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  بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیم

اح المحبني فی بحار عظمة قدسه، تالشت الکاینات روالحمدلله الذی روح قلوب اولیائه بنسیم انسه و حارث ا
  . فانیة باقیةو جماله قلوب المشتاقني بني جالله . شوق کشفه و لقائه فی عز قدسه و بقائه، و عاشت االرواح فی

جعل . اهل و داده یتیهون فی کل واد و فتحت فی فوادهم فلا واد. فطرته لها جنة باقیه و جنة واقیه فجعل من
  . سهم للسماء عماد اولالرض اوتادااانف

 مثم السالم علی نبی الرحمة و اما. طرون و بهم یرزقون و بهم ینظرونمبهم یالمکنون  رالدنیاکالصدف و هم کالد
ی کعب بن لوی بن بنلی هام اوهام کل غالب سالب المعلی بالرسالة کعب لوایه من االئمة، المجلی نعت عالئه ع

غالب محمد المصطفی، صلی الله علیه و اله الطیبني الطاهرین، الذین هم حملة الدین و هداة للمسلمني وسلم 
  . تسلیما کثريا دایما

دشاه حکیم منور ارواح و مصور اشباح، صانع قدیم و پا: بر ارباب عقل و اصحاب نقل پوشیده نماند که -امابعد
ایست، بر عالم خلق وامر  ایست، وجود کل از بحر جود او قطره قادری که عرش عظیم از تاب آفتاب قدرتش ذره

قدرت او مستولیست، و بر وجود و عدم فرمان حضرت او مستعلیست، سرچشمۀ حقایق از اوصاف جاللش تريه، 
. معرفت او رساند تسرگشتگان بادیۀ حريت فکرت را به عرفا. خريهدیدۀ ارباب دقایق از ادراک جمالش 

چون از سر لطف وجود انسان را . تعاىل جده وتواالرفده. برگشتگان ظلمت ضاللت را باز نور هدایت او نشاند
 غیب ایشان را باز مشهد شهود آورد، به انواع کرم و اصناف نعم،پردۀ از مکمن عدم در حیز وجود آورد و از بن 

کینۀ ایشان  یزىل درخزینۀ سینۀ بی وجودشان متحلی گردانید، ودایع بدایع انوار لطف ازىل و جواهر زواهر اسرار لم
ۀ والجرم ثمرۀ شجرۀ مکنونات و صفاوۀ نقا. زز به خطاب ربانی و مکرم به کتاب سبحانی گشتندعتعبیه فرمود، م
: منافع اشیاء از علویات و سفلیات بدیشان راجع. شدند مظهر انواع الهی و مظهر اسرار نامتناهی. مبدعات آمدند

و اگر چه از قوافل کاینات وعساکر موجودات آخر همه در . و سخرلکم ما فی السموات و ما فی االرض جمیعا
سر والیت بر ه میادین وجود،نزول شهود خوردند، اما در حقیقت از اول رایت سعادتشان در عالم عنایت ب

انی : گوش زمني و زمان طنان از خطاب. انی جاعل فی االرض خلیفة: ایشان ساختندکه یشان بیافراختند، و کار ا
فتبارک الله احسن : دیدۀ فلک و ملک حريان از سر قدرت، جل جالله و عظم شانه خالق بشرا من طني،

  : سبحان من جمع بني اقرب االقربني و ابعداالبعدین. الخالقني
ــــــ ــــــر آم ــــــا ب ــــــر او از م ــــــور مه ــــــو ش  دچ
   جهـــــــانی بـــــــود بـــــــی آشـــــــوب و غوغـــــــا

  

ــــــــان از عــــــــالم بــــــــاال بــــــــر آمــــــــد   فغ
 چـــــو انســـــان آمـــــد ایـــــن غوغـــــا بـــــر آمـــــد

  

ــــــــــاه ــــــــــد ناگ ــــــــــر بودن ــــــــــق منتظ  خالی
  

ـــــ  ـــــت ب ـــــن دول ـــــده کـــــه ای ـــــا برآم ـــــام م  ن
  

اند، اما حکمت حکیم و  و مشرف ززعاند، بدین خلع و کرامت م آدم که چشم و چراغ اهل عالمقبیلۀ اگر چه  
بداشت و جمعی را در ظلمت  وآشنایی ای را در روشنائی اقتضا چنان فرمود که طایفهتقدیر واردات قدیم 

  : شتذاخلق الخلق فی ظلمة، باز گ: ضاللت و بیگانگی جهالت
 قبـــــــــــــل اللعلـــــــــــــةقبـــــــــــــل مـــــــــــــن

   لعلــــــــــــة سعدالســــــــــــعید ولــــــــــــیس ذاک

  

 ورد مــــــــــــــــــــــــــن رد اللزلــــــــــــــــــــــــــة 
 وکـــــــذی الشـــــــقی بغـــــــري جـــــــرم اجرمـــــــا

  

ــــــادر ــــــیة ق ــــــن مش ــــــک ع ــــــان ذل ــــــل ک   ب

  

ــــــــور  ــــــــری االم ــــــــا ا اج ــــــــا ادرکم   و ابرم

  

ثبت فرموده، ایشان را در ضاللت و ظلمت شهوات رها  ابلی، قومی که سابقۀ ازىل نام ایشان در جریدۀ سعد



۴ 

. ایشان را از غفلت به حضور و از ظلمت به نور آوردای از وسایط خواست تا  نکرد، بسببی از اسباب وبه واسطه
  .ء بزرگوار و رسل نامدار آمد، علیهم السالماعظم اسباب و اشرف وسایط وجود با جود انبیا

تا در هر وقتی و زمانی و قرنی و اوانی از اطوار و ادوار روزگار گذشته، در هر طرفی از اطراف جهان، و در هر 
آوردند، هم از میان  گریبان کفران بر میه کناف عالم، چون جمعی از سر خامی و ناتمامی سر طغیان باکنفی از 

بعثنا : فرمود و کذلک گردانید و بدیشان مبعوث می به عنایت ربانی و کالیت سبحانی مخصوص می ایشان یکی را
سبحان من اختار من الربیة اخیارا و جعلهم . و ما ارسلنا من رسول االبلسان قومه: فی کل قریة نذیرا، جایی دیگر

المحجة الخلق، فاستقام بهدیهم الدین  اىل) محجة(سفراء و آتاهم اسفارا، فبسطوا فی البسیطة دینه الحق وهدوا 
  . و الدنیا و علت بدعویهم الکلمة العلیا و انقطع بهم شراک الشرک و انتظم بهم االسالم، علیهم السالم

عزیزشان بسر آمد، نوبت دولت نبوت و طور ظهور و دعوت سید عمرچون اطوار و ادوار ایشان منقضی گشت و 
علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات، در رسید، آنچه مناقب و مأثر و . رسل و هادی سبل محمد رسول الله

و فهم  یاز صفوت آدم و خلت خلیل و مکالمت موس: مفاخر رسل بود وجود مبارکش را بدان متحلی گردانیدند
  : سلیمان و طهارت زکریا و عصمت یحیی و یمن و برکت عیسی علیهم السالم

ــــــا ــــــفوة اهله ــــــدنیا وص ــــــدة ال ــــــو زب  ه
  

 والعـــــــــالمون جبـــــــــني رةهـــــــــو غـــــــــ 
  

بعثت ال تمم مکارم االخالق و محاسن : چون مکارم اخالق و محاسن افعال به وجود مبارکش به کمال رسید که
: از سر رحمت. پیغمرب نخواهد بوداالفعال، چون کار دین بدو تمام شد، او را خاتم النبیني نام شد، بعد از او هیچ 

و به چند . کنتم خري امةو : خود را که بهرتین امم اند ضایع نگذاشت که و ما ارسلنلک اال رحمة للعالمني امت
: مت خود را به حق سرپدارموهبتی آن بود که تر عطیتی و عزیزت و شریف. تشریف شریف ایشان را مشرف گردانید

و معلوم که . کتاب الله و عرتتی: انی تارک فیکم الثقلني: دیگر انعام عام واکرام تام حدیث. الله خلیفتی علیکم
سوم اشارت و عبارت در شان قومی که به فتوای نبوی و لفظ شریف . اندمفسر و مبني حالل و حرام علماء اعالم

ان لله «: استقامت امور بنی آدم به وجود ایشان منوط و مربوط است قال علیه السالممصطفوی نظام عالم و
  . صدق رسول الله» بهم یرزقون و بهم ینصرون االرض و ابدال االنبیاء بهم یمطرون و عباداهم اوتاد
انفاس مبارک اولیاست که حامی . خصص االنبیاء بالمعجزات الظاهرة و االولیاء بالکرامات الباهرة سبحان من

حومۀ جهانست، و وجود شریف اصفیاست که مدار و قرار زمني و زمانست، و تا منقرض عالم عرصۀ جهان از 
ری و چشم هر صاحب بصری ادراک ایشان نکند که حق ود، و اگر دیدۀ هر دیده وخواهد بوجود ایشان خاىل ن

. ی الیعرفهم غريییاولیائی تحت قبا: ایشان را در سایۀ قباب الطاف خود می داردکهجل وعال و تبارک و تعاىل 
عنایت ه وص باز میان ایشان چهار هزار مخص. عدد انبیا باشنده و در کتب سالفه منقولست و مسطور که اولیا ب

لطف ه کالیت سبحانی، و از میان ایشان چهل تن مخصوص به ، و از میان ایشان چهار صد مخصوص بربانی
و از آن هفت تن . خوانند» هفت تنان«انوار اسرار لم یزىل که ایشان را ه ازىل، و از میان ایشان هفت مخصوص ب

ما . ث گویندغو را عبارتی دیگر اوه ند، و بسه مخصوص اند، و از آن سه تن یکی هست که او را قطب خوان
  :و این شعر در وصف ایشان را است. زالت بر کتهم و برکة دعائهم عنا و عن سایر المسلمني

ــــــ ــــــو بحبی ــــــا خل ــــــه اقوام همبســــــقی الل
ــــــزودوا  ــــــم و ت ــــــا ه ــــــوا دنی ــــــال نس   رج

  

 و فــــــازوا بــــــر ضــــــوان و عــــــیش مخلــــــد 
ـــــــه ـــــــزود تقـــــــاه و تقـــــــوی الل  خـــــــري الت

  

ـــــــمرجـــــــال ســـــــروانحولعلی ـــــــو مه  بهم
  

 و اجســـــامهم فـــــی االرض یمســـــی و یغتـــــد 
  

ــــــروا ــــــوا واحض ــــــواعنهم وابق ــــــال فن   رج

  

   حــــــــدمشــــــــاهد قــــــــدس الواحــــــــد المتو 

  



۵ 

ن روح الله روحه و واىل من القرب فتوحه، در کتاب منطق االسرار، اوجد اعلی این ضعیف سید االقطاب روزبه
: معنی را بدین عبارت لطیف آورده است کهکه به شرح طواسني معروف است، و از مصنفات مبارک اوست، این 

میادین فنا، قدس الله ارواحهم و اجلس علی بساط سالم باد بر مشایخ بزرگوار غواصان بحار بقا و سراندازان 
االنس اشباحهم، دیگر سالم باد بر دوازده هزار وىل پوشیده که در اطراف هندوستان و ترکمنستان و زنگستان و 

چهار هزار باد از خواص که در روم و خراسان و زمني ایران گردند، و بر چهار صد باد که  حبشستان گردند، و بر
که در یمن و طایف و  ، و بر هفتاد بادسکان شط بحارند، و بر سیصدباد که بر سواحل مغرب و مصر زاویه دارند

گانه باد که در مکه و مدینه و که در عراق و شام باشند، و برده  مکه ومجاز وبطایح ساکن اند و بر چهل گانه باد
بیت المقدس باشند، دیگر بر هفت گانه باد که در همۀ جهان سیاح و طیاراند، و بر سه گانه باد که یکی از فارس 

. م الله علیه و علیهم اجمعنيبود، و یکی از روم، و یکی از عرب، و بر غوث باد که او را قطب خوانند، سال
والله . امصار جهان و اقطار عالم این طایفه بودند و تا منقرض عالم خواهند بوددر : رت مبارکش که فرمودشابا

  .اعلم
الله ارواحهم یاد کرده می شود تا طایفۀ عوام و زمرۀ خواص را فایده بعضی از مشاهري مشایخ اطراف قدس  ذکر
  .بود

ز اهل علم بود، و از ائمه روحه، و ااز مشایخ حجاز یکی ابو عبدالله عمروبن عثمان الملکی بود قدس الله 
مشایخ صاحب مقام و کالم بود، با جنید و شبلی و ابوالحسني نوری معاصر بود، و در سنۀ احدی و ثمانني 

  .جوار حق رسید در بغداده ب] وماتني[
او را تلمیذ  که مشایخ الله علیهعلی بن ابی بکر الکتانی بود رحمةدیگر سراج الحرم و مقبول اهله محمد بن 

و مشکلی که او را بودی در . و رؤیت رسول علیه الصلواة والسالمل الله خواندندی، از کثرت مکاشفات رسو
صحبت جنید و ابوالحسني نوری یافته، و در سنۀ اثنني و عشرین و ثلثمائة . طریق الله از حضرت رسالت پرسیدی

  .فرمان یافت به مکه
و . اقران جنید و عمر و عثمان مکی بود و ابو یعقوب سوسی از علیه و شیخ ابو یعقوب نهره جوری بود رحمةالله
  در سنه ثلثني و ثلثمائة فرمان یافت به مکه

و از اقران سهل بن عبدالله بود . و شیخ ابوالقاسم مدنی رحمةالله علیه از مدینۀ رسول بود علیه الصلواة و السالم
وقت نماز، نماز باز مسجد ه مدی به تسرت، و بو ازو منقولست که به زیارت سهل آ. و در طبقات مشایخ مذکور

  .رسول بردی، و در سنۀ ثلث و ثمانني و مأتني وفات یافت
اصل او از بغداد . المزین بود، و صحبت جنید و شبلی و سهل بن عبدالله یافتهو شیخ ابوالحسن علی بن محمد 

  .ن و ثلثمائة فرمان یافت به مکهبود و با شیخ ابوبکرالکتانی مجاورت حرم نمود، و در سنۀ ثمان و عشری
صحبت عمروعثمان مکی و جنید واقران . و از جملۀ مشایخ حرم بود. و شیخ ابوسعید احمدبن محمد اعرابی بود

، روح الله ارواحهم و واىل من القرب او یافته، و در سنۀ احدی و اربعني و ثلثمائة به جوار حق رسید در مکه
   .فتوحهم

  
  لله ارواحهمذکر مشایخ شام قدس ا

نامش عبدالرحمن بن عطیه و معروف و مشهور . شام یکی ابوسلیمان دارانی بود، رحمةالله علیه مشایخاز مشاهري
و احمد حواری که از کبار مشایخ بود، از .و دارانه قریه ایست از قرای شام، و از ائمه مشایخ بوده. ابوسلیمانه ب

  . به جوار حق رسیدو درسنه خمس عشروماتني . جمله مریدان اوست
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و در سنۀ تسع . و شیخ ابوعبداله رودباری بود، رحمةالله علیه، نامش احمدبن عطاء شیخ شام بود، در وقت خود
  . و ستني و ثلثمائة از دنیا مفارقت فرمود به موضعی که آن را صور گویند

اقران جنید، و ابوبکر شبلی، و از از . و از کبار مشایخ شام ابوالحسن احمدبن ابی الحواری بود، رحمةالله علیه
  : و شیخ جنید قدس الله روحه درشان او فرمود. مریدان ابوسلیمان دارانی بود رحمهم الله

  . و در سنۀ ثلثني و ماتني به عالم بقا رفت» احمدبن ابی الحواری ریحان الشام«
و . بشر و حارث محاسبی بود و شیخ ابوعلی احمدبن عاصم االنطاکی رحمةالله علیه، از اقران سری سقطی و

  . و در سنه تسع و تسعني و ماتني وفات فرمود. سلیمان دارانی او را جاسوس القلوب خواندی از بازی فراست او
رقه دهی است از شام، و از کبار مشایخ شام بود، و از اقران ابوعبدالله  و شیخ ابواسحق ابراهیم بن داود رقی، و

لله علیهم اجمعني، و عمری تمام در طریق الله بسر برده، و در سنۀ ست و عشرین و رحمةابن الجال و جنید بود، 
  . ثلثمائة فرمان یافت

و شیخ ابوعمر دمشقی یگانۀ زمان بود، و از بزرگان مشایخ شام بود، صاحب کرامات، و در سنۀ عشرین و ثلثمائة 
  . به جوار حق رسید

پیاده کرده، و در سنۀ اثنني و ثمانني و  ای این طایفه بود، هفتاد حجو هم از کبار مشایخ شام ابوشعیب المقنع پیشو
  .دار بقا رحلت فرمود، قدس الله ارواحهمه ماتني ب

  
  ذکر مشایخ خراسان قدس الله ارواحهم

از کبار مشایخ خراسان شیخ ابویزید بسطامی بود، رحمةالله علیه، که او را سلطان بایزید خوانند، نامش طیفوربن 
معاصران او از جملۀ ایشان یکی . کرامات او معرفت و مشهور، و کلمات او در کتب مشایخ مذکور و مسطورعیسی، 

