ بسیار، تا بر

ن سـفره در مسـجد جـامع بنهـی، تـا آن و کرباسهای گازر شسـت بیـاری، و ایـ. ریزیم سوزیم و گالب برایشان می می
سبحانه و تعاىل عزیزان درگـاه عـزت را از پـردۀ  حقّکند برأی العني ببینند کی  کسانی که ما را در غیبت غیبت می

حسن گفت چون شیخ این اشارت بکرد در جملۀ خزینه یک تاه نـان معلـوم نبـوده اسـت، و . خوراند غیب چه می
باوی گستاخی کنم، که همگنان ازین آوازه متغري شده بودند و زهرۀ آن نبود  ستم کهدان در جملۀ نشابور کس را نمی

آفتاب روی به غروب نهـاده بـود، بسـر کـوی . از پیش شیخ بريون آمدم. کی شیخ را گویم که وجه این از کجا سازم
 .نهادنـد، بسـتند و روی بخانهـا مـی مردمـان در دکانهـا مـی دانستم کی چـه کـنم عدنی کویان باستادم متحري، و نمی

مرا دید استاده، گفت ای حسن چه بوده است که چنني متحـري ایسـتادۀ،  تا بخانه روددوید  مردی از پایان بازار می
آن  .من قصه با او تقریر کردم کـی شـیخ چنـني فرمـوده اسـت و هـیچ وجـه معلـوم نیسـت. مایحاجتی و خدمتی فر

 وی بردم و یک کف زر سرخ برداشتم دست در آستني جوان درحال آستني باز داشت و گفت دست در آستني درآر
و گفتی کف من میزان گفت شیخ بود، کـه ایـن جملـه  .شیخ فرموده بود جمله راست کردم آنچروی بکار آوردم، و 

ربـاس و بـه گـاه بـرفتم و ک .ساخته شد که یک درم سیم نه دربایست بود ونه زیادت آمد آن شب آن کار ساخته شـد
شیخ با جماعت حاضر آمد، و خالیق بسیار بـه نظـاره مشـغول، و ایـن  .بستدم و به مسجد جامع سفره باز گسرتیدم
روز شـادی بکننـد و سـر بریـانی قاضـی صـاعد گفـت بگذاریـد تـا امـ .خرب به قاضی صاعد و استاد ابـوبکر بردنـد

گفت بگذاریـد کـی ایشـان امـروز شـکمی چـرب  حقّو بوبکر اس. بخورند که فردا سر ایشان کالغان خواهند خورد
چون از . ند، همه غمناک و رنجور گشتندداین خرب بگوش صوفیان آور. کنند کی فردا چوب دارچرب خواهند کرد

جادهای صوفیان به مقصوره بری، از پس قاضی صاعد، کـی مـا سفره فارغ شدند شیخ گفت ای حسن باید کی س
پس حسن گفت سـجادهای صـوفیان بـه مقصـوره . از پس او نماز خواهیم گزارد، و قاضی صاعد خطیب شهر بود

ر منـرب رفـت و خطبـۀ بـ قاضـی صـاعد .بردم، در پس پشت قاضی صاعد، صد و بیست سجاده فرو کردم دو رسـته
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چـون شـیخ برفـت . چون نماز بگزاردند شیخ برخاست و سنت را توقف نکرد و برفـت. بانکار بگفت و فرود آمد
خواست که سخنی گوید، شیخ بدنبالۀ چشم در وی نگاه کرد، او حاىل سر در  قاضی صاعد روی باز پس کرد و می

برو بر سر چهار سوی کرمانیان، و آنجا کاک پزی است و کـاک : چون شیخ بخانقاه باز آمد مرا گفت .پیش افکند
پاکیزه نهاده و کنجد و پسته مغز دروی نشانده، ده من کاک بستان و فراتر شو، منقا فروشیست، ده من منقـا بسـتان 

حسـن . امشب باید کـی روزه بـدین گشـاییبرو بگوی  حقّو در دوایزارفوطۀ کافوری بند، و به نزد استاد ابوبکر اس
و سـالم شـیخ برسـانیدم و گفـتم  شـدم حقّو بدر سرای ابوبکر اسـ گفت برخاستم و بر سر چارسوی کرمانیان شدم

د رنـگ رویـش متغـري شـد و سـاعتی فرماید کی امشب باید کی روزه بدین طعـام گشـایی، چـون او آن بدیـ شیخ می
انگشت در دندان گرفت و تعجب نمود و مـرا بنشـاند و حاجـب بوالقسـمک را آواز داد و گفـت بـرو بـه نزدیـک 

و او را  ،قاضی صاعد، و او را بگوی که میعادی که میـان مـا بـود کـی فـردا بـا ایـن شـیخ و صـوفیان منـاظره کنـیم
با ایشان و اگر گوید چرا؟ بگوی کی من دوش نیـت روزه کـردم و امـروز  برنجانیم، من از آن قول برگشتم، تو دانی

چـون فراتـر  کـاکی پـاکیزه دیـدم نهـاده، آرزو کـرد شدم، چون بسر چهار سوی کرمانیان رسیدم به مسجد جامع می
این هر دو را از آن هر دو موضع بر  نگفته بودم، آمدم فراموش کردم و این حال چون بخانه .شدم منقا دیدم، گفتم

بندگان خدای تعـاىل چنـني باشـد  ین بگشای، اکنون کسی را که اشراف خاطرمن فرستاده است که امشب روزه بد
حاجب بوالقسمک برفـت و پیغـام بـازآورد کـی مـن ایـن سـاعت هـم بـدین مهـم بـه . ترک مناظره نباشد مرا باوی

داد برخاست و سـنت فرستادم کی او امروز از پس من نماز گزارده است، چون سالم فریضه باز  نزدیک تو کس می
خواستم کی او را برنجـانم و گـویم کـه ایـن چـه شـعار صـوفیان  من روی باز پس کردم و می. را مقام نکرد و برفت

. است کی روز آدینه نماز سنت نگزاری؟ شیخ بدنبالۀ چشـم بمـن بازنگریسـت، خواسـت کـی زهـرۀ مـن آب شـود
صـید خواهـد کـرد، هرچنـد کوشـیدم سـخنی نتوانسـتم پنداشتم که او بازیست و من گنجشکی، که همني ساعت مـرا 

صاحب خطـاب سـلطان تـو بـودۀ و . او امروز هیبت و سلطنت خود بمن نمود، با وی مرا هیچ کاری نیست. گفت
یخ بگو روی به من کرد و گفت برو و با ش حقّچون حاجب بوالقسمک این سخن بگفت ابوبکر اس .تو دانی با او

بابیست هزار مرد و سلطان با صد هزار مـرد و هفتصـد پیـل  حقّکی قاضی صاعد با سی هزار مرد تبع و بوبکر اس
تو بده من کاک و ده من منقامصاف ایشان  و جناح راست کردند جنگی مصافی برکشیدند با تو و قلب و میمنه و

حسن گفت من پـیش شـیخ آمـدم و  .لَکُم دینُکُم وَيل دین اکنون تو دانی با دین خویش. برهم زدی بشکستی و
پس شیخ روی باصحاب کرد و گفت از دی باز لرزه بر شما افتاده است، شما پنداشتید کـی چـوبی . ماجری بگفتم

 منصوری باید کی در علوم حالت در مشرق و مغرب کس چـون او نبـود در به شما چرب خواهند کرد، چون حسني
کـرد و  قـوّالپـس روی ب. چوب به عیاران چرب کنند بنـامردان چـرب نکننـد. عهد وی، تا چوبی بوی چرب کنند

  :بیت. گفت بیار و این بیت بگوی
ــــــدان ــــــاش در می ــــــرکش ب ــــــا ســــــرپ و ت  آ ب

ــــاش ــــش ب ــــواه آت ــــه آب و خ ــــواه زمان   گوخ

 

 خـــود مکـــش بمـــا ســـر کـــش بـــاشســـر هـــیچ ب
ــــاش ــــوش ب ــــه خ ــــزی و در میان ــــاد ب ــــو ش   ت

 

ن این بیت بگفتند، اصحاب در خروش آمدند و حالتها پدید آمد و هژده کس احرام گرفتند و لبیـک زدنـد و قوّاال
دیگر روز قاضی صاعد با قوم خویش بسـالم شـیخ آمـد و عـذرها خواسـت و گفـت ای شـیخ  .خرقها در میان آمد

  :بیت. از آن برگشتم و قاضی صاعد را از نیکویی روی ماه نشابور گفتندی شیخ گفتتوبه کردم و 
 گفتـــــی کـــــی مـــــنم مـــــاه نشـــــابور ســـــرا
  آن تـــــــــــو تـــــــــــرا و آن مـــــــــــانیز تـــــــــــرا

 

ــــــــــرا ــــــــــاه نشــــــــــابور نشــــــــــابور ت  ای م
 بـــــا مـــــا بنگـــــویی کـــــی خصـــــومت ز چـــــرا
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 و جملۀ جمع صـافی گشـتند چون این بیت بر زفان شیخ برفت قاضی در پای شیخ افتاد و بگریست و استغفار کرد
  . بعد آن زهره نبود کس را در نشابور کی بنقص صوفیان سخنی گفتی

زنی بوده است در نشابور او را ایشی نیلی گفتندی، عابده و زاهده و از خانـدان بـزرگ واهـل نشـابور  :حکایت
در سرای بريون ننهاده بودو دایۀ داشـت کـی او را خـدمت  بوی تقرب نمودندی، مدت چهل سال بود کی پای از

روح العزیز در نشابور منتشر شد، روزی ایشی دایه را گفت برخیـز و بـه مجلـس  اللّهچون آوازۀ شیخ قدس . کردی
ه آن سـخن یـاد گفـت دایـ دایه بـه مجلـس شـیخ حاضـر آمـد و شـیخ سـخن مـی.شیخ رو و سخنی کی گوید یاد گري

  :بیت. شیخ این بیت بگفت. نتوانست گرفت
ـــــۀ کـــــم ـــــیم داشـــــتم حب ـــــن دانگـــــی و ن  م
ــــه بــــم ــــر ماندســــت و ن   بــــر بــــربط مانــــه زی

 

 ام پـــــــارۀ کـــــــم دو کـــــــوزه نبیـــــــد خریـــــــده
ـــــم ـــــم و غ ـــــدری و غ ـــــویی قلن ـــــی گ ـــــا ک  ت

 

فـت برخیـز و دهـان ایشی گ. چون دایه باز آمد ایشی پرسید که شیخ چه گفت؟ او این بیت را یاد گرفته بود، بگفت
و این ایشی را عادت بودی که از . این چه سخن دانشمندان و زاهدان بود؟ دایه از آن سخن دهان بشست! بشوی

برای مردمان داروی چشم ساختی، آن شب بخفت، چیزی سهمناک بخواب دید، برجسـت و هـر دو چشـم ایشـی 
رد، هیچ شفا نیافت، بیسـت شـبان روز ازیـن درد بهمۀ اطبا التجا ک ،هر چند کی داروساخت بهرت نشد. درد خاست
خواهی کی چشم تو بهـرت گـردد بـرو و رضـای  بیند کی اگر می کرد، یک شب در خواب شد، در واقعه می فریاد می

دیگر روز ایشی هزار درم فتحی در کیسه کرد و بدایه داد و گفت بخـدمت شـیخ بـر، چـون شـیخ . شیخ بدست آور
دایه به مجلس آمد چون شیخ از مجلس فارغ شـد سـالم  .نه و هیچ مگوی و بازگردازمجلس فارغ شود پیش او ب

و شیخ را سنت چنان بودی که چون از مجلس فارغ شدی مریدی خشک نـانی . کرد و کیسۀ سیم پیش شیخ بنهاد
 کـرد چـون دایـه پـیش شـیخ آمـد شـیخ خـالل مـی. و خالىل پیش شیخ بنهادی، شیخ نان بخوردی و خالل کردی

و بگوی که ایـن خـالل در آب بشـوی و آب  ،خواست که بازگردد، شیخ گفت بیا و این خالل را نزدیک کدبانو بر
دایه ایـن . و انکار و داوری این طایفه از دل بريون کن تا چشم باطنت نیز شفا یابد. آنرا در چشم مال تا شفا یابی

ی بگفت، ایشی اشارت شیخ نگاه داشت و خالل بآب بشست و در چشم کشید، در حال شـفا یافـت سخن با ایش
و جامه برگرفت و بخدمت شیخ آورد و گفـت ای داشت از زر و جواهر  هرچدیگر روز برخاست و .بقدرت خدای

والدۀ بوطـاهر بریـد شیخ گفت مبارک باد و گفت او را پیش . شیخ توبه کردم و انکار و داوری از سینه بريون کردم
پس ایشی برخاست و خرقـه پوشـید و . و شیخ او را فرمود کی خدمت این طایفه را اختیار کن. تا او را خرقه پوشد

  .داشت درباخت هرچخدمت این طایفه پیش گرفت و 
 روحه العزیز بـه نشـابور شـد و مـدت یـک سـال در نشـابور بـود و اللّهاند کی شیخ بوسعید قدس  آورده :حکایت
و دریـن مـدت  .آشنایی با شیخ مـا نـداده بـود و بـاوی بانکـار بـودگفت و درین مدت استاد ابوالقسم  مجلس می

هفتاد کس از مریدان استاد امام به نزدیک شیخ آمده بودند و از آن یکـی بونصـر حرصـی بـود کـی اسـتاد امـام را 
و، تا بعد یک سال استاد امـام اجابـت کـرد و گفـت گفت کی آخر یکبار بیای و این مرد را ببني و سخن او بشن می

 آن شب استاد امام بقراری کی داشت بمتوضاشد، چون فارغ شد خود را از بريون جامه بدست گرفـت. فردا بیایم
ذین و سـالمه علیـه فرمـوده اسـت  اللّهی صلوات اگرچه تنها باشی، حکم این خرب را که مصطف وَاسـتَحیُوامِنَ الـَّ

پس فراز شد و کنیزک را بیدار کرد و گفت برخیز و لگام و طرفهای زین بمال و بـا سـر  .یَرونَکُم و اَنتُم التَرَونَهُم
پس بامداد بـه مجلـس شـیخ آمـد، شـیخ در سـخن آمـد چنانـک عـادت شـیخ بـود، اسـتاد امـام . وضو ساخنت شد
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دید، بدلش بگذشت که این مرد بفضل ازمن بیش نیسـت و بـه  نگریست و آن سلطنت و اشراف بر خاطرها می می
ث آن وقت معامله برابر باشیم او این منزلت کجا یافتست؟ شیخ حاىل روی سوی او کرد و گفت ای استاد این حدی

کـی برخیـز، لگـام و  دشود، پس کنیزک را بیـدار کنـ جویند کی خواجه نه بسنت خود را گرفته در میان حجره فرا می
چون شیخ از تخت فرو آمـد، . از دست بشد و وقتش خوش گشت این حدیث آن وقت جویند کی. طرف زین بمال
  .ام شد و هر دو یکدیگر را در بر گرفتند واو از آن انکار و داوری برخاست و میان هر دو کارها رفتپیش استاد ام

شـیخ  خانقـاه اند که چون آن انکار از درون استاد امام برخاسـت، در درون اسـتاد امـام از سـماع آورده :حکایت
و شیخ با ایشان موافقت کرده، استاد درانجـا  کردند و صوفیان را وقت خوش شده بگذشت، در خانقاه سماع می

درنگریست، بخاطرش درآمد کی در مذهب چنني است کی هرک در رقص کردن گرد در گردد گواهی او بنشـنوند و 
رفـت، بـر سـر چهـار سـوی  بردنـد و اسـتاد امـام جـایی مـی روز شیخ را بدعوتی میدیگر . عدالت را باطل گرداند

؟ اسـتاد امـام دانسـت کـی ایـن مَتی رَاَیتَنا فِي صَفِّ الشُهودبیکدیگر رسیدند و سالم گفتند، شیخ گفت یا استاد 
وزی دیگـر ر. آن داوری نیـز از خـاطر او برخاسـت. جواب آن اندیشه است که دی روز بـر خـاطر او گذشـته اسـت

کردند و شیخ را حالتی بود و جمـع را وقـت  گذشت و شیخ فرموده بود کی سماع می استاد امام بر دَرِ خانقاه می
  :گفت، بیت این بیت می قوّالخوش گشته بود و 

ـــــــارنبو ـــــــوی ع ـــــــرب ش ـــــــی گ ـــــــر بت   از به

 

ـــــــی یـــــــارنبو  تـــــــا گـــــــرب نشـــــــی تـــــــرا بت
 

مۀ بیتهـا بـوجهی تفسـري تـوان کـرد، ایـن بیـت از آن جملـه انکاری از آن بیت بدل استاد امام درآمد و گفت اگر ه
این بر خاطرش بگذشت، اظهار نکـرد و . است کی این را هیچ توجیهی نتوان نهاد و شیخ برین خوش گشته است

بعد از آن روزی استاد امام به نزدیک شیخ درآمد، چون بنشسـتند شـیخ روی باسـتاد امـام کـرد و گفـت ای . برفت
  :استاد

  تـــــی گـــــرب شـــــوی عـــــار نبــــــو؟از بهـــــر ب

 

 تـــــا گـــــرب نشـــــی تـــــرا بتـــــی یـــــار نبـــــو؟
 

یـار تـو نتوانـد بـود؟ چـون اسـتادامام  بوجه استفهام، کی خود عارت نیاید که از بهر بتی گرب شوی و تا گرب نگردی
اقرار داد که سماع شیخ را مباحسـت  ،وجه تفسري این بیت بشنید که با چنان خاطر و علمی کی او را درین راه بود،

بعد از ان هر روز نزدیک شیخ آمـدی یـا . و مسلم، و در سر توبه کرد که بعد از آن بر هیچ حرکت شیخ انکار نکند
  .شیخ بروی رفتی

. بوده است اروحهما العزیز، مردی سخت عزیز اللّهپري بواحمد صاحب سر استاد امام بوده است قدس  :حکایت
استاد را در سر خرب آوردند و هنوز هـیچ کـس از اهـل . گفت یک شب سحرگاه استاد امام را پسری در وجود آمد

کسی دست بحلقۀ خانقاه باز نهاد، استاد امام گفـت شـیخ . خانقاه استاد خرب نداشت و استاد هنوز نام وی ننهاده
نامی مانـده بـود،  د امام را گفت ما را آگاهی دادند که شما رامد و استاآدر باز کردند، شیخ بود، در. بوسعید باشد

و خواجـه بـوعمرو کـی  .و بدین شکرانه استاد امام سه دعوت بکرد. بروی ایثار کردیم، او را شیخ بوسعید نام نهاد
  .کرانۀ اینداماد استاد بود مردی بزرگ بود و با نعمت،چهل دعوت داد به ش

گفـت، در میـان  روحه العزیز مجلـس مـی اللّهخواجه بوبکر مؤدب گفت کی روزی شیخ بوسعید قدس  :حکایت
سـاعتی سـخن گفـت، دیگـر بـار گفـت مـا را دل بـا ! و بازگفت عجب عجب! رسد سخن گفت استاد امام دیر می

شـیخ . خـروش از خلـق برآمـد. درآمـدچون شیخ این گفت اسـتاد از در . نگرد کی دوش رنجور بود استاد امام می
روزی : روی باستاد امام کرد و گفت یا استاد ما دوش از تو غافل نبـودیم، عیـادت تـو بـه حکـایتی بخـواهم گفـت
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دهقان حساب خانه برگرفت، هـر یکـی را یکـی بنهـاد و . دهقانی نشسته بود، برزگراو او را خیار نوباوه آورده بود
خورد، خواجـه را آرزو کـرد، غـالم  ستاده بود، دهقان را هیچ نماند و غالم خیار مییکی به غالم داد کی بر پای ای

دهقان چون به دهان برد طلخ یافت، گفـت ای . ر بمن ده، غالم پارۀ ازان خیار بخواجه دادان خیآرا گفت پارۀ از
خـورده  خوری؟ گفت از دسـت خداونـدی کـی چنـدین گـاه شـريین غالم خیاری بدین طلخی را بدین خوشی می

  :باشم بیک طلخی چه عذر دارم کی رد کنم؟ ای استاد، قطعه
 از دوســـــت بهـــــر چیـــــز چـــــرا بایـــــدت آزرد
ـــب ـــود عی ـــواری نب ـــرت خ ـــد مه ـــوار کن ـــر خ  گ
ـــوان کـــرد فرامـــوش ـــد نت  صـــد نیـــک بیـــک ب
  او خشـــم همـــی گـــريد تـــو عـــذر همـــی خـــواه

 

ـــني باشـــد گـــه شـــادی گـــه درد  کـــني عشـــق چن
ـــــرد ـــــود آن داغ جفاس ـــــوازد ش ـــــاز ن ـــــر ب  گ

ــــوان خــــوردگــــر خــــ ــــا نت  ار براندیشــــی خرم
ـــــــاردگر  ـــــــو ی ـــــــر روز بن ـــــــوان کـــــــرده  نت

  

چون استاد این سخن بشنید نعرۀ بزد و از هوش برفت، چون شیخ مجلس تمام کـرد و عـوام برپاگندنـد و شـیخ در 
دوش در ! خانه شد، مشایخ متصوفه نزدیک استاد آمدند کی دوش چه بـوده اسـت؟ اسـتاد گفـت عجـب کاریسـت

گفتم به مسجد آدینه شوم و در آن حوض غسلی کنم . رفت و ازان جهت مشوش بودم مرا بود کسلی میوِردی کی 
چون به مسجد جامع رسیدم و بحوض فرو شدم و سجاده بر طاق نهادم . و بر سر خاک مشایخ روم و وِرد بگزارم

نجی و اندوهی بمن درآمـد و ریختم یکی درآمد و جامه و کفشم برگرفت و از آن سبب ر و بر سر آب می ،با جامها
. از آب برآمدم و برهنه بخانقاه رفتم و جامۀ دیگر درپوشیدم و گفتم همان تمام بایـد کـرد. زفان داوری پدید آوردم

بر اندیشۀ زیارت برون شدم، چون بدر مسجد جامع رسیدم پایم در سنگ آمد، پایم ریـش گشـت و دسـتارم از سـر 
ر ربود، من متحري بماندم سر بسوی آسمان کردم و گفـتم ای بـار خـدای اگـر تـرا بیفتاد، کسی درآمد و دستارم را د

باید  باید او طاقت سیلی و زخم تو ندارد کی بوالقسم را این ورد و زیارت برای تو بوَد، چون ترا نمی بوالقسم نمی
! دوش بـا تـو بـودیمگوید کی ما  امروز شیخ می. و در همه جهان هیچ کس از حال من خرب نداشت! در باقی کردم

  .داند تا او را بدین سر اطالعست ای بسا رسواییا کی او از ما می

از خواجه بوالفتوح غضایری شنیدم کی گفت هر روز نماز دیگر بر در خانقاه شیخ بـر سـر کـوی عـدنی  :حکایت
خ بنشسـتندی و کویان دکانی بود، آب زدندی و برفتندی و فرش افگندندی و شیخ آنجا بنشستی و پريان پیش شـی

یک روز شیخ هم بـرین قـرار نشسـته بـود، سـر از . و موضعی با نزهت و گشاده و خوش بودی ،جوانان بیستادندی
جمع بازنگریستند، کسـی . پیش برآورد و گفت خواهید تا جاسوس درگاه خدای تعاىل را ببینید؟ درین مرد نگرید

کوی درآمد، چون فراز آمد سالم گفـت و برگذشـت، شـیخ از را ندیدند، در حال استاد امام ابوالقسم قشريی از سر 
  .پس قفای او نگریست و گفت استاد استاد است

شـوم و گـویم کـی  اند کی شیخ ابوالقسم قشـريی یـک شـب اندیشـه کـرد و گفـت فـردا بـه مجلـس آورده :حکایت
شـیخ آمـدم و بنشسـتم و شـیخ در  دیگر روزبگاه به مجلس. شریعت چیست و طریقت چیست؟ تا جواب چه شنوم

خواهی کی از شریعت و طریقـت سـؤال  پیش از آنک استاد امام سؤال کند شیخ گفت ای کسی کی می. سخن آمد
  :کنی، بدانک ما جملۀ علوم درین بیت آوردیم کی

ــــام  ــــن کــــارآاز دوســــت پی ــــته ک  مــــد کاراس
ـــــول از ره بـــــردار ـــــر دل پـــــیش آر و فض   مه

 

ـــــــــــــــــــــــــــریعت ـــــــــــــــــــــــــــت ش  اینس
 اینســـــــــــــــــــــــــــت طریقـــــــــــــــــــــــــــت

 

ایـم و  ایـم و خوانـده روحه العزیز گفته اسـت کـی هـرچ مـا در کتابهـا ثبـت کـرده اللّهامام الحرمني ابوالمعاىل قدس 
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روحـه العزیـز دریـن یـک بیـت بیـان کـرده  اللّـهتصنیف ساخته، آن سلطان شریعت و طریقت شیخ ابوسعید قـدس 
  .است

دخرت استاد بوعلی دقـاق کـدبانو فاطمـه : و گفت علیه روایت کرد اللّهخواجه بوالفتوح غضایری رحمة  :حکایت
اسـتاد . کی بحکم استاد امام ابوالقسم قشريی بود، از استاد امام دستوری خواست تا به مجلس شیخ بوسعید آیـد

گفت گفـت دسـتوری دادم، امـا متنکـر وار و پوشـیده شـو و ناونـه بـر سـر  داد، چون بکرات می امام دستوری نمی
فاطمه بحکم اشارت استاد آن چنان کرد و به مجلس شیخ . ه، تا کسی ظن نربد کی تو کیستیافگن، یعنی چادر کهن

چون شیخ در سخن آمد حکایتی از . و آن روز استاد امام به مجلس نیامده بود .آمد و بر بام در میان زنان بنشست
چون کدبانو . ن او حاضرستاستاد بوعلی دقاق آغاز کرد و گفت اینک جزوی از اجزای او اینجاست و شطیبۀ از آ

! شیخ گفت خداوندا نه بـدین بازپوشـی. فاطمه آن سخن بشنید حالتی بوی درآمد و بیهوش شد و از بام درگشت
  .همانجا کی بود درهوا معلق بیستاد تا زنان دست فرو کردند، و بر بامش کشیدند و این حال باستاد امام باز نمود

روزی شـیخ : کانی شنیدم کی گفت از امام احمد مالکان شنیدم کـی گفـتاز شیخ زین الطایفه عمر شو :حکایت
شدند، بـر دکـانی شـلغم  روحه العزیز و استاد امام و جمعی بزرگان متصوفه در بازار نشابور می اللّهابوسعید قدس 

و حسـن  ،آنجا کی بود عنـان بازکشـید شیخ ما بدانست، هم جوشیده بود نهاده، و درویشی را نظر بر آن افتاده بود
را گفت برو بدکان شلغم فروش، چندانک شلغم دارد بستان و بیار و هم آنجا مسجدی بود، شیخ در مسجد شد با 

بردنـد و  حسن بدکان مرد رفت و شلغم بیاورد و صال آواز دادند، درویشان بکار مـی. استاد امام و جمعی متصوفه
کـرد کـی مسـجد در میـان بـازار بـود و پـیش  کرد وبدل انکار مـی امام موافقت نمیکرد و استاد  شیخ موافقت می

بعد از آن بروزی دو سه شیخ مـا را بـا اسـتاد امـام بـدعوتی بردنـد و تکلـف بسـیار کـرده و الـوان اطعمـه  .گشاده،
از وی دور بـود و شـرم مـانع، شـیخ روی  ساخته، سفره بنهادند، مگر طعامی بود کی استاد را بدان اشتها بـودی و

استاد از آنچ رفتـه بـود بـدل . بوی کرد و گفت ای استاد آن وقت کی دهندت نخوری و آن وقت کی بایدت ندهند
  .استغفار کرد و متنبه گشت

شیخ بونصر روایت کرد از حسن مؤدب کی گفت در نشابور روزی استاد امام درویشی را خرقه برکشید  :حکایت
اری برنجانید و از شهر بريون کرد بسبب آنک مگر آن درویش را بخواجه اسمعیلک دقاق نظـری بـودو ایـن و بسی

باید کی دعوتی  اسمعیلک از نزدیکان استاد امام بود، مگر آن درویش از محبی درخواست کرده بود که امشب می
آن محب آرزوی درویش بجای . ایم کی در کار او سوخته را بخوانی و اسمعیلک را حاضر گردانی نقوّاالسازی و 
چـون خـرب . دیگر روز خرب باستاد امام رسید، آن درویش را خرقه برکشید و مهجو کرد و از شـهر بـريون کـرد ،آورد،

بایـد کـی دعـوتی نیکـو  ند درویشان رنجور شدند، پس شـیخ حسـن مـؤدب را گفـت امشـب مـیبخانقاه شیخ آورد
حسـن . بسازی با همه تکلفی و جملۀ جمع شهر را طلب داری و استاد امام را بخوانی و شمعهای بسیار فـراگريی

دم، اسـتاد امـام گفت برفتم و آنچ شیخ فرموده بود راست کردم و استاد امام را خرب کردم و اهل شـهر را حاضـر کـر
بیامد و شیخ او را شبانگاه بر تخت نشاند با خویشنت بهم، و صوفیان در پیش تخت شـیخ سـه صـف بنشسـتند، در 
هر صفی صد مرد، و ما سفره بنهادیم، و صاحب سفره خواجه بوطاهر بود، و هنوز امـرد بـود و سـخت بـا جمـال، 

چون وقت شريینی رسـید جـامی لوزینـه پـیش شـیخ و . گشت، چون شمعی روشن نیم جبۀ پوشیده، بر سر سفره می
استاد امام نهادم، چون ایشان پاسی چند بکار بردند و دست باز کشیدند، شیخ گفت یا باطاهر بیا و این جام بردار 

خواجـه . نـه خـور و یـک نیمـه در دهـان آن درویـش مـی و پیش آن درویش شو، بوعلی ترشیزی، و یـک نیمـه مـی
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برداشت و پیش درویش شد و بحرمت بدو زانو بنشست و یک نیمۀ لوزینـه خـود بخـورد و  بوطاهر آن جام لوزینه
آن درویش فریاد برداشت و جامه خرقه کرد و لبیک زنان . یک نیمه در دهان درویش نهاد و دیگری همچنني کرد

دمت آن درویـش شیخ خواجه بوطـاهر را گفـت یـا باطـاهر تـرا بخـ. زد دوید و نعره می از خانقاه بريون رفت و می
آور و هر کجا کـی او فـرود آیـد  و خدمت او بجای می ،شو برو، عصا و ابریق او بردار و از پس او می. وقف کردیم
خواجه بوطاهر عصا و ابریق آن درویش برداشـت و از پـس او برفـت، بـوعلی بـازپس . کن تا به کعبه مغمزیش می

آیـی؟ گفـت پـدرم مـرا  چـون بـوی رسـید گفـت کجـا مـی دویـد، نگریست خواجه بوطاهر را دید کی از پس وی می
بوعلی بازگشت و پیش شیخ آمد و گفت ای شیخ از برای خدای بوطاهر . بخدمت تو فرستادست و احوال بگفت

چون بوعلی بشد شـیخ روی سـوی . آن درویش خدمت کرد و برفت. شیخ بوطاهر را بازخواند. را از من بازگردان
تاد، درویشی را کی بنیم لقمۀ لوزینه از شهر برون توان کرد و به حجاز افگند، چندین استاد امام کرد و گفت ای اس

رنجانیدن و خرقه بر کشیدن و رسوا کـردن چـرا؟ و ایـن مـا را از بـرای تـو پـیش آمـد واال چهـار سـال بـود کـی آن 
. ازنگفتمیکــردیم، وگرنــه بــه ســبب تــو بــودی هــم بکســی بــ درویــش در کــار بوطــاهر مــا بــود و مــا آشــکارا نمــی

  .استادبرخاست و استغفار کرد و وقت خوش گشت و صوفیان را حالتها ظاهر شد
کرد کـی هـر هفتـه یـک  آن انکار برخاست از میان، از شیخ درخواست اند که چون استاد امام را آورده :حکایت
یـک روز . نجـا مجلـس گفتـیشـیخ اجابـت کـرد و درهفتـه یـک روز آ. باید کی درخانقاه من مجلس گویی بار می

باکودرآمـد برپسـیدن اسـتاد  اللّـهنشستند، شیخ عبد مدند و میآ بود، و کرسی نهاده بودند، و مردم می نوبت مجلس
بـاکو گفـت ایـن چیسـت؟ اسـتادامام گفـت از آن شـیخ بوسعیدسـت،  اللّـهامام، چون یکدیگر را پرسیدند شیخ عبد
گوش دار  .گفت من او را منکرم یعنی معتقد نیستم استاد امام گفت اللّهبدع. مجلس خواهد گفت، بنشني تا بشنوی

پـس شـیخ . کی این مرد مشرفست بر خواطرها، تا هیچ حرکت نکنی و هیچ چیز نیندیشی، کـی او حـاىل بازنمایـد
آهسـته  بـاکو اللّـهشیخ عبد. مقریان برخواندند و شیخ دعا بگفت و در سخن آمد بوسعید درآمد و بر کرسی رفت و

در باد معـدن : او هنوز سخن تمام نکرده بود، شیخ روی سوی او کرد و گفت! بس باد کی دربادست: گفت باخود
اسـتاد . گفت چه کردی؟ گفت چنني گفـتمرا  اللّهاستاد امام شیخ عبد. این کلمه بگفت و با سر سخن شد. بادست

چـون شـیخ در سـخن گـرم شـد و . کنـی و اندیشـی هرچگفت ترا نگفتم کی هیچ مگوی کی این مرد مشرفست بر 
آن حالت او مشاهده کرد، با خود اندیشه کـرد کـه چنـدین موقـف بتجریـد بیسـتادم و چنـدین مشـایخ  اللّهشیخ عبد
شـود و بـر مـا  ام سبب چیست کی این همه برین مرد اظهـار مـی ند سالست که تا درخدمت مشایخو نود و ا رادیدم
  :شود؟ شیخ در حال روی بوی کرد و گفت ای خواجه نمی

  تـــو چنـــانی کـــه تـــرا بخـــت چنانســـت و چنـــان

 

 ام کــه مــرا بخــت چنــني اســت و چنــني مــن چنــني
 

 اللّـهورد و از کرسی فرود آمد و پیش اسـتاد امـام و عبدعلی محمد و آله اجمعني و دست بر وی فرود آ اللّهوصلی 
گفـت آنوقـت دل  اللّـهشیخ عبد. چون بنشستند شیخ باستاد گفت کی با این خواجه بگو کی دل خوش کن. باکوشد

شیخ گفت بسیار بزرگان و مشایخ را چشم بر تو افتادست، مـا . بیایی خوش کنم کی تو هر پنجشنبه بخانقاه من می
آن انکـار  اللّـهچون شیخ این سخن بگفت گریسنت و خروش از جمع برآمد و شـیخ عبد. آییم نه بتو می بدان نظرها

  ..از دل بريون کرد و جملۀ جمع صافی شدند
بـاکورا آن داوری برخاسـت، بهـر وقـت بـه سـالم شـیخ آمـدی و سـخن  اللّهاند که چون شیخ عبد آورده :حکایت
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بخـواب دیـد کـی کـرد تـا شـبی  بود و گاه گاه اظهار می را به سماع و رقص شیخ انکار می اللّهاما شیخ عبد. گفتی
بیـدار شـد و ! یعنی برخیزیـد و رقـص کنیـد بـرای خـدای سـبحانه و تعـاىل! هاتفی آواز داد کی قوموا و ارقصو لِلّه

گوید  دیگر بار بخفت همچنني دید کی هاتفی می. الحول کرد و گفت این خواب شوریده بود کی مرا شیطان نمود
کری بگفت و سورۀ دو سه از قرآن برخواند، در خـواب شـد بیدار شد و الحول کرد و ذ اللّهوموا وارقصوق«کی 

بامـداد برخاسـت و بخانقـاه بزیـارت شـیخ آمـد و شـیخ را دیـد کـی از . نتوانـد بـود حقّهمان دید دانست کی جز 
  .را آن انکار از دل دور شد اللّهشیخ عبد. اللّهگفت کی قوموا و ارقصو اندرون خانه می

باکو به نزدیک شیخ آمد، شیخ در چهـار بـالش نشسـته بـود و تکیـه  اللّهبدهم درین وقت روزی شیخ ع :حکایت
چون شیخ این دقیقه بنمود . شیخ گفت به چهار بالش منگر بخلق و خوی نگر. کرده، از آن انکاری بدل او درآمد

  .را آن انکار برخاست و توبه کرد کی دیگر بر شیخ هیچ اعرتاض نکند اللّهبدین لفظ موجز، شیخ عبد
روحه العزیز، که چون شیخ بوسعید به نشابور آمد، پـدر  اللّهامام الحرمني ابوالمعاىل جوینی گفت قدس  :ایتحک

یک روز چـون از نمـاز بامـداد فـارغ شـد مـرا . پیش او سخن او نتوانستی گفت من او را عظیم منکر بود چنانک
چـون . پس هر دو برفتیم تا بخانقاه شـیخ. آمد مرا ازو عجب. گفت جامه درپوش تا به زیارت شیخ بوسعید شویم

مـرا از آن سـخن هـم عجـب ! درای ای خلیل خدای به نزدیک حبیـب خـدای: از در خانقاه در شدیم شیخ گفت
و شـیخ مـا در آخـر عمـر . مریدان را آواز داد کی بیاییـد و مـرا برداریـدآمد، پدرم درشد، شیخ در صومعه تنها بود، 

از بس ریاضت کـی در اول عهـد کـرده بـود و خـود را از پـای درآویختـه بیشـرت برتخـت  دشوار برتوانستی خاسنت،
دو کـس بدویدنـد از مریـدان . مـدد کسـی برخیـزد نشستی و پای فرو گذاشتی و بدست بر تخت قوت کردی تا بـی

تاد امـام شیخ پدرم را در بر گرفت و لحظۀ بنشستند و سخن گفتنـد چـون سـاعتی برآمـد، اسـ. شیخ و او را برگرفتند
شـیخ . نگریسـت پدرم از پس پشت استاد امام مـی. استاد امام برخاست و برفت. درآمد و یک زمان حدیث کردند

پـس . مرا از آن حرکت تعجب زیادت گشت. داد پدرم بوسی برران شیخ. دهان بر گوش پدرم نهاد و چیزی بگفت
یکـی : دم که مرا امروز از سه حالت تعجب آمدچون بخانه رسیدیم از پدر سؤال کر. پدرم برخاست و بريون آمدیم

و دوم چـون بـه نزدیـک . آنک شیخ بوسعید را منکر بودی و مرا بامداد فرمودی کی برخیز تا بزیـارت شـیخ رویـم
سیم چـون اسـتاد بـريون رفـت تـو از پـس قفـای . شیخ رفتیم گفت درآی ای خلیل خدای به نزدیک حبیب خدای

پدر گفت بدانک من دوش بخواب . وش تو در گفت، تو بوسی برران او نهادینگریستی، شیخ چیزی بگ استاد می
گذشـتم، شـیخ بوسـعید را دیـدم کـه در آن جـای مجلـس  و جـایی خـوش مـی تـربّکدیدم کی بموضـعی عزیـز و م

ی هاتفی آواز داد ک. باوی بود روی از آن موضع بگردانیدم گفت و خلق بسیار نشسته، من از غایت انکاری که می
چون بشنیدم مرا غريت بشریت دامن گرفت بـا ! گردانی که به منزلت حبیب خدای است در زمني از کسی می يرو

آواز آمـد کـی تـو بمنزلـت خلیـل . او به منزلت حبیـب خدایسـت تـا مـن بمنزلـت کـی باشـماندیشیدم کی اگر خود 
لـک بعـوض هـر داوری هزاردوسـتی پدیـد ار شدم از آن انکار که مرا با شیخ بود هیچ نمانده بود بدمن بی. خدایی
امروز به زیارت او شدیم، گفت درآی ای خلیل خدای نزدیک حبیب خدای، باز نمود که مـن بفراسـت . آمده بود

نگریستم، بر خـاطرم  چون استاد امام برخاست من بر اثر او می. و کرامت برآنچ تو دوش بخواب دیدۀ اطالع دارم
دارد و من درجۀ خلیل، درجۀ استاد امام چیسـت؟ شـیخ دهـان بـر گـوش مـن گذشت که اگر شیخ درجۀ حبیب  می

از آن اشراف خاطر او بر ضمایر بندگان ایزد سبحانه و تعاىل، تعجـب کـردم  .نهاد و گفت درجۀ کلیم خدای تعاىل
ه تـوانم دانسـت؟ پـدرم ایـن من با پـدر گفـتم حالـت ایـن منزلتهـا چگونـ. و سر فرو بردم و بوسی برران شیخ دادم



 ۳۸

و بعـد از آن بـا  رائیلبیاءِ بَني اِسْعُلماءُ اُمَّتي کَاَنْ: گوید صلعم کی حدیث باسناد درست روایتکرد کی رسول می
  .رفتم پدر به سالم شیخ می

کـه در ابتـدا کـی  شیخ بوسعید و فرزنـدان او حقّسبب ارادت من در  اند که از عمید خراسان نقل کرده :حکایت
هر روز بامداد بدر خانقاه شیخ بوسعید برگذشتمی و . من بنشابور آمدم یکسواره بودم و مرا حاجب محمد گفتندی

یک شب اندیشه کـردم کـه فـردا بـه سـالم ایـن . بدانجا درنگریستمی و او را بدیدمی، آن روز بر من مبارک بودی
و . ختم از آن سيمي كي در آن وقت نوزده بودند، سي درم بديناريبسهزار درم سیم . شیخ شوم و او را چیزی برم

و دریـن . در تایی کاغذ پیچیدم تا چون روز شود به سالم شیخ شوم و این سـیم پـیش وی بـنهماين هزار درم سيم 
ردم پس بخاطرم درآمد کی این بسیار باشد، پانصد درم تمام باشد سیم بدو نیمه ک. خانه تنها بودم و با کس نگفتم

و پانصد درم در پس بالش کردم و پانصد درم بخدمت شیخ بردم و سالم گفتم و آن سـیم بخواجـه حسـن مـؤدب 
بگوش شیخ گفت کی حاجب محمـد شکسـتۀ آورده اسـت، شـیخ گفـت مبـارک بـاد امـا تمـام  حسن برفقی. دادم

تمام به حسن دهد تا حسـن دل  نیاورده است، یک نیمه در پس بالش گذاشته است و حسن را هزار درم وامست،
. عمید گفت چون این سخن بشنیدم متغري شدم و چاکری بفرستادم تا بـاقی بیـاورد و بحسـن داد. از وام فارغ کند

عمیـد گفـت بعـد از آن . شیخ دست من بگرفت و گفت تمام شد، برو بـه سـالمت. پس گفتم ای شیخ مرا قبول کن
 افتـاد باختیـار مـن بـود و هرگـز هـیچ رنـج ودم و اگر چـه خرجـی مـیهیچ کس را بر من دست نبود و به سالمت ب

چون بازگشتم شیخ از پس پشـت مـن درنگریسـت و گفـت ای بسـاکار کـه در . ندیدم و هر روز کارم در زیادت بود
  .پس قفای این مردست

قاه کوی روحه العزیز بود، که روزی شیخ از خان اللّهبوسعید خشاب گفت، کی خادم خاص شیخ قدس  :حکایت
شد، ساختی بر اسب افگنـده، و هنـوز عمیـد خراسـان  عدنی کویان بريون آمد تا به گرمابه شود، عمید خراسان می

چون چشم بر شیخ افگند از اسب بزیر آمد و خـدمت کـرد و گفـت بدسـتوری . نبود، هم حاجب محمدش گفتندی
خـود جـای دهـد، شـیخ گفـت دادیـم، بایـد کـی شـیخ مـرا در دل  عمید گفت مـی. سخنی بگویم، شیخ گفت بگوی

داشـت، خویشـنت نگـاه نتوانسـتم  و شیخ به گرمابـه رفـت و آن حـدیث بـا مـن صـحبت مـی. اوخدمت کرد و برفت
داشت، گفتم ای شیخ آن مرد چنان سخنی بگفت و تو اجابت کـردی، او را چـه محـل آن بـود؟ شـیخ گفـت او را 

از آن روز بـاز کـار او بـاال گرفـت تـا بعـد از آن بـه مـدتی . دتعاىل سری است، عجب نبود که آنچ جوید بیاب حقّبا
روزی پیش شیخ استاده بودم، و عمیـد خراسـان احمـد دهسـتانی بـود و ایـن : نزدیک، خواجه بوالفتح شیخ گفت

آمد، جوانی صـاحب جمـال  حاجب محمد حاجب او بود، روزی به زیارت شیخ درآمدند، حاجب محمد پیش می
آیـد، و احمـد  او گفـت اینـک عمیـد خراسـان مـی. د، شیخ گفت درآی ای عمیـد خراسـانبود، درآمد و خدمت کر
و شیخ احمد دهستانی  .آمد، شیخ گفت نه عمید خراسان تویی، او سگیست، سگانش بدرند دهستانی بر اثر او می

د و حاجـب محمـد عمیـد خراسـان احمد دهستانی را بکشتند و پاره پاره کردنـ را که عمید بود هیچ التفات نکرد،
ام در  گشت و شصت سال خراج خراسـان بیـد کفایـت او بـود و پیوسـته بـه تفـاخر بـازگفتی کـه نصـب کـردۀ شـیخ

  .عمیدی خراسان
. علـیهم اللّـهخواجه امام بوالفتح عباس گفت که من با پدر باصفهان شدم، پـیش نظـام الملـک رحمـة  :حکایت

نظام الملک گفت ای خواجه امام من هرچ یافتم از شیخ بوسعید . دعایی بگفتچون پیش او دررفتیم پدرم او را 
رفـتم،  گفت چگونه؟ گفت یک روز در نشابور بودم بر اسبی بدلگام نشسته، به کوی عدنی کویـان مـی میافتم، پدر
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و مـن  بخانقاه درشدم، شیخ بوسعید را دیدم، مـرا برپسـیدمن برفتم و  خوانند یکی از پس من بیامد و گفت ترا می
پیشرت از آن بخدمت شیخ رسیده بودم چنانک آن حکایت بجای خویش گفتـه آیـد، و دسـت مـن بگرفـت و گفـت 

من خدمت کـردم وبازگشـتم، دیگـر روز بـه خـدمت شـیخ آمـدم و در بـر سـتونی متـواری . نیک مردی خواهی بود
گفت چون مجلس به آخر رسانید گفت حسن را قرضـی هسـت،  دید، شیخ سخن می شیخ مرا نمی بنشستم چنانک

و من کمرکی ساخته بودم چنانک رعنایی جوانان باشد کمر را بند بگشادم و بـدادم، شـیخ گفـت حسـن را کـی آن 
دانیـد و گفـت کمر بیاور، حسن کمر بخدمت شیخ رسانید، شیخ بستدو انگشت در حلقۀ کمر افکند و چند بار بگر

ام، چهـارهزار مردانـد  امـروز عـرض داده. نه دیر رود که چهار هزار کمر در پیش تو خواهند بسنت، همه کمرهای بزر
  .یافتم از برکات شیخ باسعید است هرچدر خدمت من با کمرهای زر و من 

خ ماوراءالنهر بـود، در آن وقـت گفتندی و او از جملۀ مشای پريی بود در شهر مرو و او را محمد بونصر :حکایت
و ایـن محمـد ختنـی  .از مشایخ ایشان متواری بمرو آمدند يکی بغراخان قصد کشنت صوفیان ماورالنهر کرد جماعت

ز شاگردان قفال و شیخ و در مرو امامی بود، او را ابوبکر خطیب گفتندی، ا از آن جمله بودو شیخ ما را ندیده بود
شنوم کـی قصـد نشـابور  پس محمد ختنی پیش او آمد و گفت می. بمهمی عزم نشابور کرد. را پیش قفال دیده بود

خواهم کی از شیخ ابوسـعید برپسـی چنانـک او ندانـد کـی ایـن  گفت چیست گفت می. داری و مرا حاجتی است
ایـن سـخن را بـر . حو بود؟ گفتم من این یاد نتوانم داشتام و حدیث من باوی بگویی که آثار را م سؤال من کرده

بوبکر خطیب گفت بنشابور آمدم و در کاروان سرایی نـزول کـردم، در . کاغذی نویس، بر کاغذی نبشت و بمن داد
. دادند کی خواجه بوبکر خطیب در کاروان مرو کدامسـت؟ گفـتم مـنم حال دو صوفی دیدم کی درآمدند و آواز می

گوید کی ما آسوده نیستیم کی تو در کـاروان سـرای  گوید و می آمدند و گفتند شیخ بوسعید سالم میایشان نزدیک 
و مـن از آن سـالم و پیـام . نزول کردی، باید کی نزدیک ما آیی، گفتم تا به گرمابه درآیم و غسلی برآرم آنگـه بیـایم

چون از حمام بريون آمدم همان دو درویـش را دیـدم بـر سـر گرمابـه ایسـتاده بـا عـود و گـالب، مـن در  متحري شدم
  :صحبت ایشان بخدمت شیخ رفتم، چون نظر شیخ بر من افتاد گفت

ــــــــ ــــــــذاًال بســــــــعدی وَالرَّســــــــولِاَهْ   و حَّب

 

ــــــ ــــــوَجْ ــــــّب وَجْ ــــــولِ لحُ ــــــلمُرْه اْله الرَّسُ  سِ
 

سخن او به نزد ما بس عزیز است، و تـو تـا از مـرو  داری رسالت آن پري تو سبک می گفت. سالم گفتم جواب داد
داری و آن پـري چـه  بوبکر خطیب گفت من بشکستم، پـس شـیخ گفـت بیـار تـا چـه. شماریم رفتۀ ما منزل منزل می

کاغـذ در  ؟ بوبکر خطیب گفت در آن ساعت جملۀ علـوم فرامـوش کـردم از هیبـت شـیخ، گفـتم ای شـیخگفتست
توانستی داشت؟ از آن  داشتی، سؤال پريی را یاد نمی جیب جامۀ راهست، شیخ گفت متفق را و مختلف را یاد می

بگویم سؤال را یـادت آیـد؟ گفـتم فرمـان شـیخ راسـت گفـت سـؤال شیخ گفت اگر باتو . تر شدم سخن نیز شکسته
اینست که محو آثار ممکن هست؟ گفتم همچنني است شیخ گفت اگر جواب اکنون گویم بر تو الزم آید کی همـني 

ابوبکر خطیب گفت تا من در نشـابور بـودم . روی جواب گویم ساعت بازگردی، شغلی که هست بگزار و چون می
فرمود و بوقت مراجعت به خدمت شـیخ آمـدم و گفـتم  کرد و کرمها می آمدم و شیخ اعزازها می یهر شبی بر شیخ م
بـوبکر خطیـب گفـت . نماند اثر کجا ماند می عنيقي والتَذَرْالتبْپس شیخ گفت پري را بگوی  جواب آن سؤال پري

دی نیایـد، ایـن بیـت یـادگري و بـا او شیخ گفت ایـن در بیـان دانشـمن. سر در پیش افگندم و گفتم شیخ بیان فرماید
  :بگوی
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 جســمم همــه اشــک گشــت و چشــمم بگریســت
  از مـــن اثـــری نمانـــد ایـــن عشـــق تـــو چیســـت

 

ـــی ـــو ب ـــد زیســـت در عشـــق ت ـــی بای ـــم هم  جس
ــن همــه معشــوق شــدم عاشــق کیســت  چــون م

 

رسـیدم پـري چـون بـه مـرو . گفتم شیخ بفرماید تا بر جایی ثبت کنند، حسن مؤدب را فرمود تـا بنوشـت و بمـن داد
انـد و  آمد، گفتم که مرا به نزدیک سلطانی فرستادی که اسرار همه عالم پیش وی بـر طبقـی نهـاده محمد ختنی می

قصه آنچ رفته بود همه باوی تقریر کرد و کاغذ بنمود، چون برخواند نعرۀ بزد و بیهوش بیفتاد، از آنجا بـدو کـس او 
  .علیه اللّها در خاک رفت رحمةرا از جای برگرفتند و به خانه بردندو هفتم ر

روحـه العزیـز بنشـابور بـود، آنجـا امـامی بـود از  اللّـهاند کی در آن وقت کی شیخ بوسـعید قـدس  آورده :حکایت
کرام، او را بوالحسني تونی گفتندی و شیخ ما را منکر بودی و انکار وی بدرجۀ بود که هروقت  اللّهاصحاب بوعبد

نت کردی و تا شیخ در نشابور بود او بکوی عدنی کویان که خانقاه شیخ در آنجا پیش او سخن شیخ گفتندی او لع
روزی شیخ گفت اسب زین کنید تا به زیارت بوالحسني تـونی شـویم، جمعـی صـوفیان و مریـدان . بود نگذشته بود

نود لعـن گفت و اگر نـام او شـ توان رود که سخن وی پیش او نمی بدل بر شیخ اعرتاض کردند که بزیارت کسی می
ی از خانه بريون آمد، شیخ را دید با جمع، لعنت آغاز کرد، جماعت تشیخ برنشست بامریدان، در راه رافض. کند می

یخ گفت آرام گريید، باشد که بدان لعنت بـروی رحمـت کننـد، جمـع گفتنـد چگونـه رحمـت شقصد زخم او کردند، 
کند او پندارد کی ما بر بـاطلیم و  او لعنت بر ما نمی هاللّکنند بر کسی کی بر چون تویی لعنت کند؟ شیخ گفت معاذ

شـنود،  گفت مـی کند برای خدایرا، و آن مرد ایستاده بود و آن سخن کی شیخ می ن باطل میآ، او لعنت برحقّاو بر
تویی و بر باطـل مـن، اسـالم عرضـه کـن تـا بنـو  حقّحاىل در پای اسب شیخ افتاد و گفت ای شیخ توبه کردم، بر 

چـون فراتـر شـدند حسـن ! دیدی که لعنتی که برای خدای کنـی چـه اثـر دارد: شیخ مریدان را گفت! شوم مسلمان
یـد، آن درویـش ابوالسـحني را آ مؤدب درویشی را پیش فرستاد تا امام بوالحسني را خرب کند که شیخ به سالم تـومی

چون درویش . به کلیسای ترسایان باید شدخرب کرد، او شیخ را نفرین کرد و گفت او به نزدیک ما چه کار دارد اورا 
اتفاق را روز یکشنبه بود، شیخ را خود آگاهی بود از آنچ رفـت، گفـت . بود بگفت آنچبشنید نزدیک حسن آمد و

رود؟ حسن آنچ شنید بازنمود، شیخ گفت اکنون پري آنچ فرموده است بجـای آریـم، روی بـه کلیسـا  یا حسن چه می
چون به کلیسا رسید ترسـایان جمـع بودنـدو . فرماید من الرحیم چنان باید کرد کی پري میالرح اللّهنهاد و گفت بسم 

کردند تا بچه کار آمده اسـت و  به کار خود مشغول، چون شیخ را بدیدند همه گرد وی درآمدند و در وی نظاره می
بـدان آورده و آنـرا ایشان در پیش کلیسا صفۀ کـرده بودنـد و صـورت عیسـی و مـریم در دیـوار صـفه کـرده و روی 

یَ تَ لِلنّـاسِ اتْتَ قُلْـءَاَنْـشیخ بدنبالۀ چشم بدان صـورتها بـاز نگریسـت و گفـت . کردند سجده می خِـذُونی واُمـّ
اسـت دریـن  حـقّگویی مرا و مادر مرا بخدایی گريید؟ اگر محمد و دین محمـد  ی که میيتو اللّهدُونِ  نِ مِنْاِلهَیْ

چون شیخ این سخن بگفـت آن هـر دو صـورت درحـال بـزمني افتادنـد . ود کنیدرا سبحانه و تعاىل سج حقّلحظه 
چون ترسایان آن بدیدند فریاد برآوردند و چهـل تـن ازیشـان زنـار بربیدنـد و . چنانک رویهاشان از سوی کعبه بود

ان شیخ روی بجمع متصوفه آورد و گفت هرک بـر اشـارت پـري. مسلمان شدند و مرقعها درپوشیدند و غسل آوردند
ن خرب پیش ابوالحسني تونی بردند که شیخ را چـه رفـت و يرود چنني بود، و این همه از برکة اشارت آن پري بود و ا

او رادر محفه نشـاندند  .او چه گفت، امام بوالحسني را حالتی پدید آمد و گفت آن چوب پاره بیارید یعنی محفه و
گشت  به خانقاه شیخ رسید گفت مرا از محفه بريون آرید، او را بريون آوردند و از در خانقاه شیخ به پهلو میچون 
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زد تا پیش تخت شیخ، و در دست و پای شیخ افتاد و جمع را حالتها پدید آمـد و او جامـه خرقـه کـرد و  ونعره می
  .دان شیخ گشتشیخ و جمع موافقت نمودند و او از کرده استغفار کرد و از مری

روحه العزیز به نشابور بود، روزی جماعتی درویشان شیخ به  اللّهاند که درآن وقت کی شیخ قدس  آورده :حکایت
چون جماعت بخانقاه آمدنـد بـا شـیخ . کردند ن آمده بودند از طوس و در بازار سماع میقوّاالگذشتند،  بازار می

شیخ حسـن را گفـت بـرو . باید کنند، ما را سماع ایشان می سماع میاند و در بازار  ن طوس رسیدهقوّاالگفتند کی 
بایـد کـی آواز  انـد از طـوس، و اصـحابنا را مـی تر، بگـوی مقریـان رسـیده در بازار نشابور بنگر تا کیست نیکو روی

ر نشـابور بريون آمد و گرد بـازا. ایشان بشنوند، اسباب سفرۀ ایشان ترتیب کن تا مقریان با اصحابنا امشب بیاسایند
چون شیخ این سخن . تر از شیخ ندیدم بگشت و پیش شیخ آمد و گفت همۀ نشابور بگشتم، هیچ کس را نیکوروی

گوینـد کـی پنجـاه  بشنید فرجی از پشت باز کرد و گفت این فرجی را بدکان بوجعفر ما بـر و بگـوی کـی ایشـان مـی
سایند، تا مجاهـدی پدیـد آیـد و دل تـو از قـرض دینار بده کی جماعت را امشب اوایی سازیم تا مقریان طوس بیا

بوجعفر گفـت ای . حسن گفت به حکم اشارت شیخ بدکان بوجعفر شدم وآنچ فرموده بود بگفتم. ایشان فارغ کند
دهی کی برزفان شیخ رفته است کی بوجعفر ما؟ من گفتم کی فردای قیامت از عهده بريون آیم  حسن تو گواهی می

پنجاه دینار بسخت و درکاغـذی کـرد و بمـن داد و فرجـی شـیخ بمـن داد و  .وجعفر ماکی برزفان شیخ رفت کی ب
گفت پیش شیخ رسان، چون برفتم و آنچ داده بود پیش شیخ آوردم، بوجعفر بر اثر من درآمد و پنجاه دینـار دیگـر 

ادم باشـارت شـما بـود و تختی فوطه بر سر غالم نهاده درآورد و پیش شیخ بنهاد و گفت آنچ بدسـت حسـن فرسـت
که دستگري مادر قیامت این کلمه خواهد . ام شکرانۀ آنست کی برزفان شما رفته است که بوجعفر ما وآنچ من آورده

  .بود
هم در آن وقت که شیخ بوسعید به نشابور بود حسن مـؤدب کـی خـادم خـاص شـیخ بـود، از هـر کسـی  :حکایت

یـک روز . کردنـد مد و غنیمان تقاضا مـیآ چیزی دیرتر پدید می چیزی قرض کرده بودو بر درویشان خرج کرده، و
شـیخ را خـدمت  چون. جملۀ جمع بدر خانقاه آمدند، شیخ حسن را گفت بگوی تا درآیند، حسن ایشان را درآورد

. دز دهیـد، او را بیاوردنـواداد، شـیخ گفـت آن طـواف را آ کردند، کودکی از در خانقاه بگذشت و ناطف آواز می
کـودک طـواف گفـت زر . شیخ گفت آنچ داری جمله بسنج، همه بسـخت و پـیش درویشـان نهـاد تـا بکـار بردنـد

. ساعتی بود، دیگربار تقاضا کرد، شیخ همان جواب داد کودک گفت استاد مرا بزنـد. باید شیخ گفت پدید آید می
پـیش شـیخ نهـاد، گفـت فـالن کـس  در حال کسـی از در خانقـاه درآمـد و صـرۀ زر. این بگفت و در گریسنت استاد

همـه بـداد  حسن زر. شیخ حسن را گفت برگري و تفرقه کن بر متقاضیان. فرستاده است و گفته که ما را بدعا یاددار
  .در بند اشک این کودک بودست شیخ گفت. و زر ناطف آن کودک بداد، هیچ باقی نماندو نه هیچ دربایست

. گفت محبی بود شیخ را در نشابور بوعمرو حسکو نام،مردی منعم بود و بیاع نشابور بود حسن مؤدب :حکایت
شـیخ را بایـد همـه  هـرچکنم که  ام، از تو درخواست می روزی مرا بخواند و گفت من از سر تا قدم مرید شیخ شده

نزدیک وی فرسـتاد  حسن گفت مرا یک روز شیخ هفت بار به. رجوع بامن کنی، و گرچه بسیار باشد باک نداری
رفت، گفت ای حسن به نزدیک بوعمرو رو و گـالب و  بار هشتم آفتاب فرو می. بهر شغلی و او آن همه راست کرد

از دور چشـمش بـرمن افتـاد، . بسـت من رفتم و شرم داشتم کی پیش او روم کی در دوکـان مـی. کافور و عود بیار
دارم از بسیاری کی امروز بیامدم، گفت شیخ چـه  د شرم می؟ گفتم ای استاۀگفت یا حسن چیست که بیگاه ایستاد
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در دکان بگشاد و چنـدانک خواسـتم بـداد و مـرا . گفتم گالب و عودو کافور. فرموده است که من به فرمان شیخم
داری که بامن رجوع کنی فردا بهزار دینار کاروان سرای و حمام گروستانم تاتو  رات شرم میحقّگفت چون بدین م

. حسن گفت من شاد شدم و گفتم برستم از مذلت گدایی. کنی تر بود با من رجوع می کنی و بدانچ معظم خرج می
شیخ بنظر انکار درمن نگریست و گفـت ای حسـن . تر پیش شیخ آمدم و عود و گالب آوردم با شادی هر کدام تمام

حسن گفت بريون شدم و بر در خانقاه بیستادم و سرو پای برهنه  .و اندرون خود از دوستی دنیا پاک گردان بريون
آن شـب شـیخ بـا مـن سـخن نگفـت، دیگـر روز بـه . کردم و بسیار بگریستم و روی بر خاک مالیدم و باز درآمـدم

س فـارغ شـد چـون شـیخ از مجلـ. کـردی، امـروز در او ننگریسـت هر روز در میان سـخن روی. مجلس بريون شد
و نزدیک من آمد و گفت ای حسن شیخ را چه بودست که امروز در من نگـاه نکـرد؟ گفـتم نـدانم و حسكبوعمرو 

بوعمرو پیش تخت شیخ آمد و تخت را بوسه داد و گفت ای عزیز روزگار، حیـات . آنچ دی رفته بود باوی بگفتم
. ه رفتـه اسـت تـا اسـتغفار کنـیم و عـذر آن خـواهیمو زندگانی ما بنظر تست، امروز هیچ بما در ننگریستی، بر ما چ
اگر خـواهی کـی دل . باز بندی آری و بهزار دینار می شیخ گفت تو باز همت ما را از اعلی علیني بتخوم ارضني می

بـوعمرو برفـت و دو صـره . ما با تو خوش شود آن هزار دینار نقد کن تا بینـی کـی در میـزان همـت مـا چـه سـنجد
بردار و گاوان و گوسفندان بخـر،  شیخ گفت یا حسن. ی پانصد دینار نشابوری، و پیش شیخ بنهادبیاورد، در هر یک

گاوان را هریسه ساز و گوسفندان را زیره بای مزعفر و معطر ساز و لوزینۀ بسیار و هزار شمع بروز بر افـروز و عـود 
هیست بر کنار نشابور بغایـت خـوش و بـه شـهر منـادی و گالب بسیار بیار، و فردا روز ببوشنگان سفره بنه، و این دی

حسن گفت این جمله . باید کی نه بدین سرای منت بود و نه بدان سرای خصومت، بیاید کن کی هر کرا طعامی می
بساختم و منادی بشهر درفرستادم، دو هزار مرد زیادت ببوشنگان آمدند و شیخ با جمـع بیامـد و خـاص و عـام را 

. خوردنـد سـوخت و خلـق طعـام مـی ریخت و عود می بدست مبارک خویش گالب بر ایشان می بر سفره بنشاند و
کنـد؟ و هـزار شـمع بـروز در  یکی از جملۀ منکران شیخ در دل اندیشه کرد که این چه اسرافست کـه ایـن مـرد مـی

ی از سینه بريون کن که هرچ در شیخ از میان آن همه قوم پیش مرد باستاد و گفت ای جوامرد انکار و داور .گرفنت
آن مرد در پای شیخ افتـاد . نفس بکاربری اسراف بود حقّکنی هیچ اسراف نباشد و اگر دانگی سیم در  حقّ حقّ

حسن گفت چون فارغ شـدند و هـرچ بـود صـرف شـد مـن . و مرید شیخ شد و هر مال کی داشت فدای شیخ کرد
خ سرباز نهاد و مرا آواز داد و گفت ای حسن بنگر تـا در خزینـه چون شب درآمد شی. سفرها برگرفنت و بشهر آمدم

شـیخ . یـابم بازآمدم و گفتم هـیچ چیـز نمـی. من خزینه بجستم چیزی نیافتم. شویم چه ماندست که مادر خواب نمی
یـابم، دیگـر بـاره جسـتم یـک تـا نـان  گفتم ای شیخ هـیچ نمـی. دیگر، بار طلب کردم، نیافتم. گفت بهرت طلب کن

  ..خرج کردم، شیخ در خواب شد. م، به نزدیک شیخ بردم، شیخ گفت برو خرج کن تا ما در خواب شویمیافت
آمدند، بعضی مهـذب و  روحه العزیز به نشابور بود مریدان بسیار می اللّههم درین وقت کی شیخ قدس  :حکایت

بود، جفتی کفش داشت بر قطری زده کی هـر وقـت  یکی از روستا توبه کرده بود و در خانقاه می. بعضی نامهذب
و آبـی از آن دره بـريون  باید رفت و این درۀ است در میـان کـوه نشـابور و طـوس و گفت ترا بخانقاه آمدی آوازی

بـر آن سـنگ . دره درشـوی، پـارۀ بـروی، سـنگی اسـت پیوندد و گفت چـون بـدان آید و به رودخانۀ نشابور می می
دوگانۀ باید گزارد و منتظر بودن کی دوستی از دوستان ما به نزدیک تو آید، سالم ما بوی رسان و سخنی چنـد بـا 

ه نهاد و همه راه آن درویش برغبت تمام روی در را .آن درویش بگفت کی با او بگوی کی او دوست عزیز ماست
اعتی چون بدان موضع رسید کی اشارت رفته بود، س .را زیارت کنم حقّروم و ولیی از اولیاء  کرد که می اندیشه می
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درویـش بازنگریسـت، اژدهـایی . توقف کرد، آواز طراق طراق در آن کوه ظاهر شد کی کوه از هیبـت آن بلـرز افتـاد
اژدهای آمد تا به نزدیک آن سنگ و سر بـر . حرکت نتوانست کردن .تر نتواند بود دید سیاه عظیم،کی از آن عظیم

چون درویش با خویشنت آمد دید اژدها را کی بتواضع سر بر سنگ نهاده بود و هیچ حرکـت . سنگ نهاد و بیستاد
. د و تواضـع کـردآن اژدهـا روی بـر خـاک مالیـ. از سر بی خویشتنی و تـرس گفـت شـیخ سـالم رسـانید. کرد نمی

چـون . آنچ گفته بود با او بگفت و او بسیار تواضع کرد. درویش چون بدید دانست کی شیخ پیغام بوی داده است
چون از نظر درویش غایب شد درویش از آن کوه بزیر آمد و چون اندکی . درویش سخن تمام کرد اژدها باز گردید

امـد تـا  داشـت جملـه بشکسـت و برکشـید وآهسـته مـی برفت بنشست و سنگی برگرفـت و آن آهنهـا کـی بـر کفـش
چـون . چون بخانقاه درآمد کسی را خـرب نبـود و سـالم چنـان گفـت کـه آواز او اصـحاب بحیلـه بشـنودند. بخانقاه

مشایخ حالت او بدیدند خواستند کی بدانند کی آن کدام پـري بـوده اسـت کـه نـیم روزه خـدمت و صـحت اودر وی 
از وی سـؤال . رهـا بریاضـت و مجاهـدت آن تأدیـب وشکسـتگی حاصـل نتوانـد آمـدچندان اثر کرده است کی عم

کردند شیخ ترا به نزدیک کی فرستاده بود؟ او قصه بگفت، جمع تعجب کردند و مشایخ آن حدیث از شیخ سؤال 
ز فـی الجملـه بعـد از آن رو. کردند، شیخ گفت او هفت سال رفیق ما بوده است و ما را از یکـدیگر راحتهـا بـوده

  .و بیک نظر شیخ مؤدب ومهذب گشت هیچ کس از آن درویش حرکتی درشت ندید و نه آوازی بلند شنید
گفت علویی بـود  استاد عبدالرحمن گفت، کی مقری شیخ ما بود، که روزی شیخ در نشابور مجلس می :حکایت

شـیخ در حـال روی . داریم و عـزت و دولـت شـیخ دارددر مجلس شیخ، مگر بدل آن علوی بگذشت کی نسب ما
دانیـد کـی ایـن  آنگه روی به جمع کـرد و گفـت مـی. بدان علوی کرد و گفت یا سید بهرت ازین باید و بهرت ازین باید

بدانک محمد علیه السـالم هـرچ یافـت . گوید کی نسب ما داریم و دولت و عزت آنجاست گوید؟ می سید چه می
ایـد  ز نسب، کی بوجهل و بولهب هم از آن نسب بودند و شما به نسب از آن مهرت قناعت کـردهاز نسبت یافت نه ا

کنیم، الجرم از آن دولـت و عـزت کـه  ایم و هنوز قناعت نمی و ما همگی خویشنت را در نسبت بدان مهرت برپداخته
  .بآن مهرت داشت ما را نصیب کرد و بنمود کی راه به حضرت ما به نسبت است نه به نس

روحـه العزیـز در  اللّـهعلیه گفت کـه روزی شـیخ ابوسـعید قـدس  اللّهجدم شیخ االسالم ابوسعید رحمة :حکایت
اندیشید کی این سخن کی ایـن شـیخ  دانشمندی فاضل در مجلس حاضر بود، با خود می. گفت نشابور مجلس می

ای دانشـمند ایـن سـخن کـی مـا  شیخ حاىل روی بـدان دانشـمند کـرد و گفـت. گوید در هفت سبع قرآن نیست می
یـا آن دانشمند گفت ای شیخ سبع هشتم کدامست؟ شیخ گفت هفتم سبع آنست کـه . گوییم در سبع هشتم است می

شـما پنداریـد کـی سـخن . حـیدِهِ مـا اَوْحی اِىل عَبْـفَاَوْو هشتم سبع آنست که  کَزِلَ اِلَیْما اُنْ اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ
علیه و سلم این هفت سبع است  اللّهبر محمد صلی  که النهایة اللّهو معدودست؟ آن کالم  خدای عزوجل محدود

رساند در حصـر وعـد نیایـد و منقطـع نگـردد، در هـر لحظـۀ ازوی رسـوىل بـدل بنـدگان  اما آنچِ در دل بندگان می
  :پس گفت. اللّهظُرُ بنُورِ مِن فَاِنَّهُ یَنْمُؤْاِتَّقُوا فراسَةَ الْفرماید  علیه و سلم می اللّهرسد چنانک مصطفی صلی  می

ــــــت ــــــو راح ــــــرا ت ــــــربم ــــــه خ ــــــه ن   معاین

 

ــــد ــــود کن ــــه س ــــرب چ ــــد خ ــــه آم ــــا معاین  کج
 

و  تـازی آید کی پهنـای لـوح محفـوظ چندانسـت کـی بـه چهـار هـزار سـال اسـب تـازی مـی آنگاه گفت در خرب می
اند،  ن ماندهآن همه کی بدین خلق بريون داده است از آدم تا رستخیز همه درآخط است، ازتر از موی یک  باریک

  .از دیگران خود خرب ندارد
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ن جملـه یکـی آروحـه العزیـز بنشـابور بـود او را منکـران بودنـد و از اللّـهن وقت که شیخ قـدس آهم در :یتاحک
شد کی اصـحاب رأی  نمود از باطنش بريون نمی قاضی صاعد بود کی ذکر او رفته است و اگرچ بظاهر انکار نمی

گویـد کـی اگـر همـه عـالم  روزی قاضی را گفتند کی بوسعید می. کرامت اولیا را منکر باشند و او مقدم ایشان بود
فرمود تا دو برۀ فربه یکسان آوردند و . او گفت من امروز این مرد را بیازمایم. خون طلق گريد ما جز حالل نخوریم

ا دادند یکی از وجه حالل دیگر از حرام و هر دو را بیک شکل بیاراستند و بیک رنگ بریان کردند و هر دو رابه
خـدمتکاران بریانهـا بـر سـر  شما این بریانهـا بـر اثـر مـن بیاریـد روم بر دو طبق بنهادند و گفت من بسالم شیخ می

آوردند چون بسر چهار سوی رسیدند غالمان ترک مست بدیشان باز خوردند و تازیانهـا در نهادنـد و  نهادند و می
بریـان درآوردنـد و ایشـان از در خانقـاه درآمدنـد و یـک . کسان قاضی را بزدند وآن برۀ که حـرام بـود در ربودنـد

شـیخ روی بـوی کـرد و گفـت ای . قاضی بخشم در ایشان نگاه کرد و در اندرون اوصفرا بشورید. بخدمت بنهادند
. وحرام به حرام خوار رسد و حالل بـه حـالل خـوار رسـید تـو صـفرا مکـن را سگانرا و سگان مردار قاضی مردار

ار که در باطن داشت برداشت و توبه کـرد و عـذرها خواسـت و از خـدمت شـیخ قاضی از حال خود بشد و آن انک
  .معتقد بازگردید

شـیخ بفرمـود حسـن . اند کی شیخ را تاجری در نشـابور تنگـی عـود آورد و هـزار دینـار نشـابوری آورده :حکایت
وره بنهادنـد و پـس تنـ. مؤدب را تا دعوتی بساخت و آن هزار دینار چنانک معهود بود درآن دعوت صـرف نمـود

تا همسـرایگان مـا را از بـوی خـوش نصـیبی باشـد و شـمع بسـیار  ن تنوره نهادندآشیخ بفرمود تا آن تنگ عود در
ظـیم محتسبی بود در آن عهـد عظـیم مسـتوىل و صـاحب رأی و شـیخ را و صـوفیان را ع. بفرمود تا بروز در گرفتند

کنی؟ شمع بروز درگرفنت و تنگ عود در تنوره نهـادن  منکر، بخانقاه در آمد و شیخ را گفت این چیست کی تو می
محتسب در . شیخ گفت ما ندانستیم کی این روا نیست تو برو و آن شمعها را بنشان. روا نیست و کس نکرده است

  :شیخ گفت. ۀ محتسب افتاد و بیشرت بسوختپیش شمعی شدتا بنشاند و پفی درداد، آتش درروی و موی و جام
  ن شــــــمعی کــــــه ایــــــزد بــــــر فــــــروزدآهــــــر

 

 کســـــی کـــــش پـــــف کنـــــد ســـــبلت بســـــوزد
 

  .محتسب از گفنت پشیمان شد و توبه کرد
یـک شـب . ادخار عظیم رغبـت نمـودی درویشی بود در نشابور و او را عظیم میلی بدنیا بود و برجمع :حکایت

دیگر روز درویش عظیم . بود برداشت، مگر مرقعی که نقدوی در آنجا بود بماند چهردزد در خانۀ او راه یافت و 
شـیخ در میـان سـخن روی بـدان درویـش کـرد و گفـت ای . مهجور و شکسته به مجلس شیخ آمد و با کس نگفت

  :درویش
ـــــــــــودم ـــــــــــت ب ـــــــــــا دوش ببام   آری جان

 

ــــــودم ــــــن ب ــــــد م ــــــت دز نَبُ ــــــی دزدس  گفت
 

شیخ گفت چنني بایـد کـی همـه . آمد و آن نقد کی مانده بود در میان آورددرویش فریاد درگرفت و به خدمت شیخ 
  .در میان باشد
شیخ ابوالقسم روباهی بود در نشابور، از بزرگان متصوفه و سرور ده درویش بود از صوفیان معـروف و  :حکایت

مجلس شیخ حاضر شـدند و چون شیخ به نشابور رسید هر ده ب. اند ایشان مریدان استاد امام ابوالقسم قشريی بوده
سبحانه و تعـاىل  حقّابوالقسم روباهی گفت کی مدتها از . در خدمت شیخ بیستادند و از جملۀ مریدان شیخ شدند

نمـودم تـا یـک شـب  شبها درین معنی زاری و تضرع مـی. خواستم کی یا رب درجۀ شیخ بوسعید بمن نمای درمی
مـرا . شرتی درانگشت دست راست، نگینی پريوزه در وی نشاندهعلیه و سلم بخواب دیدم، انگ اللّهرسول را صلی 
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انگشـت بمـن نمـود و گفـت چـون نگینسـت در . اللّـهطلبـی؟ گفـتم بلـی یـا رسـول  گفت درجۀ شـیخ بوسـعید مـی
از خواب بیدار شدم و دیگر روز به خدمت شیخ به مجلس بنشستم، روی به من کـرد و . لرز بر من افتاد. انگشرتی

  .روحه العزیز اللّهشرتی چونست؟ چون از شیخ بشنیدم درپایش افتادم، قدس گفت حدیث آن انگ
بوعثمان حريی از : کی او گفت کی از خواجه اسمعیل عباس شنیدم کی گفت بخط خواجه ابوالربکات :حکایت

خـویش در  شـیخ را در خانقـاه. مشایخ نشابور بوده است و نشست او در محلۀ ملقاباد بوده است و مرید شیخ مـا
. ملقاباد مجلس نهاد و ازو درخواست کی در خانقاه او در هفتـه یـک نوبـت مجلـس گویـد، شـیخ اجابـت فرمـود

 اللّـهگویدی و صاحب شرع مصطفی صلوات  بوعثمان گفت شبی بخواب دیدم که شیخ در خانقاه من مجلس می
بخاطر من درآمد کی عجب است کی  کرد و سالمه علیه در مجلس نشسته بدیگر جانب منرب و شیخ بوی نگاه نمی

تُ یارِ هـذا وَقْـاَغْتَ النَّظَرِ اِىل الْسَ هذا وَقْلیْنگرد، شیخ در حال روی بمن کرد و گفت  شیخ بصاحب شرع نمی
کَ واِيل حِـیَ اِلَیْـاُوْ وَلَقَـدْچون مجلس به آخر رسانید روی سوی صاحب شرع کرد و گفت  مُکاشَفَةِفِ والْکَشْالْ

و دست بـر روی فـرو  علی محمد و آله اجمعني اللّهبَطَنَّ عَمَلُکَ و صلی ت لَیَحْرَکْاَشْ لِکَ لَئِنْقَبْ نْالَّذینَ مِ
  .بیدار شدم و متحري بماندم. آورد و از منرب بزیر آمد

روحـه العزیـز قصـیدۀ  اللّـهابوبکر محمد الواعظ السرخسی گفت من بعد ازوفات شیخ ابوسـعید قـدس  :حکایت
  :را و آن بقعۀ بزرگوار بستودم و در آن قصیده این دو بیت گفته بودم گفتم شیخ

 را مکــان بــودحــقّزان گفــت آنــک گفــت کــی
ــــدر مکــــان نمــــود ــــزدت ان ــــق ای   از بهــــر خل

 

 شـــبهت بـــدش کـــه تـــو بـــه مکـــان مکـــني دری
 زیــــرا کــــی خلــــق را ز بــــرون نیســــت قــــادری

 

یخ برخوانــدم، شــیخ عبدالصــمدبن الحســني الصــوفی شــ چــون ایــن قصــیده در تربــت مقــدس در حضــور فرزنــدان
پس بر . السرخسی که از مریدان خاص شیخ بود و از اصحاب عشرۀ او، گفت صدق این دو بیت را حکایتی بشنو
جایگـاهی  سر تربت مطهر در حضور جمع گفت من درخدمت شیخ بنشـابور بـودم، شـبی بخـواب دیـدم کـه شـیخ

چـون شـیخ را گفتمـی چیسـت ای شـیخ کـه بـر جایگـاه خـویش . مثل آنجا نشسـنتنشسته بودی که معهود او نبود 
خـویش ننشسـتۀ؟  ننشستۀ؟ شیخ گویدی من بر جایگاه خویشم، دیگربار گفتمی که ای شیخ چونسـت کـه برجایگـاه

شیخ گفتی مرا مکان نیست نه تحت و نه فوق، نـه یمـني و نـه یسـار و نـه جهـت و اینـک مـا در مکـان . خريهست
از . یم برای مصالح مردمانست و برای آنک تا حوایج خلق از ما روا شود و کـار ایشـان بـه سـبب مـا برآیـدنشین می

بامداد در مجلس بودم نشسته کی شیخ ازصومعه بـريون آمـد و بـر تخـت . خواب بیدار شدم و باوراد مشغول شدم
عبدالصمد بیا و آن خواب کـی  نشست چنانک معهود او بود، لحظه سر در پیش افگند، پس سر برآورد و گفت یا

سـر . من از آن حال به تعجب بماندم که من آن خواب به هـیچ آفریـده نگفتـه بـودم. دوش دیدۀ ما را حکایت کن
هنوز مـن آغـاز نکـرده بـودم کـه . کوشیدم تا کسی دیگربنشنود بگوش شیخ بردم و آن خواب را اساس نهادم و می

نشـینیم واال مـا را مکـان  ردمان شنوند کـی مـادر مکـان بـرای ایشـان مـیشیخ آواز بلند کرد و گفت چنان گوی که م
اکنـون ایـن دو بیـت بعـد از . فریاد بر من افتاد وآن خواب با مردمان تقریر کـردم، حـالتی خـوش پیـدا شـد. نیست