احمدبن خضرویه بود، رحمةالله علیه، که با هزار مرید روی به خدمت او نهاد، و کلماتی که میان ایشان رفته بود 
بارکش در سنه احدی و ستني و ماتني بوده در سريت نامه سلطان بایزید، قدس الله روحه مذکور است، و وفات م

  . در بسطام
و ابوبکر شبلی و . والقاسم ابراهیم بن محمد نصرآبادی، رحمةالله علیه، از کبار مشایخ خراسان بودهبو شیخ ا

تعش و ابوعلی رودباری قدس الله سرهم یافته، و در مکه مجاور شده، و در آنجا وفات فرموده، در سنه سبع و رم
  . ثلثمائةستني و 

جد و صاحب حال، و در سنه اربع و ستني و ماتني بوری بود، رحمةالله علیه، صاحب ودیگر شیخ ابوحفص نیشا
  . دار بقا رحلت فرموده ب

اصل وی از خراسان بود، و صحبت جنید و . و یکی از ایشان ابوبکربن محمد بود که به واسطی معروفست
  . ین و ثلثمائةردر مرو اقامت کرد، و در آنجا وفات کرد، در سنۀ عش. ودابوالحسني نوری یافته، و صاحب کرامات ب

در آخر عمر . و از جمله مشایخ خراسان ابوعلی فضیل بن عیاض از ناحیت مرو بود، و نشو و نما در باورد یافت 
  . مجاور حرم کعبه گشت، در آنجا وفات یافت، در سنه سبع و ثمانني و مأتني

ان یکی ابراهیم ادهم بود، و از پادشاهان بلخ بود، ترک مملکت بداد، و طریق الله از کبار مشایخ خراسو 
ها کردند در  سرپد، و قبله و قدوۀ ارباب تحقیق گشت، و با شقیق بلخی، رحمةالله علیه، در مسجد حرام بحث می

  . ق پیوستعلوم تحقیق، بعد از آن به اسم غزا به روم رفت، و در سنۀ احدی و ستني و مأئة بجوار ح
صحبت ابوتراب نخشبی و . بن خضرویةالبلخی بود، رحمةالله علیهاحمد و از مشاهري مشایخ خراسان ابوحامد

  : ابوحفص نیشابوری رحمهم الله یافته، و ابوحفص در شأن او فرمود
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  . و در سنه اربع و ماتني فرمان یافت» مارایت احدا اکرب همة و ال اصدق حاال من احمدبن خضرویه«
، و در هعضی از مشاهري خراسان امام زمان استاد ابوالقاسم قشريی رحمةالله علیه ذکر ایشان در رساله نفرمودب

همانا بنابر آنکه . والحسن خرقانی و اقران ایشانبطبقات مذکور نگشته، مثل شیخ ابوسعیدبن ابی الخري و شیخ ا
  . رزقناالله و ایاکم االقتداء بهم و االهتداء باحوالهم .اند ای به ذکر ایشان ساخته هر یکی را از ایشان سريت نامه

  
  ذکر مشایخ عراق قدس الله روحهم

مقتداء مشایخ عراق ابوالحسن سری بن ابی المغلس السقطی بود، قدس الله روحه، تلمیذ معروف کرخی بود، و 
جوار حق ه مأتني بخال و استاد شیخ جنید بود، و صاحب مکاشفات و معامالت، و در سنه سبع و تسعني و 

  . پیوست
قدس الله روحه، و اصل او از نهاوند بود، و منشأ و و امام مشایخ و عني القالدة ابوالقاسم جنیدبن محمد بود، 

ه صحبت سری سقطی یافته، و نوری و از آن حارث محاسبی، و در سنۀ سبع و تسعني و مأتني ب .مولد او در عراق
  . جوار حق رسید در بغداد

مذمات النوری لم یخرب عن حقیقة : ابوالحسني احمدبن محمد النوری جنید درشان او فرمود نمحباو سرور 
  . وفاتش در سنه خمس و تسعني و مأتني بود. الصدق احد

و از کبار مشایخ عراق شیخ ابوالعباس بن عطا بود از اقران جنید، و در علم حقایق صاحب کلمات بود، و در سنۀ 
  . فرمودتسع و ثلثمائة رحلت 

بن محمد بود، و شیخ کبري ابوعبدالله محمدبن الخفیف، قدس الله روحه، او را رویم  و از مشاهري مشایخ ابواحمد
  . جنید یافته بود، و در سنه ثالث و ثلثمائة فرمان یافت عظیم الشأن خواندی، و صحبت شیخ

بود، مولد و منشأ او در بغداد بود، و در و شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه که سرور مشتاقان و سالکان طریقت 
  . سنۀ اربع و ثلثني و ثلثمائة از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود در بغداد

اگر چه اصل او از مرو بود، اما در . و از جملۀ شیوخ کبار در طرف عراق ابونصر بشر حافی بود، رحمةالله علیه
  . وفات یافت در بغدادبغداد ساکن بود، و در سنۀ سبع و عشرین و مأتني 

شود، اما عدد هفت را  اگر چه مشایخ شام و حجاز و خراسان و عراق از صد یکی، و از بسیار اندکی نوشته می
  . خاصیتی است، به هفت شیخ از مشاهري مشایخ اختصار کرده شد، رحمةالله علیهم اجمعني

  
  ذکر مشایخ فارس قدس الله روحهم

که فارس برج اولیاست، و مسافران عرب بدین امید متوجه این خطۀ مبارک  معروف و مشهور است میان خالیق
  . اند اند و چه آنها که در قید حیات گردند، تا زیارت اولیا کنند، چه آنها که گذشته می

 اما آنچه این ضعیف را در کتب مطالعه افتاده، از. اند تعداد آن نتوان کرد اما مشایخ و اولیا که در خطۀ فارس بوده
احمدبن یحیی ابوالعباس : مشایخ و اولیاء شرياز و حواىل آن، دویست شیخ صاحب کرامات مسطور دید مثل

  . الشريازی و ابویوسف یعقوب الشريازی و محمدبن خلیل الشريازی و ابومنصورالشريازی و اقران و امثال ایشان
محمد بن خفیف الشريازی، قدس الله روحه اما از مشاهري مشایخ شرياز یکی قطب االولیاء شیخ کبري ابوعبدالله 

العزیز، صحبت رویم و ابن عطا و جریری یافته، و مصنفات خوب دارد و قبله و قدوۀ مشایخ عهد بوده، و در سنه 
  . دار بقا رحلت فرمود در شريازه احدی و سبعني و ثلثمائة ب

ی قدس الله روحه العزیز، صاحب کرامات و و از کبار مشایخ شیخ مرشد بود ابواسحق ابراهیم بن شهریار الکازرون
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 به واسطۀ وجود شریفش در دایرۀ اسالم آمدند، و در سنه ست و عشرین ربصاحب معامالت بود، و چندین هزار گ
  .مائة فرمان یافت در کازرون و اربع

ه، و مشایخ سفر عراق و حجاز کرد. و از اجلۀ شیوخ فارس ابوعبدالله حسني بن احمد بود المعروف به البیطار
بزرگ آن طرف یافته، و در فنون علوم متبحر، معاصر شیخ کبري ابوعبدالله محمدبن الخفیف بود، و در ثلث و 

  . ستني و ثلثمائة فرمان یافت در شرياز
و از قدوۀ مشایخ فارس ابومحمد جعفربن محمد الحذاء، قدس الله روحه، صحبت جنید و اقران او یافته، و 

کبري ابوعبدالله محمد الخفیف رحمهم الله بسیار بود، و میان ایشان کلمات در باب تحقیق مالقات او با شیخ 
هل عاینت «: چنانکه منقولست که روزی شیخ کبري ابوعبدالله از شیخ جعفر سؤال فرمود و گفت. بسیار رفت
و در » فی حريةترانی لوعاینت لتزندقت، و لو شاهدت لتحريت، ولکن حرية فی تیه و تیه  :فقال اوشاهدت؟

  : جوار حق پیوست در ستني و ثلثمائةه شرياز ب
و از معتربان مشایخ شرياز یکی ابوالقاسم صفار بود، قدس الله روحه، معاصر شیخ کبري بود، و شیخ مراقبت حال 

علیه  ه منقولست از شیخ کبري ابوعبدالله که شبی عیسی پیغمرب را،کچنان. او بسیار فرمودی، و با او عنایتی داشت
و انبئکم بما : تو با خلق گفتی: فرماید که یا روح الله حق جل و عال در قرآن می: السالم، به خواب دیدم، گفتم

ابوالقاسم صفار دوش چه تناول کرد و  :گفتم .صدق الله العظیم: عیسی گفت. تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم
برو و پنري : روز دیگر برخاستم، بر او رفتم، گفتم. ه کردنري تر خورد و بعضی ذخريپخرما و : ذخريه چه نهاد؟ گفت

و ابوالقاسم . از کجا معلوم فرمودی؟ حال باز گفتم: گفت. ای بیاور تا تناول کنیم ذخريه کردهکه تر و خرما 
  . جوار حق پیوسته روزگاری مستغرق عبادت داشت و در سنۀ اثنني و سبعني و ثلثمائة ب

و این لقب شیخ . شیخ الشیوخ ابوالحسن بن سال به بود، رحمةالله علیه، از بیضاءو از مشاهري مشایخ فارس 
الشیوخ از لفظ یکی از کبار مشایخ یافته، و مشایخ بزرگ یافته بود، و صاحب کرامات بود،و در تل بیضاء مرقد 

  . مبارک اوست، و وفاتش در سنه ثلثمائة بود
حه العزیز، اب روزبهان، قدس الله روطء این ضعیف بود سیداالقاعال مشایخ شرياز یکی جدو از ائمه و مشاهري

که مقتداء ارباب طریقت بود، و او را شطاح فارس خوانند، و ذکر کرامات و حاالت او در اطراف و اکناف 
  . بسیار، از تفسري و شرح احادیث و اصول و فقه و غريه است جهان معروف و مشهور، و او را به تصانیف

حریر نرسیده، و سريت نامۀ معني به ذکر احوال عزیزش در قلم تعجایب احوال مبارکش از تقریر به اماکرامات و 
بعد از نود و چهار سال از وفات مبارکش جمع اکابر شرياز از این ضعیف که مولف این کتابست و کمرتین . نیامده

ه، استدعا کردند تا سريت نامۀ شیخ اوالد و اسباط اوست ابراهیم بن روزبهان، اصلح الله شانه و صانه عماشان
  . جمع کند، و طایفۀ مریدان و زمرۀ مخلصان حضرت شیخ عظیم مشتاق این معنی بودند

ـــــــــام حبیاذ ـــــــــر خی ـــــــــرءلم یبص ـــــــــالم  هب
ـــــن ـــــرب م ـــــیم الق ـــــوح نس ـــــ یف ـــــرب ق  ربهت

  

ــــــــرد  ــــــــام المغ ــــــــلی باصــــــــوات الحم  تس
 لکــــــن مریــــــد صــــــادق القلــــــب مســــــعد

  

ــــــــال تحســــــــبو ــــــــه اف   شــــــــعری جمااللحال

  

 لفرعــــــــــی و محتــــــــــد ولکنــــــــــه زیــــــــــن 
  

دوی  نَیاَ: دید که شرح چنان سلطانی از بیچارۀ گدائی چه آید و این ضعیف استعداد این معنی در خود نمی
تا جمعی از ارباب قلوب که اعتقاد مولف این کتاب درشان ایشان چنان بود که حظی وافر . الزنبور من نغم الزبور

بعد از آن استخارت و استمداد همت از روح . ی این معنی شدنداند، مستدع و نصیبی کامل از طریق الله یافته
: مقدس شیخ روح الله روحه العزیز، شروع نمود، و تحفۀ ارباب قلوب را این کتاب جمع کرد، و نام این کتاب
 تحفة اهل العرفان فی ذکر سید االقطاب روزبهان، قدس الله روحه العزیز، جعلناالله وایاکم من المقتدین بسريه و
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  . آثاره و المقتبسني من اسراره و انواره
  

  فهرست الکتاب
  این کتاب مشتمل است بر هفت باب و چند فصل

  . در ذکر مولد و منشأ شیخ قدس الله روحه العزیز: باب اول
  .در ذکر اکابر و مشایخ که معاصر او بودند: باب دوم
  . در ذکر کرامات و حکایات: باب سوم

  .او از تفسري و حدیث و شطحدر ذکر فواید : باب چهارم
  . رقه و اشعار اوفدر فواید مت: باب پنجم
  . در ذکر اوالد وشطری از فضایل شیخ االسالم صدرالملة و الدین، رحمةالله علیه: باب ششم
  . اند در ذکر وفات و کرامات که بعد ازو یافته: باب هفتم
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  باب اول 
  در ذکر مولد و منشأ شیخ قدس الله روحه

ای از قصبات شرياز  بارک شیخ کبري سلطان االولیا روزبهان قدس الله روحه، در پسا بوده است که قصبهمولد م
 واین دیالمه قبیله ای معروف و مشهور است و والدت میمونش در سنه اثنني و است، و از قبیلۀ دیالمه بود،

سنه ست و ستمائة به عالم بقا ائة بوده، و عمر عزیزش هشتاد و چهار سال بود، و در محرم معشرین و خمس
  . رحلت فرمود، و در سراچه قرب ربانی منزل ساخت

و اگر چه علوشان او و مرتبت عرفان او به جذبه عنایت ربانی و توفیق رعایت سبحانی بود، اما در ابتداء حال 
  . شمار باختیار کشیده ریاضت بسیار و مجاهدات بی

قومی بود که که اتفاق والدت من در میان : لوم شد که شیخ فرمودهامامبدأ حالش از مصنفات مبارکش چنان مع
سن تمیز رسیدم داعیۀ طلب ه چون ب. در غایت ضاللت و جهالت بودند، و شغل ایشان همه تباهی و مناهی بود

از کودکان و  ،خداوند و پروردگار من کجا است؟ و در آن طفلی: گفتم که در وجودم پیدا شد با خود می
گویند از جارحه و جهات  می: ایشان گفتند شناسید؟ که شما خداوند خود می ،پرسیدم در مکتب میهمنشینان 
  . گشت از این سخن مرا وجدی حاصل می. منزه است
قرآن را . گذرانیدم مدتی مدید بدین طریق می. سن بلوغ رسیدم، حب طاعت و خلوت بر من غالب شده چون ب

  . شدمیاد گرفتم، و به تحصیل علوم مشغول 
وزید،  گاهگاهی نسایم قدس برجانم می. چون به سن بیست و پنج رسیدم، وحشتی عظیم از خلق، مرا ظاهر شد

تا شبی در صحرائی بودم، آوازی شنیدم به غایت . گاهگاهی هاتفی از غیب آواز دادی. دانستم که چیست نمی
رفتم تا به سر تلی رسیدم،  این میاز پی . ه از آن آواز شوری عظیم و وجدی بر من غالب شدکخوش، چنان

تا ناگاه . ندانستم که بود. شخصی را دیدم نیکو روی بر هیأت صوفیان، سخنی چند در باب توحید تقریر فرمود
  . روز دیگر هر چه داشتم بر انداختم. از چشمم غایب شد، سکر بر من غالب شد

سیبی به من داد، بعضی از . یه السالم رسیدمسیداالبدال خضر علبودم تا روزی به خدمت  بدین طریق مدتی می
  . بسی نور و کشف از آن یافتم. این بستان، بستدم و تناول کردم: آن تناول فرموده، گفت

و از معتربان منقولست که از انواع ریاضات که شیخ، قدس الله روحه کشیده یکی آن بود که هفت سال در کوه 
ه غسل و وضو در زمستان و تابستان در آن کرده کقه بسر برده، چنانوی که صبوی شهر شرياز است به یک خرمُبَ

ه مریدان انواع اطعمه به خدمتش کچنان. بود، و آن خرقه از گردن بريون نیاورده، و کس ندید که او تناوىل فرمود
کوه ای : و شیخ فرمودی گاهگاهی که. بردند، روز دیگر بر سر کوهها آن طعامها خورش وحوش و طیور بودی می

  . ام بموی بس انوار تجلی بر تو یافته
چنني منقولست که چون، از سکر به صحو آمد، در شرياز بناء رباط مبارک فرمود، در باب خداش بن منصور، 

  . رضی الله عنه در تاریخ ستة ستني و خمسائة، و ذکر آن فرمود که بناء این رباط برای اولیا حق است
که مرقد روحه العزیز در بناء رباط یکی آن بود که در پوشیدن بارگاه رباط  و از جملۀ کرامات شیخ قدس الله

در حضرت شیخ . رسید ه به دیوار نمیکنهادند، و کوتاه بود چنان مبارک شیخ آنجاست چوبی بزرگ بر دیوار می
شیخ خود بر سر عمارت آمد و سجادۀ مبارک خود را بر سر چوب اندخت، چون . این حکایت عرضه داشتند

. برداشتند تمام بود، و از سر دیوار گذشته بود، و خلق در آن متحري بماندند، و در این قضیه منکران مرید شدند
و هر که را مرضی یا تبی . ان اهل شرياز، و از آن چوب قدری مانده استیواین حکایت معروف و مشهور است م

  . و عظیم مجرب است. شود سوزاند و آن زحمت زایل می گردد، قدری از آن چوب می می
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  .سر تربت من از اولیاء حق تعاىل خاىل نباشد، و الحق چنني یافتیم: و از شیخ منقولست که فرمود که
  فصل

شرح ریاضاتی که شیخ، قدس الله روحه العزیز، در ابتداء حال کشیده بیش از آنست که تعداد آن توان کرد یا در 
ضات و اصناف اوراد که او را بوده است، و شبانروزی از معتربان چنان قلم توان آورد، از صیام و قیام و انواع ریا

دی، و احیاء شب ازو معروف و مشهور بود، و گریۀ بسیار راستماع افتاد که از نماز چاشت تا به شصت رکعت گزا
قتی که ه وکچنان. شمار زدی، و چنان گریه کرده بود که از آثار گریه بر روی عزیزش نشانی بود کردی، و آه بی

و گاهگاهی که غلبات شوق . ذوقی پیدا شدی و رقتی کردی، اشک چشم مبارکش به میانۀ آن نشانه فروآمدی
  . ظاهر گشتی، همچون فواره اشک از چشمش در افشان گشتی

ای که معبد او بود ساکن  و نقل است از خادمی از خدام شیخ که شبی از شبها شیخ رحمةالله علیه درخلوت خانه
مگر باران : گفتم یافتم، با خود می ، شب همه شب احساس چکیدن آب میممن بر در آستانه خفته بودبود، و 

هنگام اوراد شیخ در رسید، به عزم وضو بريون آمد، من در اندرون رفتم، سجاده و جای شیخ تر شده  تا بارد، می
  . م شیخ بودچون معلوم شد که باران نباریده بود، دانستم که آن همه اثر اشک چش. بود

: و بیشرت مشایخ، طریقت ایشان آن بود، که ابتداشان مجاهده بود، و انتهاشان الطاف مشاهده و لهذا قیل
چون به مقام کمال . اند اند، و سالها ریاضت کشیده در ابتداء حال خرقه پوشیده. المشاهدات مواریث المجاهدات

اند، و هیچ سد راه ایشان نشده، حال  سیه و اشربه شروع فرمودهاند، بعد از آن در الوان اطعمه و اک و تمکني رسیده
و از جملۀ لطفها که حق جل و عال در شأن شیخ فرموده یکی . شیخ ما، قدس الله روحه العزیز، همني سبیل بود

غایت خوب داشت، چنانکه هر که درو نگرستی روحی و راحتی به دلش رسیدی، و اثر ه ای ب آن بود که چهره
ه در دیوان معارف کچنان. شد میر جبني مبینش بدیدندی،و از عکس پرتو اندرون مبارکش بودکه ظاهر والیت د
  : فرموده

ــــــــان ــــــــم زم ــــــــت دو چش ــــــــه ندیدس  آنچ
  در گــــــل مــــــا رنــــــگ نمــــــوده اســــــت آن

  

 و آنچـــــــــه نبشـــــــــنید دو گـــــــــوش زمـــــــــني 
 خیــــــــز و بیــــــــا در گــــــــل مــــــــا آن ببــــــــني

  

ش حاضر بود و نظارۀ جمال و کمال شیخ قدس الله و چنني منقولست که روزی مریدی از مریدان شیخ در خدمت
بسیار بود، تا این حسن و  که با خود اندیشه کرد که غذای شیخ باید. دید کرد، و لطافت وجودش می روحه می

خواجه ه ای نوشت ب لطافتش باشد، شیخ این معنی به نور فراست بدانست، در حال دوات و قلم خواست و رقعه
این درویش که آرندۀ رقعه است باید که سه شبانروز : از جملۀ مریدان حضرت شیخ بود کهمنتجب الدین وزیر که 

درویش داد، و فرمود که این رقعه پیش ه قعه بر. ن درویش مصاحبت نمائیایاز بر خود دور نگردانی و با 
: و گفت. ببوسید چون خط شیخ دید آن راوزیر . تجب الدین بردنمرید آن رقعه برداشت و بر م. منتجب الدین بر
ه شیخ فرموده بود آن درویش را از خود جدا نکرد، چنانکه چون به خدمت کسه شبانروز چنان. حکم شیخ راست
خدمت شیخ فرستاد شیخ از درویش  هبعد از سه شبانروز درویش ب. برد رفت او را با خود می پادشاه عهد می

ایست خواجه منتجب الدین، روزگاری عزیز  رک خواجهای شیخ مبا: پرسید که منتجب الدین را چون یافتی؟ گفت
با . غذای او در شبانروزی دو قرص نان بیش نیست: چه دیدی؟ گفت: گفت. دارد، اما چیزی عجیب دیدم ازو

خورد، فربهی و  درویش چون اندک می: شیخ فرمود که. نمایم غذای اندک ازو این سمن و لطافت تعجب می
چو شاید بود : شیخ فرمود. شود مگر جاه حضرت پادشاه است که غذای او می شیخ: لطافت او از چیست؟ گفت

. که به واسطۀ قرب پادشاهی مجازی قوت یابند، چه عجب اگر به قرب حضرت عزت قوت حاصل گردد
  . استغفار کرد حضرت با عظمت شیخ را ، قدس الله سره، و از جملۀ مریدان مخلص شد.درویش این سر دریافت
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  . شجرۀ خرقۀ شیخ قدس الله روحه در ذکر -فصل
ه رحمةالله علیه دارد، و او از امام زمان و فشیخ ما خرقۀ طریقت از خدمت شیخ الشیوخ سراج الدین محمود خلی

ۀ المشایخ والمحققني خطیب ابوبکربن ویگانۀ جهان خطیب ابوالقاسم محمود بن احمدبن عبدالکریم، و او از قد
ء سید االبدال شیخ مرشد ابواسحق ابراهیم بن شهریار الکازرونی قدس الله روحه، محمد، و او مرید قطب االولیا

االولیا سیداالبدال حسني اکار، رحمةالله علیه و او از خدمت شیخ کبري قطب االولیا ابوعبدالله  بو او مرید قط
جعفر الحذاء، حمةالله علیه، و شیخ اوعبدالله صحبت شیخ المشایخ ابومحمدرمحمدبن الخفیف الشريازی، 
صحبت شیخ ابوعمرواصطرخی یافته و او صحبت مقتدای ارباب طریقت  یافته، و او رحمةالله علیه، دارد، و او را

، و او صحبت  ابوتراب نخشبی رحمة الله علیه یافته، و او صحبت قطب زمان شقیق بلخی رحمةالله علیه یافته
عجمی رحمةالله علیه یافته، و او صحبت موسی راعی، داود طائی یافته، رحمةالله علیه، و او صحبت حبیب 

رحمةالله علیه، یافته، و او صحبت اویس قرنی، رحمةالله علیه یافته، و او صحبت امريالمومنني عمر خطاب و امري 
المومنني علی بن ابیطالب رضی الله عنهما یافته، و ایشان صحبت مبارک سید عالم محمدرسول الله علیه الصلوة 

  . اند م یافتهو السال
در صحبت شیخ کبري ابوعبدالله صحبت رویم و جنید یافته، و جنید صحبت سری یافته، سری : و از طریقۀ دیگر

داود طائی یافته، و او صحبت حبیب عجمی یافته، و او صحبت  صحبت معروف کرخی یافته، و معروف صحبت
صحبت سرور اولیا امريالمومنني علی کرم الله امام حسن بن ابی الحسن بصری، قدس الله روحه، یافته، و او 

 وجهه، یافته، و او حضرت با نصرت سیداالنبیاء و قدوة االصفیا محمد مصطفی، علیه افضل الصلوات و اکمل
  . التحیات یافته

  : ذکر مصنفات شیخ، قدس الله روحه
له مقتدای اهل طریقت و پیشوای شیخ کبري سلطان العارفني روزبهان، روح الله روحه، با وجود آنکه در طریق ال

اصحاب حقیقت بود، و او را شطاح فارس خوانند، در علوم ظاهر به غایت کمال بوده است، و متفنن و متبحر و 
با غزارت فضل جامع میان علوم وحقایق، و او را در فنون علوم مصنفات خوب مرغوبست، و استادان بزرگ 

  . وم مشغول شدهیافته، و در خدمت ائمه کرام به تحصیل عل
زمان فخرالدین مریم بود، رحمةالله علیه، که مصنفات خوب دارد، و یکی دیگر امام  ماز جملۀ ایشان یکی اما

  . االئمه فقیه ارشدالدین علی بن محمد النريیزی صاحب مجمع البحرین در تفسري
فرتتی که واقع شد بعد از به واسطۀ . اما مصنفات شیخ، استماع افتاد که شصت پاره کتاب از مصنفات اوست

  :اما آنچه یافته شد، ذکر آن ایراد کرده شود. وفات شیخ، آن کتابها متفرق شد
در تفسري قرآن دو تفسري ساخته، و یکی نام آن لطایف البیان فی تفسري القرآن، و یکی دیگر عرایس البیان فی 

ول ضحاک و ابن عباس رضی الله عنهما و در تفسري لطایف البیان اقوال مفسران آورده مثل ق. حقایق القرآن
و در تفسري عرایس البیان اقوال ائمة مشایخ آورده، مثل . قتاده و کلبی و امثال ایشان، و در آخر قول خود فرموده

جنید و ابن عطا و شبلی و ابوبکر واسطی و سهل عبدالله تسرتی و عبدالرحمن سلمی، قدس الله ارواحهم، در 
و از دیباچۀ این تفسري کلماتی چند محرر شد تا طالبان مصنفات شیخ قدس الله سره . قول کذیو انا ا: آخر فرماید

  : بعد از تحمید و صلوات بر رسول چنني آورده که: در علم حقایق طرز سخن او دریابند
ت و فرغت من الطريان فی المقامات والحاالت و ارتفعت من میادین المجاهدا لما اما بعد فان اطیار اسراری«

و شربت شراب  تعلی اغصان و ردالمداناالمراقبات، و وصلت اىل بساتني المکاشفات و المشاهدات، و جلست 
الوصال و سکرت برؤیة الجمال وولهت فی انوار الجالل تلقفت من فلق الغیب شقایق القرآن و لطایف حقایق 
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  . »نالعرفان طارت با جنحةالوجدان و ترنمت بالحان الجنان فی احسن البیا
  . یکی را نام مکنون الحدیث و یکی را نام حقایق االخبار: و در شرح حدیث مشکل دو کتاب معترب ساخته

اند رضوان الله علیهم  و در فقه کتابی تصنیف فرموده و نام آن موشح، مذاهب هر چهار امام که اعالم اسالم
  . اجمعني جمع فرموده

  . رشادو در اصول کتابی معترب ساخته نامش کتاب اال
و در مقامات مشایخ هزار و یک مقام ساخته و کتابی ساخته، شرح شطحیات مشایخ موازنت با شریعت فرموده 

  .نامش منطق االسرار، اما به شرح طواسني معروفست
  و کتاب لوامع التوحید

  و شرح طواسني به عربی
  و دیوان اشعار به عربی

  و اربعني مجالس
  االنسان خلق و کتاب العرفان فی

  و کتاب مشرب االرواح
  و غلطات السالکني
  و هدایة الطالبني

  و مرصاد االضداد
  و سلوة القلوب
  و ینابیع الحکم
  و حقایق العقاید

  و کتاب االنس فی روح القدس
  و کتاب سرياالرواح
  و کتاب العروس

  و کتاب عبهر العاشقني
  و کتاب شرح الحجب و االستار

  و کتاب تحفة المحبني 
  سرار و کتاب کشف اال

  و کتاب مسالک التوحید
  و کتاب صفوة مشارب العشق

  و کتاب سلوة العاشقني 
  و کتاب منهج السالکني

  ئیس السماعاو کتاب مق
  و دیوان معارف
و ساخنت این رساله را سبب آن بود که بزرگی بود از مریدان شیخ که او را ابوالفرج خواندندی، : و رسالةالقدس

او چنني حکایت کرد که ساىل به . و اکناف جهان بدر رفتی تجارت به اطرافمردی بازرگان بود، به اسم 
آن شهر اقامت  و در شهری از شهرهای ترکستان به جهت معامله ای که کرده بودم چند روز در ترکستان رفته بودم
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روید؟  می از ایشان سؤال کردم که کجا. کردند روزی اهل شهر را دیدم که به اتفاق عزم جایی می. ساخته بودم
دارد، و با کس ترکیست درین والیت ما که دوازده سال است تا بر سنگی ایستاده است و حريتی : جواب دادند که

و ابوالفرج گفت من با ایشان عزیمت زیارت آن بزرگ . رویم هر سال یکبار گوید، ما به زیارت او می سخن نمی
ای، صاحب  یدم بر سر سنگی ایستاده بود، ربودهچون به آن صحرا رسیدم در دامن کوهی شخصی را د. کردم

خلق آن شهر را دیدم از دور همه دستها بر سینه نهاده . ذوقی سیمای محبان حق داشت، چشم در آسمان رها کرده
و آن بزرگ چشم در آسمان رها . من نیز به موافقت ایشان به حسن ارادت بایستادم. و به طریق تواضع ایستاده

دوازده سالست تا هر : گوید؟ گفت پرسیدم که این بزرگ با شما سخن نمی. کرد ه خلق نمیکرده، و التفات ب
ناگاه روی باز طرف خلق کرد . میگوید، زمانی توقف نمود آئیم و با کس سخن نمی سال بدین طریق به زیارت می

اند، و این دولتی عظیم خو ترا می: خالیق مرا گفتند. ناگاه دست به طرف ما اشارت کرد. همه به تواضع درآمدند
شیخ : گفت. از فارس: پس مرا گفت از کجایی؟ گفتم. جواب فرمود. من پیش او رفتم و سالم کردم. است ترا

چون این بشنید او سر سنگ فرود آمد، و چشمهای من . مرید او امبلی من چاکر و : ای؟ گفتم روزبهان را دیده
مرا در خاطر بگذشت که شیخ من به ترکستان . را دیده است خنک چشمهای تو که شیخ روزبهان. ببوسید و گفت
من به صورت شیخ ترا : مرا گفت. به نور فراست بدانست. مگر این ترک به شرياز آمده است. نیامده است

بلی هر سحرگاه نوری می بینم از کنار بحر محیط . و نه من به شرياز آمده ام ام و نه شیخ بدین طرف آمده، ندیده
 نور این نور: سحر گاهی از حضرت سؤال کردم که این چه نوریست؟ خطاب آمد که. رش پیوسته استعبه ساق 

چون . چون باز گشتم عزم طرف فارس کردم. من شیخ ترا از آنجا شناسم. نفس دوست ما روزبهان است از فارس
خ در محراب نشسته رباط آمدم، شیه چون ب. به شرياز رسیدم با هزاران شوق و ذوق، آهنگ حضرت شیخ کردم

: ابوالفرج آن ترک دوست ما چون یافتی؟ فریاد از نهادم برآمد، گفتم: مرا گفت. شرف دست بوس دریافتم. بود
بعد از مدتی عزم . مریدان را وجدها و ذوقها حاصل شد. در قدم شیخ افتادم و حال باز گفتم. تر این از آن عجب

مشایخ آن طرف چه اهل خراسان و چه اهل ترکستان : داشتم کهآن طرف داشتم، به خدمت شیخ آمدم حال عرضه 
به اول کتاب . ساخت، من بدان طرف بردمخواهان سخن تو، شیخ این رساله بهمه مشتاق حضرت تواند و 

  : رسالةالقدس بر طریق نامه چنني فرموده است
مشاهده افراخته باد، و زیر و شاهان عشق را رایت سعادت معرفت در عالم «: قال الشیخ قدس الله روحه العزیز

بم شهرود صفات به زخمۀ اسرار نزد روح مقدسشان نواخته باد، و سرای عروس تجلی شان در وقت معاشرت 
جان با جانان از او باش طبیعت پرداخته باد، و چرت عصمت ازل بر سر خسرو روحشان در میدان ابد کشافته باد، 

نا شکافته باد،بازار اسرارشان در وقت مناجات به غرایب احوال و سدرۀ بقاشان پیش شاهد قدم به مقراض ف
  . »آراسته باد

در این طریق کلماتی چند فرموده و مشایخ اطراف را به عبارتی مطبوع مرغوب القاب لطیف خوب فرموده، و 
  : بدین عبارت آورده که

و اولیای شام و روندگان عراق ما را در دعا قاعده آنست که چون مشکلی افتادی شاهان عرب و سروران عجم «
و نهفتگان روم و تندان زنگبار و امريان خراسان و سلطانان سند و خلفای هند و سراندازان غزنني و چابکان 

و باطن اند  و چني و عاشقان غور که در حیات ظاهر و پريان ترکستان وظریفان تبت بدخشان وعیاران ماوراءالنهر
از ایشان خربی نیافته بودمی، لکن  مشکل را حل پدید آمدی، با آنکه به ظاهربه شفاعت به درگاه آوردمی، تا 