  .وفات او بر زفان تو رانده است
مردمـان برفتـه بودنـد و مـن حسن مؤدب گفت کی روزی شیخ در نشابور از مجلس فـارغ شـده بـود و  :حکایت

بایست که شیخ در آن معنی سخنی گوید  و مرا می پیش وی ایستاده، و مرا وام بسیار جمع شده و دل مشغول مانده
او  آمد، من پـیش واپس نگریستم، پري زنی از در خانقاه درمی. گفت، شیخ اشارت کرد کی باز پس نگاه کن و نمی
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من بستدم و شـاد . شدم، صرۀ زر بمن داد و گفت صد دینار ست، بخدمت شیخ بنه و بگو تا دعایی در کار ما کند
رو تـا  شـیخ گفـت اینجـا منـه، بـردار و مـی. پـیش شـیخ بـردم و بنهـادم. شدم و گفتم هم اکنـون قرضـها را بـازدهم

خفته، سالم ما بـوی رسـان و صـرۀ زر بـوی ده و بگورستان حريه، آنجا چهار طاقیست، نیمی افتاده، پريیست آنجا 
حسن گفت من برفتم، پريی را دیدم ضعیف، طنبوری زیر سر نهـاده . بگوی چون این برسد بر ما آی تا دیگر دهیم

. مـرد فریـاد درگرفـت و گفـت مـرا پـیش شـیخ بـر. و خفته، او را بیدار کردم و سالم شـیخ رسـانیدم و زر بـوی دادم
جوان بودم در پیش خلـق  ام طنبور زدن است بینی، پیشه ام چنني که می ست؟ گفت من مردیپرسیدم که حال تو چی

اکنون چون پـري شـدم حـال  ،درین شهر هیچ جای دوتن بهم ننشستندی کی نه من سیم ایشان بودمی. قبوىل داشتم
ن و فرزنـدم نیـز از خانـه دور کردنـد کـی مـا تـرا اکنون کـی نـان تنـگ شـد ز. برمن بگشت و هیچ کس مرا نخواند

راه فـرا هـیچ جـای ندانسـتم، بـدین گورسـتان آمـدم و بـدرد بگریسـتم و . توانیم داشت، ما را در کار خـدا کـن نمی
و مـن، امشـب تـرا مطربـی خـواهم کـرد تـا  همه خلقم دانم بخدای تعاىل مناجات کردم که خداوندا هیچ پیشه نمی

گریستم، بامداد مانده شده بودم، در خواب شـدم تـا ایـن سـاعت  زدم و می تا بوقت صبح دم طنبور می. نانم دهی
دسـت و پـای حسن گفت با او بهم بخدمت شیخ آمدم، شیخ همانجا نشسته بود، آن پـري در . که مرا تو بیدار کردی

. کسـی درخرابـه نفسـی زدی، ضـایعت نگذاشـت افتاد وتوبه کرد، شیخ گفت ای جوامرد ا سر کمی و نیستی و بـی
ای حسن هیچ کس در کار خدای زیان نکردست آن او پدیـد آمـد  گفت خور گوی و این سیم می برووهم با او می
شیخ از مجلس فارغ شد، کسی بیامـد و دویسـت دینـار زر بمـن داد حسن گفت دیگر روز کی . آن تو نیز پدید آید
  .وجه صرف کرده شد چون بخدمت شیخ بردم فرمود کی در وجه وام نه و در آن. کی پیش شیخ بر

هم حسن مؤدب گفت کـی مـرا وقتـی از جهـت صـوفیان در نشـابور قرضـی بسـیار برآمـده بـود و صـرب  :حکایت
 اللّـهگفـتم . نماز بامداد گزارد،گفت ای حسن دوات و پارۀ کاغذ حاضر گـردان روزی. کردم تا شیخ چه فرماید می
  :دوات و کاغذ پیش شیخ آوردم، شیخ بنوشت کی. اکرب

  هـــــر جـــــا کـــــه روی دو گاوکارنـــــد و خـــــری

 

 خــــواهی تــــو بــــرو بمــــرو خــــواهی بهــــری
 

حسن گفـت . ید بوی رسانمرا گفت اینکاغذ بستان و بدر خانقاه بريون شو، بدست راست، آنکس را که پیش تو آ
بـوس بـر داد و بـر چشـم . چون بريون رفتم جوانی پیش آمد سالم گفتم و سالم شیخ برسـانیدم و کاغـذ بـوی دادم

. تاریک بود، نتوانست خواندن، بدر گرمابه رسیدیم آن جوان به حمام رفت و نبشته برخوانـد، واقعـۀ او بـود. نهاد
ردم، سالم گفت، صد دینار زر و نافـۀ مشـک و پـارۀ عـود پـیش شـیخ من اورا پیش شیخ ب. مرا گفت پیش شیخ بر

جوان بريون آمد و مـرا گفـت بـا مـن بیـا، بـاوی . شیخ گفت دل فارغ دار کی مقصود هم اینجا حاصل شود. بنهاد
رفتم، در کاروان سرایی شدم، صد دینار دیگر بسخت و بداد و گفت در وجه اوام شـیخ کـن و اگـر مقصـود اینجـا 

من سؤال کردم کی واقعۀ تو چیست؟ گفت مرا یک همباز به بلغارست و یکـی . د صددینار دیگر بدهمحاصل شو
دیگر بنهر واله، سه سالست، مرا دوش قاصدی رسید از مرو که یک انباز بمرو آمده است، من عزم مـرو کـردم، در 

کـردم کـه بـه مـرو روم یـا  مـن همـه شـب اندیشـه مـی. گر انباز بهری رسیده اسـتشب قاصدی دیگر رسید که آن د
بهری؟ سحرگاه مرا در دل آمد کی بامداد به نزدیـک شـیخ روم و او را صـد دینـار زر و قـدری بـوی خـوش بـرم و 

امدم، تو مرا پیش آمـدی و کاغـذ  ن بروم، بامداد میآازوی سؤال کنم که به مرو روم یا بهری هرچ او اشارت کند بر
حسـن گفـت نمـاز . ني جا مقصود حاصل آید، منتظرم تا چه پدید آیداکنون چون بر لفظ شیخ رفت کی هم. دادی

نماز دیگـر بـه بـازار بـريون شـدم، آن جـوان را . آمده بود رسید يپیشني آن جوان رادیدم مرا گفت آن انباز کی بهر



 ۴۷

آمـدم و چنانـک شـیخ فرمـوده بـود  گفت همباز دیگر از مرو در رسید، من به طلـب تـو مـی دوید و می دیدم که می
من پیش شیخ آمدم، شیخ فرمود کـه آن سیصـد دینـار زر . صد دینار دیگر به من داد. مقصود هم اینجا حاصل آمد

تعـاىل  حـقّبوام باز ده و بعد ازین هیچ داوری مکن که آنچ این قـوم خورنـد آنـرا داوری نباشـد کـی گزارنـدۀ ایـن 
  .است

اورده بودند، کـه وجـه آن نداشـتم و جمـع را حسن مؤدب گفت کی روزها بود کی در خانقاه گوشت نی :حکایت
نزدیـک  مرا گفت برخیز یا حسـن و نزدیـک آن جـوان رو: گفت یک روز شیخ مجلس می. بود تقاضاء گوشت می

. ییسـت بدرویشـان رسـان کی بربنـد تسـت یـک دینـار و حبـهآن جوان شدم،گفتم شیخ گفت ای جوان، آن درست 
شـیخ گفـت بـرو تـا بـه سـر بـازار . چون بشنید گریان شد، بند را بگشاد و درست زر بمن داد، بخدمت شـیخ آوردم

از اند ن گوآدر آهنگران، جوان قصاب برۀ شري مست بر دست دارد تکلفها کرده، از وی بخر و با او برو تا بشوله و
کـردم کـه چنـد روزسـت در خانقـاه  رفتم و همه راه بدرون داوری می می .تا جانوران آن مغاک دهانی چرب کنند

چون رفتم همچنان دیدم کی شیخ فرموده بود و آن . دهد گوشت نبوده است، شیخ برۀ شريمست پرورده بسگان می
با خود بربدم وآن بره در پیش سگان انـداختم و  بره را ازوی خریداری کردم و آن درست بوی رسانیدم و جوان را

آن جوان بگریسنت استاد و گفت مرا پیش شیخ بـر، جـوان را بخـدمت شـیخ . ن بانکار به نظاره بیستادندآخلقی بر
ر آن بره رنج یخ مرا گفت ای حسن چهار ماهست که این جوان دش .گفت توبه کردم بردم، در پای شیخ افتاد و می

برد، دوش آن بره بمرد جوان را دریغ آمد که بیندازد، روانداشتیم کی آن مردار به حلق خلق رسد و مسـلمانی از  می
کنی؟ این درویشـان  این مرد بمقصود رسید، آن جانوران نیز لبی چرب کردند، تو داوری چرا می. آن مردار بخورد

جهت صوفیان شیخ گفـت ایـن  جوان بر پای خاست و گفتا که مرا گوسفند حالل هست پاکانند، جز پاک نخورند
  .بایست تا سگان دهنی چرب کنند و این مرد به مقصود رسد و شما بگوشت حالل همه می

خوانـد و در  قرآن مـی در آن وقت کی شیخ بوسعید به نشابور بود مؤذن مسجد مطرز یک شب بر مناره :حکایت
چـون آفتـاب روی بنمـود کـس . ترک را آواز مـؤذن خـوش آمـد، بسـیاری بگریسـت آن همسایگی ترکی بیمار بود،

مؤذن . گفت دیگرباره برخوان. خواندی؟ گفت بلی بفرستاد ومؤذن را بخواند و گفت دوش برین مناره قرآن تومی
. مؤذن بستد و از پیش ترک بريون آمد و بـه مجلـس شـیخ آمـد. اه کردیک درست زر بوی همر .پنج آیتی برخواند
شـیخ روی . گفت، در میـان مجلـس دو سـگبان از در خانقـاه درآمدنـد و از شـیخ چیـزی خواسـتند شیخ سخن می

در تفکر افتاد کـه تـرک زر تنهـا مؤذن  .كرد و گفت آن درست زر كه از ترك گرفتۀ بدين هر دو شخص رسانبمؤذن 
  .شیخ گفت بسیار میندیش کی آب گرمابه پارگني را شاید و آنجا هیچ کس حاضر نبود شیخ را که گفت؟ بمن داد
حسن مؤدب گفت کی روزی شیخ مرا بخواند و گفت بدر بـريون شـو و بدسـت راسـت بـازگرد، هـرک  :حکایت

دسـت  گربی رادیدم بحکم اشارت شیخ بريون آمدم .داری برینجا نه هرچت پیش او دار و بگوی پیش تو آید دس
پس گرب را بـه خـدمت شـیخ بـردم، گفـت ای . گرب گفت اول مسلمان شوم، مرا بخدمت شیخ باید برد. پیش داشتم

  .شیخ نهاد شیخ اسالم عرضه کن، پس اسالم آورد و هرچ داشت در راه
روحه العزیز حسن مؤدب را بخواندو گفت نزدیک شحنه باید رفت و  اللّهروزی در نشابور شیخ قدس  :حکایت

حسن گفت من روانه شدم و همه راه . بگوی کی درویشان را ترتیب سفرۀ کند و او شحنۀ شهر بود و منکر صوفیان
ایـن چگونـه خواهـد بـود؟ چـون . منکرتر از وی نیستتر و شیخ را  گفتم کی در نشابور هیچ کس ظالم با خود می
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ناگـاه چشـم .من متحـري بمانـدم. کردند زد و خلقی از دور نظاره می رفتم اورادیدم کی یکی را بچوب می نزدیک
سالم  کند؟ یکی بیامد و ازمن سؤال کرد که اینجا چه استادۀ؟ من شحنه بر من افتاد، گفت آن صوفی آنجا چه می

بعـد از .او بطریـق اسـتهزاء سـخنها گفـت. فرماید کی ترا ترتیب سـفرۀ صـوفیان بایـد کـرد که شیخ می شیخ رسانیدم
خواهـد کـی سـفره بـه سـیم حـرام  مگر شیخ می: آندست فراز کرد و کیسۀ سیم برداشت و بسوی من انداخت وگفت

و به خـدمت  من سیم برداشتم. ستاندم ازین مرد) ؟(سپنهنهد؟ شیخت را بگوی این سیم همني ساعت بچوب سر 
کردنـد و انکـار  درویشـان بـدان حالـت تعجـب مـی. شیخ گفت بردار آنـچ بجهـت سـفره بایـد ترتیـب کـن. بنهادم
نمـود وجمـع نیـز بانکـار  نـاول مـیشـیخ دسـت فـراز کـرد و طعـام ت ،.کـردم من رفتم و ترتیب سفره می. نمودند می

گریست و پـای  آمد و می جوانی برخاست و به خدمت شیخ گفت، دیگر روز شیخ مجلس می. کردند موافقتی می
شیخ گفت چه خیانت . شیخ را بوسه داد و گفت مرا بحل کن که من با شما خیانت کردم و قفای آن اینک خوردم

گفت پدرم بوقت وفات مرا بخوانـد و دو کیسـۀ سـیم بمـن داد و گفـت کـی . باید گفترفته است؟ بادرویشان باز 
 من وصیت پدر بجای نیاوردم، گفتم من در وجه خویش صرف کنم بعد وفات من این سیم را بخدمت شیخ رسان

فت و مؤاخذت کرد و صدچوب بر من زد و یک کیسـه سـیم شحنه بتهمت دروغ مرا بگر. که مرياث حالل منست
شـحنه زر را بـوی داد، آن سـیم حـالل از آن . از من بستد و من هنوز آنجا بودم کی خادم تو آمد وپیغام را رسـانید

شـیخ گفـت . شیخ است و اینک کیسۀ دیگر من آوردم و کیسه بخدمت شیخ نهاد و گفت مرا بدانچ کردم بحـل کـن
پـس شـیخ روی بجماعـت . شغول مدار کی آن ما بما رسید وآن تو بتو رسـید و تـرا آن در راه بـودای جوامرد دل م

این خرب به شحنه رسید، در حال به خـدمت شـیخ آمـد و توبـه . آورد و گفت هرچ بدین جمع رسد جز حالل نباشد
  .شد شیخ کرد و ترک ظلم گرفت، و مرید

روحه العزیز بنشابور بود دو مرد معروف با یکدیگر گفتند کـی مـا  اللّهکی شیخ قدس  اند کی درآن آورده :حکایت
را از شیخ امتحانی باید کرد تا به کرامات بجای آرد یا نه؟ به نزدیک شیخ رویم و از وی چیزی بستانیم و بهریسـه 

ند و گفتند کی در همسرایگی مادخرت کیسـت یتیمـه، اورا بـه شـوهری حکایتی راست کردند و پیش شیخ آمد. دهیم
ایم و امروز آن شغلک او راسـت شـده اسـت، امشـب او را  او را فریضه بکار آید از هرکسی بخواسته هرچدادیم و 

شـیخ . به روزگـار ایشـان فـرا رسـد تربّک باید که او را بروشنایی شیخ بخانۀ شوهر بریم تا آن می. سپاریم بخصم می
چـون آن . فروشـند حسن مؤدب را بخواند و گفت ای حسن دو شمع بزرگ بیاور و بدیشان ده که هریسه گران مـی

هر دو این سخن بشنیدند ازدست بشدند و روی در پای شـیخ مالیدنـد و توبـه کردنـد و از مالزمـان خـدمت شـیخ 
  .شدند

مگـر طبیـب گـرب بـود، . دند تا شیخ را مداوا کنـداند کی شیخ ناتوان شده بود، طبیبی را حاضر آور آورده :حکایت
چون به شیخ رسید خواست کی دست بر نبض شیخ نهد، شیخ حسن را گفت ای حسن ناخن پريا بیـار و نـاخن او 
بازکن و موی لبش باز کن و در کاغذی پیچ و بوی ده که ایشان را عـادت نباشـد کـه بیندازنـد وآبـی بیـار تـا دسـت 

نگریست و زهره نداشت کی خالف کردی، چون آنچ شیخ فرمـود بجـای آوردم طبیـب  یآن طبیب متحري م. بشوید
. شیخ دست بگردانید و دست وی بگرفت و یـک سـاعت نگـاه داشـت پـس رهـا کـرد. دست بر دست شیخ نهاد

شیخ آواز داد کی چنـد از پـس نگـاه کنـی . نگریست شد و باز پس می طبیب برخاست کی بشود، تا بدر خانقاه می
  .آن گربباز گشت و بدست شیخ مسلمان شد و جملۀ خویشان او ایمان آوردند! ا بنگذارند کی برویکی تر
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. پري بوصالح دندانی مرید خاص شیخ بود و خدمت خالل او داشتی و موی لـب هـم او راسـت کـردی :حکایت
هفتـاد دانشـمند علـم درویشی پري بوصالح را گفت کی موی لب باز کردن مرا بیاموز، بخندید و گفت ای درویش، ب

 راین پري بوصالح گفت که شیخ را در آخر عم. این کار بدین آسانی نیست. باید کی موی لب درویشی باز توان کرد
یک دندان بیش نمانده بودو هر شب چون از طعام خوردن فارغ شدی خالىل از من بستدی و گرد بر گـرد دنـدان 

یک شب چون شیخ خالل بستد، از آنجا که شعف آدمیسـت  .برآوردی و بوقت دست شسنت آبی بوی فراگذاشتی
بر اعرتاض کردن بر همه کسی، بدل من درآمد کی شیخ دندان ندارد و بخاللش حاجب نیست، هر شـب خـالل از 

گـريد؟ شـیخ سربرداشـت و بمـن نگـاه کـرد و گفـت اسـتعمال سـنت راو طلـب رحمـت را، کـه رسـول  من چـرا مـی
  .من آگاه گشتم و گریه برمن افتاد. لّلنيَ مِن اُمّتي فِي الوضوءِ وَالطعامالمخ اللّهرَحم فرماید کی  می

و  ،اند که درآن وقت که شیخ بوسعید بـه نشـابور بـود، خواجـه علیـک را کـه از مریـدان شـیخ بـود آورده :حکایت
بنوقان رسیدیم حسن گفت بیا تـا بـرویم  خواجه علیک گفت چون. خواجه حسن مؤدب را، بمیهنه فرستاد بمهمی

خواجه علیک گفت شـیخ مـا را بمیهنـه فرسـتاد، از راه . و این خواجه مظفر را ببینیم و او مردی بزرگ بوده است
بمیهنه شدیم و آن مهم که شیخ فرموده بود راسـت . حسن بسیار بگفت هیچ سود نداشت. بجایی دیگر نتوانیم شد

شوم ترا موافقت باید کرد و اگر نکنـی  ن رسیدیم حسن گفت من پیش خواجه مظفر میچون بازگشتیم و بنوقا. شد
شنود  من موافقت وی کردم، چون بنشستیم خواجه امام مظفر در سخن آمد و حسن مؤدب آن سخن می. تنها بروم

نهـی  گفتم این سخن که انتهـا مـی چون خواجه امام مظفر سخن تمام کرد. کرد کی آنجا مقام کند و دلش میل می
. خواجه امام مظفر بشکست و حسن با خویشنت آمد، برخاستیم و از پیش وی بـرون آمـدیم. شیخ ما ابتدا نهادست

شه افتاده بود، تو آن سخن گفتی مـرا آن اندیشـه در چون به مقام رسیدیم حسن با من در میان نهاد کی مرا چه اندی
چون به نشابور رسیدیم در خانقاه رفتیم چون شیخ را نظر بر ما افتادروی بحسن . باقی شد و دانستم که خطا کردم

حسن در زمني افتادو اسـتغفار  .مؤدب کرد و گفت آن مرد انبان حدیث تو پر کرده بود، اگر علیک نگونسار نکردی
  .کرد
خواجه ابومنصور و رقانی کی وزیر سلطان طغـرل بـود بیمـار شـد،چون کـارش تنـگ درآمـد شـیخ را و  :ایتحک

ون مـن در به شما یـک حاجـت دارم،چـ ام استاد امام ابوالقسم قشريی را بخواند و گفت من شما را دوست داشته
هـر دو از . بسر خاک من چندان مقام کنید که من از عهدۀ سؤال بريون آیم بقوت شما و بزرگدپرده شوم شما هر 
چـون بـه . امـام در پـیش آن کـار ایسـتادندچون برحمت خدای تعاىل پیوست، شیخ مـا بـا اسـتاد . وی قبول کردند

تو مقام کـن  اند، نربده بودند، استاد امام شیخ را گفت کی هنوز خاک فرونکنده گورستان رسیدند هنوز خاک فرو
شـیخ برخاسـت و گفـت تمـام شـد و  خاک تمام شد و خواجه بومنصور را دفن کردنـد .تا من مردمان را بازگردانم

رسـوالن  وصیت که کرده بود شیخ چه فرمـود؟ شـیخ گفـت باستاد امام رسید استاد امام گفت پس آنچون . برفت
چـون . ر خـاک؟ ایـن بگفتنـد و برفتنـدبینی کـه کیسـت بـر سـ آمدند و سؤال کردند آن یکی فرا آن دیگر گفت نمی

  .ایشان برفتند ما نیز برفتیم
دعـا  از شـیخ ابرهیم ینال برادر کهني سلطان طغرل بود و عظیم ظالم و شحنۀ نشابور بود و اهل نشـابور :حکایت

گفت ابـرهیم ینـال بـه مجلـس  تاروز آدینۀ کی شیخ مجلس می. خواستند، شیخ دعا نگفتی اما گفتی نیک شود می
شـیخ گفـت چیسـت؟ گفـت . چون مجلس تمام شد ابرهیم پیش تخت شیخ آمد و بیسـتاد. آمد و بسیاری بگریست

پس شیخ تیز دروی نگـاه . سه بار بگفت! گفت بایدم. شیخ گفت نتوان! گفت بایدم. شیخ گفت نتوان! مرا بپذیر
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گفـت . گفـت امريیـت نباشـد، گفـت شـاید. گفـت شـاید گفت جانت بربد،. نعمت برود، گفت شاید: کرد و گفت
ابـرهیم ینـال کاغـذ بسـتد و . اللّـهابرهیم مناکتبـه فضـل : آوردند شیخ بنوشت کی دوات. دوات و پارۀ کاغذ بیارید

. بوسه برداد و در میان نهاد و بريون رفت و همان شب به جانب عراق روان شد و بهمـدان بنشسـت وعاصـی شـد
حاجـت . او پیغام فرستاد کی دانم کـی مـرا بخـواهی کشـت. با او جنگ کرد و او را بگرفتسلطان طغرل برفت و 

خطیست از آن بوسعید در کیسۀ من، چون مرا در خاک نهند کاغذ را بدست مـن بنهنـد کـه او مـرا  من بتو آنست که
  .این واقعه گفته بود و دست گري من آن خط خواهد بود

قصابی بود بر سر . بسر کوی عدنی کویان رسید با جماعتی متصوفه در نشابور، اند کی روزی شیخ آورده :حکایت
مشتی افسوس خواران، سـرو ! کوی، چون شیخ با جماعت بوی رسیدند، قصاب با خود گفت ای مادر و زن اینها

و شـیخ را از راه فراسـت . م چند بگفـت چنانـک هـیچ مخلـوق نشـنودو دشنا! گردن ایشان نگر، چون دنبۀ علفی
حسـن بـر قصـاب شـد و گفـت تـرا شـیخ . حسـن مـؤدب را گفـت ای حسـن آن قصـاب را بیـار. ن اطـالع بـودآبر
رمابـه حسـن او را بـه گ. شیخ صوفی را پیش حسـن فرسـتاد و گفـت او را بـه گرمابـه بریـد .مرد برتسید،. خواند می

شیخ گفت به بازار شو و کرباسی باریک و جفتی کفش و دستاری کتان طربی بخـر . شیخ آمد فرستاد و به خدمت
حسن دو صوفی را به گرمابه بـه خـدمت او فرسـتاد و . و بدر گرمابه رو و صوفیی دورا آنجا برتا او را مغمزی کنند

هـا  چون جامـه. یان را گفت زود پرياهن و ایزار بدوزیدشیخ صوف. حاىل به بازار شد و آنچ شیخ فرموده بود بیاورد
گفتــی  بردوختنــد شــیخ گفــت بــرو و دران مردپوشــان و صــددرم بــوی ده و او را بگــوی کــه همــان ســخن کــی مــی

قصاب درگریسنت آمد و به  .حسن بفرموده برفت و همه بجای آورد. چون سیمت نماند بیا تادیگر بدهم. گوی می
  .د شیخ شدخدمت شیخ باستاد و مری

دانشمند بوبکر شوکانی گفت که پدرم دانشـمند محمـد گفـت در آن وقـت کـه مـن بـه طالـب علمـی بـه  :حکایت
تـا نمـاز دیگـر بـه  ز کی از درس فـارغ شـدمی،روروحه العزیز به نشابور بود و من هر  اللّهنشابور بودم شیخ قدس 

تا یک روز پیش شیخ آمدم، شیخ گوشۀ سجاده . اردمی به مدرسه آمدمیخدمت شیخ بودمی، چون نماز دیگر بگز
اند،  برداشت و مشتی مویز طایفی از زیر سجاده بريون آورد و گفت صوفیان را فتوحی رسیده است، طرسوس کرده

و مادر مدرسه دو شریک بودیم و شیخ سه هفت گفت، من . ایم، هر یکی را هفت هفت هفت ما حصۀ شما بنهاده
چون به مدرسه رفتم شریکم را بـرادری از جانـب . ت کردم و بريون آمدم و در راه مویز بشمردم سه هفت بودخدم

عراق رسیده بود و در خانۀ من نشسته، در رفتم و برپسیدم و مویز حصه کردم چنانک شیخ فرموده بود هر یکـی را 
  .هفت رسید
زیز گفت کی من در ابتداء جـوانی بـه نشـابور بـودم بـه روحه الع اللّهخواجه امام ابوعلی فارمدی قدس  :حکایت

گویـد و  مدتی برآمد خرب در شهر افتاد که شیخ از میهنه آمده است و مجلـس مـی. طالب علمی در مدرسۀ سراجان
چـون چشـمم بـر جمـال وی افتـاد عاشـق او شـدم و . من برفتم تا او را ببیـنم .کرامات او در میان خلق ظاهر شده

و مـن از  داشـتم تـا شـیخ بـريون آیـد بـه مجلـس و همـه روزه گـوش مـی. این طایفه در دل من زیـادت شـد محبت
ه بـودم، تا یک روز در مدرسه در خانۀ خویش بنشسـت. داند مالزمان شدم بنهان، چنانک پنداشتم که شیخ مرا نمی

مرا هوای شیخ در دل افتاد و وقت آن نبود که بمعهود شیخ بريون آید، خواستم کی صرب کنم نتوانسـتم، برخاسـتم و 
خویسنت، شیخ  رفتند، بر اثر ایشان رفتم بی بسیار میبريون آمدم،چون بسر چهارسو رسیدم شیخ را دیدم با جماعتی 

در رفتنـد و مـن نیـز در رفـتم و در گوشـۀ بنشسـتم چنانـک  شـیخ بردند چون بر آن در سرای رسیدند را بدعوتی می
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دید، چون به سماع مشغول شدند شیخ را وقت خوش شد و وجدی بروی ظاهر شد و جامه مجروح  شیخ مرا نمی
ز داد چون از سماع فارغ شدند شیخ جامه برکشید، و پاره کردند، شیخ یک آستني با تريیز بهم جدا کردو آوا. کرد

مگـر از مریـدان شـیخ کسـی، را بـوعلی طوسـی  دانـد که یا بوعلی طوسی کجایی، آواز ندادم، گفتم شیخ مـرا نمـی
گوید، برخاستم و پیش شیخ رفتم،  شیخ دیگر بار آواز داد، هم جواب ندادم، جمع گفتند مگر شیخ ترا می. نامست

جامه بستدم و بوسیدم و پیوسته به خدمت شیخ . این آستني و تريیزیآستني و تريیز بمن داد و گفت تو ما را همچو 
شـدم و  چون شیخ از نشابور برفت من به خدمت اسـتاد امـام ابوالقسـم قشـريی مـی. دیدم آمدم و روشناییها می می

بـه سـاىل دو سـه . گفت برو ای فرزند و به علم آموخنت مشـغول شـو او می. گفتم آمد با وی می حالتها که پدید می
آمـد،  تحصیل مشغول شدم تا یـک روز قلـم از محـربه برکشـیدم، سـپید برآمـد، تـا سـه بـارکی بکشـیدم سـپید برمـی

استاد گفت چون علم دست از تو بداشت تو نیز دست از وی بدار . برخاستم و پیش استاد امام رفتم و حال بگفتم
روزی . سه بخانقاه کشیدم و به خدمت استاد امـام مشـغول شـدممن برفتم و رختها از مدر. به معامله مشغول شو و

استاد برآمد و نماز بگزارد و گفت . استاد امام رفته بود در گرمابه تنها، من برفتم و دلوی چند آب در گرمابه ریختم
ن دیگربـار بگفـت، مـ. خاموش شدم. ادبی کرده باشم این کی بود کی آب در گرمابه ریخت؟ با خود گفتم مگر بی

بوالقسـم بهفتـاد سـال نیافـت تـو  هـرچاستاد گفت ای بـوعلی . چون سه بار گفت گفتم من بودم. هم جواب ندادم
یک روز حالتی به مـن درآمـد کـه در آن . پس مدتی در خدمت او به مجاهدت مشغول بودم. بیک دلو آب بیافتی

ازیـن فراتـر بـود مـا راه  هـرچنیسـت  گفت ای بوعلی حد روش من ازین فراتر. حالت گم شدم، آن واقعه باز گفتم
با خود اندیشه کردم کی مرا پريی بایستی کـی مـرا راه نمـودی و ازیـن مقـام پیشـرت بـردی و آن حالـت . بدان نربیم
. دانستم شد، و من نام بوالقسم گرگانی شنوده بودم، برخاستم و روی بطوس نهادم و من جایگاه او نمی زیادت می

برپسیدم، گفتند به محلت رودبار نشیند، در مسجدی با جماعت مریدان، من رفـتم تـا  چون به شهر رسیدم جای او
بدان مسجد، شیخ بوالقسم نشسته بود، من دو رکعت نماز گزاردم و پیش او شـدم، او سـر در پـیش داشـت، سـر از 

فـت مبـارک شـیخ بوالقسـم گ. سالم کردم و وقـایع خـویش بگفـتم. پیش برآورد و گفت بیا ای بوعلی تا چه داری
برسی با خویشنت گفتم که پري من اینسـت، بـه خـدمت او مقـام . کنی، اگر تربیت یابی به مقامی هنوز ابتدا می! باد

و بعـد مـدتی شـیخ  شیخ ابوالقسم بعد مدت دراز بر من اقبال کرد و عجـوزۀ خـویش بنـام مـن عقـد فرمـود. کردم
بسـی ! بوسعید بطور رسید و من پیش او رفتم، مرا گفت زود باشد ای بوعلی که چون طوطیک ترا در سخن آرنـد

  .سخن بر من گشاده شد برنیامد
ت من بنشابور بودم بتفقه، پیش خواجه امام بومحمـد جـوینی خواجه امام بو نصر عیاضی سرخسی گف :حکایت

مــدتی رنــج بــردم، و خــالف و مــذهب تعلیــق آموختــه، بشــنودم کــی شــیخ بوســعید از مهنــه آمــده اســت و مجلــس 
چون نظرم بروی افتاد از هیبـت وسیاسـت او تعجـب کـردم و چـون در . بر سبیل نظاره به مجلس اورفتم. گوید می

در دلم این اندیشه بگذشت شیخ در حال از سر منربگفت  .مرا هم بدین راه باید رفت و راه خدا اینست سخن آمد
در دل خـویش شـبهتی درآوردم کـی مگـر اتفـاق . از کجـا گفـت من از سخن شیخ بشگفت ماندم تـا. درباید آمدن
چـون کرامـت شـیخ مکـرر شـد . شیخ گفت ایـن حـدیث تـأخري برنتابـد. دیگر بار آن در خاطرم در آمد .چنني افتاد

  .شبهت برخاست
یخ آیـم کسـی خـرب بـه خواجـه چون مجلس تمام کرد برخاستم و بـه مدرسـه شـدم تـا رختهـا بـردارم و بخـدمت شـ

روی؟ حال بـا وی بگفـتم،  او در حال نزدیک من آمد و گفت کجا می. بومحمد جوینی برد کی چنني حاىل هست
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او گفت من ترا از خدمت شیخ باز ندارم و لکن تو درمجلس شیخ شده باشی، مردی دیده باشـی محتشـم و نیکـو 
پنداری کـه تـو شـیخ بوسـعید  اگر می. ش زیادت یافته باشیلهجه و صاحب کرامات ظاهر، آن حال را از علم خوی

توانی شد غلط کردۀ که آنچ او از ریاضت ومجاهدت کرده است تو خرب نداری، ما دانیم که او چه کـرده اسـت تـا 
آن اعتقاد در  چون. از علم دور افتی و بحال او نرسی ین طمع کار علم خویش فرو گذاری،بد آن درجه یافته است

 حـقّرسید و در  رسیدم و از خدمتش فوایدها می شیخ بماند و من پیوسته در تحصیل بودم و بخدمت شیخ می حقّ
  .فرمود من لطفها می

اد اسمعیل صابونی گفت که شبی خفته بودم، چون وقـت برخاسـنت شـد کـی بـوردی مشـغول شـوم، است :حکایت
کاهلی نمودم، کوزۀ بر بالني نهاده بودم، گربۀ آن را بریخت، من شولیده شدم و هم کاهلی کردم و چشمم درخواب 

من بیدار شدم و ! دند کی دزداهل خانه آواز برآور. سنگی از بام در آمد و بر طشتی آمد که در میان سرای بود. شد
دیگر روز به مجلس شیخ شدم، شیخ در میان سخن روی بمـن کـرد و گفـت چـون بنـده همـه شـب . ورد آغاز کردم

بخسبد و دیر ترک برخیزد موشی و گربۀ را بفرمایند تا درهم آویزند و کوزه را آب بریزند تا خواب بـروی بشـولد و 
ازد گویند دزد بود، دزد نبود، فرستادۀ ما بود، تا از خواب بیدارت کند تا دزدی را بگویند که سنگی در سرایش اند

  .ساعتی با ما حدیث کنی
ــــــــودم ــــــــا دوش ببامــــــــت ب   مــــــــه روی بت

 

ـــــودم ـــــن ب ـــــد م ـــــت دزد نب ـــــی دزد اس  گفت
 

  .چون شیخ این سخن بگفت گریسنت بر من افتاد و دانستم کی در هیچ حال شیخ از ما غافل نیست
شیخ گفت که پري موسی گفت که یک روز شیخ مرا در نشابور فرمـود کـه پـیش رو و دو  خواجه بوالفتح :حکایت

پـري موسـی گفـت کـه فـرو مانـدم کـی چگونـه . رکعت نماز کن تا ما بتو اقتدا کنیم و هر حمد که در قرآنست بخوان
زفـان مـن روان به حکم اشارت شیخ در پیش شدم چون تکبري پیوستم هر حمد که در قـرآن بـود بـر . توانم گزاردن

چون نماز کردیم شیخ گفت ای موسی ما از گزاردن شکرهاء خدای تعاىل عـاجز بـودیم شـما نیابـت بداشـتید . شد
  .خدای تعاىل نیکویی دهاد

یـک روز شـیخ را . کـرد بوبکر مکرم گفت کی کیایی بود در نشابور کی پیوسـته بـر شـیخ احتسـاب مـی :حکایت
وایـی و حلـوایی ترتیـب ده و آن سـفط عـود بیکبـار در  خ حسن را گفت زیـرهشی. سقطی عود آوردند و هزار دینار

گفـت . این کیا درآمد تا بر شیخ احتسـاب کنـد. و سفرۀ بتکلف بنهادند. آتش نه تا همسرایگان را نیز نصیبی رسد
اد د شیخ جواب نمی. کرد و سفاهت و زجر می ؟بینی، این چه اسرافست در چنني وقتی تنگ سال و سختی که می

! شیخ گفت نیز فروتـر آی. کیادو تا درآمد! شیخ سر بر آورد و بوی نگاه کرد و گفت درآی. رنجیدند و اصحابنا می
شـیخ درویشـی . نیک دوتا گشت، همچنان بماند و بحیله بازگشت و در مسجدی که در پهلوی خانقاه بود بنشست

  .ن وفات یافتآعد ازدو سال و نیم همچنان بود، ب. کرد را فرمود تا او را خدمت می

رفتم، در نشابور، شیخ بوسعید مرا پـیش آمـد، سـالم  خواجه اسمعیل مکرم گفت که روزی در راهی می :حکایت
کردم، به خاطرم بگذشت کـه  رفتم و در پای و رکاب او نگاه می من برعقب وی می. گفت، جواب خوش باز داد

. کشـید تـا در وی رسـیدمدر حال شیخ عنان اسب باز. کاشکی شیخ مرا دستوری دادی تا بوسی بر پای او دادمی
  .شیخ پای از رکاب بريون کرد و در پیش من داشت، بوسی بر پای شیخ دادم پس اسب براند و من برفتم

رشید الطایفه عبدالجلیل گفت کی محبی بود شـیخ را در نشـابور، مـردی درویـش، و ازتجمـل دنیـاوی  :حکایت
بـه . شـیخ گفـت نتوانـد. اب بـدین رزک درآینـدباید کی شیخ با اصـح بخدمت شیخ آمد و گفت می. رزکی داشت
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. بعد از الحاح بسیار شیخ برنشست و اصحابنا در خدمت شیخ روان شدند. کرد آمد و شیخ اجابت نمی کرات می
درویشـی دو خوشـه انگـور در میـان سـجاده در گوشـۀ رز نهـاد .رز او خرد بود ومردم بسیار، انگور پاک بخوردنـد

یکـی . یشان چون رز تهـی کردندوبرفتنـد آن مـرد در رز نگریسـت، هـیچ انگـور ندیـدچنانک هیچ پیدا نبود و درو
و بـا رز  چون شیخ برفت ومرد هیچ انگـور ندیـد! آن مرد گفت برکۀ امسالني باری رفت! گفت خدای برکت دهاد

ایـن مـرد بـا خودگفـت کـی ایـن هـیچ  دیگر سال کی وقت عمـارت رز درآمـد. امدو بخدمت شیخ نی خشم گرفت
آمـد، در گوشـۀ رز  مـیبرخاسـت و در رز رفـت و گـرد رز بر. مـن كـرده ام ام اگر گناهی کـرده ،کنم نیست کی من می

شـادمان شـد، . سجادۀ نو دید نهاده، برگرفت و باز کرد، دو خوشۀ انگور تازه دید در آن میان نهاده، با برگهای سبز
پس انگـور را بـر طبقـی . فرماید ما و اطفال ما انعامی حقّباید برد تا در  گفت این انگور را به خدمت سلطان می

سلطان را خوش آمـد، بفرمـود تـا طـبقش را پـر زر کردنـد و بـه وی دادنـد، شـاد شـد،  برد، نهاد و بخدمت سلطان
از کرده پشـیمان گشـت، ده دینـار از آن زر برگرفـت و بخـدمت شـیخ . دانست که آن از قدم مبارک شیخ بوده است

  .بر وی افتاد گفت اگر سلطان سوری بتو باز نخوردی بهني چیزی از تو فوت رفته بودی چون شیخ را نظر ،آمد،
کرد، قرایی مـدعی پـیش شـیخ آمـد و  در آن وقت کی شیخ بنشابور بود و آن دعوتهای بتکلف تمام می :حکایت

پنداشت کـه شـیخ  و آن بیچاره را از ابتداء ریاضت شیخ خرب نبود، می. باید کی با تو چهلۀ بدارم خ میگفت ای شی
چـون مـدعی ایـن سـخن . و مـن بـر سـرآیم با خود گفت من شیخ را به گرسنگی بمالم. همه عمر همچنني بودست

در پهلوی شیخ سجاده بیفگند و هـر دو بنشسـتندو  شیخ سجاده بیفگند و آن مدعی! بگفت شیخ گفت مبارک باد
خورد و شیخ اندک و بسـیار هـیچ نخـورد و درخـدمت خـود دعوتهـای بـا  آن مدعی بر قرار چهله داران چیزی می

تر بود و مـدعی هـر روز ضـعیفرت و نحیفـرت بـود و آن دعوتهـای  تر و سرخ روی فرمود و شیخ پیوسته تازه تکلف می
چـون چهـل روز تمـام شـد  .پیچید و از ضعیفی به نماز فریضه دشوار توانستی خاسـنت می دید و بر خود لطیف می

مـدعی گفـت فرمـان شـیخ را . گوییم بباید کـردن شیخ فرمود آنچ درخواست تو بود بجای آوردیم اکنون آنچ ما می
شـیخ فرمـود تـا طعامهـای لذیـذ . ی خوریم و بمتوضا نرویم و بر این اتفـاق کردنـدشیخ گفت چهل روز چیز. باشد

در حرکـت  بردند، مدعی آن گرسنگی چهل روزه داشت، اکلی مستوفا بکرد، یک ساعت برآمـد آوردند و بکار می
شـیخ گفـت  .دیک ساعت صرب کرد نتوانست و در پای شیخ افتاد و توبه کر. نگریست و ساکن بود آمد، و شیخ می

. ایـم بجـای آریـم مـا گفتـه آنـچکن و با ما بنشـني تـا  اکنون تو برو بمتوضا و چنانک خواهی زندگانی می اللّهبسم 
شـد و چهـل روز تمـام شـیخ بمتوضـا نشـد و  خواست بمتواضا مـی مدعی چهل روز با شیخ بنشست و چنانک می

مشاهده کرد از گذشته استغفار کرد و مرید شیخ  کرد برقرار معهود، چون مدعی خورد و رقص و سماع می طعام می
  .شد

یـک روز مبلغـی جامـه بـر . کـرام و شـیخ را منکـر بـودی اللّهمحتسبی بود در نشابور از اصحاب بوعبد :حکایت
، محتسـب بـا خـود گفـت در راه به مجلس شیخ نگاه کرد، شیخ سـخن مـی. گرفت تا به جامه شوی دهد تا بشوید

برفت و جامهـا بجامـه شـوی داد و یـک درم سـیم بـوی داد، . گفت هم اکنون بازآیم و بگویم بازینها چه باید کرد
محتسـب او را درۀ چنـد . جامشوی گفت چندان بده کی بهای اشنان و صابون باشد، من برتک مـزد جامـه بگفـتم

گفت، از در خانقاه شیخ درآمـد و گفـت  هنوز سخن می اتفاق را شیخ. سخت بزد، پري گریان شد و محتسب بازآمد
بایـد گفـت  بایـد کـرد؟ گفـت مجلـس نمـی ای شیخ تا کی ازین نفاق و ناموس؟ شیخ گفت خواجه محتسب چه می
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خواهـد امـا خواجـه محتسـب را نیـز بامـدادان چنـان  شـیخ گفـت چنـان کنـیم کـی دل او مـی. باید گفت وبیت نمی
و نزدیک جامشوی برد و یکدرم بوی دهد، او گوید بهای اشنان و صابون تمـام بـده  باید کرد کی جامه بردارد نمی

بـه صـحرا رود و نرتسـد کـی از سـینه آن پريسـوزی  کی من برتک مزد کردم، او را بدره بزند تا آن پري با دل رنجـور
پای شـیخ افتـاد  رمحتسب چون بشنید خجل شد و د .ات باید شست بیار و بحسن ده تا او بشوید، گر جامه. برسد

  .و از آن انکاری و داوری توبه کرد
خواجه بوالفتوح عیاضی گفت از خواجه حسني عباد ویشی، شنیدم که گفت در نشابور در مجلس شیخ  :حکایت

  :مرا اندیشۀ والده و سرخس به خاطر آمد، شیخ در حال روی بمن کرد و گفت بودم
ـــــــــلْلِتَْع ـــــــــ جَ ـــــــــةعَلـــــــــی اُمٍّ عَلَیْ   کَ حَفِیَّ

 

 فراقِــــــکَ دائِبــــــاً کِــــــي مِــــــنْتَنُــــــوحُ وَ تَبْ
 

، من برسـیدم و من از مجلس، بريون آمدم و روی به سرخس نهادم، والده را در بیماری وفات یافتم، تنگ درآمده
  .بوده است سبب آن تعجیل ،دانستم که آنچ شیخ فرموده بود. او را دریافتم، دیگر روز او را وفات رسید

گفت، بازرگانی بود در مجلس شیخ، اندیشه کرده بود کـه شـیخ را  یک روز شیخ در نشابور مجلس می :حکایت
میان مجلس شیخ روی بدان بازرگـان کـرد و گفـت ای جـوامرد آن حلـوا و در . بخانه برد و حلوا و زیره بایی دهد

آن مـرد برفـت و آن . زیره باکی برای ما ترتیب کردۀ به حماىل ده تا بیارد، در راه آنجا که مانـده گـردد آنجـا بنهـد
بـريون آمـد  بدرسرایی شد کی بود، آوازی داد، پريی. برد تا آنجا کی حمال مانده شد دیک بر سر حمال نهاد و می

ازو پرسـید کـی تـو . تر اسـت بازرگان گفت این از کرامات شیخ عجایب. و گفت اگر زیره باوحلوای بشکر داری بیا
ایـم، کـودکی در گـاهواره  بچه دانستی که ما زیره با وحلوای بشکر داریم؟ پري گفت ما چند روزست که طعام نیافتـه

دعای او مستجاب شد، شیخ بوسعید را ! برادران ما را زیره باو حلوای بشکر دهو  کی بارخدایا پدر بهمت دعایی
  .ازین خرب شده بود بفرستاد

شیخ بلحسن سنجاری گفت از شیخ بومسلم پارسـی شـنیدم کچـون شـیخ عبـدالرحمن سـلمی را وفـات  :حکایت
روحه العزیز و ارواحهـم، و ابتـداء  اللّهرسید به نشابور، من قصد میهنه کردم به زیارت شیخ ابوسعید بوالخري قدس 

چون بمیهنه رسیدم بخدمت شیخ در مسجد شـدم، و او در مسـجد بـود مـرا اکـرام کـرد و درویشـی را . کار او بود
گفت ببني تا چیزی هست کی او بکار برد؟ آن درویش برفت و باز آمد، گفت چیزی نیافتم، شیخ گفت یا فقـري مـا 

م، چون عـزم مراجعـت افتـاد از شـیخ درخواسـت کـردم کـه بـرای مـن بخـط پس روزی پیش او مقام کرد! افقرک
  :کاغذ پیش نهادم بخط خویش بنوشت، بیت. مبارک خویش چیزی بر جایی نویس

ـــــبّ ـــــن قمـــــر الحُ ـــــیم الهجـــــر عَ  تَقَشـــــع غَ
  تـــــــــذارِ مُحَفّفـــــــــاًاِعْو جـــــــــاءَ نســـــــــیمُ الْ

 

ــــ ــــبْو اَشْ ــــورُ الصُّ ــــةِ الْرَقَ نُ ــــي ظُلمَ ــــبح فِ  عَت
ــــــادَفَهُ  ــــــنَ الْحســــــنُ الْفَص ــــــولِ مِ ــــــقبُ  بِقَلْ

 

مـن . صِـرُونَالیُبْ کَ وَهُـمْظُروُنَ اِلَیْـیَنْ وَ تَریهُمْگشتم شیخ گفت  چون بازمی. کاغذ بستدم و شیخ را وداع کردم
مدتی مدید برین بگذشت وقتی درویشی از اصحاب ما که او را محمد کوهیان گفتنـدی . بازگشتم و به پارس آمدم

وسعید کرد به خراسان، من او را گفتم چون به خدمت شـیخ رسـی سـالم مـن برسـان و شـیخ را قصد زیارت شیخ ب
چـون بازآمـد گفـت . آن درویش برفت و زیارت شیخ بجای آورد» و تریهم ینظرون الیک و هم الیبصرون«بگوی 

یـک السـالم چون من بنشابور رسیدم شیخ بوسعید آنجا بود، چون بسالم شیخ رفتم و سالم گفتم شـیخ گفـت و عل
  .»وتریهم ینظرون الیک وهم الیبصرون«

رفتم تا به زیـارت شـیخ  استاد امام اسماعیل صابونی گفت در آن وقت کی شیخ بنشابور بود، روزی می :حکایت
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خوانـدیم کـدام  با خود اندیشه کردم کی در آن وقت کی بـا شـیخ پـیش بـوعلی زاهـر بـه سـرخس اخبـار مـی. شوم
اندیشیدم چون پیش شیخ درشدم و سالم گفتم، شیخ برخاست و مرا  ت؟ این معانی میاخبارست و در کدام جزوس

چون بنشستم شیخ گفت یا استاد آن اخبار که به سرخس در خـدمت بـوعلی زاهـر سـماع کـردیم، اول . در برگرفت
سُ یا رَأْنْحُبُّ الـدُّشیخ گفت اول حدیث اینست کی . خرب در جزو اول کدامست؟ گفتم تا جزو مطالعه نکنم ندانم

مـا  دَعْشـیخ گفـت حـدیث دوم اینسـت کـی . پس شیخ گفت حدیث دوم چیسـت؟ گفـتم یـاد نـدارم کُلِّ خَطِیىَٔةِ
کـانَ شیخ گفت حدیث سوم اینست که . پس شیخ گفت سوم کدامست؟ گفتم یاد ندارم. یُرِیبُکَ اِىل ماالیُرِبیک

استاد اسماعیل گفت چون شیخ این احادیث بگفت مرا یاد  ئاً لِغَدٍخِّرُ شَیْالیَدَّ هِ و سَلَّمْعَلَیْ اللّهصَلَّی  اللّهرَسُولُ 
و یقـني  ،بمـن نمـود آمد کی همچنني است کی شیخ گفـت و بدانسـتم کـی شـیخ آن اندیشـه کـی در راه کـرده بـودم

  .است ر ما وقوفیبدانستم که شیخ را بر اسرا
ا بنگذاشـتمی و در مجلـس رشیخ اسمعیل ساوی گفت کی شیخ بنشابور آمد و من هرگز مجلـس شـیخ  :حکایت

روزی شـیخ در میـان مجلـس بمـن بازنگریسـت و . شیخ بیت بسیار گفتی و در دل من از آن پیوسته انکاری بـودی
روزی دیگر بـه مجلـس شـیخ شـدم، . مرا آن انکار برخاست! گویم ، این ستیزه ترا مینا و کُلُّنا یَفنیعَشَقْقَدْگفت 

 شـیخ ایـن. ایمـانُکِتـابُ وَلَـا الْرِي مَاالْتَ تَدْرِنا ما کُنْاَمْ نْنا اِلَیکَ رُوحاً مِحَیْوَکَذلِکَ اَوْ: خواند کی مقری می
. پشـیمان شـدم ،کی چیز بر شیخ فرستم، دیگـر روز ن حالتی درآمدآمرا از! گردانید کی ما کنت تَدری کلمه بازومی

شـیخ بمـن نگـاه . جامـۀ خواسـت چون روزی چند برآمد به مجلس شیخ در آمدم و گلیمی پوشیده داشتم درویشـی
گلیم را بدرویش همراه کنی و پشیمان نگردی چنانک آن روز متحري گشتم و گلیم و  کرد و گفت برکت باشد کی این

  .جملۀ جامها بدرویش دادم
جهـودی در راه . رفتنـد شنبه بود، جمع صوفیان در راهی می  هم در آن عهد کی شیخ بنشابور بود روزی :حکایت

خدای عزوجل جهود را بینایی داد تا عزت شیخ و ذُّل خویش  ،آمد طیلسان برافگنده و جامهای خوب پوشیده می
تا وقتی کی جهـود بـآخر کـویی رسـید کـی راه  شیخ بر اثر جهود روان شد. بدید از خجالت از پیش شیخ بگریخت

  :خ بدو رسید و دست مبارک بر تارک اونهاد و گفتنبود، به ضرورت توقف کرد، شی
ــــــــــنت ــــــــــد گف ــــــــــرد نبای ــــــــــرتبانرا س   اش

 

 او را چـــو خـــوش اســـت غریبـــی و شـــب رفـــنت
 

باشی؟ شـیخ چـون ایـن بگفـت و بازگشـت، جهـود فریـاد  بقاک، بی او چگونۀ و چگونه می اللّهای بیچاره اطال 
 اللّههَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ وَاَشْ اللّهالاِلهَ اِلَّا  دُ اَنْهَاَشْگفت کی  دوید و بآواز بلند می برداشت و برعقب شیخ می

  .و چون به شیخ رسید در پای شیخ افتادو با شیخ بخانقاه آمد و از مجاوران شیخ شد
شدند  اند کی در آن وقت کی شیخ بنشابور بود، بسیار جهودان و ترسایان بدست شیخ مسلمان می آورده :حکایت

بایست که بدست ایشان نیز مسلمان گردند و خاصه شیخ بومحمد جوینی را کی شیخ وقت بـود و  می او همگنان ر
روزی او را گفـت اگـر تـو . کـرد کـرد و او اجابـت نمـی او را وکیلی جهود بود و پیوسته او را باسـالم دعـوت مـی

شیخ  ..کی من دین خویش بدنیا ندهم اللّهذجهود گفت معا. مسلمان شوی من سه یک مال خویش بتو مسلم دارم
کـرد و ایـن وکیـل در  بکـوی عـدنی کویـان گـذر مـیاتفاق را روزی شـیخ بـو محمـد . بومحمد جوینی نومید گشت

در رفـت و در  گفت، شیخ بومحمد به مجلس شیخ درشد، آن وکیل جهـود نیـز شیخ آن روز مجلس می. خدمت او
ت ای گفـ. چون شیخ در حدیث آمد روی بدان ستون کرد کی آن وکیل در پس او بـود. پس ستونی پنهان بنشست
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خویشـنت بـر پـای  بـی. جهود هرچند کوشید خویشـنت نگـاه نتوانسـت داشـت! مرد جهود از آن پس ستون بريون آی
  !گفت بگوی خاست و بخدمت شیخ آمد

  :جهود گفت چه گویم؟ گفت بگوی
ـــــتم ـــــلمان گش ـــــون مس ـــــدم کن ـــــرب ب ـــــن گ   م

 

ـــــتم ـــــان گش ـــــون بفرم ـــــدم کن ـــــد ب ـــــد عه  ب
 

خ گفت پیش خواجه امام بومحمد رو تـا تـرا مسـلمانی درآمـوزد و او را بگـوی پس شی. آن جهود این بیت بگفت
مـال وَال اِيل نِصـفِهِ تاجُ اِيل ثُلـثِ الْوَقت الیَحْقاتِها فَاِذا دَخَل الْاُمورَ مَوقُوفَةٌ عَلی اَوْاِنَّ الْکی توندانستۀ کی 

  .توبه کرد روزشیخ بومحمد را وقت خوش شد و از آن  .کی کارها موقوف وقتست .وَال اِيل ثلثِهِ
بهـر وقـت بخـدمت  ،.و در نشابور متوطن شده، و نعمتی وافـر داشـت ،بونصر شريوانی مردی منعم بود :حکایت

روزی شیخ با جمـع متصـوفه بحمـام کـوی . شیخ رسیدی و آن کرامات ظاهر اوبدیدی ارادت بونصر زیادت شدی
چـون شـیخ در حمـام  .و آن روز شیخ صوف پاکیزه پوشیده داشـت و دسـتار قیمتـی در سـر بسـته عدنی کویان شد

تا شیخ در حمام  تر بخدمت شیخ برد و خدمتها کرد ازاری پاکیزه ستُر آنجا بود ایستاده، استاد حمامی يدرشد، مو
حمـامی پرسـید کـی ایـن مـرد کـی بـود آراسـته؟ اسـتاد گفـت او شـیخ  آن موی سرت چون مشاهدۀ شیخ بدیـد. رفت

گفت اگر کرامات دارد این صوف که پوشیده  ،موی سرت آن. بوسعیدست، پري صوفیان و صاحب کرامات و بزرگوار
خواهند و برگ عروسی، تـا زن بمـن دهنـد و  ام و از من دستپیمان می به من روانه کند که من عروسی خواسته دارد

 ،سرت بخدمت شیخ آمـد، شـیخ اورا گفـت يساعتی بود، وقت آن آمد که شیخ موی بردارد، مو. من هیچ چیز ندارم
دوم آنک بوقت مـوی . چیز از ما یاد باید داشت یکی آنک، چون موی کسی برداری دست و سرته نمازی کن هس

مـوی . برداری آنرا نگاه دار تا چشم کس بـران نیفتـد بر گرفنت ابتدا از دست راست کن و سدیگر موی و شوخ کی
چون شیخ ازین فارغ شد، حسن مؤدب را گفـت آن جبـۀ صـوف را . چ شیخ فرموده بود همه را، بجای آوردسرت آن

حسـن مـؤدب گفـت . جوان در پای شـیخ افتـادو بسـیار بگریسـت. با دستار بدین جوان رسان تا برگ عروسی کند
 بـاز بحمـام فـرو رفـتم ،.و برهنه در حمام بماند اندیشیدم که شیخ دیگر جامه ندارد بیامدم و جامه بوی دادم و می

حسن گفت مـن برآمـدم، . بونصر شروانی در انتظار تست مرتدد، شیخ گفت یا حسن تا با ما نگویند با شما نگوییم
مصــالیی پیچیــده، مــرا گفــت ای حســن شــیخ بونصــر شــروانی را دیــدم بــر ســر حمــام ودســتی جامــۀ پــاکیزه در 

مـن ایـن سـاعت قـرآن  اللّـهبونصـر گفـت سـبحان  ،درحمامست؟ گفتم بلی هست و جامها بمـوی سـرت داده اسـت
مه بکسـی بخشـیده گفت برخیز کی شیخ بحمامست و جا خواندم، خوابی بر من مستوىل شد، شخصی را دیدم می

چون بیدار گشتم گفتم این جز خیاىل نتواند بود با سر قرآن خواندن شدم، دیگر بـار در  ،است و برهنه مانده است،
بونصر بر سر گرمابه بنشست و من در گرمابه شـدم، شـیخ وضـو . امه کردم و آوردمبرجستم و ترتیب ج خواب شدم،

مـد و جامـه درپوشـید بونصـر آشیخ از حمام بر. ساخت، وضو تمام کرد و بريون آمد، در خدمت او من بازگشتم می
چـون  مهری زر نقد صددینار بخدمت شیخ بنهاد، شـیخ گفـت ایـن زر را باسـتاد حمـامی بایـد دادن، کـم از آنـک

زر بحمامی دادیم و شیخ برفت و بونصر در صحبت شیخ برفـت . کند، استاد نیز شريینی بسازد شاگرد عروسی می
آمـد چـون شـیخ از نشـابور بمیهنـه  .در راه شـیخ خـرج کـرد داشت هرچ، و بخدمت شیخ بیستاد و ]و بخانقاه آمد

لباچۀ صوف سبز خویش بدین شیخ بونصر شروانی داد و گفت ترا بوالیت خویش باید شـد و عَلَـم مـا آنجـا بایـد 
پس بونصر باشارت شیخ بشروان رفت و خانقاهی بنا کرد که امروز هست و بدو معروفست، و این خرقۀ شـیخ . زد

ن جامۀ شیخ باقیست، در آن خانقـاه نهـاده و آنجا بنهاد و پري و مقدم صوفیان آن والیت گشت و اکنون همچنان آ
بخانقاه درآیند و آن خرقه را زیارت کننـدو اگـر قحطـی و یـا وبـایی پدیـد آیـد  ،مردمان هر آدینه کی نماز بگزارند
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سـبحانه بلطـف و عنایـت خـویش و بحرمـت  حـقّه صحرا بريون آورند و دعا گوینـد، مردمان والیت آن جامه را ب
شیخ بال را ازیشان دفع کند و مردمان والیت آن جامه را تریـاک اکـرب خواننـد و در آن والیـت چهارصـد خانقـاه 

  .روحه العزیز اللّهمعروف پدید آمده است به برکۀ نظر شیخ قدس 
انـد، بعضـی از خواجـه ابوطـاهر و بعضـی از  سـت آمـده اسـت و جمـع کـردهاین حکایت بروایتهای در :حکایت

علـیهم کـی یـک روز در نشـابور بخانقـاه شـیخ سـماع  اللّـهخواجه حسن مؤدب و بعضی از خواجه بوالفتح رحمة
. کردند خواجه بوطاهر ادر سماع وقت و حالت یافت و در آن حالت پیش شیخ لبیک زد و احرام حج گرفـت می

شیخ با جماعت گفت . فارغ شدند خواجه بوطاهر قصد سفر حجاز کرد و از شیخ اجازت خواست چون از سماع
بزرگـان و مشـایخ گفتنـد شـیخ را بـدین چـه حاجتسـت؟ شـیخ گفـت بـدان جانـب کششـی . تا ما نیز موافقت کنیم

مـا باشـد، آن چون از نشابور بريون آمدند، شیخ گفـت اگـر نـه حضـور . جمعی بسیار با شیخ روانه شدند. باشد می
چـون . گویـد و درنیافتنـد جماعت همه با یکـدیگر نگریسـتند کـه ایـن سـخن کـرا مـی. عزیزان آن رنج نتوانند کشید

روحه العزیز خرب کرد کی فردا شیخ ابوسعید اینجـا  اللّهیحمی و معرر رسیدند کسی شیخ بوالحسن خرقانی را قدس 
احمـد را . تمـامرت هـرچود احمد نـام و پـدر را بـوی نظـری خواهد رسید و او شاد شد و شیخ بوالحسن را پسری ب

رسید زفاف بود، احمد را ناگاه بگرفتند و سرش از  دخرتی بخواست بعقد نکاح، درین شب کی شیخ بخرقان می
بوقت نماز شیخ بوالحسن از صومعه بريون آمـد، پـای او بـر سـر پسـر . تن جدا کردند و بدر صومعۀ پدر باز نهادند

آواز داد کی چراغی بیاور، مادر چراغ بريون آورد، پدر سر فرزند خود را دید، شیخ بوالحسـن خرقـانی  آمد، پسر را
تنـی چنـد را حاضـر کـرد و  پس در حـال! گفت ای دوست پدر این چه بود کی تو کردی و چه کردیی کی نکردیی

نگاه کـرد، درویشـی را دیـد  .رسید احمد را بشستند و در کفن پیچیدند و بنهادند تا شیخ در رسد، و شیخ دیرتر می
درویش گفت از آن سبب کی دوش راه گم کردند و اگر نه هم در ! رسد آمد، از شیخ پرسید کی چرا دیر می کی می

زمینـی بـود از همـه ! شیخ بوالحسن بانگ بروی زد و گفت خاموش کی ایشان راه گم نکننـد. شب خواستند رسید
نصیب و تشنۀ قدم ایشان، بخدای بنالید کی قدم دوستی بر من روان گردان تا من فردا بـر زمینهـاء دیگـر  یدولتها ب
سبحانه وتعاىل حاجت آن زمني روا کرد، عزیزان فرستاد تا عنان آن بزرگ بگرفتند و سـوی آن زمـني  حقّ. فخر کنم
درویش چون بشنید بازگشت و احوال با شیخ بگفت شیخ گفـت . د ما از تن جدا کردندو بغیبت او سر فرزن بردند
شیخ چـون بـه خرقـان . پس درویشان دانستند کی شیخ بر در نشابور آن سخن از برای این واقعه گفتست! اکرب اللّه

ی خاسـت و تـا بـه بود، شیخ بوالحسن بر پـا رسید و در خانقاه شد، مسجد خانۀ بود که شیخ بوالحسن در آنجا می
گفـت آن چنـان داغ را  میان مسجد پیش شیخ ما بازآمد و دست بگـردن یکـدیگر درآوردنـد، شـیخ بوالحسـن مـی

پس شیخ بوالحسـن دسـت شـیخ گرفـت کـی برجـای مـن . مرهم چنني باید، و چنني قدم را قربان جان احمد شاید
بـا شـیخ سـخنها گفتنـد و مقریـان قـرآن شیخ ننشسـت و هـر دو در میـان مسـجد بنشسـتند و شـیخ بوالحسـن . نشني

پس بوالحسن خرقانی خرقـۀ خـود را بـه مقریـان انـداخت و گفـت کـه . برخواندند و جمع بگریستند و نعرها زدند
پس جنازه برون آورند و نماز کردند و دفن کردند و بـر سـر خـاک حالهـا . فرضی در پیش است و عزیزان منتظرند

خـادم شـیخ بوالحسـن ایـن . د با مقریان کی خرقه بما باید داد تـا پـاره کنـیمپس صوفیان غربا معارضه کردن. رفت
پـس خرقـۀ  .سخن با وی بگفت، شیخ بوالحسن گفت آن خرهق ایشان را مسلم دارید، شـما را خرقـۀ دیگـر دهـیم

خ بوالحسـن جماعـت دیگر بدیشان داد تا پاره کردند و شیخ را خانۀ تعیني کردنـد تـا بـه خلـوت آنجـا باشـد و شـی
کرد که گوش بازدارید که این مرد معشوق مملکتست و بر همۀ سینها اطـالع دارد  خویش یک بیک را وصیت می
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تا فضیحت نگردید و شیخ بوسعید درین کرت سه شبانروز پـیش بوالحسـن بـود و دریـن سـه شـبانروز هـیچ سـخن 
انـد کـه سـخن شـنویم، او را  ا را برای آن آوردهگفت م کرد و او می گفت و بوالحسن از وی معارضۀ سخن می نمی

ایـم کـی دوسـتی از  پس شیخ بوالحسن گفت تو حاجـت مـایی و مـا از خـدای تعـاىل بحاجـت خواسـته. باید گفنت
 دوستان خویشنت بفرست تا ما این سرها را بدو هویدا کنیم و من پري بودم و ضعیف بودم، نـزد تـو نتوانسـتم آمـدن

نی که ترا به مکه برند، کعبه را بتو آرند تا ترا طواف کند و درین سفر والـدۀ آپس ترا به مکه نگذارند، تو عزیزتر از
خواجه بوطاهر با شیخ بود، او چنني گفت که هر روز بامداد شیخ بوالحسن نزدیک در خانه آمدی و سالم گفتی و 

و در ! یـی،  یی، اینجا نفس نمانده اینجا بشریت نمانده! کنی ، میحقّو صحبت با برگزیدۀ گفتی هشیار باش کی ت
بوالحسـن . میان روز بخلوت شیخ آمدی و پرده برداشتی و گفتی اجازت هست تا درآیم؟ شیخ بوسعید گفتی درآی

در خدمت بدو زانو بنشسـتی و گفتـی ای شـیخ دردهـا  سوگند دادی کی همچنانک هستی تغیري مکن و درآمدی و
پس سر بـه ! دارم که انبیا از کشیدن آن بار عاجز آیند و اگر یک دم از آن دردبرآرم آسمان و زمني طاقت آن نیارند

پس شیخ بوالحسـن دسـت بزیـر جامـۀ شـیخ فـرو . گریستندی بالني بوسعید بردی و آهسته سخن گفتی و هر دو می
یک روز قاضی آن ناحیـت در رسـید کـه . آورم گفتی دست به نور باقی فرو می آوردی و می ۀ او میکردی و به سین

شـیخ . به تعزیت شیخ بوالحسن آمده بـود، گفتنـد شـیخ بوسـعید اینجاسـت، گفـت تـا درروم و او را سـالمی گـویم
الش چـون سـلطانی، و در چهـار بـ قاضـی در رفـت وسـالم کـرد، شـیخ را! بوالحسن گفت حاضر باش و گوش دار

 بـا چنـدین تـنعم قاضـی در دل گفـت کـی اینجـا فقـر کجاسـت. کـرد درویشی پای شیخ در کنار گرفته و مغمزی می
چون این اندیشه بر دل او بگذشت شیخ سـر از بـالش برداشـت و گفـت ای ! پادشاهی است نه صوفی و درویشی

قاضی یک نعره بزد و بیهوش شـد، قاضـی را  هل یقع علیه اسم الفقر؟ حّقکان فی مشاهدة المن : دانشمند
پـس شـیخ بوالحسـن بخـدمت شـیخ  .بريون آورند، بوالحسن گفت که ترا گفتم که گوش دار کـه طاقـت نظـر نیـاری

شـیخ او را مرفـه . ای شیخ نظر هیبت کردی، نظر رحمت فرمای کـی قاضـی از حـال گردیـده اسـتدرآمد و گفت 
بینیم که کعبه هر شب گـرد تـو  پس شیخ بوالحسن گفت یا شیخ ما می. گردانید و استمالت فرمود و مراجعت نمود

حج کـردی، و بادیـۀ انـدوه بوالحسـن گذاشـتی و لبیـک  کند، ترا به کعبه رفنت حاجت نیست، بازگرد که طواف می
نیاز وی شنیدی و در صومعۀ عرفات وی شدی و رمی نفسـهای وی بدیـدی، بوالحسـن را بـر جمـال خـود قربـان 
دادی و بر یوسف او نمـاز گـزاردی، فریـاد انـدوه سـوختگان شـنیدی، بـازگرد کـه اگـر نـه چنـني کـردی، بوالحسـن 

بوالحسن گفت حج کردی، . شیخ گفت بجانب بسطام رویم و زیارت کنیم و بازگردیم! ی، تو معشوق عالمینماند
آنجا باالیی است کی از آنجا خاک با یزید قـدس  پس بوسعید بعد از سه روز عزم بسطام کرد،. عمره خواهی کرد

بت افتاد بیستادو ساعتی نیک سر در پیش افگند، پس ساعتی ن ترآچون چشم شیخ بر. روحه العزیز بتوان دید اللّه
و گفـت اینجـا جـای پاکانسـت نـه جـای ناپاکـان  .سر برآورد و گفت هرک چیزی گم کرده است اینجا باوی دهند

ک شبانروز به بسطام مقام کرد و از آنجا بدامغان شد و سه روز بدامغان بود و شغلهای راه بساخت که صد مرد يو
  :گفت، بیت این بیت می قوّالپس  ،تا از آن جانب روانه گردند، ند و ستوران کری گرفتندددر خدمت شیخ بو

 آواز درآمــــــــــــد بنگــــــــــــر یارمنســــــــــــت
  سیصـــــد گـــــل ســـــرخ بـــــررخ یـــــار منســـــت

 

ــــن خــــود دانــــم کــــرا غــــم کــــار منســــت  م
 خیــــزم بچــــنم کــــه گــــل چــــدن کــــار منســــت

 

بـه حکـم تواسـت، چـون فرستاد کی آن اسب  قوّالشیخ را دو اسب بود یکی مرکب وی ودیگری رخت کش، نزد 
نماز شام بکردند ستور خواست و خواجـه بوطـاهر را گفـت صـوفیان را بصـلوة آری، و ایـن دیهـی اسـت بجانـب 
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حسن مـؤدب بـا شـیخ برفـت و رکـاب دار و یـک . خراسان و شیخ برآمد و گفت همۀ شما فردا بر اثر روانه شوید
ل زده و کلید بسرای امري بشهر بود، دربان گفت جـواز درویش دیگر، چون به دروازه رسیدند دروازه بسته بود و قف

چون بـه . حسن قفل را برکشید پرۀ قفل بیفتاد و دروازه بگشادند و بريون آمدند! و حسن را گفت قفل برکش باید
شیخ گفت یـا حسـن چیـزی برگـوی، حسـن گفـت ایـن  ار با تشویق بود،صحرا آمدند هنوز تاریک ماه بود و روزگ

  :گفتم، شیخ با سر سماع شد و نعره زدن آغاز کرد و بیتها اینست بیتها می
 بَـــــــــدُو ىل الزیـــــــــارةَ لیلـــــــــیوَعَـــــــــد اْل

ــــــیِّدي ولــــــم تــــــوثر اللَّیــــــل  قُلــــــتُ یــــــا سَ
ـــــــــ ـــــــــريَ رَسْ ـــــــــتَطِیعُ تَغی ـــــــــال الاس   ميق

 

 تُ نُـــــــذُوريفَـــــــاِذا مـــــــا وَفـــــــی قَضَـــــــیْ
ـــــــــــي بَهْ ـــــــــــريجـــــــــــةِ النَّهـــــــــــارِ الْعَل  مُنِ

ـــــــوعِ الْ ـــــــي طُلُ ـــــــدُورهکـــــــذا الرَّســـــــمُ فِ  بُ
 

. پس شیخ ساکن شد و خوردنی خواست و با ما هیچ نبود، حصاری پدید آمد، گفتم بروم و از آنجا چیـزی بیـارم 
خواهی؟ گفتم چیزی خوردنی هست؟ آن مرد سه تا نـان  بر دیوار آمد کی چه میپس رفتم و در حصار بزدم، کسی 

شـما سه لقمه بستد و تناول فرمـود و گفـت بـاقی  در دستار بست و فرو گذاشت، بستدم و بر اثر شیخ روان گشتم و
هیچکس مصلی نداشـتیم کـه بازافگنـدیمی، غاشـیه از  گفت ساعتی چشم گرم کنیم، گفتم شیخ حاکمست .راست

دم  سر زین بر کشیدیم و بر زمني انداختیم تا شیخ پهلو بر غاشیه نهاد و سر بر کنار من و پای در زیـر درویـش، یـک
شیخ گفت مهرت دیه را بگوی که در شـب مهمانـان . و بسرای مهرتدیه نزول کردیم مبیاسود، پس روز شد، بده آمدی

 آن شب آنجا بودنـد، شـیخ سـخن نگفـت. خواهند رسید، نماز شام شد، درویشان رسیدند و مهرت تکلفها کرده بود
از  از آن تو چیست؟ خواجه بوطاهر گفت تر ازین ما را کششی آن ما تمام شد بیش مداد نماز بگزاردنددیگر روز با
پرسید هرکرا اندیشـۀ از آن جانبسـت بـرود و هـر  م شد بر موافقت شیخ و شیخ یکان یکان از جمع میآن ما نیز تما

پـس هـر کـه سـوی . گفتنـد در پیش بودی می آنچکرا باید با ما بازگردد، بر هیچ کس هیچ حرج نیست هر کسی را 
کردشـان بخـوش دىل و حجاز خواست رفت گفت پای افـزار در پوشـید و ایشـان را شـغل آن راه بسـاخت و روان 

مهرت را بخواند و گفت ما را جایی خوش باید، مهرت باغی خوش داشت آنجا دعوتی بسـاخت نیکـو و شـیخ را بـا 
زیر این دو دیـه فـرود  ،برفتند، ارزیان و نوشاباد گویند دیگر روز. جماعت برد و ایشان آنجا آن روز خوش گذاشتند

چهار پایان کری گرفتند  بیابان سبزوار، که شیخ را اندیشه چنان بود که سوی بسطام و خرقان نشودآمدند بر سر راه 
شـیخ . و بعضی کری دادند وسـفرها راسـت کردنـد کـه چهـار پـنج روز بیابـان بـود و جمعـی گـران بودنـد بـا شـیخ

دید کی از آنجا نخواهد گذشت، سه درویش بفرسـتاد، نمـاز خفـنت گـزارده  یبوالحسن را خرب شد از آمدن شیخ و م
ن عزم بودند کی سحرگاه دراز گوشـان بیارنـد و سـوی بیابـان برونـد و درویشـان جملـه آبدین دیه آمدند و ایشان بر

. سـید و بنشـاندسرباز نهاده بودند، حسن بیدار بود، آهسته آوازی شنید، در باز کرد سه درویش را دید، ایشان را برپ
و  حسـن شـمع برافروخـت. روشـنایی در گـري و بیـاور گفـت. شیخ حسن را گفت که آمد؟ گفت درویشان خرقاننـد

پس گفت شیخ بوالحسـن چـه اشـارت . علیه منا السالمسالم کردند و سالم شیخ بوالحسن رسانیدند شیخ گفت و 
پـس حسـن را . فرموده است؟ گفتند که شیخ سوگند داده است که برنگذری تا ما را نبینـی شـیخ گفـت فرمـان بـرم

اند و دو تن را در وقت بازگردان تا به نزدیـک آن پـري بـاز شـوند تـا  گفت کی ایشان را چیزی بده که از راه رسیده
نـدگان بیاینـد عـذر از ایشـان بغ گردد و یک تن در صحبت ما باشد تـا بـا مـا بهـم بـرود و اگـر خرشیخ را دل فار

حسن گفت خربندگان در شب بیامدنـد، جوالهـا بایشـان دادم و کـری ازیشـان طلـب . بازخواه و جوالها بدیشان ده
و صوفیان ازین حـال خـرب  نکردم و نفقات راه در جوالها بدیشان گذاشتم که شیخ در آن معنی چیزی نفرموده بود

دانشـمندی از . نداشتند پنداشتند کی دیگر روز سوی بیابان خواهنـد رفـت و شـیخ بجانـب بسـطام و خرقـان رانـد
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. گفت راندند و شیخ آن روز بغایت خوش بود و بیتهاء تازی می بسطام پیش شیخ بازآمد سواره،و هر دو سواره می
ضه کردند کـی مـا را ربر زفان شیخ برفت و درویشان در راه با حسن معادانشمند گفت این روز افزون از هزار بیت 

چیزی خوردنی باید، گفت خوردنی اندر جوال بود، با خربندگان دادم، گفتند همانا کی کری نیـز بدیشـان گذاشـتۀ 
ایشان درین سخن بودند که شیخ بریشان گـذر کـرد، گفـت .حسن گفت آری کی شیخ در این باب هیچ نفرموده بود

 نـک کـری و نفقـات بدیشـان گذاشـتهآبایست خواست بـاز  رود که چرا عذری از خربندگان می می چه بود؟ حسن
تعاىل با ایشان فضلی نموده بود، آن فضل تمـام نگردانیـد کـی  حقّبایست خواست کی  شیخ گفت عذر می. بودی

 هـرچشما خواستند نهاد، چون این نعمت بریشان تمام نگشـت  ایشان در صحبت شما خواستند بود و قدم بر قدم
و شـیخ امـروز کـه روی در بسـطام داشـت . دون این همه هیچ بود در جنب این، البد ازیشان عذر بایست خواست

عظیم خوش بود، برزفان شیخ برفت که هر کرا وقتی گم شده باشد بدین جای آید و به حرمـت ایـن جـای بخـدای 
. وی بوی دهد و شیخ زیارت بسطام کرد و روی بخرقان نهاد و سه روز پیش بوالحسن مقام کردتعاىل دهد، وقت 

روزی شیخ بوالحسن در میان سخن از شـیخ بوسـعید پرسـید کـی بوالیـت شـما عروسـی باشـد؟ گفـت باشـد و در 
شـیخ . باشـدتر باشد لکـن در میـان ایشـان تخـت و جلـوه یکـی را  عروسی بسیار نظارگی بود کی از عروس پاکیزه

خسرو همه حال خویش دیدی در جام وهم روزی شیخ بوالحسـن و شـیخ بوسـعید بهـم : بوالحسن نعرۀ بزد وگفت
نشسته بودند و جمعی بزرگان، شیخ بوالحسن روی بجمع کرد و گفت روز قیامت همۀ بزرگان را بیارند و هر یکی 

 حـقّب حـقّو شیخ بوسـعید را کرسـی بنهنـد تـا از  سخن گویند حقّرا کرسی بنهند زیر عرش، ندا آید کی خلق را از 
پس چون سه روز تمام شد چهارم روز شیخ دستوری خواست، شـیخ بوالحسـن گفـت . سخن گوید و او در میان نه

که براه جناشک در شوید کی این راه دیه بر دیهست تا درویشان را آسانرت بود و سی مـرد درویـش بخـدمت شـیخ 
رند و جمع و فرزندان شیخ بوالحسن بیکبار بوداع بـريون آ ا در هر منزل از شیخ خرب میفرستاد تا بنشابور کی او ر

شیخ را گفت که راه تو بر بسـط و گشـایش اسـت و راه مـا بـر قـبض و حـزن، اکنـون تـو شـاد  آمدند و بوقت وداع
 چندانک مردم داشت در صحبت شـیخ فرسـتاد .کنیم کشیم کی هر دو کار او می زی تا ما اندوه می باش و خرم می

 ،کاغذی پیچیـده در آن موضع که زاویۀ حسن بود دیگر روز کی شیخ رفته بود در خانقاه بوالحسن جامها برچیدند
گفت برسنجید، چون دیدند  .نگاه کردند زر نقد بود خ بوالحسن بردند، گفتند چیزی یافتیم اندر آن موضعپیش شی

گفت بقـرض مـا صـرف  ر بیست دینار بود،حقّم چنداست؟ نگاه کردند مبیست دینار بود، گفت بنگرید تا ما را وا
شـیخ عـزم . پس شیخ بوسعید براه در دیهـی دیـد، آنجـا منـزل کردنـد. باید کرد کی وام او آن ماست و وام ما آن او

چـون . ی بـا خـودگرمابه کرد و پیوسته کی شیخ به گرمابه رفتی به گرمابه بان چیزی فرمودی و حسـن چیـزی داشـت
شیخ چـون آن دیـد گفـت چـه بـوده . کرد آن کاغذ کی در خرقان ضایع کرده بودندید، مشوش گشت سیم راست می

دیگـر روز خـرب از خرقـان . است؟ حسن حال بگفت، شیخ گفت آنجا کی شده است هم در فراغت ما شده اسـت
خ بوسعید گفت آنچ شیخ بوالحسـن فرمودسـت شی. باز رسید کی آنجا چه یافتند و شیخ بوالحسن آنرا چگونه فرمود

د و شیخ را سالم مـا برسـانی چون شیخ بجاجرم رسید مریدان بوالحسن را بازگردانید و گفت ،چنانست کی فرموده
دار و چون شیخ بوسعید بوالیت کورونی رسید دیهیی بـود، جمـع خواسـتند کـی آنجـا فـرود  بگویید که دل با ما می

پـس بـدیهی دیگـر رفتنـد، شـیخ گفـت ایـن دیـه را چگوینـد؟ گفتنـد  .آیند شیخ گفت این دیه را چه گویند؟ گفتند
آنجا  .گفت خداشاد. د، شیخ گفت این دیه را چگویند؟ گفتند خداشادبدیهی دیگر رسیدن. گفت بند نباید. دربند