دل ازین یافت بیگانه نبودی، تا درین وقت اخی ابوالفرج بلغه الله مقام الفقراء باین جانب رسید و ما را از یاران 
  .»خراسان و برادران ماوراءالنهر و مشایخ ترکستان خرب داد، رضی الله عنهم
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نامه مبارک را، از برکات  کتاب الفاظ شیخ به یمن تربک آورد، تا آنان که مطالعه کنند، این سريتمؤلف این 
انوار  خزنم مفتاح ابواب خزائن اسرار، و: و ارباب قلوب را معلوم که. تمام یابند این شاالله میمونش بهره  الفاظ

این کتاب که کمینۀ فرزندان اوست خود را  و مؤلف. جنان، و لسان مبارک شیخ کبري روزبهان بود قدس الله سره
  : مشرف کرده و در شأن او گفته

ــــــان ــــــر روان روزبه ــــــاد ز حــــــق ب  ســــــالم ب
ــــی ــــق م ــــوی عش ــــۀ او ب ــــاک روض ــــد ز خ   آی

  

 کــــه بــــود مخــــزن اســــرار جــــان روزبهــــان 
 دیـــــده بـــــروب آســـــتان روزبهـــــانه بـــــرو بـــــ

  

ــــالم فراغ ــــه ز ع ــــدان ک ــــني ب ــــیق ــــندت  ت بخش
ـــق محجـــوب اســـت ـــات کـــه از چشـــم خل  مغیب

 نــــزد اهــــل حقیقــــت معینســــت کــــه بــــوده بــــ
ـــــــــــاالحق و سرســـــــــــبحانی ـــــــــــراد رمزان  م
ـــدش ـــر چـــه هســـت فرزن   شـــرف ز راه نســـب گ

  

ـــــان  ـــــدت ز خـــــوان روزبه ـــــه دهن ـــــر نوال  اگ
 ز لطــــف حــــق شــــده عــــني العیــــان روزبهــــان
ــــــان ــــــان روزبه ــــــایق لس ــــــنج حق ــــــد گ  کلی
ـــــان ـــــان روزبه  نگشـــــت کشـــــف مگـــــر از بی

  ایســـــت هـــــم از چـــــاکران روزبهـــــان کمینـــــه
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  باب دوم 
  در ذکر اکابر مشایخ که معاصر او بودند

  :شود اند بدو قسم ایراد کرده می ائمه و مشایخ واکابر که در عهد شیخ رحمةالله علیهم اجمعني بوده
ت نبوده، و در واقعه از امعاصر او بودند و میان ایشان مکاتبت و مراسلت بوده، اما مالق قسمی مشایخ اطراف که

  . قسمی دیگر که در حومۀ شرياز و حواىل آن بوده و به یکدیگر رسیده و. اند یکدیگر باخرب بوده
  . اماقسم اول در ذکر مشایخ اطراف

یکی : از جمله شیوخ که به صورت شیخ روزبهان قدس الله روحه العزیز ندیده بودندو به مکاشفه اطالع یافته
از خدمتش نقل چنني کرد شیخ  و. قطب زمان شیخ شهاب الدین عمر سهروردی بود قدس الله روحه العزیز
در آن زمان که در بغداد بودیم، در : بزرگوار و یگانۀ روزگار نجیب الملة و الدین علی بن بزغش رحمةالله علیه که

شیخ شهاب الدین رحمةالله علیه و جمعی از بزرگان در خدمتش حاضر، ذکرمناقب و فضایل شیخ کبري خدمت 
شخصی از میان قوم کتابی از مصنفات شیخ روزبهان به خدمت شیخ . رفت روزبهان قدس الله روحه العزیز می

شیخ شهاب الدین رحمةالله علیه . خواند، و سخنی به غایت بلند بود شهاب الدین آورده بود، و در خدمتش می
این سخن بس عجیب و غریب است، بعد از آن : ناگاه فرمود که. نمود فرمود، و تأملی می در آن توقفی می

سخن شیخ روزبهان بیاورید و : روز دیگر چون شیخ بريون آمد اصحاب حاضر شدند فرمود که. ستبرخا
. داشت فرمود، و به غایت پسندیده می خواندند و شیخ شرح آن میکتاب به خدمتش آوردند، و می. بخوانید

و تأملی نمودی  اصحاب و مریدان از خدمتش سئوال کردند که دی روز در سخن شیخ روزبهان تعجب می
فرمائی، اگر اظهار این سر فرمایی سبب راحت دلها و  فرمودی، امروز به شوقی هر چه تمامرت شرح آن می می

دی روز درین سخن ما را تعجبی بود که سخنی به غایت دقیق بود، تا دوش : شیخ فرمود. آسایش روانها گردد
ه را جان و دل مستغرق، تا از حضرت عزت چنان نمودند که در حضرت عزت مجمع اولیاء و محبان حق بود، هم

از میان ایشان شیخ ابویزید بسطامی قدس الله . لیقم العارف الواصل: ناگاه خطاب آمد. رسد چه خطاب می
شیخ جنید قدس الله روحه . لقیم العارف الواصف: زمانی دیگر بگذشت خطاب آمد. روحه العزیز برخاست

شیخ روزبهان قدس الله روحه العزیز . لیقم العارف العاشق: ب آمدزمانی دیگر بگذشت خطا. العزیز برخاست
چون شیخ . آمد برخاستم ارقوتی در من پدید. العارف العارف لیقم: بعد از زمانی دیگر خطاب آمد.برخاست

روزبهان را در حضرت عزت این تشریف رسد، و در مجمع اولیاء او را این خطاب کنند، سزدکه ارباب قلوب و 
  . عوالم غیوب گوش دل به سخن او دارند و طالب سخن مبارک او گردند مکاشفان
و این شیخ علی الال از مشایخ خراسان بود، و صاحب . و یکی دیگر از مشایخ شیخ علی الال بود -حکایت

و چون . بود شیخ شنید و به غایت معتقد خانقاه بود، آوازۀ بزرگواری شیخ روزبهان قدس الله روحه العزیز می
شیخ علی الال را آرزوی حضرت شیخ غلبه کرد، : شد تیاق از بهر حق بود، هر روز که بود آن شوق زیادت میاش

شیخ آن لحظه بريون رفته بود به طرف جهابی،  رباط شیخ آمد، اتفاقه چون ب. برخاست و به طرف شرياز آمد
چون به خدمت شیخ رسید .برفت شیخ علی الال راه آن جهاب پرسید، و از پی شیخ روزبهان قدس الله روحه،

در خاطر بگذشت که  ازمانی مر زبعد ا: شیخ علی الال گفت. شیخ او را بنواخت و پیش خود بنشاند بر کنار جوی
چون این معنی در خاطر من گذشت، . اندکست و برجا روگذر دارد، شیخ چگونه بدین آب وضو سازد آب جهاب

اند، برخیز که گشایش کار  ترا نه برای تصرف آب و جارو فرستاده علی: دوش من زد، و گفته شیخ دست مبارک ب
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. چون این سخن از خدمت شیخ بشنیدم فریاد از نهاد من بر آمد. تو از پیش شیخ نجم الدین خوارزمی است
مدتی مدید در سیاحت بودم، در هر طرفی از اطراف جهان، تا . برخاستم و دست بوس شیخ کردم، و روانه شدم

شیخ ما شیخ نجم الدین : ارزم رسیدم، از مشایخ آن طرف پرسیدم که در این طرف شیخ کیست؟ گفتندخوه که ب
ی کرده ن بومرا سخن شیخ روزبهان قدس الله روحه العزیز یاد آمد که چون حوالت م. کربی است رحمةالله علیه

م چون به خانقاه رسیدم، مرا به غبتی هر چه تمامرت آهنگ خانقاه شیخ نجم الدین کربی کرده ربرخاستم و ب. بود
شیخی بود با عظمتی هر چه تمامرت، جامه خوب در بر و عمامه قصب بر سر، بارگاهی خوب، . خدمت شیخ بردند

چون . ای مرغوب شرف دست بوس یافتم، جوانی ماه روی پیش شیخ نشسته، و به شطرنج باخنت مشغول و خانه
در حال نجم ! شیخ روزبهان حواله من باین شیخ کرده است: خود گفتم اندرون انکار کردم، باه حال چنان دیدم، ب

علی در شرياز در خدمت شیخ روزبهان فضوىل آب کردی، نوبت این : مرا گفت. الدین به نور فراست بدانست
گفت این وزیر زادۀ شهر ماست، ما . هیچ دانی که این پسر کیست؟ گفتم شیخ بفرماید. طرفست که فضوىل ما کنی

بعد از دوسه روز موی برگرفت، . این پسر شیخ خلوت تو خواهد بود و.کنیم، تا در آید او روزی دو مواسات میبا 
و در طریقۀ مشایخ آمد، و بسطی عظیم یافت، و به مرتبۀ ای رسید که تحفة الربرة فی اسولة العشرة که کتابی معترب 

و بعد از آن شیخ علی را در . غدادی گوینداست در طریق تصوف، از مصنفات اوست، و او را مجد الدین ب
و بريون ازین قضیه میان شیخ نجم الدین کربی وشیخ روزبهان قدس الله روحهم مکاتبات و . خلوت نشاند
  . مراسالت بوده

رحمةالله علیه، که از کبار مشایخ (شیخی دیگر شیخ ارباب طریقت نجیب الدین عبدالخالق تسرتی بود،  -حکایت
ابتداء حال ریاضت کشیدم، و : اخالف بزرگ داشت و هنوز هستند و از وی منقولست که گفتو )ششرت بود،

 رمدتی د. لبنان پیوسته از اولیاء حق خاىل نباشد ه بودم که کوهدیشن. کردم، تا به خاک شام رسیدمسیاحت بسیار 
رفنت گامی چند از  هنگام. افتمروزی جمعی از اولیاء بر من ظاهر شدند، زیارت ایشان دری. بردم سر میه آن کوه ب

رتو از پیش گشایش کا: ن روی به من کرد و گفتایشا بزرگ پی ایشان برفتم، تا باشد که با ایشان مصاحبت نمایم
شیخ را  هرگزچون این سخن بشنیدم، اگر چه . شیخ روزبهان است از فارس، باز گرد و به شرياز رو، او را دریاب

چون به شرياز . از شام آهنگ فارس کردم. ، قدس الله روحه، بر من غالب گشتندیده بودم، اشتیاق حضرت شیخ
پرسیدم که تذکري مبارک کجا . شیخ را نوبت تذکري است: رسیدم روی به آستانۀ مبارک شیخ نهادم، مرا گفتند

. کردم بک سنقراکوه و عصا و اهبت سفر آهنگ مسجد اتدر مسجد اتابک سنقر همچنان با ِر: فرماید؟ گفتند می
چون قدم در مسجد نهادم، شیخ بر سر منرب بود، و خلق بسیار، و کثرتی عظیم بود، چنانکه راه نبود که به خدمت 

  . ناگاه نظر شیخ بر من افتاد. شیخ قدس الله روحه رفتمی
خ بشنیدم چون این سخن از لفظ شی. ما دادنده که او را نشان ب راه آن پري تسرتی باز دهید: مجلسیان را فرمود که

چون سینۀ مبارک . شیخ از سر لطف مرا در کنار گرفت. کوه و عصا بر باالی منرب رفتمطاقت شدم، همچنان با ِر بی
مرید خدمت او شدم، و مدتی . طلبیدم به دل و جانم فرود آمد شیخ قدس الله روحه به سینۀ من رسید، آنچه می

خلوت و غريه از خدمت او حاصل کردم، چون از  آنچه شرایط طریق الله بود از. مالزمت خدمتش نمودم
ای در  خدمتش اجازه طلبیدم، و مراجعت کردم، چون به والیت تسرت رسیدم چند روزی اقامت نمودم، ناگاه آوازه

چنانکه هر کس که بر او . فی برخاطرها دارداشهر افتاد که در بغداد زنی پیدا شده که او را جوهریه خوانند، و اشر
چون این سخن بشنیدم، غريتی در نهاد من پیدا . گرداند کند، و خاطر او پیدا می مري او آشکارا میرود سرض می

چون به بغداد . برخواستم با نه تن، و آهنگ بغداد کردم! شد، که چگونه بود که زنی تصرف در اندرون مردان کند
ی دیدم بسته و جوهریه از پس پرده ا اندرون خانقاه رفتم، پردهه چون ب. زیمت خانقاه جوهریه کردمعرسیدم 
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طریق معنی راه برو فرو بستم، و زمانی بگذشت  زم، و انشسته، و خادمان استاده، از خدمت شیخ خود مدد طلبید
ناگاه کسی را بريون . قاعده در سخن آید، و آنچه در خاطر ماست آشکارا کنده و خادمان منتظر، تا جوهریه ب

  . شخصی هست که سخن بر ما فرو بسته است فرماید که در میان شما هریه میجو: فرستاد از پس پرده و گفت
اجازت . بگویند تا اجازه دهد: جوهریه گفت. کنم که تصرف کند گوید آن منم که رها نمی من گفتم راست می

رات بگوئید که خاط: بعد از زمانی جوهریه گفت. او داند اجازت است: طلبید، خاطر متعلق این معنی شد، گفتم
  : به نمودند چنان دیدم که این سطر بر دلت نبشته بود

اگر او را : آمدم این آیت در ضمريم بود گفتم گویی، که چون می گفتم راست می. »انما انت منذرولکل قوم هاد«
  . والله اعلم. همچنان کرد. قوت والیتی هست، این سر آشکارا گرداند

المتکلمني صدر الملة والدین محمد االشنهی رحمةالله علیه چنني شیخی دیگر قدوة المحققني و سلطان  -حکایت
خ کبري سلطان غایت معتقد و مرید شیه پدرم شیخ االسالم تاج الدین محمود رحمةالله علیه ب: نقل فرمود که

و . اب روزبهان قدس الله روحه العزیز بود، و از صادر و وارد احوال شیخ روزبهان پرسیدیالعارفني سید االقط
چون مسافری از طرف شرياز برسیدی، بیشرت آن بودی که او را به خانقاه خود فرود آوردی و به انواع او را 

  . دلداری فرمودی
بدو رسید و پدرم شیخ االسالم آن عزیز را موقر داشت، و  روحه روزی عزیزی از مریدان حضرت شیخ روح الله

درویش را در خاطر . وال پدرم شیخ االسالم مطالعه فرمودچند روزی بر آمد، آن عزیز اح. عظیم دلداری او کرد
این حکایت با خدمت شیخ تاج الدین بگفت شیخ تاج الدین رحمةالله علیه فرمود . آمد تا ازو خرقه تربک بطلبید

چون شب درآمد و ساعتی چند بگذشت، شیخ تاج الدین بیامد و درویش . گفت حاکم شیخ است. صرب کن: که
شنوی، و درویش گفت  بام خانقاه برد، و گوش او بگرفت و گفت استماع کن تا چه میه ا خود برا بخواند، و ب

شنوم که به  شنوی؟ درویش گفت آهی می چه می: شیخ تاج الدین گفت. میدشن گوش فرا داشتم، آهی خوش می
از و آه شیخ شنیدم دیگر هم آو. نیک بشنو: دیگر در گوشم گفت که ربا. ماند آه شیخ روزبهان که شیخ منست می

این بیچاره ترا که شیخی چنني باشد که آواز او از : شیخ تاج الدین فرمود. ای شیخ این آه آه شیخ منست: گفتم
و شیخ . آن عزیز هم آنچا استغفار حضرت شیخ کردملکی به ملکی رسد شاید که خرقه تربک از من طلبی؟ 

روزبهان قدس الله روحه آمدی، و فرمودی  شیخ زار متربکصدرالدین محمد االشنهی رحمةالله علیه بسیار به م
بخشند  و اگر مشایخ دامن دامن می. شود که او سلطان عاشقانست و مراد خالیق از سر روضۀ او زود حاصل می

و در مجلس تذکري سخن شیخ روزبهان بسیار فرمودی، و گاهگاهی که در . بخشد شیخ روزبهان خرمن خرمن می
اگر خاک آستانۀ شیخ روزبهان بروبند و ببویند : خلق افتادی در ایراد سخن عشق فرمودی سخن گرم شدی و در
  . از او بوی عشق آید

ـــــی ـــــس جـــــان م ـــــارس ان ـــــابم از خطـــــۀ پ  ی
   فتـــــداهـــــر عقـــــده کـــــه بـــــر خاطرمـــــا مـــــی

  

یـــــــابم  بـــــــوی نفـــــــس زنـــــــده دالن مـــــــی 
ـــــــــش ـــــــــابم روزبهـــــــــان مـــــــــی رز د حل  ی

  

آوازۀ شیخ . بود، رحمةالله،علیه، که از جملۀ صدور زمان بودشیخی دیگر شیخ الشیوخ بهاءالدین یزدی  -حکایت
بود تا جاذبۀ عنایت ربانی او را از میان شواغل  شنید، و مستخرب احوال می کبري روزبهان قدس الله روحه می

چون به شهر آمد به خدمت شیخ روزبهان روح الله روحه رسید، مرید . بريون آورد، عزیمت طرف شرياز کرد
چون از آن فارغ شد، از . و شیخ او را خلوتها فرمود. شد، و مدتی مدید مالزمت خدمتش نمودخدمت او 