و گوسفندان بر زمني زد و گفت حالیا تا طبخ رسـیدن جگربنـدها  خادم خانقاه پیش آمد و استقبال کرد نزول کردند
شیخ چون ایـن ! شیخ گفت اول قدم جگر باید خورد. ای گوسفند را رسانیدند و سفره نهادندپس آلته. را قلیه کنم
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شیخ را خـوش آمـد و گفـت اگـر . ام سخن بگفت خادم خدمت کرد و گفت بقا باد شیخ را که با جگر دل یار کرده
چـون بنشـابور . ا عزم نشابور کردنداز آنج آن روز آنجا بودند و. طلبد دل یار بود خوش باشد، بوسعید خود دل می

گفتند کی شیخ چون بخرقان رسید آن همه سخن و مقـاالت وحـاالت منقطـع شـده  رسیدند جمعی از صوفیان می
و ایـن سـخن بـا  .گفتند اند چون جمع را برین دقیقه اطالع نبود چنني می ما را به شنیدن آورده گفت او می باشد،

آن خـاک را آرزوی مـا . نا فَلَمَّا التَّقینا فنینا فِی تِلـکَ التُّربـةتِلکَ التوبةُ اِلَیْ تاقَتْاِشْشیخ بازگفتند شیخ گفت 
ایـن  .یدیم ما در آن خاک خاک شدیم و برسیدیم شـیخ از آن اعـرتاض ایـن جـواب فرمـودخاست، چون آنجا رس

  .رسید بما از رفنت شیخ به خرقان و باز آمدن به شهر نشابور
ز آمدن بمیهنه شیخ را از نشابور ازینجـا خاسـت علیه که آخرین با اللّهخواجه بوالفتح شیخ گفت رحمة  :حکایت

که از مریدان شیخ دو کس با یکدیگر صداع کردند و شیخ را عـادت چنـان بـودی کـه اگـر میـان دو کـس نقـاری 
. بودی تا ایشان سینها برپداختنـدی، بعـد از آن کلمـۀ بگفتـی و میـان ایشـان فـراهم آوردی بودی شیخ خاموش می

شیخ در میان ایشان، آن صلح فراهم آمد و مدتی بود کی فرزندان و نبريگان شـیخ خـرد ن قرار کلمۀ بگفت آچون بر
شیخ بوطاهر را گفت برخیز و شغل کودکان راسـت  ،.خواستند کی بامیهنه آیند و بزرگ همه در نشابور بودند و می

و همـۀ شــغلهای ایشـان راســت گردانیـد وچهــل  بوطـاهر برخاســت. مکـن کــه مـا را دل تنــگ شـد تــا بمیهنـه شــوی
درازگوش و چهل تنبلیت بجهت چهل درویش، تا هـر درویشـی بـا یـک تنبلیـت بـود وگـوش بـا آن دارد و هشـت 

عت بهـرت و اهل نشابور مددها کردند و گفتند ما شـیخ را ایـن سـا. آرند درویش را بفرمود تا از راه خربی بشیخ می
آن روز که ایشان را روانـه کـرد بـر اسـب نشسـت، فرجـی در پشـت کـرده و . اند توانیم دید که فرزندان و اشغال رفته
گذرانیدند و گفتـی ایـن  بیامد و آنجا مقام کرد تا یک یک تنبلیت پیش او میمزدوجۀ بر سر نهاده، تا بدر دروازۀ 

خواجـه بـوالفتح  ..ی کی زینهار چگونه باشی، تا همه بـروی بگذشـتنداز آن کیست و راکب تنبلیت را وصیت کرد
گفت من در قدر هژده سالگی بودم، بخدمت شیخ آمدم، شیخ گفت تنبلیت تو کدام است؟ گفتم من پیاده خـواهم 

دار کـه مـا روز چهلـم را بـا شـما  فرزندان را عزیـز مـی پس شیخ گفت والده را از ما سالم برسان و بگوی که. رفنت
خواجـه بـوالفتح گفـت تـا ایـن غایـت . من روی خویش را بر پشت پـای شـیخ مالیـدم و بـرفتم. اللّهباشیم ان شاء 

خواجه بوالفتح . صاحب واقعه من بودم، چون شیخ بمیهنه آمد باقی این حکایت را از خادمان خاص شیخ شنیدم
بخانقـاه رسـید آن روز  چون. با شیخ بازگشت و بشهر نشابور آمد بوطاهر با ما نیامد و از وداعگفت پدرم خواجه 

دیگر روز به مجلس بنشست و فرزندان شیخ بر تخت شیخ بر دسـت راسـت بنشسـتندی و شـیخ را  ،مجلس نگفت
روز شـیخ بـريون آمـد، چشـمش بـر جـای فرزنـدان افتـاد، این . سنت چنان بودی که از خانه به آفتاب بريون آمدی

بوطـاهر را . تـوانیم دیـد حضـور ایشـان نمـی گفت اوالدنا اکبادنا فرزندان جگرگوشگان ما اند ما جای ایشـان بـی
دل تنگ شدند و غیبت شـیخ  اهل نشابور ازین قرضی افتاده است، آن وام او باز باید داد تا ما بر اثر ایشان برویم

بایسـت کـه  میعـاد کـه نهـاده بـود مـی آنشـیخ هـم بـر. خواستند، پس تدبري وام بسـاختند و ترتیـب راه بکردنـد نمی
چـون همـه برگهـا راسـت کـرد و عزیمـت رفـنت درسـت . شـد و شـغلها راسـت کـرده آمـد بازخواند، وامها باز داده

چـون بـرفنت . شـابور بـه شـفاعت آمدنـد،هیچ فایـده حاصـل نیامـدگردانید، جملۀ بزرگان و ایمه و درویشان شهر ن
شـیخ در برابـر در خانقـاه بـر امام اسمعیل صابونی هر دو بشفاعت آمدند  نزدیک شد شیخ محمد جوینی و استاد

سالم گفتند، شیخ یکی را برین دست و یکی را بران دست نشاند و هر سه سر را فراهم بردنـد و  تخت نشسته بود
ایم تا دست که  اند ما خویشنت را تسلیم کرده شیخ گفت آری اینجا نیازمندانند و آنجا نیازمندان بسیار اسرار بگفتند
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شـیخ . گفتند ای شیخ از هرگونه کی هست میهنه بس مختصر جاییست، ما را ترا بمیهنه می دریغ آیـد. تر آید چرب
شیخ شغلها راسـت کـرد و برفـت و  .گفت ما را شما را بدین جهان و بدان جهان می دریغ آید ایشان خجل شدند

درآن وقت کی اسب شیخ زین کردند بر در خانقاه دکانی بود، شیخ بريون آمد، برین دکان بیستاد و مقیمان خانقاه 
  :فت ما این بقعه را چنانک یافتیم هم چنان بگذاشتیم و هیچ تصرف نکردیم آنگاه این بیت را گفترا گ

ـــــت ـــــت و برخاس ـــــوه نشس ـــــر ک ـــــی بس   مرغ

 

ــت ــه کاس ــزود و چ ــه اف ــوه چ ــی از آن ک ــر ک  بنگ
 

جمع مریدان گفتند این بقعه به جمال تو مزین بود و جمع آسایشها یافتند، یکی را نصب فرمای کی اگـر مسـافری 
آرید کی هرک آید روزی بـا خـود آرد،  شیخ گفت شما خانقاه را در باز دارید و ترتیب بجای می. سد ضایع نماندر

ما شما را هیچ معلوم نگذاشتیم، خدای تعاىل آنچ باید کنـد و چنـان بـود کـه شـیخ گفـت هرگـز آن خانقـاه را هـیچ 
چون شیخ اسب براند و پـارۀ برفـت، درویشـی در رکـاب  ..تر بود و از همه خانقاههای نشابور به برکت معلوم نبود
پـس جملـۀ ایمـه و . خانقـاه هسـت، بـردار و بـريون انـداز رفت، درویش را گفت بـازگرد و اسـتخوانی در شیخ می

  :گشتند این بیت را از شیخ شنودند که بیت مشایخ نشابور کی از وداع باز می
  آنجـــا کـــی مـــرا بـــاتو همـــی هســـت دیـــدار

 

 آنجـــــــــــا روم و روی کـــــــــــنم در دیـــــــــــوار
 

، اسـب شـیخ خطـا کـرد و چون بر صندوق شکسته رسـید. پس شیخ جمع را وداع کرد و بسوی عقبۀ رشک درشد
جامه بازافگندند و شـیخ را بـر . یک ران شیخ در زیر پهلوی اسب ماند و از آن خسته شد و گوشت رانش نرم شد

درویشـی از جانـب . نـد و در آن خانـۀ سـنگني بنهادنـددشیخ را به عقبه فرو آور آن جامه خوابانیدند، و چهار کس
گفت بدر خانقاه صوفیان . گفت کجا عزم داری؟ گفت بنشابور ن درویش افتادآچشم شیخ برآمد،  شهر طوس می

شو، سالم ما بدرویشان رسان، که ایشان با ما بسیار گفتند که نباید شد و با ایشان بگوی که خطا ستور را افتـاد، مـا 
از خانقاه دیـه  و استاد ابوبکر در طوس بجای بود، جماعتی .بردند سو شیخ را از عقبه هم بردست بطو را نیفتاد

  . شیخ را بمحفه، بمیهنه بردند، روزی چنددر میهنه رنجور بود تا نیک شد ،که، آنرا رفیقان گویند
آمـد،  شیخ ابوسعید از نشابور بمیهنـه مـی: از ابوالفضل محمدبن احمد نوقانی حکایت کردند کی گفت :حکایت

و حلـوا و چون بکوه درآمدیم شخصی با ما همراه بود، مگر آن مرد اندیشه کـرد کـه ایـن چـه مردماننـد کـی کلیچـه 
و گفـت بـدین پـس کـوه در  از راه کرامات مطلع گشـت شیخ. گویند که ما صوفییم خورند و می طعامهای خوش می

آن مرد از پیش شـیخ برخاسـت و آنجـا کـه اشـارت رفتـه بـود برفـت، اژدهـایی عظـیم دیـد، شو و ما را خربی بیار 
سالها رفیق مـا بـوده اسـت، مـرد  حال باز نمود شیخ گفت شیخ گفت چه دیدی؟ ،و باز بخدمت شیخ آمد، برتسید

  .ز آن گفتار توبه کردخجل شد و در پای شیخ افتادو ا
آمد در راه بـه منـزىل فـرو آمـد و درویشـان چیـزی  اند کی چون شیخ ابوسعید از نشابور بمیهنه می آورده :حکایت

ایستادند وصف برکشـیدند، درویشـی مگـر در به نماز  درویشان چون وقت نماز درآمد. بکار بردند و سرباز نهادند
خواب مانده بود از ماندگی راه، چون بیدار شد جمـع در فریضـه شـروع کـرده بودنـد، حیـا مـانع شـد کـی برخیـزد 

در میان رخـت آمـد و آن درویـش بیـدار  پس دزدی آمده بود تا رختی بردارد و .بود از خجالت همچنان خفته می
نگـرد، بگریخـت و هـیچ نتوانسـت  دزد دانست که کسـی مـی. بود تکیه کرده، سنگی برداشت و بران دزد انداخت

چون سالم بازدادند و درویش را خفته دیدند بروی انکـار کردنـد کـی ایـن  .بردن و جمع را ازین حال هیچ خرب نه
دارد تا نمـازی مانـد، و درنیافتنـد کـه شـیخ چـه  نمازی باید تا جامۀ شما را گوش می شیخ گفت بی! نماز نگرید بی
  .از آن انکار توبه کردندگوید، چون پیش رخت آمدند و از آن حال خربدار شدند  می
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گفت،  روزی شیخ ابوسعید مجلس می: روایت کردند کی گفت اللّهاز جدم شیخ االسالم ابوسعد رحمه  :حکایت
آیـد  درین ساعت کسی بمیهنه می: به حکم این خرب سخنی خواهم گفنت. علماء ورثةاالنبیاءال: در میان سخن گفت

 یـک سـاعت بـود، گفـت یـا باطـاهر .که خدای و رسول او را دوست دارند و او خـدای و رسـول را دوسـت دارد
درویشـی . رفتنـد خواجه ابوطاهر برخاست و جمع باوی برخاستندو باستقبال مـی. برخیز و یحیی ما را استقبال کن

بـود، یحیـی  یخ همچنان برتخت میاز سر کویی درآمد، جامهای گردآلود خَلَق پوشیده، باانبانی و کوزۀ بردوش، و ش
کرد تا بکنار دکانی کـه بـر در مشـهد مقـدس هسـت، و تخـت  ماورالنهری چون چشم بر شیخ انداخت خدمت می

درویش بنشست و جملۀ جمع مجلس را چشـم . شیخ بر دکانی بود، چون بدکان رسید شیخ اشارت کرد کی بنشني
جلس بآخر رسانید گفت غسلی بباید کرد، یحیی را به کنار آب بردند تـا غسـل بـرآورد و چون شیخ م .بر وی مانده

ی و شـیخ سـتهر روز در خدمت شیخ بنش. شیخ فرمود تا جامه بردند تا وی درپوشید و سه روز پیش شیخ مقام کرد
 است و گفتروز چهارم بر پای خ. در میان سخن روی بوی آوردی و سخنی دیگر بگفتی و یحیی خدمتی بکردی

وی خـدمتی کـرد و . سـالم مـا بـدان حضـرت برسـان! باشد یعنی حج، شیخ گفت مبارک باد اندیشۀ فرو سوی می
شیخ جمع را و فرزنـدان را اشـارت . رفت تا نظرش از شیخ منقطع گشت، آنگاه راست برفت برفت و بپس باز می

خواجه بوبکر مؤدب کی ادیب فرزنـدان شـیخ . دو برفتندفرمود کی بوداع او بريون روند، فرزندان و جمع برخاستن
بود گفت شیخ مرا گفت چون فرزندان برفتند تو نیز برو و جهـد کـن کـه قـدم بـر قـدمگاه وی نهـی و ایـن سـعادت 

نهـادم و آخـرین کسـی کـی او را وداع کـرد و ازو  من بشتافتم و خدمتش را دریافتم و قدم بـر قـدم او مـی. دریابی
دیگر سال همان فصل بود و همان وقت کی شیخ در میان مجلس گفـت یحیـی مـا را اسـتقبال . بازگشت من بودم

آمـد همـان انبـان و کـوزه بـر دوش گرفتـه،  یحیی را دیدند کی می خواجه بوطاهر باجملۀ جمع استقبال کردند. کنید
و دست شیخ بوسـه دادو شـیخ بوسـی بـر سـر  چون فرزندان شیخ را بدید خدمتها کرد و خدمت کنان بخدمت آمد

. بـا جمـع در میـان بایـد نهـادو ایشـانرا فایـدۀ داد وی داد چون بنشست شیخ گفت یا یحیی فتوح چنـان حضـرتی
و یـافتیم و یـار آنجـا نـه، شـیخ نعـرۀ بـزد و گفـت دیگـر یا شیخ رفتیم و شنیدیم و دیـدم : یحیی سر بر آورد و گفت

پـس . شـیخ نعـرۀ بـزد. سـدیگر بارگفـت! شیخ نعرۀ بزد و گفت دیگربار گـوی. دیگرباره همچنني بگفت! باربگوی
پس گفـت یـا یحیـی ایـن چنـني . ازوی بشنوید. شیخ روی به جمع آورد وگفت ورای صدق این مرد صدقی نیست

حسـن مـؤدب و خواجـه بوطـاهر و یحیـی هـر سـه  این جمـع را مشغول باید بود شکرانۀشکرانه نبود به  فتوحی بی
یدیم حسـن گفـت چـون بسـر بـازار رسـ رفتند که در میهنه چنني چیزی ساخنت دشخوار باشـد برخاستند و متفکر می
برنایی فرا پیش آمد و سالم گفت . جستی اینک آمدند گفت که خادم شیخ و صوفیان را که می یکی دیگری را می

برما افتادنـد مـن نـذر کـردم کـه اگـر از دسـت ایشـان  آمدیم با کاروانی بزرگ، دزد و گفت ما از پوشنگ هری می
ما بـاوی رفتـیم تـا . ان بالخالص یافتم بیایید و بربیداکنون از. خالص یابم یک خروار میویز بصوفیان میهنه دهم

دیگری فـراز آمـد و . ام که ده من فانید دهم و بیاورد دیگری فراز آمد و سالم کرد و گفت من نیز نذر کرده. بستانیم
خواجه حمویـه . بستاندیم و از آنجا بازگشتیم ام که پنج دینار نیشابوری دهم پس زر و میویز گفت من نیز عهد کرده

 آیید ما قصۀ شکرانه گفتیم او نیز دویست من نان و حوایج آن بـداد پرسید از کجا می را دیدیم، که رئیس میهنه بود
بمـاورالنهر دعوتی بساختیم برحکم اشارت شیخ و وقت خوش گشت و یحیی سه روز آنجا مقام کـرد و بعـد از آن 

  .رفت
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او گفـت حکـم . شیخ بوعمرو بشخوانی سخت عزیز و بزرگوار بودست، و سی سال مجـاور مکـه بـوده :حکایت
، سی سالت تا دست راست من زیر نـاف الیدالیمنی العاىل البدن والیدالیسری السافل البدناین خرب را کی 
او گفت چـون آوازۀ شـیخ بوسـعید از . هاء باحتیاط مثل این بسیارست ت، و او را معاملهاال به سن من نرسیده است

بر شـیخ همگنان  ،.ما را کسی باید کی از احوال او خربی آرد تا چه مردیست خراسان به حرم مکه رسید اهل حرم
تـا بـه طـوس و از  ،شیخ بـوعمرو آمـد. که ترا بمیهنه باید رفت و از احوال شیخ خربی آوردن بوعمرو اتفاق کردند

چون به کنـار . آمدی، غسلی برآوردی طوس بمیهنه آمد، هفده بار غسل کرده بود، از هر خاطر دنیاوی کی او را در
شـیخ مـؤذن را . و جماعت سنت گزارده و مؤذن منتظر اشارت شیخ بود تـا قامـت گویـد ود،میهنه آمد نماز پیشني ب

سـید پایهـا برهنـه کـرده بـود، شیخ بوعمرو چون بیک فرسنگ میهنه ر رسد گفت توقف کن که زنده دىل اینک می
. گفت پایها برهنه کنید و استقبال کسی کنید که قدم هیچ کس بمیهنه نرسـیده اسـت عزیزتـر از وی شیخ فرزندان را

جمع با فرزندان استقبال نمودند و شیخ بوعمرو درآمد و سنت بگزارد و شیخ را خدمت کـرد و نمـاز بـه جماعـت 
ا یکدیگر سه شبانروز بخلوت، و سخنها گفتند و بعد از آن شیخ بـوعمرو دسـتوری خواسـت بگزاردند و بنشستند ب

شیخ گفت با بشخوان باید رفت کـی نایـب مـایی در آن والیـت و در فـراق توانـد همـه، پـس بـوعمرو . تا بازگردد
ه بـودو بوقت وداع شیخ ما سه خالل بوی داد که بدست خویش تراشـید. بحکم اشارت بجانب بشخوان بازگشت

گفت اگر یکی ازین سه خالل بده دینار خواهند مفروش و اگر به بیست دینار خواهنـد هـم مفـروش و اگـر بسـی 
قاه نـزول کـرد به خان چون ببشخوان رسید. شیخ بوعمرو شیخ را وداع کرد و برفت. اینجا بایستاد... دینار خواهند

چون از ختم فارغ شدندی شـیخ  در خانقاه ختمی بنهادی و مردمان بشخوان و والیت نسا بدو تقربها کردند و او
از آن خاللها کی شیخ بوی داده بود به آب بشستی و آن بیمـاران والیـت بوعمرو کوزۀ آب خواستی و یک خالل 

رئیسـی بـود کـی او را پیوسـته قـولنج  .شـفا فرسـتادی سبحانه و تعاىل به برکۀ آن هر دو شـیخ بیمـار حقّبربدندی، 
گویند کـی تـرا  یکی نزدیک شیخ بوعمرو آمد و گفت کی می برنجانیدی شبی رئیس بشخوان را آن علت برنجانید

از آن آب پارۀ بده تا پیش رئیس برم، شـیخ بـوعمرو . یابد شویی و از آن آب بیمار شفا می خالىل است که آنرا می
ن معلوم دیگر روز بامداد رئیس پیش شیخ آمد و گفت چنا. قدری آب بفرستاد، چون رئیس آب بخورد شفا یافت
شیخ گفت بچنـد خـری؟ رئـیس گفـت بـده دینـار، گفـت بـه . شد کی ترا سه چوب پاره است، یکی را بمن فروش

یخ یـک خـالل بـوی داد بـه حکـم اشـارت شـیخ شـ .ارزد، گفت به بیست دینار، گفت نفروشم، گفت بسـی دینـار
وصیت کرد کـه بـا او  خالل دو خالل دیگرو آن  و بنیادخانقاهی کرد کی اکنون بجای است از آن زر بود ابوسعید

  .در خاک نهادند
قصـد حجـاز کـردیم بـا  او گفـت. خواجه ابوالقسم زراد از مریـدان شـیخ بـودو سـفرها و ریاضـتها کـرده :حکایت
مـن گفـتم ای ابوالقسـم بربیـداری شـو و . بـر توکـل رویـم ز مشایخ، چون بريون آمدیم بعضی گفتنـد کـیجماعتی ا

چـون . عزم کردم که هر قدم که نه بر بیداری نهم بازپس آیم و برین طریق بادیـه بگذاشـتم. شو چنانک خواهی می
شب درکشید غسـلی  گزاردم دم و از پس قدمگاه شیخ نماز میبازگشتم و نزدیک آمدم، شب در مسجد شیخ بیستا

خانقاه بـريون آمـد و  چون بامداد شیخ از. جستم و گفتم یافتم آنچ می عظیم شادمان شدم، ،کردم، نوری یافتم اندر
گفـت آن چیـزی نیسـت کـی بـدان . گفت تو گویی یا گوییم؟ گفتم شیخ فرماید ،من پیش او شدم، با پنداری در سر

وءِ نُـورٌعلیه و سـلّم  اللّهبازنگرند اندر راه، و آن از برکۀ وضو است که رسول گفت صلی  آن  الوُضُـوء عَلَـي الوُضـُّ
  .من با خویشنت رسیدم و از آن پندار توبه کردم. ور وضو است بدان غره نباید شدن
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در آن وقـت کـه آل سـلجوق از نـور بخـارا خـروج کردنـد و بخراسـان آمدنـد و بطـرف بـا ورد و میهنـه  :حکایت
سـلطان مسـعود مثـاىل فرسـتاد بـه تهدیـد  بنشستند و مردم بسیار برایشان جمع آمدند و بیشرتی از خراسان بگرفتند

شیخ را از آن حال خرب بود به کرامات، . شد که او خواهدبدیشان، ایشان جواب نبشتند که این کار بخدایست، آن با
و سالم گفتنـد و دسـت شـیخ را بوسـه دادنـد و بخـدمت  چون هر دو برادر، جغری و طغرل، به زیارت شیخ آمدند

پس سر برآورد و گفت جغری را که مـا ملـک خراسـان بتـو دادیـم و شیخ لحظۀ سر در پیش افگند . شیخ بیستادند
ر برگرفـت و بجنـگ كبعـد از آن سـلطان مسـعود لشـ. ملک عراق به طغرل دادیم هر دو خدمت کردند و بازگشتند

 ایشان آمد، چون بمیهنه رسـید بـر در حصـار بنشسـت و شـیخ و مردمـان بـه حصـار شـدند و در میهنـه خلـق بسـیار
ایـن  .در کاروان سرای بیاع چهل کپان آویخته بودست و در حصار چهل و یـک مـرد حکـم انـداز بودنـدچنانک 

حسـن مـؤدب گفـت یـک شـب نمـاز خفـنت . جماعت بسـیار از معـارف لشـکر سـلطان هـالک و مجـروح کردنـد
ادنه باید شد و آن دیهیست بر دو فرسنگی میهنه و فالن پـريزن را سـالم مـا برسـانی و بگزاردیم، شیخ مرا گفت بب

بـرون گذاشـتندو از  حسن گفت مرا برسن از دیـوار. خنربۀ روغن گاو که برای ما نگاه داشتۀ بفرست نبگویی کی آ
 بپـای حصـار آمـدم و مـرا سـحرگاه. میان ایشان بريون شدم چنانک کسی مرا ندیـد و ببادنـه شـدم و روغـن آوردم

بخدمت شیخ آمدم، شیخ نماز بامداد گزارد و بريون آمد و بر کرسی نشست و بفرمـود کـه در میـان کـوی . برکشیدند
جوشـنیدند و هـیچ کـس ندانسـتند کـه  آتشدانها کردند و دیکها نهادند و در هر یکی پارۀ روغن در انداختنـد و مـی

کردنـد، در میـان جنـگ سـخن صـلح پدیـد آمـد و صـلح کردنـد و  یست و مردمان جنگ میمقصود شیخ از آن چ
و این چهل و یک مرد حکم انداز را بريون آورد، سلطان بفرمود تا هر  رئیس میهنه بريون آمد، او را تشریف دادند

زدنـد و شـیخ  شـان مـیآمدنـد و دسـتهای بریـده بـران روغـن جو ایشـان مـی. چهل و یک را دست راست بربیدنـد
چون سلطان این سیاست نمود و کـوچ کـرد و بسـوی مـرو . گفت مسعود دست ملک خویش بربید گریست، می می

رفت و آل سلجوق از آمدن سلطان خرب یافت بجانب مرو رفت چون سلطان آنجا رسید مصاف کردند و سلطان را 
پادشاهی خراسان بنشست و طغرل به پادشاهی  بشکستند و ملک از خاندان مسعود بآل سلجوق افتاد و جغری به

و در میان مجلسی بر زفان شیخ رفته است که روزی این امري طغرل بمیهنـه آمـده بـود و بـدان بیابـان نـزول  .عراق
مهمانـان  کرده بالش او زین بودو فراشش نمد زین بود، کسی بدیه فرستاد کی مـا مردمـانیم غریـب، اینجـا افتـاده،

شماییم، جهت ما پارۀ آرد فرسـتید، چـون آرد آوردنـد از آنجـا برگرفـت و بسـوی سـرخس رفـت، گروهـی از آن او 
گرفـت،  کرد و اسب فرامـی بسرخس بودند، گفت نخست از آن خویش درگريیم هرک پیش اوآمد همه را پیاده می

آرید کـه بیـاییم و شـما را  کنید؟ ما را بدان می یآنگه سوری وی را پیغام فرستاد که این چرا م. دیگران منقاد شدند
مـا . بگريیم ایشان کس فرستادند که این کار نه بماست و نه بشما، به خداوند است عزو جل، آن باشد که او خواهد

  .گفتیم این مرد را دولت دنیاوی در پیش خواهد شد، اکنون چنان شد که همۀ خراسان بگرفت
 ،گفت کـه پـريم و ضـعیف با خویش می ی شیخ در راهی بود، اسب مرياند وحسن مؤدب گفت که روز :حکایت

تا شیخ این کلمه بگفت اسب شیخ خطا کرد و بسر درآمد، شیخ از اسب اندر افتاد، اما رنجی ! فضل کن و درگذار
پس سجدۀ شـکر کـرد، گفـت الحمدللـه کـی آن اسـب . اًدُورقَدَراً مَقْ اللّهرُ حُمدُلِلّه و کانَ اَمْاَلْاز آن نیافت، گفت 

  .کرد، آن بال دیده بود افتادن را واپس پشت کردیم حسن گفت من بدانستم کی آن تضرع کی شیخ می

االسالم ابوسعد گفت از پدرم خواجه بوطاهر شیخ شنیدم که گفـت پـريی بـود در میهنـه کـی جدم شیخ  :حکایت
و مجلـس  خال والدۀ من بود، او را شبویی گفتندی، پري معمر بود، قصريالقامة، کثیف اللحیة، درویش و معیـل بـود



 ۶۶

در میـان مجلـس بنشسـت کچـون صـیدی بحلـق  در مجلس شیخ حالتی بـوی درآمـدروزی  ،شیخ هیچ بنگذاشتی،
و جـاروبی بـوی  شیخ گفت پري شبویی را میـان دربندیـد .دانم شیخ گفت یا پري چه بود ترا؟ گفت نمی. آویخته بود

رئـیس میهنـه خواجـه حمویـه در . رُفـت جاروب برگرفت و مسـجد را مـی .دارد روبد و پاک می تا مسجد می دهید
ایـن پـري را ارادت  گفـت ،شیخ. تر باشد پیش شیخ بود، گفت بر دلم بگذشت کی اگر این خدمت برنایی کند الیق

پري آب در چشم آورد و گفـت ای شـیخ پـريم و ضـعیفم و . وی به مقصود نرسیبه پريی پدید آمده است و راه تا نر
. پس شیخ سر در پیش افکنـد و گفـت آن جـاروب از دسـت بنـه کـه تمـام شـد. من مرحمت فرمای حقّمعیلم، در 

نـان بردند و روزگار ناایمن کی ابتـداء فتنـۀ ترکما پدرم خواجه بوطاهر گفت کی نماز پیشني گندم صوفیان به آسیامی
چون در اندرون . من او را با درویشی چند فرستادم. را بود، با شیخ گفتم کی به آسیاکرافرستم؟ شیخ فرمود کی پري

کردند، ترکمانان بدر آسیا آمدند و در بزدند، در باز نکردند، پري فرا پس  آسیا شدند و در آسیا بستند و گندم آرد می
 و درحـال شـهید شـد، او را ی تري بشکافت در انداخت تري بـر پشـت پـري آمـد ودرشد و پشت بدر باز نهاد، ترکمان

: گفت شیخ چون محاسن سپید او سرخ شده دید از خون، بگریست و می. بمیهنه آوردند و بدر سرای شیخ نهادند
آنگاه بر جنازۀ او اقبالها کرد و دیگـر روز بـر سـر خـاک پـري مجلـس . ظِرُتَیَنْ مَنْ هُمْبَهُ وَمِنْقَضي نَحْ مَنْ هُمْفَمِنْ
خواجه حمویه گفت در مجلس شیخ بدل من درآمد کی این کشنت پري چه بود؟ شیخ به کرامات اندیشـۀ مـرا  .گفت

  :دانست، روی سوی من کرد و گفت ای خواجه
 چنـــــدین چـــــه زنـــــی نظـــــاره گـــــرد میـــــدان

  بنهـــــد او دل و جـــــان تـــــا هـــــر کـــــه درآیـــــد

 

ـــــــیالن  اینجـــــــا دم اژدهاســـــــت و زخـــــــم پ
ـــــلطان ـــــرای س ـــــرد س ـــــد گ ـــــه کن ـــــارغ چ  ف

 

  .علی محمد و آله اجمعني و دست بر وی فرود آورد و از منرب بزیر آمد اللّهو صلی 
و در بـزرگ بودنـد و ایشـان را پیوسـته نشسـتها بـوده اسـت  اند کی در مـاورالنهر جمـاعتی پـريان آورده :حکایت

طریقت کلماتی نیکو، و ایشان را مقدمی بوده است مردی بزرگ و مریدان داشته، و به عدد هر مریـدی محبـی از 
اهل دنیا، تا ایشان را در سرای خویش جایها ساخته بودند و عادت ایشان چنـان بـودی کـی هـر شـب چـون نمـاز 

در تفکر آن شب به روز آوردندی، بامداد چون نماز سالم باز دادندی پري در سخن آمدی و هـر  خفنت بگزاردندی
ران را شبی عم. و خادم این جمع عمران نام مردی بوده است، مردی گرم رو بود .جواب دادی بودی اشکاىل کرا

پنـداری کـه در مـن  شـتابی؟ مـی کنم گوید ای نـاکس کجـا مـی در خاطر آمد که عجب کاریست اگر او را طلب می
گویـد مشـرکی و اگـر بـر گـردم  و اگـر غـري او را طلـب بکـنم مـی وَسارِعُواگوید  رسی؟ و اگر او را طلب نکنم می

عمـران  سخن آمد و جواب اشکال مریـدان گفـتبامداد پري در . درین اندیشه آن شب بروز آورد. گوید مرتدی می
کرد و گاه در طاعت و گاه در مجاهدت و گاه  گفت یکی را طلبی پدید آمد و عمری درآن طلب می ،بر پای خاست

وی ننمایـد، کرد و از آن طلب کی پدید آمده است هـیچ جـایی هـیچ معنـیش ر در خدمت زیادت عمری سرپی می
گفت یـا عمـران توقـف کـن تـا روز آدینـه کـه  سبب چیست؟ پري سرفرو افگند و آن اشکال را هیچ جواب نداشت

روز آدینه پريان والیت جمع شـدند . نفسی زنند، باشد کی جواب روشن گردد مشایخ جمله حاضر شوند و هر کسی
سـایل بخروشـید  آن اشکال در میان نهاد، هر کسی در اشکال سخنی گفتند و هیچ جواب روشـن نگشـت و عمران

و آن شب را همـه بـران  ما را بدین درد بگذاشتید وانان راه شما رادیدمهوس بسر آوردم، امروز پهل کی عمری در
در  مقـدم ایشـان گفـت ایـن درد را دارونزدیـک مـا نیسـت، نزدیـک مردیسـت. و هیچ روی ننمود اندیشه بنشستند

آنجا باید شد و شـفای درد طلـب کـردن و مـا متفـرق نشـویم تـا . گویند خراسان، که او را شیخ بوسعید بوالخري می
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چــون بمیهنــه رســید بامــداد بــود و شــیخ مجلــس  .اســت و روی در راه نهــادعمــران برخ. جــواب مســئله بمــا رســد
مرحبا یا عمران انـدر : از میان دل و جان گفت آمد و چشم شیخ بر وی افتاد ازمیانگفت چون عمران نزدیک  می

شیخ گفت انـدر آی ای عمـران کـی از راه دور . عمران خدمتی کرد و از دور بیستاد. ایم آی کی ما امروز ترا نشسته
طلبـی، صـد وبیسـت و انـد  طلبی یا از و مـی یست او را میپس شیخ گفت ای درویش احوالها یک صفت ن .آمدۀ

هزار پیغامرب ازو طلب کردند، تا محمد به دنیا نیامد کس او را طلب نکرد، اول طالب او محمد بود و خدای تعاىل 
بالحـد و طلبی الطلب رد و السبیل سد و المطلوب  اگر او را می. بَصرُوماطَغیما زاغَ الْازو شکر نمود که  در آن

دیگـران را در  .طلبی تمامت نیست کی بگذاشته اسـت کـی تـا سـخن او گـویی و بـا کسـان او نشـینی اگر از او می
بطلب غـري مشـغول و تـرا بخـود و دوسـتان مشـغول کـرده  خواب کرده است و ترا بر درگاه خود گذاشته و دیگران

وال وَ یَْعطي قَبْـکَرِیمُ الَّذی یُعْاَلْکریم است؟ گفت عمران گفت یا شیخ نه او . است یـا . أِعتِـذارلَ الْفوقَبْـلَ السـُّ
یکی سؤال کـرد کـی مـا گنـاه کـاران را . عمران خدمتی کرد و بازگشت. عمران باز گرد که جماعت در انتظار است

وَ مَالئکَتَـهُ یَتَرّحمـونَ علـي  هاللّـاِنَّ علیـه و سـلم  اللّـهگوید صلی  حال چیست؟ شیخ گفت یا جوامرد رسول می
ایشان همچنان منتظر نشسـته، عمـران احـوال  آمد تا به نزدیک پريان عمران می. بالذُّنوبِ فُسِهِمْالمُقّرِینَ علي اَنْ

  .بگفت، بشنیدند و برخاستند و روی سوی میهنه سر بر زمني نهادند تعظیم شیخ را
چون بمیهنـه رسـید شـیخ ببادنـه بـود، بـر دو . راق برخاست و پیش شیخ آمداند کی درویشی از ع آورده :حکایت

درویش بمیهنه مقام نکرد و روی بدیه بادنه کرد، چون به خدمت شیخ رسـید بـر پـای شـیخ بوسـه . فرسنگی میهنه
یخ آن مرید بر پري چه؟ ش حقّپري بر مرید چیست و  حقّدر راه سوال کرد کی ای شیخ . آمد داد و در رکاب شیخ می

ساعت جواب نداد، چون بمیهنه آمدند دیگر روز شیخ بريون آمد تا مجلس گوید، آن درویش را گفت این سـاعت 
پای افراز باید کرد و به غزنني باید شد به نزدیک فالن شخص و صد دینار زر را بایـد خواسـت و دو مـن عـود از 

ام شیخ برسانید، صد دینار و بوی خوش بسـتد و پیغ ددرویش حاىل برخاست و روی براه نها. جهت اوام صوفیان
کودکی پاکیزه در گرمابه بود، آن درویش . چون به شهر هری رسید با درویشی هریوۀ به گرمابه دررفت. و بازگشت

هریوۀ ترتیبی . ار بوی داددو دین را بوی نظری افتاد، حال با هریوۀ باز نمود، او گفت چیزی باید تا او را بخانه آرم
درویـش نعـرۀ زد . خواست که قصد کودک کند، شیخ بوسعید را دید کی از گوشۀ درآمد و بانگ بر وی زد بساخت

چـون برسـید، شـیخ مجلـس . و روی بمیهنـه نهـادچـون بهـوش بازآمـد حـاىل پـای افـزار خواسـت . و بیهوش شـد
پري بر مرید آن باشد که چون تـرا  حقّگفت درویش با پای افزار بر شیخ آمد، چون چشم شیخ بر وی افتاد گفت  می

مرید بر پري آن باشد کـه چـون تـرا در  حقّاشارت کنند به حکم اشارت پري به غزنني شوی برای فراغت درویشان و 
  .درویش خجل گشت و استغفار نمود. را از چنان ناشایست مانع گرددراه خطایی افتد ت

 در یـک شـبانه روز بمیهنـه آمـدم خواجه علیک گفت که در نشابور بودم، مـرا هـوای شـیخ پدیـد آمـد، :حکایت
شیخ در دکان مشهد نشسته بود، گفـت کرسـی بیاریـد . همچنان به پای افزار پیش شیخ آمدم خواستم که غسلی کنم

و پای تا بـه  پای افزار بخدمت شیخ بردند، شیخ بوس برداد. شیخ گفت آن را بیارید .بريون کند تا پای افزار اینجا
نـداری کـی تـو آنگـه گفـت تـا نپ. بستد و بروی مالید و گفت بزرگ باشد هرک برای این حدیث یک قدم بـردارد

  .آمدۀ ما ترا آوردیم
مدعئی آمده بود و در پس ستون نشسـته و نظـاره . گفت اند کی شیخ بوسعید یک روز مجلس می آورده :حکایت

گفت و او پنهان مشاهدۀ حالت شـیخ  شیخ را دید بر تخت نشسته و چهار بالش نهاده و کرامات ظاهر می. کرد می
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یخ روی بوی کرد و گفت ای مرد که در پس ستون نشسـتۀ، انکـار از دل بـريون نمود ش کرد و به باطن انکار می می
شیخ گفت نه غلط کردۀ ! مرد از پس ستون بريون آمد و در فریاد آمد و گفت این چه خداوندیست. کن و پیش آی

  .فریاد از جمع برآمد و آن مرد توبه کرد و مرید شد! اختیاریست این چه بی

دیدم و ریاضتها کـی در  گفت چون من در خدمت شیخ بزرگ شدم و آن حالت او میخواجه بوالفتح،  :حکایت
کردم که این حالت ثمرۀ آن مجاهداتست، مرا اندیشه افتاد کـه مـن در خفیـه  شنیدم و صورت می ابتدا کرده بود می

و مـن  مرا مصلحت آنست که از کسب دست خویش خـورم ریاضتی پیش گريم گفتم ابتداء این احتیاطست در لقمه
من به نزدیک او . مردی بود در همسرایگی شیخ که خراسبانی کردی، او را مريه گفتندی. هیچ کسب و کار ندانستم

من پوشـیده بـه صـحرا بـريون  ،و از وی کوبني بافنت بیاموختم و هرروز گرمگاه کی شیخ بقیلوله مشغول گشتی شدم
شدمی و قدری دوخ آوردمی و کوبني بافتمی و بفروختمـی و از بهـای آن جـو بخریـدمی و بدسـتاس آرد کردمـی و 

پیوسته بروزه بودمی و بوقت افطار با صوفیان در سفره نشستمی و آن یک تا نـان جـوین از آسـتني  خود بپختمی و
و غسلها و نمازهای زیادت کردمی و گمان  بريون آوردمی و پنهان از آن خوردمی و در سفره از بر شیخ دور بودمی

گفت تا وقتی کی شیخ از میهنه  د و شیخ ازین حال با من هیچ نمیمن آن بود کی هیچ کس را برین سر اطالع نبو
را عظـیم دوسـت  رسید، سیدی بود در طوس، او را سید بوطالب جعفری گفتنـدی و شـیخ چون. شد به نشابور می

چـون آن زاهـد سـالم . به سالم شیخ درآمـد قان زاهدی بودوو در ن .داشتی چنانک شیخ جز باوی طعام نخوردی
از  .بایسـت گفت شیخ جواب داد و بدو التفات نکرد، آن زاهد عظیم بشکست که او را در میان قوم آب روی مـی

زاهـد ! شـیخ گفـت زاهـد نبایـد. ید بوطالب گفت ای شیخ این زاهد ما را هیچ التفاتی نکـردیس. بريون آمد پیش
بگفـت ایشـان خلـق را  حـقّپس گفت یا سید با قرایان صحبت مکن کی ایشان غمازان باشـند و بـر درگـاه ! نباید

کی  رد و گفت اگر آنجا شوی نگر تا حدیث ایشان نگوییپس روی سوی من ک .نگريد اما بگفت ایشان رها نکند
خواجه بـوالفتح گفـت . متابعت شیخ سازی بی نهی و بخویشنت کاری می من از آن شیخم کی تو در زاهدی قدم می

تا شیخ دل با مـن  سخن هوش من برفت، زاری کردمچون شیخ این سخن بگفت من بر زمني افتادم و از هول این 
پس جمع از من سؤال کردند کی این چه حالت بود؟ من حال خویش حکایت . پس گفت از آن برگرد. خوش کرد

  .همگنان تعجب کردند کی درین مدت هیچ کس بران حال وقوف نداشت اال شیخ از راه کرامت. کردم
خواجه بوالقسم حکیم مردی بزرگ بوده است در سـرخس، و جمعـی مریـدان داشـت، همـه مردمـانی  :کایتح

. بایست کی بدانند کـی حـال شـیخ تـا بچـه درجـه اسـت عزیز، چون آوازۀ شیخ به شهر سرخس رسید، ایشان را می
کـوه دارد یعنـی یکی گفت مردی بزرگست دیگری گفت که خانـه پـس . گفتند یک روز بنشستند و سخن شیخ می

 یحیی ترک مردی بزرگ بود، گفت از غیب سخن گفنت کار شما نباشـد، مـن بمیهنـه روم بـدین مهـم .روستاییست
مد شـیخ را نظـر آچون بمیهنه رسید بامداد بود و شیخ بر منرب، چون او از در مسجد در پس روی بدان جانب آورد

درویشـان دربنـد . بر وی افتاد، گفت مرحبا ای یحیی آمدۀ تا بما فرو نگری؟ اکنون خـود تـرا بمابربایـد نگریسـت
انـد بنگـر تـا چـه  پـس شـیخ گفـت تـرا گفتـه. گفت شیخ فرمایدآمدی؟ یحیی  تواند، ترا چه گفتند آن ساعت که می

. شـیخ گویـد هـرچگفت چه خواهی گفنت؟ یحیی گفت . گفت بلی، گفت کی دیدی؟ یحیی گفت دیدم. مردیست
چون بهوش  یحیی نعرۀ برآورد. شیخ گفت برو و بگوی کی مردی دیدم کی بر کیسۀ او بند نبود و با خلقش داوری

خاست باوقت خوش، و برفت پیش بوالقسم و آن حالت با آن جمع تقریر کرد همه خـوش بـر آمدنـد و عـزم آمد بر
  .میهنه کردند و خدمت شیخ دریافتند
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اند کی شیخ قصد شهر مرو کرد و خواجه علی خباز خادم متصوفه بود و پريبوعلی سیاه پـري جمـع  آورده :حکایت
پـس  !رسـد، چینـه از پـیش مـن و تـو برچینـد گر گفتند کی آن مرغ مـیبود، چون خرب رسیدن شیخ شنودند به یکدی

خواجه علی درخور تعظیم شیخ ترتیبی مهیا کرد تـا بـه حـدی کـی جهـت سـگان محلـه  .گفتند ترتیبی باید ساخت
از آنـک چنـني پادشـاهی خـادم گفـت دراز گـوش چـرا کشـتی؟ گفـت کـم . دوسر دراز گوش فربه بخرید و بکشـت

خواسـت کـی بربـاط  پـس باسـتقبال شـیخ بـريون آمدنـد و شـیخ مـی. درآید، کلبان محله نیز شکمی چرب کننـد می
مبارک نزول کند بوعلی سیاه گفت ما در سال هزار کوچ را خدمت کنیم تا بازی درافتد اکنون چنـني بـازی  اللّهعبد

پري بوعلی . شیخ گفت جوامردی باید همه بازند و هیچ کوچ نیست .درافتاد ما بنگذاریم کی جایی دیگر نزول کند
پـس برتخـت . پس شیخ به شهر درآمد و به خانقاه فرود آمد. گفت شیخ ما را با ما نمود وگرنه دمار از ما برآمدی

خواجـه علـی خبـاز را غريتـی پدیـد . شیخ در سخن آمـد. شد و پريان در خدمت او بنشستند و جوانان صف بزدند
و آن سلطنت و هیبـت شـیخ بدیـد، بـا خودگفـت اگـر مردمـان او را  پس بوعلی سیاه درآمد، با جمع خویش. آمد

روی به خواجه علی کرد و گفت ای خواجه بدین بازار  شیخ. ببینند و سخن او بشنوند والیت رفت و مرویان رفتند
بشـد و علی بريون دوید و شاباطی پاکیزه بیاورد، شـیخ شـاباطی . شاباطی نیکو همچون روی خویش بیار شو شما

به شما فـروختیم و ایـن شـاباطی نیـز در روي سوي پير بوعلي كرد و گفت ما شهر مرو و واليت مرو بدين شاباطي 
توقف کند کی سفره بنهند؟ فایده نبود،  بسیار الحاح کردند کی مد و هیچ مقام نکردو حاىل بريون آ کار شما کردیم

آمد و خواجه علی خباز سفره به صحرا نهاد و چون از سـفره فـارغ شـد شـیخ بسـوی  اللّهتوقف نکرد وبرباط عبد
  .میهنه باز آمد
بـوالفتح شـنیدم کـی روزی شـیخ بوسـعید بـر دکـان مشـهد پدر من نورالدین منور گفت کـی از خواجـه  :حکایت
وزد از خلد برین، و آن جزدر قدم درویشـان نیسـت و بـه سـخنی  گفت، در میان سخن گفت نسیمی می مجلس می
خواجـه حسـن . سدیگر بـار گفـت .و آن جز در قدم درویشان نتواند بود وزد دیگر بار گفت نسیمی می. مشغول شد
قصد کردند تا بسر دیه روند، شیخ اشارت کرد بسوی  رسند دانستند کی درویشان می. برخاستند بدالکریممؤدب و ع

آمدند از سوی شـهر مـرو، چـون جمـع ایشـان را بدیدنـد معانقـه  درویشان می. راست، ایشان بر اشارت شیخ رفتند
شیخ آمدند گفت پای افزار ایشان بیارید حسن پای افراز ایشـان بخـدمت شـیخ  کردند و باز گشتند چون به خدمت

  :آورد شیخ بستد و بر زبر سر خودبداشت و گفت
ـــــرد ـــــد زد و ب ـــــر ببای ـــــاله س ـــــی ک ـــــرا ک   آن

 

 زانســـــــت کـــــــه او بـــــــزرگ را دارد خـــــــرد
 

  .خلق برآمدو مجلس ختم کرد و خروش از  علی محمد و آله اجمعني اللّهوصلی 
خواجه ابوبکر مؤدب گفت کی من در میهنه بودم در خـدمت شـیخ، روزی بـارانی عظـیم آمـد بـا سـیل  :حکایت

ا بـه لـب رود، و گفـت من در پیش شیخ رفتم ت. و نماز دیگر به صحرا بريون آمد! گفت صالء آب بازی شیخ قوی
آب بــازی کنیــد جملــه جمــع درآب جســتند و مــن بــه خــدمت شــیخ ایســتاده بــودم بــا جامهــای پــاکیزه و در شــیخ 

تا درین بودم حسن مؤدب درآمد از پس من و سر بمیان دو پای من برد و مرا برداشت و آورد تا لب . نگریستم می
مرا  .و من بیهوش شدم ندانستم، آب دستارو کفشم بردآب از سر من درگذشت و من شناو. رود و در آب انداخت

مـرا بیاوردنـد و در ! شـیخ گفـت صـالء نمـاز جنـازه. از آب برآوردند و سر زیر بداشتندو آب از گلوی من بزیر آمد
نمـاز جنـازه  ف کشید و شیخ چهـار تکبـري بـر مـنپیش شیخ بنهادند، شیخ سجاده برروی من پوشید و جماعت ص

گزارد و بر سر پای بنشست و گوشۀ سجاده از روی من بـاز گرفـت و مـرا گفـت یـا بـابکر بعـد از مردگـی برخیـز و 
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بـا شـیخ بـرفتم و جمـع را آنجـا گذاشـتم، شـیخ چون شیخ برفت من همچنان با میزری در میان  .چون. سخن گوی
باسرای آمد و آن شب بسفره بريون نیامد، دیگر روز برتخت نشست تا مجلس گوید، پس از آنک به سخن درآمـد 

به دوازده روز بروی و بدوازده روز بیایی و یک  .حسن مؤدب را گفت برپای خیز، برخاست گفت ترا بجانب بلخ
بایـد  سـالم مـا بـوی رسـانی و بگـویی سـه مـن عـود مـی. و بوعمرو خشکویه از نشابور آنجاست یروز به بلخ باش

جهت صوفیان و صد دینار وامسـت، بسـتانی و بیـاری حسـن مـؤدب برفـت، چـون بـه موضـع زردک رسـید وقـت 
کـی تـو جاسوسـی و یـک شـبانه روز در بنـد نگـاه  ترکمان تاز بود حسن را بگرفتنـد و بزدنـد و اسـتخفافها کردنـد

ن سرما و رنج بر خویشنت حدث کرده بودم، نیم شب به شیخ التجا کردم گفتم ای شیخ آحسن گفت من در .داشتند
و مـرا در خرگـاهی ساالر ترکمانان از خانه بريون آمد و دستم از بند بگشـاد  چون بگفتم این سخن! مرا فریادرس

و مرا بخرگاه خویش برد و مراگفت کی تو جاسوسی چـه کسـی  فرستاد و آب گرم آوردند تا من خویشنت را بشستم
ساالر گفت این پري برین . ادمصفت شیخ د .ام کی او را شیخ بوسعید گویند کردی؟ گفتم من شاگرد زاهد میهنه می

. بخواب دیدم با تیغی کشیده، و مرا گفت آن مـرد را بگـذار و اگـر نـه تـرا هـالک گـردانم گویی صفت کی تو می
من به بلخ شدم، بـوعمرو خشـکو بـه غـزنني رفتـه بـود، بازگشـتم و . برتسیدم و ترا خالص دادم، هرکجاخواهی برو

فرزنـدان . شیخ بامداد بر سر منرب گفت حسـن آمـد او را اسـتقبال کنیـد. به کنار میهنه بودم بیست و پنجم بامداد را
ن تـو گـویی یـا مـا؟ گفـتم شـیخ گویـد سـشـیخ گفـت مرحبـا ای ح. مرا استقبال کردند و به خدمت شیخ آمـدم شیخ

یم که تو بوعمرو را نبینی و لکن رفتـی و در راه تـرا ترکمانـان گرفتنـد و بنـد کردنـد و رنجهـا گفت ما دانست .نیکوتر
چون دانستی کـی چنـني  حسن گفت. دیدی بما التجا کردی، ترا خالص دادیم و به بلخ رفتی و بوعمرو را ندیدی

نفسی کی آن روز بوبکر را در آب انداخت ما  بیچاره چرا طلبیدی؟ شیخ گفت ای حسن آن چنان خواهد بود رنج
  .بوده است این همه تعبیه برای من. بایست تا آنرا نرم کند نرم نتوانستیم کرد، چماق ترکان می

به سرخس رفت و در خانقاه پري بوالفضل حسن فرود آمد و خادم خانقاه در  اند کی شیخ بوسعید آورده :حکایت
و خانقاه را هیچ معلـوم نبـود خـادم گفـت مـردی بـدین مرتبـه و جمعـی بـدین بسـیاری  آنوقت بوالحسن نامی بود

خادم گفت چـون مـن ایـن اندیشـیدم شـیخ مـرا بخوانـد و . آمدند و مرا چیزی نیست کی از برای ایشان سفره نهم
پیش . تگوید سی دینار بفرس گفت ای بوالحسن به بازار باید شد به دکان فالن صراف، و بگوی کی بوسعید می

چون صراف بشـنید در حـال سـی دینـار زر نشـابوری . صراف رفتم و بگفتم کی شیخ سی دینار زر بخواسته است
پـس دیگـر روز شـیخ گفـت ای . من به خدمت شیخ آوردم فرمـود کـی بـرو و خـرج کـن. بسخت و مراروانه فرمود

سوم روز شـیخ . م کی شیخ فرمودمن چنان کرد. بوالحسن برو پیش آن صراف و سی دینار دیگر بستان و خرج کن
گفت هم بر آن صراف رو وسی دینار جداگانه بستان و ده دینـار جـدا، سـی دینـار را خربکـراگري تـا نشـابور و ده 

صراف گفت ایـن چیسـت کـه . دینار خرج کن من بیامدم و صراف را گفتم کی سی دینار جدا بده و ده دینار جدا
رود اگر چنانک فردا روز زر از من طلـب خـواهی کـرد خیـز و  نشابور میگفتی؟ گفتم کی شیخ ب هر روز چنني نمی

صراف با من بخدمت شیخ آمد، صوفیان چهارپایان ترتیب کرده بودند و بار . پیش از آنک شیخ برود زر طلب کن
رفـت تـا  کرده، صراف به خدمت بیستاد و شیخ هیچ نگفت و اسـب برنشسـت و برفـت، صـراف بـر اثـر شـیخ مـی

چون شیخ از دروازه بريون شد صراف دل تنـگ شـد، چـون بسـر راه نشـابور رسـیدند کـاروانی دیـدم کـه بدروازه، 
رفت، چون فرا جمـع رسـید، سـالم گفـت و برپسـید کـی ایـن کیسـت؟  آمد از نشابور، مردی در پیش کاروان می می

رفـور گفـت آن صـد شیخ جـواب داد و ب. آن مرد بخدمت شیخ آمد و سالم گفت. گفتند شیخ بوسعید بوالخريست
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بـا شـیخ  مرد صرۀ زر برون کرد و صد دینـار بـدان صـراف داد، صـراف زر بسـتد. دینارزر بدین مرد صراف برسان
ا از خـدمت شـیخ شیخ گفت پـذیرفتم و کـار صـراف سـاخته گردانیـد و مـ. گفت از تو باز نگردم تا مرا قبول نکنی

  .مراجعت کردیم
قاضی سیفی از جملۀ قضـاة و ایمـۀ معتـرب بـوده اسـت در سـرخس، و از جملـۀ اصـحاب رأی و جملـۀ  :حکایت

او بود و سخت منعم و  در آن وقت کی شیخ ما به سرخس بود قاضی والیت. صوفیان را و شیخ را به غایت منکر
کرد و نعمتها قبول کرد تا شیخ را هالک کند، کس را زهره نبود کـه ایـن با حرمت تمام بود و چندبار کسان راست 
تا روزی کسی اجابت کرد وقاضی او را مبلغی مال قبول کـرد و بعضـی  .اندیشه بخاطر درآوردی و شیخ فارغ بود

قاضـی  گفـت و همـني روز نوبـت نقد بداد، روزی قرار دادند که شیخ را هالک گرداند و این روز شیخ مجلس می
چـون شـیخ مـا آواز  .کردند کی قاضی سیفی به فالن موضع مجلس خواهد گفـت سیفی بود و بر منارها منادی می

شیخ چون این کلمه بگفـت بـا سـر سـخن  .مردمان تعجب کردند. کنیم بسازید تا بر قاضی نماز منادی بشنید گفت
رفت و قاضی سیفی به حمام بود تا غسل کند و مجلس گوید و پیش از آن به چند روز روستایئی که سوگند طالق 

آن روستایی به شـهر آمـده بـود و داسـی  .و مدتی در زندان کرده و کابني و مهر از وی ستده و او را زده خورده بود
آمـد، دل پرکینـه داشـت از قاضـی،  قاضی را دید کی از حمام تنها بـريون مـی. شد بآهنگر آوردو تیز کرده بروستا می

آوازه برآمد کی قاضی را کشتند و شیخ هنـوز مجلـس  .درحال داس بزد و بر شکم قاضی آمد و شکم قاضی بدرید
  .شیخ گفت او حکم کرد ما را، او که بود؟ ما را، ما حکم کردیم اورا، او کی بود؟ خدارا .گفت می

شیخ عمر شوکانی گفت کی خواجه محمد پدر امام اجل مالکـان شـوکانی در حـال جـوانی قبـا و کـاله  :حکایت
شـیخ گفـت آن جـوان در میـان آن قبـای عاریـه  .شـیخ برگذشـتروزی شیخ ابوسعید نشسته بود، او پـیش . داشتی
این خرب با او رسانیدند او گفت چنانسـت کـی شـیخ فرمـوده اسـت و دیـر اسـت تـا مـرا ایـن معنـی انـدرون . است
مـاىل بسـیار در راه ایـن طایفـه و شـیخ بسی بر نیامده بود کی توبه کرد و سرایی بزرگ خانقاه کرده و . رنجاند می

شوکان هسـت  و گنبد خانۀ عاىل و منارۀ کی در صرف کرد و چهل مرد صوفی در خانقاه خویش بنشاند در شوکان
  ..هر دو از مال خویش کرد

. شـد بـراه سـرداوه تـا بدیـه رفیقـان منـزل کنـد ت روزی شیخ به شهر طوس مـیهم از وی شنودم که گف :حکایت
رسد و بنگرد تا خانقاهی هسـت کـی آنجـا نـزول تـوان  درویشی پیشرت روانه شد تا اهل دیه را خرب کند کی شیخ می

کـرده  چون آنجا رسید هیچ خانقاه نبود کی اهل دیه همه راه زن بودنـد، معلمـی بـود در آن دیـه کـی او حـج. کرد
بـه خـدمت شـیخ  چـون شـنید. شـد بودو مردی مصلح، و نفقۀ او از سیمی کی کودکان را تعلیم دادی حاصـل مـی

شـیخ  آمدوآن درویش را با خود بازگردانید و گفت اینجا همـه مردمـان راه زن و مفسـد باشـند و خانقـاهی نباشـد
حرام تر اسـت و پیوسـته خمـر  و سیم او بدتر است از همه او فتفرود خواهیم آمدن معلم گ گفت ما بخانۀ رئیس

رئیس چون بشنید درحال فرمود تـا خانـه را  .رسد پس معلم بازگشت و رئیس را گفت کی شیخ بوسعید می .خورد
والدۀ داشت پري، . دید کی پیش شیخ نهد بود کی چیزی حالل نمی جامه انداختند و پاکیزه کردند و دل مشغول می

 و من و آید رسد و اینجای فرود می از میهنه می گفت ترا چه بوده است کی چنني دل مشغوىل؟ گفت شیخ بوسعید
جفتی دست و رَنجن ازدست بدر کرد و  والدۀ اوزنی صالحه بوده است یابم چیز حالل نمی در همه ملک خویش

بگري کی این از مرياث حالل والدۀ منست و او از والدۀ خویش به مـرياث یافتـه بـودو شـیخ پیش پسر نهاد و گفت 
والدۀ  میزبانی شیخ و اصحابنا در میان نهاد و خرج کرد و از رئیس آن. آید بخانۀ تو بر بصريت این لقمۀ حالل می
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سخن شیخ بشنید بر دست شیخ توبه کرد و بیشرت اهل دیه او چیزی در دل او متمکن گشت و چون شیخ را بدید و 
. شودو هیچ دربایـد یـا زیـادت آیـد می داشت کی ازوجوه دست و رنجن چند توبه کردند و رئیس حساب نگاه می

د کی روزی دو سه شیخ مقـام کنـد چندانک رئیس درخواست کر ،چون آن وجوه به آخر آمد شیخ را عزیمت افتاد
قبول نکرد و براند، بعد از آن بمدتی نظام الملک رفیقان بخرید و بر فرزندان استاد ابواحمد که بوالده از فرزندان 

  .شیخ مااند وقف کرد و همچنان بماند به برکت لفظ شیخ
رد گـری کـردی و مریـد شـیخ هم از عمر شوکانی شنودم کی گفت در از جاه درویشی بود حمزه نام،کـا :حکایت

و گریان و گرم رو و هر روز که نوبت مجلس شیخ بودی سحرگاهان از جـاه بـريون  بوسعید بود و مردی سخت عزیز
آمدی چنانک آن وقت کی شیخ از صومعه بريون آمدی تا مجلـس گویـد حمـزه آنجـا رسـیده بـودی و چـون شـیخ 

آمـد، درسـتی  یک روز بمیهنه بمجلس شیخ می .و مردی درویش و معیل بودی تیمجلس تمام کردی حمزه باز گش
زر بربند داشت چون به کنار میهنه رسید با خود اندیشه کرد که اگر این درست زر با خویشنت بربم اگـر در مجلـس 

شیخ خواهد دانست کی من زر با خوددارم گفـت ای حمـزه آن بـه کـی زر بزیـر دیـوار چیزی خواهد هر آینه  کسی
چون شیخ مجلس به نیمه رساند روی بوی کرد و گفـت ای حمـزه . زر پنهان کرد و به مجلس شیخ آمد. پنهان کنی

امـد تـا آنجـا حمـزه برخاسـت و بی. برد برخیز و آن درست زرکی در زیر آن شاه دیوار پنهان کردۀ بردار کی دزد می
زر برگرفـت و پـیش شـیخ آورد و بنهـاد و بعـد از آن  آشـورد کی زر پنهان کرده بود، مردی را دید کی آن خاک می

د و تا شیخ در حیات بود او خدمت شیخ صرب نتوانستی کرد، خانه و فرزندان برداشت و بمیهنه آم چنان شد کی بی
 تـربّکدر خدمت شیخ بودی و چون شیخ را وفاة دررسید او بازجـاه شـد و خـاکش آنجاسـت و مـزاری عزیـز و م

  .است
علیه خانقاهی کرده بود در سپاهان و امري سید محمد را کی علوی بود و فاضـل  اللّهنظام الملک رحمة :حکایت

و اربـاب  بودی کی هر سال از جملۀ اطراف علما و سـادات متصـوفه بخادمی خانقاه نصب فرمود و عادت چنان
گفتـی تـا  آمدندی و چون ماه رجـب در آمـدی نظـام الملـک ایـن سـید محمـد را ادرارات در آن خانقاه جمع می
فرمـودی تـا  کـردی و او هـر یکـی را آنـچ الیـق بـودی از عطـا وصـله وادرار مـی حاجات یک یک را عرضـه مـی

همگنان مقضی الحوائج بخانۀ خود رسیده بودندی و بدعاء خري مشغول گشته یک سال ماه رجـب درآمـد و هـیچ 
کس را مقصود برنیامد، و ماه شعبان تمام شد کی نظام الملک حاجت هیچ کس روا نکـرد، و مـاه رمضـان آمـد و 

کـی نظـام الملـک را ماللتـی پدیـد آمـد و  ار درگفت و گوی آمدنـدجمع بیکبکسی را هیچ ازین جمع طلب نکرد 
ماتخلیطی کرده است چون ماه رمضان بآخر رسـید و مـاه شـوال بدیدنـد آن  حقّگفتند کی مگرکسی در  جمعی می

از بزرگـان متصـوفه و  شب نظام الملک کس فرستادو سید محمد را گفت چـون از سـفره فـارغ شـوی ده کـس را
سید محمدگفت چون از سفره فارغ شدم ده کس از مشایخ برداشتم ونمـاز خفـنت  .ایمه به نزدیک ما حاضر گردان

چون دررفـتم نظـام الملـک را برجـای نمـاز دیـدم نشسـته و . بخدمت نظام الملک رفتم متفکر، تا چه خواهد بود
ر پیش خود نهاده، سالم گفتم، بسیار اعزاز فرمود و گفت بدانید کی من در اول جوانی بطلب علم مشغول شمعی د

پدرم . مرا باید کی بمرو فرستی کی آنجا تحصیل به دست دهد شد بودم و آن کار چنانک مراد من بود حاصل نمی
بازجاه رسی از کاروانیان در خواه تا بـرای تـو یـک روز رضا دادو غالمی و درازگوشی با من فرستادو گفت چون 

و از  مقام کنند و تو بمیهنه بخدمت شیخ ابوسعید رو و خدمت او بجـای آور و گـوش دار تـا او چـه گویـد ویـادگري
ایشان اجابت کردند، بامداد  چون کاروان بازجاه رسید من درخواستم که یک روز توقف کند. وی بدعا مدد خواه
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پگاه بمیهنه رسیدم، چون چشم من بر میهنه آمد جملۀ صحرا کبـود دیـدم از بـس صـوفی کبـود پـوش کـی بصـحرا 
 انـد و بريون آمده بودند و هرجای جمعی نشسته، من تعجب کردم که چه شاید بود کی چندین مردمان بـريون آمـده

چون برسیدم و چشم ایشان بر من افتاد همه برخاسـتند و سـوی مـن آمدنـد چـون یـک یـک بمـن . پراکنده نشسته
اید؟ ایشان گفتند کی ترا بشارت باد که چون  شما بچه سبب بريون آمده پرسیدم کی گرفتند مرا در بر می رسیدند می
باید کی جوانی را بیند کـی دنیـا بخـورد و آخـرت بـربد بـراه از جـاه او را  اد نماز گزاردیم شیخ گفت هر کرا میبامد

حـالتی پدیـد آمـد وبگریسـتم و در خـدمت جمـع  ما همه بريون آمـدیم بخـدمت تـو، حـاىل مـرا ازان. استقبال کند
کردم و سالم گفتم و دست شیخ بوسه  تمن خدم. رفتم تا پیش شیخ رسیدم و همچنان مرا بخدمت شیخ بردند می
شیخ در من نگریست و گفت مرحبا مبارک باد ای پسر، خواجگی جهان بر تو مسلم شد، تو کـار را بـاش کـه . دادم

اند اما زود باشد که طلبۀ علم را از تـو مقصـودها حاصـل  روی هیچ چیز ننهاده ترا ازین راه که می. طلبد کار ترا می
رود عهـد دادم  هد کردی که این طایفه را عزیز داری؟ گفتم بدین تشریف که بر لفظ مبارک شیخ مـیشود و با ما ع

پس شیخ سربرآورد . شیخ سر در پیش افکند و من همچنان بقدم حرمت ایستاده بودم. کی خاک قدم ایشان باشم
خـر ایـن شـغل را کـه گفـتم ای شـیخ آ. گفـت بگـوی. و گفت ای پسر هنوز ایسـتادۀ؟ گفـتم ای شـیخ سـؤاىل دارم

فرماید هیچ نشانی هست کی من بتدارک آن مشغول گردم؟ شـیخ گفـت هسـت، هـر آن وقـت کـی توفیـق از تـو  می
بازگريند آن وقت آخر عمر تو بود پس نظام الملک بگریست و گفت ای بزرگان حسـن از اول مـاه رجـب بـاز هـر 

سبحانه و تعـاىل توفیـق ارزانـی  حقّ گنان برساندن عزم بوده است کی برقرارهر سال ادرارات و معاش همآروز بر
ام کـه حسـن  از خدای تعاىل درخواسـته ام نداشته بود اکنون سه شبانه روز است که ازین موضع من بر پای نخاسته

دانم که این آخر عمرست چنانک بـر لفـظ مبـارک  سانی کند و میهمگنان اح حقّرا یکبار دیگر توفیق دهد تا در 
کنـی تـا  تو که سید محمدی باید کی جمع را بدر خزینه بری و حاجت یک یک عرضه مـی اکنون. شیخ رفته است

سید محمد گفـت دیگـر روز نمـاز عیـد بگزاردنـد و  .مقصود جمع است برسد و به دیوان ادرار نامها تازه کنی آنچ
سلطان کوچ کرد و نظام الملک سه روز مقام کرد و من همچنانک حکم کرده بود حاجات خلق را رفع کردم و زر 

ثر سلطان برفت و چـون بنهاونـد رسـید نقد از خزینه بستاندم و ادرار نامها تازه کردم، روز چهارم نظام الملک بر ا
  .علیه اللّهرحمة او را شهید کردند ملحدان
روحه العزیز، کچون مـن بخـدمت شـیخ بوالقسـم گرگـانی  اللّهخواجه امام بوعلی فارمدی گفت، قدس  :حکایت

برادری فرمود و هر دو را به  اللّهب و مؤدب شدم، او مرا بابوبکر عبدرسیدم و او مرا بانواع ریاضتها فرمود و مهذ
چون بمیهنه رسیدیم و سنن و شرایط بجای آوردیم و به خدمت شیخ در رفتیم . خدمت شیخ بوسعید فرستاد بمیهنه

ر دور حسن مؤدب را شیخ بفرمود کی ایزاری بیاورد و بمن داد، شیخ بمـن فرمـود کـی بـدین ایـزار گـرد را از دیـوا
چون سه روز مقام کردیم و این خـدمت بجـای . دار را فرمود که کفش درویشان راست می اللّهکن و بوبکر عبد می

چون به خدمت شیخ بوالقسم آمـدیم ومـدتی . آوردیم روز چهارم شیخ فرمود کی بخدمت شیخ بوالقسم باید رفت
خن بـر مـن گشـاده گشـت و مریـدان پدیـد سبحانه و تعاىل نقـل کردنـد سـ حقّبرین گذشت و هر دو شیخ برحمت 

را بـآن بزرگـواری در میـان خلـق شـهرتی  اللّـهوصیت و آوازۀ من در جهان منتشر گشـت و شـیخ بـوبکر عبد آمدند
گفت کی شیخ بوسعید فرمود شیخ بوعلی را کـه بـایزار  اللّهیک روز بوبکر عبد. وصیتی نبود وذکر او سایر نگشت

کنـد و مـا را  پاک مـی حقّکن تا همۀ عمر بایزار سخن گرد معصیت از دیوار دل بندگان  دیوار پاک میگرد را از 
  .کردیم تا همۀ عمر در پایگاه بماندیم و کسی ما را نشناخت و ذکر ما نکرد فرمود تا کفش درویشان راست می
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یک روز شیخ را مبلغی وام افتاده بـود از  .ر از جمله امرا و سالطني بزرگ بوده استالخيامري مسعود ب :حکایت
چـون حسـن پـیش  .جهت درویشان، شیخ حسن را به نزدیک وی فرستاد که دل درویشان را از وام فارغ بایـد کـرد

چون حسـن بـار دیگـر . موی رفت و پیغام او برسانید او مراعات بسیار کرد و گفت دل عزیز شیخ از آن فارغ گردان
داد تـا از حـد بگذشـت، شـیخ ایـن بیـت بـر  رفت و او وعدۀ دیگر می چون چند بار می. آنجا رفت او دفعی گفت

  :جایی نبشت و بحسن داد کی بمسعود رسان
  گــــــــر آنــــــــچ بگفتــــــــۀ بپایــــــــان نــــــــربی

 

 گــــر شــــري شــــوی ز دســــت مــــا جــــان نــــربی
 

شم رفت و گفـت ایـن چـه باشـد؟ و حسـن را از پـیش حسن مؤدب کاغذ بدست مسعود داد، چون بر خواند در خ
ر را عادت چنان بودی الخيحسن پیش شیخ آمد و آنچ شنید بگفت و مسعود ب. مقصود بازگردانید خود براند و بی

کی پیوسته سگان غوری داشتی کی هر کرا بگرفتندی در حال پاره کردندی و بـروز در زنجـري بودنـدی و بـه شـب 
آن شـب مسـعود را  .کسی را زهره نبودی کـی بگـرد خیمـه گشـتی. بگرد خیمه گردیدندی ایشان را بگذاشتندی تا

کننـد  هوس افتاد کی پنهان گرد خیمهای حشم و خدم خویش برگردد چنانک عادت ملوکست، که هر کسی چه مـی
پوستینی در سر درکشـید و مـوی بـريون کـرد تـا کسـی او را نشناسـد و جملـۀ  نیم شب برخاست و. گویند و چه می
پس از خیمه برون آمد، چون گامی چند برفـت سـگان او را بدیدنـد، نشـناختند، در او . درخواب بودند خاصگیان

یـک او رسـیدند سـگان او را دویدند و فریاد در گرفت، غالمـان را خـرب شـد، چـپ و راسـت بـريون آمدنـد تـا نزد
  .بدریده بودند و هالک کرده

شیخ عبدالصمد بن محمد الصوفی السرخسی کی مرید خاص شیخ بود، حکایت کرد که مـن مـدتی از  :حکایت
چـون بمیهنـه رسـیدم شـیخ مجلـس . مجلس شیخ غایب گشته بودم و متأسف بودم کی آن فواید از من فوت گشت

د گفت ای عبدالصمد متأسف مباش که اگر تو ده سـال از مـا غایـب گـردی مـا چون چشمش بر من افتا .گفت می
جز یک حرف نگوییم و آن یک حرف برین ناخن بتوان نوشت و اشارت بانگشت مهـني کـرد از دسـت راسـت و 

  .چون شیخ این کلمه بگفت فریاد بر من افتادذَبِحّ النفسَ و اِلّا فال آن سخن اینست 
اند کی وقتی در میهنه جماعت صوفیان را چند روز بود کی گوشت نبود کی در مطبخ بکـار برنـد  آورده :حکایت

روزی شیخ برخاست و جمع در خدمت شـیخ برفتنـد . بود و حسن ترتیب آن نداشت وجمع را تقاضای گوشت می
و بیسـتاد و توقـف کـرد آهـویی از  تا از دروازۀ راه مرو بريون شد و بر باالی زعقل شد که بر سر بیابان مـرو هسـت

 .!گفـت نبایـد نبایـد آمد و می شیخ را آب در چشم می. گشت و در زمني می آمد تا پیش شیخ صحرا پیدا شد و می
ام تا خودفـدای اصـحابنا کـنم تـا  گوید آمده گوید؟ می پس شیخ روی بجمع آورد و گفت دانید کی این آهو چه می

پـس شـیخ و اصـحابنا . کنـد گوییم نبایـد کـی بچگـان داری و او الحـاح مـی فراغت دل شما حاصل گردد و ما می
پس شیخ آهو را بدکان قصاب فرستاد و حسن را گفت بگو تا بکارد تیز او  .بگریستند و نعرها زدند و حالتها رفت

را بسمل کند تا امشب صوفیان را مرادی حاصل شود حسن بحکم اشارت برفت و کار ساخته گردانیـد و جماعـت 
  .بیاسودند از آن گوشت آهو

آمدیم بـا جمعـی بسـیار  د بمیهنه میخواجه بوعلی فارمدی گفت وقتی از طوس در خدمت شیخ بوسعی :حکایت
چون نزدیک رسـید شـیخ از اسـب فـرود  .ماری عظیم پیش باز آمد و همه برتسیدیم و بگریختیم ،در خدمت شیخ،

آن اژدها . یک ساعت بود پس گفت زحمت کشیدی بازگرد کرد آمد و آن مار در خدمت شیخ در خاک مراغه می
باز گشت و روی بکوه نهاد جمع بخدمت شیخ آمدند و گفتنـد ای شـیخ ایـن چـه بـود؟ شـیخ گفـت چنـد سـال بـا 
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وَاِنَّ حُسـنَ امـد و عهـد تـازه گردانیـد کنیم، بی اکنون خرب یافت که ما گذر می ایم درین کوه یکدیگر صحبت داشته
و  اللّـهپس شیخ گفت کرا خلق بود همه چیز او را بخلق پـیش آیـد چنانـک ابـرهیم صـلوات . العَهدِ مِنَ االیمان

  .سالمه علیه که راه او خلق بود الجرم آتش پیش او بخُلق باز آمد
شـیخ  و یک من گوشت التمـاس کـردگفت درویشی بر پای خاست  یک روز شیخ در میهنه مجلس می :حکایت

گفت ای درویش این گوشت چه خواهی کرد؟ گفـت شـوربایی خـواهم پخـت شـیخ گفـت چـرا گفتـی شـوربا کـه 
را بخانه برد، مردی بیگانه را دید با زن نشسـته نـه بصـواب، خویشـنت درویش گوشت  !شوری در خویش افکندی

  .رانگاه نتوانست داشنت کارد بر کشید و زن و مرد را در حال هالک گردانید و گوشت آنجا بگذاشت و بگریخت
 علیه دیدم که نبشته بود کی زنی را درمجلس شیخ حالتی درآمـد، خویشـنت اللّهبخط امام مالکان رحمة :حکایت

 را از بام بلند درانداخت، شیخ اشارت کرد، در هوا معلق مانـد، زنـان دسـت دراز کردنـد و زن را بـر بـام کشـیدند،
  .دامن اودر میخی ضعیف آویخته دیدند

علیه کی از منکران شیخ درزیی و جوالهۀ با هم دوستی داشتند  اللّهبخط اشرف ابوالیمان دیدم رحمة  :حکایت
روزی بـا یکـدیگر گفتنـد کـی ایـن مـرد دعـوی . گفتندی که کار این شیخ بر اصـل نیسـت رسیدندی می و چون بهم
پس هر  .است حقّکند، ما هر دو پیش او رویم، اگر بداند کی ما هر یکی چه کار کنیم بدانیم کی او بر  کرامات می

  :دو پیش شیخ آمدند، چون چشم شیخ بر ایشان افتاد گفت
ــــــک بــــــر دو مــــــرد پیشــــــه   ورنــــــد بــــــر فل

 

ــــــــــواله ــــــــــر ج ــــــــــی درزی و دگ  ز آن یک
 

  .»این ندوزد مگر قبای ملوک«: پس اشارت به درزی کرد و گفت
  .»این نبافد مگر گلیم سیاه«: آنگاه اشارت بجوالهه کرد و گفت
  .شدند و از آن انکار توبه کردندایشان چون بشنیدند هر دو خجل 

علیه گفت کی من هفت ساله بودم کی از پدر شنودم کی  اللّهخواجه عمادالدین محمدبن العباس رحمة :حکایت
گفـت، آن روز شـیخ  یک روز شـیخ بوسـعید در میهنـه مجلـس مـی: رئیس میهنه گفت کدبانو ماهک دخرت: گفت

گفـت و مـن در وی نظـاره  ری سـپید در سـر نهـاده، بـا رویـی سـرخ و سـخن مـیصوفی سرخ پوشیده بود و دسـتا
کردم که خداوند سبحانه و تعاىل را در جهان هیچ بنـدۀ هسـت چـون شـیخ؟ چـون  کردم وبدل خود اندیشه می می

. بنگر تا ببینی. اندیشی اگر خواهی که بدانی این اندیشه بخاطر من درآمد شیخ روی بمن کرد و گفت هان آنچ می
من نگاه کردم جوانی دیدم در پای درخت استاده، سـیاه . و اشارت بدان درخت کرد که بر در مشهد مقدس است

نگریسـتم و  کرد مـن در وی مـی و خشک و ضعیف، بر ضد صورت شیخ، نیک بشولیده و سخن شیخ استماع می
بـودم کـه شـیخ گفـت هـان  کند؟ مـن دریـن تفکـر گفتم کی این چه جای آن دارد کی شیخ مرا بدو اشارت می می

ا يـتـر از دن تعـاىل گرامـی حـقّبینـی یـک تـارموی وی بـه نزدیـک  شیخ گفت آنرا کـی مـی. من باخود آمدم! بازآی
  .وآخرتست، برنگ غره نباید بود

گفت، خواجه امام حسن  هم خواجه امام عمادالدین محمد گفت کی یک روز شیخ بوسعید مجلس می :حکایت
گوید؟ در حـال شـیخ روی  یخ بشنود، با خود اندیشه کرد که این چه سخن است که میسمرقندی درآمد و سخن ش

 گفتشیخ . یادش نیامدفروماند، بوی کرد و گفت پانزده بار صحیح از برخواندۀ آخرین خرب در صحیح کدامست؟ 
هلَی اللِّسانِ ثَقیلَتان فِي المیزان حبِیبَتان اِلَـی الـرحمنِ سُـبحانَ کَلِمَّتان خَفِیفَتان عَ حانَ وَبِحَمـدِه سُـبْ اللـّ
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 ،ام خواجه امام حسن خجل شـد و بشکسـت چـون بـريون آمـد گفـت پـانزده بـار صـحیح از بـر کـرده .العظِیم اللّه
  .هرچند کوشیدم این خرب یادم نیامد

م خواجه عمادالدین محمد گفت کی از جد خویش استاد ابوبکر نوقانی شنیدم کی گفت روزی شیخ ه :حکایت
و من نشسته بودیم در مسجد شیخ در میهنـه، جـوانی درآمـد از خـنت و گفـت مهـرت میهنـه کدامسـت؟ شـیخ  بوسعید

ه به شیخ گفت کـه اسـالمش عرضـه آن جوان گفت اسالم عرضه کن، خواجه حموی. اشارت به خواجه حمویه کرد
من اسـالمش عرضـه . شیخ مرا گفت اسالمش عرضه کن. من گفتم چندین توقف نکنید از بندش بريون آرید. کن
پس من اورا گفتم کی این چـه حالـت اسـت؟ گفـت مـا دو بـرادر بـودیم از خـنت بـه . آن جوان مسلمان شد. کردم

یدم کی مرا گفتندی برخیز و سـوی میهنـه رو و بـر دسـت مهـني شدیم به طربستان، شبی من بخواب د بازرگانی می
بودم چون ازین سوی آب آمـدیم دلـم از تجـارت و  ین اندیشه میرمن از خواب بیدار شدم و د. میهنه مسلمان شو

طلب دنیا سرد شد و این حدیث در دل من کار کرد و مسلمانی در دل من شـريین شـد و مـرا روشـن گشـت کـی آن 
. آمدم تا پیش شما و مسلمان شـدم می برادر را گفتم تودانی با مال و من برتک همه بگفتم. است بوده حقّخواب 