به : فرماید؟ شیخ فرمود حضرت اجازت سفر طلبید، و از خدمت شیخ پرسید که شیخ ما رابه کدام طرف حواله می
د چون روزگار عزیز او اهل بغدا. شیخ بهاءالدین به اشارت شیخ به طرف بغداد رفت. باید رفت طرف بغداد می
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ذکر مکارم اخالق و محاسن افعال او به . ه تمامت اهل بغداد معتقد او شدندکدیدند، بدو تقرب نمودند، چنان
سمع خلیفۀ عهد رسانیدند، و از مصنفات او کتابی معترب در تصوف به خدمت خلیفه بردند، خلیفه عظیم مرید او 

شیخ بهاءالدین را . باید آورد، تا ما را از خدمت او فایده حاصل شود او را بدارالخالفه: شد و معتقد گشت، گفت
خلیفه شیخی اخالطیه بدو حوالت . خلیفه کلمات او بشنید، تقریرش از تحریر خوبرت آمد. به خدمت خلیفه بردند

  . شیخ الشیوخ بغداد گشتفرمود، 
مدم، اسبی داشتم ابلق پیش کش حضرت شیخ چون به شرياز آ: و از معتربان استماع افتاد که شیخ بهاءالدین گفت

  . آنچه از حضرت دارالخالفه عوض آن رسید بیست و پنج اسب با ساخت زر به تحفه بر من آوردند. کردم
نواخت، و عطاهای بسیار و  به انواع انعام او را می: شیخ بهاءالدین گشت ه مریدفو چنني منقولست که چون خلی

. خاستندرای را آتش حسد در جسد افتاد، به قصد شیخ بهاءالدین ب طایفه. داشت شمار او را ارزانی می نعمت بی
تا شبی اتفاق افتاد که . گرفت نمودند، در شأن شیخ بهاءالدین در نمی کردند و هر کیدی که می هر غمزی که می

صناف حالوه اطعمه و ا جمعیتی ساختند و دعوتی نیکو، چنانکه طریقۀ اهل بغداد بود تکلفها کرده و الوان
به هنگام خان گسرتیدن شیخ بهاءالدین دستاچه خود بر گرفت و . شیخ بهاءالدین در آن دعوت حاضر شد. ساخته

ت بدیدند، عظیم خرم شدند، با کجمع منکران چون آن حر. قدری از آن در دستاچه بست، و در آستني نهاد
این همه : ای به خلیفه نوشتند که رقعه. اشدیکدیگر گفتند در مذمت این شیخ دست آویزی بهرت ازین قضیه نب

به سمع خلیفه منهیان این حکایت . بندد دهی خساست او تا بدین حد است که زله می نعمت که تو این مرد را می
ی سرّجواب فرمود که این حرکت از ِ. خلیفه از حسن اعتقادی که داشت دربارۀ شیخ زود متغري نگشت. رسانیدند

ای را به خدمت شیخ بهاءالدین  بعد ازآن طایفه. بدارالخالفه باید آورد تا این معنی ازو پرسیمخاىل نباشد، او را 
او را به خدمت خلیفه بردند، احرتام . شیخ برخاست و بدارالخالفه رفت. فرستاد که زمانی بدارالخالفه باید شد

زله کردن باشد؟ شیخ ه ترا حاجت بای شیخ نعمت ما چه کم شد که : بعد از آن امري المومنني گفت. خدمتش کرد
ست سرّیبلی این زله کردن بنا بر . امريالمومنني را نعمت کم نیست و بر مزید است: بهاءالدین در جواب فرمود که

یاد ه ر را بیان باین ّس: منني گفتامريالمؤ. ن قدس الله روحه العزیزمرا از حضرت شیخ و مقتدای من شیخ روزبها
منني عرضه ؤبر رأی امريالم: شیخ بهاءالدین فرمود. ای باشد کارا باید کرد، تا ما رانیز بهرهفرمود، و این رمز آش

حال آن بودکه چون به خدمت شیخ روزبهان رفتم، و مرید حضرت او شدم، شیخ مرا تربیت : گردانم که می
افت، خواست تا آن ی بزرگ زادگی در من می ینشاند، همانا هنوز نخوتی از بقایا فرمود، و در خلوت می می

هر کجا که . باید که تو زله کش درویشان باشی بهاءالدین می: روزی مرا فرمود. تخوت و تکرب در من فرو شکند
گرفتم و نفس  شیخ رفتی صوفیان هر زله که کردندی به اجازۀ صاحب ضیف من آن زله را به اشارت شیخ برمی

طرف آمدم، قربت امريالمومنني یافتم، انواع نعمت مرا  چون بدین. شد و کسر نفس من در آن بود من عظیم می
و چون وصیت . سرکشی کرد، که بغداد است و خدمت خلیفه مدوش چون خان گسرتیدند، نفس. ارزانی داشت

غایت خوش آمد، و این معنی پسندیده ه خلیفه را ب. شیخم یادم آمد زله کردم، تا بدانم که همان زله کش صوفیانم
  . زیادت شد و در خدمتش بیفزود داشت، و ارادتش

و چنني استماع افتاد از خدمت شیخ و پدرم شیخ شیوخ االسالم صدرالملة و الحق والدین روزبهان  -حکایت
الثانی، روح الله روحه، که چون شیخ بهاءالدین یزدی، رحمةالله علیه، بعد از چند سال از وفات شیخ کبري 

شیخ  فه، چون به شهر رسید، اول به زیارتاز آمد به رسالت از دارالخالروزبهان قدس الله روحه العزیز به شري
ویله بسته، و غالمان ای نشسته بود، و اسبان تازی بر ط روز دیگر به حق قدوم بر او رفتم، بر منظره. حاضر شد

شود یا نه؟ مرا در خاطر آمد که این تجمل حجاب : پدرم شیخ االسالم فرمود. ه قاعده بودکابر ایستاده، چنانبر
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شیخ زاده به حق خرقۀ جدت و روزگار : شیخ بهاءالدین به نور فراست بدانست، روی سوی من کرد و گفت
نماید که عکسی در آینه، یعنی هست نمایند  بینی در نظر من همچنان می مبارک او که این تجمل و آئني که تو می

  .است که در حقیقت نیست
وقتی در خدمت شیخ روزبهان رحمةالله علیه بودم، و مرا در : ولست کهو هم از شیخ بهاءالدین منق -حکایت

هر چه داشتم ایثار کرده بودم، از . خاطر نگاه دار: و وصیت کرده که هت نشانده بود وترک و تجرید فرمودلوخ
که از برای  نی ارزق افتادشَ خَ ه شبی از شبها در میانۀ شب خاطرم ب. جمله اسبی ابلق داشتم آن را ایثار کرده بودم

به تکلف بود و به تربک آورده بودند،  برخاستم و عزم آن کردم، تا آن را بريون آورم که، سخت. من دوخته بودند
در باز کردم، شیخ روزبهان را دیدم، در قدمش . درین حال بودم که کسی در خلوت خانه بکوفت. به بینمتا آن را 
به برکت  .ن ارزقشَخَه د چون از حق بازماند، چه به اسب ابلق و چه بمر: فرمود. گفتم لبیک. بهاء: فرمود. افتادم

  . نزهت شیخ خاطرم بعد از آن مجموع گشت و گشایش روی نمود
قضیتی دیگر قضیۀ اتابک محمد پهلوان بود و آن چنان بود که اتابکان سعید تکلۀ بن زنگی و سعدبن  -حکایت

جمعی هم از آل سلغر به . ه بودندیخ روزبهان قدس الله روحد حضرت شزنگی انارالله برهانهم، مرید و معتق
های مال  مخالفت اتابک تکله بريون آمدند، و به عراق رفتند، و اتابک محمد پهلوان را تحریص کردند و وعده

. دادند، و با لشکری به طرف شرياز آوردند، و در صحراء جعفرآباد فرود آمدند، و اهل شهر را در حصار گرفتند
تو بازگرد و : شیخ فرمود. حال به خدمت شیخ بگفت. ه اتابک سعید تکله به عزم زیارت به خدمت شیخ آمدشبان

فارغ شد، و از اوراد برپداخت ،خادم را  شیخ روز دیگر چون از نماز صبح. فردا سهل گردد که خاطر مجموع دار
هل تن از چشیخ باشند، که پیوسته مریدان میان دربستند، تا در خدمت  زین نهادند جمعی فرمود تا اسب را

. شیخ اصحاب را فرمود تا دو خادم بیش نیایند. مریدان مالزم حضرت شیخ بودند، و به شب در رباط ساکن
خادم شیخ با درویشی در خدمت شیخ بودند، شیخ خادم را فرمود تا سجاده و رکوۀ آب با خود بردارد، 

دروازه رسیدند در بگشودند شیخ ه چون ب. دمان در خدمتشاهل شهر مرت صد، شیخ برنشست، و خا. برداشتند
شیخی : حجاب در آمدند و حکایت کردند با اتابک محمد پهلوان که. گاه ایشان رسیدشگرل بريون رفت تا به
: د از تخت فرود آمد، گفتنیاتابک چون بش. شیخ روزبهان است: گفتند: چه شیخی است: آمده است پرسید

اتابک محمد استقبال شیخ کرد، و شیخ . راند و شیخ همچنان سوار می. پرده برداشتند. رداریدها را دامن ب سراپرده
محمد پهلوان این ملک خدای به : شیخ فرمود. را فرود آورد، دست بوس شیخ کرد و شیخ را برجای خودنشاند

ام تا طهارت  آوردهای اینک قدری آب با خود  اگر به جنگ آمده. من داده است و آن کس نشیند که من خواهم
خ به حق آن ای شی: اتابک محمد پهلوان چون این بشنید، گفت. سازم و جواب تو گویم ترا با تکله کاری نیست

کردم  ستاند، که از طرف عراق چون عزیمت فارس می دهد و او می راست و ملک او میخدایی که ملک باقی او
کردم  تو آمدم، چون بدین طرف رسیدم، اندیشه می و به عزم زیارت خدمت. خاص روی دلم در خدمت تو بود

بی بودی به خدمت شیخ فرستادن که اد ، و عني بیکه با لشکر دراندرون شهر نتوان آمدن، که شهر به هم برآید
شیخ به نور فراست دانست و تشریف حضور را ارزانی . نمای و ما را به حضور مبارک مشرف گردان مشُّحَتَ

باید فرمود و او را  تکله را نوازش می: که شیخ فرمود. به اشارت شیخ کار بند شوم. مایدفرشیخ ه کداشت، چنان
اتابک محمد پهلوان چون این سخن از حضرت شیخ بشنید در . باید کردن، بعد از آن مراجعت فرمودن تقویت می

شریف داد و بسیار دلداری حال فرمود تا سراپردۀ بارگاه بینداختند، و کسان را به خدمت اتابک تکله فرستاد و ت
  . والله اعلم. و خرقه از خدمت شیخ در پوشید و به طرف عراق مراجعت نمود. کرد

نقل است از معتربان که امام االئمة فخرالدین رازی، رحمةالله علیه، معاصر شیخ بود، و از صادر و وارد  -حکایت
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غایت کمال ه فارس قدم زنی و قلم زنی ب ۀدر خط: مستخرب احوال شیخ روزبهان بودی، و پیوسته فرمودی که
امام و وفات خواجه و وفات شیخ . قدم زن شیخ روبهانست و قلم زن خواجه عمید الدین وزیر است. هستند

و هچنني نقلست از شیخ زمان فخرالدین فارسی رحمةالله علیه، که . فخرالدین رازی در سنۀ ست و ستمائة بوده
بلی من شیخ روزبهان را در : اید؟ فرمود شما شیخ روزبهان را دیده: کردند که معاصر شیخ بود، از خدمتش سؤال

  . والله اعلم. ام و کمال ذات شریفش از سخن او معلوم کرده. ام سخن او دیده
اند و با خدمت شیخ ایشان را مالقات بوده  قسم دوم در ذکر اکابر و مشایخ که در شرياز و حومة آن بوده

  . و حسن ارادتی نموده
که عظیم معتقد شیخ بود و گاهگاهی  زمان قاضی القضاة شرف الملة والدین الحسنی بود، نورالله قربهم یکی اما

از جمله روزی فرزند خود قاضی القضاة عزالملة والدین رحمةالله علیه به خدمت شیخ . به پرسش شیخ آمدی
قاضی . دمان رفتند تا شیخ را اعالم کنندخا. اتفاق آن لحظه شیخ در خلوت خانه آسایش فرموده بود. فرستاد

هنوز از خانقاه بريون نرفته بود که شیخ از خلوتخانه بريون آمد، . القضاة عزالدین رها نکرد و عزم مراجعت فرمود
نخواستم که : قاضی القضاة فرمود. چون او را بدید، یکدیگر را در بر گرفتند. رفت با هزار ذوق، و از پی او می

این لحظه رسول را، علیه الصلوة والسالم و التحیة، در خواب دیدم، : شیخ فرمود. ت تو بشورانمخواب بر خدم
بخششی : و شیخ، قدس الله روحه، فرمودی که. تو کندروزبهان برخیز که فرزند من حاضر است، و انتظار : فرمود

  . ه، یافتمهمنني علی کرم الله وجؤبرکت امريالمه که یافتم ب
در عالم مکاشفه دریایی عظیم دیدم، خاستم تا : مصنفات شیخ، قدس الله روحه، مسطور است کهو در بعضی از 

نمود، و  شخصی را دیدم که در آن دریا سباحت می. کرد در آن دریا سباحت نمایم، تالطم امواج آن دریا رها نمی
. تا در این طریق به معنی سالها برفتمبریدم،  من بر اثر او و به برکت رفنت او راه یافتم و دریا می. برید دریا می

جهه دیدم، در قدم مبارکش افتادم، مرا بنواخت و فرمود وچون بر کنار ساحل رسیدم، امريالمومنني علی کرم الله 
بشارت باد که نسل تو منقطع نخواهد بود والله . روزبهان این دریا من بریدم و تو به برکت متابعت من بریدی: که
  . اعلم

و از خدمت قاضی . گر امام االئمه قاضی سراج الدین فاىل بود رحمةالله علیه که عظیم معتقد شیخ بودو یکی دی
از حسن اعتقادی و صدق ارادتی : القضاة رکن الملة والدین ابومحمدیحیی رحمةالله علیه چنني استماع افتاد که
له روحه بود، به شب بربام مدرسۀ که امام سعید قاضی سراج الدین فاىل را به خدمت شیخ روزبهان، قدس ال

اقامت درین : طوف کردی، تا آواز ذکر شیخ شنیدی، و آثار ذوق یافتی، و فرمودی که زاهده خاتون رحمهاالله
یابم و آثار این اعتقاد  مدرسه دوست تر دارم که در مدرسۀ خواجه عمید، که اینجا ذوق انفاس شیخ روزبهان می

   .در خاندان مبارک ایشان مانده
فردای قیامت تلمیذان به وجود : فرمود: الدین نريیزی رحمةالله علیه منقولست کهو از ائمۀ زمان فقیه ارشد

و اگر چه عظماء علماء در آن زمان بسیار بودند، . استادان فخر آوردند، و من به تلمیذی شیخ روزبهان فخر آورم
، علماء تیمن و تربک، را به قرب حضرت شیخ اما سبب کماىل و رتبت حاىل که شیخ را ارزانی داشته بودند

  . نمودند می
چنانکه منقول است که شبی فقیه ارشدالدین رحمةالله علیه، با شیخ در سماعی بودند، شیخ را وقت خوش شد، 

روز دیگر در مسحد جامع نوبت تذکري فقیه . امام با شیخ در حرکت آمد، حاىل عظیم امام را روی نمود
: امام را وقت خوش شد، گفت. ای نوشتند که دوش با شیخ روزبهان در سماع و چرخ بودی عهارشدالدین بود، رق

  . اگر آنچه من از شیخ روزبهان دیدم، اگرملک مقرب دیدی در چرخ آمدی
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و چنني نقلست که روزی در سر روضۀ شیخ کبري قطب االولیا ابوعبدالله محمدبن خفیف، قدس الله  -حکایت
 ی سرور علماء زمان شمس الدینود از علماء و مشایخ شرياز و غري هم، از جملۀ ایشان یکروحه، جمعیتی عظیم ب

و در آن مجمع استدعاء سخن سلطان االقطاب شیخ روزبهان کرد و فرمود که شیخ فایده . رحمةالله علیهترک بود،
این اسرار گوشی شایسته ! شیخ روزبهان قدس الله روحه در جواب فرمود. فرماید تا همگان را حظی باشد

شیخ روزبهان با شیخ ابوعبدالله بگوی شیخ : امام شمس الدین ترک که از جملۀ فصحاء زمان بود، گفت. طلبم می
برخاست و طیلسان مبارک بر سر انداخت، و روی با حضرت شیخ کرد، و سخن به جایی رسانید، که شور از خلق 

والله . بهره نماند چاک کردند، و هیچ کس در آن مجمع بیها را  و بیشرت مشایخ که حاضر بودند خرقه. بر آمد
  . اعلم