شیخ روی بمن کرد و گفت ما را از سر دانشمندی حسبت کردی، غرامت آن اورا قرآن چندانی بیاموز کـی نمـازش 
 پوشـیده داشـت هرچون خواجه حمویه بخانه شد درآموختم و چ والضُّحیمن آن جوان را تا سورۀ . درست باشد

شیخ حسن را گفت تا آن را بفروخت و درویشـان را دعـوت . تطهري آن جوان کنید جمله پیش شیخ فرستاد و گفت
  .کردند و آن جوان را تطهري دادند و از جملۀ نیک مردان شد

خواجه عبدالکریم که خادم خاص شیخ بود گفت روزی درویشی مرا نشانده بود تا از حکایتهای شـیخ  :حکایت
کردی؟ گفـتم درویشـی حکـایتی چنـد خواسـت از آن  چون پیش شیخ رسیدم گفت چه کار می .نوشتم برای او می
لکریم حکایت نویس مباش چنان باش کی از تو حکایت کننـد و دریـن سـخن نوشتم، شیخ گفت یا عبدا شیخ، می

کنـد، دوم تأدیـب او کـی  یکی آنک شیخ بفراست بدانست کـه خواجـه عبـدالکریم چـه کـار مـی: چند فایده است
چگونه باش، سوم آنک نخواست کی حکایت کرامات او بنویسد و باطراف برند و مشهور شود چنانک دعا گوی 

  .اند آورده است کی مشایخ کتمان حاالت خویش کرده در اول کتاب

درویشی بود در از جاه او را حمزۀ سکاک نام بود، مرید شـیخ بـود و هـر روز کـه نوبـت مجلـس شـیخ  :حکایت
شـیخ نمـاز آدینـه بگـزاردی  مگـر روز پنجشـنبه.بودی بمیهنه آمدی و چـون شـیخ مجلـس بگفتـی حمـزه بازگشـتی

خ يو در آن وقـت جمعـی صـوفیان در مسـجد خانـۀ شـ. مردی عزیز و گرم رو بود اما چون بی دىل بـود بازگشتی و
سجد بدرشتی هرچ تمـامرت بـاز زد روزی گرمگاه این حمزه در مسجد شیخ آمد وغلبۀ بکرد و در م .زاویۀ داشتندی

شیخ را از آن حال آگاهی بود، بريون آمد و معهـود . چنانک همۀ درویشان از آن آسیب کوفته شدند و متغري شدند
چون شیخ بريون آمد جمع در اضطراب درآمدند و از حمـزه شـکایت کردنـد . شیخ نبود کی در آن وقت بريون آید

رمود کـه تـا حمـزه را بخواننـد وحمـزه بـه بـازار رفتـه بـود، برفتنـد و او را پـیش شیخ بف. دارد که ما را بشولیده می
: ؟ حمـزه گفـتداری  کنند که اوقات ایشـان را بشـولیده مـی شیخ گفت یاحمزه درویشان از تو شکایت می. آوردند

شیخ را وقت خوش ببود و نعـرۀ بـزد و گفـت  ،شیددارند جامۀ حماالن برباید ک ای شیخ چون طاقت بار حمزه نمی
پس حسن را فرمـود کـی شـکر آورد، حسـن طبقـی شـکر پـیش شـیخ  شیخ نعرۀ دیگر بزد. حمزه بازگفت! بازگوی

مـن لـم یطـق : گفـت زد ومـی ریخـت و همچنـان نعـره مـی ش بسر حمـزه فـرو مـیآورد، شیخ بدست مبارک خوی
  .احتمال االذی فعلیه ان ینزع ثوب الحمالني
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پیش شـیخ  ،عریفی بود روحه العزیز چون بجانب باورد آمد اللّهاند کی وقتی شیخ ابوسعید قدس  آورده :حکایت
شیخ . ت ای شیخ چه باشد کی اگر شیخ روزی چند در باورد مقام کند تا کی مردمان در خدمت بیاسایندآمد و گف

هر روز بامداد این عریـف یـک دینـار بحسـن دادی و گفتـی در وجـه . اجابت کرد و مدت سی روز آنجا مقام کرد
بعـد از سـی روز شـیخ عـزم  .کی آن ازوجه حالل بـود کردند و مردمان بدان اعرتاض می سفرۀ درویشان خرج کن

شیخ گفت این زر کی بسفرۀ درویشان خـرج  کرد، بر سر جمع گفت که آن عریف را بخوانید، عریف را بخواندند،
هـر روز از آن  مرياث مانده بود سی مهرۀ زرین در وی کشـیده کردی از کجا بود؟ گفت از جدۀ من گردن بندی می

چـون سـخن او شـنیدند مردمـان را آن اشـکال . مهرۀ خرج سفره کردمی امروز آن مهرهـا برسـید و شـیخ عـزم کـرد
  .شیخ زیادت گشت حقّبرخاست و اعتقاد در 

ر داشت، برادر خـویش بونصـر عیاضـی را گفـت کـی ایشـان را بـه خواجه امام بوعاصم عیاضی دو پس :حکایت
ایشـان برفتنـد، چـون بـه نزدیـک . نزدیک این پري بر، یعنی شیخ بوسعید، تا نظر او بریشان افتد و دعایشان بگویـد

و دانسـتم  رسـید نَباتـاً حَسَـناً اللّهبَتهُما وَصَلَ وفَهمتُ اَنْ: شیخ رسیدند، چون نظر شیخ از دور بریشان افتاد گفت
  .خدای تعاىل هر دو را بنات نیکو برآرد

***  
روحه العزیز بیش از آنست کی این مجموع تحمل آن کنـد و چـون مـا را شـرط  اللّهحکایات کرامات شیخ قدس  

 ،مجهـود بـذل کـرده ایجاز و اختصارست برین قدر اقتصار افتاد بعد از آنک در تصحیح اسـانید و عـدالت روات
  .محمد و عرتته الطاهرین حقّتا قیام ساعت باقی داراد ب برکۀ انفاس آن بزرگ سبحانه و تعاىل حقّ

  

   از باب دوم فصل دوم
که از برای فایده بر لفظ مبارک شیخ رفته  در حکایاتی که ازان فایدۀ به حاصل آید و بعضی از حکایات مشایخ

  است
روحه العزیـز در متوضـا بـود، چـون باسـترباء مشـغول گشـت  اللّه اند کی روزی شیخ بوسعید قدس آورده :حکایت

حسن برحکم اشارت شـیخ . حسن مؤدب را آواز داد و گفت بیا این جامه از سر ما برآور و درویشانرا شريینی ساز
. شیخ گفت نباید کـه شـیطان راه بزنـد. برفت و گفت ای شیخ اگر توقف کنی تا ازوضو ساخنت فارغ آیی چه باشد

  .دقیقه بدو نمود که چون خاطر رحمانی درآمد در تمشیت چیزی، دران تعجیل باید نمود بدین
یـک روز  .روحه العزیز درویشی بـودی کـی همـۀ خـدمتهای خشـن او کـردی اللّهدر روزگار شیخ قدس  :حکایت
ست و پای در گل داشت،همچنان ازمیان کار بريون آمد و به خدمت شیخ آمد و گفـت ای شـیخ کردو د کارگل می

کنـد و بـه  دارم کـی شـیخ احسـنت و زهـی مـی طمـع مـی! توانم کـرد من این همه کارهای سخت برای خدای نمی
دیـدی  مـیبعد آن چون شیخ . شیخ را خوش آمد از راستی آن درویش و گفت چنان کنیم. فرماید تحسني مددی می

  .کردی او را تحسني کردی و او بدان خوشدل بودی و قوت گرفتی کی درویش کاری می

در آن وقــت کــی شــیخ بطــوس بــود روزی بــا خواجــه امــام بوالحســن راوقــی نشســته بــودی و ســخنی  :حکایــت
رزفـان شـیخ را ب. و شیخ را مهمی در پیش بود، ایشان در آن سخن بودند کی آن مهـم شـیخ سـاخته شـد. گفتند می

خواجه بوالحسـن راوقـی گفـت ای . آنگه گفت کی الحمدلله رب العالمني! برفت کی کارهای ما خدای ساز باشد
تراشد؟ شیخ گفت نه ولکن کار شما را شما در میان باشـید و گوییـد مـن چنـني کـردم و  شیخ پس کار ما دروگر می
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لکن شما گویید کی ما هستیم و لکن کـار مـا را بایست کرد، پس کار شما هم خداساز باشد و  چنني کنم و چنني می
  .ما در میان نباشیم

گفـت کـی کـار مـا بـا شـیخ بوسـعید همچنانسـت کـی  خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می :حکایت
مریدی از آن شیخ بوسعید آنجا حاضر بود، چون آنرا بشـنید . یک دانه شیخ بوسعید است و باقی منم. پیمانۀ ارزن

شـیخ . گرمی برخاست و پای افزار کرد و پیش شیخ آمد و آنچ از خواجه امام مظفر شنیده بود با شیخ بگفت از سر
  .یک دانه هم توی، ما هیچ چیز نیستیم گفت برو و با خواجه امام مظفر بگوی که آن

ر بـوداع بـا آمـد اسـتاد ابـوبک روحه العزیز در طوس بود و شیخ چون برون مـی اللّهشیخ ابوسعید قدس  :حکایت
اسـتاد گفـت ای شـیخ . گشت، شیخ گفت باز باید گشـت گردانید باز نمی شیخ بريون آمد، شیخ او را هرچند باز می

  .راه آوردی باز نخواهیم گشت گفت از راه تدبري برخیز و بر راه تقدیر نشني بی

به گورستان بردنـد شـیخ شیخ را فرزندی خرد فرمان یافت و شیخ عظیم او را دوست داشتی چون اورا  :حکایت
فرزند را بدست خویش در خاک نهاد و چون از خاک برآمد اشک از چشم شیخ روان گشت و با خود این بیـت 

  :گفت آهسته می
 زشــــــت بایــــــد دیــــــد و انگاریــــــد خــــــوب
ـــــــــی ـــــــــتم هم ـــــــــردم ندانس ـــــــــنی ک   توس

 

 زهـــــــر بایـــــــد خـــــــورد و انگاریـــــــد قنـــــــد
 تــــــر گــــــردد کمنــــــد کــــــز کشــــــیدن ســــــخت

 

هم خـرد از آن شـیخ فرمـان یافـت، بـر زبـان شـیخ رفـت کـه اهـل بهشـت از مـا یادگـاری و بعد از آن پسری دیگر 
  .شان فرستادیم تا رسیدن ما خواستند دو دست انبویه

ستور زین کردنـد، شـیخ . در آن وقت که شیخ بنشابور بود روزی گفت اسب زین باید کرد تا بريون رویم :حکایت
در نشابور بدیهی رسیدند، شیخ گفت ایـن دیـه را چگوینـد؟ گفتنـد ب. برفت و جمعی بسیار در خدمت شیخ برفتند

دیگـر روز جمـع گفتنـد کـی ای شـیخ . شیخ آنجا نزول کرد و شیخ آنجا با جمع آن روز مقام کردند. کی در دوست
امرد بـدر دوسـت برسـد چـون مـا آنجـا رسـیدیم کجـا رویـم؟ چهـل روز تـبرویم، شیخ گفت بسـیار قـدم بایـد زدن 

  .و کارها پدید آمد و بیشرت اهل آن دیه بر دست شیخ توبه کردند و همۀ اهل دیه مرید شیخ گشتند آنجامقام کرد
  :بینی؟ حسن گفت روزی شیخ فصد کرده بود، حسن را گفت هان ای حسن چگونه می :حکایت

ـــــد خـــــون آیـــــد   مـــــردان جهـــــان فصـــــد کنن

 

 .تــــو فصــــد کنــــی عشــــق تــــو بــــريون آیــــد
 

گفـت، خواجـه بـوعلی سـینا از در  روحه العزیز در نشابور مجلس می اللّهیک روز شیخ ابوسعید قدس  :حکایت
چـون . بـود خانقاه شیخ درآمد و ایشان هر دو پیش ازین یکدیگر را ندیده بودند اگرچه میان ایشـان مکاتبـه رفتـه

خواجـه بـوعلی درآمـد و بنشسـت، شـیخ بـا سـر . بوعلی از در درآمد شیخ روی بوی کرد و گفت حکمت دانی آمد
سخن رفت و مجلس تمام کرد و در خانـه رفـت، بـوعلی سـینا بـا شـیخ در خانـه شـد و در خانـه فـراز کردنـد و بـا 

بعد سه شبانروز خواجه بوعلی سینا برفت شاگردان او سـؤال کردنـد کـی  یکدیگر سه شبانروز بخلوت سخن گفتند
بیند، و مریدان از شـیخ سـؤال کردنـد کـی ای شـیخ بـوعلی را  دانم او می شیخ را چگونه یافتی؟ گفت هرچ من می

شـیخ مـا ارادتـی پدیـد آمـد و پیوسـته  حـقّدانـد و بـوعلی سـینا را در  بینیم او می رچ ما میچگونه یافتی؟ گفت ه
یک روز از در خانۀ شیخ درآمد، شیخ گفته بود که ستور زین کنند تـا . دیدی نزدیک شیخ آمدی و کرامات شیخ می

بـوده اسـت و صـومعۀ وی  به زیارت اندر زن شویم، و آن موضعیست بر کنار نشابور در کـوه کـی غـار ابـرهیم آنجـا
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جمع بسیار  ميباش باشد، بوعلی گفت ما در خدمت می چون بوعلی درآمد شیخ گفت ما را اندیشۀ زیارت می. آنجا
رفتند نیی یافتند انداخته، شیخ گفت آن  در راه که می. از متصوفه و مریدان شیخ و شاگردان بوعلی با ایشان برفتند

برگرفتند و به شیخ دادند، شیخ نی در دست گرفته بود بجایی رسیدند کی سنگ خاره بود، شـیخ آن نی را بردارید 
نی بدان سنگ خاره نهاد و به سنگ خاره اندر نشاخت، بوعلی چون آن بدید در پای شیخ افتاد و کس ندانسـت 

شیخ شـد کـی کـم روزی  اما خواجه بوعلی چنان مرید. کی در ضمري بوعلی چه بود کی شیخ آن کرامت بوی نمود
فصلی مشبع در اثبات کرامات اولیـا و حـاالت متصـوفه ایـراد کـرد و در بیـان  بود کی به نزدیک شیخ مانیامدی و

  .یقت تصانیف مفرد ساخت چنانک مشهورستحقّسلوک جادۀ طریقت و  کیفیّتمراتب ایشان و 
در آنوقت کی خواجه حسن مـؤدب بـارادت شـیخ درآمـددر نشـابور، و در خـدمت شـیخ بیسـتاد، هـرچ  :حکایت

فرمود  داشت از مال دنیا در راه شیخ صرف کرد و شیخ او را خدمت درویشان فرمود و او را به تربیت ریاضت می
یک روز شیخ حسن را آواز داد و گفت یا حسـن کـواره . ر باطن خواجه حسن چیزی باقی بوداز آن خواجگی د و

بر باید گرفت و بسر چهارسوی کرمانیان باید شد و هر شکنبۀ و جگر بند که یـابی ببایـد خریـد و در آن کـواره بایـد 
ت شـیخ برفـت و آن حسـن کـواره در پشـت گرفـت و بـه حکـم اشـار. نهادن و در پشت گرفنت و بخانقاه رسـانیدن

آمد، به ضرورت بسر چهار سوی کرمانیان آمد و هر شکنبه و جگربنـد کـی یافـت بخریـد و  ت بروی سخت میكحر
و او از خجالت مردمان حريان کی او را در آن مدت نزدیک با جامهای فاخر دیده  درکواره نهاد و بر پشت گرفت
جـاه و خود مقصود شیخ ازین فرمان این بود کی آن باقی خواجگی وحـب  .دیدند بودند و امروز بدین صفت می

چون حسن آن کواره در پشت گرفت و برین صفت از سر چهار سوی کرمانیـان . کی در سر اوست از وی فرو ریزد
به خانقاه شیخ آورد به کوی عدنی کویان، و این یک نیمۀ راست بازار شهر نشابور بود، چون از در خانقاه درآمـد 

 ه بایـد بـردن و پـاکیزه بشسـت و بـازآوردن،و پیش شیخ بیسـتاد شـیخ فرمـود کـی ایـن را همچنـان بـه دروازۀ حـري
چون بخانقاه رسید از آن خواجگی وحب جـاه چیـزی . همچنان به درواز حريه شد و آن آلتها پاک کرد و باز آورد

تـا اصـحابنا را امشـب  شیخ گفت اکنون این را بـه مطبخـی بایـد سـرپد. باوی نمانده بود، آزاد و خوش دل درآمد
گفت اکنون تـرا غسـلی بایـد  .شکنبه وایی باشد، حسن آنرا بداد و اسباب راست کرد و مطبخی بدان مشغول شد

از آنجا تا به دروازۀ حريه باید شـد و از  آورد و جامهاء نمازی معهود پوشید و بسر چهار سوی کرمانیان باید شد و
همه اهل بازار پرسید کی هیچ کس را دیدی با کوارۀ در پشت گرفته؟ پس حسن بـه حکـم اشـارت برفـت و از سـر 
بازار تا آخر بازار کی آمده بود از یک یک دکان پرسید، هیچ کس نگفته بـود کـی ایـن چنـني کـس رادیـدیم یـا آن 

بینـی واال هـیچ کـس را  شیخ آمد شیخ گفت ای حسـن آن تـویی کـی خـود را مـیچون حسن پیش . کس تو بودی
ش مشغول کنـی حقّو چنان ب آرد او را قهر باید کرد پروای دیدن تو نیست، آن نفس تو است کی ترا در چشم تو می

حال مشاهده افتاد از بند پندار و خواجگی بکلی بريون آمد  حسن را چون آن. کی او را پروای خود و خلق نماند
و آزاد شد و مطبخی آن شکنبه وای بپخت و آن شب سفره نهادند و شیخ و جمع بـر سـفره بنشسـتند، شـیخ گفـت 

  .خورید ای اصحابنا بخورید کی امشب خواجه وای حسن می

چیزی بـا مـن نمـایی شـیخ گفـت  حقّاسرار ام تا از  روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت ای شیخ آمده :حکایت
ه محکـم کردنـد حقّـه کردند و سـر حقّباز گرد تا فردا آن مرد بازگشت، شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در 

ه را بـوی دادنـد و گفـت حقّـشیخ بفرمود تـا آن . دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت ای شیخ آنچ وعده کردۀ بگوی
ه چه سر حقّین ره را برگرفت و بخانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا دحقّباز نکنی مرد  هحقّزینهار تا سر این 
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ه باز کرد و موش بريون جست و برفت، مرد پـیش شـیخ آمـد و گفـت ای حقّاست؟ هر چند صرب کرد نتوانست، سر 
ه بتـو حقّـر شیخ من از تو سر خدای تعاىل طلب کردم تو موشی بمن دادی؟ شـیخ گفـت ای درویـش مـا موشـی د

  .دادیم تو پنهان نتوانستی داشت سر خدای را باتو بگوییم چگونه نگاه خواهی داشت
روحه العزیز هر مریدی کی تأهل ساختی اهل او را بخواندی و گفتی سه کـار بکـن اول  اللّهشیخ قدس  :حکایت

و خرج مکـن چنانـک زنـان نگاه دار  هرچ این کدخدای در خانۀ تو آرد از غله و حوایج تصرف خرج خود از آن
فرمان شوهر، کی برکات از آن بشود و دیگـر خانـۀ عنکبـوت در خانـه  و کرباس بافنت دهند بی در وجه دوک رشنت

هر طعام کی خواهی سـاخت و هـرچ  نشني شیطان نباشند، و بمگذار که شیطان آنجا مأوی گريد و هم نشینان ما هم
  .اول به آب نمازی کن آنگاه در دیک فرو کن و این هر سه را یاد دار در دیک خواهی کرد از گوشت و حبوبات

آمـد، جمـاعتی کـی  سـاخت درویشـی را بفرسـتاد تـا آب آورد، درویـش دیـر مـی وقتی شیخ طهارت می :حکایت
ش بـاز آمـد آیـد؟ چـون آن درویـ نمودند کی راه نزدیک چرا دیـر مـی کردند و انکار می حاضر بودند اعرتاضی می
بایست ساخت هنوز از چشمه بـريون نیامـده  دید گفت آن آب کی ما را بآن آب وضو می شیخ آن داوری ایشان می

بود، این درویش منتظر آن بود کی آن آب از چشمه بـريون آیـد چـون آن آب بـريون آمـد و آنجـا رسـید برگرفـت و 
  .بیاورد و شما داوری مکنید

چـون شـیخ را حـال بـدان . بونی شریک شیخ ما بوده اسـت بـه مدرسـه بـه مـروخواجه امام ابوبکر صا :حکایت
درجه رسید روزی خواجه امام ابوبکر نزدیک شیخ آمد و گفت ای شیخ ما هر دو در یک مدرسه شریک بودیم و 

تعاىل ترا بدین درجۀ بزرگ رسانید و مـن همچنـني در دانشـمندی بمانـدم، سـبب چیسـت؟  حقّعلم بهم آموختیم 
و  المِ المَـرء تَرکُـهُ ماالیعنیـهِحُسنِ اسْـ مِنْفت یاد داری که فالن روز این حدیث استاد ما را امالکرد که شیخ گ

شـیخ گفـت مـا چنـني . و بـه طلـب دیگـر شـدم مهر دو بنوشتیم، چون به خانه رفتی چه کردی؟ گفت من یـاد گـرفت
داشـتیم و اندیشـۀ آن از دل بـريون  برمـیمـا را از آن گزیـر بـود از پـیش خـویش  هـرچنکردیم، چون بخانـه شـدیم 

اسـت و پـس  حـقّچ ناگزیر بود ما آنرا فرا گرفتیم و دل خود باندیشۀ آن تسـلیم کـردیم و آن حـدیث نکردیم و آ می
نـاگزیر  بُدَّک ناگزیر تـو مـنم زِمْعَبُونَ اَنَا بُدُّکَ اللّازِم فَالْیَلْ ضِهِمْفِي خَوْ هُمْثُمَّ ذَرْ اللّهقُلِ چنانک خرب داد 

  .خود را مالزم باش ال اِله اِلّا هُوَ فَاتَّخِذهُ وَکیالً
گفتنـد ای . شیخ را پرسیدند در سرخس کی ای شیخ ظریف کیست؟ شـیخ گفـت در شـهر شـما لقمـان :حکایت

شیخ گفت شما را سهو افتـاده اسـت، ظریـف پـاکیزه . تر نیست تر و شوخگن شیخ در شهر ما هیچ کس ازو بشولیده
تر، کی با هیچ  پیوندتر نیست و پاکیزه اکیزه آن چیز باشد که با هیچ چیزش پیوند نباشد، و هیچ کس ازو بیباشد و پ

  .چیز پیوند ندارد
. برود وۀ نیز بر روی آب میصعرود، گفت سهلست بزغی و  شیخ را گفتند کی فالن کس بر روی آب می :حکایت

گفتند فالن کس در یک لحظه از شهری . نیز در هوا برپد پرد گفت زغنی و مگسی گفتند کی فالن کس در هوا می
این چنني چیزها را بس قیمتـی . شود برود، شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می به شهری می

نیست، مرد آن بود کی در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق ستد وداد کند و بـا خلـق درآمیـزد و یـک 
  .دای غافل نباشدلحظه از خ
شد و شیخ از خانه  داد و بیگاه می گفت و قامت آواز می یک روز در میهنه مؤذن بانگ نماز پیشني می :حکایت
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گفت تا وقت بآخر کشید، شـیخ بـريون آمـد و مـؤذن  مؤذن چند بار بدر سرای شیخ آمد و قامت می. آمد بريون نمی
خ و اصحاب سؤال کردند کی ای شیخ چه چیز بود کـی امـروز قامت گفت و نماز بگزاردند و شیخ بنشست و مشای

گفت که همه چیزها از تو نصیب دارند مـا را  شیخ دیر بريون آمد؟ شیخ گفت دنیا دست در دامن ما زده بود و می
کردیم، دست از دامن بنداشت، چون نماز از وقت بخواسـت شـد  حنیز از تو نصیب باید، بسیار بکوشیدیم و الحا

و هیچ کس از فرزندان شـیخ را از دنیـا زیـادت از کفـاف  در کار او آوردیم تا دست از دامن ما بداشت،مفضل را 
نبودی اال فرزندان خواجه مفضل را کی ایشان همه با مال و ثروت بودند و هرک از فرزنـدان شـیخ در کـوی دنیـا 

  .رت فرزندان خواجه مفضل بودندقدمی نهاد بیش
شیخ ابوسعید یکبار به طوس رسید مردمان از شیخ استدعاء مجلس کردند، شـیخ اجابـت کـرد، بامـداد  :حکایت

چون شیخ بر تخت شد و مقریان قرآن برخواندنـد و . نشست آمدند و می در خانقاه استاد تخت بنهادند و مردم می
د، معرف برخاست و گفـت خـدایش بیـامرزاد کـی هـر کسـی از آنجـا کـی آمد چندانک کسی را جای نمان مردم می

علی محمد و آله اجمعني و دست بروی فرود آورد و گفـت هـرچ  اللّهشیخ گفت و صلی . هست یک گام فراتر آید
اند او بگفت خدایش بیامرزاد که هرکسی از آنجا کسی هسـت یـک گـام  ما خواستیم گفت و جملۀ پیغامربان بگفته

  .چون این کلمه بگفت از تخت فرود آمد و آنروز بیش ازین نگفت. یدفراتر آ
انـد اول همـان  روحه العزیز گفت کی صد پـري از پـريان در تصـوف سـخن گفتـه اللّهشیخ ابوسعید قدس  :حکایت

تـو  و هیچ تکلف ترا بـیش از تـوییکُ التَکَلُّفِ راَلتَّصَوَّفُ تَگفت کی آخر، عبارت مختلف بود و معنی یکی کی 
اند هرچ خلق را شاید خدای  شیخ گفت مشایخ و پريان گفته. نیست، چون به خویشنت مشغول گشتی ازو باز ماندی

خوانـد و در آخـر عهـد هـرچ آیـت  وقتی از اوقـات شـیخ قـرآن مـی. را نشاید و هرچ خدای را شاید خلق را نشاید
  :نشود ین چنني نظم قرآن مییکی گفت ای شیخ ا. گذاشت خواند و هرچ آیت عذاب می رحمة بود می

  
 ســـاقی تـــو بـــده بـــاده و مطـــرب تـــو بـــزن رود
  می هست و درم هست و بت الله رخـان هسـت

 

ــی ــا م ــت ت ــرب ماس ــت ط ــی وق ــروز ک ــورم ام  خ
 غــم نیســت و گــر هســت نصــیب دل اعداســت

 

پس درویش را چیزی در دل آمد، شیخ  و از آن ایشان عذاب پس گفت از آن ما همه بشارت و مغفرت آمده است
: شیخ گفـت ابـوبکر واسـطی گفتـه اسـت کـی. گفت و آن رغم انف ابی الدرداء و شیخ این لفظ بسیار گفته است

. شیخ گفت سـایلی از پـريی درخواسـت کـی سـخنی بگـوی مَسجُونجُونِ بِالْتَعَلُّقُ الخَلقِ بِالخَلقِ کَتَعَلُّقِ المَسْ
لی تا ثری در قدرت وی ذرۀ هست و هر دانش کی هست بذرۀ از هستی خداوند نرسد، سخن گفنت در گفت از ع

شیخ گفت آن پري دیگر را گفتنـد کـی سـخنی بگـوی . چیزی کی آن چیز ناچیز بود محال بود کی عبارت بدو نرسد
یلـبِسُ  حٌ لِمَـنْقَبِیْ: گفته است کی للّهاشیخ گفت سهل بن عبد. یقَةٌ فَما ذا نُکَلِّمحقّسَ لَهُ فَلَیْ اللّهماسِوی گفت 

گفت زشت باشد کی کسی خرقۀ درویشان درپوشد و اندوه روزی در دل وی بـود  بِهقَةَ وَ هَمُّ االرزاقِ فِي قَلْخِرْالْ
قصـاب شـیخ گفـت مـا بـه نزدیـک بوالعبـاس . لُهالیَقُوم بِها اِلّا فَضْـ اللّهعِبادِ عَلي زاقُ الْاَرْو این قدر نداند کی 

وایی و تمنیی، او گفتی خداوندا هر کسی را وایی  بودیم به طربستان، چون درویشان به نزدیک او آمدندی هر یکی
  .باید ما را آن باید کی ما نباشیم باید و مرا وایی نباید و هر کسی را منی و مرا منی نمی

چون در سخن گـرم شـد، در . گفت لس میروحه العزیز در نشابور مج اللّهیک روز شیخ بوسعید قدس  :حکایت
و انگشت مسبحه برآورد در زیر جُبۀ کی پوشیده بود، اینجا کـی سـینۀ  اللّهبّةِ سِوَي جسَ يف اللیْمیان سخن گفت 
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مبارک او بود انگشت مبارکش بجبه برآمد و بسیار از مشایخ حاضـر بودنـد چـون بومحمـد جـوینی و چـون اسـتاد 
ستاد اسـماعیل صـابونی و مشـایخی دیگـر از بزرگـان کـی کسـی بـرین سـخن اعـرتاض امام ابوالقسم القشريی و ا

خویشنت شده بودند و به موافقت شیخ همه مشایخ خرقهـا در  نتوانست کردن و همه را وقت خوش شد چنانک بی
میان نهادند و چون شیخ مجلس تمام کرد و از تخت نزول فرمود جبۀ شیخ و خرقهـای مشـایخ پـاره کردنـدو همـه 
مشایخ اتفاق کردند که آن یک گز کرباس کی نشان انگشت شیخ بر آنجا بود پاره نکنند و بنهند تا بهر وقت صـادر 

و تا فرتت غز بر جای بود و در  کنند و آن در دست خواجه بوالفتح شیخ و فرزندان وی بود و وارد آنرا زیارت می
  .های عزیز ضایع گشتتربّکآن فرتت با دیگر 

روزی بـه شـیخ . درویشی بود در نشابور او را حمزة الرتاب گفتندی از بس تواضـعی کـه در وی بـودی :حکایت
  :شیخ بر ظهر رقعه بنوشت این بیت را و بفرستاد. که تُراب قدمه رقعۀ نبشت

ـــرا خـــاک شـــدم   گـــر خـــاک شـــدی خـــاک ت

 

ـــاک شـــدم ـــرا خـــاک شـــدم پ  چـــون خـــاک ت
 

و شیخ االسالم جد این دعاگوی خواجه بوسعید چنني آورده است که جماعتی برآننـد کـه بیتهـا کـه بـه زبـان شـیخ 
که پـروای بیـت گفـنت نداشـتی  حقّاست و نه چنانست که اور ا چندان استغراق بودی بحضرت رفته است او گفته 

  :اال این یک بیت که بر ظهر رقعۀ حمزه نبشت و این دو بیت دیگر درست نگشته است که شیخ گفته است
 جانــــــا بــــــزمني خــــــاوران خــــــاری نیســــــت
ـــــرا ـــــو م ـــــال ت ـــــوازش جم ـــــف و ن ـــــا لط   ب

 

ـــاری نیســـت ـــن ک ـــار م ـــن و روزگ ـــا م  کـــش ب
 در دادن صــــــدهزار جــــــان عــــــاری نیســــــت

 

  .دیگر همه آن بوده است که از پريان یاد داشته است
  :شیخ گفت کی از بوالقسم بشر یاسني شنیدم که روزی ما را گرفت یا باسعید :حکایت

ـــودا ـــدان ب ـــوخته خن ـــر س ـــه جگ ـــد ک ـــرد بای   م

 

 نــــی همانــــا کــــه چنــــني مــــرد فــــراوان بــــودا
 

ری پريان و عزیزان نشسته بودند یکی از میـان قـوم بـه بانـگ بلنـد بگریسـت رفت و بسیا روزی شیخ را سخنی می
تَ شِىْٔ اِنْ: ن مرد نگاه کرد و گفتآشیخ به نظر هیبت در . بیشرت هرچچنانک جمع را از آن گریسنت او زحمتی بود 

تُ اَنّ عقبةَ ابنَ عامِر سَمِعْ: گفت پس. صَبَر ظَفَرَ ثَبتَ نَبَتَ وَمَنْ تقُول کَما قُلتُ فَاقعد کَما قعدتُ فَانَ منْ اَنْ
  :پس گفت[ه فَبَکي بِهِما ماشاء نَیْالعبدِ ملک عَیْ ه وَسَلَّم اِذا تَمَّ فُجُورُعَلَیْ اللّهصَلَّي  اللّهقالَ، قالَ رَسُولُ 

 تَرضــــــاًرُ الصِّــــــنيِ مُْعاَّن دُونَــــــکَ بَحْــــــ لَــــــوْ
  تُ وَفِیمــــــــا بَینَنــــــــا سَــــــــقَرٌ دَعَیْــــــــ وَلَــــــــوْ

 

ــــــــ ــــــــتَ لخلْ ــــــــبَ الْ ــــــــراباً ذاهِ اَثَر ذاکَ سَ
ــــوْ ــــوقُ خَ ــــوَّنَ الشَّ ــــقَرِلَه ــــی السَّ ــــارِ ف   ]ضَ النّ

  

ام  و هم شیخ ما گفت که روزی مردی به نزدیک پري بوالفضل حسن درآمد و گفت ای شیخ دوش ترا بخواب دیده
عـاشَ لِلّـه الیَمُـوتُ  مَـنْایشـان هرگـز نمرينـد ! مرده و بر جنازه نهاده، پري بوالفضل گفت آن خواب خود را دیدۀ

  .اَبَداً
شسـت و  سـاخت، شـیخ بمتوضـادر شـد، آن درویـش دسـت مـی اند کی روزی درویشی وضـو مـی آورده :حکایت

شیخ گفت ای درویش تا چکنی و از آن نامه چه برخوانی؟ چنـني نبایـد  .طِني کِتابي بِیَمینيمَّ اعْاللّهگفتی  می
 وَ ارَحـمْ فِـرْمَّ اغْاللّهـی شـیخ پـس چگـویم؟ شـیخ گفـت بگـوی درویـش گفـت ا. گفت که تو طاقت آن نـداری

  .أَلوَالتَسْ
گـزارد،  امامت متصوصه برسم او بوده، یک روز نماز بامداد مـی باباحسن پیش نماز شیخ بوده است و :حکایت

چـون از نمـاز فـارغ . بسـجده شـد و مَّ صَـلِّ عَلـی مُحَمـدٍاللّهتَ ت رَبَنا و تعالیْتَبارَکْچون قنوت برخواند گفت 
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م صل علی محمد و آل محمد؟ باباحسن گفـت ای اللّهگشت گفت چرا بر آل محمد صلوات ندادی و نگفتی که 
شیخ اصحاب را خالفست در تشـهد اول و در قنـوت بـر آل محمـد صـلوات شـاید گفـت یـا نـه و مـن احتیـاط آن 

  .حمد آنجا نباشدشیخ گفت ما در موکبی نرویم که آل م. خالف را نگفتم
نمودند و استاد امام هم از آن منکـران بـودو  در آن وقت کی شیخ بنشابور بود و از جوانب انکارها می :حکایت

در آخرچون به مجلس شیخ آمد و آن انکار وی نماند گاه گاهی در انـدرون اسـتاد امـام از راه آدمـی گـری انـدکی 
رفتند، سگی بیگانـه بـدانکوی درآمـد، سـگان محلـه بیکبـار  خدمت شیخ بکویی فرو می در روزی. بود داوری می

بانگ درگرفتند و در آن سگ افتادند و او را مجروح کردند و از آنجا بريون کردنـد شـیخ عنـان بازکشـید و گفـت 
ام برخاسـت و آن انکار و داوری بکلی از اندرون استاد امـ. بوسعید درین شهر غریب است باوی سگی نشاید کرد

  .صفا پذیرفت
خواجه عبدالکریم کی خادم خاص شیخ بود و از نشابور بوده است، گفت من کودک بـودم کـی پـدرم  :حکایت

رم بازگشت و من بخـدمت شـیخ باسـتادم چشـم شـیخ بـررواق خانقـاه بـر دچون پ. مرا بخدمت شیخ بوسعید آورد
ش شیخ بردم، شیخ گفـت بزبـان شـما ایـن را چـه گوینـد؟ من پی. خاشاکی افتاد انداخته، شیخ اشارت کرد که بیار

گفت بدانک دنیا و آخرت خاشۀ این راه است، تا از راه برنداری بمقصود نرسی کی مهرت عالم علیه . گفتم خاشه
کمـرت درجـۀ از درجـۀ ایمـان آنسـت کـه خاشـه از راه . اذي عـن الطَّریـقِادناها اِماطَةُ الْالسالم چنني فرمود کی 

آنجا کـی تـویی همـه دوزخسـت و آنجـا ! و هر که نه خدای را نه کس ،نه خدای رانه چیز هرچپس گفت برداری، 
  .کی تونیستی همه بهشت است

آورد و همـه راه بـا  شـیخ را جامهـای نیکـو مـی .آمـد مریدی از مریدان شیخ از عراق بخدمت شیخ مـی :حکایت
چون بیک فرسنگی میهنـه رسـید شـیخ . شیخ را عظیم خوش خواهد آمد ازین تحفها بود کی خویشنت در پندار می
چون اسب زین کردند شـیخ برنشسـت و جمـع در خـدمتش بـه صـحرا رسـیدند، درویـش را . گفت ستور زین کنید

. و بدین تصور حب دنیا در دل او زیادت شد و پیش شـیخ آمـد و در پـای شـیخ افتـاد پنداری کی بود زیادت شد
شـیخ بفرمـود تـا آن همـه . درویـش در حـال جامهـا بـه خـدمت آورد. شیخ گفت آن جامها که جهت ما آوردۀ بیـار

. فعل شد و عظیم شکسته شـدن بیاویختند درویش چون بدید منآجامها را پاره پاره کردند و بر هر خار بنی پارۀ از
شیخ بدین حرکت بدو نمود کی دنیا را به نـزد مـا چـه قیمـت اسـت و آن پنداشـت تـو بـه سـبب ایـن جامهـا همـه 

دنیا بر دل آن درویش سرد . باید کی نه بدنیا فرود آیند و نه بعقبی بازنگرند و این طایفه می .دنیاپرستی بوده است
  .پرورش یافت و از عزیزان این طایفه شد گشت و چون بمیهنه رسید

روزی درویشی بمیهنه رسید و همچنان با پای افزار پیش شیخ آمد و گفت ای شـیخ بسـیار سـفرکردم و  :حکایت
شیخ گفت هیچ عجب نیست، این سفر که تو کردی مراد خود جستی، . قدم فرسودم و نه آسودم و نه آسودۀ را دیدم

زندان مرد بـود . سفر نبودیی و یکدم برتک خود گفتیی هم تو بیاسودیی و هم دیگران بتو بیاسودندیاگر تو درین 
  .مرد است، چون قدم از زندان بريون نهاد به راحت رسید

شـتی و مریـد شـیخ و شـیخ او را عظـیم دوسـت دا سیدی بوده است در طوس او را سید حمزه گفتندی :حکایت
وقتـی شـیخ بشـهر طـوس رسـید، سـید  ..بود و هرگاه کی شیخ بطوس رسیدی سید او را بسرای خـود فـرود آوردی

بوح بـر حمزه را طلب کرد گفتند شیخ او را بنتواند دید کی مدت چهل شبانروز است تا او بفساد مشغولسـت و صـ
و ! بر چنان درگاهی گنـاه کـم ازیـن نبایـد کـرد! شیخ ما گفت عجب .دارد و غالمان و کنیزکان را خمر داده صبوح

چون سید حمزه را خرب دادند کی شیخ بوسعید رسیده است حاىل به ترک . بیش ازین نگفت و هیچ اعرتاض نکرد
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ر بگفت و دیگر روز بخدمت شیخ آمد و شیخ بقرار هر بار مراعاتش کرد و آن سخن بر روی او نیـاورد و آن آن کا
  .سید داشت هیچ نقصان نپذیرفت حقّنظر که در 
بــاکو در خانقــاه شــیخ  اللّــهروحــه العزیــز بنشــابور بــود شــیخ بوعبد اللّــهدر آن وقــت کــی شــیخ قــدس  :حکایــت

بـاکو هرگـاهی سـؤال کـردی از شـیخ بـر  اللّهآن خانقاه بعد ازو او بود و این بوعبد ابوعبدالرحمن سلمی بود و پري
بینیم از تـو کـه از پـريان  روزی از شیخ سؤال کرد کی ای شیخ، چند چیز می. وجه اعرتاض و شیخ آنرا جواب گفتی

داری  با بزرگان برابـر مـینشانی و خردانرا در کارها  یکی آنست که پريان را در برابر جوانان می. ایم خویش ندیده
دهی،  فرمایی، و دیگر جوانان را در سماع در رقص کردن اجازت می و در تفرقه میان خرد و بزرگ هیچ فرق نمی

و پريان مـا ایـن  فَقريُ اَوىل بِخِرقَتِهاَلْگویی  فرمایی و می دیگر خرقۀ که از درویشی جدا گردد باز بدان درویش می
شیخ گفت اما حدیث خردان وبزرگان، هـیچ کـس ازیشـان . دیگر هیچ هست؟ گفت نهشیخ گفت . اند کردهنچنني 

بهفتاد  آنچدر چشم ما خرد نیست و هر ک قدم در طریقت نهاد اگرچه جوان باشد بنظر پريان باید نگاه کردن کی 
ننمایـد و اند روا بود که بروزی بدو خواهندداد، چون اعتقاد چنـني باشـد هـیچ کـس در چشـم خـرد  سال بمانداده

حدیث رقص جوانان در سماع، اما جوانان را نفس از هوا خاىل نباشد و ایشان را هوای نفس غالب باشد و هوا 
بر همه اعضا غلبه کند اگر دست بر هم زنند هوای دستشان بریزد و اگر پای بردارند هوای پایشان کم شود، چـون 

ایر خویشنت نگاه توانندداشنت، چون همه هواها جمع شـود بدین طریق هوا از اعضاء ایشان نقصان گريد از دیگر کب
و آن خرقـه کـی از آن  .در کبريه ماندن، آن آتش هـوادر سـماع ریـزد اولیـرت کـی بـه چیـزی دیگـر ریـزد اللّهو العیاذب

درویش جدا شود به حکم جمع باشد و دلهای جمع و چون به حکم جمع دلهای ایشان مشغول باشد جمع خرقـه 
نند و بـار خرقـۀ آن درویـش از دل خـود بردارنـد چـون دستشـان در حـال بـه جامـۀ دیگـر نرسـد، آن در سر او افک

گفـت اگـر مـا  اللّـهشـیخ بوعبد. درویش بسر خرقه خودبرسد و آن از دست جمع باشد این خرقه همان خرقه نبـود
  .شیخ را ندیدیمی صوفی ندیدیمی

خویشنت نشسته بود خواجـه وار و پـای  مجلس شیخ بیباکو در  اللّههم درین وقت یک روز شیخ بوعبد :حکایت
بکمر زده، شیخ را چشم بر وی افتاد و درآن میان با کسی خلقی خوب بکرد و سخنی نیکو بگفـت، آنکـس شـیخ 

با مشـتی لنـک و لـوک و ! ما را بهشت نباید! شیخ گفت ما را بهشت نباید. راگفت خدایت بهشت روزی گرداناد
و کوران و ضعیفان نباشند، ما را دوزخ باید کی جمشید و نمرود و فرعـون و هامـان در درویش، در آنجا جز شالن 

بشکسـت و بـا  اللّـهشـیخ عبد. کرد و مادرآنجا، و اشـارت بخـود کـرد اللّهآنجا و خواجه در آنجا و اشارت ببو عبد
تصـدیق کـرد وبعـد خویشنت رسید، دانست کی ترک ادب عظیم ازوی در وجود آمد و توبه کرد و پیش شیخ آمد و 

  .از آن دیگر چنان ننشست
روزی جامۀ شـیخ دوختـه بـود وقـت قیلولـه بـود و شـیخ سـرباز . پري حبی درزی خاص شیخ بوده است :حکایت
عبدالکریم گفت چه وقت اینست؟ پري حبی گفت هرجا خادم خاص بر بالني شیخ بود، با مروحۀ در دست نهاده و 

کی تو در گنجی من نیز درگنجم، خواجه عبدالکریم مروحه بنهاد و دستی چند بروی زد، چون هفت بار دسـت زد 
چون شیخ نماز دیگر بريون آمـد خواجـه نجـار . پري حبی بريون آمد و با خواجه نجار شکایت کرد. شیخ گفت بس

کنند، شیخ چی گوید؟ شیخ گفت دست خواجه عبدالکریم دست  وانان دست بر پريان دراز میبا شیخ گفت کی ج
  .ما بود، بعد از آن هیچ کسی هیچ نگفت

گفت و شیخ ابوالقسم قشريی حاضر بود و هم در آنروز او را دعـویی  روزی شیخ در نشابور مجلس می :حکایت
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مقـری در مجلـس شـیخ . گفـت آن منسـت کـرد و او مـی یی دعـوی مـیيروسـتا .بود بآسـیایی در دیـه حسـني آبـاد
گویـد آسـیای  شیخ ما گفت با منت راست است، بـا اسـتاد امـام راسـت کـن کـی مـی. المُلک الیَوم خواند لِمنْ می

  .ن منستآحسني آباد از
رفتنــد، زنــی پــارۀ خاکســرت از بــام  انــد کــی شــیخ روزی در نشــابور بــا جمعــی بســیار بکــویی مــی آورده :حکایــت

جمـع در اضـطراب آمدنـد و خواسـتند کـی . داخت، بعضی از آن بر جامۀ شیخ افتاد، شـیخ از آن متـأثر نگشـتمین
او بخاکسرت قناعـت کننـد،  باکسی کی مستوجب آتش بود ! شیخ ما گفت آرام گريید. حرکتی کنند با صاحب خانه

  .دند و بسیار بگریستندجملۀ جمع را وقت خوش گشت و هیچ آزاری به کسی نرسانی. بسیار شکر واجب آید
اند کی روزی شیخ در خانۀ خویش شد، کدبانو فاطمه را دید کی دخرت خواجه بوطاهر بود و نبـريۀ  آورده :حکایت

اگـر ایـن بـارت سـر ریسـمان گـم ! شیخ گفت یا فاطمـه. زد و سر ریسمان گم کرده بود شیخ و ریسمان بر کالف می
�ً کـدبانو فاطمـه آن آیـت کاثـادِ قُوَّةٍانْبَعْـ غَزلَهـا مِـنْ ونـوُا کَـالَّتِی نَقَضَـتْ�َالتَکُشود این آیت برخوان تا بازیابی و

  .برخواند، سررشته و ریسمان بازیافت
بدر کلیسایی رسید، اتفـاق . رفت روحه العزیز در نشابور برنشسته می اللّهاند کی روزی شیخ قدس  آورده :حکایت

باید کی ایشـان را ببینـیم، شـیخ پـای از رکـاب بگردانیـد چـون  جمله با شیخ گفتند ای شیخ می را روز یکشنبه بود
. شیخ در رفت ترسایان پیش شیخ آمدند و خدمت کردنـد و همـه بـه حرکـت پـیش شـیخ بیسـتادند وحالتهـا برفـت

مقریـان آیتـی . شـیخ گفـت روا باشـدمقریان با شیخ بودند، یکی گفت ای شیخ دستوری هست تا آیتـی بخواننـد؟ 
یکی گفت اگر شیخ اشارت کردی . خواندند، ایشان را وقت خوش گشت و بگریستند، شیخ برخاست و بريون آمد
  .همه زنارها بازکردندی، شیخ گفت ما ایشان را زنار برنبسته بودیم تا بازگشاییم

ن خانقاه همه گوهرست سر خانقاه تا ببُ گفت، در میان سخن گفت از روزی شیخ در نشابور مجلس می :حکایت
ریخته، چرا برنچینید؟ خلق بازنگریسـتند پنداشـتند گوهرسـت تـا برگرينـد، چـون ندیدنـد گفتنـد ای شـیخ مـا گـوهر 

  !خدمت! خدمت: شیخ گفت! بینیم نمی

ه در آن وقت کی خواجه بوطاهر، پسر مهرت شیخ، کودک بـود یـک روز کودکـان دبريسـتان تختـۀ خواجـ :حکایت
ند چنانک رسم ایشان باشد، خواجه حسن پـیش شـیخ آمـد و گفـت کودکـان لـوح دبوطاهر را به خانۀ شیخ بازآور

شیخ گفت به کدام سوره؟ حسن گفت بسورۀ لم یکن، شیخ گفت میـوه پـیش کودکـان . اند خواجه بوطاهر بازآورده
ت کردند، شیخ او را بخواند و گفـت شیخ گفت مهرت دبريستان شما کدامست؟ به یکی اشار. بنه، حسن میوه بنهاد

تختـه کـی بازفرسـتی بسـورۀ الـم نشـرح ! استاد را بگوی کی این بار به سورۀ لم یکـن کـودک را تختـه بازنفرسـتیا
  .بازفرست
فایـده تـا  پريزنی بود در نشابور در پهلوی خانقاه شیخ ما حجرۀ داشت و پیوسته هاون تهـی کـوفتی بـی :حکایت

یـک روز پـريزن غایـب شـد . گفـت کردند و شیخ هیچ نمی یدی و درویشان با شیخ گله میدرویشان را خاطر بشور
شـیخ هـیچ نگفـت، درویشـان . اش باز کنیم تا بدان مشغول گردد و ما را نرنجاند درویشان گفتند برویم و سر حجره

زرگی و عتـابی بـدین پريزن بیامد و سر حجره باز دید، گفت دریغ مردی بدین ب. اش بازگشادند برفتند و سر حجره
  !خردی

اند کی روزی شیخ به گرمابه شـد در نشـابور، خواجـه امـام بومحمـد جـوینی بـه سـالم شـیخ آمـد  آورده :حکایت
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چون درآمد شیخ گفـت ایـن حمـام خـوش . بخانقاه، گفتند شیخ به حمام است، او نیز بموافقت شیخ به حمام شد
شـیخ گفـت بـه ازیـن . شیخ اینجاست از برای آنکِگفت از چه خوش است؟ گفت . هست؟ بومحمد گفت هست

  .تونیست باید، گفت شیخ بفرماید شیخ گفت از بهر آنک با تو ایزاری و سطلی بیش نیست و آن نیز آنِ
علیـه، وقتـی جمعـی آمدنـد از عـراق و شـیخ مـا را جامـۀ فرجـی  اللّـهخواجه بوالفتح شیخ گفـت رحمة :حکایت

آمدی، آن گربه  گربۀ بود که پیوسته گرد شیخ برمی. یش شیخ نهادند شیخ درپوشیدچون پ. آوردند صوفیانه، بافراویز
ن بودیم کی خود را به جامۀ صوفیان بـريون آریـم و سـاعتی آشیخ گفت ما بر. گرد شیخ برآمد و بر آن مرقع شاشید

آن فرجی از . اوستاین فرجی بستانید و با بوالفتح دهید کی صوفی ! صوفی باشیم، این گربه بر صوفیی ما شاشید
  .پشت شیخ بازکردند و به خواجه بوالفتح دادند و خواجه بوالفتح پیوسته این سخن بتفاخر بازگفتی

روحه العزیز در نشابور بود  اللّهاز چندین پري نیکو سريت شنیدم کی در آن وقت که شیخ ابوسعید قدس  :حکایت
قاضـی ابـوبکر حـريۀ . آن انکارها باقرار ها مبدل شده جملۀ اصحاب فرق و ایمۀ مذاهب مرید شیخ گشته بودند و

اند و هرکه حرمـت ایشـان را بـر خـدای  کی در نشابور بوده ۀ آن چهار ابوبکرلو از جم ؛کی از جملۀ ایمۀ کبار بود
وانده و شـیخ تعاىل دهد حاجت وی روا شود، روزی این قاضی ابوبکر دعوتی ساخته بود و جملۀ ایمۀ فرق را بخ

سـنت فضـال باشـد و از آنجـا  چنانـکما را بخوانده، چون جملۀ ایمۀ و کبار جمع آمدند در مسـئلۀ شـروع کردنـد 
گفتند و هـر  سخن به تفضیل مذاهب انجامید و هر کسی از فحول ایمۀ مذاهب در تقریر مذهب خویش سخنی می

نمودنـد تـا سـخن دراز گشـت و  مـی یقـت مـذهب خـویش و بطـالن دیگـر مـذاهب بحجتـی تمسـکحقّطایفه بـر 
ن جمله قراردادند کی قرآن مجید و کتاب کریم را حکـم سـازند و بـه حکـم آرسید، بزرگان و ایمه بر بمخلصی نمی

از کتـاب  آنـچبر اندیشۀ هر مذهبی یکبار جامع قـرآن بـاز گرينـد چـی  بٍ وَالیابِسٍ اِلّا فِي کِتابٍ مُبِنيْو الرطْنص 
جامع قرآن بیاوردند . هیچ کس را در آن مجال طعن صورت نبنددوبود  منزلت وحی نتواند عزیز روی نماید جز به

و همه متفق شدندو ابوبکر را گفتند تو جامع بازگري او گفت این مصحف منست و مجال این باشد کی کسی گویـد 
بوسعید باید داد کی  کردند تا همه اتفاق کردند کی به شیخ کی او اوراق نشان کرده است پس بهر کسی اشارت می

نتوانـد  حقّاز فحوی کتاب مجید کی جز  آنچاومردی صاحب حالست و چون اعجاز قرآن با کرامت او جمع شود 
پس جامع قـرآن . بود روی نماید، از محکمات آیات بود نه از متشابهات کی در تفسري آن بتأویلی محتاج باید بود

الرحمن الرحیم تا این مذهب شافعی پای بر هیچ جای دارد  للّهابدست شیخ دادند، شیخ جامع بستد و گفت بسم 
هست؟ و گفت هفتم خط از سوی دست راست و جامع باز کرد و به جمع نمود، اول کلمـۀ خـط هفـتم ایـن  حقّو 
ن تعجب کردند چون این آیت برخواند همگنان از اعجاز قرآ حّقايِ وَرَبِّي اِنَّهُ لَ هُوَ قُلْ حّقبِىُٔونَکَ اَتَنْوَیَسْ: بود

  ..و گفتند اکنون تمام شد، بدین اختصار کردیم و دیگر قرآن باز نگرفتند برای دیگر مذاهب
آمد، چون از طوس بیامد، به دروازۀ نوبهار رسـید  ن وقت کی شیخ از نشابور بمیهنه میآاند کی در آورده :حکایت

ترکمـانی چهـار پـنج . ترکمانان بود خراسان نـاایمن عهدِ از پس بودند و اولِراند و جمع درویشان  و شیخ تنها می
اند، چندان صرب کنید کـی  مرا به چهار کس بر اسب نشانده شیخ. بشیخ رسیدند و خواستند کی اسب شیخ باز ستانند

تا ایشان درین سخن بودند جمع در رسیدند، شیخ گفت ما را فرو گريید و این . شما راستما را فرو گريند و اسب 
ایم کی این اسـب  جمع گفتند ما مردم بسیاریم هیچ بدیشان ندهیم، شیخ گفت نباید که ما گفته. اسب بدیشان دهید

شـیخ باجماعـت . برفتند ترکمانان اسب بستدند و. چنان کردند کی اشارت شیخ بود. از آن شماست، بدیشان دهید
بدیه فرود آمد، نماز دیگر جمع ترکمانان بیامدند و اسب بازآوردند و اسب دیگـری نیکـو بـا آن بهـم آوردنـد و از 
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شـیخ اسـبان را قبـول . شیخ بسیار عذر خواستند و گفتند ای شیخ این جوانان ندانستند دل با ایشان خـوش گـردان
چون شیخ این بگفت ترکمانـان توبـه کردنـد و مـوی از . با زباسرآن نرویمما از سر آن برخاستیم  هرچنکرد و گفت 

  .سر بسرتدند و آن سال جمله به حج رفتند به برکۀ شیخ
شـیخ چنانـک پیوسـته شـیخ را  خانقـاهِ رِدر آن وقت کی شیخ به نشابور بود پريزنی حجرۀ داشـت برزبَـ :حکایت

اورا . و به مجلس شـیخ نیامـدی و اسـتماع سـخن او نکـردیرفتی  دید، و مدام به مجلس ابوالقسم قشريی می می
کنـی و هرگـز بـه مجلـس او حاضـر  بینی و کرامات ظـاهر او مشـاهده مـی گفتند ای پريزن آخر همه روز شیخ را می

یست، گفت چگونه کنم، بدست مـن نیست،اسـتاد امـام پريزن بدرد بگر شوی شوی و به مجلس استاد امام می نمی
  .نمایند اند و شیخ را بمن نمی را بمن نموده

گفت و آن روز شـیخ دسـتارچۀ در دسـت داشـت، در  اند کی یک روز شیخ در نشابور مجلس می آورده :حکایت
. دینـار قرضسـت باید کی ازین دستارچه راست آید کی حسـن را سیصـد میان سخن گفت سیصد دینار نشابوری می

دانـم،  گفتند ای پريزن سیصد دینار نشابوری است، تـو از کجـا آری؟ گفـت مـن مـی. پريزنی آواز داد کی من بدهم
شـوهر بـه مـن داده  آنـچاز خانۀ پدر به خانۀ شوهر برده بـودم و  آنچچون شیخ این سخن بگفت من حساب کردم 

دسـتارچه بدسـت حسـن ! شـیخ گفـت مبـارک بـاد. مبود حساب کردم سیصد دینار بود، در وجه گفـت شـیخ نهـاد
پـريزن گفـت دعـاء دل . مؤدب بدان پريزن داد و گفت ای حسن بگو تـا چـه دعـاش کـنم؟ حسـن از پـريزن پرسـید

حسن با شیخ گفت، شیخ بخندید و گفت ای سلیم دل چـرا جـاه نخواسـتی و ضـیاع و عقـار نخواسـتی؟ . خوشی
  !ما پس زانو حصار کردیم وبوی این حدیث به مشام ما نرسید بدل خوشی چون افتادی که هفتاد سالست که

بود سید اجل نشـابور بـه سـالم  روحه العزیز در خانقاه خویش نشسته اللّهیک روز شیخ بوسعید قدس  :حکایت
. شیخ بوالعباس شقانی درآمد،شـیخ او را زبـر دسـت سـیداجل بنشـاند. شیخ آمده بود و در پهلوی شیخ نشسته بود

پس شیخ روی بوی کرد و گفت ای سـید شـما را کـی دوسـت دارنـد بـرای مصـطفی دوسـت  ،ن بشکستسید از آ
  .دارند و اینان را کی دوست دارند برای خدای دوست دارند

آمدند برهنـه، هـر یکـی ایـزار پـای چـرمني  برنایان می رفت اند کی روزی شیخ در بازار نشابور می آورده :حکایت
آوردنـد، چـون پـیش شـیخ رسـیدند شـیخ پرسـید کـی ایـن کیسـت؟ گفتنـد امـري  پوشیده و یکی را بر گردن گرفته می

چـون شـیخ . شیخ او را گفت این امريی بچه یافتی؟ گفت ای شـیخ براسـت بـاخنت و پـاک بـاخنت. مقامران است
  !ید نعرۀ بزد و گفت راست باز و پاک باز و امري باشبشن

خواجه علی طرسوسی خُسُر شیخ بود و بر سفره هم کاسـۀ شـیخ بـودو شـیخ آداب و سـنن نـان خـوردن  :حکایت
کرد، شیخ گفت این چیست؟ از شره بُنِ کاسه فروخـواهی  یک شب خواجه علی کاسه پاکیزه می. آموختی بوی می

نهادند خواجه علی جای دیگر نشست، چـون بـه سـفره آمـد گفـت خواجـه علـی را  می دیگر شب چون سفره! برد
  .بینم گفتند ای شیخ او به پای سفره است شیخ گفت به باالآی که بار تو ما کشیم به از آنکه دیگران نمی

خواجه بوالفتح شیخ گفت که چون خواجگک سنکانی به نزدیک شیخ مـا آمـد جـوانی ظریـف بـود و  :حکایت
خواجگک . بردند، شیخ را عادت بودی کی از پس جمع راندی شیخ را بدعوتی می. هاء نیکو پوشیده داشتجام

چـون گـامی . خواجگـک واپـس ایسـتاد! شیخ گفت در پیش مـرو. نگریست رفت و بخود فرومی در پیش شیخ می
ت خواجه بر دست چون گامی چند برفتند شیخ گف. او بردست راست شیخ آمد! چند برفتند شیخ گفت واپس مرو
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او دل تنـگ شـد و گفـت ای ! شیخ گفت خواجه بر دست چـپ مـرو. خواجه بر دست چپ شیخ آمد! راست مرو
  :پس شیخ این بیت را بگفت! شیخ کجاروم؟ گفت ای خواجه خود را بنه و راست برو
  تـــا بـــا تـــو تـــویی تـــرا بـــدین حـــرف چـــه کـــار

 

ـــــــــــزار  کـــــــــــني آب حیوتســـــــــــت ز آدم بی
 

  .د و در پای شیخ افتاد و لبیک زد و سفر حجاز کرد و از نیک مردان گشتفریادبر خواجگک افتا
روحه العزیز از نشابور بمیهنه آمـده بـود و جمعـی بسـیار  اللّهخواجه بوالفتح شیخ گفت کی شیخ قدس  :حکایت

د، حد نشسته بودند و وقتی خوش پدید آمـده بـو گفت و خلقی بی باوی، دیگر روز بر دکانی در مشهد مجلس می
درین میان نعرۀ مستان و های وهوی و غلبۀ ایشان پدید آمد، کی در همسرایگی شیخ ما مردی بود کی اورا احمـد 
بوشره گفتندی، مگر شبانه در سرای خود باحریفان بکار باطل مشغول بود و بامداد صبوح کردند و مشـغلۀ عظـیم 

شـیخ . تاد که برویم و سرای بر سر ایشان فرو گـذاریمصوفیان و عامۀ خلق برآشفتند و غلبه در مردمان اف. کردند می
! آیـد شماشـان یـاد نمـی حـقّایشان را باطل چنان مشغول کرده است کـی از  اللّهدر میان سخن بود، گفت سبحان 

فریـاد از خلـق برآمـد و . تان یاد نیایـد کند کی از آن باطل بینید و چنان تان مشغول نمی بدین روشنی می يحقّشما 
خواجه بـوالفتح گفـت دیگـر روز مـن پـیش شـیخ ایسـتاده بودم،احمـد  د و به ترک آن امر معروف بگفتندبگریستن

بوشره پیش شیخ فرا گذشت شرم زده، شیخ هیچ نگفت تا احمد از شیخ فراگذشت پس شیخ گفت سـالم علیـک 
همسرایه بسیار وصیت کرده است، اگر وقتی تـرا مهمـاتی  حقّایم ما ترا همسرای نیکیم، آن بزرگ در جنگ نکرده

چون شیخ این سخن بگفت احمد روی بر زمني نهـاد و گفـت ای شـیخ بـا . افتد با ما همسرایگی کن تا مدد دهیم
بسـی روزگـار برنیامـد کـی شـیخ از دنیـا نقـل . تو عهد کردم کی هرگز گرد آن نگردم و توبه کـردم و مریـد شـیخ شـد

 .روی احمد بر پای خاست و گفت ای شیخ پريم و روشنایی ندیدم و تو می. فرمود سی را وصیتی میکرد و هر ک می
شیخ گفت دل خوش دار کی کسی را کی روشنایی این شمع بروی افتد، کمرتین چیزی کی خدای تعاىل باوی کند، 

  .آن بود کی بروی رحمت کند
روحـه العزیـز روز چهارشـنبه بگرمابـه  اللّهعلیه کی شیخ قدس  اللّههم خواجه بوالفتح شیخ گفت رحمة :حکایت

بومحمد جوینی بـه  یک روز شیخ. بخانقاه آمدی و از آنجا بگرمابه شدی اللّهرفتی و شیخ بومحمد جوینی رحمه 
در هفتـۀ  حمام فروشده بودنـد، شـیخ گفـت ای خواجـه ایـن آسـایش و راحـت گرمابـه از چیسـت؟ او گفـت مـردم

شــوخگن شــده باشــند و مــوی بالیــده و ســنتها بجــای نیــاورده مــوی بردارنــد و خویشــنت بشــورند، ســبکرت گردنــد و 
نمایـد کـی  خ گفت ما را چنني مینماید؟ شی شیخ بومحمدگفت شیخ را چه می. شیخ گفت بهرت ازین باید. بیاسایند

تـرا  آنچعلیه بگریست و گفت ای شیخ  اللّهدهد، شیخ بومحمد رحمة دو مخالف جمع شدند چندین راحت باز می
  .درآید هیچ کس را آن نیست می

روحه العزیـز یکـی حاضـر  اللّهگفت و از فرزندان شیخ بوالحسن خرقانی قدس  روزی شیخ مجلس می :حکایت
میان سخن گفت کسانی کی از خود نجات یافتنـد از عهـد نبـوت اىل یومنـا، بعقـدی رسـیدند و اگـر شیخ در . بود

اگر کسی از خـود پـاک شـد پـدر ایـن خواجـه بـود و اشـارت بـه پسـر شـیخ بوالحسـن . خواهید جمله را بر شمریم
  ء امـت بـران متفـقروحه العزیز، کی علمـا اللّهنی را رفته است، قدس اپس گفت شیخ بوالحسن خرق. خرقانی کرد

اندکی خدای را جل جالله بعقل باید شناخت و بوالحسن چون بعقل نگریست او را دریـن راه نابینـا دیـد کـی تـا 
  .خدایش بینایی ندهد و راه ننماید نبیند و نداند و بسیار کس را ما دست گرفتیم و از غرور عقل براه آوردیم

رفت، بسر کـوی حـرب  لیه، کی شیخ بوسعید در نشابور بجایی میع اللّهپدرم نورالدین منور گفت رحمة :حکایت
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چون شیخ آنجـا رسـید . تر بودی رسید، دکانهای آراسته و پرمیوۀ پاکیزه دید و از همه بازار نشابور آن موضع آراسته
کسـی را کـه سـر کـوی حـرب چنـني بـود سـر کـوی ! شیخ ما گفـت خـه. پرسید کی چه گویند؟ گفتند سر کوی حرب

روحـه العزیـز مجلـس  اللّهعلیه روایت کرد کی روزی شیخ قدس  اللّهونه تواند بود؟ و هم پدرم رحمة صلحش چگ
و جمعـی بسـیار  خواست گفت، چون بريون آمد و برتخـت بنشسـت و مقریـان برخواندنـد، مسـایل بسـیار مختلـف

. بود تا بسـیار برپسـیدند د و خاموش میکر بودند و هر کس از سایالن از نوعی دیگر سؤال کردند و شیخ نظاره می
  :در آخر شیخ گفت، بیت

ــــــار وادارم دســــــت ــــــن بخــــــنت زی   گــــــر م

 

 بـــــا ورد و نســـــا و طـــــوس یـــــار مـــــن بـــــس
 

علی محمد و آله اجمعني و دست بروی فرود آورد و ازتخت بزیر آمـد و آن روز بـیش از یـن نگفـت و  اللّهوصلی 
اهل میهنه شیخ را منکـر بودنـد رئـیس میهنـه، خواجـه حمویـه، هم پدرم گفت کی در ابتدای حالت شیخ کی هنوز 

روزی این دانشمند بـه . داد گفت و فتوی می دانشمندی فاضل از سرخس آورده بود به تعصب شیخ تا مجلس می
سـت در جامـه کـی بـدان نمـاز تـوان مجلس شیخ آمد، کسی از شیخ ما سؤال کرد که خون کیک تا بچـه قـدر معفوّ

امام خون کیک خواجه امام است و اشارت بدان دانشمند کرد و گفـت ایـن چنـني مسـئلها از  کردن؟ شیخ ما گفت
  .وی پرسید، از ما حدیث وی پرسید

اند کی شیخ هر روز آدینه حسن را بر خواجه حمویه فرستادی، او را برپسیدی و بـوی پیغـام دادی  آورده :حکایت
یک روز آدینه در زمستان روزی عظـیم . فاخرت نمودیو سخنی گفتی و خواجه حمویه بدان خوش دل بودی و م

شیخ حسن را بخواند و گفت به نزدیـک خواجـه حمویـه رو و او را سـالم . سرد بود و شیخ را مهمی در پیش بود
در چنني روزی بدین سخن تفقد او فـرو نگذاشـت تـا نبایـد کـی دل او . گوی و بگوی کی امروز سرد روزی است

  .ز ما یاد نیاوردبرنجد کی شیخ در سرما ا
گفت، در میان مجلس گفـت کـی روزگـاری بیایـد کـی هـیچ کـس در جایگـاهی  شیخ روزی مجلس می :حکایت

یک روز قرار نیابـد و هـم شـیخ  يساىل بنتواند نشست مستقیم و در صومعۀ پنج روز آرام نتواند گرفت و درمسجد
پري ساعتی سر فرو بـرد، پـس گفـت ای . گویگفت کی جوانی به نزدیک پريی درشد و گفت ای پري ما را سخنی 

سخن  هرچاست جل جالله کرای سخن نکند و  حقّدون  هرچپري گفت . کنی؟ گفت آری جوان انتظار جواب می
  .اویذکر بذکرً من اَن یوصَف بوصفٍ تعاىل اجلٌّ اللّهنّ عزوجل به عبارت درنیاید اِ است حقّ

ود یک شب جمع را در خدمت شـیخ بخانقـاه صـندوقی بردنـد در آن وقت کی شیخ بوسعید بنشابور ب :حکایت
بدعوت، و این خانقاه در همسرایگی سید اجل حسن بود، چون سماع گرم شد و صوفیان را حالتی ظاهر گشـت و 
در رقص درآمدند، سید حسن را خواب ببشولید از رقص صوفیان، از چاکران خویش برپسید کی چه بـوده اسـت؟ 

سـید اجـل . کننـد انـد، صـوفیان رقـص مـی ن خانقاه صـندوقی اسـت و او را دعـوت کـردهگفتند شیخ بوسعید دری
چاکران سید اجل بر بام آمدند و سـر ! صوفیان را منکر بودی گفت، بر بام شوید و خانقاه بر سرایشان فرو گذارید

ده اسـت؟ گفتنـد شـیخ گفـت چـه بـو. اصحابنا بشـولیدند. انداختند کردند و خشت بخانقاه بزیر می خانقاه باز می
جملۀ خشتها بر طبقی نهادند . اند بیارید  فرو انداخته آنچشیخ گفت . اندازند کسان سید اجل خشت در خانقاه می

گرفـت و بوسـه  کردند، شیخ آن یک یک خشت را بر مـی و به خدمت شیخ آوردند، چاکران سید از بام نظاره می
بوت رود عزیز و نیکـو بـود و آن را بـدل و جـان بـاز بایـد از حضرت ن هرچگفت  نهاد و می داد و بر چشم می می
بشـولیدیم؟ مـا را بخانقـاه کـوی عـدنی  يعظیم بد نیامد کی بر ما این خرده فرو شد کی خـواب چنـني عزیـز. نهاد
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ن قـوّاالحاىل برخاست و بـر اسـب نشسـت و صـوفیان هـر دو خانقـاه در خـدمت شـیخ برفتنـد و . کویان باید شد
و آن شب سماعی خوش برفت و چون چـاکران سـید اجـل حسـن بـا سـرای  .گفتند تا بخانقاه همچنان در راه می

برپسید کی شما را چه بوده است . اند سید شدند، گریان و رنجور، سید اجل اعتقاد کرد کی صوفیان کسان او را زده
ید پشیمان شـد از سید چون بشن. گریید؟ ایشان ماجرایی کی رفته بود یک یک حکایت کردند که بدین صفت می

سـید اجـل رنجـور شـد و بگریسـت و آن داوری . گفت آخر چه رفت؟ گفتند جمله برفتند. آن حرکت کی گفته بود
دیگر روز بامداد بگاه برخاست و فرمـود تـا . پیچید صوفیان از باطن او جمله بريون آمد و همه شب برخویشنت می

ود بگـاه برنشسـته بـود و بـا جماعـت متصـوفه بعـذر سـید شـیخ خـ. ستور زین کردند و بر نشست تا بعذر شیخ آید
آمـد، هـر دو بسـر چهـار سـوی نشـابور بهـم رسـیدند، یکـدیگر را در بـر گرفتنـد و برپسـیدند و از یکـدیگر عـذر  می
تا سید اجل گفت اگر هیچ عذر مرا قبول خواهد بود شـیخ را بـاز بایـد . گفتند ترا باز باید گشت خواستند و می می

هر دو بازگشتند و بخانقـاه آمدنـد و . شیخ گفت فرمان سید راست. ه خدمت شیخ آیم و استغفار کنمگشت تا من ب
سید اجل گفت اگر سخن ما را به نزدیک شیخ قبولست، . هر دو بزرگ عذرها خواستند و همۀ جمع صافی شدند

گانه راست کرده بـودو شیخ آن شب به نزدیک سید اجل رفت و سید تکلف بزر. امشب شیخ را بخانۀ ما باید آمد
در مـدتی  چنانـکشیخ ارادتی عظیم پدیـد آمـد  حقّجمع هر دو خانقاه آن شب آنجا بیاسودند و سید اجل را در 
  .کی شیخ در نشابور بود سی هزار دینار در راه شیخ خرج کرد

جـوان شـیخ گفـت ای . اند کی درویشی در مجلس شیخ بر پای خاست و قصـۀ دراز اسـاس نهـاد آورده :حکایت
آن مرد بنشست شیخ گفت چه خواهی کرد این قصۀ دراز؟ این بار کـی سـؤال کنـی . مرد بنشني تا ترا حدیث آموزم

مـرد گفـت کـی چنـني . چنني گوی کی راست گفنت امانتست و دروغ گفنت خیانتست و مرا به فالن چیـز حاجتسـت
گفـت راسـت گفـنت امانتسـت و دروغ گفـنت مـرد . شـیخ گفـت بگـوی. ام یا نه کنم، به دستوری باز گویم تا آموخته

چـون . شیخ گفت مبارک باد فرجی از پشت باز کرد و به وی تسلیم کـرد. خیانتست و مرا به فرجی شیخ حاجتست
شیخ مجلس تمام کرد مریدان شیخ نزدیک آن مرد رفتند و فرجی شیخ را بصد درم خریداری کردند، نفروخـت تـا 

به خدمت شیخ آوردند، قبول نکرد و فرجـی بـا آن درویـش روانـه کـرد و سـیم به هزار درم رسید، آنگاه بفروخت، 
  .بوی بگذاشت و از مریدان خاص گشت

او  حـقّگفت، حمزۀ از جاهی کاردگر کی مرید شـیخ بـودو شـیخ را در  شیخ روزی در میهنه مجلس می :حکایت
و تا آن وقتی که شیخ از خانه بـريون  نظری تمامرت، هر روز که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه بگاه از ازجاه برفتی

بـود کـه  رسـید و شـیخ را تقاضـاء او مـی این روز حمزه دیرتـر مـی. آمدی او بمیهنه رسیدی و بر جای خود نشستی
در میانۀ مجلس حمزه در رسـید، شـیخ روی سـوی او کـرد و گفـت در آی ای . درویشی عظیم شکسته و گرم رو بود

  :بیت! درآی ای حمزه! حمزه
 ره همــــــه خانــــــه مــــــنقش کــــــردیاز چهــــــ

ــــا یکــــی شــــش کــــردی   شــــادی و نشــــاط م

 

ـــــش کـــــردی ـــــاده رخـــــان مـــــا چـــــو آت  وز ب
 عیشــت خــوش بــاد کــی عــیش مــا خــوش کــردی

 

  .فریاد از مجلس برآمد و حالتها رفت
چـون . سـنت او بـود چنانـکروحه یک روز قبضی بود، از میهنه قصد سرخس کرد  اللّهشیخ را قدس  :حکایت

. روم روی؟ گفت دلم تنگ است بـه سـرخس مـی لقمان گفت ای بوسعید کجا می. ن را دیدبدست کرد رسید لقما
  !گفت چون به سرخس رسی خدای سرخس را از ما سالم گویی
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یکی درآمد و گفت لقمان را نالندگی پدیـد . شیخ بوسعید گفت ما در سرخس پیش پري بوالفضل بودیم :حکایت
سه روزست تا آنجاست و هیچ سخن نگفته است، امروز گفته . ورجا بریدآمده است و فرومانده و گفت مرا برباط ب

. برود، هیچ شغلی هست؟ پري بوالفضل چون بشنید گفت آنجـا رویـم است کی پري بوالفضل را بگویید که لقمان می
 برخاست و بجمع آنجا شدیم،چون لقمان وی را بدید تبسمی کرد پري بوالفضل بـر سـر بـالني او بنشسـت او در پـري

، لقمان تبسمی کرد و گفـت یـا اللّهیکی از جمع گفت ال اله اال. جنبانید زد و لب نمی نگریست و نفسی گرم می می
بایـد  آن درویش گفت آخر خویشنت را بـا یـاد مـی. ایم و برات ستده و بر توحید باقی داریم جوامرد ما خراج بداده

سـاعتی . گویـد و گفـت راسـت مـی  بوالفضل را خوش آمـدفرمایی بر درگاه او؟ پري لقمان گفت مرا عربده می. داد
بعضـی گفتنـد تمـام شـد و  .نگریست و هیچ تغري در نظرش پدید نیامد بود نفسش منقطع شد و همچنان در پري می

یـم او چشـم فـراز ا پري بوالفضل گفت تمام شد و لکن تا ما نشسته. بعضی گفتند نشد کی هنوز نظرش درست است
  .بوالفضل برخاست و لقمان چشم بر هم نهاد نکند

یـک روز شـیخ را . اند کی در آن وقت کی شـیخ بوسـعید بقـاین رسـید او را آنجـا دعوتهـا کردنـد آورده :حکایت
حداد فرستادند کی بزرگ عصر بود، او گفت مدت چهل سال است کی  کس بخواجه بوسعید دعوتی کرده بودند،
خرب نزدیک شیخ آوردند، شیخ گفت مدت پنجاه واند سالست که . ام ام، نان هیچ کس نخورده من نان خود خورده
  .ام و آن او دانسته خورده حقّام از آن  خورده هرچام و نه نان کسی دیگر،  نه نان خود خورده

ن وقت که شیخ بقاین بود امامی بود آنجا مردی بزرگ، و اورا محمـد قـاینی گفتنـدی، پیوسـته هم دری :حکایت
روزی شیخ را بـدعوتی بردنـد و او در خـدمت شـیخ بـود و سـماع . پیش شیخ آمدی و بدعوتها با شیخ بهم بودی

نمـازیم و رقـص  شـیخ گفـت مـا در! کردند، آواز نماز برآمد، امـام محمـد گفـت نمـاز، نمـاز کردند و رقص می می
چون از سماع فـارغ شـدند شـیخ روی بـه . او از میان جمع بريون آمد و نماز بگزارد آنگه پیش جمع آمد. کرد می

جمع کرد و گفت از آنجا کی آفتاب برآید تا بدانجا کی فرو رود بر هیچ آدمی نیفتد بزرگوارتر و فاضلرت ازین مـرد، 
  .اما سر مویی بازین حدیث کار ندارد

اند کی روزی در نشابور جمعی از بزرگان چون محمد جوینی و استاد اسماعیل صابونی و اسـتاد  آورده :حکایت
چـون نوبـت بـه شـیخ رسـید . گفتند تا ورد هر یکی در شـب چیسـت ابوالقسم قشريی در خدمت شیخ بودند و می

دا چیـزی خـوش ده تـا گوییم کی یـارب درویشـان را فـر گفتند ای شیخ ورد تو چیست؟ شیخ ما گفت هر شب می
ایشان به یکدیگر نگریستند و گفتند ای شیخ این چه ورد باشد؟ شیخ گفت که مصطفی علیه السالم گفته . بخورند
ایشان اقرار دادند کی ورد شیخ تمـامرت  لِمدُ فی عَونِ اَخیهِ المُسْتَعاىل فی عَونِ العَبدِ مادامَ العَبْ اللّهاِنَّ : است
کنیـدبرای  خوانید و نمازی می ت اینست کی شیخ بدیشان نمود کی آن وردی کی شما میدقیقه درین حکای. است

طلبیـد هـم بـرای روزگـار خـویش  کنید و این نصیب نفس شماست، اگر نیکـی مـی ثواب آخرت و طلب درجه می
 نکچنا. خواهید و همگی اوراد و دعوات ما موقوف و مصروفست بر نیکی خواسنت برای غري پس این تمامرت می

خداونـدا اعضـا و جـوارح مـرا روز قیامـت چنـدان : گفـت در سخنان یکی از مشایخ بزرگست که در مناجات می
هر عذاب کی همـۀ . گردان کی هفت طبقۀ دوزخ از اعضا و جوارح من چنان پر گردد کی هیچ کس را جای نماند

او را به مراد خویش ببینم و بندگان بندگان خویش را خواهی کرد بر نفس من نه تا من داد از نفس خود بستانم و 
  .از عقوبت خالص بیابند
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امام الحرمني ابوالمعاىل جـوینی گفـت کـی روزی پـدرم شـیخ بومحمـد جـوینی گفـت کـی برخیـز و بـه  :حکایت
من به خدمت شیخ رفتم، سالم گفـتم، شـیخ . شیخ گوید یاد دار تا با من بگویی هرچنزدیک بوسعید بوالخري رو و 

مـن بازگشـتم و بخـدمت ! خالف نباید! شیخ گفت خالف نباید. خوانی؟ گفتم خالفی و گفت چه میمرا برپسید 
مـن بـران . مـذهب خـوان پدرم گفت بعـد ازیـن خالفـی مخـوان فقـه و. پدر آمدم و گفتم که برزفان شیخ چه رفت

  .اشارت برفتم تا به برکۀ نظر ایشان کار علم من بدین درجه رسید
چون بدیه ریکـا رسـید و آن . رفت و جمعی بسیار و مقریان در خدمت ند کی شیخ بشهر هری میا آورده :حکایت

دیهیست بر دو فرسنگی شهر، و مردی بوده است در آن دیـه او را شـیخ بوالعبـاس ریکـایی گفتنـدی و او بـرادری 
عادت اهل هـری  چنانک اند اند و کوشکی داشته ایشان پیوسته باهم بوده. داشته است مردی عزیز و نیکو روزگار