وقتی مشایخ شرياز را جمعیتی بود، و در طریقۀ معرفت : و از شیخ رشید صوفی چنني منقولست که گفت -حکایت
کردند و  و مشکلی افتاده بود، و هیچ کس از میان ایشان رفع آن اشکال و حل آن مسأله نمی. کردند بحثی می

برخیز و : آن سئوال با من تقریر کردند، گفتند: رشید گفت. شیخ روزبهان تواند کرد ائلق کردند که حل چنني مساتفا
. رشید صوفی گفت برخاستم و متوجه حضرت شیخ روزبهان شدم. به خدمت شیخ روزبهان رو، و این سئوال کن

چندان . نشسته بود ا دیدم تنها در محرابچون از در رباط درآمدم، رباط را از اغیار خاىل دیدم شیخ روزبهان ر
بعد از آن شیخ مرا . استاده بودم تا ساعتی بگذشت هیبت شیخ در من اثر کرد که حرکت نمی توانستم کرد همچنان

شیخ دیگر باره . دو گام پیش نهادم پایم به یکدیگر برآمد، خطر آن بود که از پای درافتم! رشید بیا: بانگ زد که
پیشرت : فرمود شیخ میمی رفتم، ۀ بارگاه نهادم، فقدم در ص. ازین نوبت قوتی در من پیدا شد! د بیارشی: مرا فرمود

! رشید برنگر: شیخ گوشم بگرفت، گفت. بوس شیخ دریافتم تا به کنارۀ سجادۀ شیخ رسیدم، دست! . آی
ید سالم من بدان عزیزان رش: فرمود. برنگریدم، سقف رباط را ندیدم، درهای آسمان را دیدم گشاده، متحري شدم

. این جواب سئوال ایشانست. برند آورند، و زنگیان را می از پس پردۀ غیب ترکان ماه روی را می: رسان و بگوی
با خدمت . مرا حريتی پیدا شد که من هنوز سئوال نکرده بودم، شیخ به نور فراست دانست و جواب ایشان فرمود

مشایخ همه انصاف دادند که این جواب سئوال ما است، و حل اشکال . تممشایخ آمدم، حال چنان رفته بود بازگف
  .والله اعلم. بود، و همه مرید خدمت گشتند

از جمله معاصران شیخ، یکی شیخ المشایخ معني الملة والدین ابوذر بن الجنید الکتکی بود، رحمةالله  -حکایت
ه بعد از کمعتقد خدمت شیخ بود، چنان، و عظیم شیخ معني الدین جوان بود، و آخر عهد شیخ یافته بود. علیه

. الدین بودند نيوفات شیخ روزبهان، قدس الله روحه، روزی جمعی از علماء و مشایخ در خدمت شیخ مع
آبی که در : شیخ روزبهان فرموده که: کرد که ئوالابومسلم نامی که از خادمان شیخ معني الدین بود، از خدمتش س

نیست  یهیچ کس.و چهار هزار پیامرب روان بود، امروز در جویبار دل روزبهان روانسترودخانۀ دل صد و بیست 
من : الدین فرمود نيفرمائی؟ شیخ مع مفتی زمانه و شیخ عهد تویی، درین سخن چه می. که از آن شربتی بیاشامد

  . اشارت بدان معنی که آن آب معرفت و محبت بود. بر آنم که شیخ فرموده است
یاء عزالملة والدین مودود المعروف به خواجه، از دیگر که شیخ را یافته شیخ الشیوخ بقیةاالولیکی  -حکایت

از : چنني فرمود که. بقیت مشایخ بود، و از خویشان شیخ روزبهان بود، سالها صحبت شیخ یافته و خرقه ازو ستده
سته بودم در رباط، ناگاه اول مکاشفۀ غیب که مرا پیدا شد، آن بود که روزی در حضرت شیخ روزبهان نش

ن شخص شیخ با آ. شخصی از شبکۀ آهنني درآمد، و هیچ حجاب نگشت او را، و من تنها در خدمت شیخ بودم
. مودود بیا و زیارت وی کن: چون برخاست، شیخ مرا فرمود. از میان ایشان برفتدر محراب رفت، و مشورتی در

چه کسی بود، که او را این  نای: ز خدمت شیخ سئوال کردم کها! آهنني بريون شد هم از مشبک. تش دریافتمرزیا
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  . والله اعلم. پرسش آمده بوده خضر بود علیه السالم که ب: مرتبت بود؟ فرمود که
و آنچه از حومۀ شرياز بود یکی زاهد ابوالقاسم حاوی بود، رحمةالله علیه، که از جملۀ مشایخ کبار بود،  -حکایت

چون کمال و مرتبت شیخ مرا معلوم شد، از : زاهد ابوالقاسم فرمود که: منقولست کهچنني . و خدمت شیخ یافته
من نیز . کردند رباط آمدم، مریدان شیخ کار گل میه حسن ارادت برخاستم، و متوجه حضرت شیخ شدم، چون ب

از خدمتش چون زیارت دریافتم، . چون از آن فارغ شدیم، به خدمت شیخ آمدیم. به موافقت ایشان در ایستادم
به صورت نیز . ری چند بر من کشف گشتدر زمان اثر بخشش در اندرون خود یافتم و ّس. طلب بخششی کردم

آن قدمی بود در معنی که مرا بخشد و چهار جبه : دانستم که. خود به من داد و چهار جبه کفش و بخششی فرمود
. من بود، و از نگاهداشنت آن بسی آثار خري یافتمآن کفش را در جیب نهادم، سالها با . ملک فارس بود که مرا داد

ارادت برخاستند، ساىل با جمعی مریدان به ه سالها سیاحت کردم، بعد از آن چون متوطن شدم، و جمع مریدان ب
  . یافتمشیخ ای شیخ هر چه یافتم صورتا و معنا از قدم : زاهد چونست حال؟ گفتم: شیخ فرمود. خدمت شیخ آمدم

نقولست که درآن زمان که سلطان العلماء و المشایخ قدوة المحققني فخرالملة والدین احمد، چنني م -حکایت
ایست از قصبات فارس و خانقاه و مسکن  رحمةالله علیه، که فرزند صلبی شیخ بود، متوجه قریۀ حاوی که قصبه
افتم، چندانکه آب طلبیدم در در راه تشنگی ی: زاهدابوالقاسم آنجا بودی، شیخ فخرالدین رحمةالله علیه فرمود که

چون این بگفتم، بعد از . ام مرا دریاب عظیم تشنه ،شیخ: روی به اطراف شرياز کردم، گفتم. آن حواىل آب نبود
چون آب باز خوردم، . شامآب بستان و بیا: گفت. ر دست داشتای آب د ای زاهد ابوالقاسم را دیدم کوزه لحظه
این ساعت در محراب به عبادت مشغول : ال را چگونه معلوم کردی؟ گفتزاهد به خدای بر توکه این ح: مگفت

ون باز خدمت چ. مرا از آنجا معلوم شد. زاهد، احمد مرا دریاب که عظیم تشنه است: بودم، پدرت را دیدم، گفت
  . آورد: احمد، زاهدآب بیاورد؟ گفتم: که حکایت کنم شیخ فرمودشیخ آمدم، پیش از آن

معاصران شیخ روزبهان شیخ مبارک کمهری بود، رحمةالله علیهم، از بقیت مشایخ بود، و  یکی دیگر از -حکایت
و ازو منقولست که در . شمار کشیده بود، و از جمله چهل چهله بر آورده بود مجاهدات بسیار و ریاضات بی

از عالم غیب که  کردند چنان معلوم. دیدم، که به آسمان پیوسته بود داشتم، نوری از خطۀ فارس می اربعینات که می
به خدمت شیخ روزبهان آمدم، و مدتی مدید در خدمت شیخ بودم، و . آن نور نفس مبارک شیخ روزبهان بود

  . بخششها یافتم، و بعد از آن مراجعت نمودم
یکی دیگر از معاصران شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه، امام بزرگوار و یگانۀ روزگار شمس الدین  -حکایت
روزگاری بس مبارک داشت، جامع میان علوم و حقایق، آخر عهد شیخ . د صفی کرمانی بود، رحمةالله علیهمحم

روزی سخنی از سخنان : شیخ شمی الدین صفی فرمود که: و از خدمت او معتربی نقل کرد که. روزبهان یافته بود
  . ندرون انکار کردماه آن سخن نزد من دشوار بود، ب. شیخ روزبهان به من رسانیدند از حقایق

هم در آن تفکر به خواب رفتم سیدالمرسلني محمدرسول الله را دیدم علیه الصلوة والسالم، سالم کردم، جواب 
فرمائی؟  یا رسول الله چه از من صادر شد که از چاکر خود اعراض می: گفتم. فرمود، و از من اعراض فرمود

رسول فرمود علیه . یا رسول الله نیک نکردم، و از آن بازگشتم: کنی گفتم انکار دوست من روزبهان می تو: فرمود
یا رسول الله شیخ روزبهان را کجا یابم؟ : گفتم. برو و روزبهان را ببني و ازو عذر خواه: الصلوة والسالم که

 چون از آن واقعه باز آمدم، باشتیاقی هر چه تمامرت. بروکه در مقصورۀ مسجد سنقر به نماز مشغولست: فرمود
به . نماز و ورد فارغ شد ازشیخ را دیدم در محراب به نماز مشغول، توقف نمودم، تا . سنقر کردم آهنگ مسجد

به نور فراست . ارا کنمکخواستم تا عذر خواهم، و این واقعه آش. خدمتش شتافتم، و زیارت خدمتش کردم
ت با نظرت سیدالمرسلني استغفار محمد صفی چون در حضر: بدانست، پیش از آنکه من حکایت کنم، مرا فرمود
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  . والله اعلم. کردی تمام است
. م زاهد ابوالحسن کردو بود، رحمةالله علیه، از اکابر عهد بوداالعزیز، یکی ام حهروو از معاصران شیخ قدس الله 
عزیز، روزی جمعیتی بود مشایخ شهر را، از جمله شیخ روزبهان، قدس الله روحه ال: و از وی منقولست که فرمود

کردم، و بخششی که از حضرت عزت یافته بودم، در خاطرم بگذشت که  و من در احوال شیخ فکر می. حاضر بود
ن به مرتبت مقام وی بود یا نه؟ چون این معنی در خاطرم بگذشت، شیخ به نور فراست بدانست، خادمی ممقام 

رساند که ازین معنی  شیخ سالم می: گفت که خادم بر من آمد و در گوش من فرو. را بخواند، و با وی مشورت کرد
زاهد ابوالحسن . جز روزبهان را این مقام نیست بگذر، واین از خاطر خود دور دار، که امروز در روی عرصۀ زمني

  :شیخ افتادم، و از آن درگذشتم، و شیخ مناسب این معنی در دیوان معارف آورده برخاستم و در قدم: گفت
ـــــد صـــــ ـــــه مـــــنم قای ـــــن زمان ـــــهدری  راط الل

ــــــ ــــــدگان مع ــــــد ارون ــــــرا بینن ــــــا م   رف کج

  

ز حــــــــد خــــــــاور تــــــــا آســــــــتانۀ اقصــــــــا  
ــــزل مــــن ســــوی مــــاوراء ورا  چــــو هســــت من

  

صران شیخ، قدس الله سره، شیخ بزرگوار جمال الدین ساوجی بود، رحمةالله علیه، اعتقادی ااز مع دیگر و یکی
و مجاهدات بسیار هستند، اما  اضاتروزی مرا در خاطر آمد که اصحاب ری: گفت. عظیم با حضرت شیخ داشت

یک را این کمال و بخشش حاصل نشده است که شیخ روزبهان را شده است، و این نیافته است اال به فیض هیچ
ای از آسمان روانه  النوم و الیقظة چنان دیدمی که حله ربانی چون این معنی در خاطر بگذشت، پس از آن بني

لوات را دیدمی همه مرتصد، تا آن حله به ایشان رسد، ناگاه از میان مشایخ و اصحاب خ. شدی به طرف زمني
چون از آن واقعه باز آمدم، . طلب شیخ روزبهان، به شیخ روزبهان فرودآمد زمرۀ مشایخ که حاضر بودند آن حله، بی

ادت بوس شیخ دریافتم، و ارادت من از آنچه بود هزار چندان زی به خدمت شیخ رفتم، و به تازگی شرف دست
  :و مؤلف این کتاب در مدح شیخ گوید. تر شد

 ام از جــــان غــــالم روزبهــــان مــــنم کــــه گشــــته
ـــــــددار ـــــــه باشـــــــد  امی   کـــــــه روزش ز روز ب

  

 بـــود بـــه حـــق اعتصـــام روزبهـــان کـــه بـــه حـــق 
ـــی ـــه م ـــر آنک ـــان ه ـــام روزبه ـــرد از صـــدق ن  ب

  

 ش بخشــــدتیقــــني بــــدان کــــه ز عــــالم فــــراغ
 ز خــــاک روضــــۀ او خلــــق کــــام از آن یابنــــد

ـــا ـــر احتش ـــگ ـــق ب ـــوده م خالی ـــاه ب ـــال و ج  م
 اکش دریــــن جهــــان ورزیپــــاگرتـــو ســــريت 

ـــد ـــازتی دادن ـــیخش اج ـــرف ز حضـــرت ش  ش
  

ــــ  ــــانای کــــه بنوشــــ قطــــرههب  ی زجــــام روزبه
ــــانکــــه جــــز خــــدای نبود  ســــت کــــام روزبه

 علـــــم و معرفتســـــت احتشـــــام روزبهـــــانه بـــــ
ــــــام روزبهــــــان ــــــود اهتم ــــــت ب  در آن جهان
ــــان ــــق رســــاند کــــالم روزبه ــــه خل ــــا ب   کــــه ت
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  وم باب س
  حکایات وکرامات که ازو ظاهر شدذکر در 

در : چنني منقول است از امام زمان و یگانۀ جهان فقیه ارشدالدین نريیزی، رحمةالله علیه، که فرمودکه -حکایت
تهجد برخاستم، و وضو ساختم، وبر سر  به رسم ساختم در تفسري قرآن، شبی از شبها وقتی که مجمع البحرین می

چون نیک سعی کردم، . یافتم ه کنم، نمینشانه را طلب کردم تا محاسن را شا. رکعتی گذاردم سجاده آمدم، و دو
تا روز شود، کسی را : خاطرم بهم برآمد، گفتم. پای بر سر آن نهاده بودم، شانه را شکسته یافتم. در زیر سجاده بود

چون در . همان وقت کسی حلقه بر در زددرین فکر بودم که . را شانه کنم بازار فرستم، و شانه آورد، و محاسنه ب
که این بستان و : دفرمای شیخ می: گفت. ای به من داد بگوشودم، مریدی از مریدان شیخ روزبهان را دیدم که شانه

  . والله اعلم. خاطر جمع دار
الله بود،  از جملۀ سالکان طریق. ، رحمةالله علیهیشیخ را مریدی بود که او را ظهريالدین کرمانی گفتند -حکایت

. در خدمت شیخ روزبهان بود، قدس الله روحه، سالها بود، و شیخ او را در خلوت نشانده، و مرتاض النفس شده
. این سخن با هیچ کس مگوی، تا من درقید حیات باشم: ی از اسرار حق با وی بگفت و فرمود کهروزی شیخ سرّ 

شیخ ازو برنجید، او را از خدمت . ای بگفت با طایفهظهري الدین آن سخن نگاه نتوانست داشت، آشکارا کرد، و 
رفت، و  سفر کرد، و مزارهای متربک می. ظهري الدین را روی سیاه شد! برو که رویت سیاه باد:خود براند، و گفت

کردم به بسطام  در سیاحت که می: ظهريالدین گفت. بود مدتی در سیاحت. یافت کرد، اثر اجابت نمی دعا می
در . روضه سلطان ابویزید، قدس الله روحه العزیز رفتم، و آنجا خلوتی برآوردم، گشایشی نیافتم سره رسیدم، ب

باز گرد که : خلوت دوم شروع نمودم، بعد از چند روزی شیخ ابویزید را، قدس الله روحه، در واقعه دیدم، فرمود
نشان : ت؟ شیخ ابویزید فرمود که گفتم ای شیخ نشان قبول چیس. شفاعت تو به شیخ روزبهان کردم، و قبول کرد

روز دیگر چون برخاستم آینه را در روی . قبول آنست که بامداد چون برخیزی رویت باز حال خود رفته باشد
. زیارت شیخ ابویزید کردم، و روی باز طرف شرياز نهادم، به اشتیاقی هر چه تمامرت. داشتم، رویم سفید شده بود

سالم . چون از در رباط درآمدم، شیخ را دیدم در محراب نشسته بود. یخ شتافتمچون به شرياز آمدم، به خدمت ش
. ظهري شفیعت بس بزرگ بود، از سر آن درگذشتم: چون عزم دست بوس کردم، شیخ فرمود. جواب فرمود. کردم

  . والله اعلم
یش اتابک غمازی در عهد اتابک سعید سعدبن زنگی، انارالله برهانه، جمعی از منکران و حاسدان پ -حکایت

ه عزم آن داشت که کشیخ کردند، و بدیها بسیار گفتند، و اتابک را با خدمت شیخ عظیم متغري گردانیدند، چنان
غالمان به خدمتش . نیم شب فریادی برآورد. شبانه درگنبدی بر سر تخت خفته بود. رنجش خاطر شیخ کند

حال چیست؟ : از خدمتش سوال کردند که. ین و متفکراو را دیدند از سر تخت درافتاده، و به غایت حز. رفتند
ای ترک جایی : خفته بودم چنان دیدم که شیخ روزبهان از سر گنبد درآمد، و گوش من بگرفت، وگفت: گفت
دار بخواند، و زری چند بسیار به خدمت شیخ  حال خزینه فریاد در من افتاد، در! نشینی و اال سزای خود بینی نمی

. م من برسانید، و بگویید که ما مرید شدیم، و منکران ترا آنچه سزای ایشانست با ایشان کنیمسال: فرستاد، گفت
  . والله اعلم
چنني منقولست از معتربان که شبی شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز، در بام رباط بود، و وقتش  -حکایت

   :گفتند زدند، و این دو بیت می گذشتند، و سازی می ای از جوانان می اتفاق طایفه. خوش بود
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 ای دل ســـر کـــوی دوســـت ز افغـــان خالیســـت
ـــ ـــه ب ـــر زانک ـــت ه گ ـــی هس ـــت میل ـــان باختن   ج

  

ـــــــام و در  ـــــــت و ب ـــــــان خالیس  روزن از نگهب
ــــت ــــدان خالیس ــــه می ــــون ک ــــا کن ــــز و بی  برخی

  

ه سازها چون به ایشان رسید، در حال ایشان هم. ی هوا در آمدروشیخ را وقت خوش شد، همچنان چرخ زنان از  
رباط آمدند، و مالزمت خدمت شیخ نمودند، و از ه بر زمني زدند، و در قدم شیخ افتادند، و توبت کردند، و ب

  . جملۀ سالکان طریق الله گشتند
درویشی عزیز بودکه پیوسته در دهلیز رباط . و همچنني نقل است که چون از روی هوا در آمد در رباط بکوفت

شیخ هم : ه شیخ در بکوفت، درویش گفتکچنان. یتی بود، و او درویشی گرم رو بودرا با وی عناخفتی، و شیخ 
  . والله اعلم. درویش تو آن وقت باز آور، تا من بدان راه باز گردم: شیخ فرمود. از آن راه که آمدی باز گرد

ت کرد از پدر ایکاز قاضی سراج الدین، که قاضی والیت شبانکاره بود، چنني استماع افتاد، و او ح -حکایت
شیخ سخنی چند . من با پدر خود به خدمت شیخ روزبهان آمدم به زیارت، و جمعی تمام باهم بودیم: خود گفت

در  یتسبیح. کردم من جوان بودم، نیک فهم نمی. اصحاب را وقت خوش شد. فرمود در طریق معرفت می
اگر این شیخ : با خود گفتم. مدمن خوش آح بود که در نظر یای در میان آن تسب و دانه. خدمت شیخ نهاده بود

چون مرا این در خاطر بگذشت، شیخ در تقریر . حب کراماتست ای کاج ازین تسبیح این دانه به من دادیصا
یکان  خاستم، پدرم با آن بزرگان به هنگام آنکه برمی. بعد از آن زمانی بگذشت، ازین سخن فارغ شد. سخن بود
خواستم تا باز گردم، . من نیز موافقت کردم، و دست بوس شیخ دریافتم. کردند میرفتند، و زیارت شیخ  یکان می
تسبیح بگسالنید، و آن یک دانه که خاطر من به آن میل بود بريون . توقف کن و امانت خود بستان: مرا فرمود

  . شدممن متحري شدم و در قدم شیخ افتادم و از جمله مریدان شیخ . آورد و به من داد
اند که در زمان، شیخ قدس اللله روحه، دو رفیق بودند که پیوسته با یکدیگر تردد به حضرت  چنني آورده -حکایت

و شیخ را مریدان بسیار بود، و ایشان از ارادتی که در خدمت شیخ داشتند از هر جنس طعام و غريه . شیخ کردندی
روزی این دو رفیق در .  فرمودیو شیخ از آن طعامها موافقت اصحاب را تناوىل. به خدمت شیخ آوردندی

 شیخ خادم را فرمود تا اصحاب را صالیی زد، و از آن تناوىل. ای بیاورد خدمت شیخ بودند، عزیزی بیامد و سفره
چون این دو شخص از خدمت شیخ بريون آمدند، یکی ازین دو رفیق مر دیگر را . و شیخ نیز موافقت فرمود. کنند
. کند و احرتاز نمی ردسبب آنکه از هر طعامی خو: چرا؟ گفت: گفت. روزبهانمرا انکاری هست با شیخ : گفت

بیا تا : گفت. ازین سخن بگذر که ایشان را لقمۀ حالل روزی بود، و آن رفیق استنکاری نمود: رفیق او را گفت
مرغی را بدزدید و ای رفت، و  خورد یا نه؟ با هم برفتند و آن مرد منکر به خانه برویم و امتحانی کنیم که حالل می

شیخ دست فراز کرد، و از آن . بريون آورد، و بکشت و بریان کرد، و با نانی چند برگرفتند، و به خدمت شیخ آمدند
برخاستند و از خدمت شیخ بريون . زیادت شد انکارش فرمود، و آن رفیق که اندک انکاری داشتمی تناول 
. کند دیدی که حق بر طرف من بود، که شیخ احتیاط لقمه نمی: دگوی و آن رفیق که منکر بود، دیگر را می. آمدند

بر او رفتند، . کرد که نفرین میشنیدند سخن بودند که فریاد زنی درین . ام من درین قضیه فرومانده: آن رفیق گفت
ریاد این همه ف: آن کس که مرغ دزدیده بود گفت. اند مرغی از آن من دزدیده: ترا چه افتاده است؟ گفت: گفتند

نی، مرا مرغان هستند، آن مرغ از آنم سخت آمده است که به شیخ روزبهان : زن گفت! کنی از بهر یک مرغ می
گریه در ه ایشان چون این حکایت بشنیدند، ب. ای کاج ده مرغ برده بودندی. پروریدم نام او میه داده بودم، و ب

شیخ آن شخص را که آن امتحان کرده بود، چون به حضرت شیخ آمدند، . آمدند، و آهنگ حضرت شیخ کردند
آن شخص در قدم شیخ افتاد و توبت کرد، و از جملۀ مریدان و . ای فالن حالل خوار را حرام ندهند: فرمود

  .والله اعلم. مالزمان خاص خدمت شیخ شد
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یز، شخصی اند که در زمان سلطان عاشقان جهان شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العز چنني آورده -حکایت
ورزیدی، و این حکایت به سمع مبارک  ایذای شیخ کردی، و انکار شیخ می بود از سر خامی و ناتمامی پیوسته

آن مرد از ! روزی شیخ خادمی را بر او فرستاد، که زبان نگه دار و به روزگار خود مشغول باش. رسانیدند شیخ می
زد، و  شیخ گرم گشت، و دست مبارک بر زمني. یدنداین حکایت به شیخ رسان. مرا زخمی بزن: سر افسوس گفت

برین پهلو : او به استهزاء دست بر پهلوی خود نهاد، گفت.این سخن از شیخ باو رسانیدند. ازو فارغ شدیم: فرمود
اتفاق پادشاه در خشم بود، و از وی چیزی در . این بگفت، و بر نشست و به خدمت پادشاه عهد رفت. زده است

پادشاه تیغی در دست داشت بروزد، بر آنجا آمد که او دست نهاده بود، و . وی در مکاوحت افتاد خاطر داشت، با
و هم از کلمات شیخ است . و آن روز غریو در شهر افتاد، و خلق به یک بار معتقد شیخ شدند. در حال هالک شد

یشانست، و سر تیغ از عرش ه است که قبضۀ تیغ در دست ادىل تیغی به دست اولیاء خود دااحق تع: که فرمود
حاشاللله، که ما آن تیغ برکس : شیخ فرمود! شیخ وای بر آن کس که شما این تیغ بر وی زنید: گفتند. برگذشته

  . والله اعلم. وای بر آن کس که خود را بر آن تیغ زند. زنیم
آواز شیخ روزبهان شنیدم شبی در خانه خفته بودم، : چنني نقل است از ابوغالب پوستني دوز که او گفت -حکایت

گوش فرا داشتم تا باشد که یک . رسید نفس مبارکش به دلم می ززد، و راحتی ا که در ذوق بود، و آهی خوش می
درین بودم که شیخ آهی بزد، و نوری از نفس مبارکش در خانۀ من ظاهر شد، که گوئیا . نوبت دیگر آه او بشنوم

. در دیوار زده بودم، به نور نفس شیخ، آن سوزن را در دیوار بدیدمصد شمع و چراغ افروخته شد و سوزنی که 
با خود گفتم اگر شیخ را چون شیخ خاموش شد، چندانکه دست در دیوار می مالیدم، آن سوزن را نمی یافتم 
و این معنی هنوز تمام در . قربتی تمام در حضرت عزت هست، باری دیگر آهی زند، تا من این سوزن را برگريم

. خاستم و آن سوزن را برگرفتمرب من. ر نیامده بود، که شیخ قدس الله روحه، آهی بزد، همان نور ظاهر گشتخاط
روز دیگر روی به آستانه شیخ نهادم، و خرقه ازو بستدم، و به خدمتش مشغول گشتم، و بسی سعادت و دولت 

  . والله اعلم. دنیوی و اخروی از برکت آن نفس مبارکش به من رسید
و از جملۀ مریدان حضرت شیخ روزبهان، رحمةالله علیه، یکی شیخ محمود شريازی بود، نورالله قربه،  -تحکای

ازو استماع افتاد که ابتدای حال آمدن من به حضرت شیخ . مشهور عرب و عجم بود. که او را اسدالبادیه گفتندی
چون . ای به جهت خرج ترتیب کردم آن بود که در ابتدای جوانی داعیۀ سفر حجاز بر من ظاهر شد، و قراضه

عزیمت مصمم شد، مادرم برخاست و به خدمت شیخ آمد، و حال در خدمت شیخ عرضه داشت، که پسرم محمود 
شیخ . خواهم که شیخ او را به خدمت خود خواند و نصیحت فرماید می. عزم حج دارد، و من راضی نیستم

بلی، این در خاطر : گفتم! محمود عزم سفر بادیه داری: ودفرم. به خدمتش رفتم. خادمی را به طلب من فرستاد
ده و ابوشکر  ابوشکر iای، بیاور و ب برو و آن زر که از بهر خرج راه نهاده: شیخ فرمود. است، و زود خواهم رفت

من . سفرۀ درویشان رباط سازد، که به بسی از حج قبول تر است، که توخواهی کردنه تا ابوشکر ب -خادم شیخ بود
ای ترتیب کرد، و اصحاب همه  خادم سفره. حاکم شیخست، برفتم و زر بیاوردم، و به خادم شیخ دادم: گفتم

حق جل و عال به برکت لفظ مبارک شیخ که فرموده بود، پنجاه وقفۀ . فرمود حاضر کرد، و شیخ از آن تناوىل
  . عرفات مرا روزی کرد، و آن همه از نفس مبارک شیخ یافتم

ست از شیخ ابوالربکات پسایی، که از جملۀ مالزمان و مریدان حضرت شیخ بود، در سفر و در نقل ا -حکایت
ابوالربکات ما نیز : شیخ روزبهان، قدس الله روحه، فرمود. جمعی از اکابر پسا عزیمت حج کردند: حضر، که

چون . شیخ مراجعت فرمودچون یک دو منزل برفت، و پسائیان چنان تصور کردند که . برویم، با قافله بريون شدیم
به خدمت شیخ آمدند، و زیارت شیخ . به کعبه رسیدند و روز عرفه، چون از نماز پسني فارغ شدند، شیخ را دیدند
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گردید، قصد خدمت شیخ کردند، تا به خدمت شیخ روانه شوند، شیخ را  بعد از سه روز چون قافله باز می. کردند
منکران گفتند، و طایفۀ  بعد ازآن چون قافلۀ پسا برسید، احوال شیخ می. افتندنیافتند، و همان روز شیخ را در پسا ی
  . والله اعلم. مرید و معتقد شیخ و حضرت او شدند

از جمعی معتربان استماع افتاد، که یکی از اکابر پسا روزی در مجمعی حاضر بود، و ذکر شیخ  -حکایت
گفتند، و ذکر فضل و کرامت او تقریر  فضایل شیخ سخنی می روزبهان، قدس الله روحه، به میان آمد، و هر کس از

. آن شخص از سر نخوت علم یا جاهی که داشت لفظی گفت، که موجب آن بود، که علم او چون باشد. کردند می
اصحاب که حاضر بودند، منع کردند هم در آن شب شیخ روزبهان، رحمةالله علیه، به خواب دید، که گوش او 

هم در : بینندۀ خواب گفت. ای، و صالح زادگان چنني چیزها نگویند ی فالن تو صالح زادها: بگرفت، و گفت
چون از خواب در آمدم، شیخ را در غیبت استغفار کردم، برخاستم، و آهنگ . مخواب به دست شیخ توبت کرد

پدرم چون دید که عزم . ای نداشت پدرم را خرب شد، جمعی را بفرستاد، تا مرا باز گردانیدند، فایده. شرياز کردم
چون به شرياز رسیدیم، عزم رباط شیخ . ری چند بفرستادز گشت، جمعی همراه من با ممصمم شد، و باز نخواه

چون به . ما را به خدمت شیخ بردند. اند چون به رباط آمدیم، خادمان شیخ گفتند، شیخ را به سماعی برده. کردیم
چون از آن گفنت : شیخ گوش من گرفت و آهسته فرمود که. ممن عزم دست بوس شیخ کرد. خدمت شیخ رسیدیم

چون از سماع فارغ شد، خرقه از . در قدمش افتادم. مرا حريتی پیدا شد. میتوبت کردی، از سر آن برخاست
  . والله اعلم. خدمت طلبیدم و مرید گشتم

و شیخ . تند، و منکر شیخ بودگف بود، که او را جایی می اند که در همسایۀ رباط شیخ عصاری می آورده -حکایت
روزی از روزهای زمستان شیخ با مریدان بر بام رباط . برد دانست و به حسن اخالق بسر می این معنی ازو می

قدری خره و خرما بفرست، : گوید برو و جایی را بگوی روزبهان می: ناگاه خادم را برخواند، فرمود. نشسته بود
خادم شیخ بیامد، و آن پیغام همچنان . ه ترا آویزند از بهر تو شفاعت کنندتا درویشان ما بخورند، و آن روز ک

: خره و خرما خواسنت نیک اما آویخنت باری چرا؟ گفت: ی از سرخشم گفتیجا. بگزارد، که شیخ فرموده بود
به کار آن را به خدمت شیخ آوردند، و اصحاب . با آن همه که شنید قدری خرما و خره بفرستاد. شیخ چنني فرمود

غلبه در محلت افتاد، و . پادشاه شهر حکم کرد، تا او را بیاویزند. و بعد از شش ماه ازو حرکتی صادر شد. بردند
خرما : اهل محلت خرب به خدمت شیخ آوردند، شیخ فرمود. بردند گماشتگان و سرهنگان در آویختند، و او را می

. خدمت پادشاه نوشت و شفاعت فرمود، که او را به من بخش ای به اید، وعده وفا باید کرد، رقعه ه خوردهرَو خَ
به خدمت شیخ آمد، و از جملۀ مخلصان شیخ . پادشاه وی را به شیخ بخشید، و او را باز خدمت شیخ فرستاد

  . والله اعلم. گشت
. بود نقلست از فرزندی از فرزندان شیخ، قدس الله روحه، که شبی از شبهای زمستان بارانی عظیم می -حکایت
متعلق گشت که بدین باران عظیم شیخ دربامست، مبادا که  مخاطر. توقف فرمودم رباط رفت، و ساعتی اشیخ بر ب

اثر ذوق از نفس اویافتم، دانستم . برخاستم، و از پی او برفتم. جامه وخرقۀ مبارکش تر گردد، و سرما در اواثر کند
دیدم که آن موضع که شیخ استاده بود به قدر سرپی چون بر بام رفتم، . که وقتش خوش است با حضرت عزت

بعد از زمانی چون باز آمدم،  ،زمني خشک بود، و باران بر آن نباریده بود، و خرقه و جامۀ شیخ به حال خود بود
شیخ قدس . و شفقت تو محبت: مفتکه چه چیز ترا بدان داشت که از پی من آمدی؟ گ: از من بازخواست فرمود

  . ای که دوست بر من مهربانرت است از تو بر من تو ندانسته: ودفرم. الله روحه
چون ظهريالدین شفروه که از جملۀ اکابر عراق بود به شرياز آمد، در سر روضۀ شیخ : چنني منقولست که -حکایت

ه اتفاق کردندکه شیخ روزبهان، قدس الل.و علما را جمعیتی بود کبري ابوعبدالله خفیف، قدس الله روحه، مشایخ
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شیخ . ایم ایم، سخن بقلی نشنیده ما سخن عقلی و نقلی شنیده: ظهريالدین شفروه گفت. ای فرماید روحه، فایده
برود، و  تسخن بقلی با تو آنست که هر دو روشنائی چشم: روزبهان، قدس الله سره، روی باوی کرد و فرمود