است، و نشست ایشان آنجا بودی و هرکه از اهل متصوفه آنجا رسیدی او را آنجا فرود آوردندی و شـرط ضـیافت 
ن کوشـک فـرود آورنـدو مـا حضـری آچون شـیخ آنجـا رسـید او را در. بجای آوردندی، و سماع را منکر بودندی

شـیخ . شیخ بوالعباس گفت مـا را معهـود نبـوده اسـت. دآوردند، چون از سفره فارغ شدند شیخ گفت بیتی برگویی
کـرد و جمـع بـا  چیزی برگفت، شیخ را حالتی پدید آمد، برخاست و رقص می قوّال. را گفت بیا بیتی بگوی قوّال

شیخ ما دست او بگرفت و نزدیک خـود کشـید تـا او . نمود نمودند و شیخ بوالعباس انکاری می شیخ موافقت می
او به صـحرا بـريون نگریسـت، جملـۀ ! شیخ ما گفت بنگر. داشت او خویشنت کشیده می. ت کندنیز در رقص موافق

خویشـنت در رقـص آمـد و  شیخ بوالعبـاس بـی. کردند کوهها و درختان و بناها را دید که بر موافقت شیخ رقص می
مدنـد و انکـار از پـیش هر دو برادر در رقص آ! دست برادر بگرفت و گفت بیا کی ما را به بیل این مرد گِل نیست

و شیخ آن روز آنجا ببود و دیگر روز به شـهر هـری شـد، چـون بـدر . برگرفتند و بعد از آن در سماع رغبت نمودند
چون در شهر شد در آن خانقاه شـد . شهر رسید گفت درین شهر مسلمانی در شده است اما کفر بريون نیامده است

شیخ هیچ سخن نگفت و هم . و شیخ را پیش آمد و یکدیگر را بدیدنددر باالی خانقاه خال. که خالو در آنجا بود
خـرب بـه شـیخ قاضـی رسـید، قاضـی پـای برهنـه  .حجـاب از آنجا بازگشت و بسرای قاضی هری شد و بنشست بی

حُـبُّ الـدُّنیا رأسُ شیخ گفـت ! بريون دوید و بدو زانو به خدمت شیخ بنشست و گفت ای شیخ آخر سخنی بگوی
قاضی بسیار تضرع نمود کی شـیخ یـک سـاعت توقـف کنـد، . و بیش ازین سخن نگفت و برخاست ةٍکُلِّ خَطیئ

رفت، در راه از شیخ سؤال کرد کـه  رفت یکی از اهل هری دست به فرتاک شیخ نهاده بودو می نکرد در راه که می
هنـه پريزنـان باشـند کـه یـاد شیخ گفت مـا را در می. عَرشِ استویمنُ عَلَی الْاَلرَّحْای شیخ درین آیت چگویی کی 

پس شیخ بیامدتا بـه دروازه بـريون شـود، جـایی رسـید کـی گَـوی آب کنـدۀ . دارند که خدای بود و هیچ عرش نبود
کرد  معهود ایشانست کی آنرا جاء یعقوب گویند مردی ایستاده بود بر سر آن گَوِ آب و فریاد می چنانکبزرگ بود 

پــري و ســیاه و آبلــه زده و دنــدانهای بــزرگ و بصــفات ذمیمــه . ون کــردزنــی ســر از ســرای بــري! کــی ای گــوهر بیــا
و روی بـدروازۀ نهـاد ! چنان دریا را گوهر به ازین نباشـد: ن زن افتاد، شیخ گفتآموصوف، شیخ و جمع را نظر بر

ر لفـظ ن برنجیـد و بـآچون به دروازه رسید، مردی آنجا بود، کلمۀ بگفت کـه شـیخ از. که آنرا دروازۀ درسره گویند
از آن وقت باز بـدان . بر دیگر دروازها چنانکشیخ کلمۀ رفت که داللت کرد بر آنکه بدان دروازه عمارتی نباشد 

بر دیگر دروازهای هری پس شـیخ از در شـهر بـريون آمـد و خلـق بسـیار بـوداع  چنانکدروازه هیچ عمارت نبود 
ی اَخـافُ  اهـل هـریت یـا شیخ روی بازپس کرد و گف. شیخ و به نظاره بريون آمده بودند ی اریکُـم بِخـريٍ و اِنـّ اِنـّ

  .و برفت و بیش ازین سخن نگفت و یک ساعت در شهر هری مقام نکرد عَلَیکم عَذاب یومٍ عَظیم
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انصـاری گفـت  اللّـهانصاری روایت کرده اندکی شـیخ اسـالم عبد اللّهفرزندان شیخ عبد از چند کس از :حکایت
پـس ریاضـتها . خواستم کی مـرا دریـن معنـی گشایشـی بـود ه من طالب این حدیث بودم، میکی در اول جوانی ک

خواستم و نیز درزفان من فحش گفنت  رسیدم و بدعا مدد می کردم و به خدمت پريان طریقت و بزرگان دین می می
کـردم  چند جهد مـیرفتی و من به باطن آن را سخت کاره و منکر بودم، هر  خویشنت برزفان من می بودی که بی می

روحه العزیز آنجـا  اللّهتا وقتی کی به نشابور شدم و شیخ بوسعید قدس . شد آن فحش گفنت از زفان من بريون نمی
در خدمت او و شـلغم جوشـیده در شـکر سـوده  يبود من بدین اندیشه به زیارت اودرشدم و او نشسته بود و مرید

من در رفتم، شلغمی در دست داشت یک نیمه خورده بود . برد ار میداد و شیخ آنرا به ک گردانید و به شیخ می می
آن یک نیمه بدست خویش در دهان من نهاد، ا زآن ساعت باز هرگز بر زفان من فحشی نرفت و نـه هـیچ چیـز کـه 

رود همـه از آن نـیم شـلغم دارم کـی شـیخ  بـر زفـان مـن مـی هـرچیقت بر من گشاده گشـت و حقّنبایست، و سخن 
  .خویش در دهان من نهاده بدست مبارک

اند کی وقتی شیخ بوسعید را در میهنه از جهت صـوفیان پانصـد دینـار زر نشـابوری قـرض افتـاده  آورده :حکایت
یک روز حسن مؤدب را گفت ستور زین کنند تا نزدیک بوالفضل فراتی رویم که این اوام او تواند گزارد پس . بود

آید  شی خرب پیش بوالفضل فراتی برد که شیخ باندیشۀ اوامی پیش تو میشیخ با جمعی صوفیان روانه شدند، دروی
تمامرت و شـیخ را بجـای خـوش فـرود  هرچبوالفضل باستقبال بريون آمد باعزازی . و در میهنه بر زفان او چه رفت

چهـارم روز . آورد با تکلفهای بسیار و سه روز میزبانی نیکو بکرد و درین سه روز در خدمت شیخ از پای ننشسـت
پیش از آنکه شیخ کلمۀ بگفتی یا درین معنی اشارت کردی او پانصد دینار زر نشابوری بحسن داد و گفت ایـن از 
جهت قرض شیخ و صد دینار دیگر به سخت و بدو داد و گفت این از جهت سفرۀ راه و صد دینـار دیگـر بـداد و 

شـیخ بوالفضـل را گفـت چـه . شـیخ بگفـتپس حسن مؤدب بیامد و ایـن معنـی بـا . گفت این از جهت راه آورد
سبحانه و تعاىل دنیات باز ستاند؟ گفت نه یـا شـیخ کـه  حقّگفت گویم کی . شیخ فرماید هرچدعات گویم؟ گفت 

شیخ گفت بـار خـدایا او را بـه دنیـا بـاز . اگر دنیا نبودی قدم مبارک شیخ اینجا نرسیدی و فراغت دل شما نبودی
ردان نه وبال او و بر کۀ دعای شیخ باو و فرزندان او رسید و بوالفضل از جملۀ عزیزان مگذار و دنیا را زاد راه او گ

  .گشت و فرزندان او بدرجهای بزرگ رسیدند، هم در دین و هم در دنیا، و از معارف خراسان گشتند
بـريون حسـن .  بیـارقـوّاىلو در آن وقت کی شیخ بوسعید به نشابور بود روزی حسن را گفـت برخیـز و  :حکایت

رفت و طلب کرد، کسی را نیافت، چون عاجز شد جوانی را نشان دادنـد در خرابـاتی، حسـن بـه طلـب او شـد، او 
شیخ گفـت او . پیش شیخ آمد و گفت ای شیخ همه شهر طلب کردم هیچ نیافتم اال جوانی بدین صفت. مست بود

شـیخ گفـت ای جـوان چیـزی بـر . تاز خـود خـرب نداشـ چنانکحسن جوان را بخدمت شیخ آورد . را بباید آورد
شـیخ گفـت او را نیکـو . حال مستان بودو هم آنجا در خـواب شـد چنانکجوان بیتی شکسته بسته بگفت ! گوی

بخوابانید جوان ساعتی بخفت چون از خواب درآمد فریاد برآورد کی من کجاام؟ حسن بـه نزدیـک رفـت و حـال 
افتاد تا پیش شیخ رسید و پای شیخ  ن در پای یک یک میپس جوا. بگفت کی ترا شیخ طلب کرد تا بیتی بگویی

موی سرش برگرفت و جامۀ شـیخ در وی پوشـید و در را بوسه داد و گفت توبه کردم شیخ دست بر سر وی نهاد و 
  .نظر شیخخانقاه سی سال خدمت درویشان بجای آورد به برکۀ 

اسب زین کردند، شیخ برنشسـت . هم در آن وقت کی شیخ به نشابور بود یک روز گفت اسب زین کنید :حکایت
جمع بانـگ . در میان بازارزنی مطربه، مست، روی بگشاده و آراسته نزدیک شیخ رسید. و جمع در خدمت برفتند
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  :آن زن نزدیک شیخ رسید شیخ گفتچون . شیخ گفت دست ازو بدارید! بروی زدند که از راه فراتر شو
ـــــــی ـــــــازار آی ـــــــه ب ـــــــت ب ـــــــته و مس   آراس

 

ـــــی ـــــار آی ـــــی گرفت ـــــی ک ـــــت نرتس  !ای دوس
 

آن زن را حالتی پدید آمد و بسیار بگریست و در مسجدی شد که در آن نزدیکی بود و یکی را از مریدان شیخ آواز 
ود از جامـه و پريایـه در ایـزاری پوشیده بـ هرچدرویش در رفت آن عورت . شیخ گفت بروتاخود چه حالتست. داد

درویش جامـه بـه . نهاد و بدان درویش داد و گفت به خدمت شیخ رسان و بگوی کی توبه کردم، همتی با من داد
آن زن داده بـود همانجـا بـه حلـوا و نـان  آنچشیخ گفت مبارک باد و بفرمود تا . خدمت شیخ آوردو پیغام برسانید

حمـاالن طعامهـا آوردنـد و همـه پـیش عـوام خلـق  ،نان روی به صحرا نهادسپید و بوی خوش دادند و شیخ همچ
نهادند و ایشان را گفت بکار برید و صوفیان را موافقت نفرمود و شیخ با صوفیان بر گوشۀ به نظاره بیستادند و آن 

بـدم  هـرچزد و گفـت  سوخت و شیخ را وقت خوش شده بود ونعره مـی عودمی. تش نهادندعود و بوی خوش بر آ
ن توبه ثابت قـدم آچون عام از این طعام خوردن فارغ شدند شیخ به شهر آمد و زن مطربه بر. آید بدود و باد برود

  .روحه العزیز اللّهبه برکۀ نظر مبارک شیخ قدس  بماند
علیه کی در آن وقت کی شیخ بـه نشـابور بـود، سـیف الدولـه واىل  اللّهخواجه بوالفتح شیخ گفت رحمة :حکایت

نشابور بود و از جملۀ سالطني بزرگ بود، یک روز به زیارت شیخ آمـد در خانقـاه، و بسـیار بگریسـت و خـدمتها 
ایـن  حـقّزرگ آوردی نبایـد کـی بشیخ گفت ای ابرهیم درجـۀ بـ. باید کی مرا به فرزندی قبول کنی کرد و گفت می
شیخ گفت از ما پذیرفتی کی ظلـم نکنـی . کی قیام نمایم اللّهگفت به برکات همت شیخ ان شاء . قیام نتوانی نمود

سـیف . شیخ گفت تـرا بـه فرزنـدی قبـول کـردیم. و لشکر را دست کوتاه داری تا بر رعیت ظلم نکنند؟ گفت کردم
ل و نیکو سريتی آغاز نهاد تـا چنـان شـد کـی بعـدل و انصـاف در خراسـان و الدوله خدمت کرد و بريون آمد و عد

  .عراق مشهور شد و بجوامردی بدو مثل زدندی، از برکۀ نظر شیخ
چون از آنجا بکـوی . گفت در آن وقت کی شیخ بنشابور بود یک روز در خانقاه استاد امام مجلس می :حکایت

چون بخـدمت شـیخ رسـید . ال که برادر سلطان طغرل بود پیش باز آمدرفت در راه او را ابرهیم ین عدنی کویان می
! شیخ گفت فرودترآ. او سر فرودتر آورد! شیخ گفت سر فرودتر آر. از اسب فرود آمد و سرفرود آورد و خدمت کرد

و  او برنشسـت و شـیخ برانـد! ، برنشـنياللّـهشیخ گفت تمـام شـد، بسـم . و فرودتر آورد تا سر به نزدیک زمني آورد
مگر به خاطر درویشی بگذشت کی این چه تواند بود کـی شـیخ کـرد بـا بـرادر سـلطان طغـرل؟ شـیخ . بخانقاه آمد

روی بدان درویش کرد و گفت ای درویش تو ندانی که هرکه بر ما سالم کند از بهـر او کنـد؟ قالـب مـا قبلـۀ تقـرب 
باشـد هـر چنـد  حـقّدمت کـی جهـت ست جل جالله ما خـود در میـان نیسـتیم و هـر خـحقّخلقست واال مقصود 

پـس شـیخ . تعـاىل فرمـودیم نـه خـدمت خـود حقّپس ما ابرهیم ینال را خدمت . بخشوع نزدیکرت بود مقبولرت بود
آن درویـش در زمـني  کنند و کعبه خود در میان نـه اند تا خلق او را سجود می گفت کعبه را قبلۀ مسلمانان گردانیده

ایشان کنند اعرتاض نتوان کرد نه بظـاهر و نـه  هرچپريان کنند خاطر کسی بدان نرسد و بر  هرچافتادو بدانست کی 
  .نتواند بود حقّبه باطن که جز 

شـیخ بوسـعید  عنـه کـی او گفـت از اللّـهبه روایتی درست از خواجه امام ابوعلی عثمانی نقلست رضی  :حکایت
و سالمه علیه بخواب دیدم، تاجی بر سر و کمری بر میان، و امريالمؤمنني  اللّهشنیدم کی گفت مصطفی را صلوات 

من سالم گفتم و سـؤال . عنه بر زبر سر او ایستاده و ابوالقاسم جنید و ابوبکر شبلی در خدمت وی اللّهعلی رضی 
هذا مِنهُم وَانتَ آخِرهُم فاذا مَضیتَ اَنت : ؟ مصطفی گفتاللّهیاء ما تقولُ مِن اول اللّهیا رَسولَ : کردم کی

گویـد کـی مـن از امـام اجـل  و جمـع کننـدۀ کلمـات مـی لشأنک المذکراحد بعدک و اَشارَ اىل کلِ واحدٍ مـنهم
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 عمره شنیدم بطوس کی گفت من از امام عبدالرحیم شنیدم کی گفت من از پدر اللّهعزالدین محمود ایلباشی طول 
علیه  اللّها زجاهی که او گفت که از شیخ بوسعید بوالخري شنیدم کی گفت وقتی مصطفی را صلوات  خویش شنیدم

من آخر پیغامربان بودم تو آخرین جملـۀ اولیـایی، بعـد ازتـو هـیچ  چنانکدر خواب دیدم که ما را گفت یا باسعید 
  .ویش بريون آورد و بمن دادوىل نباشد و انگشرتی از دست مبارک خ

گفـت، در میانـۀ مجلـس درویشـی در رسـید از  روحه العزیز در میهنه مجلـس مـی اللّهوقتی شیخ قدس  :حکایت
یخ روی بـوی و سه روز خدمت بجای آورد و هـر روز در مجلـس شـیخ نشسـتی، شـ ماورالنهر و درمجلس بنشست

کردی و سخنان خوب گفتی، روز چهارم آن درویش در میان مجلـس نعـرۀ بـزد و برخاسـت و گفـت ای شـیخ مـرا 
سـه بندنیسـت و بـا خلـق خـدای يباید کی بدانم کی تو چه مردی و چه چیزی؟ شیخ گفت ای درویش ما را بر ک می

شد آن درویش پای افزار کرد و بـه چون شیخ از مجلس فارغ . درویش چون آن سخن شنید بنشست. جنگ نیست
اند و عادت ایشان چنان بودی کی حلقه بنشستندی  چون آنجا رسید آنجا مشایخ بزرگ بوده. جانب ماورالنهر شد

گفتنـد نوبـت  چون آن درویش در میان ایشان بنشست و هر کسی سخنی می. و هر کسی درین شیوه سخنی گفتندی
گفــت مــن پــريی دیــدم در میهنــه کــی ســخنان نیــک ! آوردی از خراســان بــدرویش رســید، او را گفتنــد بیــا تــا چــه

مردی و احوال تو چیسـت؟ او گفـت مـا را  گفت، من آن همه یاد نتوانستم داشت، از وی سؤال کردم که تو چه می
جملـۀ پـريان بیکبـار برخاسـتند و روی سـوی خراسـان کردنـد و سـجود . جنگ نیسـت بر کیسه بند نیست و با خلق

  .با او هیچ چیز نمانده است باید کرد که دند تعظیم حالت شیخ را، کی چنني کس را تعظیم میکر

در آن وقت کی شیخ به نشابور شد، مدت یکسال ابوالقسم القشريی شیخ ما را ندیده بود و او را منکر  :حکایت
مچنـان بـا شـیخ گفتنـدی و هـر وقتـی استاد امام را ه هرچشیخ را رفتی بیامدندی و باوی بگفتندی و  هرچبود و 

روزی برزفان اسـتاد . شیخ کلمۀ بگفتی و خرب با شیخ آوردندی و شیخ هیچ نگفتی حقّاستاد امام از راه انکار در 
سـبحانه وتعـاىل مـا را  حـقّدارد و  سبحانه و تعاىل را دوست مـی حقّامام رفت کی بیش از آن نیست کی بوسعید 

این خرب بـه نزدیـک شـیخ . ایم و بوسعید چند پشۀ ت درین ره که ما همچندان پیلفرق چندین اس. دارد دوست می
ند شیخ آنکس را گفت کی برو و به نزدیک استاد شو و بگو که آن پشه هم تویی ما هیچ چیز نیستیم و ما خود دآور

قول کرد کی نیـز ببـدِ استاد امام از آن ساعت باز . آن درویش بیامد و آن سخن باستاد امام بگفت. در میان نیستیم
و آن داوری بـا موافقـت و الفـت مبـدل شـد و آن  آنگـاه کـی بـه مجلـس شـیخ آمـد تاشیخ سخن نگوید و نگفت 
  .حکایت نبشته آمده است

هم در آن وقت کی شیخ بنشابور بـود یکـی از ایمـۀ بـزرگ بیمـار گشـته بـود، شـیخ بعیـادت او رفـت و  :حکایت
گفـت فـالن اسـباب را چنـدین تخـم  کـیالن اسـباب امـام درآمدنـد، یکـی مـیبنشست و اورا برپسید، جمعـی از و

گفتند و او هـر یکـی  هر یکی ازین جنس سخنی می. باید کرد گفت فالن مستغل را عمارت می باید و یکی می می
چون با خویش رسید و از شیخ عـذر خواسـت، شـیخ . کرد گفت و همگی خویش در آن مستغرق می را جوابی می
بدست شـیخ  حقّاو با خویشنت رسید و دانست کی خطا کرده است و . باید مرد امام را بهرت ازین می گفت خواجه

  .و از آن استغفار کرداست 
رفـت چـون بسـر خـاک مشـایخ رسـید  هم در آن وقت کی شیخ بنشابور بود روزی بگورستان حريه مـی :حکایت

صـوفیان در اضـطراب آمدنـد، خواسـتند کـی ایشـان را . زدنـد خوردند و چیزی می جمعی را دید آنجا کی خمر می
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درین جهان خـوش دل  چنانکخداوند : چون نزدیک ایشان رسید گفت. احتساب کنند و برنجانند، شیخ مانع شد
ی شـیخ افتادنـد و خمرهـا را جماعـت برخاسـتند و جملـه در پـا. باشـید، در آن جهـان نیـز خـوش دلتـان داراد می

  .و توبه کردند و از یک نظر شیخ از نیک مردان شدندبریختند 
شد چون به بغشور رسید جایی نـاخوش دیـد و مردمـانی نیکـو و بـزرگ و  شیخ ابوسعید به مرو رودمی :حکایت

در بغشور بوده است و جمله عـوام شـهر  بیشرت ایمه و اهل تقوی بودند و چنني گویند که سیصد مرد مفتی و متدین
چون شیخ آنجا رسید گفت این شهر دوزخیست بر بهشتیان و از آنجا بمرو الرود شد وقاضـی حسـني  .مصلح بودند

تطهري داد و  درویشی پسر خویش را. علیه چون شیخ را بدید مرید او شد و شیخ چند روز آنجا مقام کرد اللّهرحمة
شیخ را با جماعت بخواند، شیخ با صوفیان آنجا شـدند، چـون چیـزی بکـار بردنـد سـماع کردنـد، شـیخ را وقـت 

زدنـد  ن مـیقوّاالخوش گشت و همچنان در آن حالت برنشست و بخانقاه آمد و صوفیان در خدمت شیخ برفتند و 
. ن و به نزدیک قاضی حسني رفتند و حال باز نمودندو مردمان انکار کردند بر آ. برآمدند همچنان و بمیان شهر می

شیخ بـر ظهـر . کنند باشد و برین حرکت داوری می حسني به شیخ ما چیزی نوشت که جماعت را چنني انکاری می
  :رقعۀ او بنوشت و بقاضی حسني داد

  تعویــــذ گشــــت خــــوی بــــدآن خــــوب روی را

 

ــــد  ــــد بخورن ــــم ب ــــه بچش ــــورن ــــاني  ش مردم
 

  .رخواند بگریست و جماعت را آن انکار زائل شدقاضی چون این بیت ب
از آنجـا بـريون آمـد و بـه  برفـت اند کی چون شیخ به شهر مرو رفت و آن ماجرا با پري بوعلی سیاه آورده :حکایت
سرای او رسید آن خواجه عنان شیخ  رفت چون شیخ بدر شد، خواجۀ به حکم ارادت در رکاب شیخ می صحرا می

شیخ با جمع بـه سـرای . باید کی شیخ بسرای من درآید و ما را مشرف گرداند بگرفت و از وی استدعا کرد کی می
. بیشـرت آن عمـارت را بـار بـرین سـتون بـود چنانکو بسیار چوبها را سر بروی نهاده  فرود آمد، ستونی بود بزرگ

چـون ایـن کلمـه برزفـان شـیخ برفـت آن . السـتوائک حملـتَ ماحملـت: ران ستون افتاد گفتچون شیخ را چشم ب
ام و مشقتها تحمل کرده  خواجه گفت آری ای شیخ مرا چندین خرج افتاده است برین ستون و چندین گردون بربده

مـا کجـاییم و  اللّـهن شیخ گفت ای سـبحا. ایم و در همه شهر ازین بزرگرت ستونی نیست تا این ستون را اینجا آورده
 اللّـههم بر پای از آنجا بريون آمد و چندانک شیخ را استدعا کرد ننشست و از آنجـا بربـاط عبد! این مرد کجاست

  .مبارک آمد و در مرو مقام نکرد و بمیهنه آمد
بور بـود روحه العزیز بنشا اللّهعلیه، کی در آن وقت کی شیخ قدس  اللّهخواجه بوالفتح شیخ گفت رحمة :حکایت

ایزار پای . یک روز شیخ را جامۀ زیر نودوخته بودند و بر آب زده و نمازی کرده و بر حبل انداخته تا خشک شود
گفـت و  گفتند این گستاخی کی تواند کردن؟ و شیخ در رواق خانقاه نشسته بود و هیچ نمـی ضایع شد هر کسی می
ابتـدا . دوست داشتی، صوفیان گفتنـد زاویهـا بجـوییم و بنگـریم تـا کجـا یـابیم او را عظیم پريی بود که در بر شیخ

بدین پري کردند کی بخدمت شیخ نشسته بود، دست بزیرش بردند ایزار پای شیخ دیدند بر میان بسته، شیخ را چـون 
از آنجـا بـريون شـد و  زاویۀ پري بدر خانقاه باز نهادند و آن پري! اش بکوی بازنهید ن افتاد فرمود کی زاویهآچشم بر

  .دیگر کس او را ندید
کرد و کنیزکـی نیکـو  اند کی شیخ را بازرگانی کنیزکی ترک آورده بود و آن کنیزک خدمت شیخ می آورده :حکایت
شیخ کنیزک را بخواجه بوطاهر داد، کنیزک بخدمت شیخ آمد و بگریسـت و گفـت ای شـیخ مـن هرگـز . اعتقاد بود
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بایـد بـود،  شیخ گفت بوطاهر هم پارۀ ازماست،ترا بحکم او مـی! مت خویش دور گردانیندانستم کی تو مرا از خد
بـود و خـدمتهای شـیخ بدسـت خـود  آنگه آن کنیزک بخـدمت بوطـاهر مـی. کنیم ما ترا از خدمت خویش دور نمی

  :یک روز شیخ وی را گفت چنانککرد و در راه دین اعجوبۀ گشت و او را حالتی نیکو بود  می
ـــــــت ـــــــواز ترکس ـــــــدۀ ت ـــــــود آرن ـــــــی ب   ان ک

 

 گــــــــو رو دیگــــــــر بیــــــــار ماننــــــــدۀ تــــــــو
 

  .و آن کنیزک والدۀ خواجه بوالفتح شیخ بود
  :از سخنان شیخ بوسعیدست کی گفت

آنجا فرود آمدیم و گفتیم اینجـا هـیچ کـس بـوده . شدیم تا بحد کوهستان بدیهی رسیدیم کی آنرا طرق خوانند ما می
بسـر خـاک آن پـري آمـدیم و زیـارت کـردیم و . انـد کـی او را دادا گفتـه است از پريان؟ گفتند بلی یکی بوده اسـت

گفتند کی پريیسـت دیرینـه،  .جماعتی از دیه بريون آمدند، گفتیم کسی باید که دادا را دیده بود. آسایشی تمام یافتیم
سیدیم که ای پـري دادا را دیـدی؟ گفـت مردی بود بشکوه، از وی پر. کس فرستادیم تا او را آوردند. او دیده است

گفتیم که از وی چه شنیدی؟ گفت مرا پایگاه آن نبود کـه مـن سـخن او را دانسـتمی . کودک بودم کی او را دیدم
گفت روزی مرقـع داری درآمـد بـه نزدیـک او و سـالم گفـت و . گفتیم برگوی. لکن یک سخن یاد دارم از آن او
. یخ کی بتو بیاسایم کی در همه عالم گشتم هیچ نیاسودم و نه نیز آسودۀ را دیدمگفت پای افزار بريون کنم ایها الش

ش دست بنداشتی تا هم تو بیاسودیی و هـم خلقـان بتـو بیاسـودندی؟ مـا يدادا گفت ای غافل، چرا از همگی خو
وم کـرد و آنگاه شیخ روی با یکـی از قـ. بازجای شو. گفتیم تمام سخنی گفته است، مقصود ما برآمد، رنجه شدی

. کَتَها وَ اِلَّا شَغَلَتْشَغَلْ کَ و اِنْتَها و اِلّا صَدَمَتْصَدَمْ کَ و اِنْتَها واِلّا قَتَلَتْماکلّ هذا الّا نفسکَ اِنَّ قَتَلْ: گفت
بْلـوقُ اِلَـیَ الخـه وَالیَصلُ المَخْلُوِقِ اِلّا بِالسَّري اِلَیْمَخْلُوقُ اِلَي الْمَخْال یَصلُ الْ: پس شیخ گفت ا بالصـَّ رِ الِقِ اِلـّ

  .احقّه داً عَلَیْتَلُونَ وَعْتُلُونَ وَ یُقْهَوي فَیَقْسِ وَ الْل النَّفْعَلَیه وَ الصَّربُ عَلَیه بِقَتْ
، کـه حـقّرفـت از  او را سـخنی مـی. شیخ گفت روزی مردی دهری بر حلقۀ بوالحسـن نـوری بگذشـت :حکایت

گویند و بهر زفانی بنام دیگر خوانند خدای را عزوجل، بعضی رحمـان خواننـد کـی روزیشـان  حقّزفان صوفیان رب
ندو بعضی ملک خواننـد کـی منزلتشـان بایـد، هـر کسـی کـه بـه چیـزی باید و بعضی رحیم خوانند کی بهشت خواه

گویند کی بدون او دست به چیـزی دیگـر نیاالینـدو بـا  حقّصوفیان او را . حاجتمند باشند وی را بدان نام خوانند
، آنگـه آن مـرد دهـری بابوالحسـن نـوری گفـت آنکـه حـقّآنگاه گفت لفظ ایشان پاکرت بود که گویند . هیچ ننگرند

معنی آن چیست؟ گفت آنکه نیاالیند خلقانرا بآالیش فراوان و او خود از همه پـاک و شـیخ گفـت  حقّگویند  می
گویند و اندیشند و نود ونه نامست خدای را در قرآن و در توریة و در انجیل و در  هرچاو سبحانست و پاکست از 
همـه دریـن  .بگویی و این نگفتـه باشـی چون سبحان بگفتی همه بگفتی و چون همه. زبور و نام مهني سبحانست

پريزنان تسبیحها دارند هزار دانـه و  چنانکبسته است چون این بگفتی همه گشاده گردد و گناهان محو گردد و هم
یی در سر آن کرده باشند و آنرا مؤذن گویند، چون آن بگسلد همه رها آید،همچنان باشد کی چون سبحان بگو یکی

گویند لکن تو از غفلت کـه  می اللّهمی در باید کوشید تا سبحان بسیار گفته شود، جملۀ آفرینش سبحان . همه بیابی
. شنوی، آن هزار دستان کی از هزار گونه می الحان گرداند می سبحان گوید و لکن تو می الحـان شـنوی داری نمی

  .بِیحَهُمْقَهُونَ تَسْالتَفْ دِهِ وَلکِنْحُ بِحَمْیءٍ اِلّایُسَبِّشیْ مِنْ وَاِنْگوید  خدای تعاىل می

روحــه العزیــز کــی مــا را بخــواب دیدنــد مــرده و زنــخ بربســته و ســخن  اللّــهشــیخ بوســعید گفــت قــدس  :حکایــت
کسی گویدی فرا مردمان کی سخن مگویید و اگر گویید چنني گویید کی شیخ گفت آنگـاه کـه بمـردی او . گوییم می



 ۹۸

  .یَزَلْ دُ وَهُوَ لَمْعَبْماتَ الْبماند و بس 
شـیخ گفـت مفسـران  انَ لَرادُّکَ اِيل مَعادٍقُرْکَ الْ�ِنَّ الَّذي فَرَض عَلَیْمقریی در پیش شیخ این آیت برخواند کی ا

گوییم که وی برای فتح مکه قسم یاد نکند، اَراد به لقـاء  اَرادبه فتح مکة، ما چنني می: اند کی درین آیت چنني گفته
  .االخوان

  حکایات و فوائد
  :این فواید برزفان مبارک شیخ ابوسعید رفته است پراکنده

شیخ ما گفت کی عمر خطاب پرسید مرکعب االحبار را کی کدام آیت یافتی در توریـة مختصـر تـر، کعـب گفـت  *
 ري لَـمْطَلَـب غَیْـ نْطَلَبَنـي وَجَـدَني َومَـ ال مَـنْاَگویـد  سـبحانه و تعـاىل مـی حـقّاندر توریة ایدون یافتم کی 

طالَ قَـدْ :هرکه مراجست مرا یافت و هرکه جز مرا جست هرگـز مـرا نیافـت و در برابـر ایـن نبشـته بـود یَجدنی
  رارِ اِىل لقائی وَاَنا اِيل لقائهمقُ االَبْشَوْ

سبحانه و تعاىل فردست او را بتفرید بایـد جسـت تـو او را بـه مـداد و  حقّشیخ گفت بایزید بسطامی گفت کی  *
 کاغذ جویی، کی یابی؟

اسُ  بِـاَنْ تَهدْحَکُونَ فَاجْوُلدتَ باکیاً وَالنّاسُ یَضْ: اند کی شیخ گفت بعضی حکما گفته * تَمُـوتَ ضـاحِکاً وَالنـَّ
 :کُونَیَبْ

  جـــــایی کـــــی حـــــدیث تـــــو کننـــــد خنـــــدانم

 

ــــــانم ــــــد ج ــــــب برآی ــــــدان بل ــــــدان خن  خن
 

 .برونهاده باشند آنچهر کرا اطالع دادند بر ذرۀ از علم توحید از حمل پشۀ عاجز آید از گرانی  شیخ گفت *
 :تشیخ ما گف *

  تـــــــا عشـــــــق تـــــــرا بـــــــرب درآوردم تنـــــــگ

 

ـــــگ ـــــه لن ـــــرا روبَ ـــــرد م ـــــرون ک ـــــه ب  از بیش
 

قِـهِ لِخَلْ عَـلْیَجْ لـمْ حانَ مَـنْه وَسَـلَّم سُـبْعَلَیْ اللّهرَف کَلَمةٍ فِي التَّوحیدِ قَولُ النَّبِي صَلَّی اشْ: شیخ ما گفت *
 .رِفَتِهمَعْ زِ عَنْعَجْرِفَتِهِ اِلّا بِالْالً اِيل مَعْسَبیْ

تر باشد و هرگـز سـرياب نگـردد و آن  شیخ گفت یوسف بن الحسني گفت هرکه در بحر توحید افتاد هر روز تشنه *
 .ساکن نگردد حقّتشنگی جز ب

یثست از قدیم و بريون شدن ازوطنهـا و بدیـدن جنید گفت آن توحید که صوفیانراست از خصوص جدا کردن حد *
 .باشد حقّمحنتها و بگذاشنت هرکه داند ونداند، و بجای این همه 

شیخ گفت مردی به نزدیک ذوالنون مصری آمد و گفت مرا دعایی گوی ذوالنون گفـت اگـر تـرا در علـم غیـب  *
 .عرۀ نظارگی کی رهاندسابقتست بعلم توحید همه دعاها ترا سابقست و اگر نه غرقه را بانگ و ن

  گــر مــن ایــن دوســتی تــو بــربم تــا لــب گــور

 

 بــــــزنم نعــــــره و لکــــــن زتــــــو بیــــــنم هــــــرنا
 

علیه کی ایمان چیست و توکل چیست؟ گفـت آنکـه  اللّهشیخ گفت پرسیدند خواجه بوالحسن بوشنجی را رحمة *
 .ودتراست از تو فوت نش آنچاز پیش خوری و لقمه را خُرد بخایی بآرام دل، و بدانی کی 

چـه : الرازی گفت مرا سرما و گرسنگی دریافت، پس بغنودم، آوازهاتفی شـنودم کـی گفـت اللّهشیخ گفت بوعبد *
 .پنداری که عبادت نماز و روزه است، خویشنت فرو گرفنت در احکام خداوند تعاىل فاضلرت از نماز و روزه است

ایها الشیخ چرا؟ گفت از بهر آنکه  گفتند. تصوف چیست؟ گفت این تصوف همه شرکست: شیخ را پرسیدند که *
 .تصوف دل از غري و جُزو نگاه داشتنست و غري و جزوُ نیست

. جـل جاللـه حـقّرفـت در فضـلها و نعمتهـاء  شیخ گفت روزی جنید نشسته بود باجماعت فقـرا و سـخنش مـی *
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رب العـالمني خدای تعاىل گفته است که الحمدلله  چنانکجنید گفت حمد تمام گوی . درویشی گفت الحمدلله
چـون حـدیث ه تمام بگوی ک و گو درویش گفت و این عالمني کی باشد کی ایشان را باویاد باید کرد؟ جنید گفت

 .در جنب آن و قدیم بماند م مقرون کنی محدث متالشی گردديقده ب
هپرسیدند کی چـه سـبب اسـت کـی گـویی . اللّه اللّه اللّهشیخ گفت شبلی بسیار گفتی  * ه اللـّ الالـه ویی و نگـ اللـّ

هالمـرگ درآیـد بـا الالـه؟ جواب داد کی حشمت دارم کی او را برزفان انکار یاد کنم و ترسم کـی دراللّهاال  اللـّ
 .نرسم

درسـت نگـردد  الالـهنهایت این حـدیث تـا ایـن کـس سـالها در اللّهاالطریق این حدیثست و  ال الهشیخ گفت  *
 .نرسد اللّهالبا

جایی کی تازیانه کفایت بود شمشري را کار نفرماییم کی اگـر میـان مـن و شیخ گفت معاویة بن ابی سفیان گفت  *
همۀ خلق مویی بود آن موی هرگـز گسسـته نگـردد بدانکـه چـون ایشـان بکشـند مـن فـرو گـذارم و چـون ایشـان 

 .بگذارند من بکشم
ثَل این چون حشیش تر باشـد کـه هرگـاه و مَ شیخ گفت در کلیله و دمنه گویند کی با سلطان قوی کس تاب ندارد *

که باد غلبه کرد خویشنت فراباد دهد تا در زمني همی گرداندش و آخر نجات یابد و درختهـای قـوی کـی گـردن 
و چون شري را بینی و ازو برتسی در زمني غلط و تواضع کن تا برهی کی شري عظیم بود  .ندهند از بیخ بريون کند

 .یف فریفته مشو کی ستور قوی از خاشـک ضـعیف نفـور شـود بـل کـی هـالک گـرددضع و بعدوِّ .اما کریم بود
د اندرون و زخم نصیحت کننـده بهـرت حقّو عتاب بهرت از  .وآتش چنان نسوزد فتیله را که عداوت سوزد قبیله را

 .از سالم دشمن بدآموز
 .طلخ تر گرددشیخ گفت مَثَل ادب کردن احمق را چون آبست در زیر حنظل، هرچند آب بیش خورد  *
 آنـچشیخ گفت خردمند آنست که چون کارش پدید آیـد همـه رایهـا را جمـع کنـد و بـه بصـريت در آن نگـرد تـا  *

کسی را دیناری گم شود اندر میان خاک اگر زیرک باشد  چنانکصوابست ازو بريون کند و دیگر را یله کند هم
 .ارد تا دینار پدید آیدن حواىل بود جمع کند و به غرباىل فرو گذآهمه خاک را که در 

سـبحانه و  حـقّشیخ گفت اعرابی را پسری بود و برحمت خدای پیوست، او جزع همی کرد، گفتند صرب کن کـه  *
خداوند سبحانه و تعاىل صـرب کنـد تعاىل وعده کرده است صابرانرا ثوابها، گفت چون منی کی بود که بر قدرت 

 .رب کردن کی این صرب دل را سیاه گرداندکی جزع کردن از کار او دوسرت بدو از ص اللّهوَ
داشتند، پس اتفـاق چنـان افتـاد کـی  شبلی گفت وقتی دو دوست بودند با یکدیگر در حضر و سفر صحبت می  *

ن بکـران کشـتی فـراز شـد، اایشان را به دریا گذر همی بایست کرد، چون کشتی به میان دریا رسید یکـی از ایشـ
پــس کشــتی را لنگــر انداختنــد و . اد، آن دیگــر دوســت خــویش را از پــس او در آب افگنــدقضــا را در آب افتــ

گـريم کـی مـن در آب : آن دوست نخستني فرادیگر گفـت ،.غواصان در آب شدند و ایشان را برآوردند بسالمت
 .ان دانستم که من تومافتادم ترا باری چه افتاد؟ گفت من بتو از خویشنت غایب بودم، چن

پس روزی هر دو برطـرف چـاهی نشسـته بودنـد، . شیخ گفت خلیفه را دخرت عمی بود کی دل اوبدو آویخته بود *
خلیفه دخـرت را پرسـید کـی . انگشرتی خلیفه در چاه افتاد، آن دخرت انگشرتی خود بريون کرد و در چاه انداخت

میان مامحل انس بود نخواستم که انگشرتی ترا وحشـت  چنني چرا کردی؟ دخرت گفت فراق آزموده داشتم چون
 .جدایی بود، انگشرتی خود را مونس وی کردم

 :شیخ گفت *
ــــــ ــــــل موّح ــــــو روز دلی ــــــو چ ــو شــب ملحــد از لحــد دانای روی ت ــوی تــو چنــان چ  وی م
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ـــوی ـــون ت ـــاق چ ـــه عش ـــدم از هم ـــن مق  ای م
 مکـــی بــــه کعبــــه فخـــر کنــــد مصــــریان بنیــــل
ـــت ـــمکان تس ـــیه چش ـــدان دوس ـــی ب ـــر ره   فخ

 

 رحســــــن را مقــــــدم چــــــون از کــــــالم قــــــدم
ــــد ــــار ج ــــوی بافتخ ــــقف و عل ــــا س ــــا ب  ترس
 کامـــــد پدیـــــد زیـــــر نقـــــاب از بَـــــرِد و خـــــد

 

شیخ گفت کودکی در حلقۀ شبلی بایستاد و گفت یا ابابکر مرا از من غایب گردان پس مرا بامن ده تا من باشم  *
گفـت مـن ایـن از ! ا گردی یا غالمشبلی گفت ترا این سخن از کجا آمد که نابین. من هستم و وی چنانکو وی 

 .کجا یابم یا ابابکر که درو نابینا گردم؟ پس از پیش او بگریخت
 شیخ گفت فاذا ابصرتنی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنا *

ــــــدیی ــــــو او را دی ــــــدی ت ــــــرا دی   چــــــون م

 

ـــــــــــــــــــــــــــدی  چـــــــــــــــــــــــــــون ورا دی
  

را گوینـد تـرا باختیـار چـه کـار کـی توامرينـۀ در شیخ گفت یحیی معاذ الرازی گوید مادام تا بنـده در طلبسـت او  *
اختیار خویش، پس چون این بنده بفنا شد گویند او را اگر خواهی یله کن کی اگر اختیار کنی اختیار تو بماسـت 

 .و اگر یله کنی یله کردن توهم بماست،اختیار تو اختیار ماست و کار تو کار ماست
ـــــت ـــــقم برخاس ـــــوقه بعش ـــــه معش ـــــروز ک   ام

 

ــــر درگــــه ــــد خواســــت ب ــــا بای  مــــري اســــب م
 

 .ترین حجابی میان خدای و بنده دعویست گوید کی صعب اللّهشیخ گفت سهل بن عبد *

عَلـی  یَـرِدْ کاذِبـاً لَـمْصادِقاً کانَ اَوْ) ؟..(.بَل منیَقْ لَمْ مَنْ: علیه و سلم اللّهشیخ گفت که رسول گفت صلی  *
 .ید راست یا دروغ از حوض من آب نخوردهرکه قبول نکند عذر مجرمی کی بعذر پیش آض حَوْالْ

بن الفرج العابد گوید بر خویشنت در شبانروزی از یک وجـه چهـارده هـزار نعمـت بشـمردیم،  اللّهشیخ گفت عبد *
 .گفتند چگونه بود شمردن این؟ گفت نَفَس خویش بشمردم در شبانروزی چهارده هزار بود

تر از آنکه حلوا دهـد  ی طلخ دهد تا درست شوی مشفقشیخ گفت که محمد بن حسام گوید طبیبی کی ترا دارو *
تر از آن کس کی ترا ایمن کند کی پس از  تا بیمار شوی و هر جاسوسی که ترا حذر فرماید کی ایمن شوی مهربان

 .آن برتسی
شیخ گفت پادشاهی با وزیر گفت که کی بود که مرد شریف گردد؟ گفت چون هفـت خصـلت جمـع گـردد انـدر  *

اول همت آزادگان، دوم شـرم دوشیزگان،سـوم تواضـع بنـدگان، چهـارم سـخاوت : ست؟ گفتگفت آن چی. وی
 .عاشقان، پنجم سیاست پادشاهان، ششم علم و تجربت پريان، هفتم عقل غریزی اندرون نهان

شیخ گفت بوجعفر قاینی گوید کی از پدر شنیدم کی گفت مردان به چهار چیز فخر کنند، لکـن تأویـل نشـناختند،  *
پنداشتند کی حسب شرف نسبت است و خود حسب خلـق نیکوسـت و پنداشـتند . غنی و علم و ورع بحسب و

کی غنا بسیاری مالست و غنا خود غنای دلست، و علم نوریست کی خداوند تعاىل بدل بنده افگنـد، و ورع از 
 .دِ خدای تعاىل باز ایستادنستحرام کَرْ

و را گفتنـد کـی خـواهی کـی امريالمـؤمنني باشـی و کنیزکـت شیخ گفت اعرابی را کنیزکی بود نامش زهره، پـس ا *
 .بمريد؟ گفت نه کی زهرۀ من رفته شود و کارامت شوریده گردد

مرا در شیب و باال نگاه  چنانکشیخ گفت دهقانی وکیل خود را گفت مرا دراز گوشی بخر نه خرد و نه بزرگ  *
علف انـدک دهـی صـرب کنـد و اگـر بسـیار دهـی  دارد و در میان زحمت فرو نماند و از سنگها یکسو رود و اگر

از خداونـد خـویش  ،م خریـدن اال در بویوسـف قاضـینوکیل گفت یـا خواجـه مـن ایـن صـفت نـدا. افزون کند
 .درخواه کی او را از بهر تو خری گرداند

مـا  عنه آمد و گفت یـا امريالمـؤمنني خـدای اللّهشیخ گفت مردی از جهودان به نزدیک امريالمؤمنني علی رضی  *
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چگونـه بـود،  صـفت بـود و بـی جل جالله کی بود و چگونه بود؟ گونۀ روی علی بگشت و گفت خـدای مـا بـی
غایت و منتهاست و همۀ غایتها دون او  بود همیشه بود، او را پیش نیست و از پیش همۀ پیشهاست، بی چنانک

هر که جز چنني بگوید باطلست یهودی گفت گواهی دهم کی در روی زمني . منقطع، زیرا که او غایت غایتهاست
 .اللّهو ان محمداً رسول  اللّهو انا اشهد ان الاله اال

را ادا نکـرده باشـی کـی ایـن  حـقّی بود کی تـو آن حقّسوی تو سید این طایفه جنید گوید که بوی توحید نشنوی *
 .حدیث داد خویش تمام بخواهد

فاقـۀ بسـیار کشـیده، و رفیقـی داشـت، بکوفـه رسـیدند، بـه خرماسـتانی  شیخ گفت وقتی درویشی از بادیه برآمـد *
. شدند، درویش سؤال کرد، خداوند باغ گفت درآی و بر درخت شـو و چندانکـه خـواهی بخـور و بـا خـود بـرب

درویـش را پـای از جـای برفـت و از درخـت بیفتـاد، . درویش بردرخت شد و رفیقش در زیـر درخـت بنشسـت
آن درویش فرونگریست، چون شکم خویش دریده دید گفت . اش بدرید رشد و تاسینهخاری از خرما بشکمش د

الحمدلله بنمردم تا به مراد خویشت ندیدم معدۀ گرسنه و شکم دریده و جانی به لب رسـیده کـی سـزای تـو بـرت 
 :رفیقش فراشد تا شکمش ببیند و ببندد، چون دامنش برگرفت درویش این بیت بگفت! ازینست
ــــــــــوم الاَلْ ــــــــــريي ذَْییَرْی ــــــــــُع غَ ــــــــــیفَ   ل

 

ــــــــــاري لَیْلَیْ ــــــــــاری ونَه ــــــــــي نَه ــــــــــيل  ل
 

  .ماندندرویش گفت اینجا هیچ خیانت 
شیخ گفت خیانت بندگان را عذر جمال ونوال خداوند خواهد، در عفوتو اظهار خداوندی اوست و در عقوبت  *

 .تو اظهار جرم تو
گفـت ای جنیـد . داشـت تـا بـادش کنـدشیخ گفت سری سقطی بیمار شد، جنید بعیادت او در شد و مروحـۀ بر *

جنیـد گفـت وصـیتی . درُ عَلـی شَـیءٍدٌ مَلُـولٌ الیقْـعَبْجنید گفت چونست؟ سری گفت . آتش از باد تیزتر گردد
جنیـد گفـت اگـر پـیش ازیـن شـنیدمی بـاتو نیـز صـحبت . یاراَغْبَةِ الْبصُحْ اللّهبَةِ عَن صُحْ غَلْالتَشْگفت ! بکن

 . نداشتمی
 تُهُمْخَلَقْـ هم وَلکـنْلقهم الریح عَلَیْاَخْ لِعِبادِی اِنِّی لَمْ داوُدیا داود قُلْايل تَعايل  اللّهي حَاَوْ: شیخ گفت *

 .بَحُوا عَلَّیلِیَرْ
شیخ گفت بوبکر کتانی بزرگ بوده است و علم و مجاهدتهاء بسیار دیده است کی کسی بدان درجـه نرسـیده و  *

سـال بـه مکـه در زیـر نـاودان نشسـته اسـت و دریـن مـدت در یکی از مجاهـدتهای او آن بـوده اسـت کـه سـی 
شبانروزی یک طهارت کرده است و این صعب باشد کی هیچ شب خـواب نیافتـه اسـت بلکـه خـواب در میانـه 

ه درآمد به شکوه، ونزدیک وی آمد و سالم گفـت و يبروزی پريی از باب بنی ش. نبوده است در آن نشست وی
 اللّـهاند و حدیث رسول صـلی  ا نروی که مقام ابرهیم است، کی مردمان جمع گشتهاو را گفت یا ابابکر چرا آنج

ابـوبکر سـربرآورد . کـرد شنوند تا تو نیز بشنوی و پريی آمده بود و اخبار عاىل داشت و امـال مـی علیه و سلم می
از هـری از کنـد؟ گفـت از عبـدالرزاق صنعانیسـت از معمـر  کند از کی مـی وگفت ای شیخ آن پري کی روایت می

اسـناد  گوینـد مـا اینجـا بـی ایشـان آنجـا باسـناد و خـرب مـی هـرچگفت ای شـیخ دراز اسـنادی آوردی . بوهریره
آن پري گفت چه دلیـل کـی تـو براینـی؟ گفـت  .رَبّي بِي عَنْحَدَّثَنی قَلْشنوی؟ گفت  گفت از کی می. شنویم می

ىل نیست خدای را که من او را ندانم تا که شیخ خضر گفت تا آن وقت پنداشتم که هیچ و. دلیل آنکه تو خضری
 .بوبکر کتانی را بدیدم که او مرا بدانست و من او را ندانستم
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شیخ گفت استاد بوعلی دقاق به نزدیک بـوعلی شـبوبی آمـد بـه مـرو، و مـا بمـرو بـودیم و پـري شـبویی صـحیح  *
پري را ازین معنی آگاهی تمام بوده بخاری یاد داشت و محدث بود و ما صحیح بخاری از وی استماع داریم و 

اسـتاد بـوعلی . پري بوعلی را گفت ما را دریـن معنـی نفسـی زن. است و استاد بوعلی را فرازین سخن وی آورد
گفت روا بود ما نیاز خویش حاضر کنیم تا ترا درنیاز مـا سـخن . گفت برما این سخن بسته است و گشاده نیست

استاد بوعلی اجابت کرد و مجلس نهادند و او را بـر سـر منـرب سـخن . تهآن معنی آتش است ونیاز سوخ. گشاید
پري شبویی از دَرِ مسجد درآمد، استاد را چشم بروافتاد، سخن بگشاد چـون . گشاد که مردمان اهل آن نبودند نمی

 .مجلس به آخر رسید پري شبویی گفت تو آنی که بودی این ما بودیم
ه را به خداوند نزدیکرت از نیاز نیست که اگر بر سنگ خاره افتد چشـمۀ آب شیخ گفت نیاز باید کی هیچ راه بند *

 .بگشاید، اصل اینست و این درویشانرا بود و آن رحمت خداوند کرده است با ایشان
رفـت، گفـتم ایهـا  شیخ گفت وقتی به تابستان بقیلوله بگرمای گرم پريشبویی را دیدم که در آن گـرد و خـاک مـی *

هرکـه در وقـت قیلولـه در  ام که گفت بدین بريون خانقاهست و آنجا درویشانند ومن شنیده روی؟ الشیخ کجا می
 .روم میان درویشان باشد در روزی صد و بیست رحمت بر وی بارد، خاصه بدین وقت که می

 .ن فرا نماییداشیخ گفت خویشنت دریشان بندید و خود را به دوستی ایش *
ستی و دکانی داشتی و هیچ چیز در دکان نبـود کـه بفروختـی ولکـن شیخ گفت سری سقطی در بازار بغداد نش *

وقتی کسی از جبل اللکام به زیارت وی بنشان به . کردی پَردگکی از آن دکان آویخته بودی و پس پرده نماز می
سری سقطی را گفت فالن پري از جبـل اللکـام تـرا . بازار درآمد تا به دکان وی و آن پرده بر گرفت و سالم گفت

وی ازینجا رفته است، باز کوه شـدن مـردی نبـود مـرد بایـد کـی بـه میـان بـازار در میـان  گفت. الم گفته استس
 .مردمان بخدای مشغول باشد و یک لحظه بدل ازو خاىل نبود

درویشـی قیـام کنـد او را بهـرت از صـد  شیخ گفت کی شیخ بوالعباس بسیار گفتی هر آن مریدی که بیک خـدمت *
 .و اگر یک لقمه طعام کم کند آن وی را بهرت کی همه شب نماز کندرکعت نماز افزونی 

یافـت، دلـش بگرفـت، زیـر خـاربنی  نیاسـودو هـیچ نمـی شیخ گفت آن درویش بسیار بگردید و سفرها کـرد، مـی *
کسـاءِ و اَنَـا یـارَبِّ اَنـتَ مَعِـی فِـي الْبخفت و گلیم بسر درکشید، دلش خوش گشت، سر بر آسمان کرد و گفـت 

جـویم از چنـدین  تو خود با منی درین گلیم، و من ترا در بادیها مـی! یا بارخدای کّذابَوادِي مُذْبُکَ فِي الْلُاَطْ
 .سال باز

تا کی مرا ایها الشیخ اِىل مَتي انتظرُکَ شیخ گفت جنید روزی بريون آمد،کودکی را دید از جای بشده، گفت  *
بَ الْسَأَلْده کرده بودی؟ گفت بلی دٍ؟ با من وعن وَعْدر انتظار داری؟ جنید گفت اَعْ یُحَـرِّکَ  قُلُـوب اَنْتُ مُقـِّ

تَ اِذا خالَفْگوید  ام تا جواب دهی از آنکه می جنید گفت راست گفتی، چه فرمایی؟ پسر گفت آمدهبَکَ اِلَّي قَلْ
را بیمـاریش کشـد چـون مخالفـت کـرد هـوا  جنید گفت آری این بیماریها خلق را مـی سَ هَواها صارَدَواهاالنَّفْ

 .شفا گردد
چیزی، بدانستم که این همـه بـر هـوای  دلو و بی زاد و بی شیخ گفت مرتعش گفت چندین حج کردم به تجرید بی *

مـن برکشـیدم، مـرا رنـج آمـد، . گفتند چرا؟ گفت زیرا که مرا روزی مادر گفـت سـبوی آب بـرکش. ام نفس کرده
 .ام دانستم کی این همه بر هوای نفس کرده

سفیان ثوری گوید اگر کسی ترا گوید نعم الرجل انـت خوشـرت آیـد از آنکـه گویـد بـئس الرجـل انـت شیخ گفت  *
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 .بدانکه هنوز بدمردی
شیخ گفت وقتی جوالهۀ بوزیری رسیده بود هر روز بامـداد برخاسـتی و کلیـد برداشـتی و در خانـه بـاز کـردی و  *

ن حـال خـرب کردنـد کـی او چـه آمـري را ازا. ساعتی در آنجا مقام کردی پس بريون آمـدی و بخـدمت امـري شـدی
مغاکی دید در آن . امري را هوس افتاد کی تادر آن خانه چیست؟ روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه شد.کند می

وزیر را دید پای دران گَو کرده، امري گفت این چیست؟ وزیر گفت یا امري ایـن . جوالهگان را باشد چنانکخانه 
ایـم، خـود را بـا یـاد خـود دهـیم تـا در خـود  ست ما ابتدای خویش فراموش نکردههمه دولت که هست آن امري

اگـر تـا ایـن غایـت وزیـر ! امري انگشرتی از انگشت بريون کرد و گفت بگري و در انگشت خود کـن. بغلط نیفتیم
 .بودی اکنون امريی

نا رِک عِشْـاِلهِـی بسِـتْو چون در نماز آمدی گفتی  تازیانهشیخ گفت بایزید شريی را مرکب کردی و مار افعی را *
 .ناتَضَحْتَ عَنّا غطاءَکَ الفْرَفَعْفَلَوْ

مردی گفت ای استاد این . گفت و گرم شده بود و مردمان خوش شده بودند شیخ گفت بوعلی دقاق مجلس می *
گفـت پـس چـه ! گفـت چـون نـدانی مگـو. گفت چه دانم، من نیز هم ازین بفریادمبینیم خدای کوی؟  همه می
 گویم؟

گـویی کـی کسـی بسـفر شـود بـرای خـدای شـود و او بـا اوسـت، چـرا  شیخ گفت کی بایزید را گفتند کی تو مـی *
ز اولیـاء ا تعاىل بنالد که ای بـار خـدای حقّشود که هم بر جای مقصود حاصل شود؟ گفت زمینها باشد کی ب می

تعاىل ایشان را سـفر در پـیش نهـد تـا مقصـود آن  حقّخویش بمن بنمای و چشم ما بآمدن دوستی منور گردان 
 .بقعه حاصل گردد

اتفاق را روزی بريون آمده بود و در مسـجد . شیخ گفت دانشمندی بود در شهر مرو هرگز از خانه بريون نیامدی *
چـون بخـورد . برد او دست دراز کرد واندک اندک بکار می شخصی ماحضری آوردو در پیش وی نهاد،. نشسته

گرفت دانشمند گفت با منت آسانست، مرا نفس از تو دریغ نیست،  سگی درآمد و قصد وی کرد و دامن وی می
سـاعتی . دانم که ترا فرستاده است و که بر گماشته است و لکن آن دیگران غافلند، ندانم که ترا فروگذارند یا نـه

درآمد با چوبی و وی را بزد محکم، سگ فریاد کرد، او روی سوی سـگ کـرد و گفـت دیـدی کـه تـرا بود مؤذن 
سـت هـیچ چیـز وسـت را از دود! گفتم مرا تن از تو دریغ نیست و لکن ندانم کی دیگران ترا فرو گذارند یـا نـه

 .دریغ نباشد
پري گفت سی سالست کی . بنویسشیخ گفت دانشمندی پريی را بشهر سمرقند گفت که ما را ازین سخنان چیزی  *

 .ام هنوز باوی برنیامده هَویسَ عَنِ الْ�َنَهَی النَّفْآویزم و با یک کلمه می

شیخ گفت روز قیامت ابلیس را بدیوان حاضر گردانند، گویند این همه خلق را تو از راه بربدی؟ گوید نـه ولکـن  *
دیوان . ود شد اکنون آدم را سجدۀ بیار تا برهیگویند آن خ. من دعوت کردم ایشان را، مرا اجابت نبایستی کرد

مـن سـجده روز اول  اودر گریسـنت ایسـتد و گویـداگر! بفریاد آیند کی سجده بیار تا ما و تـو ازیـن محنـت بـرهیم
 .کردمی

یـن او جـزوی بـازکرد و مـا را ا. شیخ گفت به نزدیک بوبکر جوزفی درشدیم و گفتیم مـا را حـدیثی روایـت کـن *
انـد  جامهای سبز پوشیده، و دیگر در زمـني حدیث روایت کرد کی خدای را عزوجل دو لشکرند یکی در آسمان

 .اکنون این لشکر زمني صوفیانند کی همۀ زمني بخواهند گرفت. اند و آن لشکر خراسان
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یسـتی کـی بـا وی کسـی با. شیخ گفت وقتی یکی از عزیزان درگاه را پسری بود معشوق و نام او احمـدک بـود *
و یکـی را گفتـی کـی ای جـوامرد  چون کسی را نیـافتی برفتـی آنجـا کـه مزدورکـاران. گفتی سخن احمدک می

مزدور را بخانه بردی و خـوردنی پـیش او آوردی و سـه درم . روزی چند مزدخواهی؟ گفتی سه درم و خوردنی
مـرد سـاعتی بـودی، گفتـی ای . جنبـان ی مـیگویم و تو سر بوی دادی و گفتی بنشني تا حدیث احمدک باتو می

 .گفتی کار ما باتو اینست و بس. خواجه اگر کاری دیگر داری بگوی تا بکنم که روز دور برآمد
ی چـه جـا! شیخ گفت محمود را کسی از آنِ او بخواب دید گفت کی سلطان را چگونـه اسـت؟ گفـت خـاموش *

گفت آخر ترا چگونه است؟ گفـت مـرا اینجـا ! سلطانست؟ من هیچ کس ندانم، سلطان اوست و آن غلطی بود
 .بیت المال کسی دیگر بربد و حسرت وداع بما بماند. پرسند اند و ذره ذره می به پای داشته

گفـت  .نگـاه داردشیخ گفت آنکه زکریا علیه السالم اعتماد بر درخت کرد گفت یا رب درخت را گوی تا ما را  *
از سر درخت درگرفتند و  .اره بیاوردند و بر درخت نهادند اعتماد بر درخت کردی؟ خودبینی کی چه آید پیش

کنی؟  تو اعتماد بر درخت کردی اکنون آه می! بریدند تا به مغز سر زکریا رسید آه کرد،گفتند خاموش بدرازا می
 .اگر اعتماد برماکردیی ترا نگاه داشتیمی

گفت آری گفـت اگـر خـواهی تـا کسـی بیـارم تـا تـرا . شیخ گفت مردی با یکی دیگر گفت بیا تا ترا مهمان کنم *
پـارۀ شـراب بـوی داد، مـرد بخـورد و سـرخوش . شراب چاشـنیی بـده مرد گفت باری نخست ازین. سماع کند

خـود هـزار . گشت میزبان را گفت اگر تو مرا ازین شراب قدحی چند دیگر بدهی مرا به سماع حاجـت نیسـت
 هُمْوَسَـقیْهرگه که ازین شراب بچشیدم هفت اندام من گـوش گـردد و همـه سـماع شـنوم کـه . تن را سماع کنم

 .طَهوراً شَراباً رَبُّهُمْ
بدانکـه او ملکـت خواسـت، . گفت که با دست بدست ایشان و بدست سلیمان هم که وَلِسُلیمانَ الـرّیحَ شیخ می *

 .و به چهل سال بعد از همۀ پیغامربان در بهشت شود بچهل سال به سال آن جهانش
کشد و همی انـدازد ازیـن پهلـو بـدان  زند و می اند کی خداوند ما دوست دارد کی می شیخ گفت کی پريان گفته *

خـاک  آنی کنـد بـراثر نماند آنجا، آنگه بنـور بقـای خـویش تجلّـ چنانکپهلو تا آنگه کی پستش کند و نیست، 
 .پاک

شاگردان را فرمود تا پتک بزننـد تـا پـاک گشـت و . زد کرد و پتک بر آهن می شیخ گفت بوحفص آهنگری می *
ان گفتند ای استاد بر کجا زنیم کی پاک شد و هیچ نماند؟ بوحفص چون بشنید شاگرد. گفت دیگر پتک بزنید

 .در حال افتاد و نعرۀ بزد و پتک از دست بیفگند و دکان بغارت بداد و پريی بزرگوار شد
 .شیخ گفت کی پريابوالحسن خرقانی گفت که صوفی ناآفریده باشد *
زُنّـارَه  تَزُنّـارَه فَقـال قَطَعْـ تُلَمَ عَلي یَدِي یَهُوديُّ فَقَطَعْـمُبارَک اَسْبِن الْ اللّهدِقالَ رَجُلٌ لِعَبْ: شیخ گفت *

 تَ بِزُنّارِکَ؟فَمافَعَلْ
جـّو عَنـي وعَرّانِـي وافقَرَنـي وطَـوَّفَنی فِـي  رفُ مَـنْرفُ الرَبِّ قالَ الاَعْـتَعْ رابی هَلْ�ِیلَ لِاَعْق: شیخ گفت *

 .البالد کانَ یَقُولُ هذا ویتواجد
ت نـه تـو گفتـی کـه گفت در میان مجلس روی باستاد امام ابوالقسـم القشـريی کـرد و گفـ شیخ روزی مجلس می *

وفیةاسفراینی گفته است  حقّاستاد ابواس شـیخ گفـت . ، گفـت بلـیالنّاسُ کُلُّهُم فِي التَوحید عیالٌ عَلي الصـُّ
 .گوید ازوی بشنوید تا چه می
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ت که او را دیدم مـرا گفـت تـرا تـذکرۀ نویسـم بخـط می درشدم اول کرّشیخ گفت که به نزدیک عبدالرحمن سلّ *
تُ جَدّي اَباعمروبنِ نجیدالسّلمی یَقُولُ سَمِعتُ اَبَاالقسم سَمِعْبخط خویش بنوشت ! خویش؟ گفتم بنویس

کَ بِالتَصـوّف مـن زادَ عَلَیـک بِـالخُلقِ زادَ عَلَیْـ. جنید بـن محمـد البَغـدادی یَقُـولُ التَصـوُّفُ هوالخُلـق
اعراض عَـنِ قُ هُـوَ الْـخُلْـعلوکي الْامـام ابوُسَـهل الصـّسِري الخُلقِ مـا قالـهُ الشّـیخُ الْسن ماقِیل فِي تَفْواَحْ

 .االِٕعرتاض
خشک نانۀ مانده بود، به دهان بـرد دنـدان بـر وی . شیخ را بسیار رفتی کی پريی در کشتی نشست زادش برسید *

گفـت اگـر سـرو . کار نکرد بدست بشکست و به دریا انداخت موج درآمد و گفت تو کیی؟ گفـت خشـک نانـه
 .گردی کارت با ما خواهد بود ترنانه

گفـت یـا شـیخ در همـه عـالم هـیچ کـس را بنگـذارد کـی . شیخ گفت ما بشهر مرو بودیم پريی صراف را دیدیم *
خواهم کی  خواهند تا ساعتی از خویشنت برهندو من می شربتی آب بمن دهد یا بر من سالم کند و همه خلق می

 .ام بآخر عمر آتشی درو افتادو بسوخت یک ساعت بدانم کی کجا ایستاده

شیخ گفت آن مردمال بسیار داشت،در دلش افتاد کی تجارت کند، در کشتی نشسته بود، کشتی بشکسـت و مـال  *
بجزیـرۀ افتـاد . و خواسته غرق شد و هرکه در آنجا بودنـد هـالک شـدند و او بـر لـوحی از الـواح کشـتی بمانـد

 :گفت بود برهنه و موی بالیده و جامها از وی رفته، این بیت می شبی بر لب دریا نشسته .خاىل

 لِــــــــيتُ اَهْاِذا شــــــــابَ الغُــــــــرابُ اَتَیْــــــــ
 

ـــــــــیبُ ـــــــــي یَشِ  وَهَیهـــــــــاتَ الغـــــــــرابُ مَت
 

  :آوازی شنید کی کسی گفت از دریا
ــــــی اْل ــــــذی اَمْعَسَ ــــــربُ الَّ ــــــْیکَ ــــــهِسَ  ُت فِی

 

ــــــــــــــ ــــــــــــــبیَکْ ــــــــــــــرَجٌ قَری  ونُ وَراءَهُ فَ
 

چه دانی که این سختی و رنج را که این ساعت تو درویی فرجی نزدیک پدیـد آمـده باشـد؟  !نومید مباش! یا مرد
چـون آن مـرد . دیگر روز این مرد را چشم به دریا افتاد، چیزی عظیم دید، چون نزدیک فراز آمد کشتی اهل او بود
. از کـدام شـهرم را بدیدند گفتند حال تو چیست؟ گفت قصۀ من درازست و قصۀ حال خود بگفت و گفت کی مـن

چون بشنیدند روی برزمني نهادند و گفتند این پسر تسـت . گفتند ترا هیچ فرزندی بود؟ گفت مرا فرزندی بود خرد
. و این کشتی از آن اوست و ما همه بندگان اوییم پس او را جامها پوشیدند و گفتند اکنون اگـر خـواهی بـازگردیم

  .پس با او بازگشتند و بجای خویش رسانیدند
 :شیخ گفت *

  کـــــــــارچون بســـــــــته شـــــــــود بگشـــــــــایدا

 

ـــــــدا ـــــــرب افزای ـــــــم ط ـــــــر غ ـــــــس ه  وز پ
 

 :آغاز کرد کی. یک روز شیخ نشسته بود شاعری بر پای خاست تا شعری را بر خواند *
  !همی چه خواهد این گردش زمن زمنا

  !بنشني که ابتدا از حدیث خویش کردی، مزه بردی! شیخ گفت بس بس
مرا اینجا دوستیست، تو باش تامن درایـم  رفت درراهی، آن رفیق گفت شیخ گفت بوحامد دوستان با رفیقی می *

 ،بوحامد بنشست و آن مرد در شد و آن شب بريون نیامد وآن شب برفی عظیم آمـد،. وصلت الرحمن بجای آرم
بودی کـی  آن مرد گفت توهنوز اینجایی؟ گفت نگفته. ریخت جنبید و برف ازو می در آن میان برف می بوحامد

 .اینجای باش؟ دوستان وفا بسر برند
چـون  عنه، چون درآمدسرای اوطلب کـرد اللّهشیخ گفت کی کلب الروم رسوىل فرستاد بامريالمؤمنني عمر رضی  *

اورا دید در . بر اثر او برفت. د از حاضران، گفتند بگورستان رفته استدر سرای او بیافت او را عجب آمد پرسی
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پـس رسـول گفـت حکـم کـردی و داددادی الجـرم ایمـن و . خویشنت افتاده گورستان بمیان ریگ فروشده و بی
 .خوش نشستۀ و ملک ماحکم کرد و داد نکرد و پاسبان بر بام کرد و ایمن نخفت

آنجا او را سیاری گفتندی، بـه نزدیـک مـا آمـد و گفـت یـا باسـعید بـه تظلـم شیخ گفت بمرو بودیم، پريزنی بود  *
سی سالست تا . کنند کی ما را یک طرفة العني بخود بازمگذار شیخ گفت بازگوی گفت مردمان دعا می. ام آمده
 .است هنوز اتفاق نیفتاده. گویم کی ما را یک طرفة العني بمن بازگذار تا ببینم که من کیم یا خود کیستم می

داد، آن مـرد او را  گفـت و پنـد مـی شیخ گفت مردی به مجلس یحیی بن معاذ الرازی بگذشـت و او وعـظ مـی *
 !هلکَ بِرَبِّ الطَّریقطَّرِیق وَما اَجْرَفکَ بِالْاَعْگفت ما 

گفـت آری، آن شـب برفـی آمـد . نیامـد شیخ گفت پري بوالفضل حسن را گفتند کی دعـایی بکـن کـی بـاران مـی *
 .ند چه کردی؟ گفت ترینه وا خوردم یعنی من خنک ببودم،جهان خنک ببودبزرگ، گفت

اندیشـه کـرد . شیخ گفت پري بوالفضل حسن را گفتند برای این سلطان یعنی محمود دعایی بکن تا مگر به شـود *
 .ساعتی، آنگه گفت بس خُردم همی نماید این گفتار، یعنی خود او را مه بینید

یکـی گفـت ایـن . دند، ظاهری نیـک بشـولیده و مـوی بالیـده و جامـۀ شـوخگنشیخ گفت بوحمزۀ نوری را بدی *
تعـاىل سـاکن االسـرار فحملهـا و بـاین االبـدان  اللّـهکـّال انّ گفـت . تشویش ظـاهر دلیـل تشـویش بـاطن باشـد

 .فاهملها
وراء  حقّاهل المعرفة عرفوا القلیل من القلیل النهم عرفوا الدلیل و السبیل و الشیخ گفت بوالحسن نوری گفت  *

 .ذلک
شیخ گفت بویعقوب نهر جوری شیخی بزرگوار بود و با آن همه یک ساعت از عبـادت و جهـدکمرت نکـردی و  *

یـا بـا یعقـوب اعلـم انـک : تعـاىل بنالیـد، نداشـنید کـه حـقّیک ساعت خوش دل نبـودی، پـس درمناجـات بـا 
 .عبدواسرتح

 .ن اللّباسنُ الکالم وَلنيُ الطَّعام وَلیُيُل :لِ الوَرِیدحَبْ اَحَبَّ ثلثة فالنّارُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِنْ مَنْشیخ گفت  *
شیخ گفت درویشی به نزدیک شبلی درآمد و گفـت ای شـیخ کسـی خفتـه مانـد در آن راه، او رفتـه آیـد؟ شـبلی  *

آنگاه شیخ گفت سـخن شـبلی آنسـت کـی . گفت اگر در ظل اخالص خفته باشد عني خوابش صدر منزل باشد
 .علیه و سلم گفت نَومُ العالِمُ عِبادَةُ اللّهرسول صلی 

شیخ گفت وحی آمد به موسی کی بنی اسرائیل را بگوی کی بهرتین کسی را از میان شما اختیار کنید، هزار کـس  *
وحی آمد کـه ازیـن ده تـن بهـرتین . وحی آمد کی ازین هزار بهرتین اختیار کنید، ده تن اختیار کردند. اختیار کردند
وحی آمد کی بهرتین را بگویید تـا بـدترین بنـی اسـرائیل را بیـارد، او چهـار روز . کی اختیار کردنداختیار کنید، ی

مردی را دید کی بانواع ناشایست و فساد معروف شده بود، خواست کی او  گشت تا مهلت خواست و گرد برمی
کرد، روا بود که او را قدری و پایگـاهی بـود، بقـول مردمـان را بربد، اندیشۀ بدلش درآمد کی بظاهر حکم نشاید 

کـنم بـه  هـرچچـون . خطی بوی فرو نتوان کشید و با این کی خلق مرا اختیار کردند کی تو بهرتی غره نتـوان شـد
گفـت . دسـتار در گـردن خـویش نهـاد و نزدیـک موسـی آمـد. گمان خواهد بود، این گمان درخـویش بـرم بهـرت

وحی آمد به موسی کی آن مرد بهرتین ایشانست نه با آنکه . نبینم چ کس را برت از خویش میهرچندنگاه کردم هی
 .طاعت او بیش است لکن با آنکه خویشنت را برتین دانست

هـا را ها دروی پدید آیـد، بـادبرخیزد و آن ذّرشیخ گفت کی بوبکر واسطی گفت آفتاب بروزن خانه درافتد و ذّر *
گفت همۀ کَون پیش دل بندۀ موحـد . ن هیچ بیم بود؟ گفتند نهدهد، شما را از آ یدر میان آن روشنایی حرکت م
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 .دهد همچنان ذرۀ است که باد آنرا حرکت می

شیخ گفـت یعنـی بـه چشـم . الیکون الصوفی صوفیاً حتی یَکون الخلقُ کلّهم عیاالً علیه: شیخ گفت شبلی گفت *
 .اند داند کی همه در تصرف قضا و مشیت ضه مینگرد و کشیدن بار ایشان برخویشنت فری شفقت بهمه می

 .ب و اشباح تجری علیها احکام القدرةقوّالالخلق : شیخ گفت بوعثمان مغربی گفت کی *
قـالُ و جـاء کـانَ التَصَـوُّفُ حَـاالً فَصـارَ قـاالً ثُـمَّ ذَهَـبَ الحـالُ وَ الْ: شیخ گفت محمـدبن علـی القصـاب گفـت *

 .االحتیالُ
*  
قل شغلسـت و : گفت. احد اللّهشیخ گفت از ابوالعباس قصاب شنیدم درشهر آمل کی از وی پرسیدند از قل هو *

 .عبارتست و معنی توحید از اشارت و عبارت منزه است اللّههو اشارتست و
این شارستان نهاد ما فروگرفته است که کس  حقّشیخ گفت روزی لقمان سرخسی گفت سی سالست تا سلطان  *

 .را زهرۀ آن نیست کی درو تصرف کند و بنشیند
ع له السمع لـه و مـن السماع هوالوقت فمن السما: شیخ گفت از استاد ابوعلی دقاق پرسیدند از سماع، گفت *

قِلُ مـا کُنـا نَعْ مَعُ اَوْکُنّا َنسْ زُولُونَ وقال قالُوالَوْعِ لَمَعْعَنِ السَّمْ اِنَّهُمْتعاىل قال  اللّهالسمع له فال دین له الن 
فمن اصغی  حقّاىل ال حقّبال حقّیحمل اهل ال حقّو رسول من ال حقّفالسماع سفري من ال حاب السَّعريفِي اَصْ

 .ق و من اصغی الیه بطبع تزندقحقّت حقّب الیه
علیه گفـت  اللّهعنها به نزدیک رسول درآمد از عروسی، رسول صلی  اللّهشیخ گفت روزی عایشۀ صدیقه رضی  *

 یا عایشه عروسی چون بود،خوش بود، کسی بود که شما را بیتکی گفتی؟
: فرمایـد خـدای تعـاىل مـی. فراشـنوند باشد ایشان بـر نیکـوترین رویـی حقّسماع دوستان ب: شیخ گفت از آنکه *

کـس باشـد کـی : هر کس رنگ روزگـار وی داردسَنَهُ سماع ل فَیَتَّبِعُونَ اَحْقَوْتَمِعُونَ الْفَبَشِّر عِبادِيَ الَّذینَ یَسْ
 کی بر وصال و فراق شـنود، ایـن بدنیا شنود و کس بود کی بر هوای نفس شنود و کس باشد کی بردوستی شنود

همه وبال و مظلمت آنکس باشد، چون روزگار با ظلمت باشد سماع با ظلمت بـود و کـس باشـد کـه درمعرفتـی 
گردانیـده  شنودوآن کسانی باشند کی خداوند ایشان را بلطفهـاء خـویش حقّشنود سماع آن درست باشد کی از 

ص خدا باشد، بعباده این های تخصیص اسـت بندۀ تملیک خدا باشد و بندۀ تخصی لَطیفٌ بِعِبادِهِ اللّهوَباشد 
 .بود حقّب حقّایشان را شنوایی از 

شیخ را پرسیدند که هر پـريی را پـريی بـوده اسـت پـري تـو کـه بـوده اسـت؟ و پـريان خـود را از مجاهـده  :حکایت
خ انـد و تـوحج نکـردۀ سـبب چیسـت؟ شـی گنجـد و پـريان حـج کـرده اند و گردن تو در زه پريهن نمـی ضعیف کرده

یپرسی کی هر پري را پـريی بـوده اسـت پـري تـو کـه بـوده اسـت؟  جواب داد کی می ا علَمَّنِـي رَبـّ  آنـچو  ذلِـکَ مِمـَّ
گنجـد، مـا را  اند و گـردن تـو بـدین گونـه کـه در زه پـريهن نمـی پرسی کی پريان به مجاهده خود را نحیف کرده می

و  ،گنجد بدینچه خدای ما را ارزانی فرموده است آید کی گردن مادر هفت آسمان و زمني چون می عجب از آن می
اند و تو حـج نکـردۀ، بـس کـاری نبـود کـی هـزار فرسـنگ زمـني بزیـر پـای  گویی که پريان سفر حجاز کرده می آنچ

بازگذاری تاخانۀ زیارت کنی مرد آن مرد باشد کی اینجا نشسته بود در شـبانروزی چنـني خانـۀ معمـور زَبَـرِ سـر وی 
  .بنگریستند هرکه حاضر بود بدید .کند طواف می

رفت، معرفان پیش شیخ آمدند و خواستند کـی  روحه العزیز در نشابور بتعزیتی می اللّهروزی شیخ قدس  :حکایت
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چون شیخ را بدیدند فرو ماندند، ندانستند کی چـه گوینـد از مریـدان  .رسم ایشان بود چنانکشیخ را تعریفی کنند 
: که شیخ را چه لقب گوییم؟ شیخ را معلوم شد کی چه گویند، ایشان را گفت در روید و آواز دهید کی شیخ پرسیدند

د و همـه را وقـت آمـ همۀ بزرگان بشنیدند، سربرآوردند، شیخ را دیدند کی می !هیچ کس بن هیچ کس را راه دهید
  .خوش شد و بگریستند

آوردنـد،  کردنـد و آن نجاسـت بخیـک بـريون مـی گذشت، کناسان مربز پاک مـی روزی شیخ براهی می :حکایت
شیخ ایشان را بخواند و گفت این نجاست بزفان . گریختند صوفیان چون آنجا رسیدند خویشنت فراهم گرفتند و می

 گریزیـد؟ بیک شب کی با شما صحبت داشتیم برنگ شما شدیم، از ما بچه سبب مـی .گوید حال با ما سخنی می
  .چون شیخ این سخن تقریر کرد فریاد از جمع برآمد و بگریستند وحالتها رفت! ما را از شما باید گریخت

شـیخ او را آواز داد و . اند کی یک شب در میهنه حسن مؤدب چراغ در پیش شیخ بنهاد و برفـت آورده :حکایت
شیخ . حسن گفت معلوم نیستهر شب؟  چنانکگفت چه سبب است کی امشب این چراغ روشنایی تمام ندارد، 

دان  انـد دریـن چـراغ کـرده چون تفحص کرد گفت چوبی کـی چـراغ صـوفیان بـدان پـاک مـی. گفت تفحص کن
  .حسن چراغ را از پیش برداشت! اند، شیخ گفت بردار این چراغ از پیش ما نهاده

چـون بـه : م مرا گفـتگشت طلحة بن یوسف العطار گفت که مدتی پیش شیخ ابوسعید بودم، چون بازمی :حکایت
رویی وریشـی دیـدم؟ گفـتم  بغداد شوی و ترا گویند کی چندین گاه کرادیدی و چه فایده گرفتی چه خواهی گفت؟

  :شیخ گفت هرکه تازی داند این بیت بر وی خوان. تا شیخ چه فرماید
ــــــــــــأ ــــــــــــت رش ــــــــــــان اخرج  قالواخراس
ـــــــــــــــــــــت التنکروامحاســـــــــــــــــــــنه   فقل

 

لـــــــــــــیس لـــــــــــــه فـــــــــــــی جمالـــــــــــــه 
لــــــــــــــــع الشــــــــــــــــمس مــــــــــــــــن فمط

  

  :وهرکه تازی نداند این بیت برو خوان
 ســـــبزی بهشـــــت و نوبهــــــار از تـــــو برنــــــد
  در چینســـــتان نقـــــش و نگـــــار از تـــــو برنـــــد

 

 آنــــــی کــــــه بخلــــــد یادگــــــار از تــــــو برنــــــد
ـــــد ـــــو برن ـــــال روزگـــــار از ت ـــــران همـــــه ف  ای

 

شـد و  بود یکروز بـه بسـتقان مـیروحه العزیز در نشابور  اللّهخواجه بوالفتح شیخ گفت کی شیخ قدس  :حکایت
چون ببستقان رسـیدند . م اجعلنی من االقلنياللّه: گفت خواجه علی طرسوسی با شیخ ما بهم بود، شیخ در راه می

شـیخ گفـت . م اجعلنـی مـن االقلـنياللّهـرفـت کـه  خواجه علی از شیخ پرسید که درین راه بر لفظ شـیخ بسـیار مـی
ن قوم باشیم کی شکر نعمـت او بجـای آخواستیم که از ما می عِبادِيَ الشَّکُور نْوَقَلیلٌ مِ: گوید خداوند تعاىل می

  .آریم
  :گفت که در خدمت شیخ این بیت برمی قوّالخواجه بوالفتح شیخ گفت که روزی  :حکایت

  انــــدر غــــزل خــــویش نهــــان خــــواهم گشــــنت

 

 تـــا بـــر لـــب تـــو بوســـه دهـــم چـــونش بخـــوانی
 

شیخ برخاست و با جماعت صوفیان به زیـارت . راست؟ گفت عماره گفته استپرسید کی این بیت ک قوّالشیخ از 
  .خاک عماره شد

گفت آهسته، پس روی سوی مـن  خواجه بوبکر مؤدب گفت که روزی شیخ با خطیب کوفی سخنی می :حکایت
اِذا امکـن  العجزُ عجزان التوانی فی االمر: گفتیم شیخ گفت می. گفتیم؟ گفتم نه شنودی که چه می کرد و گفت می

والتسـقنی سـراً : خواند این مصراع می قوّالگفت  والجد فی طلبه اذافات و در آن ساعت کی شیخ این سخن می



 ۱۰۹

  .اذا امکن الجهر
. م از بهـر بیمـاریدر آن وقت کی شیخ بنشابور بود کسی کوزۀ آب بوی آورد و گفـت بـادی بـر اینجـا دَ :حکایت

مرد گفت ای شـیخ چـرا چنـني کـردی؟ گفـت ایـن بـاد کـی . بستد و بخوردن کوزه دمید و از آن مرد آشیخ بادی بر
  .برینجا دمیدیم درکَون این شربت کسی جز ما نکشد اکنون فردا بازآی تا باد شفا بدودمیم

کرد و  روحه العزیز بنشابور بود، به حمام شد، درویشی او را خدمت می اللّهدر آن وقت کی شیخ قدس  :حکایت
رسم ایشانست تا آنکس ببیند در  چنانککرد  نهاد و شوخ از پشت شیخ بر بازو جمع می می دست بر بازوی شیخ

میان این خدمت از شیخ سؤال کرد کـی ای شـیخ جـوامردی چیسـت؟ شـیخ گفـت آنکـه شـوخ مـرد پـیش روی او 
  .حاضران انصاف بدارند کی کسی درین معنی بهرت ازین سخنی نگفته است. نیاری

و سالمه علیه صلوات فرستد رسول را  اللّهرکه شب آدینه هزار بار بر مصطفی صلوات شیخ گفت کی ه :حکایت
و سـالمه علیـه بخـواب دیـدیم، فاطمـۀ  اللّـهما بشهر مرو این گفته بجا آوردیم و مصطفی را صلوات . بیند بخواب
، چـون مـا عنهـا پـیش او نشسـته بـود و مصـطفی دسـت مبـارک خـویش بـر فـرق میمـون او نهـاده اللّهزهرا رضی 

  .فانها سیدة نساء العالمني! علیه شویم گفت مه اللّهخواستیم که پیش رسول صلی 
گفتنـدو عـوام  در آن وقت کی شیخ بنشابور بود یک سال مردمان سخن منجمـان و احکـام ایشـان مـی :حکایت

گفت ما امروز شـما را  شیخ روزی بر سر منرب. خلق بیکبار در زفان گرفته بودند کی امسال چنني و چنني خواهد بود
پارهمه  چنانکپس گفت امسال همه آن خواهد بود که خدای تعاىل خواهد . از احکام نجوم سخن خواهیم گفت

  .دست بر روی فرود آورد و مجلس ختم کرد. آن بود کی خدای تعاىل خواست و صلی علی محمد و آله اجمعني
  :بگفت. من دعایی کن حقّروزی یکی از شیخ سؤال کرد کی ای شیخ در  :حکایت

ــــــــت ــــــــالم برخاس ــــــــردم داد زع   وای ای م

 

ــــد خواســــت ــــرا بای ــــذر م ــــد و ع  جــــرم او کن
 

  .و این بیت بر لفظ مبارک شیخ بسیار رفته است
کننـد کـه او بـر مـرده پـنج تکبـري  عنه روایت می اللّهشیخ گفت اگر درست شود آنکه از امريالمؤمنني علی رضی  *

 .هار تکبري بر مرده بوده باشد و پنجم تکبري بر جملۀ خلقن چآکرده است در نماز جنازه، از
شـیخ . گفـت مـن مـردی فقـريم خواسـت و مـی روزی یکی در مجلس شیخ برخاسته بود و از مردمان چیزی مـی *

 .جل جالله حقّهای یست از سِّرگفت چنني نباید گفت باید گفت که من مردی گداام برای آنکه فقر سرّ
دخرت علوی پـیش شـیخ درآمـد و مـادر و پـدر  ،روحه العزیز بنشابور بود اللّهقدس  در آن وقت کی شیخ :حکایت

شــیخ آن دخــرت را پــیش خــویش بنشــاند و گفــت ایــن پوشــیده از فرزنــدان . ایــن دخــرت ســؤال کردنــدی از مردمــان
اکنون بُرهان آن دعوی . کنید وی آوازها بلند میدادن بر  کنید و در وقت صلوات دوستی او می پیغامربست و شما

شیخ جامه از سر برکشـید و بـدان دخـرت داد و آن جمـع کـی آنجـا  کنید بنیکویی کردن جد او می حقّبنمایید که در 
  .حاضر بودند موافقت کردند و دخرت به مراد تمام رسید

ت کی در آن وقت کی شـیخ بنشـابور بـود ایمـه و بزرگـان شـهر بخـدمت شـیخ خواجه حسن مؤدب گف :حکایت
رسیدند، چون شیخ بومحمد جوینی و استاد امام ابوالقسم قشريی و استاد اسماعیل صـابونی و از شـیخ چیـزی  می
رفت و این جمع و دیگر بزرگان شهر حاضر بودند، در  یک روز شیخ را سخنی می. کردند پرسیدند و بحثی می می

  :میان سخن برزفان شیخ این بیت برفت کی
  یک دم زدن از حـال تـو غافـل نـیم ای دوسـت

 

ـــتی ـــو هس ـــی ت ـــا ک ـــربان دارم آنج  صـــاحب خ
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آنگه شیخ روی بدیشان کرد و گفت معنی این بیت در قرآن کجاست؟ بزرگان بسیار اندیشه کردند، پس گفتند شیخ 
ا النَسْـاَم یَحْگوید  خ گفت خداوند میشی. باید گفت؟ گفتند بلی شیخ گفت ما را می. فرماید مَعُ سِـرَّهُم سِـبُونَ اَنـّ

  .ایشان همه تعجب کردند از ادراک شیخ تُبُونَوَنَجویهُم بَلي وَرُسُلُنا لَدَیهِم یَکْ
گفت، چون از مجلس فارغ شد من پیش وی ایسـتاده  حسن مؤدب گفت که شیخ یک روز مجلس می :حکایت

تر دارد و ایـن حـدیث را منکرتـر  شیخ گفت ای حسن به شهر بريون شو و بنگر کی درین شهر که ما را دشمن ،بودم
مـن بـريون آمـدم و  .برگیست و چیـزی معلـوم نیسـت کـی بکـار برنـد است، به نزدی وی شو و بگو درویشان را بی

هیچ کس را منکرتر از علی صندىل ندانسـتم، گفـتم شـاید کـی ایـن خـاطر صـواب نباشـد، . بخاطر گرد شهر برآمدم
دیگر بـار اندیشـه بهمـه اطـراف شـهر فرسـتادم هـم . دیگر بار بهمت گرد همۀ شهر برآمدم و هم خاطر من بدو شد

انقـاه وی او نشسـته بـود، شـاگردان در خـدمت وی و او کتـابی رفـتم تـا بخ. باشد حقّدانستم کی .خاطرم بدو شد
عـادت او بـود، و گفـت شـغلی هسـت؟ گفـتم شـیخ  چنانککرد، سالم گفتم، جواب داد از سر نخوتی  مطالعه می
و او مـردی نکتـه . باید داشت در حـدیث درویشـان گوید کی هیچ چیز معلوم نیست نیابتی می گوید و می سالم می

پنداشتم کی آمدۀ کی چیزی برپسـی، بـروای دوسـت کـی ! گفت اینت مهم شغلی و فریضه کاری گوی بود و طناز،
و کـخ کـخ کنیـدو ایـن بیـت برگوییـد و ) ؟(من کاری دارم مهمرت ازین کی من چیزی بشما دهم کی شما بحدکورند 

  :رقص کنید
ـــــــی ـــــــازار آی ـــــــه ب ـــــــت ب ـــــــته و مس   آراس

 

ـــــی؟ ـــــار آی ـــــی گرفت ـــــی ک ـــــت نرتس  ای دوس
 

گویـد وقـت را  گفتم کـی مـی. رفته بود باز ننمایم آنچن شنیدم بخدمت شیخ آمدم و خواستم که من چون این سخ
رفتـه بـود  آنچمن . رفته است باید گفت چنانکشیخ گفت خیانت نباید، . چیزی معلوم نیست تا پس ازین چه بود

دنیاومسـت و مخمـور شیخ گفـت دیگـر بـار ببایـد رفـت و او را بگـویی کـه آراسـته بزینـت . مبراستی حکایت کرد
راطَ اِهْگویـد  دوستی دنیا به بازار آیی، فـردا در بـازار قیامـت نرتسـی کـی گرفتـار آیـی؟ کـی خداونـد مـی دنَاالصـَّ

او سر در پیش افگنـد و سـاعتی اندیشـه کـرد و . من بازگشتم و به نزدیک وی شدم و پیغام شیخ بدادم. تَقِیمالمُسْ
ازو بستان کی شما کی سرود را چنني تفسري توانید کرد من با شـما هـیچ  گفت فالن نانوا را بگوی و صد درم سیم

  !چیز ندارم و کسی با شما برنیاید
وقت کی شیخ در خانقاه کوی عدنی کویان بود، روزی سفره نهاده بودند و شـیخ بـا  نآاند کی در آورده :حکایت

سـالم کـرد شـیخ سـالم وی جـواب نـداد و بردند در میانه شیخ بومحمد جوینی درآمـد و  درویشان چیزی بکار می
چون طعام بکار بردند و دست بشستند شیخ بر پای خاسـت . التفات نکرد، بومحمد بشکست و برنجید و بنشست

م که با يجل جالله و ما روا ندار حقّو سالم بومحمد جوینی جواب بازداد پس گفت که سالم نامیست از نامهای 
و ! شیخ را هست از طریقت و شریعت کس را نیست آنچخوش دل گشت وگفت بومحمد . دهان آلوده نام او بریم

از اینجاسـت کـی چـون صـوفیان بـر سـفره باشـند سـالم . جملۀ متصوفه کی حاضر بودند از آن کلمه فایده گرفتنـد
  .نگویند تا فارغ نشوند

و او در غایـت زهـد  روحه همشريۀ داشت کی فرزندان شیخ او را عمه گفتنـدی اللّهشیخ بوسعید قدس  :حکایت
و چون به ضرورت بريون آمدی چادر و موزه در پس سرای نهاده داشتی و چون بـريون شـدی جامـۀ کـی  بودست

در خانه داشتی نپوشیدی و هم بدان چادر و موزه و جامه کی در پس سرای داشت بدان بريون شدی تا گردی کی 
و بهر وقت کی شیخ بخانۀ او رفتی عمه سرای را پاک بشستی و گفتـی شـیخ . ن جامه نشیند بخانه نیاردآز کوی برا



 ۱۱۱

عمه گفـت ای شـیخ . گفت شیخ در سرای عمه بودو سخن می .با کفشی که در شارع رفته است در سرای ما رفت
و از ! اموشـی تـو گـوهر ناسـفته اسـتشیخ گفت ایـن سـخن مـا زر شوشـه اسـت و خ! این سخن تو زرِشوشه است

پرسـیدی روزی شـیخ در  دیـدی و سـخن مـی صومعۀ عمه سوراخی بصومعۀ شیخ کرده بـود تـا پیوسـته شـیخ را مـی
صومعۀ خویش بود و خضر علیه السلم کی او را با شیخ بسیارصـحبت بـود نزدیـک شـیخ آمـده بـودو هـر دو تنهـا 

آمد، بدانست به کرامت که آن خضـر اسـت کـی بـا شـیخ سـخن  عمه بدان سوراخ. گفتند نشسته بودند و سخن می
کرد، خضر دوکـرت از کـوزۀ شـیخ کـی در پـیش نهـاده بـود آب خـورد،  گوید، پوشیده مراقبت احوال ایشان می می

چون ایشان بريون شدند حـاىل عمـه بـراه بـام . چون خضر برخاست شیخ با او بهم برخاست و از پس او فراز شد
از کـوزۀ شـیخ از آن موضـع کـی خضـر آب خـورده بـود آب خـورد و  تربّکر هشیخ رفت و از ببرآمد و در صومعۀ 

آن وقت را کی عمه بصومعۀ خویش آمد شیخ بصومعه آمد و آن حال عمـه بـه کرامـت بدیـد و بـا عمـه . بريون آمد
  .هیچ نگفت، خادم را آواز داد کی تا آن سوراخ کی به صومعۀ عمه بود برآوردند

روحه کی یکی بهشت بخواب دید و خوانی نهاده و جماعتی نشسته، اوخواسـت  اللّهفت قدس شیخ گ :حکایت
این خوان کسانیست کـه یـک ! کی بدیشان نیز موافقت کند، یکی بیامد و دست او بگرفت و گفت جای تو نیست

آمـده اسـت کـی  شیخ ما گفت اکنـون خـود کـار بـدان. اند و تو دو داری، تو با ایشان نتوانی نشست پرياهن داشته
گوینـد کـی  ن سـرِخُم نیـل بایسـتندو مـیآبـر. مرقعی کبود بدوزند و درپوشند و پندارند کی همه کارها راسـت گشـت

و در آراسـنت و پرياسـنت  یکبار دیگر بدان خم فرو بر تا کبودتر گردد کی چنان دانند کی صوفیی این مرقع کبود است
گفـت شـیخ را فرجـی فوطـه دوختـه  ن روز کـی شـیخ ایـن سـخن مـیآصنم و معبود خویش کـرده و درمانده و آنرا 

اند بعد هفتادو هفت سال کی ما را درین روزگار شده است  بودندو پوشیده داشت،گفت ما را اکنون مرقع پوشیده
مـه مـا را مرقـع و رنجها و بالها درین راه کشیده آمـده اسـت و شـب و روز یکـی کـرده آمـده اسـت، پـس ازیـن ه

  .اکنون هر کسی آسان مرقعی بدوزند و بسر فرو افگنند. اند پوشیده
بدان و ببني که  اللّهانَّهُ الاِلهُ اِلَّ لَمْفَاعْگوییم  ترا می اللّهقُولُو االاِلهَ اِلَّا گفتیم  گوید همه را می می شیخ ما گفت *

و وُقُودُهـا النّـاسُ وَالحِجـارَةُ  ر حاضر بود این آیـت برخوانـد کـیپس یکی از ماوراء النه. جز ازو یکی نیست
شیخ در آیۀ عذاب کم سخن گفتی، گفت چون سـنگ و آدمـی بـه نزدیـک تـو بیـک نرخسـت دوزخ بـه سـنگ 

 !تاب و این بیچارگان مسوز می

 حـقّکی ای شیخ اند کی کسی از بغداد برخاست و بمیهنه آمد نزدیک شیخ، و از شیخ سؤال کرد  آورده :حکایت
اول : یخ گفت نه اما از جهت سه چیز را آفریدشسبحانه و تعاىل این خالیق را بچه آفریده؟ حاجتمند ایشان بود؟ 

بایست سدیگر آنکـه رحمـتش  بایست، دوم آنکه نعمتش بسیار بود خورنده می آنکه قدرتش بسیار بود نظارگی می
  .بایست بسیارست گناه کار می

بـاش در پـیش  گـوی مـی رُفـت، شـیخ گفـت ای اَخـی چـون شی در پـیش شـیخ خانقـاه مـیوقتی دروی :حکایت
  .جاروب، چون کوهی مباش در پس جاروب

دانیـد  یک روز شیخ با جمعی صوفیان بدر آسیایی رسیدند، اسب باز داشت و ساعتی توقف کرد، پس گفت می: 
دهـم و گـرد  سـتانم و نـرم بـاز مـی ارم درشت مـیگوید کی تصوف اینست کی من د گوید؟ می کی این آسیا چه می

همۀ جمع را وقت خوش شد ازین . کنم نباید از خوددور می آنچکنم تا  کنم، سفر خود در خود می خود طواف می
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  .رمز
صـاحب فـراش گشـت شـیخ  چنانـکاند کی استاد بوصالح را کـی مُقـری بـود رنجـی پدیـد آمـد  آورده :حکایت

  :پس فرمود کی بنویس، بیت. وات وقلم بیار تا برای بوصالح حرزی امال کنمخواجه بوبکر مؤدب را گفت د
 حــــــــورا بنظــــــــارۀ نگــــــــارم صــــــــف زد
ـــــرف زد ـــــران رخ مط ـــــیه ب ـــــک خـــــال س   ی

 

ــــر کــــف زد ــــد کــــف ب  رضــــوان بعجــــب بمان
 ابــــــدال ز بــــــیم چنــــــگ در مصــــــحف زد

 

ید آمـد و آن عارضـه خواجه بوبکر مؤدب بنوشت و به نزدیک بوصالح بردند و بروی بسته، در حال اثر صحت پد
  .زایل گشت
رفـت،  اند کی یکی از مشایخ در عهد شیخ بغزا رفته بود بوالیت روم، روزی در آن دارالحرب می آورده :حکایت

کنی که دل تو ازین جماعت کی اینجا هسـتند فارغسـت؟ گفـت مـن  ای ملعون اینجا چه می: ابلیس را دید، گفت
گذشـتم، شـیخ بوسـعید بـوالخري از مسـجد بـا  چگونه؟ گفت من بمیهنه مـی گفت. ام اختیار خویش افتاده اینجا بی
  .شد در راه عطسۀ داد مرا اینجا افگند سرای می

شیخ گفـت عجـب . کند کند و بروز نماز می و هم از شیخ سؤال کردند کی ای شیخ کسیست کی بشب دزدی می *
 .نیست کی برکۀ نماز روزش از دزدی شب باز دارد

ان گفت کی ترا بخواب دیدم، گفتم ایها الشیخ چه کنیم تا ازین نفس برهیم؟ شیخ گفت هیچ شیخ را یکی از پري *
اگـر خـدای نهـاده اسـت . چیز نباید کرد برای آن معنی که همه کرده است و بوده، هیچ چیز از سر نتـوان گرفـت

یقـت او تـرا حقّر نهاده است ترا در طلب انـدازدو باگ .توفیق دهد و اگر ننهاده است ذرۀ نه کم باشد و نه بیش
 .طلبد، آنگاه ترا نیز در طلب اندازد می

علیـه و سـلم آمدنـد و پرسـیدند کـی درویشـی  اللّـهشیخ گفت کی در خرب است قـومی بـه نزدیـک رسـول صـلی  *
. تیچیست؟ یکی را ازیشان خوانـد و گفـت تـو پـنج درم داری؟ گفـت دارم، وی را گفـت کـه تـو درویـش نیسـ

دیگری را بخواند وگفت پنج درم داری؟ گفت ندارم، گفت پـنج درم معلـوم داری؟ گفـت دارم، گفـت تـو هـم 
دیگری را بخواند و گفت پنج درم داری؟ گفت نه، گفت پنج درم وجوه داری؟ گفت نه، گفت . درویش نیستی

برخیـز کـی تـو درویـش به پنج درم جاه داری؟ گفت نه، گفـت پـنج درم کسـب تـوانی کـرد؟ گفـت توانم،گفـت 
نیستی، دیگری را بخواند و گفت ترا ازین همه هیچ چیز هست؟ گفت نه، گفتا اگر پنج درم پدید آید گـویی کـی 

دیگری را بخواند وگفت ازیـن . مرا ازین نصیب است؟ گفت کم ازین نباشد، گفت برخیز کی تو درویش نیستی
درم پدید آیـد تـرا در آن تصـرف باشـد؟ گفتـا نـه یـا  گفت اگر پنج. همه کی گفتیم ترا هیچ هست؟ گفت هم نه

چـون . رسول گفـت تـو درویشـی و درویشـی چنـني باشـد. ؟ گفت به حکم جمع باشدگفت چه کنی. اللّهرسول 
خوانند و درویشی  ما را همه درویش می اللّهرسول این بگفت ایشان همه در گریسنت ایستادند و گفتند یا رسول 

 .نشان کردی، اکنون ما کیستیم؟ گفت درویش اوست و شما طفیل او باشیدخود اینست کی تو 
برد، مردمان پای بر  روحه العزیز وقتی زنبوری بموری رسید، او را دید دانۀ گندم بخانه می اللّهشیخ گفت قدس  *

و بـرای گردانیدند، زنبور آن مور را گفت کی این چه سختی و مشقت است کی ت نهادندو او ر ا خسته می او می
خـورم، بـی  کشی بیا تا ببینی که من چگونه آسان مـی ر چندین مذلت میحقّدانۀ بر خویشنت نهادۀ؟ بیک دانۀ م

گوشت آویخته بود، زنبور درآمد از هوا و بر گوشـت . پس مور را بدکان قصابی برد. گريم این مشقت نصیب می
د و کاردی بر میان وی زد و او را بدو نـیم کـرد و نشست و سري بخورد و پارۀ فراهم آورد تا بربد، قصاب فراز آم
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گفـت هرکـه آنجـا نشـیند کـی  کشـید و مـی زنبور بر زمني افتاد، آن مور فراز آمد و پایش بگرفت و می. بینداخت
 .خواهد چنانش کشند کی نخواهد

روحـه  هاللـّخواجه مصعد پسر خواجه امام مظفر حمدان نوقانی گفت کی یک روز شیخ بوسعید قدس  :حکایت
پدرم شیخ را گفت صوفیت نگویم و درویشـت نگـویم بلکـه عارفـت گـویم بـه کمـال، . العزیز با پدرم نشسته بودند

شیخ بوسعید گفت آن بوَد کی او گوید و خواجـه مصـعد گفـت صـاینه جـدۀ مـن بـود ومـادرم راحتـی را پـیش شـیخ 
شـیخ مـاردم را سـؤال کـرد . نکاح نگفته بودند ابوسعید برد بنشابور و مادرم دوازده ساله بودو هنوز با پدرم سخن

اکنون صوفیان را دعوتی باید کـرد، گفـت هـیچ چیـز نـدارم، گفـت ! کی چه نامی؟ گفت راحتی، گفت مبارک باد
شـیخ . گدایی کن، گفت چون کنم؟ پس همان سـاعت شـیخ را گفـت صـوفیان را دعـوتی خـواهم کرد،چیـزی بـده

آنجـا مـادری بـود و دخـرتی، گفـت شـیخ . داشـت و بـرد تـا بسـرای میکالیـانپرياهن و ردا هر دو بوی داد، آنرا بر
بوسعید از من دعوتی خواسته است، من گفتم چیزی ندارم، مرا گفت گدایی کن، من از وی گدایی کردم، ایـن هـر 
دو بمن داد، شما را این بچه ارزد؟ دخرت برخاست و بخانه درشد و جفتی دست و رنجن بیاورد به قیمت شصـت 

سـاعتی . نار و پیش من بنهاد و ردا برداشت و مادر عقدی بیاورد هم به قیمت شصـت دینـار و پـريهن برداشـتدی
گویـد مـن بـا هـیچ  گفتم می. دانید؟ گفتند نه گوید، شما می بنشستیم، من گفتم این جامهای شیخ با من سخنی می

؟ گفتند نـه، گفـتم ببایـد نگریسـت تـا چـه کس قرار نگريم و درینجا یا من باشم یا غري من، شما را برگ این هست
پس ایشان برخاستند و در ردا و پرياهن بوسه بردادند و پیش من نهادند و گفتنـد ایـن بشـما الیقرتسـت، . باید کرد

بعد از آن صـاینه . و ردا و پرياهن پاره کردند برخاستیم و پیش شیخ آمدیم. دست ورنجن و عقد به حکم شماست
. گفت و خواجه مظفر در بقا صاینه در فنا سخن می. گفتند بنوقان آمد و پیش خواجه مظفر آمد و هر دو سخن می

صـاینه . حـقّو هرکه مخالف تو مخالف  ،حقّهرکه موافق تو موافق خواجه مظفر را سخن صاینه خوش آمد، گفت 
و ده  .خواجه مظفر گفت من ازین فارغم.گفت شکر این نثاری باید و من هیچ ندارم این راحتی را در کار تو کردم

بعـد . سال بود کی قوم خواجه مظفر برحمت خدای تعاىل شده بود و ده سال که قومش زنـده بـود حـاجتش نبـود
  .روحه اللّهسال راحتی را بخواست و خواجه مصعد از وی در وجود آمد به برکات همت و نظر شیخ قدس  بیست

ابوالفضل محمدبن احمد العارف النوقانی گفت کی با شیخ بوسعید در نشابور بگورستان حـريه بـريون  :حکایت
چشـم شـیخ بـر خـاک احمـد چون برابر خـاک احمـد طـابرانی رسـید، اسـب شـیخ بایسـتاد و . شدیم بجنازۀ عزیز

  .احمدالطابرانی یَتَکلّم مَعی: نگریست، پس اسب براند و گفت طابرانی بماند و یکساعت نیز دران خاک می
شیخ گفت بخواب دیدم خویشنت و استاد بوعلی دقاق را و استاد ابوالقسم القشريی را کی نشسته بودیم هر سه،  *

اسـتاد . آوردیـم مـا هـر دوان برخاسـتیم و آن بجـا مـی. ن کنیـدندایی درآمدی کی برخیزید و هر یکی چیزی قربا
گریست، اگـر آن بجـای آوردی در جهـان  توانست آوردن و می کوشید آن بجای نمی بوالقسم قشريی هرچند می

 .چون او نبودی
رفـت، مـاری عظـیم بیامـد و خویشـنت را در پـای شـیخ  روحـه العزیـز مـی اللّـهاند کی شـیخ قـدس  آورده :حکایت

شیخ درویـش را . کرد ن حالت تعجب میآدر خدمت شیخ درویشی حاضر بود، از. نمود مالید و بوی تقرب می می
شیخ گفت هرگز تـرا . گفت کی این مار به سالم ما آمده است تو خواهی کی ترا همچنني باشد؟ مرد گفت خواهم

  .خواهی این نباشد چو می
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گشت شیخ کسی را بـا وی بفرسـتاد، چـون بـاز  مده بود، چون باز میشیخ آ نزدیک ثوقتی احمد بولی :حکایت
شیخ گفـت کـدام نعمتهـا . گفت گفت؟ گفت حدیث نعمتهای خدای تعاىل می احمد چه می آمد پرسید کی در راه

آن نعمت کی با ما کـرده اسـت یـا آن نعمـت کـی بـا شـما کـرده اسـت؟ آن  ،گفت؟ این نعمتها بردرجاتست را می
کرده است بلندترین و بزرگرتین نعمتهاست و آن نعمت کی با شما کرده است میانـه اسـت و تمـام  نعمت کی با ما

  ..پس گفت پريی بوده است و موی سر باز نکرده تا کژدم در سرش آشیانه نهاد و بچه کرد. شود
شـیخ ابوسـعید در مسـجد . شـد اند کی خواجه علی خباز از مرو بمیهنه آمد کی بجانـب بـاورد مـی آورده :حکایت

در میـان سـخن حـدیث یکـی از  .گفتنـد نشسته بودو خواجه احمد نصر و بسیار مشایخ با هم بودند و سـخنی مـی
رفت خواجه علی خباز گفت آری مـردی بـا همـت اسـت، شـیخ گفـت جـوامردی بایـد، آن را همـت  ابنای دنیا می

آن باشـد کـه  صـاحب همـت. آنکه مـال را نفقـه کنـد آن را امنیـت گوینـد نـه همـت. نخوانند آن را امنیت بخوانند
  .اندیشۀ او بدون خداوند بهیچ چیز فرو نیاید

حه العزیز در مسجد نشسـته بـود و کـاهی بـر محاسـن مبـارک او اوفتـاده ور اللّهاند کی شیخ قدس  آورده :یتحکا
شــیخ روی بــوی کــرد و گفــت ای اخــی . بــود، درویشــی دســت دراز کــرد وآن کــاه برگرفــت و در مســجد بینــداخت

تعاىل این روی  حقّند؟ کی هفت آسمان بر زمني زند ونیست گردا عزّ و جّلنرتسیدی بدین کی کردی کی خداوند 
تو این کاه را بر محاسن ما روانداشـتی، چـون  تَرِبْجُد وَاقْوَاسْن خاک مسجد نهی آبدین عزیزی را فرمود کی بر

  روا داشتی که در خانۀ خدای بینداختی؟
ريی را روحـه العزیـز بنشـابور بـود اسـتاد امـام بوالقسـم قشـ اللّهن وقت کی شیخ قدس آاند کی در آورده :حکایت

. جواب داد کی اوقاف در دست ماسـت نـه در دل مـا. کنی شنوم کی تو در اوقاف تصرف می پیغام فرستاد کی می
  .باید شیخ باز جواب داد کی ما را دست شما چون دل شما می

روحه العزیـز بنشـابور  اللّهاستاد عبدالرحمن گفت، کی مقری شیخ بود، کی در آن وقت کی شیخ قدس  :حکایت
یکی به نزدیک شیخ آمد و گفت مردی غریبم، بدین شهر درآمـدم و همـه شـهر صـیت و آوازۀ شماسـت و تـرا بود 

شیخ گفت بآمل بودیم، یکی به نزدیک بوالعباس قصاب در آمـد و . کرامتهای بسیارست اکنون از آن یکی بنمای
آنجا بینی پسر قصـابی بـود کـه  آنچچیست کی آن نه کراماتست  نبینی آن همني سؤال کرد، شیخ بوالعباس گفت می

از پدر قصابی آموخت، چیزی بدو نمودند و او را بربودند، به بغداد تاختند، پـري شـبلی او را بـه مکـه فرسـتاد و از 
مکه به مدینه فرستاد و از مدینه به بیت المقدس، خضر را بدو نمودند و در دل خضر افگندند تا این را قبول کـرد 

شوندو توبه  آیند و از ظلمتها بیزار می از آوردو عالمی را روی بوی آورد تا از خراباتها میو صحبت افتاد و اینجا ب
گفـت کرامتـی  جویند، کرامت بیش از این بود؟ پـس آیند و ازما او را می کنند و از اطراف عالم سوختگان می می
شی را درصدر بزرگان بنشانند و به زمني فرو باید در وقت کی بینم، گفت نیک ببني نه کرم اوست که فرزند بُزکُ می

آلت و کسب روزی خـورد  ملک و مال والیت دارد، بی نشود و دیوار بر وی نیفتد و این خانه بر وی فرو نیاید؟ بی
ایـن . و خلق را بخوراند، این همه نه کراماتست؟ آنگه شیخ ما گفت ای جوامرد ما را با تـو همـان افتـاد کـه وی را

گـویی؟ شـیخ گفـت هرکـه بجملـه کـریم را  طلبم تو از شیخ بوالعباس مـی شیخ من از تو کرامات تو میمرد گفت یا 
  :گردد همۀ حرکات وی کریم را گردد پس تبسم کرد و بگمارید و گفت

ــــد ــــاد کــــی از ســــوی بخــــارا بمــــن آی  زوبــــوی گــــل و مشــــک و نســــیم ســــمن آیــــد هــــر ب
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ــــاد ــــروزد آن ب ــــرد کجــــا ب ــــر م ــــرزن و ه  بره
 نـــه نـــه زخـــنت بـــاد چنـــان خـــوش نـــوزد هـــیچ

ـــــیهـــــر شـــــب بگـــــرایم  ـــــاتو برآی ـــــیمن ت  ب
ـــق ـــو از خل ـــام ت ـــم صـــنما ن ـــه بپوش ـــم ک  کوش
ـــه ـــا هرکـــه ســـخن گـــویم اگـــر خـــواهم اگرن   ب

 

ــــنت آیــــد ــــد مگــــر آن بــــاد همــــی از خ  گوی
 کــــان بــــاد همــــی از بــــر معشــــوق مــــن آیــــد
 زیــــرا کــــه ســــهیلی و ســــهیل از یمــــن آیــــد
 تــــا نــــام تــــو کــــم در دهــــن انجمــــن آیـــــد

ـــــ ـــــو ان ـــــام ت ـــــخنم ن ـــــداول س ـــــن آی  در ده
 

 اللّـهپس شیخ گفت چوبنده را پاک گرداند حرکات و سکنات و قالت و حالت آن بنده همه کرامات بود و صـلی 
  .علی محمد و آله اجمعني

  

  فصل سوم
و ابیات کی بر لفظ عزیز او رفته است آن  تی از نامهاروحه العزیز وشمّ اللّهدر بعضی ازفواید انفاس شیخ قدس 

  ک مادرست گشته استقدر کی به نزدی
 
 .شیخ گفت کار دیدار دل دارد نه گفتار زبان *
تا نکشی نفس را زو نَرَهی بدین بسنده نباید شد کی گـویی  هَویِسَ عَنِ الْنَّفْخافَ مَقامَ رَبّهِ وَنَهَی الْ وَاَمّا مَنْ *

 .گفتم مسلمان شدم اللّهال اله اال 
. آرند بیشرت آنند کـی بـدل شـرک دارنـد گفت ایشان بزبان ایمان میرِکُونَ مُشْ مْاِلّاَوهُ اللّهبِ ثَرُهُمْمِنُ اَکْوَما یُؤْ *

 هـرچ یَشـاءُ فِرُ مادُونَ ذلِکَ لِمَنْرَکَ بِهِ وَیَغْیُشْ فِرُ اَنْالیَغْ اللّهاِنَّ رزم شرک نیامُ گوید من خدای عزو جل می
رک آگنده است بريون باید کرد این شرکها اندام به شک و ش بريون شرک بود آنرا که خواهم بیامرزم و ترا هفت

 .ازیشان تا بیاسایند
طـاغوت هـر . تا بنفس خویش کافر نگردی بخدای مـؤمن نشـوی سُهُفُر بِالطّاغُوتِ طاغُوتُ کُلِّ اَحَدٍ نَفْیَکْ فَمَنْ

مـان گویـد کـی فـالن بـا تـو زشـتی کـرد و به دارد و مـی کسی نفس اوست آن نفس که ترا از خدای تعاىل دور می
هیچ چیـز بخلـق نیسـت، همـه بدوسـت، ایـن چنـني ببایـد . باتونیکی همه سوی خلق راه نماید و این همه شرکست

  .استقامت باید کرد و استقامت آن باشد کی چون یکی گفتی دیگردو نگویی و خلق و خدای دو باشد دانست
علیه و سلم آمد و گفت کی مرا سخنی گوی در مسـلمانی کـه اصـلی باشـد کـه  اللّهصلی  کسی به نزدیک رسول *

ذِینَ قـالُوا رَبُّنَـا گوید کـه  و درین آیت می تَقمْثُمَّ اسْ اللّهتُ بِآمَنْگفت بگوی . دست در آن زنم هاِنَّ الـَّ ثُـمَّ  اللـّ
چون روباه چرخـه مزنیـد کـی هـر زمـانی سـر  هگوید التروغوا روغان الثعلب ک معنی درین آیت آن می تقامُوااسْ

و بر آن استوار باشـید و اسـتوار  اللّه اللّهبجایی دیگر زنید کی آن ایمان درست نباشد ایمان چنان آرید کی گویید 
و دوستی با کسـی دار کـه چـون تـو برسـی  بودن آن باشد که چون خدای گفتی نیز حدیث مخلوق بر زفان نرانی

 .اونرسد و باقی باشد تا تونیز هست باشی کی هرگز نرسی
 .شیخ گفت داوری کافریست و از غري دیدن شرکست و خوش بودن فریضه است *
 .اگر توبه اورا نشکسته بودی او هرگز توبه بنشکستی شیخ را گفتند یکی توبه کرده بود بشکست، شیخ ما گفت *
 .عیب مجویید که نیابید گفتی کی توبی نوایی و همو گفت کی معشوقۀ بی شیخ پیوسته می *

 .شیخ گفت هزار دوست اندک بود و یک دشمن بسیار بود *
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 .شیخ گفت روزی در مناجات بار خدایا بیامرز کی دوست چنني دارد و مرپس کی خردۀ دارد *
 .خ را پرسیدند کی مردان اودر مسجد باشند؟ گفت درخرابات هم باشندشی *
 .دریغی مال یافتیم داوری سینه و بی یافتیم به بیداری شب و به بی آنچشیخ گفت ما  *

بـر توآیـد  آنـچدر کـف داری بـدهی و  آنـچدر سـر داری بنهـی و  آنچشیخ را پرسیدند کی صوفیی چیست گفت  *
 .نجهی

 .فهو علیک مشؤم اللّه کل ماشغلک عن: شیخ گفت *
بود گَنده بود چون مرداری کی  حقّهر آن نفس کی نه ب ،آید شیخ گفت در شبانروزی سی هزار نفس ازتو بر می *

 .فریسته از آن بینی بگريد
پـس گفـت دی شـد و . وقت تو میان دونفس است یکی گذشته و یکی ناآمده. وقتلک بني النَفَسني: شیخ گفت *

 .الوقت سیف قاطع. تفردا کو؟ روز امروز اس
 .بیکسو نگریسنت و یکسان زیسنت: شیخ گفت تصوف دو چیز است *
 .و بس و ما سواه هوس و انقطع النفس اللّهشیخ گفت  *
 .تر تر این راه بدو پاینده ه علینا، هرکه قصد اوبدین راه درستحقّمن صح قصده الینا وجب : شیخ گفت *

 .رگفتی کی کن یهودیاً صرفاً واالفالتلعب بالتوریةشیخ بسیا *
 .راحةالنفس کلها فی التسلیم وبالؤهافی التدبري: شیخ گفت *
اختیـارُ مـاجری لـک فـی االزل خـري مـن معارضـة : گفـت. شیخ گفت آن پري را گفتند که دعایی در کـار مـا کـن *

 .الخري اجمع فیما اختارخالقنا و اختیار سواه الشر و الشؤم. الوقت
 .اِذبح النفس واالفال تشغل برت هات الصوفیة: شیخ گفت اینست و بس و این بر ناخنی بتوان نبشت *
 .»شیخ گفت مسلمانی گردن نهادن بود حکمهای ازىل را واالسالم ان یموت عنک نفسک *
چـون بـار دوم بـازنگرد  .ممن ترا بهرت از آنـ شیخ گفت بنده به نماز بازنگرد خداوند سبحانه و تعاىل گوید منگر *

 .نگری ؟ چون بار سوم بازنگرد خداوند تعاىل گوید شوبر آن کی بدو مینگری  خدای تعاىل گوید منگر بچه می

ــــار چــــه گفتســــت امــــروز   دانــــی کــــه مــــرا ی

 

 جـــــز مـــــا بکســـــی در منگـــــر دیـــــده بـــــدوز
 

اند و این هفتاد سوگند است کـی هرکـی را خـدای عـزو جـل بخدای کی د: شیخ ماگفت روزی بر سر جمع کی *
 :آنگه شیخ این بیت بگفت. بیفگنده بود حقّراه دیگر فرا پیش اونهد آنکس را از طریق 

  گفتـــــــــار دراز مختصـــــــــر بایـــــــــد کـــــــــرد

 

ـــــــد کـــــــرد ـــــــذر بای ـــــــدآموز ح ـــــــار ب  وز ی
 

گوید و تـرا  تست کی سخنهابتو درمییار بد آن بود که دو گوید دو گفنت کفر باشد، ازین حذر باید کرد و این نفس 
  .گفتار دراز مختصر باید کرد آنست کی یکی گویی و بس. فگند با خلق بهم درمی

رترین شماست و پرهیـز کـردن ترین شما پرهیزگَ گرامی قیکُمْاَتْ اللّهدَعِنْ رَمَکُمْاِنَّ اَکْ: گوید شیخ گفت خدای می *
اینست راه  وَهذا صِراطُ رَبِّکَ مُستَقِیماردی بوی رسیدی از خودی خودست و چون تو از نفس خویش پرهیز ک

ام را نبود، عاید را نبود و سـاجد را و راکـع رانبـود، ایـن راه ام را نبود و قّواین راه صّو. من دیگر همه کوریست
 .خواهی یما اینست راه من اگر راه مرا میقپرهیز کردنست از خویشنت و هذا صراط ربک مست

گفت درویشی نامی اسـت واقـع چـون تمـام شـد و بغایـت »اللّهتصوف اسم واقع فاذا تم فهو ال«شیخ ما گفت  *
 .برسید آنجای خود جز خدای چیزی دیگر نماند
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 چنانـکشیخ گفت نیکـو ایسـتادۀ . در نماز ایستند چنانکدرویشی روزی در پیش شیخ ما ایستاده بود بحرمت  *
 .نباشیدر نماز ایستند و لکن بهرت ازین آن باشد کی تو 

 .نه خدای را نه چیز و هرکه نه خدای را نه کس هرچشیخ گفت  *
 .ت تست دوزخست و هرکجا تو نیستی بهشتستششیخ گفت هرکجا پندا *
شــیخ گفــت حجــاب میــان بنــده و خــدای آســمان و زمــني نیســت و عــرش و کرســی نیســت پنداشــت و منــی تــو  *

 .حجابست،از میان برگري بخدای رسیدی
و از  مـن قَنَـع شَـبَعَاز توریـة . انـد بـرای کـار بسـنت هار کتاب خدای تعاىل برگزیـدهشیخ گفت چهار سخن از چ *

 .بُهفَهُوَ حَسْ اللّهوَمَن یَتَوکَّلُ عَلی : و از قرآن مَن صَمَتَ نَجا: رو از زبو تَزَلَ سَلِمَمَن اعْ: انجیل
انـد سـالها برامیـد بـوی ایـن  ادهانـد و تـن در د اند و بر یکجـای مالزمـت کـرده شیخ گفت مردان تن را یله کرده *

 .حدیث
 .جل جالله حقّاز شیخ سؤال کردند کی ای شیخ در نماز دست بر کجا نهیم شیخ گفت دست بر دل و دل بر  *
 اند، بایزید کو تا عنان قوی بیند؟ اند عنان باز کشیده شیخ گفت همه عنان و ران بسر کوی بایزید رسیده *

این بجهد بنـده نباشـد . ود کی باز رهد؟ گفت آنگه کی خداوندش برهاندشیخ را پرسیدند که بنده از وایست خ *
نخست وایست این حدیث در وی پدید آرد، آنگه در توبه بر . بفضل و خداوندی وی بود و بصنع و بتوفیق وی

کشد پندارد کـی از  کند، یک چند در آن جهد خود سرمی وی بگشاید، آنگه در مجاهده افگند تا بنده جهد می
کند پس از آن عاجز آید و راحت نیابد کی حایض است و آلوده اسـت، آنگـه بدانـد  آید و یاکاری می می جایی

کی آن طاعتها بپنداشت کرده است توبه کند و بداند کی بتوفیق خداوند بوده اسـت چـون ایـن بدانـد آنگـه راه 
سـتاند و  هـر چیـزی فـرا مـی رود و از همـه کسـی بدلش درآید آنگه در یقني بروی بگشایند، یک چندی می حقّ

پـس در محبـت بـر وی  .داند کی این فراز کردۀ کیست آنگه شـک از دلـش برخیـزد خواریها بکشد و به یقني می
ی مالمتهـا نـبگشانید تا درآن دوستی یک چندی فرا نماید و در آن دوسـتی منـی سـر از مـردم برزنـد و در آن م

برپذیرد در دوستی خدای و از مالمت نیندیشد، پنداشـتی در برپذیرد و مالمت این باشد کی هر چیزی پیش آید 
وی پدیدآید گوید من دوستدارم، در آن نیز یک چند بـدود، از آن نیـز برآیـد وبنـه آسـاید و نیارامـد و بدانـد کـی 

دارد و خداوند را با او فضلست این همه بدوستی و به فضل اوست نـه بجهـد مـا، چـون  خداوند را دوست می
د بیاساید، آنگاه در توحید بر وی بگشاید تا بداند و ببیند و شناساگرداندش تـا بشناسـد کـی کارهـا این همه بدی

همـه پنداشـت اسـت کـی  و اینجا بداند کی همه اوسـت و همـه اللّهما االشیاء برحمةّنبخداوندست جل جالله اِ
رانـد بجبـاری خـویش بـرای  را و غلطیست کی بریشـان مـیبدین خلق نهادست ابتالی ایشان را و بالی ایشان 

خـرب باشـد عیـانش  آنـچآنکه صفت جباری اوراست، بنده بصفتهای او بريون نگرد بداند کی خداوند اوست و 
کند آنگاه به جمله بداند کی او را نرسد کی گوید من یا از  بیند ودر کردار خداوند نظاره می شود و معاینه می می

بنـده آن خواهـد  ین مقام بنده را عجزی پدید آید و وایستها ازوی بیفتد، بنـده آزاد وآسـوده گـردد،من، اینجا در
بنده رفت و بآسایش رسید، همه اوست و تو هیچ کس نیستی، اکنون همـی گـویی کـی  ،کی او خواهد خواست

دانی و بدانی که هیچ کس نۀ، ایـن چنـني  باید آنگه دانش کی تا بدانی هیچ چیز نمی ار میاول ک ام هیچ کس نه
آسان آسان نتوان دانست و این بتعلیم و تلقني بنه آید و این بسوزن بر نتوان دوخت و برشته بر نتوان بست، ایـن 

جذب جذبـة : ثم قال الشیخ. قُرآنمنُ عَلَّمَ الْرَّحْذلِکَ مِمّا عَلَّمَنی رَبِّی اَلْباید  می حقّتعلیم  ،عطای ایزدست
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خرسا و الحیوة  وجود اوصار من الخلق اىل معاینة الذات فحینئذ صار العلم عینا و العني کشفا و الکشف شهودا
ومات وتم الفناء و صح البقاء و زالت التعب و ت الخصحقّموتا و انقطعت العبارات و انمحت االشارات و انم

 غَـوراً فَمَـنْ بَحَ مـأُوکُمْاَصْـ اِنْ أَرأَیتُمْ قُلْالعناء وطاح الماء و الطني و بقی من لم یزل کما لم یزل حني الحني 
 .بِماءٍ مَعني تِیکُمْیَأْ

 .طلبند شیخ گفت خلق از آن در رنجند کی کارها پیش از وقت می *

خود عفو  حقّوق خلق گرداند و از کرم و فضل تقصريدر حقّخود راتبع  حقّعاىل در همه جایها شیخ گفت ایزد ت *
سـت و عجـز صـفت خلـق آنگـه ایـن حقّوق خلق روا ندارد برای آنکه رحمت صـفت حقّکند و درگذارد و در 

 :بیت بگفت
ــــرد ــــاه ک ــــی ش ــــان ک ــــد کریم ــــني کنن   آری چن

 

ــــرد ــــاه ک ــــی نگ ــــم بزرگ ــــی بچش ــــوی ره  س
 

 .در میان سخن روی به یکی کرد از قوم و گفت وحشتها از نفس است اگر اورا نکشی او ترا بکشد شیخ *
* . 
فـی  اللّـهودیعـة  قالصـد: ؟ شـیخ گفـتاللّهشیخ را روزی سؤال کردند کی یا شیخ ما الصدق و کیف السبیل اىل  *

 .ان یکون لصاحب النفس الیه سبیل اللّهواَبی  حقّعباده لیس للنفس فیه سبیل الن الصدق سبیل اىل ال
لع شود کی او را پـريی و اسـتادی نبـود، از وی شیخ گفت اگر کسی در مقامات بدرجۀ اعلی رسد و بر غیب مط *

 .هیچ چیز نیاید و هر حالت که ازمجاهدت خاىل بود زیان آن بیش از سود بود
، توانگریسـت در درویشـی، خداوندیسـت ّلیسـت در ذُایـن تصـوف عزّ: شیخ گفـت روزی در میـان مجلـس کـه *

ــت در  ــی، آزادیس ــت در برهنگ ــنگی، پوشیدگیس ــت در گرس ــدگی، سريیس ــرگ، دربن ــت در م ــدگی، زندگانیس بن
 .تر باشد شريینیست در تلخی هرکه در این راه آید و بدین صفت نرود هر روز سرگردان

دارد و راحتــی  او را از خــدای بـاز دارد از پــیش برمــی هــرچ: شـیخ گفــت مــرد بایـد کــه بــدو کــار مشـغول باشــد *
 .مقصود رسده رساند اگر این ارادت بدین صفت بسر برد ب بدرویشی می

چند راهست؟ بیک روایت گفت هزار راه بیش است و بروایتـی دیگـر  حقّاز شیخ ما سؤال کردند کی از خلق ب *
اما هیچ راه نزدیکرت و بهرت و سبکرت از آن نیست که راحتی بـه  حقّگفت بعدد هر ذراتی ازموجودات راهیست ب

 .کنیم کسی رسد و ما بدین راه رفتیم وهمه را بدین وصیت می

 کرد کی اورا از کجا طلبیم؟ گفت کجاش جستی که نیافتی؟ اگـر قـدمی از صـدق در راه شیخ سؤالدرویشی از  *
 .نگری او را بینی هرچطلب نهی در 

گویـد . نورست؟ گویند نـور فـالن پريسـت آنچبرند از دور نوری بیند، گوید  شیخ گفت آن بنده که بدوزخش می *
 حـقّرا بگـوش پـري رسـاند، آن عزیـز بشـفاعت در حضـرت باد آن سـخن . دنیا آن پري را دوست داشتمی من در

 .آن عاصی، خداوند تعاىل به شفاعت آن عزیز اورا آزاد کند حقّسبحانه و تعاىل سخن گوید در
دارد؟ شـیخ گفـت آنـرا  شیخ را سؤال کردند کی چیست کی بعضی از دوستان را پدید آورد وبعضی را نهـان مـی *

 .کند را سبحانه و تعاىل دوست دارد آشکار حقّوآنکه  تعاىل دوست دارد پنهان دارد حقّکی 
 .کند او بپسندد حقّ هرچکند تا  حقّکند بپسند  هرچاز شیخ پرسیدند کی صوفی کیست؟ گفت آنست که  *
 .اند اند و منعمان آخرت باندوه متنعم شیخ گفت منعمان دنیا بدنیا متنعم *

 .بطرست و ایمان را منزل حزنست اندکه شرک را منزل شیخ گفت پريان ماوراءالنهر گفته *
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 .از بالها حقّحصاریست بنده را از حمایت  هشیخ گفت اندو *
انـد بـه کمنـد انـدوه  حـقّکمند شهوات و اهل آخرت صید شدگان ه اند ب شیخ گفت اهل دنیا صیدشدگان ابلیس *

تَعاىل یُحِـبُّ  اللّهاِنَّ : علیه و سلم للّهاصلی  اللّهو قال رسول  الیُحِبُّ الفَرِحني اللّه اِنْ رَحْالتَفْتعاىل  اللّهقال 
 .کُلَّ قَلبٍ حَزِین

ن خاطر گذر آتعاىل بباید گفت، آنگه بهرکه از غیب بر حقّشیخ گفت چون کسی رامهمی پیش آید در خاطر آید ب *
 .کند بباید گفت و خود را در میان نباید دید

ببایـد کـردن تـو بکـن کـی نـاکرده  هـرچنمانـد و بباید گفت تو بگوی که ناگفته  هرچشیخ گفت درویشی را کی  *
 .نماند

بخط خواجه ابوالربکات شیخ دیدم که نبشته بـود کـی از پـري ابـوبکر درونـی شـنیدم کـی گفـت از پـري بوالحسـن  *
علیه  اللّهباروزی شنیدم کی وی گفت کی این خرب از شیخ بوسعید بوالخري شنیدم و سماع دارم کی رسول صلی 

 .احبَّ قوماً علی اعمالهم حُشر فی زمرتهم و حوسب بحسابهم و ان لم یعمل باعمالهم من: و سلم گفته است
اند کی هیچ کس درین  الغنی تعب محبوب و الفقر راحة مکروهة و جملۀ فضال و مشایخ اختیار کرده: شیخ گفت *

 .معنی موجزتر و نیکوتر ازین نگفته است
ن سـاعت کـی در وجـود آمـده اسـت تـا بانـگ نمـاز آنـد درکـی پـیش شـیخ آوردۀ اند کی هر فرزند و نبـري آورده *

بگوشش فرو گوید شیخ دهان بر گوش وی نهاده است و به گوشش فرو گفتی بجای بانگ نماز که ایـن حـدیث 
 .را باید بود

 .اسرتاح منهم حقّمن نظر اىل الخلق بعني الخلق طالت خصومته معهم و من نظر الیهم بعني ال: شیخ گفت *
من یقرع ابواب الجنـة مـن امتـی فقراؤهـا و اکثـر اهـل الجنـة مـن امتـی  علیه اللّهفت صلی شیخ گفت رسول گ *

اذا  علیـه اللّـهو مـن االقمـاع؟ قـال صـلی  اللّهضعفاؤها و شرار امتی من یساق اىل النار االقماع، قیل یا رسول 
 .اکلوا لم یشبعواواذا جمعوا لم یستغنوا

 .ب باستاذ فهو بطالمن لم یتأد: شیخ گفت *
التصـوف الصـرب تحـت االمـر و النهـی و الرضـا و : خ گفـتشیخ را در مجلس سؤال کردند کی ما التصوف؟ شی *

لم یظهر علی احد حالة شریفة منیفـة اال واصـلها الصـرب تحـت االمـر و : پس گفت. التسلیم فی مجاری االقدار
 .و احکامه عزوجل اللّهالنهی و الرضا و التسلیم بقضاء 

از آنست کی در آن دل اخالص نیسـت و  ش رازی نیستحقّی نیست و با ّرسِ حقّشیخ گفت در هر دىل کی از  *
علیـه انـه قـال اذا کـان  اللّـههر کرا اخالص نیست بهیچ روی خالص نیست، آنگه گفت خربست از رسول صلی 

لالخالص النطلق انت و اهلک  اللّهیوم القیمة جیء باالخالص و الشرک کحیوان بني یدی الرب تعاىل فیقول 
مَن جـاءَ بِالحَسَـنةِ علیه  اللّهصلی  اللّهمعک اىل النار ثم تال رسول  ة و یقول للشرک انطلق انت و مناىل الجن

ارِ هَـلْ مَن جاءَ ِبالسَّیِّىَٔةِ فَکُبَّتآمِنُون و . مِن فَزَعٍ یَومَئذٍ فَلَهُ خَريٌ مِنها وَهُمْ ا تُجْـ وُجُوهُهُم فِي النـّ زَون اِلـّ
اطلبوا االخالص فان فی االخالص خالص فی الدنیا و االخرة، کـذا قـال رسـول : گفتپس  مَلونَتَعْ تُمْماکُنْ
 .علیه یا معاذ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل اللّهصلی  اللّه

یکـی گفـت یـا شـیخ . العالم هوالمخلص فمن الاخالص له فی قلبه فال علـم لـه فـی دینـه و شـرعه: شیخ گفت *
در دل و جان  حقّیست از اسرار علیه و سلم گفته است که اخالص سرّ اللّهاخالص چیست؟ گفت رسول صلی 

و موحـد کـه موحـد اسـت بـدان سـر  بنده که نظر پاک او بدان سر است و مدد آن سر از نظـر پـاک سبحانسـت
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و  فٌ بِعِبـادِهلَطِیـ اللّهگفته است  چنانک حقّکسی گفت ای شیخ آن سر چیست گفت لطیفۀ از الطاف . است
تعاىل پیدا گردد نه به کسب و فعل بنده، ابتدا نیازی و حزنی و ارادتـی در دلـش  حقّآن لطیفه بفضل و رحمت 

لع علیـه ملـک مقـرب ن دل بنهد که الیطّآپدید آرد آنگه بدان نیاز و حزن نظری کند به فضل و رحمت لطیفۀ در
علیه گفت تا بـا خلـق بگویـد  اللّهبا رسول صلی  اخالص است گویند و آن اللّهوال نبی مرسل و آن لطیفه را سرّ

 .مَعُونَرَ حُواهُوَ خَريٌ مِمّا یَجْیَفْوَبِرَحمَتِه فَبِذلِک فَلْ اللّهبِفَضلِ  قُلْ
من کان حیوته بنفسه فحیوته اىل ذهاب روحه و من کان حیوته باالخالص و الصدق فهو حی بقلبه : شیخ گفت *

 .االخالص الذی الیکتبه الملکان والیطلع علیه انسان: پس گفت. دار اىل دار ینقل من
شیخ گفت هرکس کی بنفس زنده است به مرگ بمريد و هرکـه بـاخالص و صـدق زنـده اسـت هرگـز نمـريد، از  *

 :پس شیخ گفت. سرایی به سرایی نقل کند
ــــــزَّ اُْق ــــــا ع ــــــدُهی ــــــا عَب ــــــذي اَنَ ــــــمُ بالَّ  سِ

ـــــــــو ـــــــــدَالً سِ ـــــــــي بَ  اکِ خَلیلـــــــــةًال ابتَغِ
ـــــــــوْ ـــــــــةً وَدَعَ ـــــــــوقی ترب ـــــــــو اَنَّ فَ  تنیوَلَ

ـــــــتْاِوَ ـــــــوب تَقَطَّعَ ـــــــا خَلُ ـــــــکِ ی  ذا ذَکَرتُ
 

ــــــات ــــــوَت عَرف ــــــا حَ ــــــیجُ وَم ــــــهُ الحج  وَلَ
ـــــــــات ـــــــــرامُ ثق ـــــــــوىل وَالکِ ـــــــــي بِقَ  فَثِق

 وَالعِظــــــــامُ رُفــــــــات کَ�ِتُ صــــــــوتِبْــــــــلَاَجَ
 کِ وَزادَتِ الحَسَــــــــــراتکبــــــــــدي عَلَیْــــــــــ

 

  :بگفتپس شیخ را وقت خوش گشت و این بیت 
 ه ســـــاىل بیســـــتدگـــــر مـــــرده بـــــوم برآمـــــ

ـــت ـــا کیس ـــی کاینج ـــاک برنه ـــت بخ ـــر دس   گ

 

 چنــــد پنــــدرای کــــه گــــورم از عشــــق تهیســــت
ــــــد کــــــه حــــــال معشــــــوقم چیســــــت  آواز آی

 

راسـت و از  حـقّقایمسـت و  حـقّپس شیخ گفت معشوقۀ موحدان آن سر پاکست و این سر باقی بود آن سر بنظر 
  .است و هر کرانیست او حیوانست ّیاست هر کرا آن سر هست حَنصیب خلق پاکست و درین قالب عاریتی 

 .الیموت ابدا اللّهاالمن عاش ب: شیخ گفت روزی بر سر منرب *
فی قلبک موجودا فطهـر قلبـک عـن غـريه فـان الملـک الیـدخل بیتـا فیـه  حقّتَ ان یصري الاذا اَرَدْ: قال الشیخ *

زوبريون رو خانه مـرا : اال هو و التکون انت معه کما قیل الخرافات و االقمشة و انما یدخل بیتا فارغا لیس فیه
 .بُنگاهست

شیخ گفت فضل ما بر شما از آنست که شما با ما گویید و ما با او گـوییم، شـما از مـا شـنوید و مـا از وی شـنویم  *
 .شما با ما باشید ما با او باشیم

 اللّـهمن باطن االحوال و حسن القدوة برسـول  و هذا اللّهحسن االفتقار اىل : یقة العبودیة شیئانحقّ: شیخ گفت *
طوبی لمن کان له فـی عمـره نفـس : گفت. علیه و سلم و هذا الذی لیس للنفس فیه نصیب و الراحة اللّهصلی 

واحد، خنک آنکه او را در همه عمر نفسی صافی برآید و آن نفس ضد نفس باشد و هر کجا نفس غالـب بـود 
 .وداین نفس نباشد بلکه دود تنور ب

پس گفت این تغري و تلون و شورش و اضطراب همه نفسیست آنجا . قفی الخلق بالخل حقّارادة ال :شیخ گفت *
وحشة والمـع  اللّهیقت کشف شود آنجا نه ولوله بود ونه دمدمه ونه تغري و نه تلون لیس مع حقّکه اثری از انوار 

 :پس گفت. النفس راحة
ـــدان بـــودا ـــد کـــی جگـــر ســـوخته خن ـــرد بای   م

 

 نــــه همانــــا کــــی چنــــني مــــرد فــــراوان بــــودا
 

علیـه ان ترضـی الخیـک مـا ترضـی  اللّهقال النبی صلی : خ سؤال کردند کی ای شیخ ماالفتوة؟ شیخ گفتاز شی *
 .یقة الفتوة ان تعذر الخلق فیما هم فیه و من صحب الفتیان من غري فتوة یفتضح سریعاًحقّپس گفت . لنفسک
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 .تعاىل فی کل یوم ثلثمائة و ستني نظرة اىل قلب عبده اللّهان : شیخ گفت *
 .و تا کوشش نبود بینش نبودکشش به از کوشش، تا کشش نبود کوشش نبود : پس گفت *
 .من طلبه بالعبودیة الیجده و من طلبه به یوشک ان یجده: پس گفت *
لوبسط بساط المجدوالفضل لدخل ذنوب االولني و االخرین فی حاشیة من حواشـیه ولوبـدت عـني : پس گفت *

 .المُسیء بالمحسن حقّمن عیون الجود ال
بودندی نه درویشان بودندی اسم ایشان صفت ایشـان اسـت  اند اگر ایشان ایشان درویشان نه ایشان: پس گفت *

 .راه طلبد گذرش بر درویشان باید کرد که در وی ایشانند حقّهرکه ب
 :انقطع عن الکل حتی یکون لک الکل، پس گفت: شیخ ما گفت[ *

 الـــــــــــذکر یمنعنـــــــــــی والجـــــــــــودیطمعنی
ــــــــــه   فالوجــــــــــود والذکــــــــــر اســــــــــري ب

 

ـــــع عـــــن هـــــذا و عـــــن ذاکـــــاحـــــقّوال  یمن
 ]ذ نادیـــــــــت ایاکـــــــــاحتـــــــــی فـــــــــوآدی ا

  

و الرفق مع الخلق و  حقّالصدق و الرفق، الصدق مع ال: شیخ ما را پرسیدند که یا شیخ کیف الطریق؟ شیخ گفت *
انّ المروءَةاحتمال زلل االخوان والیسود الرجل حتی یکون فیه خصلتان الیأس عما فی ایـدی  قداتفق المشایخ

 .الناس وَالتغافل عما یکون منهم
مـراد در کنـار نهادنـد بـدرش بـريون کردنـد و هـرک در  روزی مریدی را کی بمُراد مرسـاد کـی هرکـه: تشیخ گف *

پـس گفـت هـر کسـی را وایسـتی . وایست و ناوایست خود ماند دست از وی بشوی که بالی خود و خلق گشت
 .است و وایست ما آنست که مارا وایستی نبود،

شیخ ما را سؤال کرد درویشی کی یا شیخ این چه سوزست کی دریـن دلهاسـت؟ شـیخ گفـت ایـن را آتـش نیـاز  *
آتش زنده آتـش نیـاز اسـت کـی . یده است یکی آتش زنده و یکی آتش مردهگویند و خدای تعاىل دو آتش آفر

و آن آتشی است نورانی، چون نفس سـوخته گشـت  ،در سینهای بندگان نهاده است تا نفس ایشان سوخته گردد
و این آتش است کـه  .شوق گردد و آن آتش شوق هرگز برنسد نه درین جهان و نه درآن جهان آنگه آن آتش نیاز

ما عالمة ذلک النور؟ قال  اللّهبعبدٍ خري اَقَذَفَ فی قلبه نوراقیل یا رسول  اللّهعلیه اذا اَرادَ اللّهرسول گفت صلی 
آن سـایل گفـت یـا شـیخ . التجافی عن دارالغرور و االنابة اىل دارالخلود و االستعداد للموت قبل نزول المـوت

آن دیـدار ! از دیدن ماه بهره برنتـوان داشـت: آتش شوق آرام گريد؟ شیخ گفتآن دیدار پاک عطا کند آن  چون
گـردش بـر . غیـب خواهـد بـود امروز غیبسـت فـردا کـه بخواهنـد دیـد چنانکتشنگی زیادت کند نه سريی آرد 

آیـد تـا ایمان خود بیند آن نور ایمان بود کی از دلها بچشـمها  صفت او روا نیست هر کسی کی بیند او را بر حّد
بسوزندش چه دریـن جهـان و چـه دران  بآن آتش مرده می خود جالل و جمال خود بیند بدان نور ایمان بر حّد

 :جهان پس این بیت بگفت
ــــوخت ــــور آزر را نس ــــز پ ــــرود هرگ ــــش نم  آت
  تــا بــدین آتــش نســوزی تــو یقــني صــافی نــۀ

 

ــرت شدســت ــو خاکس ــش چ ــن آت ــورآزرپیش ازی  پ
 خواه اگـر دیوانـه خـوانی خـواه گـویی بیهذَسـت

 

اند اول همان گفت که آخر، اما عبارت مختلـف بـود و معنـی  طریقت سخن گفته شیخ گفت هفتصد پري از پريان *
ش مشغول شـدی ازو خویه تو نیست کی چون ب و هیچ تکلف ترا بیش از. یکی بود کی التصوف ترک التکلف

 .بازماندی
*  
پريی برود تواند؟ شیخ گفت نتواند از آنکه کسی باید کـی بـدان  شیخ را پرسیدند کی اگر کسی خواهد کی راه بی *
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گوید این فـالن منزلسـت، اینجـا زیـادت مقـام بایـد کـرد و  و در هر منزل می راه رسیده تا او را بدان داللت کند
رود تـا بـه  ت دل آن راه مـیدهـد تـا او بقـوّ اگر مهلکه جایی باشد بگوید کی حذر باید کرد و او را برفق دل می

ام جانـب س کی تنها رود چون دیوی باشد در میان بیابانی فرو مانـده، ندانـد کـی راه ازکـدكو آن. مقصود رسد
و اصـل ایـن راه فرمـان  رضِ حَريانَه الشَّیاطِنيُ فِي الَاْوَتْکَالَّذِي اِستَهْفرماید  می عزّ و جّل حقّ چنانکاست 

 بردن پري بود فان تطیعوه تهتدوا چون مرید پري را فرمان بردار باشد همچنان بود کی خدای را طاعت دارد وَمَـنْ
 .، و الشیخ فی قومه کالنبی فی امتههاللّیُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد اَطاعَ 

 .بصحبة االخیار اللّهایاک و صحبة االشرار والتنقطع عن : شیخ گفت *
و عزیـز نگردانـد بنـده را  .صحبت را شرطهاست، نیکوترین لباسی که بنده پوشد لباس تواضع است: شیخ گفت *

و تواضع شکستگی بود و سرنهادن درین راه و کارها پدید ناآمـدن و هـیچ  اللّهتواضَعَ للّه رَفَعَهُ  مگر تواضع ومَن
و  .ابلـیس گفـت انـا خـري منـه چنانکآفت بنده را در راه برت از تکرب نیست و تکرب سرفرازی باشد و منی کردن 

گوید با مردمان نگر تامنی نکنی و نگویید من و بنگریـد تـا چـه آمـد بـر  د و میگرد گویند ابلیس در بازارها می
 .تکرب و بزرگواری صفت اوست و هرکه با خداوند منازعت کند و در برابر آید قهرش کنند من از

یشـد علیـه التصوف بالتلقني کالبناء علی السرقني، پس گفت هذا االمر الیخاط علی احد باالبرة وال: شیخ گفت *
 .بالخیط

هرکـه هـم  شیخ گفت هرکه با ما درین حدیث موافقست او ما را خویش است اگر چه ازو تـا مـا مرحلهاسـت و *
و هرگـه کـه کـاروانی را  آنگه گفت قحط خدا آمده است، پشت ما نیست درین حدیث او ما را هیچ کس نیست

بـا جمـع خـویش گفتـی  پاره پاره پوشند و آنگه يدیدی گفتی از هم کاران ما هیچ کس با شما بودند کی جامها
 .اند و ایشان را در دوجهان کار نیست هم کاران ما اندکی

 :شیخ گفت کی حکم وقت راست و فرمان غیب راست آنگاه گفتی *
  زلفــــت ســــیه اســــت مشــــک را کــــان گشــــتی

 

ــــو همــــه آن گشــــتی  ازبــــس کــــه بجســــتی ت
 

را بـرت اسـت کـه باجبـاری و شیخ گفت که این همه خالیق را آسانست که بـارحمن و رحـیم کـار افتـاده اسـت مـا 
  .قهاری کار افتاده است

ــــــــی ــــــــود حريان ــــــــیش ب ــــــــان را ب   نزدیک

 

 
  

 .نتوانیم کرد کنیم مابدین بار خدای کاله گوشۀ خود راست می شیخ گفت هر چند می *

کننـد و هرکجـا کـی  مـی دلیلـی حـقّترا ب چنانکشیخ گفت در هر کاری کی بود یار باید و درین راه یاران بایند  *
 .فرومانی یاری دهند

بـر وی باشـد ببینیـد مـا نیـز  هـرچشما بطبقی فرو نگریـد و  چنانکنگریم از شرق تا به غرب  شیخ گفت ما می *
ختم شد و اینجا ختم شـد  کس هست جایی کی بدین حدیث گرفتارست؟ بینیم تا هیچ نگریم همچنان و می می

 .کسی بودی یا قومی بودی کی گرفتار این آیدی واجب استی بر ما به پهلو آنجا خزیدنو اگر در همه دنیا 
*  
زد و رقـص  روزی در سماع در حـالتی بـود و نعرهـا مـیمُقری عبدالرحمن گفت کی مقری شیخ بود، کی شیخ  *

کرد در حلقۀ جمع، چون بنشست و ساکن گشت ما خاموش بودیم شیخ گفت هفتصد پري در ماهیت تصوف  می
 .اند تمامرتین و بهرتین همه قولها اینست کی استعمال الوقت بماهو الوىل به سخن گفته
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 .ایق فی مماتهم احیاءحقّاهل الرسوم فی حیوتهم اموات و اهل ال: شیخ گفت *
جسـتیم در کـوه و  گشتیمی و این حدیث سر بر پی ما نهاده بودو ما خـدای را مـی شیخ گفت وقتها هر جایی می *

یـابیم کـی  ایم کـی خـود را بـاز نمـی و بودی کی بازنیافتیمی و اکنون چنان شده در بیابان، بودی کی بازیافتیمی
دم زدن بخـودی  ایم و آن صفت او بودو ما نبودیم، او خواهد بود و ما نخواهیم بود واکنـون یـک همه او مانده

و نـامی نتوانیم کی باشیم و ما را دعوی مشاهده و تصوف و زاهدی نرسد، کسی کـی اورا چیـزی نبـود  خود می
 .نباشد او را نامی توان نهاد؟ این خود محال باشد و روا نبود

هـای دیگـر مجلـس علمسـت و ایـن  شیخ گفت هر کرا کی او باید اینجا باید آمد تـا بُـوی او شـنود و آن مجلـس *
وند خدا عزّ. کنند و جاه ا زخود دور می جویند و اینجا کاله و عزّ ست ایشان در آن کاله و جاه و عزّحقّمجلس 

 .جمله مراست گوید لم یَزَل که عزّ راست لله العزة جمیعاً به کالم خویش می

 .ال طریقت استاو بطّ شیخ گفت هر قرایی کی در سماع درویشان *
سگکی بر انجا بگذشـت ! خ این کاروانگفت در میهنه کاروانی بدانجا بگذشت شیخ گفت فرّ شیخ مجلس می *

ر قیامت او را بر سگ اصحاب الکهف شرف خواهد بـود کـی وی ایـن سـخن را فردا د! خ این سگگفت فرّ
 .بشنید

بباید نگریسنت تا  شیخ را در نشابور سؤال کردند کی هیچ نشانی هست در دنیا کی خداوند از بنده راضی باشد؟ *
داوند راضی هست یا نه، اگر راضی دارد در دنیا، آن بنده از خ سبحانه و تعاىل بنده را می حقّبدان صفت کی 

 .است خداوند هم از وی راضی است
 .شیخ گفت هرکجاکی ذکر بوسعید رود دلها خوش گردد زیرا کی از بوسعید بابوسعید هیچ چیز بنمانده است *
تعـاىل  حـقّرا بتوان دیـد و درویـش رانتـوان دیـد؟ گفـت بـرای آنکـه  حقّاز شیخ سؤال کردند کی چونست کی  *

 .نتوان دید را بتوان دید و درویش نیست است و نیست هستست، هست
یقت بردارید بنقد براحت افتیـد حقّشیخ گفت ای مسلمانان بدانید کی بی بار شما را بنخواهند گذاشت،اگر بار  *

 .و فردا بیاسایید و گرنه باطلی بر گردن شما نهند کی نه در دنیا بیاسایید و نه در آخرت
اکرب گفت معنی آنست کی یاد کـرد خداونـد بنـدۀ خـویش را  اللّهوَلذِکر نی این آیت کی شیخ را پرسیدند از مع *

زیرا کی بنده او را یاد نتوان کرد تا از نخست اوبنده را یاد نکند، آن بزرگرت که خداوند بنده را یاد کند و . بزرگرت
د را یاد کند وبنـده هـیچ کـس نیسـت در خو نیکو بنگری او می. بنده را توفیق دهد تا بنده نیز خداوند را یاد کند

نباشد، هرکجا شوی تـا اونبـود  او میانه، بنده بسیاری بدود و گرد جهان برآید، پندارد که راحتی هست، جایی بی
 :بینی بیت راحت نبود، او خود همه جایی هست، هم اینجا اورا می

ــــــدم فرســــــودم ــــــدم و ق ــــــد دوی ــــــک چن  ی
ـــــودم ـــــت س ـــــت وفای ـــــه بیع ـــــت ب ـــــا دس   ت

 

ــــــودمآ ــــــد س ــــــد نام ــــــو پدی ــــــی ت ــــــر ب  خ
 در خانـــــــــه نشســـــــــتم و فـــــــــرو آســـــــــودم

 

الِحاتِ کانَـتْپیش شیخ مقریی این آیة برخواند  * ذینَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصـّ اتُ الفِـردَوسِ نُـزُالً  لَهُـمْ اِنَّ الـَّ جَنـّ
 :شیخ گفت بیتخالِدینَ فِیها 

  جــــــز درد دل از نظــــــارۀ خوبــــــان چیســــــت

 

ـــیم ـــه از س ـــت و کیس ـــدو دس ـــرا که ـــت آن  تهیس
 

  :شیخ گفتسَیّآتهم حَسَنات  اللّهفَاوُلئِکَ یُبَدِّلُ مقری برخواند 
  مـــــا را بســـــر چـــــاه بـــــری دســـــت زنـــــی

 

ــــی ــــر دســــت زن ــــی دو دســــت ب  الحــــول کن
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. تــر نیامـد بــا ایـن همــه بدسـت وی جــز بـادی نبــود شـیخ گفــت عزیزتـر از ســلیمان نیایـد و ملــک از وی عظـیم *
کـتش بـوی نمودنـد کـی او را از تخـت فروآوردنـد و صـخرجنی را بـر جـای او آنگـه قـدر مل وَلِسُلَیمانَ الـرّیحَ

نشاندند تا همان ملک که وی را بود وی نیز براند آنگه سلیمان را بوی بـاز نمودنـد کـه ایـن مملکـت کـرای آن 
 .ديعْبَ بَغي لِاَحدٍ مِنْهَب ىل مُلکَّاال یَنْاق آن نیست که تو گویی حقّنکند کی بوی باز نگری،این را است

الدولـة اتفـاق : گـوییم اند و مـا مـی شیخ را پرسیدند کی دولت چیست؟ شیخ گفت درین معنی بسیار سخن گفته *
چون پدید آید آن عنایت ازىل باشد سبقت العنایة فی البدایة فظهرت الوالیة فـی النهایـة همـه رنگهـا را . حسن

 .غَةًصِبْ اللّهسَنُ مِنَ وَمَن اَحْ اللّهغَةَ صِب فرماید می چنانکدر دنیا کنند، دلها را رنگ در ازل کرد 

ـــــوي ـــــنَ اله ـــــت مِ ـــــا عرف ـــــواک اوّلُ م   وَهَ

 

ــــــــــبَ االَوّال ــــــــــي الحبی ــــــــــبُ الیَنس  وَالقل
 

این دولت از آن جمله نیست که او را بسوزن بتوان دوخت یا برشته توان بست یـا بـه میـزان برتـوان سـخت چـون 
  :بیت. نبود نبود

  آنــــــــرا کــــــــه بیامدســــــــت دنیــــــــا آمــــــــد

 

 دانــــــی کـــــــه بیامــــــده چـــــــو آورده نبـــــــود
 

یکی بر پای خاست، گفت ای شیخ پس ما را چه تدبري؟ شیخ گفت التدبريُ فی العقلِ تَدمريٌ والتدبري فی العِشقِ   *
،تـدبري صـفت دوست و خداونـدِ خـویش بادشـمن خـود تـدبري کنی حقّتَزویر هیچ خطایی برت از آن نبود کی در 

نفس است و نفس دشمنست، اگر تدبري خواهی کرد با زیرکی باید کرد و از اول عهد تا منقرض عالم زیـرک تـر 
نهـی  آنـچن رو و از آعلیه نبود ونخواهد بود، تدبري با وی کن و بنگر تا چه گفته اسـت بـر اللّهاز مصطفی صلی 

 .کرده است از آن دور باش
  گفتـــــــــار دراز مختصـــــــــر بایـــــــــد کـــــــــرد

 

 وزیــــــــار بــــــــدآموز حَــــــــذَر بایــــــــد کــــــــرد
 

تـا تـو بـاتویی هرگـز راحـت نیـابی نفسُـک سِـجُنک اِن  تَ مَنِ اتَّخَذ اِلهَهُ هَویهُاَرَأَیْیار بدآموز تو نفس تو است 
  .خرجتَ منها وقعتَ فی راحةِ االَبَد

عقل اسرار ربوبیت شیخ را وقتی سؤال کرد درویشی کی یا شیخ عقل چیست؟ شیخ گفت العقل آلة العبودیة، به  *
 .نتوان یافت که وی محدثست و محدث را بقدیم راه نیست

شیخ ما گفت هیچ کار را مشاییاکی شایستۀ هر کار که گشـتی . شیخ را درویشی گفت یا شیخ دعایی در کار ما کن *
و قاعدۀ بندگی برنیستی اسـت تـا ذرۀ اثبـات در صـفات تـ ،در بند آن ماندی و آن حجاب تو گشت از خدای تو

نه از  اِيل هرُون فَارسِلْموسی گفت . اثبات صفات خداوند است ونفی صفات بنده. ماند ماند حجاب می می
ایم  گفت ما را هم درین نیستی بگذار که از بود خود سري گشته گریخت ولکن نفی را ذوق یافته بود می نبوت می

علیه و سلم همچنني گفت در  اللّهی رسول صلی باید ک ایم، گفتند نبوت را نفی خلقیت می و بالهای بسیار کشیده
اینجـا  اَنـا لَسـتُ بِقـاريءٍگفت  گفت اِقَرأ واو می غار کی یا جربئیل ما را همچنني بی سر و پای بگذار و او می

 خواهی؟ ن هستند ازمزدور خدیجه و یتیم بوطالب چه میابزرگان و دنیادار

  ســــــــودت نکنــــــــد بخانــــــــه در بنشســــــــنت

 

ــــــــــدامنم ببا ــــــــــت ب ــــــــــد بســــــــــنتدامن  ی
 

شیخ گفت پادشاهان بنده نفروشند شما جهد کنید تا بنده شوید چون او به بندگی بپـذیرفت و خطـاب یاعبـادی  *
 .شنوانیدکار شما از قیاس و تصرف درگذشت

یکی گفت یا شیخ بنده به گناه از بندگی بیفتد؟ شیخ گفت چون بنده بودنه، پدر ما آدم چون بنده بود به گناه از  *
آدم افتقـار  تِخـارذَنبٌ مَعَ االفتقارِ خَريٌ من طاعَةٍ مَـعَ االِفْافتاد بندۀ او باش هر کجا خواهی باش  خداوند بنه
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 .اللّهآورد و ابلیس افتخار لوال العصاة لَضاعَ رحمة 
گفت گفت سر درین سخن جنبانید تا روز قیامت از شما سؤال کنند که شما کیسـتید گوییـد  شیخ روزی سخن می *

 .نقدبند از شما بردارنده سخن کسهای تویم تا ب سر جنبانان
بایـد،  شـیخ گفـت اختیـار کـردۀ خداونـد مـی لُقُ مـا یَشـاءُ وَیَختـارُوَرَبُّکَ یَخْشیخ را سؤال کردند ازین آیت که  *

ما آن بهرت باشیم کی نباشیم، اگر کششی پدیـد آیـد بنـده  باید، اختیار بنده بکار نیاید شایسته وآراستۀ خداوند می
بدان کشش آراسته گردد و پرياستۀ کوشش گردد وشایستۀ بینش گردد چون بینا گشت شنوا گردد آنگه با او گویـد 

ا شاد بـاش کـی بگوی بفضل و رحمت م مَعُونَرٌ مِمّا یَجْوَبِرحَمتِه فَبِذلِک فَلیَفرحوا هَوَ خَیْ اللّهبِفَضلِ  قُلْ
هرکسـی  .گوییم هُوَ خري گرد کنی ما را گفت هُوَ خريٌ یا ابنَ ابی الخري ما شما را می هرچبدین نازیدن ترا بهرت از 

گـوییم شـما را  گروهی به دنیا گروهی به عقبی گروهی به درجات گروهی به حسنات، ما می: نازند به چیزی می
یـاتو، : بوالقاسم بشر یاسني در میهنه پريزنان را این ذکر در آموختی. بود و هست و باشد کی این همه نبود و او
ا یجمعُـونتعاىل گوید  حقّوحدک الشریک لک و این جمله آنست کی . یا همه تو، یا همه تورا  هُـوَ خَـريٌ مِمـّ

سخن کی گشاید . استای مسلمانان غریب شد کسی کی ازین بویی دارد و یا کسی که از خودی خود سري آمده 
نیاز خواستی بود،خواسـت بکـار نیایـد، نیـاز مغنـاطیس ! باید بر نیاز کسی گشاید کی بُوی گرفتاری دارد، نیاز می

 .یقت را بخود کشدحقّاست کی اسرار 
شیخ گفت خداوند تعاىل پیش از آنکه این قالبها بیافرید جانها را به چهـل هـزار سـال بیافریـد و درمحـل قـرب  *

آنگه نوری بریشان نثار کرد ودانست که هر جانی از آن نور چه نصیب یافت بر قدر آن نصـیب ایشـان  بداشت و
گشتند، و کسانی که درین دنیا با یکدیگر قرار و  آسودند و در آن پرورده می داشت تا در آن نور می را نواخته می

دوسـت دارنـد ایشـان را دوسـت خـدایی انس یابند، آنجا با یکدیگرشان نزدیکی بوده باشد، اینجا یکدیگر را 
اگـر یکـی بـه . چـون اسـبان آنگه هرکه خدای را جوید بدان طلب به یکدیگر بوی برند کماتشـام الخیـل، گویند

یکدیگر یابند و اگر یکی در قرن اول افتد و دیگر در قرن  مغرب باشد و یکی به مشرق انس و تسلی به حدیث
تعاىل آراسته باشند، به هیچ چیـز از  حقّپنجم این آخر را فایده و تسلی جز به سخن اول نباشد، این قوم بفضل 

 هرکه به چیزی ازیـن معـانی فـرود آیـد جـز. خداوند برنگردند نه به بال نه به نعما نه به کرامات و نه به مقامات
دروغ زن نباشد برای آنکه کرامات و مقامات و درجات همـه نـه خداییسـت، همـه نصـیب بنـده اسـت و هرکـه 

 .بدین فرو آمد نصیب پرست گشت
شیخ گفت ای مسلمانان تا کی از من و من شرم دارید مکنید چیزی کی در قیامت نتوانیـد گفـت اینجـا مگوییـد  *

 اول کسـی کـی گفـت مـن. بـرآرد ایـن منیـت درخـت لعنتسـت کی آن بر شما وبال باشد این منیت دمار از خلق
 ..شود رسد و هر روز از خدای دورتر می گوید من ثمرۀ آن درخت بدو می هرکه می. آن من بود درخت لعننت

شـیخ گفـت یـک سـاعت اندیشـه از نیسـتی  تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَريٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍشیخ را پرسیدند از تفسري این خرب  *
 .خود بهرت از یک ساله طاعت باندیشۀ هستی خویش

 .للسماع قلب حی و نفس میت: از شیخ سؤال کردند از سماع، شیخ گفت *
 .عوت بی سیمشیخ گفت ما مجلس بی علم کنیم ود *
 یـابیم همـه او شـدیم و جـوییم نمـی یافتیم و گاه نه، اکنون خود را مـی جستیم گاه می را می حقّشیخ گفت مدتها  *

 :بیت. همه اوست
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 بچـــــــــون و چـــــــــرا درشـــــــــدم ســـــــــالیان
  چــــو از خــــواب بیــــدار شــــد خفتــــه مـــــرد

 

ــــــان  کچــــــون ایــــــن چنــــــني و چــــــرا آن چن
ــــــداری آســــــان تــــــرش گشــــــت درد  بــــــه بی

 

هـا رسـیده  از بزرگان این سخن را تفسري کرده است کی مرد باید کی بهمۀ کـوی مه چیز ببایدشیخ گفت مرد را ه *
 .یچ چیز باز ننگرده بود و آزموده تا دلش به

شناسـد و هرکـه بخـدای بدانـدیش اسـت خـدای را  شیخ گفت هرکه بخویشـنت نیکـو گمانسـت خویشـنت را نمـی *
 .شناسد نمی

 .ىل لما ابتلی بالذنب احب الخلق الیه یعنی آدماتع اللّهلوال ان العفو احب االشیاء اىل  :شیخ گفت *
*  
مـن عـرف نفسـه بالعـدم عـرف ربـه : شـیخ گفـت. »نفسـه فقـد عـرف ربـه من عـرف«: شیخ را سؤال کردند که *

 .بالوجود
 .ود نه بکوشششیخ ما گفت برنج در رنج توان افزود و لکن در روزی نتوان افزود آن به بخشش ب *
 .شیخ گفت کوه را به مویی کشیدن آسانرت از آنکه از خود بخود بريون *
 .بالصدق کتب له منشور الوالیة اللّهمن عاجل : شیخ گفت *
کشیم ایشان ببیننـدی بهمـۀ رنجهـا  ما می آنچاند اگر  شیخ گفت مردمان گویند کی ایشانرا خوش است و براحت *

 .در شوند و بگریزندی
 .گزنده و جهنده است ،این نه آن دیوست که بالحول بشود: فتشیخ گ *
 .سبحانه و تعاىل باک ندارد کی صدهزار صاحب نفس را فدای صاحب دىل کند حقّشیخ گفت  *
 :بیت. ین بیت بدانستمشیخ گفت بعد هفتاد و اند سال معنی ا *

  وای ای مــــــــردم داد ز عــــــــالم برخاســــــــت

 

ــــد خواســــت ــــرا بای ــــذر م ــــد و ع  جــــرم او کن
 

او را آن ملـک بدادنـد چـون آفـت ملـک بدیـد وبدانسـت کـه آن سـبب کاً هَب يل مُلْشیخ گفت سلیمان گفت  *
 .بَعدی الیَنبَفي لَاحدٍ مِنْدوریست نه سبب نزدیکی به حضرت گفت 

راه تجرید رسید ملک سلیمان او را معلوم نیاید و اگر به تجرید نرسیده است فضلۀ سـر  شیخ گفت چون مرد به *
عنه در بازار فضلۀ سر آسـتني  اللّهکه امريالمؤمنني عمر خطاب رضی  آستني که زیادت از دست بود معلوم او بود

 .بکارد بربید
 .رديوال ینبغی ان یکون لک وارد: شیخ گفت *
 .کل ما کان من قبل الهوی و الباطل فهو نفس و ما کان فیه راحة من الخلق فهو نفس: شیخ گفت *
 .اللیلُ لیلُ االستتار و النّهارُ نهارُ التجلّی: گفت فَلَمَّا جَنَّ عَلیهِ اللَیلُشیخ را پرسیدند  *
 فکحلـه بنـور وحدانیتـه فقـال مـن انـا تعاىل العقل وقفه بني یدیه فقـال مـن انـا فتحـري اللّهلما خلق : شیخ گفت *

 .ال اله اال انت فلم یکن للعقل طریق اىل معرفته االبه اللّهفقالت انت 
 .بینی پاک کن پس حدیث ما کن: شیخ را پرسیدند کی معرفت چیست گفت آنکه کودکان ما گویند *
العلـم و القـدرة و هـو قرب من حیث المسافة و هو محال و قرب مـن حیـث : القرب علی ثلثة اوجه: شیخ گفت *

 .واجب و قرب من حیث الفضل و الرحمة و هو جایز
 .شیخ گفت وقت تو این نَفَس تست در میان دو نَفَس یکی گذشته و یکی ناآمده و شرح این گفته آمده است *
 اللّـهالراحة فی معرفة و الذوق فی الذکر و ثواب التوحید النظـر اىل  الحیوة بالعلم و: شیخ گفت در میان مجلس *
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یا اَیُّها الناسُ : تعاىل فی الجنة و ثواب اداء االمر الجنة و ثواب اجتناب النهی الخالص من النار ثم قرأ الشیخ
 هُوَ الغَنُّي الحَمیدُ  اللّهوَ اللّهاَنتُمُ القُقَراءُ اِيل 

تعاىل االرواح خاطبهم بالواسطة واسمعهم کالمـه کفاحـا وقـال خلقـتکم لتسـارونی و  اللّهلما خلق : شیخ گفت *
ی فان لم تفعلوا فاسمعوا منـی ثـم مونی و حدثوّناسارکم فان لم تفعلوا فتنا جونی و انا جیکم فان لم تفعلوا فکلّ

ثم قال ان  حّقعِ مِمّا عَرَفوا مِنَ الینَهم تَفیضُ مِنَ الدَمْزِلَ اِىل الرَّسُولِ تَري اَعْذا سَمِعُوا ما اُنْاِوَ: الشیخقرأ 
صفة قدیمة مختصة بذاته لیس بحرف والصوت و هـو مسـموع فـی ذاتـه فـاذا اسـمع عبـده مـن غـري  اللّهکالم 

اعتـربه علیـه بـان یخلـق فـی المحـل مـا یـدل علیـه مـن  واسطة حرف و الصوت یسمی مکالمة و مخاطبة و اذا
مناجاة و من شرط هذا القسم االخريان یتعقبه علم ضـروری  العبارات و الحروف او غري ذلک من الدلة فیسمی

محمـول علـی هـذه المعـانی و امـا فما ورد من الفـاظ المسـارة و المناجـاة و المخاطبـة ف اللّهکالم  بان هذا من
 .الوحی واالیجاد فاذا الکالم فی النفس بواسطة رسول من رسله

 .م البالقدمّمبالهَ اللّهسريا جمیال وسريوا اىل  اللّهسريوا اىل : شیخ گفت در میان سخن *
 .بالواسطة عبده بالعوض و من عرفه بواسطة عبده علی العوض اللّهمن عرف : شیخ گفت *
 م بابا یفتح لک االبواب واخدم سیدا واحدا یخضع لک الرقاب شیخ گفت الز *
 ،ىل الینظر اىل صورکم وال اىل اموالکم و لکـن ینظـر اىل قلـوبکماتع اللّهشیخ را پرسیدند از معنی این خرب ان  *

مختلفـة و قیمـة کـل امـرء قلبـه و  بل ینظرون اىل الجـوهر ور هو الصدفقیمة کل امرء قلبه الن الص: جواب داد
تَصُّ یَشـاءُ یَخْـ یَؤتیهِ مَـنْ اللّهلُ ذلِکَ فَْض: عاقبة کل امرء قلبه و القلب ناظر بالفضل و الرحمة، کذا قال تعاىل

 .یشاءُ مَتهِ مَنْبِرَحْ
و جمیع ما فی الکونني صورکم واالمر و االسم و الصور فالمقامات حرکات الظواهر  الدنیا صورکم: شیخ گفت *

و االحوال حرکات السرایر و التوحید و المعرفة وراء الظواهر و السرایر و الیصل العبـد بـروح التوحیـد و صـفاء 
 .تعاىل و تقدس حقّالمعرفة االبکفایة و رعایة و عنایة من ال

فالسـماع غـذآء  مِنُ بِآیاتِنـایُـؤْ تُسمع اِلّا مَـنْ اِنْتعاىل قال  اللّهالسماع یحتاج اىل ایمان قوی الن : شیخ گفت *
 .یقحقّاالرواح و شفاء االشباح و السماع لسالک الطریق و من لم یسلک الطریق الیکون له سماع بالت

 .عما دونه ان اردت ان تجده فاطلبه فی رجوعک: شیخ گفت *
 .شیخ گفت السالمة فی التسلیم و البالء فی التدبري *
 .علیه قال حب الدنیا رأس کل خطیئة اللّهمن احب الدنیا حرم علیه طریق اآلخرة الن النبی صلی : شیخ گفت *
 .تعاىل فهالکه فیه اللّهمن سکن اىل شیء دون : شیخ گفت *
 . نفسه الن اول جنایة الصدیقني حدیثهم مع انفسهماىل اللّهو قال من حدث فی نفسه غاب عن مواله و رده  *
تعاىل خلق الخلق مضطرین الحیلـة  اللّهالیجد السالمة احد حتی یکون فی التدبري کاهل القبور الن : شیخ گفت *

 .قلبه حیلته اللّهلهم واسعد الناس من اراه 
الشریعة افعال فی افعال و الطریقة اخالق فی اخالق و  ؟ فقالشیخ را پرسیدند یا شیخ ما الشریعة و ما الطریقة  *

یقة احوال فی احوال فمن الافعال له بالمجاهدة و متابعة السنة فالاخالق لـه بالهدایـة و الطریقـة و مـن ال حقّال
 .یقة واالستقامة و السیاسةحقّاخالق له بالهدایة و الطریقة فالاحوال له بال

ان کنـت تحبنـی فـاخرج حـب الـدنیا مـن تعاىل اىل نبی من االنبیائه تزعم انک تحبنی ف اللّهاوحی : شیخ گفت *
خـريا منـه و مـن لـم  اللّـهشیئا اال عوضه  اللّهپس شیخ گفت ماترک عبدفی . قلبک فان حبها و حبی الیجتمعان

پس سایلی سؤال کرد یا شیخ ففیم الراحة؟ فقال الراحة فی تجریـد الفـؤاد . و لله فال عده لموته اللّهیکن عیشه ب
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ای فضـلنا هـم بـان بصـر نـاهم  الًصِـیْنـا تَفْخَلَقْ فَضَّلنا هُم عَلی کَثیِرٍ مِمَّنْعاىل قال و ت اللّهعن کل المراد الن 
ره الحکمة فـی قلبـه و نطـق بهـا لسـانه و بصـ اللّهمن زهد فی الدنیا اسکن  اللّهبعیوب انفسهم و کذا قال رسول 

و مـن لـم  هو الیحل له اذا بایعه ان یعصی اللّهفقد بایع  اللّهعیوب الدنیا و صاردآءها دوآءها و من قال ال اله اال 
 .یتنعم بذکره و امره فی الدنیا لم یتنعم برؤیته و جنته فی العقبی

 .نبایدی گفنت بهرتستی گوییم لکن اگر این می شیخ گفت هیچ سخن بهرت ازین نیست که ما می *

 .بگوییم بکنیم شیخ هرچوقتی جماعتی از بزرگان پیش شیخ بودند یکی ازیشان گفت ما  *
*  

ـــنما ـــودی ص ـــت بب ـــدی هس ـــت ش ـــون نیس   چ

 

 چـــون خـــاک شـــدی پـــاک شـــدی الجرمـــا
 

  .مرد تا نیست نگردد از صفات بشریت بدو هست نگردد
 .حقّالعشق شبکة ال: سؤال کردند از عشق شیخ ما گفت شیخ را *
 .شیخ گفت ندانی و ندانی کی ندانی و نخواهی کی بدانی کی ندانی *
 .از تو بما رسد الحمدلله هرچو  اللّهاز ما بتو رسد استغفر هرچشیخ بسیار گفتی خداوندا  *
 خداوندا این عجزت تا کی بود؟خواندی چون به آیتی رسیدی کی سوگند بودی گفتی  شیخ هر وقت کی *
 .شیخ گفت هر دل کی درو دوستی دنیا بودآن دل پراکنده بود *
کیف انت و کیـف حالـک؟ حسـن گفـت یـا : حسن بصری عزیز تابعني بوده است روزی یکی وی را پرسید کی *

 .و منتظر فرمان نشستهایم  اخی سی سالست تا ما در نفس خویش را دربسته

آنگه شیخ گفت پراکندگی دل از دوستی دنیا بود و تادوستی دنیایی بود هرگز دل جمع نگـردد کـه رسـول گفـت  *
سر لشکر همۀ خطاها در خانۀ دل نشسته، آنگه چیـزی دیگـر .حب الدنیا رأس کل خطیئة: علیه و سلم اللّهصلی 

 :سم بشر یاسني بسیار گفتی این بیترا راه دهد تا به خانۀ دل درآید؟ شیخ گفت بوالق
 مهمــــــان تــــــو خــــــواهم آمــــــدن جانانــــــا
ــــــان ــــــسِ مهم ــــــه وز پ ــــــن خان ــــــاىل ک   آ خ

 

 متواریــــــــــــک وز حاســــــــــــدان پنهانــــــــــــا
ـــــــــه در منشـــــــــانا  بامـــــــــا کـــــــــس را بخان

 

حـداً اهمومـه همـاً و اللّـهعلیه گفت طـوبی لعبـد جعـل  اللّهآنگه شیخ گفت تمام سخنی است آنکه رسول صلی  *
 .فی ای واد اهلکه اللّهم الیباىل ومن تشعبت به الهمو

 هـرچدنیـای تسـت آفـت و پراکنـدگی تسـت و در  هـرچ فهو مشـؤوم علیـک اللّهکل ما شغلک عن : آنگه گفت *
 .پراکندگی تست و اَماندگی تست ازین معنی در دنیا و آخرت

 :بشر یاسني از بزرگان میهنه بود، بسیار گفتی این بیت را آنگه شیخ گفت پري بوالقسم *
ــدو ــرده ب ــت م ــه گش ــده بدوهرک ــت زن ــی گش  ک
 مقـــــام صـــــفوت خـــــواهی و پایـــــت آلـــــوده

 

 ازو حیـــــات نیـــــابی کـــــی از جـــــزو نَبُـــــری
ـــیس همـــت ترســـم کـــی انـــدرو نخـــوری  خس

 

ت التـدبري تـدمري تـدبريکار رسیم شیخ گفـ کنیم درین معنی نمی شیخ را سؤال کردند کی یا شیخ هر چند تدبري می *
برتککم التدبري فان التدبري فی هذا  اللّهاطلبوا :اند  تر از تدبري نیست، ایشان گفته خربان بود و هیچ راه زن عظیم بی

 .الطریق تزویر
ه اسـت پريی بود. دوست با دشمن تدبري کند، این تدبري از قلت معروف بود کسی بود که در ترین آنگه گفت ابله *

 .اشکو الیک من قلّة معرفتی بک ماللّهکه این دعا بسیار گفته است 
سعیدة الصوفیة از ناسکات این طریق بوده است و شیخ بو عبـدالرحمن او را در طبقـات ناسـکات : آنگه گفت *
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ن موفقـه به سالم بدر حجرۀ وی شدند و گفتند دعایی بگـوی مـا را، آ تربّکآورده است، جمعی ازین طایفه به 
 .عنکم کل قاطع یقطعکم عنه اللّهقطع : گفته است

 .المتکلف محجوب به تدبريه مقطوع بدعواه فی جمیع اموره: آنگه شیخ گفت *
شیخ در آخر عهد گفت ما بوالفضل حسن را به خواب دیدم و گفتیم ما از دوستان دسـت واداشـتیم گفـت نیکـو  *

 .کی دست بازداشتی دوستانا کی داشتی آنگه کی داشتی و نیکوتراکنون
 .الزیارة مع حضور القلب خري من دوامها مع نفور القلب :شیخ گفت *
 .پس گفت بندۀ آنی که در بندِ آنی *
گویـد انـت و انـا،چون نظـرش بفضـل و رحمـت وی افتـاد بـه  آنگاه گفت تا کسی صفاء معاملت خود بیند مـی *

 .یقت گرددحقّجملگی گوید انت، انت آنگه بندگیش 
 .من لم یرنفسه اىل ثواب الصدقة احوج من الفقري اىل صدقته فقد بطلت صدقته: گفتشیخ  *
یقت، شیخ ما گفت این اسامی منازلسـت و ایـن و منـازل بشـریت را حقّشیخ را پرسیدند از شریعت و طریقت و  *

. تسـتیقـت همـه حريحقّشریعت همه نفی و اثبات بود بر قالب و هیکل، و طریقت همه محو کلی باشد و . بود
داد  یقت آواز مـیحقّیا هادی الطریق حرت، از حريت : گفت رفت و می عنه از دنیا می اللّهبوبکر صدیق رضی 

 .این گفتها نشانست و نشان از بی نشان کفرست
 :پس این ابیات در اثناء این سخن گفت، بیت! شیخ گفت این کار بسر نَشُو تا خواجه بدر نَشُو، آنِ ما اینست *

ــــــده  م کــــــه دیــــــد نتواننــــــدما چونــــــان ش
ــــــدم ــــــن مانن ــــــذره م ــــــویی ب ــــــید ت   خورش

 

ـــــــو ای نگـــــــار ننشـــــــانندم ـــــــیش ت ـــــــا پ  ت
ـــــــدم ـــــــی دانن ـــــــید هم ـــــــون ذره بخورش  چ

 

 :طمع باید بود شیخ گفت طمع از کار بريون باید کرد اگر خواهی کی عمل بر تو سبک گردد در عمل بی *

 ی طمعیســــتکمــــال دوســــتی از دوســــتان بــــ
  عطــــا دهنــــده تــــرا بهــــرت از عطــــا بــــه یقــــني

 

ــــد ــــا باش ــــت آرد آن خــــري کــــش به  چــــه قیم
ــــا باشــــد  عطــــا چــــه بایــــد چــــون عــــني کیمی

 

 :الفقرُ اَتَّم اَم الغنی؟ شیخ گفت: شیخ را سؤال کردند یا شیخ *
  بوالعجـــــــب یـــــــاری ای یـــــــار خراســـــــانی

 

 چـــــــــــاکر بوالعجیبهـــــــــــای خراســـــــــــانم
 

یعت است چون نظر سبحانی خود بر کسی پیدا کند فقـرش غنـا گـردد و غنـا پس گفت اتم و اکمل و افضل در شر
هانَّ آفرید بدان نظر نکرد جز به آدمـی  هرچفقر، بشریت آینۀ ربوبیت است وی ب ظَـر اِىل الـدُّنیا یَنْ تَعـاىل لَـمْ اللـّ

هاِنَّ . چون به حدیث آدمی رسید گفـت ضاً لَهامُندَخَلَقها بُغْ مـالِکُم وَال اِىل اَعْ اِىل صُـوَرِکُمْ ظُـرُتَعـاىل الیَنْ اللـّ
چون به آدمی رسید از امـر  فَکان کُنْهمۀ عالم رادر آفرید کی امری بس بود کی گفت ظُرُ اِىل قُلُوبِکُم وَلکِن یَنْ

  .تُ فِیهِ مِن روُحِیوَنفَخْو این قالب را بود، چون بارواح رسید گفت  تُ بِیَديخَلَقْدرگذشت و گفت 
محمد فدا فرستند، یجاء بالکـافر و  برای اسمعیل از آسمان فدا فرستادند در قیامت برای اوباششیخ گفت اگر  *

 .یقال للمسلم هذا فداؤک من النار
شیخ گفت هرک با هر کسی بتواند نشست و از هر کسی سخن تواند شنید و با هرکسی خورد و خواب تواند کـرد  *

 .طان باز داده استبدو طمع نیکی مدار کی نفس او را بدست شی
شیخ را پرسیدند که ای شیخ اصل ارادت چیسـت؟ شـیخ گفـت آنکـه خاسـتش خواسـت گـردد و فرقسـت میـان  *

خواسـت . خواست و خاست، درخواست تردد درآید خواهد کند و خواهدنکند، و درخاسـت مـویی را راه نبـود
آنگـاه حُـرّ مملکـت پدید آید  جزوی بود و خاست کلی، حدیثی درآید برقی بجهد کششی پدید آید پس کوششی
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 .گردد
گفـت یـا . حُـرّا فکُـن کمـا خَلَقـک اللّـهخَلَقک : سؤال کرد کی ای شیخ بندگی چیست؟ گفتدرويشي شیخ را  *

 :شیخ سؤال از بندگیست گفت ندانی کی تا آزاد نگردی از هر دو کَون بنده نگردی؟ پس گفت، بیت
 راســــتآزادی و عشــــق چــــون همــــی نامــــد

ـــس چونانکـــه داردم دوســـت رواســـت ـــن پ   زی

 

ـــــادم از یکســـــو خاســـــت ـــــده شـــــدم و نه  بن
 گفتــــــار و خصــــــومت از میانــــــه برخاســــــت

 

شیخ را درویشی پرسید کی فتوت چیسـت؟ گفـت صـاحب همتـی بایـد تـا بـا وی حـدیث فتـوت تـوان کـرد، بـا  *
ب المنیّة زلة، فتـوّت و زلّة صاحب الهمة طاعة و طاعة صاح: پس گفت. صاحب منیت حدیث فتوت نتوان کرد

و روزهـا و گرسـنگیها و بیـداریهای شـب و  شجاعت و لطافت و ظرافت نباتهاییست که در بوستان کشـش رویـد
 .کند کند کشش محو می کوشش اثبات می هرچصدقۀ بسیار، 

مالیکـة کلهـم نـور مـن بـني یـدیهم و مـن علیه لیلـة المعـراج قومـا مـن ال اللّهرأی النبی صلی : شیخ گفت روزی *
 .اللّهخلفهم نور وفوقهم نور و تحتهم نور قال قلت یا جربئیل من هوالء؟ قال هوالء قوم لم یعرفوا سوی 

بلغناان السید الصادق جعفر بن محمد قـال مـا رأیـت احسـن مـن تواضـع االغنیـاء للفقـراء و : شیخ گفت روزی *
ه العـزة وَلِرَسُـولِهِ پس مقـری بـر خوانـد . عزوجل اللّهاستغنی ب احسن من ذلک اعراض الفقري عن الغنی وَللمـّ

 .مِننيوَللمُؤْ
علیـه قـال اذا  اللّـهتعـاىل و التـذلیل بـني یدیـه الن النبـی صـلی  اللّهغایة عزنا االفتقار اىل : شیخ ما روزی گفت *

 .بعبد خرياً دله علی ذلّ نفسه اللّهاراد
 :پس گفت. م الغنی؟ شیخ گفت الغنیة عن الکلشیخ ما را پرسیدند کی الفقراتم ا *

  ذا نحـــــــــن ادلجنـــــــــا و انـــــــــت امامنـــــــــا

 

 کفــــــی لمطــــــا یــــــا نــــــا بــــــذکرک هادیــــــا
 

 .کیف یدرک الخالق بالمحدث ام کیف یدرک ذومدی من المدی له: شیخ گفت *
بـدال  انه الیرید به اللّهسمعت اَّن السید الصادق جعفر بن محمد یقول الغنی ب: شیخ گفت روزی در میان سخن *

 .و الیبقی عنه حوال
انـد کـه مریـد را  درآید نخستني نامی کی برو نهند نام مریدی بود و هزار چیـز آورده حقّشیخ گفت کسی کی براه  *

همه چیزها او را بخالف خلـق باشـد، گفـتش بباید تا نام مریدی بر وی افتد اول آنست که چون جامه بگرداند 
 .وچند گویی برنسد... نه چون آن خلق باشد و رفتنش نه چون آن خلق باشد

ق آنسـت کـه ایـن ده حقّـق کدامست و مریـد مصـدق کدامسـت؟ گفـت نشـان پـري محقّشیخ را پرسیدند کی پري م *
تا مرید تواند داشت، دوم راه سـرپده  نخستني مراد دیده باشد: خصلت در وی باز یابند تا در پريی درست باشد

فدای مرید  خطر سخی باشد تا ب بود،چهارم بیب گشته باشد تا مؤدِّباشد تا راه تواند نمود، سیم مهذب و مؤدَّ
تواند کرد، پنجم از مال مرید آزاد باشد تا در راه خودش بکار نباید داشت، ششم تـا باشـارت پنـد توانـد داد بـه 

فرمایـد نخسـت بجـای آورده  آنـچفتم تا برفـق تأدیـب توانـد کـرد بعنـف و خشـم نکنـد، هشـتم عبارت ندهد، ه
باشد،نهم هر چیزی کی از آنش بازدارد نخست او بازایستاده باشد، دهم مرید را کی بخدای فرا پذیرد بخلقـش 

بـر مریـد پدیـد  آنچچون چنني باشد و پري بدین اخالق آراسته بود مرید جز مصدق و راه رو نباشد کی . رد نکند
امـا مریـد مصـدق راکمـرتین چیـزی در وی ده چیـز باشـد تـا . شـود آید آن صفت پري است که بر مرید ظاهر مـی

اول زیرک باید کی باشد تا اشارت پري بداند، دوم مطیع تن بود تا فرمـان بـردار پـري بـود، سـیم : مریدی را بشاید
 هرچدل باشد تا بزرگی پري ببیند، پنجم راست گوی باشد تا تیزگوش باشد تا سخن پري اندر یابد، چهارم روشن 
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دارد بتواند گذاشـت،  آنچگوید وفا کند، هفتم آزادمرد بودتا  هرچخرب دهد راست دهد، ششم درست عهد بودتا 
تواند داشت، نهم پند پذیرد تا نصیحت پري فرا پـذیرد، دهـم عیـار بـود تـا جـان  هشتم رازدار بود تا راز پري نگاه

مرید بدین اخالق آراسته باید تا راه بروی سبکرت انجامد و مقصود پري در طریقت . ز درین راه فدا تواند کردعزی
 .تعاىل اللّهاز وی زود حاصل آید ان شاء 

عـادت شـود  گفت پس گفت اول رسمی بود کی مردم بتکلف بکند آنگـه آن شیخ یک روز سخن مرتسمان می *
پس شیخ ابـوبکر مـؤدب را گفـت برخیـز و دوات و . یقت شودحقّطبیعت عادت طبیعت شود آنگه آن  آنگه آن

کاغذ بیار تا از رسوم و عادات خانقاهیان فصلی بگوییم، چـون بیـاورد گفـت بنـویس و بدانکـه انـدر عـادت و 
عـنهم و اهـل خانقـاه را  اللّهرسوم خانقاهیان ده چیزست کی برخود فریضه دارند به سنت اصحاب صفه رضی 

گویند کی صافی باشند و بافعال اهل صفه مقتدی باشند اما این ده چیز کی برخود فریضه دارنـد و  صوفی از آن
در موافقت کتاب خدای تعاىل و سنت مصطفی علیه السالم بود، یکی آنست کی جامه پـاک درانـد کـی گفـت 

رُوا وَیَتَطَ فیهِ رِجالٌ یُحِبـونَ اَنْ و پیوسته باطهارت باشند کی گفت وَثِیابکَ فَطَهّر ههـَّ رین اللـّ  یَحِـبُّ المُطَهـِّ
سیم آنکـه بـاول  رِجالٌ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالغُدوِّوَاالصالْگفت  چنانکدوم آنکه در مسجد یا بقعۀ از خري نشنیند 

ذِینَ هُـمْ: گفت چنانکوقت نمازها به جماعت کنند  چهـارم آنکـه بـه شـب  یُحـافِظون عَلـی صَـلواتِهِمْ وَالـَّ
پنجم آنکه سحرگاه استغفار و دعـا بسـیار کنـد  بِهِ نافِلةً لکَ وَمِن اللَیلِ فَتَهَجَّدْ: گفت چنانککنند  بسیار نماز
ششـم آنکـه بامـدادان چندانکـه تواننـد قـرآن برخواننـد و تـا آفتـاب فِرُون تَغْیَسْـ وَبِاالَسحارِهُمْ: گفت چنانک

میان نمـاز شـام وخفـنت بـوردی و  هفتم آنکه نَ مَشهُوداًرِ کااِنَّ قُرآنَ الفَجْگفت  چنانکبرنتابد حدیث نکنند 
هشتم نیازمندان را و ضعیفان را و هرکه بارَ النُّجُوم وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحهُ وَاِدْگفت  چنانکذکری مشغول باشند 

بِالغـدوَةِ  هُـمْعُونَ ربَّوَال تَطُرد الَّذِینَ یَـدْ: گفت چنانکبدیشان پیوست وی را درپذیرند و رنج ایشان بکشند 
دِهِم اِذا وَالمُوفُـونَ بِعَهْـگفـت  چنانکموافقت یکدیگر چیزی نخورند  نهم آنکه بی هَهوالعَشِّي یُریدُون وَجْ

وَاِذا کـانُوا مَعَـهُ عَلـي اَمـرٍ جـامِعٍ لَـم : گفـت چنانـکدهم آنکه بی دستوری یکدیگر غایب نگردند  عاهَدُوا
جز ازین اوقات فراغت ایشان بسه کار بود یا علم آموخنت یا بوردی مشغول بودن یا و . تَأذِنُوهي یَسْهَبُوا حَتْیَذْ

تواند ایشان را یاری دهد درفضل  آنچپس هرکه این جمع را دوست داردو بد. به کسی راحتی و چیزی رسانیدن
مِـن ذَکَـرٍ اَوانُثَـي  مِـنکُمْ اَنَّي اُضیعُ عَمَلَ عامِـلٍ رَبُّهُمْ تَجابَ لَهُمْفَاسْو ثواب ایشان شریک باشد کی گفت 

علیه من احب قوماً فهو منهم و انـدرین قـوم باشـد آنکـه مصـطفی  اللّهو پیغامرب گفت صلی  ضٍبَعْ مِنْ ضُکُمْبَعْ
البره منهم الـرباء ابـن عـازب وبـا خـدای عـالم در  اللّهگفت رب اشعث اغربذی طمرین الیؤبه به لواقسم علی 

علـی محمـد و  اللّـهو صلی  عَلِیمٌ حَکیم اللّهمًة وَوَنِعْ اللّهالً مِنَ الرّاشِدونَ فَضْ اُولئِک هُمُ: ایشان گفت حقّ
 .آله اجمعني

فرزنـدان و خانـدان مـا سـعی کنـد فـردا در مظلـۀ شـفاعت مـا باشـد و از  حـقّشیخ گفت هرکه مـا را بدیـد و در *
 .شفاعت ما محروم نماند

ایم و خداوند تعاىل ایشان را در کار  از خدای بخواسته شیخ گفت ما همسایگان چپ و راست و پس و پیش را *
کسانی کی  حقّما کرده است پس گفت همسایگان ما بلخ و مرو و نشابور و هریست و هم شیخ ما گفت کی در 

باید گفت کی آنکس کی بر خری نشسته یکبار بدین کوی و بدین خانقـاه مـا گذشـته  گرد ما درند هیچ چیز نمی
 .یا روشنایی شمع ما بر وی تابد خداوند تعاىل بروی بکرامت رحمت کنداست یا برگذرد و 
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  الدعوات
خواجه بوطاهر شیخ ما گفت که خواجه بومنصور ورقانی یک روز به زیارت به نزدیک شیخ ما آمـد و گفـت یـا  *

کدام  گفت آن. شیخ گفت آن راه نگاه دار کی خداوند تعاىل بدان راه فرموده است. شیخ راهی در پیش من نه
، نگفت واتبع سبیل من خاب، گفت متابع کسانی باش کـه اَنابَ اِلَّي سَبیلَ مَنْ وَاتَّبِعْراهست گفت آنکه گفت 

. با ما گشتند و ما را بودند نگفت متابع آن قوم بـاش کـی راه نابکـاری رفتنـد و نابکـاران دنیـا و آخـرت بودنـد
وی یا رجاء الراجني و یا امل اآلملني التخیب رجـائی و گ گفت یا شیخ این راه بچه زاد رویم؟ گفت پیوسته می

 .نی بالصالحنيحقّالتقطع املی یا ارحم الراحمني توفنی مسلما و ال
هم خواجه بوطاهر شیخ گفت روزی سلطان طغرل کس فرستاد و خواجه بومنصور ورقـانی را کـه وزیـر وی بـود  *

آنکس چون این سخن بشنید بـه خـدمت سـلطان . آمدام، نتوانم  بخواند، او گفت من هنوز نماز چاشت نگزارده
باز نمود سلطان هیچ چیز نگفت، چون خواجه بومنصور از اوراد فارغ شد به خدمت سلطان آمد سلطان گفـت 

گـزارد و شـغل  خواند یـا نمـاز مـی ای خواجه هر وقت کی ما را با تو شغلی باشد و ترا بخواهیم گویند قرآن می
 حـقّفرمایـد و بدانکـه مـن بنـدۀ خـدایم و چـاکر تـو، تـا  چنني است کی سلطان می بومنصور گفت. ماند فرو می

فرمان خدای بجای نیارم بچاکری تو نیز نرپدازم اگر تو وزیری یابی که بندۀ خدای نبـود وجملـه چـاکر تـو بـود 
هـیچ مزیـد  چاکر نیابم کی نه بندۀ خـدای بـود و مـرا بـر تـو سلطان گفت البته من هیچ. من رفتم بخانه باز شوم

بومنصور از خـدمت سـلطان بازگشـت و . نیست تو هر بندگی کی بتوانی کرد بر درگاه بکن آنگه به شغل من آی
د واین خرب به شیخ ما رسید و شیخ در آن وقت به نشابور بود چون این خرب به سمع شـیخ رسـید فرمـ. بخانه آمد

ون آمد حسـن مـؤدب درویشـی را پـیش فرسـتاد تـا تاستور زین کنند تا روی بتهنیت وی نهد، چون از خانقاه بري
خواجه بومنصور را خرب دهد،چون شیخ بدر سرای وی رسید، دروان حسن مؤدب را گفت زودتر درشوید کـه تـا 

گی بعزم سـالم مـا کی چنان بزر خرب آمدن شیخ بخواجه رسیده است خواجه در میان سرای به پای ایستاده بود
برپای باشد و ما نشسته چون شیخ در سرای شد وی را دیـد در میـان سـرای ایسـتاده، گفـت سـبب چیسـت کـی 

تـا تـرا ننشـانیم ننشـینیم خواجه ایستاده است چنني برپای؟ گفت چون خرب آمدن شیخ شنیدیم بر پـای ایسـتادیم 
ترسـیدم  خواجه گفت یا شیخ مـی. چون شیخ بنشست وی را تهنیتها گفت. خواجه گفت کار دو جهانی ما برآمد

شـوی دعـاء یـوم  کی این سلطان ترکست و متهور نباید کی بتهور کـاری کنـد، شـیخ گفـت چـون بـه خـدمت مـی
علیه درست شده است کی هرکـه پـیش سـلطان رود و دعـاء احـزاب  اللّهان کی از رسول صلی خو االحزاب می

م انـانعوذ بنـور قدسـک و عظمـة اللّه: خواند او را هیچ رنجی نرسد و مَقضّی الحاجة بازگردد و دعا اینست می
رقـا یطـرق بخـري طهارتک و برکة جاللک من کل آفة و من کل سوء و عاهة و من طـوارق اللیـل و النهـار اال طا

م انت غیاثنافبک نغوث و انت مالذنا فبک نعوذ یامن ذلت له رقاب الجبـابرة و خضـعت اللّهمنک یا رحمن، 
ذکرک شعارنا . له اعناق الفراعنة نعوذبک من خزیک و کشف سرتک و نسیان ذکرک و االنصراف عن شکرک

اضرب علینـا سـرادقات حفظـک و ادخلنـا . و نهارناو ثناؤک دثارنا فی نومنا و قرارنا و ظعننا و اسفارنا و لیلنا 
جمیعا فی خفض عنایتک وجد علینا بخري منک یا رحمن یا رحـیم یـا ال الـه اال انـت وحـدک الشـریک لـک 

 .نستغفرک و نتوب الیک
خواجه بوطاهر گفت کی در آن وقت کی شیخ مرا به نسا فرستاد مرا این دعـا آموخـت و گفـت ازیـن دعـا غافـل  *

ن یا منان یا دیان یا برهان یا سبحان یا رحمن یا مستعان یا عزیز الشأن یادائم السلطان یا کثري الخري یاحنا: مباش
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 .واالحسان نعوذ بک من الحرمان و الخذالن
، اللّهالیأتی بالخري اال  اللّهما شاء  اللّهالرحمن الرحیم بسم  اللّهبسم : شیخ این دعا دراوراد بامداد خوانده است *

الیضـر مـع اسـمه  اللّهبسم  ،اللّهوالحول و القوة اال ب اللّهما شاء  اللّهو ما بنا من نعمة فمن  اللّهما شاء  اللّهبسم 
المعافی، بسم  اللّهالکافی، بسم  اللّهالشافی، بسم  اللّهبسم . شیء فی االرض و الفی السماء و هو السمیع العلیم

مـا هـو . من الشیطان و نزل من القـرآن اللّهکان اعوذ ب اللّهما شاء  ذی الشأن الشدید السلطان العظیم الربهان اللّه
شفاء و رحمة للمؤمنني فتحصنا بالحی الذی الیموت و رمینا من ارادنا بسوء بالالـه اال انـت و تمسـکنا جمیعـا 

 .سَمیعٌ عَلیم اللّهالاَنفصامَ لها وَبالعروة الوثقی 
روحه العزیز درست گشته است که هر روز بعداز نماز بامداد  للّهااین دعا هم به روایتی درست از شیخ ما قدس  *

الحمدلله رب العالمني حمداً کثرياً طیباً مبارکا کما یحبه ربنا و یرضی کما ینبغی لکرم وجهه و : خوانده است می
و اقالنـا بعمـل عز جالله و الحمدلله حمداً الانقضاء لعدده و الانتهاء لمدده و الحمدلله الذی حللنا لیوم عاقبته 

عافیته و الحمدلله حمداً بعدد احسانه و فضله علیناو علی جمیع خلقه و الحمدلله حمداً بعدد حسـنات خلقـه و 
م لک الحمد بجمیع محامدک کلها علی جمیع نعمائک کلها علینـا و اللّهسیئاتهم اذ فضلنا علی کثري ممن خلقه 

رسـله و جمیـع خلقـه علـی نبینـا محمـد و علـی آلـه علـیهم و مالئکته و  اللّهعلی جمیع خلقک کلهم و صلوات 
مـن کـاتبني ملکـني رفیقـني شـاهدین عـدلني  اللّـهو حیاکمـا  و برکاته مرحبا مرحبا بالحافظني اللّهالسالم و رحمة 

و الحـول و ال قـوة  اللّـهو ب اللّهو رضی عنکما بسم  اللّهعنی من جلیسني کریمني خرياً کتبا رحمکما  اللّهجزاکما 
و ان  حـقّوحده الشـریک لـه و اشـهد ان محمـداً عبـده و رسـوله و ان الجنـة  اللّهو اشهد ان ال اله اال اللّهاال ب

یبعث من فی القبور اصبحت عبداً مملوکا الاقدر ان اسوق اىل نفسـی خـري مـا  اللّهالساعة آتیة الریب فیها و انّ 
االسـالم و کلمـة االخـالص و علـی دیـن نبینـا ارجو و ال ان اصرف عن نفسی شرما احذر اصبحت علی فطـرة 

م انی اصبحت اللّهعلیه و علی ملة ابینا ابراهیم علیه السلم و والیة ولیهما و الربائة من عدوهما  اللّهمحمد صلی 
م بک اصبحت و بک امسیت و بـک احیـی و بـک اللّهفی عافیتک و نعمتک فاتمم علی عافیتک و نعمتک 

 .العلی العظیم اللّهالنشور و الحول و القوة اال باموت و علیک اتوکل و الیک 
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  نامهای
  تربّکروحه العزیز بعضی آورده شد برای  اللّهشیخ ما قدس 

و از شـیخ مـا سلطان چغری نامۀ نوشته بود به شیخ بدست خواجه حمویه کی رئیس میهنه بود و مرید شیخ ما بود 
  :فرستاده، شیخ ما جواب نبشت درخواستی کرده

خداونــد عزوجــل امــري جلیــل ملــک مظفــر را بداشــت خــویش بــداراد و بــه     الرحمن الرحیم اللّهبسم 
از آن  عاقبـت آن پشیمانیسـت هـرچرضای او در آنست بارزانی داراد و  آنچخویشنت و به مخلوقان باز مگذاراد و 
ایزدش در خريها موفق داراد رسـیده بـود بـر دسـت  مظفر نامۀ امري جلیل. بفضل خویش نگاه داراد بمنه و رحمته

، خوانده آمده بود و مراد شناخته شده و عذرها کی ظاهر بود اورا باز نموده آمـده بـودو اللّهخواجه حمویه سد ده 
گوید و بشرح باز نماید و امید همی داریم کی پذیرفتـه شـود و خداونـد عـز او آن تمام بدانسته بود و خود همه باز

اسمه بفضل خویش عذرهای امري جلیل ملک مظفر همه پذیرفته کناد و بالهای هر دو جهـانی ازو بجسـته کنـاد و 
  .نست توفیقش بدان پیوسته کناد و الحمدلله وحده الشریک لهآصالح ونجات او بهر دو سرای در  هرچ

روحه العزیز به نشابور بود درویشی پیش شیخ آمد و گفت اندیشۀ میهنـه دارم،  اللّهوقت که شیخ ما قدس  در آن *
 :شیخ دوات و کاغذ خواست و گفت ساعتی توقف باید کرد تا چیزی به بوطاهر بنویسم پس بنوشت

جمعهـم اذا یشـاء  اللطیف الخبري علی الکبـري و الصـغري و هـو علـی اللّهسالم     الرحمن الرحیم اللّهبسم 
  .قدیر و السالم، کاغذ به درویش داد تا بربد

روم خدمتی هسـت؟ شـیخ مـا گفـت تـا بـه قاضـی حسـني چیـزی  شیخ را درویشی گفت ای شیخ بمرو الرود می *
 :نویسم، بنوشت

      الرحمن الرحیم اللّهبسم 
ــــــــــی   اال حظهــــــــــا فــــــــــتعلم مــــــــــا بقلب

 

ـــــــالم ـــــــد و الس ـــــــاعلم ماتری ـــــــی ف  وتلحظن
 

 :رگان نویسد شیخ بدرخواست خطیبی عزیزو به یکی از بز *
و برکاتــه و هـذا الخطیــب  اللّـهتعــاىل علـی الشـیخ العــالم و رحمـة  اللّـهسـالم     الرحمن الرحیم اللّهبسم 

فضله من اهل بیت العلم و الفضل و قد قصد ساخته و طلب مجاورته متفیئا به برکتـه و نرجـوان  اللّهاالفضل ادام 
  .ر شفقته علیه و اساله به کرمه و افضاله و السالمینزله منازل امثاله باظها

 :خطیب از جاه به شیخ ما چیزی نوشت شیخ جواب نوشت *
علـی جمیـع مـا  فضله کتـاب الخطیـب االفضـل االدیـب وفقـه اللّهوصل ادام     الرحمن الرحیم اللّهبسم 

عتقاد و محض الوداد و الغروان یکون یقربه الیه دینا و دنیا و آخرة و کشف ىل عن جمیع ما یضمره من صحة اال
یبقیـه و عـن االسـواء یقیـه و اماحـدیث المتوفـات  اللّـهمتالحظة و  حقّکذا اذاالقلوب متشاهدة و الضمایر بنور ال

  .قربها و بشر بلقایه صدرها وانشد علی فراقها قصرية عن طویلة اللّهنور
  ولــــــــو کــــــــان النســــــــاء کمــــــــن فقــــــــدنا

 

 والســــالم    لفضــــلت النســــاء علــــی الرجــــال
 

بن یوسف الجوینی در نشـابور برحمـت خـدای تعـاىل رسـیده بـود شـیخ مـا نامـۀ  اللّهخواجه امام محمدبن عبد *
 : نوشت از میهنه به بزرگان شهر نشابور به تعزیت او، نبشت

ا اِلیْـ لِلّهْ اِنّاتعاىل علی االجلة السادة و رحمته و برکاته فیقول  اللّهسالم     الرحمن الرحیم اللّهبسم  هِ وَاِنـّ
  .راجِعُون
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روحه به نشابور بود درویشی فرا پـیش شـیخ آمـد پـای افـزار پوشـیده و گفـت  اللّهدر آن وقت کی شیخ ما قدس  *
 :رزندان را چیزی نویسم، بنوشتشوم خدمتی هست؟ شیخ گفت تا ف بمیهنه می

  .الرحمن الرحیم اللّهبسم 
  هـــــیچ صـــــورتگر بصـــــد ســـــال ازبـــــدایع وز

 

 آن ندانـــد کـــرد و نتوانـــد کـــی یـــک بـــاران کنـــد
 

  .والسالم    روی تازه و پیشانی بکار گشاده و زمیهمان چاره نی
 :این نامه شیخ ما نوشت بفقیه ابوبکر خطیب از میهنه بمرو *

قوتـه و نصـرته و اسـتقامته علـی  اللّـهپیوسته ذکر دانشـمند اوحـد افضـل ادام     رحمن الرحیمال اللّهبسم 
خواهم تا  رود باندیشه و دعا، به هیچ وقت از وی و از فرزندان وی خاىل نباشیم، از خداوند عَزَّاسمه می طاعته می

بهني و گـزین اسـت بـارزانی  آنچوی را و ایشان را جمله بداشت خویش بدارد و شغلهای دو جهانی کفایت کند و 
توفیقـه  اللّـهپیوسـته راحتهـای دانشـمند افضـل اوحـد ادام . دارد، بخود و به خلق باز نماند بفضله انه خـري مسـؤل

  .والسالم علی محمد و آله بوده رسیده و اندران فراغتها می می

  ابیات
  روحه العزیز رفته است اللّهکی برزفان شیخ ما قدس 
ــــت ــــاری نیس ــــاوران خ ــــني خ ــــه زم ــــا ب  جان

ـــــرا[ ـــــو م ـــــال ت ـــــوازش جم ـــــا لطـــــف ون   ب

 

ـــن ـــا م ـــاری نیســـت کـــش ب ـــن ک ـــار م  و روزگ
 ]دردادن صــــــدهزار جــــــان عــــــاری نیســــــت

  

*  
ـــو هســـتی ـــه ت ـــا ک ـــربان دارم آنج ـــاحب خ   ص

 

 یــــا جملــــه مــــرا هســــتی یــــا عهــــد شکســــتی
 

*  
 مــــا را بجــــز ایــــن جهــــان جهــــانی دگرســــت
  قالشـــــــی و عاشـــــــقی ســـــــرمایۀ ماســـــــت

 

 جــــــز دوزخ و فــــــردوس مکــــــانی دگرســــــت
ـــــــت ـــــــانی دگرس ـــــــدی جه ـــــــی و زاه  قرای

 

*  
 ا و تـــــــرب و ترینـــــــهمـــــــا و همـــــــني دوغ و

  عــــــــز والیــــــــت بــــــــذل عــــــــزل نــــــــريزد

 

ــــــــه ــــــــاقی دین ــــــــا ز ب ــــــــروز ی ــــــــۀ ام  پخت
 گرچـــــه تـــــرا نـــــور حـــــاج تـــــا بـــــه مدینـــــه

 

*  
 ن دلــرب نشــانآبــس کــی جســتم تــا بیــابم مــن از

ــــنم هــــم نبــــود  در خیــــال مــــن نیامــــد در یقی
 چنـــــدگاهی عاشـــــقی برزیـــــدم و پنداشـــــتم

  یقــت چــون بدیــدم زوخیــاىل هــم نبــودحقّدر 

 

ــا گمــان انــدر ی  قــني گــم شــد یقــني انــدر گمــانت
 نـــی نشـــانی کـــی صـــواب آیـــد ازو دادن نشـــان
 خویشـــنت شـــهره بکـــردن کـــوچنني و مـــن چنـــان
ــن داســتان ــني ای ــودم بب  عاشــق و معشــوق مــن ب

 

*  
ـــت ـــدان نظرس ـــیدی ب ـــرا س ـــه ت ـــر آن دىل ک  ه
ــــوَد ــــاه بُ ــــرد یکــــی شــــاخکی گی  اگرچــــه خُ
ـــني ـــر هفـــت زم   هـــر آن دىل کـــی نهفتســـت زی

 

ـــه  ـــت اگرچ ـــر گرف ـــخط ـــی ريحّق ـــت و ب  خطرس
 کــــی تــــو بــــدو نگــــری زاد ســــرو غاتفرســــت
 کــی تــو بــدو نگــری همــتش ز عــرش بَرَســت

 

*  



 ۱۳۶

 در راه یگــــانگی نــــه کفرســــت و نــــه دیــــن
ـــــزین ـــــالم گ ـــــو راه اس ـــــان ت ـــــان جه   ای ج

 

 یــــک گــــام ز خــــود بــــرون نــــه و راه ببــــني
ــــني ــــود منش ــــا خ ــــني و ب ــــیه نش ــــار س ــــا م  ب

 

*  
  :نگریست، برگ زرد گشته دید، این بیت بگفتشیخ ما روزی بدرختی کی بر در مشهد مقدس است بر 
  تـــــــــــــــــرا روی زرد و مـــــــــــــــــرا روی زرد

 

ـــــاه ـــــر م ـــــن از مه ـــــاه و م ـــــره م ـــــو از مه  ت
 

*  
  :گفت در پیش شیخ ما این بیت می قوّالوقتی 

 ســـمر گشـــتم نگـــاری را کـــه دیـــدار پـــری دارد
  
 

 نبـــوت را همـــی ســـازد نـــه کـــار سرســـری دارد
 

  :ني باید گفت شعرچن اللّهشیخ گفت چنني نباید گفت معاذ 
  نبودت را همی سازد نه کار سرسری دارد

*  
  :خواند پیش شیخ این بیت می قوّالیک روز دیگر 

ـــرو ـــرا راه خـــویش گـــريو ب ـــو م ـــه همرهـــی ت   ن

 

 تــــــرا ســــــالمت بــــــاد و مــــــرا نگونســــــاری
 

  :شیخ گفت چنني نباید گفت، باید گفت
  ترا سالمت باد و مرا سبکباری

*  
  :است شیخ گفت امشب ابرهیم خوانده

  من بودم و او واو و من اینت خوشی
  :ین چنني سه چهار تن بود چنني باید گفتا

  .من بودم و او واو و او اینت خوشی
  :شعر

 خـــواهی کـــی کســـی شـــوی ز هســـتی کـــم کـــن
ـــــن ـــــم ک ـــــان دراز دســـــتی ک ـــــف بت ـــــا زل   ب

 

ــــن ــــم ک ــــتی ک ــــراب وصــــل مس ــــاخورده ش  ن
ـــن ـــم ک ـــتی ک ـــت پرس ـــو ب ـــه ت ـــه گن ـــت را چ  ب

 

  بیت
ــــــرا ــــــربین ت ــــــني عن ــــــت خــــــواهم زلف  گرف
 هـــر آن زمـــني کـــه تـــو یکـــره بـــرو قـــدم بنهـــی
ــــو ــــۀ ت ــــخاء نام ــــر س ــــم ب ــــه ده ــــزار بوس  ه
 بـــه تیـــغ هنـــدی گـــو دســـت مـــن جـــدا بکننـــد

  ر بایـــد گفـــتوگرچـــه خـــامُش مـــردم کـــه شـــع

 

 بــــه بوســــه نقــــش کــــنم بــــرگ یاســــمني تــــرا
 هــــزار ســــجده بــــرم خــــاک آن زمــــني تــــرا
ــــــرا ــــــني ت ــــــرِ او نگ ــــــر مُه ــــــنم ب ــــــر ببی  اگ
 اگــــــر بگــــــريم روزی مــــــن آســــــتني تــــــرا
ـــــردد آفـــــرین تـــــرا ـــــن بـــــروی گ ـــــان م  ]زب

  

  بیت
 تــــــا روی تــــــرا بدیــــــدم ای شــــــمع طــــــراز
  چــــون بــــاتو بــــوم مجــــاز مــــن جملــــه نمــــاز

 

ـــــه ـــــه روزه دارم ن ـــــنم ن ـــــار ک ـــــی ک ـــــاز ن  نم
ـــی ـــون ب ـــاز چ ـــه مج ـــن جمل ـــاز م ـــوم نم ـــو ب  ت

 

  شعر
ـــــــــاءً ـــــــــش رخ ـــــــــاف تع ـــــــــع بالکف ـــــــــغ الفضـــــــــول مـــــــــع الکفـــــــــاف تقن  والتب
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ــــــــــري أدم ــــــــــار بغ ــــــــــز القف ــــــــــی خب  فف
ـــــــــــن ـــــــــــالمرء زی ـــــــــــزین ب ـــــــــــل ت   وک

 

ـــــــی و کـــــــاف  و فـــــــی مـــــــاء القـــــــراح غن
ــــــــــــــاف ــــــــــــــه التجمــــــــــــــل بالعف  وازین

 

  بیت
 واحببـــــــــــت اوالد الیهـــــــــــود باَســـــــــــرهِم
ـــــــــدا ـــــــــی متعم ـــــــــأزوی قبلت  اصـــــــــلی ف

 فـــــی صـــــالتی بحـــــبکموانـــــی الهـــــدی 
ـــــــال الکاشـــــــحني و بغضـــــــهم ـــــــوال مق  ول
  و کـــــان دخـــــول النـــــار فـــــی الحـــــب هینـــــا

 

ــــــــوّدا ــــــــی کــــــــدتُ ان اَته ــــــــک حت  الجل
 لقبلــــــــتکم فاشــــــــهد صــــــــالتی لتشــــــــهدا
 بتوریـــــــة موســـــــی ثـــــــم فرقـــــــان احمـــــــدا
 لعبــــــدت یــــــوم الســــــبت فــــــیمن تعبــــــدا
ــــعدا ــــب مس ــــی الح ــــواه ف ــــن نه ــــان م  اذاک

 

و بنوشتم کی کسی ترا غیبـت کـرده اسـت او را بحـل کـن، شـیخ  امام اسمعیل ساوی گفت من رقعۀ نوشتم به شیخ
  :نوشت بخط مبارک گفت

 تقشـــــع غـــــیم الجهـــــد عـــــن قمـــــر الحـــــب
ـــــــــذار مخففـــــــــا   وجـــــــــاء نســـــــــیم االعت

 

ـــــب ـــــة الغی ـــــی ظلم ـــــبح ف ـــــرق نورالص  واش
ــــــب ــــــول مــــــن القل  فصــــــادفه حســــــن القب

 

*  
ــــک ســــو شــــري و از دگــــر ســــو شمشــــري   ازی

 

ـــــ ـــــکني دل م ـــــريمس ـــــري و شمش ـــــان ش  ن می
 

*  
ــــد[ ــــه راســــت ش ــــار هم ــــکک ــــدچنان  ببای

 انـــــــــده و اندیشـــــــــه را دراز چـــــــــه داری
ـــــــــار نیایـــــــــد ـــــــــران تـــــــــرا بک  رایِ وزی
 چـــــــرخ نیـــــــارد بـــــــدیل تـــــــو ز خالیـــــــق
 ایـــــــزد هرگـــــــز دری نبنـــــــدد بـــــــر تـــــــو

  
 

 حالــــــت شادیســــــت شــــــاد باشــــــی شــــــاید
ــــد ــــه ببای ــــد ک ــــان کن ــــود هم ــــو خ ــــت ت  دول

 صوابســـــت بخـــــت خـــــود فرمایـــــد هـــــرچ
ـــــرا ـــــه ت ـــــد و آنک ـــــو نزای ـــــز چـــــون ت  زاد نی

ـــــاید ـــــرتی نگش ـــــه به ـــــر ب ـــــد دیگ ـــــا ص  ]ت
  

*  
ـــــویی ـــــی گ ـــــد نیئ ـــــایی پدی ـــــه بب ـــــا ک  آنج
ــــــی و مــــــراد عاشــــــق جــــــویی   عاشــــــق کن

 

 آنجـــــــا کـــــــه نبـــــــایی از زمـــــــني بررویـــــــی
ـــــــت خوشـــــــی و ظریفـــــــی و نیکـــــــویی   این

 

*  
 ای ســــــاقی پــــــیش آر ز ســــــرمایۀ شــــــادی[

ـــۀ لعلســـت ـــوی گـــل و گون ـــا ب ـــاده کـــه ب   زان ب

 

ـــد ـــادیزان مـــی کـــه همـــی تاب ـــاج قب  چـــون ت
ـــــــادی ـــــــد درِش ـــــــل دَرِ گُرمســـــــت و کلی  ]قف

  

*  
 خـــوش آیـــد او را چـــون مـــن بناخوشـــی باشـــم
ــــادی ــــدد از ش ــــد بخن ــــان بین ــــو گری ــــرا چ   م

 

ــــود ناخوشــــی شــــاید ــــرا کــــه خُوشــــیِ او ب  م
ـــــد ـــــمه بفزای ـــــد کرش ـــــته بین ـــــو کاس ـــــرا چ  م

 

*  
  هرکسی محراب کردست آفتاب وسنگ و چوب

 

 را مـــن کنـــون محـــراب کـــردم آن نگـــارین روی
 

*  
 در شب تاریـک بـرداری نقـاب از روی خـویش
ــــرا ــــنم ت ــــا بی ــــت پنجــــاه روزم نیســــت ت  طاق

 مـــــــرد نابینـــــــا ببینـــــــد بـــــــاز یابـــــــد راه را
 دلـــــربا شـــــاها ازیـــــن پنجـــــاه بفکـــــن آه را
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 پــنج و پنجــاهم نبایــد هــم کنــون خــواهم تــرا
 

 نــــدانم مــــن بــــن و بنگــــاه را ام مــــی اعجمــــی
 

*  
 جــــایی کــــه تــــو باشــــی اثــــر غــــم نبــــود[

  ه ز فرقــــــت تــــــو یکــــــدم نبــــــودآنــــــرا کــــــ

 

ـــــــود ـــــــی دل خـــــــرم نب ـــــــه نباش  آنجـــــــا ک
ــــــود ــــــني و آســــــمان کــــــم نب  ]شــــــادیش زم

  

*  
  :شیخ این دو بیت بخط خویش نوشته بود

ـــــــــا ـــــــــرقن بینن ـــــــــام ف ـــــــــت االی  الن کان
 تصــــــورت فــــــی قلبــــــی لفــــــرط صــــــبابتی

 

ـــــــــان ـــــــــب مجتمع ـــــــــرب القل ـــــــــا بق  فان
ـــــــان ـــــــل مک  فشخصـــــــک ىل نصـــــــب بک

 

*  
 ای دوســــت تــــرا بــــه جملگــــی گشــــتم مــــن[

ـــ ـــاککـــر ت ـــرون جســـتی پ   و ز وجـــود خـــود ب

 

 حفــا کــه دریــن ســـخن نــه زرقســت و نــه فـــن
ـــــن ـــــتم م ـــــو هس ـــــای ت ـــــنما بج ـــــاید ص  ش

 

  بیت
ــــود ــــت و رب ــــلمه یارس ــــوی س ــــه بک  چندانک
  چندانکـــه ســـتاره اســـت بـــرین چـــرخ کبـــود

 

ــــرود ــــت و م ــــوه دارس ــــه درخــــت می  چندانک
 از مـــــــا بـــــــرب دوســـــــت سالمســـــــت ودرود

 

  بیت
ــــر ــــته دگ ــــر بس ــــد و ب ــــر باش ــــته دگ ــــر رس   ب

 

.......................................................  
 

  بیت
ــــــــی ــــــــگ ن ــــــــی و دل تن ــــــــگ دىل ن   تن

 

ــــــی ــــــگ ن ــــــا رن ــــــر م ــــــرا ب ــــــگ دالن  تن
 

  بیت
ــــد خوانــــدن گــــزاف وار دو نــــام  دریغــــم آی
 یکـــی کـــه خوبـــان را یکســـره نکـــو خواننـــد
  دریغــــم آیــــد چــــون مــــر تــــرا نکــــو خواننــــد

 

ــــام ــــدن خ ــــزاف خوان ــــام از گ ــــوار دو ن  بزرگ
ــــر  ــــامدگ ــــقان را ع ــــد عاش ــــق گوین ــــه عاش  ک

 دریغــــم آیــــد چــــون بــــر رهیــــت عاشــــق نــــام
 

  :اند خوانده وقتی پیش شیخ ما می
 فاســـــاخنت و خـــــوی خـــــوش و صـــــفرا کـــــم
ــــیچ ــــاخنت و خــــوی خــــوش و صــــفرا ه   فاس

 

ــــــد محکــــــم ــــــان مــــــا بمان ــــــد می ــــــا عه  ت
ـــــی ـــــد ب ـــــا بمان ـــــان م ـــــد می ـــــا عه ـــــیچ ت  ]پ

  

  بیت
ــــــــت ــــــــی و پیشیس ــــــــردم ز بیش ــــــــج م  رن

ــــــّی ــــــان یک ــــــن جه ــــــزین زی ــــــس برگ   و ب

 

ـــــــــــی ز درویشیســـــــــــت  راحـــــــــــت و ایمن
ـــــــادانش و خـــــــرد خویشیســـــــت  گـــــــرت ب
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  باب سوم

  در انتهاء حالت شیخ و آن سه فصلست
  

  در وصیتهای وی درجات وفات :فصل اول
  آن کیفیّتدر حالت وفات وی و  :فصل دوم
  .اند دیده یدر کرامات وی کی بعضی درحال حیات برزفان مبارک او رفته است و بعد ازوفات و :فصل سیم

  

  فصل اول
  در وصیتهای وی در وقت وفات وی

روحـه العزیـز وفـات نزدیـک رسـیده بـود گفـت مـا را بیاگاهانیدنـد کـی ایـن  اللّهدر آخر عهد کی شیخ را قدس  *
. برداریم تا مردمان کـی اینجـا آینـده مـا را بیننـد ینند، اکنون ما ترا ازمیان میب آیند ترا می مردمان کی این جا می

 .خواهد بود تا به قیامت اینحدیث از من برجوشید، گر باشیم و گر نباشیم این حدیث می

تـا خلـق  شیخ در آخر عهد گفت کی جایگاهها پدیـد آیـد و مرقـع داران بسـیار گردنـد و لکـن سـرت ایـن مردمـان *
 .رانگرند همه را یکی بینند و یکی دانند و این جماعت خود پوشیده مانند از چشم خلقف

روحه العزیز درآخر عهد مدت یکسـال هـر  اللّهجدم شیخ االسالم خواجه بوسعید شیخ گفت کی شیخ ما قدس  *
 آید، و در آخـر مجلـس کـی مجلـس روز کی مجلس گفتی در میان مجلس بگفتی ای مسلمانان قحط خدای می

گفت، و بعد از آن نیز مجلس نگفت، روی به جمع کرد و گفت اگر شما را فردا سـؤال کننـد کـی شـما  وداع می
شیخ گفت مگویید ما مؤمنانیم، مگوییـد مـا صـوفیانیم، . اید چه خواهید گفت شما؟ گفتند تا شیخ چه فرماید کی

گویید ما کهرتانیم، مهرتان . عاجز شویدگویید حجت آن از شما بخواهند و شما  هرچمگویید ما مسلمانانیم، کی 
 .اند، ما را نزدیک مهرتان ما برید کی جواب کهرت بر مهرت باشد ما در پیش

خـدمت شـیخ مـا آمـد وگفـت ای شـیخ مـرا  یک روز خواجه بومنصور ورقانی کی وزیر سـلطان طغـرل بـود بـه *
» المـؤمنني حـقّو آخر مقامات النبـوة مراعـاة  اللّهاول مقامات العباد مراعات قدر«: شیخ گفت. وصیتی فرمای

 اللّـهدار که فردا دستگري تـو باشـد کـی رسـول صـلی  وق خلقست پیوسته چشم برین خرب میحقّکار تو امروز اداء 
ایـن خلـق جملـه ابنـاء دولـت . م حتی یرحم العامة کمـا یـرحم احـدکم الخاصـةالیدخل الجنة احدک: علیه گفت

انـد اگـر  بحطام دنیا و زحمت خلق فریفته مشو کی خلق بندۀ حاجات خـویش. تواند بجمله به نظر فرزندی نگر
 بحاجات ایشان وفا نمایی قبولت کنند اگرچه بسیار عیب داری و اگر حاجات ایشان نگزاری بتو التفات نکنند

 .اگرچه بسیار هرن داری
ایشـان را  به خدمت درویشان مشغول باید بود و خدمت: شیخ در آخر عهد در وصیت روی به جمع کرد و گفت *

میان باید بست، کودکان را بـازی نبایـد کـرد و جوانـان را بـوالعجبی نبایـد کـرد، پـريان را قرایـی و مرایـی نبایـد 
! قحـط خـدای آمـد! قحط خـدای آمـد نّا لله و اِنّا اِلیه راجعوناِکرد،علم هر دو جهان درین کلمات گفته شد 
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درمانگرید کی ایـن سـخن بـر ! پیش ازین قحط نان و آب بوده است اکنون قحط خدای آمد! قحط خدای آمد
 .ما ختم شد، و دست بروی فرود آورد و ختم کرد

ختیم، چـون تمـام آمـوختیم آمـو شیخ گفت درمجلس وداع که درکودکی ما پیش محمد عنازی بودیم، قرآن مـی *
الن : اوگفت تو ما را بحل کـن و ایـن لفـظ از مـا یـاد دار. گفتند بادیب باید شد، استاد را گفتیم ما را بحل کن

 حـقّکنـیم، از  طرفة عني خريلک مما طلعت علیـه الشـمس و مـا شـما را همـني وصـیت مـی اللّهترد همتک اىل 
حسن بر پای خاسـت، شـیخ گفـت بدانیـد کـی مـا شـما را ! زپس حسن مؤدب را گفت برپای خی. غایب مباشید

گفتـیم هسـت او بـس اسـت، شـما را بـرای نیسـتی . بخود دعوت نکردیم شما را به نیستی شـما دعـوت کـردیم
علیـه در  اللّـهآفریدست اگر کسی طاعت ثقلني بیارد در مقابل آن نیفتد کی راحتی به کسی رساند و رسول صلی 

گـوییم، راه خـدای گريیـد و همـه را بـه  ، ما شما را همـني مـیاللّهتخلقوا باخالق  وصیت اصحاب را گفته است
 .اسرتاح منهم من نظر اىل الخلق: بینید، از خدای به خلق نگرید کی يخدا

مویه کرد وگفت یا خواجه ترا حمویه برای آن روحه العزیز درین مجلس وداع روی به خواجه ح اللّهشیخ قدس  *
خوانند تا خلق را در حمایت داری، گوش با خلق خدای دارو گوش با شغل ما دار که روز آدینه مـا را اینجـا  می

ایمان خود نگاه  هم ازجماعتی کی بینند و هم ازجماعتی کی نبینند، تو خواهند آورد و روز بازار ما خواهد بود
آن  خواجـه نجـار گفـت. دار و جهد کن تا به یکبار ما را از سرای بخاک رسانی که عقبـۀ عظـیم در پـیش اسـت

علیـه بـر جنیـان  اللّـهجماعت کی نبینند کدامند؟ شیخ گفت یا احمد بدانکه سه کـس را از خلفـاء رسـول صـلی 
با ما صحبت بود و بر سر خاک ما پس از وفات مـا مجـاور عمروو بحر و عقب، و عقب را : خلیفه کرده بودند

و جمعی بسیار از جنیان به سخن مـا آسایشـها . باشد تا وقت وفات، وی جز روز عرفه وعید اضحی غایب نبود
اند چه به نشابور و چـه اینجـا و انـس ایشـان بـا ایـن انفـاس بـوده اسـت و در سـماع درویشـان بخـدمت  داشته

ایشـان نگـه  حـقّآینـد،  کنیـد ایشـان بـه خـدمت مـی ویشان و شما بر سر تربت ما سماع میایستاده بودند و تادر
دارید به پاکی و در سراهای خود هر شب سپند سوزید کی جنیان کافران از بوی سـپند بگریزنـد، و بفرماییـد تـا 

ی شنوید و کسـی را و دروقت وفات ما اگر آواز ،نماز دیگر رُفت و روی کنند و همۀ آالیشها به پاکی بدل کنند
رُفـت و روی، شسـت و : و بدانید کی ما رفتـیم و چهـار چیـز بـر شـما مـرياث گذاشـتیم. نبینید بدانید کی ایشانند

تا شما برین چهار چیز باشید آبِ جوی شما روان باشد و زراعت دین شما . شوی، جست و جوی، گفت و گوی
کنید تا ازین چهار اصل چیزی از شما فوت نشود که آخـرِ  و جهد ،سبز و تازه بود و شما تماشا گاه خلقان باشید

مانده بود نیز رفت، این کار بر ما ختم شد و ما را هزار ماه تمـام شـد، ورای هـزار شـمار  آنچنماند و  عهدست،
 .هِ راجِعُوننیست اِنّا لِلّه وَاِنّا اِلَیْ

بوالحسن اعرج ابیوردی اشارت کـرد و او کاتـب  به. هم درین مجلس شیخ گفت کاغذ و دوات بیارید، بیاوردند *
 :او بنوشت! شیخ بود،گفت بنویس

  الرحمن الرحیم  
ابوالوفـا المظفـربن  -اللّهو اسعده بفضله و منته و عونه و نصرته و القوة االب اللّهطهره  اللّهابوطاهر سعید بن فضل 

و ظفره و ایده و خـريه و نصـره  اللّهنصره  اللّهابوالعالناصربن فضل  -اللّهوالقوة اال ب و ایده اللّهظفره  اللّهفضل 
 -اللّهکثري من خلقه تفضیال و القوة االبو فضله علی  اللّهابقاه  اللّهابوالبقا المفضل بن فضل  - -اللّهو القوة اال ب

ابوسـعد اسـعد بـن  -اللّـهله و به و منه و بجمعیتـه والقـوة اال ب اللّهاوالد ابی طاهر ابوالفتح طاهر بن سعید فتح 
 اللّـهو نصره و ایده  اللّهابوالعز الموفق بن سعید وفقه  -اللّهو ایده و اکرمه و سدده والقوة اال ب اللّهسعید اسعده 
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عنه و به و منه و القـوة اال  اللّهابوالفرج الفضل بن احمد العامری فرج  -اللّهو خريه واد به وسد ده والقوة اال ب
  .اللّهو فضله و فتح له و بجله و القوة االب اللّهابوالفتوح مسعود بن الفضل اسعده  -اللّهب

د، چـون جملـه روی بـوَ باشـد و طلبهـا مـی یماند اثرهـا مـ اند کی پس ازما تا ازیشان یکی می ده تن پس گفت این
  .فانما نحن به وله: بخاک بپوشند این معنی از خلق پوشیده گردد، آنگاه گفت

چون شیخ این کلمات درین مجلس بگفت ساعتی سر در پـیش افکنـد، پـس سـر بـرآورد، اشـک از دیـده روان  *
این معنی چند مانده است؟ جواب آمد  سؤال کرد که حقّگریستند، شیخ گفت داعیۀ ما از  گشته و همۀ جمع می
دیگر در میان خلق بماند، بعد از آن نه بوی ماند و نه اثر، اگر جایی معنیی بود روی در  که بوی این معنی صد

خاک آرد و طلبها منقطع گردد و این معنی را ما معاینه بدیدیم کی چون این اشارت کی شیخ فرموده بود بدین 
غاز فرتت و تشویش هم در این ماه پدید آمد تا رسید به جایی که مدتها آن بود کی کس به صد سال تمام شد، آ

 کردنـد زیارة مشهد در میهنه نتوانست شد و فرسنگی در پس کوه بموضعی کـی آنـرا سـر کلـه گوینـد زیـارت مـی
آیـد کـی کـس بـه زیـارت مـا این معنی روزی در مجلس بر لفظ مبارک او رفته بود کی روزگاری پدیـد  چنانک

روند ودر مدت این صد سال کی شـیخ فرمـوده  کنند و می بسر کله پوشیده ما را زیارت می. بمیهنه در نتواند آمد
نماز به جماعت و بامداد و شبنگاه سفره خـاىل نبـود و هـر روز بامـداد بـر سـر  بودکی خادم ماباشیم هرگز پنج

حرگاه تا به روز شمع و ترتیب مقریـان بامـداد و شـبانگاه و جمـع تربت ختم بود و هر شب تا بوقت خواب و س
فتور وخلل بدان راه  صوفیان زیادت از صد کس از فرزندان و مریدان او بر سر تربت او مقیم فرود بماند و هیچ

و هـر کـرا در طریقـت اشـکاىل بـودی از آن فرزنـدان حـل  نیافت بلکه هر روز بنو فتـوحی و راحتـی روی نمـود
و آن حرمت و رفاهیت کی درین صد سال کی فرزندان او را بود و مردمان میهنه را، در هیچ موضع کس  .شدی

بدرمسـنگ اسـت  آنـچ نشان ندادو چنان شده بود کی بر لفظ مبـارک شـیخ رفتـه بـود کـی روزگـاری بیایـد کـی
یعنی خواجگی ما چنان شود کی ازین حدیث بـویی نمانـد یعنـی از فقـر،  بسري باشد بمن گردد آنچبسريگردد و 

آثار بنمانـد و از رود و این آن وقت باشد کی صد سال تمام شد کی هم در آن ماه ازین همه  آنچآنگاه خود رود 
فرزندان و مریدان او االتنی چند معدود بر سر مشهد او نماند، باقی همه شهید شدند بر دسـت غـزان و بعضـی 

اکنون سی و چهار سـالت تـا بـر . انتقال کردند باطراف جهان بغربت افتادند و همه در آن غربت بجوار رحمت
یکی آنکـه بـر لفـظ مبـارک شـیخ رفتـه : داریم امید بدو چیز می. ر نشده استسر روضۀ مقدس هیچ ترتیبی ظاه

است کی بعد از ما بصد و اند سال هم از ما چو ما نه چو ما کسـی پدیـد آیـد کـی ایـن کـار بـر دسـت وی زنـده 
 روایتست کی اوگفت از خواجـه بـوالفتح شـیخ شـنیدم کـی اللّهودیگر آنکه از پدرم نورالدین منور رحمه  ،گردد

شیخ گفت صد سال خادم ما باشیم و صد سال فرزندان ما و هزار سال بدارد و از خواجه عبدالکریم کی خـادم 
امیـد مـا بـدین هـر دو اشـارت و . کردند کی او گفت کی شیخ گفت کی تا دامـن قیامـت بـدارد شیخ بود روایت

 .ن تربت بیاساییمبشارتست تا باشد کی ما بآخر عمر این سعادت دریابیم کی روزی چند بر سر آ
روحه العزیز هم درین مجلس روی به خواجه عبدالکریم کرد و گفت این کودک خواست کی  اللّهشیخ ما قدس  *

پـس روی بـه فرزنـد ! این راه بسرپد و لکن ای پسر اینجا که رسیدۀ قدم نگاه دار، زیادت طلب مکن کی نیـابی
خ جامۀ او بگرفت و به خویشنت کشید و گفت تـرا و چون برخاست شی! بزرگ کرد و گفت یا باطاهر بر پای خیز

 :فرزندان ترا بر خدمت درویشان وقف کردم و گفت، شعر
 عاشـــــقی خـــــواهی کـــــی تـــــا پایـــــان بـــــری
  زشــــــت بایــــــد دیــــــد و انگاریــــــد خــــــوب

 

ـــــــد ناپســـــــند ـــــــس کـــــــی بپســـــــندید بای  ب
ـــــــد ـــــــد قن ـــــــد خـــــــود و انگاری ـــــــر بای  زه
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انـد برسـانند کـی  ند بـدان جماعـت کـی غایـبشیخ گفت کسـانی کـی حاضـرا. پس گفت قبول کردی؟ گفت کردم
انـد صـوفیان را یکـی خواجـه علـی حسـن بـه  خواجه بوطاهر قطبست بدو بچشم بزرگان نگرید، دو خواجـه بـوده

کرمان و دیگر خواجه علی خباز به مرو و سیم خواجۀ صوفیان بوطاهرست و پس از وی صوفیان را خواجه نبـود، 
  .والسلم

  
  

  فصل دوم
  یخ ش در حالت وفاتِ

  :آدینه بیست وهفتم ماه رجب سنة اربعني و اربعمائة 
  دردا کــــــی همــــــی روی بــــــره بایــــــد کــــــرد

 

 ویـــــن مفـــــرش عاشـــــقی دوتـــــه بایـــــد کـــــرد
 

بر پای باید خاست، علیک برخاست، گفـت اکنـون  خواجه علیک را که از نشابور بود و مرید شیخ بود گفت پس
گوینـد  و آنجا روی گر را سالم گویی و بگـویی ایشـان مـی بنشابور باید رفت بسه روز و بسه روز مراجعت باید کرد
ک هـم در سـاعت روی بـراه نهـاد و مقصـود حاصـل علی. کی آن کرباس کی برای آخرت نهادۀ در کار ایشان کن

شیخ این وصیتها بکرد در مجلس، پس هم در مجلس روی بـه خواجـه عبـدالکریم کـرد و گفـت در زنـدگانی  .کرد
در غسل ما تقصري مکن و با حسن یار بـاش . ر باید داشتداشتۀ در وفات هم ترا تیما شغل طهارت ماتو تیمار می

ن دهشتی نیفتد و به شرایط و سنن قیام کنی کی ایشـان محفوظنـد و اگـر تـرک سـنتی رود بـاز آو باخرب باش تا در
گشـت و هرجـایی کـی خلـوت کـرده بـود  ن کردند برنشست و گرد میهنـه مـیچون اسب زی. ستور زین کنید .نمایند

اندیشیدم کی بعد از وفات شیخ مـن خدمـة  رفتم و می حسن مؤدب گفت کی من در رکاب شیخ می. کرد وداع می
  :و گفت، شعر با وام مشغول بود درین اندیشه بودم، شیخ عنان بازکشید و روی به من کرد و دلم چنني کنم

  آیــا بــر جــان مــا مــاهر چــو بــر شــطرنج اهــوازی

 

 چـو مــا را شــاه مــات آیـد تــرا ســرپی شــود بــازی
 

آید بعـد از وفـات مـا و دل تـو از وام  من از دست بشدم، شیخ گفت ای حسن دل مشغول مدار کی بوسعد دادا می
یخ ما را وفات در رسید بعد از آن هرگز خواجه حسن مـؤدب هـیچ خـدمت نتوانسـت کـرد چون ش و .فارغ گرداند

اشارت شـیخ بـودو بعـد از وفـات شـیخ  چنانکخواجه بوطاهر و فرزندان او کردند  درویشان را، خدمت درویشان
مایـه رنجـور گشـت و  آمـد و انـدکپس شیخ با سرای خـویش . بسه روز بوسعد دادا از غزنني برسید و وام بگزارد

پیوسته مریدان و فرزندان شیخ بخدمت وی بودند و از شیخ ما سـؤال کردنـد کـی در پـیش جنـازۀ شـما کـدام آیـت 
  :خوانند؟ شیخ گفت این کاری بزرگ باشد اما این بیت باید خواند

 خــــوبرت انــــدر جهــــان ازیــــن چــــه بــــود کــــار
ــــادی ــــه ش ــــن هم ــــودو ای ــــدوه ب ــــه ان   آن هم

 

 وســــت رفــــت و یــــار بــــر یــــاردوســــت بــــر د
ــــردار ــــه ک ــــن هم ــــود و ای ــــار ب ــــه گفت  آن هم

 

و هـم دریـن روز از شـیخ پرسـیدند کـی بـر . این بیت برخواندند پس آن روز کی جنازۀ شیخ از سرای بريون آوردند
  :اری بلند است این قطعه باید نوشتو آیت کرسی نویسیم یاتبارک؟ شیخ ما گفت آن ک اللّهتربت شما شهد

 ســــألتک بــــل اوصــــیک ان مُــــّت فــــاکتبی
ـــــــوی ـــــــا ســـــــنن اله ـــــــل شـــــــجیا عارف   لع

 

 علــــــی لــــــوح قــــــربی کــــــان هــــــذا متیّمــــــا
 یمـــــــر علــــــــی قـــــــرب الغریــــــــب مســــــــلّما

 

  :گوید و امال کرد عزه قطعۀ می حقّو کثري در
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ــــــده ــــــا عب ــــــذی ان ــــــم بال ــــــز اقس ــــــا ع  ی
ـــــــــة ـــــــــواک خلیل ـــــــــدالً س ـــــــــی ب  الابتغ

ـــــــــة و ـــــــــوقی ترب ـــــــــوان ف  دعـــــــــوتنی ول
ـــــــت ـــــــوت تقطع ـــــــا خل ـــــــک م   واذا ذکرت

 

ــــــات ــــــا حــــــوت عرف ــــــه الحجــــــیج و م  ول
ـــــــــات ـــــــــوىل و الکـــــــــرام ثق ـــــــــی بق  فثق
ـــــــات ـــــــام رف ـــــــوتک و العظ ـــــــت ص  الجب
 کبــــــــــدی علیــــــــــک وزادت الحســــــــــرات

 

 و پیش از وفات شیخ ما بدو روز بر لفظ .پس بعد ازوفات شیخ این هر دو قطعه در سه خط بر تربت شیخ نوشتند
مجهولة ما  اللّهمبارک شیخ برفت بوقتی که فرزندان و مریدان پیش او نشسته بودند روی بدیشان کرد و گفت نعمة 

و باز پسني سخن کی شیخ گفت این بـود کـی گفـت گـوش بازداریـد تـا ایمـان  .دامت محصولة فاذا فقدت عرفت
: چشـم بـاز کـرد و گفـت بخواجـه بوطـاهر خواجه عبدالکریم گفت کـی شـیم روز پنجشـنبه. بکار خلق بزیان نیارید
من برخاستم و بريون شدم،علیک در رسید، مـن بدرخانـه شـدم و بـا . شیخ چشم بر هم نهاد. علیک آمد؟ گفت نه

بوطاهر با شیخ بگفت شیخ چشم باز کرد و با خواجه بوطاهر گفت . خواجه بوطاهر گفتم علیک آمد و کرباس آورد
 .و شیخ گفت الحمدلله و نفس منقطع شد چهارم شعبان سنة اربعني و اربعمائة .لیک رسیدگویی؟ گفت ع چه می

و ما وقت صبح به غسل مشغول شدیم و شیخ گفته بود کی این کرباس نیمی میزر کنید ونیمی بـدوش مـا درگريیـد 
بوطـاهر و  خواجه عبـدالکریم گفـت چـون شـیخ را بـر کفـن نهـادیم خواجـه. دروطاء ماپیچید و زیادت مکنید و ما

جملۀ فرزندان شیخ حاضر بودند و من از سوی پای شیخ بودم چون به شیخ نگـاه کـردم شـیخ چشـم بگشـاد و بـه 
همه جمع که آنجـا بودنـد بدیدنـد، بنگریسـتم یـک نیمـۀ از  چنانکمسبحۀ دست راست بر ران خود اشارات کرد 

چون آفتاب  .و این آن سخن بود کی گفته بود کی گوش بازدار .حاىل راست کردم بوی برنکشیده بودم گوشۀ میزر
تـا وقـت . درمشـهد آورنـدبرآمد شیخ را بريون بردند و بر وی نماز گزاردند و جنازه برداشتند تا از در سـرای شـیخ 

نرفت تا خواجه نجار خواجه حمویـه راگفـت  کردند می ت میجنازه در هوامانده بود و هرچند خلق قّو چاشت آن
کـرد  شیخ ترا چه فرموده است وقت آمد یا نه؟ حمویـه بـه حکـم وصـیت شـیخ چـوب بکشـید و خلـق را دور مـی

 ت کی درین بني مشاهده افتاد این بود کـی تختـی بلنـد بـودتاجنازه به مشهد آوردند و دفن کردند و از جملۀ کراما
کردنـد در وقـت وفـات او در زاویـۀ او کـی در سـرای ن تخـت غسـل آاو را بر پایه برین تخت نتوانستی شد کی بی

اوست در برابر مشهد و آن تخت را از آن موضع کی شیخ را شسته بودند، هرگز از آنجا نجنبانیدند و بهر وقت کی 
کردنـدی وزیـراین تخـت را ارزخ کردنـدی، چنـان بـودی کـی دسـت از آن  زاویه مرتب کردنـدی زمـني او را ارزخ

ات این تجربه کرده بودند و در یک لۀ ارزخ بزمني فرو شدی و خاک بر زَوَر آمدی و به کرّجم بداشتندی حاىل آن
روز چند بار بگچ و ارزخ آن موضع محکم کرده بودند و هم در ساعت بزمني فرو شده بود و همان خـاک نـرم بـر 

آنکه چون شیخ را وفـات و دیگر  .ر آمده، هرگز آن قدر زمني کی آب شسنت شیخ بوی رسیده بودی قرار نگرفتوَزَ
و مردمـان آنـرا زیـارت  ،بود این پایۀ تخت و کرسی کی شـیخ بـر وی وضـو کـردی هـر دو بزیـر تخـت بـودی نهـاده

کرسـی  کردند تا بوقت فرتت غزکـی میهنـه خـراب کردنـد و هرکجـا دری و چـوبی بـود بسـوختند، آن تخـت و می
ند و چون فرزندان شیخ و دن اسري بودند از هر سه خرب نداناپدید شد و هیچ کس از آن جماعت کی در دست ایشا

مریدان اسري بودند، چون بیامدند تخت و کرسیها درین موضع دیدند به سـالمت، دیگـر روز بامـداد درشـدند هـیچ 
ندیدند و درین حادثۀ غریب بیفتاد هم درین بقعه و یکی از آن جملـه آنسـت کـی در آن وقـت کـی سـلطان سـعید 

مضجعه از دست غزان خالص یافت و بدار الملک مرو آمد این دعاگوی از سرخس بـا  اللّهه برد سنجربن ملکشا
و از خویشان و فرزندان شیخ  ،جمعی از مشایخ بمرو رفت به مبارک باد قدوم سلطان و ازجهت مصالح بقعۀ شیخ

اند، چون دعاگوی بمـرو رسـید  مانده بودند متفرق بودند و بیشرت بعراق رفته بوده آنچکس با دعاگوی نبودند چه 
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 ن رئـیس ازچـو رئیس میهنه چند روز بود کی آنجا رسیده بود ازجهت مصالح والیت و هنوز سلطان را ندیده بـود
دعاگوی خرب یافت حاىل بر ما آمـد و شادگشـت و گفـت چنـد روزسـت کـی مـن منتظـر یکـی از شـماام از جهـت 

دعاگوی دعـایی بگفـت،  دیگر روز با یکدیگر سلطان را بدیدیم، چون دعاگوی مشاورت کار فردا سلطان را باید
ن غـزان آاز میهنه جایی مبارکست و تربت شیخ موضـعی کـی از آن عزیزتـر و بزرگـوارتر نبـود و سلطان سنجر گفت

ل دسـتش خشـک شـد، ایکی دست فراتربت شیخ کرد و خواست که نعمـت دنیـاوی مـدفون یابـد و بـرگريد، درحـ
پس هزار . والعهدة علیهخویشان او اورا به لشکرگاه آوردند و بدیدم، و من این حکایت نشنیدم اال از لفظ سلطان 

اسـباب مشـهد، پـس ملـک میهنـه  مخروار غله فرمود از جهت تخم و زراعت خاوران وصـد خـروار از جهـت تخـ
استدعاء گاو جفتی کرد، سلطان گفت خراسان خرابست و مرا خزینۀ نیست حال را با این باید ساخت و از جهـت 

و کس باطراف فرستاد تـا از فرزنـدان و مریـدان شـیخ  هنه مراجعت کرديپس رئیس م. مشهد صد دینار نقد فرستاد
همـه برونـق مانده بودند زنده همه را آوردند، تنی پنجاه جمع شدند و سفره و پنج وقت نماز و ختم سر تربت  آنچ

و غربـا روی بـدان  دن خـدمت وقـف کـرده بـوآو دعـاگوی همگـی خـویش بـر گشت و روشنایی تمـام پدیـد آمـد
برفت و سلطان محمود بنشست، مصاف دندانقان بمرو با غـزان  اللّهرحمه  رمیانه سلطان سنج در .حضرت نهادند

آن بقعه از دسـت  بیکبارگی کار اتفاق افتاد و دیگر بار لشکر سلطان شکسته و منهزم شدند و غزان دست یافتند و
خدای تعاىل بلطـف خـویش ایمنـی و عـدىل و آبـادانی خراسـان را و جملـۀ عـالم را . بشد و رسید آنجا کی رسید
  .روزی کناد بمنه و فضله

  
  

  فصل سیم
  اند دیده و بعد از وفات وی در کرامات وی کی بعضی در حال حیات برزفان مبارک او رفته است

یک روز شیخ در صومعۀ خویش سر باز نهاده بـود بوقـت قیلولـه و صـوفیان جملـه در مسـجد سـر بـاز  حکایت
نهاده بودند و گرمایی عظیم گرم بود، سبویی ببوسعد داد و گفـت هـال دوسـت دادا سـبویی آب بیـار تـا از جهـت 

آورد و پایهـا برهنـه داشـت و زمـني گـرم گشـته بـود،  بوسعد سبوی برگرفت و آب مـی. شیخ و صوفیان چیزی سازم
چـون از دَرِ سـرای . آورد دوید و سـبوی بـر پشـت گرفتـه آب مـی سوخت و آب از چشمش می بوسعد را پایکها می

. شیخ درآمد شیخ از اندرون صومعه آواز داد که ما بغداد ببوسعد دوست دادا و فرزندان اودادیم بـدین سـبوی آب
لفظ مبارک شـیخ را، بعـد از آن بوسـعد بـزرگ شـد در  تربّکاو را بوسعد دوست دادا گفتندی بعد از آن مردمان 

انـد از مریـدان شـیخ مـا کـه ایشـان را  خدمت شیخ و بجایی رسید که از اصحاب عشرۀ شـیخ گشـت و ده تـن بـوده
شره خوانده است ما را اند که ایشان را اصحاب ع علیه ده یار بوده اللّهاند که رسول را صلی  اصحاب عشره خوانده

. علیه و ایشان را اصحاب عشـرۀ مـا گردانیـد اللّهجل و عالده مرید داد بر متابعت سنت مصطفی صلوات  حقّنیز 
وشیخ ما هر کسی را بعداز وفات خـود بجـایی فرسـتاد و ایشـان و فرزنـدان ایشـان در آن والیـت مشـهور گشـتند و 

پس شیخ در آخـر عهـد . ست این طایفه کارها برآمد وآسایشها یافتندپیشوای این طایفه شدند در آن والیت و بر د
نتـوانیم رفـت کـه حسـن مـؤدب را ازجهـت  خویش یکروز بوسعد دوست دادا را بخواند و گفت ما ازین عالم مـی

باید رفت بـه نزدیـک سـلطان غـزنني و سـالم مـا  ترا بشهر غزنني می. صوفیان فامی جمع آمده است سه هزار دینار
باید گردانید کـه بـدین سـبب از  اندن و اورا بگویی که ما را سه هزار دینار فامست، دل ما را از آن فارغ میبوی رس



 ۱۴۵

بوسعد گفت چون شیخ این سخن بگفت حاىل بدل من اندر آمد کـه مـن ایـن سـخن بـا . توانیم شد دنیا بريون نمی
ه رساند؟ چون این اندیشه بدل من انـدر سلطان چگونه توانم گفت و سلطان مرا چه داندو این حکایت بسمع او ک

بوسـعد . ایـم و او قبـول کـرده اسـت آمد شیخ گفت ای بوسعد دل فارغ دار که ما این چند کلمه سخن بـا وی گفتـه
گفت من حاىل پای افزار کردم و پیش شیخ آمدم شیخ گفت ای بوسعد ما را وداع کن که چون بازآیی ما را نبینـی 

ایـم  سی سه روز بیش مقام نکنی و به بغداد روی که ما بغداد را بتـو و بفرزنـدان تـو دادهو زینهار که چون بمیهنه ر
تا بهیچ موضع مقام نسازی مگر در بغداد که آنجا بر دست تو بسیار راحتها و گشایشها پدید آید این  رباقطاع، زینها

را وداع کـردم و رفـتم تـا بغـزنني طایفه را، بوسعد گفت من بسیار بگریستم و در دست و پای شـیخ افتـادم و شـیخ 
مند و مرتدد که من سلطان را چون بینم و این سخن چون توانم گفت بـا او؟ بـا  چون بدر شهر غزنني رسیدم اندیشه

خود اندیشه کـردم کـه مـرا بـر در سـرای سـلطان مسـجدی طلـب بایـد کـرد و در آن مسـجد نـزول کـرد، هـر آینـه از 
بدین اندیشه به . این سخن با وی در میان نهم تا او به سمع سلطان برساند خاصگان سلطان کسی به نماز آید، من

چـون پـارۀ راه نیـک بـرفتم بـه محلتـی رسـیدم . شوم دانستم که کجا می رفتم و نمی خویش می شهر اندر آمدم و بی
د سر بدان محلت فرو نهـادم چـون قـدری بـرفتم در پـیش کـوی در سـرای بـزرگ پادشـاهانه پدیـد آمـ. فراخ روی
از آن ملوک و سالطني باشد و بر در سرای دوکانیها کشیده و جمعی مردم انبوه دسـت در کمـر کـرده و بـر  چنانک

ن دوکانی نشسته، چون آچون من از دور پیدا شدم آن جمع راه باز دادند، خادمی نیکو روی دیدم بر. پای ایستاده
مـن .گفـت ای شـیخ اینجـا بنشـني تـا مـن بـريون آیـممرا دید بر پای خاست و پیش من باز آمد و مرا در برگرفت و 

ن سرای رفت و حاىل بريون آمد و گفت شـیخ بوسـعد دوسـت دادا مریـد شـیخ بوسـعید بـوالخري از آبنشستم، او در
کردم کـه  برخاستم گریان و بسرای سلطان درشدم و تعجب می. گفت بر خیز و درآی. میهنه تو هستی؟ گفتم هستم

آن خادم مرا در سرای آورد و از آنجـا . اند و سلطان با من چکار دارد و نام من از که شنیدهدانند  ایشان مرا چه می
در حجره برد، درآمدم سلطان را دیدم در آن حجرۀ خاىل بر چهار بالش نشسته، من سالم گفتم سلطان جواب داد 

وسـعید را بخـواب سـلطان گفـت چهـل شبانروزسـت تـا مـن شـیخ ب. و گفت بوسعد دوست دادا تویی؟ گفـتم آری
و شـیخ قصـۀ فـام بـا مـن گفتـه اسـت و مـن قبـول  ،ام و این خادم را برین در سرای بنشانده منتظر رسیدن تـو دیده
و نعره بر من افتـاد  من چون این سخن بشنودم مدهوش گشتم. برود اکنون خدایت مزد دهاد که از دنیا می. ام کرده

. پس سلطان آن خادم را فرمود که او را برب تا پای افزار بـريون کنـد .و بسیار بگریستم و سلطان نیز بسیار بگریست
از آن ملوک باشد و خدمتکاران آمدند و پای افزار از پای  چنانکمرا هم در سرای سلطان به حجرۀ بردند آراسته 

ء  و جامها الیق سرای ملوک باشد و همان روز مرا به حمام فرستادند چنانکمن بريون کردند و مرا تکلفها کردند 
روز چهـارم . از آن نیکـوتر نتوانـد بـود چنانـکنیکوی صوفیانه بدر حمام فرستادند و سه روز مرا مهمـان داشـتند 

خواند، من برخاستم و پیش سـلطان آمـدم سـه هـزار دینـار زر بسـنجیده  بامداد آن خادم آمد و گفت سلطان ترا می
از جهت فام شیخ است، و هزار دیگر بمن داد و گفت ایـن سلطان گفت این . بودند و در جایی کرده به من دادند

رس شیخ است تا بر سر تربت شیخ از جهت مـا عرسـی کننـد شـیخ را، و هـزار دینـار دیگـر بمـن داد و از جهت عُ
ۀ، پس آن خادم را گفت که او را به خویشنت را پای افزار ترتیب کنی که راهی دور آمد تاگفت این از جهت تست 

روند و از برای او چهارپایی کراگري تا به خراسان بـرود و بـرگ  برسان که فردا به جانب خراسان می قافلۀ خراسان
راه او بواجب بساز و او را به معارف آن قافله سـپار و بگـوی کـه او ودیعـت ماسـت بـه نزدیـک شـما تـا او را بـه 

سلطان مرا اعزاز کرد و در برگرفت من سلطان را خدمت کردم و . سالمت به خراسان رسانید و در راه خدمت کنید



 ۱۴۶

و خادم بیامد بامن و مرا به کاروان خراسان سرپد و برگ راه من بساخت و سـتور کراگرفـت تـا بـه خراسـان و مـرا 
تـر بـودم و روی بمیهنـه نهـادم و  آسـوده هـرچآمدم تا به خراسـان رسـیدم و در راه  و من می .وداع کرد و بازگشت

شیخ، چون به کنار میهنه رسیدم جملۀ فرزندان شیخ و مریدان و متصوفه مرا اسـتقبال  رنجور و گریان بودم از وفات
کردند به حکم اشارت شیخ که گفته بود حسن مؤدب را که بعد ازوفات ما بسه روز بوسعد دوسـت دادا از غـزنني 

ایشان چون . ز وفات شیخبرسد و دل تو از فام فارغ گرداند و آن روز که من بمیهنه رسیدم روز چهارم بامداد بود ا
من در خدمت ایشان بسر تربت شیخ . مرا بدیدند فریاد برآوردند و دیگر باره ماتم شیخ تازه شد و حالتها پدید آمد

آمدم و زیارت کردم و قصۀ خویش پیش جمع حکایت کـردم و سـه هـزار دینـار کـه از جهـت فـام شـیخ بـود پـیش 
م شیخ است و هـزار دینـار کـه از جهـت عُـرس شـیخ داده بـود تسـلیم خواجه ابوطاهر بنهادم و گفتم این ازجهت فا

کردم و آن هزار دینار که مرا داده بود پیش خواجه ابوطاهر بنهادم و گفتم این از جهت من شـیخ را عُرسـی کنیـد و 
شـاهد کردنـد و خرقـۀ  خویش را هیچ چیز بازنگرفتم و آن روز فام شیخ بگزاردند و کار عرس بساختند و دیگر روز

شیخ و خرقهاء جمع که موافقت کرده بودند پاره کردند و روز چهـارم بـه حکـم اشـارت شـیخ عـزم بغـداد کـردم و 
چون به بغداد رسیدم، و آن وقت آبادانی بدان سوی آب بود، . مریدان شیخ را وداع کردم و برفتم به جانب بغداد
بایـد کـه  م با دوستی این حکایت را در میان نهادم کـه مـرا مـیمن در مسجدی نزول کردم چون روزی چند بیاسود

آنکس گفت همۀ مسـجدها بمـا گذاشـته اسـت، در هـر . اینجا بقعۀ سازم از جهت صوفیان و ایشان را خدمت کنم
خواهی که خانقاهی سازی برین سوی آب ترا میسر نگـردد کـه  کن و اگر می مسجدی که خواهی برو و خدمت می

منکر باشند و تو سیمی وآلتی نداری مصلحت تو آنست که چیزی نویسـی بـه خلیفـه و از آن سـوی اینجا مردمانی 
باشد که اینجا  وی که آنجا بقعۀ سازی، من رقعه نوشتم بامريالمؤمنني که مرا اندیشه می آب چندان جای خواهی از

ام تا  والخري، از میهنه اینجا آمدهام از خراسان ازمریدان شیخ ابوسعید اب از جهت صوفیان خانقاهی سازم من مردی
ۀ سازم از جهـت ایـن طایفـه، خلیفـه بخـط عجماعت را خدمتی کنم، بدان سوی آب مرا چندان جای فرماید که بق

مـن بیامـدم و کنـارۀ . خویش توقیع فرمود که چندان کـه او را بایـد از آن سـوی آب جـای گـريد کـه او را مسلمسـت
پـس . ریختم، قرب دو هزار گز جای نشان کـردم و بگـرفتم رفتم و کاه می م و میاختیار کردم و موضعی نیکو برگزید

چیـدم و بـر پشـت بـدان موضـع  گشتم و خشت پارۀ پختـه برمـی ء بغداد می زنبیلی برگرفتم و شب و روز در ویرانها
آیـد مـن  اسـان مـیتا آن وقت که خرب آمد کـه قافلـۀ خر. ریختم آوردم و در میان آن کاهها که نشان کرده بودم می می

برخاستم و باستقبال قافلۀ خراسان شدم تا به نهروان، چون ایشان مرا بدیدند مراعاتها کردند و تقربهـا نمودنـد کـه 
بیشرت آن بودند که مرا در خدمت شیخ دیده بودند و قربت من درحضرت او دانسته، و ایشان مریدان شیخ بودند و 

است کردم که من اندیشۀ دارم کـه اینجـا از جهـت صـوفیان بقعـۀ سـازم، بعضی نیز مریدان من، من از ایشان درخو
باید که بدان موضع نزول کنیـد و نزدیـک مـن فـرود آییـد کـه نخسـت مسـافران شـما خواهیـت بـود،  اکنون شما می

جماعتی صوفیان در قافله بودند و جمعی بازرگانان و مردم انبوه، همه اجابت کردند و بـه موافقـت بیامدنـد و در 
آن موضع فرود آمدند و خیمها بزدنـد، مـن برخاسـتم و زنبیـل برگـرفتم و روی بـدریوزه نهـادم و هـر روز بامـداد و 

خواندیم و درین  ور میکردم و بامداد قرآن بدَ گفتم و امامت می نهادم و پنج وقت بانگ نماز می شبانگاه سفر می
رفتند و چشم ایشـان برزنـدگانی مـن افتـاده بـود و  می مدت که ایشان آنجا بودند بسیار روشناییها بود، چون ایشان

خدمت پسندیده بودند، برفتند و هر کسی مرا مراعاتی کردند و مرا چیزی نیک به حاصل آمـد، چـون قافلـه برفـت 
روی به عمارت آوردم و چهاردیوار خانقاه بر پای کردم و صفۀ بزرگ نیکو و جماعت خانۀ خوب و مطـبخ و  من



 ۱۴۷

و مسجد خانۀ بزرگ عمارت کردم و همه را درها نهادم ودیگـر بناهـا و حجرهـا را بنیـاد نهـادم متوضا تمام کردم 
چون سابق الحاج در رسـید و خـرب داد کـه قافلـه آمـد . جملۀ مواضع پدید آمد که این چه جای خواهد بود چنانک

مبارک به درخواسـت سفر من تا به فرات استقبال کردم و از همان جمع درخواست کردم که شما بوقت رفنت بدان 
من و از جهت تربیت و رضاء خدای به موضع خانقاه من فرو آمدید و بوقت رحلت سعیها کردید، اکنـون بـه بایـد 

ایت تمام کرد، ایشان اجابت کردند و همچنان بـه موافقـت  آمد و اثر سعی خویش مشاهده کرد و ترتیبی که فرموده
یکو بدیدند تعجبها کردند که بـه مـدتی انـدک چنـدین عمـارت نیکـو آنجا فرود آمدند و چون آن چندان عمارت ن

نهادم و پنج نمـاز را  کردم و سفره می ن قرار دریوزه میآام و اعتقاد ایشان یکی صد گشت و من هم بر چگونه کرده
افزودم تا وقت رفنت هر کسی مـرا چیـزی نیـک  کردم و هر روز در خدمت می گفتم و خودامامی می بانگ نماز می

چون قافله برفت من روی به کار آوردم ودسـت بـه عمـارت کـردم و خانقـاهی . مبلغی حاصل آمد چنانکبدادند 
سخت نیکو با همه مرافق از حجرها و حمـام و جماعـت خانـه و غـري آن تمـام کـردم و فرشـهاء نیکـو و اسـباب و 

زاری با دکانها و کاروان سرای و غري دربایست آن بود از همه نوع بساختم و بر در خانقاه با آنچآالت مطبخ و هر 
کردم و از اطراف عالم صوفیان روی بدین بقعـه نهادنـد و ایـن آوازه در جهـان  نیکو می آن ترتیب کردم و خدمت

کنـد کـه دریـن عهـد کسـی  منتشر شد کی بوسعد در بغداد چنني بقعۀ ساخته است از جهـت متصـوفه و خـدمتی مـی
رسـانیدند تـا شـب نمـاز خفـنت  ع خلیفه میامسد گشتند و پیوسته این سخن به نکرده است و بیشرت اهل بغداد مری

گزارده بودیم و کسی در خانقاه بزد، فراز شدم و درباز کردم امريالمؤمنني بود با تنی چند از خاصگان خویش که به 
ایشـان، خـدمت زیارت من و نظارۀ خانقاه آمده بود چون استاد الدار و حاجب الباب و صاحب المخزن و امثـال 

کردم وخلیفه در خانقاه آمد و چون در عمارت نگریست و در جماعت خانۀ درویشـان آمـد جمعـی سـخت نیکـو 
دید، زیادت پنجاه تن از مشایخ و متصوفه بر سر سجاده نشسته بودند ایشان را زیارت کـرد و بنشسـت، مـن حـاىل 

ابوسعید ابوالخري بگفتم، خلیفه را وقـت خـوش آن قدر که وقت اقتضا کرد بنشستم و چند حکایت ازکرامات شیخ 
فرمـود بـه مشـافهه کـه هـر  گشت و بسیار بگریست و مرید این طایفه گشت و هم آنجا که نشسته بود اسـتاد سـرای

اطالع ما او را در حـرم  سرای ما آید در هر حال که ما باشیم او را بار نباید خواست و حاىل بی روقت ابوسعد بد
ترا خرب بود باید کـه بـر رأی مـا  هرچپس فرمود که ای ابوسعد ما مصالح مسلمانان در گردن تو کردیم و . باید آورد

چـون خلیفـه بازگشـت دیگـر روز بـه سـالم بـدار . عرضه داری تا ما بر مقتضی اشارت تو آن مهـم باتمـام رسـانیم
فه شدم و او را دعـا گفـتم و عـذر توقف و اجازت مرا در اندرون حرم بردند، من پیش خلی الخالفه شدم حاىل بی
گفته بـود اعـادت کـرد و عهـدۀ  و امريالمؤمنني مرا بسیار اعزاز و اکرام کرد و همان سخن که تقصري شبانه خواستم

خلق در گردن من کرد، چون برون آمدم از پـیش خلیفـه همگنـان تعجـب کردنـد و مردمـان بـه یکبـار روی بـه مـن 
فرمود و بیشـرت از مردمـان  کردم و اجابت می ند و من بر رأی خلیفه عرضه میکرد رفع می نهادند و حاجات بر من

آن موضـع انبـوه گشـت و هـر روز  چنانـکسـاختند  به جوار من رغبت کردند و در پهلوی خانقـاه مـن سـرایها مـی
شد تا چنـان شـد کـه خلیفـه گفـت مـا نیـز  من زیادت می حقّگشت و اعتقاد در  حرمت من پیش خلیفه زیادت می

موافقت شیخ ابوسعد دوست دادا داراخالفه باز آن سوی آب بریم و باز این نیمۀ آب آمد و جملۀ خلق به یکبـار ب
خانها باز آن سوی آوردند و شهر به یکبار بازاینجا آمد و آن سوی آب خراب شد و من شیخ الشیوخ بغـداد گشـتم 

و اکنـون فرزنـدان او شـیخ الشـیوخ  .شـیخ و رحمت من در بغداد کم از حرمت خلیفه نبـود بـه برکـت نظـر مبـارک
هـر خلیفـه کـه بخواهـد نشسـت آنکـه از  چنانـکبغداداند و حل و عقد بدست ایشان است و خلیفه نشان گشـته، 
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فرزندان شیخ که بزرگرت باشد دست آن خلیفه بگريد و در چهار بالش بنشاند و نخست او بیعت کند آنگاه از ابنـاء 
و امرا آنگاه عوام مردمان تا آن وقت که همه خلق بیعت کنند و در بغداد حل و عقـد خلیفه باشند آنگاه خاصگان 

  .بدست فرزندان شیخ بوسعد دوست دادا باشد
، گفـت از پـدر خـود شـنودم کـه شـیخ حقّاز اشرف ابوالیمانی شنیدم که او نقل کرد از پري محمد ابواس حکایت

تی از تندی که بودی و چون شیخ خواستی که بر نشیند اسبی کمیت داشت که هیچ کس را دست ندادی که برنشس
پهلو فرا دکان داشتی تا شـیخ پـای در وی درآوردی و چـون شـیخ از دنیـا برفـت او را دیدنـد افسـار گسسـته و آب 

بـود ودر روز هفـتم گفتنـد ایـن  خورد وهفت شبانروز آن اسب همچنني مـی دوید و آب و علف نمی ازدیدۀ وی می
خورد و نه علف و بزیان خواهد آمد چکنیم؟ با خواجه ابوطـاهر بگفتنـد خواجـه  نه آب می اسب الغر شده است

  .را بربدند تربّکابوطاهر گفت بباید کشت تا درویشان ازو چیزی بخورند و به مردمان دهیم پس بکشتند و 
پسر شیخ بود از دخرت از پريزین الطایفه عمر شوکانی شنودم که او گفت که یک روز خواجه ابوالفتح که  :حکایت

کـرد کـه پـیش از وفـات  شوکان با پدر در خانقاه نشسته بودند و خواجـه امـام ابـوالفتح حکایـت وفـات شـیخ مـی
و گفـت روز پنجشـنبه مـا را وفـات خواهـد بـود و روز آدینـه زحمتـی عظـیم باشـد  ]خویش بسه روز روی بمـا کـرد

ادری آوردنـد و چهـار گوشـۀ آن چـادر بگرفتنـد و در هـوا پس بفرمـود تـا چـ. شما فرا جنازۀ مانتوانید آمد چنانک
فرزندان شیخ چنان کردند کـی . بازکشیدند و ما را گفت بزیر این چادر بريون شوید و انگارید کی این جنازۀ ماست

شیخ فرمود بود، بعد از آن بسه روز همان کی شیخ اشـارت نمـوده بـود ببـود، چـون جنـازه بـريون آوردنـد چنـدان 
  .گریستند گفت و هردو می کی ما فرزندان شیخ فرا نزدیک جنازه نتوانستیم رفت این حکایت میزحمت بود 

شیخ بوالقسم روباهی مرید شیخ ما بود و مقدم ده معـروف از صـوفیان جـون بونصـر حرضـی و احمـد  :حکایت
گفـت رفـت کسـی کـی از هـیچ  چون خرب وفات شیخ بنشابور رسید استاد امام بوالقسـم. عدنی باف و مثل ایشان

برخاست و بخانقاه کـوی عـدنی کویـان آمـد و بـه مـاتم بنشسـت و . کس خلف نبود و هیچکس ازو خلف نیست
گفت که چون ما شیخ بوسعید را بدیدیم هم صوفی نبودیم و هم صوفی ندیدیم و اگـر اور ا  صاحب ماتمی کرد و

چون از تعزیت فارغ شدیم و استاد امام عُرس شیخ بکرد روز هفـتم علـی . برخواندیمیندیدیمی صوفیی از کتاب 
استاد امام بود نزدیک ما ده تن فرستاد و گفت اگر مقصود شیخ بود او رفـت و شـما هـر  رِمحتسب را کی وکیل دَ

جماعت گفتنـد مـا را مهلتـی . شما را پیش من باید بود اید، چون شیخ بیامد شما پیش وی رفتید ده تن ازمن بوده
گوید بیندیشیدید؟ ایشان خاموش شدند، مرا صرب نماند گفـتم  ده تا بیندیشیم، دیگر روز یکی آمد وگفت استاد می

گفـتم اسـتاد امـام را . دهید؟ مرا گفتند چه گوییم؟ گفتم به دستوری شما جواب دهم؟ گفتنـد بـده چرا جواب نمی
دعوتی بودی کاسۀ خوردنی و یکی قلیه و شريینی کی  را عادت بودی کی خدمت برسان و بگوی که شیخ بوسعید

پیش او بودی به من دادی و کاسۀ خوردنی و یکی قلیه و شريینی از مطبخ از جهت زلۀ من روان بودی، یـک روز 
دم، نواله در یک آستني رکوۀ خوردنی و کاسۀ قلیه در سر آن و نوالۀ شريینی از مطبخ که زلۀ من بود بست دعوتی بود

نهادم ورکوه و کاسه در یک دست گرفتم ور کوه و کاسه و نوالۀ شريینی کی شـیخ از پـیش خـود بمـن داده بـود در 
بود، شیخ در خانۀ خویش سرنهاده بود و جمع جمله خفتـه بـه  هدیگر آستني نهادم و در دیگر دست گرفتم و گرمگا

دم چون پـای از در خانقـاه بـريون نهـادم بنـد ایـزار پـای بگشـاد و در آسایش، من بدین صفت از خانقاه بريون آم
در حال صـوفیی را دیـدم کـی ! داد کی بوالقسم را دریابید آمد از زاویۀ او کی بانگ می زحمت بودم، آواز شیخ می

اگـر ایـم  اکنون ما پـري و مشـرف چنـني داشـته. من دادد گفت ترا چه بودست؟ حال باز نمودم و مد دوید و می می
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ما  علی محتسب بازگشت، دیگر روز بامداد استاد امام نزدیک. تو آییم چنني ما را نگاه توانی داشت تا به خدمت
آمد و از ما عذر خواست و از ما درخواست کرد که اکنون تا ما زنده باشیم این سـخن بـا کـس مگوییـد، مـا قبـول 

بمیهنـه و چهـل کـس از بزرگـان متصـوفه بـا اسـتاد بعد از آن قصـد زیـارت شـیخ کـرد . کردیم و استاد امام برفت
چون برباط سر کله رسیدند و چشم استادو جمع برمیهنه افتاد ازسـتور فـرود . موافقت کردند و در خدمت او برفتند

  :آمد و بیستاد و مقریان را کی با او بودند بفرمود کی این بیت شیخ بگویید کی
 جانــــــا بــــــزمني خــــــاوران خــــــاری نیســــــت

ـــــوا ـــــف و ن ـــــا لط ـــــراب ـــــو م ـــــال ت   زش جم

 

 
  

گفتند، استاد را وقت خوش گشت و از خرقـه بـريون آمـد و جملـۀ جمـع موافقـت کردنـد و از  مقریان این بیت می
جملـۀ فرزنـدان و مریـدان آینـد و  خرقه برون آمدند و فرزندان شیخ را خرب شد کی استاد امام باجمع از نشابور مـی

خواندند و جمع میهنه نیز بیکبار از خرقـه بـريون  دند و مقریان همچنان میياستقبال کردند و در راه به یکدیگر رس
گشـتند و  خواندنـد و درویشـان در خـاک مـی آمدند تا پیش تربت شـیخ آمدنـد و مقریـان مـی آمدند و همچنان می

روز استاد امام بیاسود، پس فرزندان شیخ از استاد امام در خواسـتند تـا حالتها رفت پس خرقها پاره کردند و یک 
بر در مشهد شیخ مجلس گوید،اجابت نکرد، بعد از الحاح تمام به مسجد جامع مجلس گفـت و در میـان مجلـس 

پس چنـد . کنا نعرتض علی الشیخ ابی سعید فی اشیاء و کنا نظلمه الن من قابل صاحب الحال بالعلم ظلم: گفت
  .وز بمیهنه بود و بازگشتر

روحه العزیـز مسـتورۀ از بـزرگ زادگـان میهنـه بخـواب دیـد کـی دریـن  اللّهدر ابتداء حالت شیخ قدس  :حکایت
مسـتوره  چنانـکموضع کی اکنون مشهد شیخ است آدم علیه السالم آمده بود با جملگی پیغامربان وآنجا ایسـتاده 

دانستی و در آن وقت آن موضـع سـرایی بـود کـی  السلم یک بیک میابرهیم و یعقوب و موسی و عیسی را علیهم 
نشست و صوفیان  آنرا شیخ بخرید و اسب شیخ آنجا بستندی، شیخ آنرا عمارت کرد و مشهد ساخت و در آنجا می

کـرد و اسـم مشـهد بـر وی نهـاد خواجـه امـام ابوالبـدر  نشستند و در آن وقت کی شیخ آنرا عمارت می در آنجا می
  :ر خدمت شیخ این قطعه بگفتمشرقی د

 بنــــــــی شــــــــیخ الزمــــــــان لنــــــــا بنــــــــاء
ـــــــــــرا ـــــــــــاس ط ـــــــــــة للن ـــــــــــة قبل   بکعب

 

ـــــــه ـــــــه مـــــــا قـــــــد کـــــــان قبل  تصـــــــا غرفی
 وهــــــــــذا البیــــــــــت للعشــــــــــاق قبلــــــــــه

 

ن خانه آن موضع کی اکنون تربتست دفن کردند، مستوره گفـت تعبـري آچون شیخ را وفات رسید بفرمود تا او را در
او گفت چهل سال منتظر تعبري این خواب بـودم چـون شـیخ را دفـن کردنـد . آن خواب که من دیده بودم پدید آمد

نگاه کردم آن موضع آن بود که پیغامربان را آنجا ایستاده دیده بودم، بعد چهل سـال تعبـري آن خـوب پدیـد آمـد کـه 
  .مضجع این بزرگوار دین گشت

کـی او گفـت از خواجـه بـوالفتح  از اشرف بوالیمان شنودم که او گفت از شیخ حسـن جانـاروی شـنودم :حکایت
 چنانکرفت روزی استاد او را بزده بود  شیخ شنیدم کی گفت پدرم خواجه بوطاهر شیخ بکودکی به دبريستان می

نشان زخم در تن او گرفته بود، خواجه بوطاهر گریان از دبريستان باز آمد و نشان چوب به شیخ نمـود، شـیخ اسـتاد 
بایـد کـی در نمـاز بکـار آیـد،گوش بـاز  مقریی و امامی برنخواهیم ساخت چندان میرا پیغام فرستاد کی ما ازیشان 
تبارک و تعاىل ایشان را به لطف خود پرورده است و به لطف خود آفریـده  حقّاند،  دار که ایشان نازنینان حضرت

روزی بر لفظ مبارک شیخ برفت  .بوطاهر دبريستان را عظیم دشمن داشتی. گوش دار تا هیچ عنف نکنی با ایشان
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آیند هر آرزو کی خواهد ازما بدهیم و چند روز بود کی شیخ را هـیچ مسـافر  که هرکه ما را خرب کند کی درویشان می
کـرد و مرتصـد  ون بشنید حاىل بر بام آمـد و از اطـراف تجسـس آمـدن درویشـان مـیخواجه بوطاهر چ نرسیده بود

بود، اتفاق را هم در ساعت جمعی درویشان از جانب طوس پدید آمدند بوطاهر خـوش دل از بـام فـرو آمـد و  می
نروم شیخ گفت اکنون چه خواهی؟ گفت آنکه امروز به دبريستان ! رسند شیخ را گفت ای بابا جمعی درویشان می

گفت و فردا نیز گفت مرو گفت این هفته نروم گفت مرو گفت هرگز به دبريستان نـروم گفـت . شیخ گفت روا باشد
پس شیخ مادسـت دراز کـرد و شـاخی از آن درخـت . بوطاهر خوش دل گشت. مرو دیگر مرو لکن انا فتحنا بیاموز

بوطـاهر . میان بوطاهر بست و جاروبی بوی داد و گفت جامۀ مسجد بـروب توت کی بر در مشهدست باز کرد و بر
آیـد؟ گفتنـد  رُفت، درویشان دررسیدند و پیش شیخ آمدند شیخ ایشان را گفت شما را بوطاهر چگونه مـی جای می

 پس شیخ بوطـاهر را انـا فتحنـا. شیخ گفت اکنون ما او را و فرزندان او را نصیب خدمت شما دادیم. سخت نیکو
وزیـر ملکشـاه بـودو  الملكتعاىل نقل کرد و چند سال برآمد نظام  حقّچون شیخ بجوار رحمت . از بر فرمود کردن

مرید شیخ بود و مربی جملۀ متصوفه به سبب شیخ، پس خواجه بوطاهر .دار الملک با صفاهان بود و نظام الملک
و  ،شیخ با صفاهان شدند پیش نظام الملـکرا از جهت صوفیان قرضی افتاد، خواجه بوطاهر با جملگی فرزندان 

و در آن وقت علویی آمـده بـود برسـالت از سـلطان غـزنني مـردی فاضـل و  .او تربیتها فرمود زیادت از حد وصف
کردی  و درین مدت کی آنجا بود پیوسته نظام الملک را مالمتمی ،صاحب رأی و متعصب و اهل تصوف را منکر

گفـت کـه چنـني  و نظام الملک مـی ی ایشان وضویی به سنت نتوانند ساختدهی ک کی مال خویش به جمعی می
فی الجمله آن مقالـت میـان ایشـان . مقصود از علم عملست و عمل دارند مگوی که ایشان مردمان با خرب باشند و

دانسـت، رسـول غـزنني  دراز شد وآن رسول غزنني شنوده بود کی خواجه بوطاهر قرآن ندانـد و نظـام الملـک نمـی
شیخ گفته است کی بـا طـاهر  کی بعد ازو پسر او بهرت از همۀ صوفیان وقتست؟ نظام الملک را گفت اتفاق هست

نظـام گفـت او را آواز . نظام گفت داند. رسول غزنني گفت خواجه باطاهر قرآن نداند. قطبست؟ نظام گفت هست
بوطـاهر را طلـب کردنـد، بوطـاهر بـا جمـع متصـوفه و . از قرآن اختیار کن تـا مـن بگـویم برخوانـددهیم و تو سورۀ 

فرزندان شیخ پیش نظام آمدند چون بنشستند نظام الملک از رسول غزنني پرسید کی کـدام سـوره برخوانـد؟ گفـت 
خوش شد، چون سوره بـآخر نظام الملک اشارت کرد، بوطاهر انا فتحنا برخواند تا همه را وقت . بگوی انا فتحنا

پس نظام الملک از خواجه بوطاهر پرسید کی سبب خوش  رسید نظام الملک شاد شد و رسول غزنني شرمسار شد
حکایـت از اول تـا آخـر بـاز گشنت شما چه بود؟ بوطاهر گفت بدان ای صدر بزرگوار کـی مـن قـرآن نـدانم و ایـن 

  .نظام الملک را اعتقاد زیادت شد. نمود
در آن وقت کی شیخ به مجاهدت و ریاضت مشغول بود بیک ماه و دو ماه از خانـه غایـب بـودی و او  :حکایت
باز نیافتی، خواجه بوطاهر کودک بود و شیخ را دوست داشتی و بهروقت کی شیخ غایب بودی او سخت  را کسی

وقتی شیخ چند روز بود کی غایب بـود و بـا سـرای نرسـیده بـود، . مضطرب گشتی و همه روز شیخ را طلب کردی
هاء میهنـه و عبـادت کرد و تابستان گـرم بـود یـک روز بامـداد بگـاه برخاسـت و گـرد صـحرا بوطاهر اضطراب می

دانست کـی آنجـا خلـوتی توانـد بـود  گشت و هرجا کی رباطی و مسجدی و گورستانی بود کی می جایهاء شیخ می
کی از  همه بگشت و هیچ جای شیخ را باز نیافت، روز نیک گرم و او مانده شده، نماز پیشني بدر رباطی کهن آمد

در رباط بسته بود، در بزد اتفاق را شیخ در آنجا بود شیخ در بازگشاد، بوطاهر را دید بر  یخ بودعبادت جایهای ش
چون شیخ را بدید بیفتاد، آب  .آن حالت، گرما در وی اثر کرده و هزار قطره آب از روی وموی و اندام روان گشته،
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بایسـتی شـیخ  مـی از چشم شیخ روان شد، گفت یا باطاهر چه بوده است و بچه کار آمـدۀ؟ گفـت ای شـیخ مـرا تـو
ز بـرد باید در دنیا با ما باشی و در خاک با ما باشی و در بهشت باما باشی پس دست بـا گفت چون ترا ما را می

و بوطاهر را در کنار گرفت و در رباط برد و پیوسته با شیخ بودی تـا وقـت وفـات شـیخ و بعـد از آن چـون خواجـه 
کـه اورا بـه گورسـتان  دبوطاهر را وفات رسید، فرزندان شیخ ازین سخن غافل مانده بودند و فراموش کرده خواستن

روز جنـازه را در  و باران هم دم زیادت بود سـه شـبانه حاىل بارانی عظیم آغاز نهاد، ایشان توقف کردند دفن کنند
او را  یکی از خواص مریدان شیخ گفت نه شیخ فرموده است که تو در خاک با ما خـواهی بـود، داشتند مشهد می

در جوار تربت شیخ دفن باید کرد کی این باران اال گفت شیخ را نیامـده اسـت و کرامـات وی، چـون او ایـن کلمـه 
بگفت همگنان را سخن شیخ یاد آمد و او را تصدیق کردند و قتیبـه نـامی بـود در کـوی صـوفیان در جـوار مشـهد 

تا خاک برکند پارۀ از کلوخ بريون افتـاد  ب کردندشیخ کی کار گل کردی و شیخ را خاک او حفر کرده بود، اورا طل
نهاد وبیهوش بیفتاد و مردمان به خـاک و سوراخی بخاک شیخ درشد، قتیبه نعرۀ بزد و کلوخ را باز در آن سوراخ 

نگاه کردند، او بیهوش بود، از خاک برکشیدند و بخانه بردند و بوطاهر را دفن کردند هنوز دسـت از خـاک تمـام 
انـده آن کرامت شیخ بود وقتیبه همچنان بیهـوش چهـل روز بم نیفشانده بودند کی باران باز ایستادو آفتاب برآمد و

  .یق نشد که او چه دیده بود و بعد چهل روز برحمت خدای پیوستحقّو ت بود
در شـب  شیخ بوالفضل شامی مردی سخت عزیز و بزرگـوار بـوده اسـت و از مشـاهري مشـایخ متصـوفه :حکایت

روحه العزیز در خانقاه درآمدی و طبقی در دسـت پـر قنـد در میـان جمـع  اللّهقدس بخواب دید کی شیخ ابوسعید 
بر طبق مانـده  آنچکردی چون به شیخ بوالفضل رسیدی  آمدی و ازکنار درگرفتی و هر کس را از آن قند نصیب می

 ا پر قنـداز آن شادی از خواب درآمد و دهان خویش ر. دهان او پر شدی چنانکبودی جمله در دهان وی کردی 
دار کردند و بنشستند و او خواب خـویش بگفـت و يحاىل خادم را آواز داد و گفت تا روشنایی آوردند و جمع را ب

سـت و گفـت صـالء ااز آن قند جمع را نصیب کرد و برخاست و غسلی برآورد و دوگانـه بگـزارد و پـای افـزار خو
ز بیت المقدس بمیهنه آمد که در راه هیچ بدستور ننشسـت جمعی موافقت کردند و او پیاده ا! زیارت شیخ بوسعید

و درین وقت او را هشتاد سال زیادت عمر بـود چـون بمیهنـه رسـید چنـد روز مقـام کـرد و بوقـت بازگشـنت جملـۀ 
این تربت بزرگوار چگونـه نگـاه  حقّکنم تا حرمت این بقعه و  فرزندان شیخ را بخواند و گفت شما را وصیت می

  .ا وداع کرد و به بیت المقدس بازگشتدارید و جمع ر
 گفـت مـن و بعد از وفات شیخ بروزی چند یکی از بزرگان شیخ را بخواب دید بر تخت نشسـته و مـی :حکایت

و کسـی  رفته است درین حدیث ثبات گريد و پی افشـارد بـه مـراد رسـد می آنچثبت نبت هرکه از شما ازین پس بر 
خورید و کار  گفت نان درویشان می دیگر از عزیزان بعد از وفات شیخ ما بمدتی مدید شیخ را بخواب دید کی می

  کنید؟ درویشان نمی

روایت کردند کی او گفـت وقتـی براهـی بـريون شـدیم بـا  اللّهاز جدم شیخ االسالم ابوسعد شیخ رحمه  :حکایت
برگ مانده بودند، یکبـار  ا در پناهی شدیم چند شبانه روز و ستوران بیجمعی از درویشان، بارانی سخت بیامد، م

کنی؟ آن شب بخفتم شیخ را بخواب دیدم کی گفت ای بوسـعد  از دل تنگی بر زفان من رفت این چیست کی می
  .بیدار شدم، توبه کردم و بسیار بگریستم. اعت ما گنجدفچنان سخن گفنت بچه کار آید، چندان گوی کی در ش

شیخ مهد بارودی مردی عزیز و بزرگوار بوده است و معتقد فیه و سلطان سنجر مرید او گشته با تمامت  :یتحکا
علیـه کـی او  اللّـهدر عهد پدرم نورالدین منور رحمة . لشکر او، و اورا احوال نیکو و به نزدیک اهل روزگار مقبول



 ۱۵۲

چون زیارت بکرد آن روز ببود  به زیارت روضۀ شیخخادم بقعۀ شیخ بود و پريو پیشوای فرزندان شیخ، بمیهنه آمد 
بـت و شب درآمد و جمع از سفره و نماز خفنت فارغ شدند، شمع مشهد بقرار هر شـب بنهادنـد و مقریـان پـیش تر

باشـد کـی  شیخ قرآن برخواندند و جمع متصوفه و مردمان زیارت بجای آوردنـد، شـیخ مهـد گفـت مـرا اندیشـه مـی
فرزندان شیخ گفتند کی این معهود نبوده است و . امشب درین مشهد بر سر تربت مقام کنم و بعبادتی مشغول گردم

یخ اشارت فرموده است کی روز شما راسـت بعد از وفات شیخ هیچ کس به شب در اینجا قرار نتواند گرفت کی ش
 ، هرکـه گـوش دارد آواز بشـنودهبود و قفل برنهاد ر مشهدو شب جمعی دیگر را یعنی جنیان را، و همه شب کی دَ

خادم بريون آمد و روشنایی برگرفت و در مشهد از بريون ببسـت و قفـل کـرد و برفـت و  چندانکه گفتند فایده نبود
کی فصل تابستان بودو سر باز نهادند، هنوز در خواب نرفته بودند که فریاد شیخ مهـد از جمع صوفیان بر بام شدند 

مشهد برآمد، صوفیان از بام بزیر آمدند، مهد را در کوی بر در حوض خانۀ صوفیان بر کنـار جـوی نشسـته دیدنـد و 
ار قفل بود، او را بر بام بردنـد هر دو پای در آب نهاده، او را برگرفتند وبدر مشهد شدند، بنگریستند در مشهد برقر

و ازو سؤال کردند که چه حالت بود؟ شیخ مهد گفت چون شمع برگرفتند و در مشهد ببستند و من بـه نمـاز مشـغول 
ید سـشدم رکعتی چند بگزاردم و بنشستم و سر بجیب خود درکشیدم تا سـاعتی تفکـری کـنم، تـری از آب بپـایم ر

آن . شما مشاهده کردیـد چنانکنهاده  یدم بر کنار جوی نشسته، پای در آبچشم باز کردم خویشنت در میان کوی د
کفش شیخ مهـد ازمشـهد  ،که خادم در مشهد باز کرد و شمع در مشهد بنهاد شب شیخ مهد بر بام بخفت، سحرگاه

یخ چون بـه نسـا بـاز رسـید مشـا. پس شیخ مهد چند روز بمیهنه مقام کرد و بازگشت. بريون آورد و پیش وی بنهاد
 اللّـهپدرم گفت رحمة  حقّنسا ازوی سؤال کردند کی فرزندان شیخ چگونه یافتی گفت منور منوری دیدم و این در 

  .علیه
روحه العزیز  اللّهاز تاج االسالم ابوسعد بن محمد السمعانی شنودم در مجلس بر در مشهد شیخ قدس  :حکایت
ج فارغ شدیم پدرم گفت تا شیخ عبدالملک طـربی را من با پدر بهم به حج بودیم، چون از مناسک ح: کی گفت

خواجــه بوالفتــوح  چنانــکزیــارت کنــیم و او از بزرگــان مشــایخ عصــر بــوده اســت و او را کرامــات مشهورســت، 
غضایری حکایت گفت کی از یکی از بزرگان متصوفه شنیدم کی گفت روزی در مسجد حرام نشسـته بـودم پـیش 

سجد درآمد بر هیئت آدمی و لکـن نـه چـون آدمیـان، شـیخ عبـدالملک را شیخ عبدالملک طربی، شخصی از در م
درویشـی حاضـر بـود گفـت ای شـیخ . نعم، آن شـخص برفـت: الغدانمر اىل ساالر؟ شیخ عبدالملک گفت: گفت

شیخ عبدالملک گفـت خضـر . علیه و سلم کی بگویی کی این چه کس بود و چه گفت اللّهبحرمت مصطفی صلی 
تاج االسالم . آیی تا به مدینه شویم؟ گفتم آیم و ازین چنني کرامات او را بسیارست فت فردا میبود علیه السالم، گ

عنهـا شـده اسـت  اللّهگفتند او نماز کرده است و به مسجد عایشه رضی  ،گفت بهم بخانقاه مکه شدیم به طلب او
نـد تـا پـای حاجیـان مجـروح ک کند کی آنجا سنگها درشت و نـاخوش اسـت، نـرم مـی راه میقات و عمره نیکو می

و بـر  آنجـا رفـتم و از دور بیسـتادم و او رادیـدم مرقعـی پوشـیده و میـان دربسـته. او را آنجا باید طلب کرد. نگردد
فـت، او سـالم گ چون سنگ تمـام بشکسـت روی سـوی مـا آورد. کرد بمیتني خردمی سنگی نشسته و سنگی دیگر

گفـت . جواب داد و گفت نزدیکرت آیید، فراتر شدیم، پدرم گفت من از خراسانم از شـهر مـرو پسـر مظفـر سـمعانی
ام گفت زیارت شـیخ بوسـعید  دانم، پس گفت به حج آمدۀ؟ پدرم گفت آری گفت بمیهنه نرسیدۀ؟ گفت رسیده می

ز بچه کار آمـدۀ؟ ایـن بگفـت و بکـار خـویش کنی و این راه درا گفت پس اینجا چه می. ام یی؟ گفت کرده بکرده
پس تاج االسالم گفت از آن وقت باز که من ایـن سـخن بشـنودم بـر . مشغول گشت و ما خدمت کردیم و بازگشتیم

  .ام هر ساىل که مردمان به حج روند من به زیارت شیخ اینجا آیم خویشنت فریضه کرده
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پسرعم خویش شنودم که او گفت با رئیس میهنه بسـرخس و باسنادی دیگر همني حکایت از ناصح الدین بومحمد 
رفته بودم، رئیس میهنه گفت تا بسالم خواجه امام کبري بخاری شویم، و او امامی بود کی او را امري اجل از بخـارا 
به تدریس مدرسۀ خـویش آورده بـود بـه سـرخس، چـون درشـدیم و مـرا تعریـف کردنـد کـی فرزنـد شـیخ بوسـعید 

و گفت من در جوانی در مرو بودم پـیش خواجـه امـام محمـد  ر بار برخاست و مرا در بر گرفتبوالخريست او دیگ
چـون بـاز آمـد مـرا . کـردم، او را سـفر قبلـه درافتـاد و مـرا بمعیـدی سـرپد و برفـت سمعانی و بر وی فقه تعلیق می

ه نزدیک او رفتم تنـی دو از بزرگـان ایمـۀ در غیبت او تعلیق کرده بودم بروی خوانم، یک روز ب آنچبایست که  می
گفـت، پـس  کردند، خواجه امام سمعانی حکایـت حـج خـویش مـی مرو پیش او نشسته بودند و با وی حدیث می

گفت چون به مکه رسیدم خواستم کی عبدالملک طربی را زیـارت کـنم و ایـن حکایـت همچنـني کـی نوشـته شـد 
  .بگفت

او گفـت مـن یکسـال پیوسـته عبـادت  ،نزدیک ما مـردی عظـیم زاهـد حکیم محمد االبیوردی گفت به :حکایت
خواستم تـا مـرا داللـت کنـد بـرخريی کـی بـدان خـري  کردم و از خداوند سبحانه و تعاىل بتضرع و زاری درمی می

ته بودم، به خـواب چون یک سال تمام برین اندیشه عبادت و مجاهدت کردم، شبی خف. بدرجۀ شیخ بوسعید رسم
و سالمه علیـه کـار کـرد تـا  اللّهدیدم که هاتفی مرا گویدی که شیخ بوسعید به حدیثی از احادیث مصطفی صلوات 

ا آن و بـه تضـرع و زاری از خداونـد تعـاىل درخواسـتم تـ از خواب درآمـدم. بدان درجه رسید کی دیدی و شنیدی
بیدار شدم و بدانسـتم کـی مرتبـۀ شـیخ ابوسـعید . عف عمن ظلمکصل من قطعتک واعط من حرمک وا حدیث

طلب کردن کار من و امثال من نیست کی مرا دو سال عبادت و ریاضت و مجاهدت باید کرد تا با مـن بگوینـد کـه 
علیه و سلم کار کرده است، آن کار کی او کرده باشد مـن نتـوانم  اللّهاو به کدام حدیث از احادیث مصطفی صلوات 

  .کرد
   :حکایت
امام ظهري الدین اسعد قشريی شنیدم، کی نبـريۀ اسـتاد امـام بـود، کـی گفـت مـرادر نشـابور از  ازخواجه :حکایت

جهت صوفیان هفتصد دینار نشابوری قرض افتاده بود، عزم لشکرگاه کردم و لشکر بمرو بود، چون بمیهنه رسـیدم 
مقام کردم و کارها ساختم تـا فرزندان شیخ بوسعید مرا بازگرفتند چند روزها، و بسیاری مراعات کردند چون مدتی 

بمرو روم و پای افزار بپوشیده بودم و برین اندیشه در مشهد شدم، چون چشمم بر تربـت شـیخ افتـاد سـر در پـیش 
گفت  افکندم و چشم بر هم نهادم،گفتی جملۀ حجابها از پیش چشم من برخاست، شیخ رادیدم معاینه کی مرا می

من بريون آمـدم . د؟ برو، بازگرد و بنشني کی هم آنجا مقصود حاصل آیدکنی پدرت کرد یا جدت کر این که تو می
من بازگشـتم و بنشـابور آمـدم و در خانقـاه بنشسـتم، . و گفتم ستور بازدهید و کری بازستانید، کری تا بنشابور گريید

چندان فتـوح  سبحانه و تعاىل چنان ساخت که هم در آن ماه هفتصد دینار نشابوری وام گزارده شد و آن سال حقّ
بود کی بريون خرج خانقاه چند مستغل نکو از جهت خانقاه راست شد و هیچ سال مـرا معیشـت بـدان فراخـی و 

  .روحه العزیز اللّهو اشارت شیخ قدس  همت خوشی نبود به برکت
شـیخ  بعد از وفات شیخ بوسعید بچند سالها به نشابور در خانقاه: ری گفتيخواجه امام ابوالمعاىل قش :حکایت

دعوتی کرده بودند و من با پدر خویش و با هر دو عم خود امام ابونصر و امام ابوسعید در آنجای بـودیم و جملـۀ 
شهر از اکابر ایمه و متصوفه حاضر بودنـد و فخـر االسـالم ابوالقاسـم پسـر امـام الحـرمني ابوالمعـاىل بامـابود واو 

گفـت، او را گفـت بسـیار سـخن مگـوی شـاید کـی  سیار مـیمردی متکرب و متهور بود و جوان بود، با پدرم سخن ب
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! آنگاه کی به منزلـت جنیـد رسـیده باشـند فخراالسالم گفت برسبلت همۀ صوفیان. صوفیان ما را بازخواست کنند
گربۀ از درخانقاه در آمد و ازکنار درگرفت و یک یک را از آن جمـع . گفت این کلمه بگفت و همچنان سخن می

فخراالسالم بشکسـت و . چون به فخراالسالم رسید او را ببویید و بر وی شاشید وبدر خانقاه بريون شدبویید،  می
بدانست کی این قفا از کجا خورد، برخاست تا استغفار کند، جمع اشارت بخواجه امام بوسعید قشريی کردند که او 

شیخ ابوسعید ابوالخري بایـد کـرد کـی ایـن گفت این استغفار در . بزرگرت جمع بود، چون بدانستند که چه رفته است
کرامات وی بود کی این خانقاه ویست و او بعد به چندین سالها از وفـات خـویش مشـرف اسـت بـر حـاالت کـه 

پـس همـه جمـع بـرین متفـق گشـتند و . خردکی در وجود آمـد گـوش مـال آن بچـه وجـه داد چون از جمع یکی بی
  .کرد و جمع را حالتها پدید آمد و خرقها افتاد و وقتی خوش برفتفخراالسالم روی سوی میهنه کرد و استغفار 

روحه العزیز در میهنه بیمار شد بعد ازوفات شیخ، به مدتی بطبیب  اللّهخواجه ناصر پسر شیخ ما قدس  :حکایت
. بطوس شد، چند روزها آنجا بود، چون اندکی صحت یافت روی بـه گورسـتان سـفالقان نهـاد بـه زیـارت مشـایخ

  بازآمد آن شب بخفت، شیخ را دید که با او گفت ای ناصرچون 
ـــــــــا ـــــــــی داری ب ـــــــــرمشـــــــــک تبت   عنربت

 

 ای دوســــــــت ببویهــــــــای دیگــــــــر منگــــــــر
 

خواجه ناصر از خواب درآمد، حاىل عزم میهنه کرد و دیگر روز بگاه از طوس بريون آمد و بمیهنه آمد و هم در آن 
  .ماه برحمت پیوست

الواعظ السرخسی گفت کـی از خواجـه احمـد محمـد صـوفی شـنودم کـی  امام ابوبکر محمدبن احمد :حکایت
روحه العزیز او را بخواب دیـد کـی شـیخ را  اللّهگفت درویشی از اصحاب خانقاه من بعد از وفات شیخ ما قدس 

  : گفتی ای شیخ تودر دنیا بر سماع و لوعی تمام داشی اکنون حال تو با سماع چیست؟ شیخ او را گفتی
ــــــای مو ــــــوناز لحنه ــــــن ارغن   صــــــلی و لح

 

ـــــــی ـــــــرا ب ـــــــار م ـــــــرد آواز آن نگ ـــــــاز ک  نی
 

چون شیخ این بگفت درویش نعره بزد و ازخواب بیدارگشت و حالتی بر وی پدید آمـد، چـون سـاکن شـد از وی 
  .حال پرسیدیم، ما را این حکایت برگرفت

یمـی بیفتـاد، در آن وقـت کـی سـلطان سـنجررا بـه سـمرقند کفـار خطـا بشکسـت و آن حادثـۀ بـدان عظ :حکایت
خوارزمشاه اتسیز به خراسان آمد، چون بباورد رسید و قصد خاوران کرد در دل داشت کی غارت کند چـون بیـک 
فرسنگی میهنه رسید بموضعی که آنرا رباط سر باال گویند اسبی که برنشسته بود بر جای بیسـتاد، چندانکـه تازیانـه 

وزیـر او در خـدمت او بـود، خواجـه عـراق . رفت ش نمیجنیبت خواست و برنشست آن اسب نیز پی. رفت زد نمی
کـی  دهند، درین بقعه تربـت شـیخی نشان می تربّکالصابندی گفت ای پادشاه عادل این موضع را جای عزیز و م

گفت راست گفتی چنان کـنم پـس در حـال . این بقعه داشتۀ بَدَل فرمای حقّیگانۀ عالم بوده است اندیشۀ کی در 
شیخ پدید آمد، و جاندار خاص را بمیهنه فرستاد بشحنگی و فرمود  حقّو او را اعتقادی عظیم در  اسب روان شد

بایـد  کی اهل این بقعه را بشارت ده کی ما اندیشۀ که داشتیم بَدَل فرمودیم و فرمود این جان دار را کی چنان مـی
. ی سه روز اینجا مقام خواهد بـودکی ایشان را هیچ زحمت نداری کی این والیت خاص خزینۀ ماست و فرمود ک

پس فرزندان شیخ و صوفیان بريون شدند، بسیار اعزاز و اکرام فرمود و جمال الدین بوروح که پسـر عـم دعـاگوی 
مؤلف این مجموع بود و در فنون علم متبحر، دعا و فصلی نیکو بگفت و از حـاالت شـیخ و کرامـات و ریاضـات 

ا باز گردانید و جمال الدین را بازگرفت و بعد نماز خفنت حاىل باز و بزیـارت او فصوىل مشبع تقریر کرد، او جمع ر
چـون بـه . ن قرار کی بامداد پیش او آید و دریـن سـه روز پیوسـته بخـدمت باشـدآجمال الدین را بازگردانید بر آمد
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شـد و شـعاع  مد و هر ساعت آن آتش زیـادت مـیلشکر گاه باز شد و مردمان آرام گرفتند آتشی از پیش قبله پدید آ
گفـت و گـوی . جملۀ کوه میهنه نهاده است و نزدیک رسـیده چنانک نمود افتادو آسمان سرخ می آن بر آسمان می

ترس لشکر بدید، از آنجا براند وگفت در لشکرگاه افتاد، خوارزمشاه از خواب بیدار شد و آن حال مشاهده کرد و 
پس اهل میهنه پرسیدند تـا آن آتـش چـه بـوده  و اهل میهنه چون بلشکرگاه شدند همه لشکر رفته بودند شیخ آتش

نـه اسـت غلـه کشـته بودنـد و بـدروده و خرمنهـا است؟ معلوم شد که جمعی از برزگران در آن کوه کی نزدیـک میه
سـوخت و  بسیار جمع کرده، درشب آتش کرده بودند قدری آتش در سوادی زار افتاده بـاد آنـرا تهیـیج کـرده و مـی

  .شعاع آن بر اسمان افتادو از جملۀ کرامات شیخ ما یکی این بود که آن فتنه و ظلم خوارزمشاه را رفع کرد و
این دعاگوی بود و دریـن وقـت کـی حادثـۀ غـز اوحد الطایفه محمدبن عبدالسالم از موال زادگان جد  :حکایت

روحـه العزیـز  اللّهدر میهنه از صلب شیخ ما قدس  چنانکبیفتادو بیشرت از فرزندان شیخ در آن حادثه شهید گشتند 
بیمـاری و وبـای و  صد و پانزده کس از شکنجه و زخم تیغ کشته شدند بريون آنکه بعد ازین حادثه بماهی دو سـه

ین حوادث بیشرت ایشان بودند، وفات یافتند و اهل میهنه همچنني و فساد آن بود که در جالء کلی قحط کی سبب ا
از مردمان میهنه مانده بودند متفرق بودند تا بعد از آن به سـاىل دو سـه درویشـی  آنچبودند و میهنه خاىل مانده و 

در آنجا متوطن گشتند و از آن حصار تـا چند باز آمدند و حصارکی خراب کی در میهنه بود عمارت کرده بودند و 
و این اوحد محمدعبدالسالم درین مدت بر سر روضۀ مقدس مجـاور بـود  .به مشهد شیخ مسافتی باشد نیک دور

حرکتی بدشواری توانستی کرد و چون بوقت حرکت و تفرقۀ مردمان در میهنـه  چنانکچه اورا عرجی فاحش بود 
رفتند، او بـه حکـم  زن و فرزند در پیش کرده پیاده و اطفال برگردن نهاده می گریختند چهارپای نبود و آنجا که می

چـون مردمـان . مشهد کرد و همچنني تنی سه چهار از نابینایان و ضعفا با او بودند رِضرورت آنجا بماند و پناه با دَ
 بر آن ضـعفا گشـاده سبحانه به کمال فضل خویش ابواب روزی و نعمت حقّکس بماندند، برفتند ایشان تنها و بی

رسـید تـا  گردانید و خريات روی بدان موضع نهاد، و مفسدان تاخنت و قصد در باقی کردند و بانواع احسانها مـی
بحدی کی او حکایت کرد کی در عمر خویش ما را خوشرت از آن یک دو سال نبود و چـون مردمـان بـاز آمدنـد و 

بخدمت بیستاد مدت بیست سال زیارت و خدمت آن بقعـۀ در حصار متوطن شدند، او همچنان بر سر تربت شیخ 
و او بـر در مشـهد  يکرد و اگر درویشی رسیدی خدمت او بجای آوردی و عورات را به حصار فرستاد مبارک می

پس فراهم آورندۀ این کلمات دعاگوی بخري پس از آن بمـدتها آنجـا رسـید، از وی سـؤال کـرد کـی دریـن . بود می
ۀ مبارک مقیم گشتۀ از کرامات شیخ چه دیدۀ؟ گفت هیچ روز نباشد کـه مـرا کرامـاتی از آن مدت کی تو بر سر روض

شیخ ظاهر نگردد کی بر شمردن آن متعذر باشد،اما من ترا دو واقعۀ خـویش حکایـت کـنم ایـن هـردو کرامـات مـن 
کـی اگـر آن سـر نگـاه  دیدم و با مردمان بگفتم کی طاقت پوشیدن نداشتم بعد از آن نیز مثل آن ندیدم و بدانسـتم

یکـی آن بـود کـه بـه تابسـتان باحصـار . داشتمی بعد از آن چیزها دیدمی بیش ازین، پشیمان شدم و سود نداشـت
نشدمی به نزدیک فرزندان بلکه همۀ تابستان به در مشهد خفتمی، یک شب خفته بودم و آن شب از شبهای ایـام 

مشهد بسته بودم در خواب اول مردی از اهل میهنه اینجا رسید البیض بود که ماه تمام بود، برقرار هر شب درهای 
چون مرا بدید بر در مشهد بر زمني بخفت، چـون از شـب نیمـی بگذشـت بیـدار شـدم، از . کی به صحرا بوده بود

برخاسـتم و بنگریسـتم در  خواند، تعجـب کـردم انا فتحنا می آمد، گوش داشتم اندرون مشهد آواز قرآن خواندن می
حالتی بر من پدید آمـد و . ق گشت که این اال آواز شیخ و قرآن خواندن او نیستحقّمرا م مشهد همچنان بسته بود

صـد و  را که آنجا خفته بود بیدار کردم و گفتم بشـنو کـه بعـدِ هرچند جهد کردم خود را نگاه نتوانستم داشنت آن مرد
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چون مرد از خواب بیدار شد آواز در حجاب شد نه مـن شـنودم ! توان شنود اند سال ازوفات او چگونه صریح می
دیگر آنکه مرا معهود بودی کی هر روزی بامداد به زمستان کی از حصار بمشهد آمدمی از جهت چاشـت، . ونه او

یک روز چیزی نخـورده بـودم . ی با خود آوردمی کی تا به مشهد مسافتی نیک دور بود و مرا رفنت متعذرما حضر
و رنجور گشتم و در آن تب استفراغی برگرفت، دیگر روز بامداد گرسنگی غلبه کرده بود کی یک شبان روز بود تـا 

ون آنجـا رسـیدم درویشـی دیـدم مرقعـی چـ. چیزی نخورده بودم، پارۀ نان و بیضۀ برگرفتم تا بدر مشـهد بکـار بـرم
پوشیده بر در مشهد نشسته و سر بخود فرو برده و عصا و ابریق در پهلوی خود نهاده، چون چشم من بر وی افتـاد 

خویشـنت گشـتم، پـس آهسـته بـدر  بـی چنانـکاز آدمی گری با من هیچ چیز بنماند و روحی و آسایشی بمن رسـید 
م چون آواز در مشهد بشنود سر برآورد، من سـالم گفـتم او برخاسـت و جـواب مشهد فراز شدم و در مشهد باز کرد

بنشستم و برپسیدم و اگرچه هیچ نگفت مرا معلوم گشت که او نماز شام رسیده است و آنجـا . داد و مرا دربرگرفت
ان نـ آن حاىل. برگ مانده است و همه شب آنجا بیدار داشته است کسی نبوده است که او را مراعاتی کردی و بی
بـردم و خـدمتی بجـای  سرپدم و از جهت موافقت او اندکی بکـار مـی و بیضه پیش وی بنهادم ومن طریق ایثار می

آوردم چون فارغ شد دست بشست و وضو تازه کرد و دوی بگزارد و پای افـزار کـرد و مـرا وداع کـرد و برفـت  می
چـون نمـاز شـام . روز مـرا گرسـنگی یـاد نیامـد ومن آن روز نیز گرسنه بماندم اما از راحت صحبت آن درویـش آن

بخانه رفتم در خانه چیـزی نـاموافق سـاخته بودنـد، نتوانسـتم خـورد و ایشـان اعتمـاد کـرده بودنـد کـی مـن چیـزی 
ام، آن شب گرسنه بخفتم و دیگر روز بامداد چون نماز گزاردم برقرار معهود بدر مشهد آمدم و در باز کردم و  خورده

بـود دیـدم پـر آب آنجـا كوناینجا کی مردمان کفش بريون کنند برابر پای تربت شیخ کـوزۀ . کردمدر رفتم و خدمت 
کوزه نهاده، چـون دسـت فـرا آن نـان کـردم اثـر حـرارت آن نـان بدسـت مـن  نهاده و دو تا نان سپید گرم بر سر آن

ت چـه دریـن سـاعت اینجـا رسید، برداشتم و گریسنت بر من افتادو دانستم کی این اال محض کرامات شیخ نیسـ می
بنشستم و آن نان بکـار بـردم و هرگـز تـا . هیچ کس نبود و در دیه کس متوطن نبود کی آن ساعت آن نان پخته بود
تـر آب نخـورده بـودم و کرامتـی  و شريین عمر من بود از آن خوشرت هیچ طعام نخورده بودم و از آن سردتر و خوش

ودم، بدان دوتا نان سبک چنان سري شدم کی تا دو روز دیگر مرا اشتهای هیچ دیگر کی من گرسنۀ دو شبانه روزه ب
چون نماز شام بحصار آمدم و مردمان به جماعت آمدند این سخن در حوصـلۀ مـن نگنجیـد چندانکـه . طعام نبود

گـوار ایـن تربـت بزر حـقّجهد کردم خود را نگاه نتوانستم داشنت، گفتم ای مردمـان شـما ندانیـد کـی چـه داریـد و 
بینیـد و ایـن قصـه حکایـت کـردم، پـس حاضـران  داریـد و ایـن همـه بالهـا و محنتهـا از آن مـی بواجب نگاه نمـی

بگریستند اما من پس از آن ازین جنس هیچ دیگر ندیـدم کـی نـااهلی کـردم و بدانسـتم کـی اگـراین کرامـت شـیخ 
هیچ سود نداشت و لکن از کراماتهای  اظهار نکردمی بسیار چیزها بر من آشکارا خواست گشت، پشیمان گشتم اما

روحـه  اللّـهشیخ گفتـه اسـت قـدس  .بردیگران ظاهر شد در حضور من، سخت بسیارست و بر شمردن آن متعذر او
فرخ آنکس کی ما را دید و فرخ آنکس کی آنکس رادید کـی مـا را دیـد، همچنـني هفـت کـس برشـمرد کـی فـرخ 

  .ا دیدآنکس کی او هفت کس را دید کی او ما ر
روحه العزیز ظاهرگشته است بیش از آنسـت کـی در  اللّهبدانکه کراماتی کی بعد ازوفات شیخ ما قدس  :حکایت

پسر خال داعی ابوالفرج بن المفضل و برادرزادۀ داعی المنور بن ابی سعید حکایـت  چنانکبیان قلم توان آورد 
دیه کسی متوطن نـه، مـردم میهنـه آن قـدر کـی مانـده کردند کی درین ایام فرتت غُزکی میهنه خراب شده بودو در 

افکندنـد، مـا هـر دو بـا  آمدند، از جهت هیزم درختان توت کی در محلها بود می ند و بدیه میدبودند در حصار بو
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زدیم و روز گرمگاه بود و جز ما در محله کسـی دیگـر  شاگردان بمحلۀ صوفیان آمدیم به نزدیک مشهد درختی می
آواز غلبۀ مادر محله افتـاده، از  زدند و کردیم و شاگردان ترب می ادبی کودکان باشد مشغله می بی چنانکنبود و ما

ــی ــما م ــن چیســت کــی ش ــی ای ــنیدیم ک ــهد آوازی ش ــد در مش ــهد ! کنی ــر در مش ــدیم ب ــريی دی ــتیم پ ــا بازنگریس م
قت نیامـد کـی مـا از صفت شیخ ما بود، سرخ و سپید، بانگ بر ما زد کی آخر و چنانکایستاده،محاسنی تا بناف 

ادبی برهیم؟ چون چشم ما بر وی افتاد بگریختیم، آلتها آنجـا بگذاشـتیم تـا بعـد از نمـاز دیگـر کـه در آن محلـه  بی
ادبی نکـردیم  آدمی پدید آمد ما رفتیم و ترب و جامها برداشتیم و برفتیم و بعد از آن نیز در آن محله از آن جنس بی

و همچنـني فوایـد  .حصر آن دشوار بـودو اگـر آن همـه بیـاریم کتـاب دراز گـردد و ازین جنس وقایع بسیار است که
خواجـه  چنانـکانفاس او و حکایات و کرامات او امثال این بیست مجلد باحالت شیخ قطرۀ بودست از دریـایی، 

 کننـد از گفتنـد مردمـان تعجـب مـی ام کـی مـی امام بوالحسن مالکی گفت کی از چند کس از مشایخ بزرگ شنوده
بسیاری کرامات شیخ بوسعید و اشرافی کی او را بر خاطرها و احـوال بنـدگان خـدای تعـاىل بـود و شـیخ بوسـعید 
گفت که صاحب کرامات را درین درگاه بس منزلتی نیست زیرا کـی او بـه منزلـت جاسوسیسـت و پدیـد بـود کـی 

باشد  هرچتو جهد کن تا صاحب والیت باشی تا همه تو باشی و  جاسوس را بر درگاه پادشاه چه منزلت تواند بود
شود کی کرامات و اشراف بر خواطر هیچ نیست با حـالتی کـی شـیخ مـا را  و ازین سخن شیخ معلوم می .ترا باشد

انـد و  دانسـته افتادست و ایـن نیـز عظـیم مـی ش نمیبوده است، اما عوام خلق را چشم برین قدر از منزلت شیخ بی
آمده است و این خود به نزدیک منزلت شیخ هیچ چیز نبوده اسـت بـه سـبب آنکـه  ایشان را آن حالت شگرف می

ريش نیاید و او را این بنسبت باز آنکه او در آن بوده است هیچ حقّتامرد به مقامی بزرگرت نرسد آنکه دانسته باشد 
بینـیم و آن  خربیم و از کارها جز ظـاهر نمـی یقتست بیحقّ آنچآید کی از  ما ما را عظیم از آن سبب مینیامده است ا
سبحانه و تعاىل بینایی کرامت کناد پیش از مرگ کی فردا همه زنـدۀ ایـن کلمـات مبـارک خواهنـد  حقّنیز تمام نه،

  .بود
 اللّـهنند و از حاالت و مقاالت شیخ ما قدس خواهد از کرم بزرگان کی این مجموع مطالعه ک دعاگوی بخري درمی

روحه لذتی یابند یا حالتی و وقتی روی نمایـد در آن حالـت و وقـت ایـن ضـعیف و دعـاگوی را فرامـوش نکننـد 
واین گناه کار عاصی را بدعا یاد دارند و اگر کسی را از این سخنهای مبارک و ازین حاالت شریف هـدایتی روی 

یقت ازین انفاس عزیز گشایشی حاصل آید بهمت ودعا ازین بیچاره غافل حقّراه طریقت و نماید و یا رونده را در 
  .تعاىل اللّهگذارند و فراموش نفرمایند ان شاء  نباشند و در اوقات وخلوات بر خاطر مبارک می

یقـت در حقّسبحانه و تعاىل برکات این پادشاه دین و سلطان اهل یقني و پیشوای اهل طریقت و مقتدای اهل  حقّ
اسالم منقطع مگرداناد و ما را در دنیا و آخـرت درزمـرۀ خادمـان آن حضـرت مبـارک و  هیچ حالت ازما و از کافۀ

فرمودست کی جـواب کهـرت بـر مهـرت  چنانکچاکران مقدس حشر کناد و در قیامت بخدمت او مستسعد گرداناد تا 
خویش و تن ما را بر خدمت دوستان خویش وقف داراد بود، شفیع خطاها و زالت ما باشد و دل ما را بر محبت 

ناگزیر دین و دنیـا و آخـرت ماسـت یـا خـدمت و  آنچو ما را یک طرفة العني و کم از آن بما و خلق بازمگذاراد و 
محمـد و آلـه اجمعـني والحمدللـه رب العـالمني و  حـقّدوستی او و حضـرت اوسـت و محبـت او، بـارزانی داراد ب

  .علیه و سلم اللّهمحمد صلی الصلوة علی رسوله 
  