ظهريالدین را دو . ، هر کس با جای خود رفتندچون آن جمعیت به آخر رسید. دیده بر سر کار نهی، یعنی هر دو پسر
سر عجز واضطرار به حضرت شیخ آمد، و  آن ازبعد از. درگذشتندای هر دو  پسر بود در غایت خوبی در قرب هفته

  . تضرع این زمان چه فایده، چون تري از کمان رفت: شیخ فرمود. عذر بسیار خواست
لله علیه، که از جملۀ عظماء و علماء عالم بود، چنني منقولست از خواجه امام فخرالدین مطرزی، رحمةا -حکایت
سالم . رخدمت شیخ حاضر بودندرفتم، و شیخ نشسته بود، و جمعی دوقتی به خدمت شیخ روزبهان : که فرمود

آن . و عادت شیخ آن بود که بسیار ترحیب فرمودی و اعزاز نمودی. کردم، جواب فرمود، و هیچ ترحیب نفرمود
در : تا ساعتی همچنان بود، ناگه فرمود. مرا عجب آمد، هیچ نگفتم، و در خدمتش بنشستم. کردروز هیچ ن

این . »عنت الوجوه للحی القیوم«:حضرت ذوالجالل بودم، یوسف جماالن حاضر بودند، ناگاه تجلی فرمود و
. مرا ترحیب فرمودچون باز آمد، نظرش بر من افتاد، برخاست، و . بفرمود و اشک از چشم مبارکش ریزان گشت

اولیاء حق را : مرید حضرت شیخ گشتم، و دانستم که. شیخ آن زمان از کون غایب بود: مرا معلوم گشت که
  .والله اعلم. فهم هر کس نرسده طوریست ماوراء طور خلق، که ب

وحۀ خود از پدر خود شنیدم که روزی مرا با منک: از استاد حافظان فقیه حسن استماع افتاد، که گفت -حکایت
ومن او را به غایت . کرد که به خانۀ پدر خود رود خصومتی افتاد، و او را چنان رنجانیده بودم که قصد می

همچنان مرتدد و متفکر . ترسیدم که مبادا که برود، و روی آن نداشتم که باز خانه روم داشتم، و می دوست می
که بر  شنیدم ای دیدم، و آواز شیخ روزبهان رسیدم، غلبه در رباط شیخه ناگاه ب .کجا می روم دانستم که بودم، نمی

آمد که مبادا که  تم، و خاطرم بهم برمینشدر اندرون رباط رفتم، وبه مجلس شیخ ب. فرمود سر منرب بود، و تذکري می
که  خاطر آسوده دار: درین فکر بودم، که شیخ در میانۀ سخن روی به من کرد، و گفت. ام به خانۀ پدر رود منکوحه
چون . من چون این بشنیدم، فریاد در من افتاد، چنان شدم که عالم را فراموش کردم، فکیف زن و فرزند. نرود

. زمانی توقف کن: فرمود. مجلس به آخر رسید، شیخ به مبارکی از منرب فرو آمد، برفتم، و دست بوس شیخ دریافتم
و پس ازین به اخالق . بستان به چیزی ده، و به خانه بر این: ستی زر بیاورد، فرمودرَو در اندرون خانه رفت، و دَ

چنان کردم که شیخ فرموده بود، و روزگار به ذوق . من تعجب نمودم از اشراف او برخاطرها. حمیده بسر بر
  . والله اعلم. گذرانیم می

. گفتند ر میاز معتربان استماع افتاد که وقتی از طرف عراق شیخی به شرياز آمد، او را شیخ ابوبک-حکایت
شیخ ابوبکر بیا : چون به دروازۀ اصطخر رسیدند، شیخ روزبهان او را گفت. مشایخ شرياز استقبال کردند کهچنان

. ایم نه به سفره و شور با خوردن تو آمده شیخ روزبهان ما: شیخ ابوبکر در جواب شیخ گفت. تا به خانقاه رویم
تا رکش رفت که اگر او را از در اصطخر فرمود، و بر زبان مباشیخ روزبهان ازین سخن برنجید، و از وی اعراض 

چند روزی بدین . این بفرمود و باز خانقاه شد. بازار بزرگ در طلب تایی نان نگردانم، مرا روزبهان مخوانیده ب
 اهل شرياز او را بشناختندکه در عالم دعوی گرفتار بود، ازو کلی اعراض کردند، و هیچ خدمت او. قضیه بگذشت

وی فروگذاشت، تا کسی او را ه رچون کار به سختی رسید، چیزی ب. یک دو روزی گرسنگی کشید. کردند نمی
اتفاق مریدی از مریدان شیخ روزبهان که در روز . کرد سد، و از دروازۀ اصطخر دست فرا داشت و در یوزه مینانش

لت دید، از دروازۀ اصطخر با او همراه استقبال کردن این سخن از خدمت شیخ شنیده بود، ابوبکر را در آن حا
بعد از آن شخصی تایی . تا به بازار بزرگ رسید. دادند وی نمیه کرد، و هیچ چیز ب بود، و او همچنان دریوزه می

شیخ ابوبکر این آن سخنست که شیخ روزبهان : درویش که مرید شیخ بود چون آن قضیه بدید، گفت. نان بوی داد
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چون به . باید کرد انصاف داد، گفت ما را استغفار حضرت شیخ روزبهان می. ر شدفرمود، و کرامت او ظاه
  . والله اعلم. فرمود، و از سر آن درگذشت حضرت شیخ رسید، او را دلداری

: ال کردند کهؤاز خدمت شیخ بزرگوار و یگانۀ روزگار نجیب الدین علی بن بزغش، رحميةالله علیه، س -حکایت
من طفل بودم، و : ای؟ شیخ نجیب الدین فرمود ، و به خدمت او رسیدهای الله روحه، دیدهتو شیخ روزبهان، قدس 

حال چیست؟ : پرسیدم که. ای را دیدم که خلق بسیار گرد آن در آمده بودند هفِّمحرفتم، ناگاه  روزی جایی می
من : یخ نجیب الدین گفتش. اند ه است، وخلق به زیارت کردن او مشغولآن شیخ روزبهانست که در محفِّ : گفتند

در میان . توانستم که به زیارت شیخ روم، و دلم عظیم مایل آن بود که زیارت شیخ کنم از دور ایستاده بودم، نمی
خلق شیخ روزبهان قدس الله روحه، نظر بر من افتاد، به نور فراست بدانست، به دست مبارک خود اشارت آنهمه 

من به حضرت شیخ رفتم، و شرف . راه باز دادند قخالی. لش مایل ماستفرمود که راه آن طفل باز دهید که د
  .والله اعلم. دست بوس وی دریافتم، بسی دولت و فتوح دنیوی و اخروی از آن یافتم

: نقلست از خادم شیخ روزبهان، قدس الله روحه، که او را شیخ علی کواری، رحمةالله علیه، گفتندی که -حکایت
در پای  روزی شیخ بر نشته بود و جمعی انبوه در خدمتش بودند، وشیخ کفشی سیاه گفتمریدی از مریدان شیخ 

این . اسب را بازداشتی تا من بوسه بر پشت پای شیخ دادمیشیخ  شمریدی را در خاطر آمد که ای کا. داشت
بیا، و : اسب را باز داشت، آن درویش را گفت. شیخ به نور فراست و کرامت بدانست. معنی در خاطرم بگذشت

  . والله اعلم. آن درویش برفت، و در قدم شیخ افتاد، و بوسه بر قدم شیخ داد. آنچه درخاطر داری به جای آور
در طریق الله . محمد گفتندی یاز جملۀ عزیزان و گوشه نشینان شهر شرياز شخصی بود که او را حاج -حکایت

روزی در : ازو منقولست که گفت. ه روحه بودقدمی راسخ داشت، و از جملۀ مریدان شیخ روزبهان قدس الل
محمد چگونه باشی تو، چون ازین شهر بريون روی به : شیخ بودم، نظر مبارک بر من انداخت، و فرمود خدمت

مرا خود . من این سخن از خدمت شیخ بشنیدم. عزم حج، و شريان بیشه ترا زیارت کنند، و بعد از آن با شرياز آیی
شبی از شبها . اجازت شیخ راه کعبه برگريمه و همه روز مرتصد بودم تا که وقت سفر آید، و ب داعیۀ سفر بادیه بود،

غایت فقري بود و محتاج، و مرا قدری آرد در خانه بود، و ه درویشی بیامد، و از من چیزی طلبید، و آن درویش ب
محمد هنگام : فرمود. شیخ آمدمچون به خدمت . کرد وی دهم، و زبان درازی میه ای ب کرد که پاره زن رها نمی
: شیخ فرمود کهمن به خانه رفتم و قدری از آن آرد به درویش دادم، و ذوقی عظیم از آن اشارت که . رفنت آمد

دانستم که چگونه  و از دروازه بريون رفتم، نمی. وقت رفنت است، در من پیدا شده بود، که صربم نمانده بود
ای یافتم عظیم با تجمل در صفه  شبی از خواب درآمدم خود را در خانه. فتمتا چند روز برین طریق بر. روم می

مرا . سم خدمت در برابر او استاده، و شمعها برافروختهبر سر آن تخت نشسته، و خادمی بر تختی زده، و زنی
ر در شه: این چه جاییست، و من آنجا چگونه افتادم؟ خادم گفت: گفتم. تعجبی عظیم از آن قضیه حاصل شد

جواب داد ! گتفم آنجا من چگونه افتادم. ششرتی و خانه خانه ملک است، و این حرم اوست، که بر تخت نشسته
تو را ذوقی پیدا شد، . کردند آمدند، و تو را زیارت می به صید بودم، ترا دیدم در سجود، و شريان بیشه می من: که

یخ یاد آمد، و صحنی حلوا پیش من نهادند، و چند روز مرا سخن ش. و بیفتادی من تو را برگفتم، و به آنجا آوردم
اشتهاء هر چه تمامرت، دست فراز کردم، تا تناوىل بکنم، شیخ را دیدم که در برابر من ه ب. بود تا هیچ نخورده بودم

ون شیخ چ. کنی؟ آرزوی نفس خواهی داد و لقمۀ سپاه خواهی خورد ای درویش چیست که تو می: آمد، و فرمود
خادم ملکه را .برخاستم تا بريون روم، ملکه گریۀ بسیار کرد. نکرد که چیزی بردارم مود، انگشتان من حرکتاین بفر
مرا حقوق بسیار در خدمت تو هست، چه شود اگر مرا بدین شیخ بخشی، تا من و او هر دو به دعای تو : گفت

ه کردیم و وقفه دریافتیم، و روی با شرياز با هم عزم کعب. ملکه آن خادم را آزاد کرد، و به من داد. مشغول گردیم
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بوس شیخ کرد، شیخ  چون خادم دست. بوس شیخ دریافتیم چون به حضرت شیخ روزبهان آمدیم، دست. نهادیم
آن خادم از خدمت شیخ خرقه . این حکایت به این لفظ آشکارا فرمود. مرحبا ای آزاد کردۀ درویشان: فرمود

  . له اعلموال. کرد درپوشید و خدمت شیخ می
گفتند، و از جمله دوستان و مریدان شیخ  عزیزی بود از جملۀ حفاظ شهر شرياز، او را گردانشاه می -حکایت

ای از من کردند، و مرا  کرد که شبی اطفال و عیان طلب طعمه او حکایت. روزبهان بود، قدس الله روحه العزیز
چندانکه طلب چیزی کردم نیافتم، . د ایشان حاصل کنمو مرا کنم از خانه بريون آمدم، تا طلب چیزی. هیچ نبود

در اندرون خانه رفتم، و سورة کهیعص و سوره . ، تا فرزندان در خواب رفتندمبازگشتم، و بر در خانه توقف کرد
در خواب چنان دیدم که مرا به آسمان می بردند، تا به آسمان چهارم . طه و یس برخواندم، و در خواب رفتم

بود که از اهل صالح بودند، به خالف آن  ایشانای را دیدم که نظر وظن من درشأن  ردم طایفهرسیدم، نظر ک
از خواب درآمدم، با خود . ای دیگر که ظن من در شأن ایشان خالف آن بود، در مرتبت بلند دیدم و طایفه. دیدم

رباط آمدم، و نماز از ه و ب برخاستم. رباط شیخ روزبهان برم، و آن خواب در خدمت شیخ بگویمه گفتم، نماز ب
بعد از آن چون نماز اشراق گذاردم، جمعی در خدمتش بودند، خواستم تا آن خواب بگویم، . پی شیخ بگذاردم

و بودم، آنچه تو دیدی من دیدم، سر تبعد از آن فرمود من باالی سر . شیخ بانگ بر من زد که خاموش باش
: شیخ در اندرون خانه رفت و چیزی بیاورد، و به من داد فرمود .من از آن حال متحري شدم! خدای آشکارا مکن

  . برو و به خرج عیال کن، و آرزوی دوشینۀ ایشان بدیشان ده
ذکر : شیخ محمد بختیار شريازی در عهد شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز، بود و او گفت که -حکایت

مدتی درین فکر . ا شد که خرقه از وی بستانم، و مرید او شومشنیدم، داعیۀ آن در من پید کرامات شیخ بسیار می
خرقه  که تمناء خود از من مطلب، بر تو باد: سخن گویم، فرمود من پیش از آنکه. یک روز به خدمتش رفتم. بودم

من از آن سخن عظیم کوفته شدم، از خدمتش . بستانی، که تو را حوالت بدوست از امريشمس الدین حیدرهاشمی
بعد از سال عزم خدمتش کردم، چنانکه چشم . مدت یک سال به خدمت شیخ روزبهان نرسیدم. آمدم بريون

تمنای خود از من مطلب، بر تو باد که خرقه از امري شمس الدین : مبارکش بر من افتاد، مرا سخن اول فرمود که
گفتم، خرقه در من  این نوبت چون بازگشتم، این حکایت با خدمت امري شمس الدین. حیدرهاشمی بستانی

محمد مرا عزم حج است، و زیارت حضرت نبی علیه الصلوة : روزی مرا گفت. مدتی در خدمتش بودم. پوشانید
چون شرف . چون از خدمتش بريون آمدم، به خدمت شیخ روزبهان آمدم. حاکم تویی: گفتم. و السالم و التحیة

چون . اقامت شرياز بهرت که عزیمت حج درین وقتشیخت را بگوی که تو را : دست بوس دریافتم، شیخ فرمود
مرا این : جواب داد که. شیخ روزبهان چنني فرمود: این بشنیدم، بازگشتم، پیش شیخ خود رفتم، حال باز گفتم که

چون به بغداد رسید، یک دو روزی در . بعد از چند روز عزیمت طرف حجاز کرد. روم عزیمت مصمم است و می
برمید، و از اسب درافتاد، و پای راستش زی برنشست و به طرف صحرا بريون رفت اسبش رو. بغداد توقف نمود

: بعد از آن نامه به خدمت شیخ روزبهان نبشت که. شکسته شد، و مدتی در زحمت بود، و موسم حج فوت شد
ن آوردم، شیخ فرمائی درین سفر باز گردم، یا توقف کنم تا موسم حج در آید؟ چون آن نامه به شیخ روزبها چه می
نویسم، تا از حضرت رسول  نمی نامۀ شیخت را جواب: فرمود. ند، جواب نامه از خدمت شیخ طلبیدمانامه بخو

ابوالخري خادم شیخ . ازین قضیه سه روز بگذشت. فرماید بازپرسم تا چه می. علیه الصلوة و السالم والتحیة
که حضرت : شیخ رسیدم، فرمود چون به خدمت. و طاعةگفتم سمعاً . طلبد شیخ تو را می: روزبهان بیامد و گفت

ای به امري شمس الدین حیدر نوشت، و در نامه  درین معنی رقعه. باید رفت سالت شیخت را اجازت دادند، و میر
تو را عزیمت کعبه و : کلماتی چند در اجازت از حضرت رسول، علیه الصلوة و السالم و التحیة، درج فرمود که
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. نامه را به بغداد فرستادم، پیش شیخ خود. آن نامه به من داد. باید کرد لصلوة و السالم مییه ازیارت رسول عل
وثوقی هر چه تمامرت عزیمت کعبه فرمود، و دو وقفه دریافت، و زیارت ه چون نامۀ شیخ روزبهان بخواند، ب
  .بکرد، و به مراد باز گشت حضرت رسول علیه الصلوة و السالم

اتابک سعید ابوبکر بن سعد، طیب الله ثراه، سؤال : شیخ محمود شريازی، رحمةالله علیه، که نقلست از -حکایت
بلی من کوچک : ای؟ گفت ای، و روی مبارک او دیده ای پادشاه تو به خدمت شیخ روزبهان رسیده: کرد که

ای برگرفته بودند، و  هحفِّرفتم، ناگاه از دور جمعی را دیدم، مَ بودم، روزی در شهر بر نشسته بودم، و به جایی می
شیخ : این شیخ کیست؟ گفتند: پرسیدم که. ه، و خلقی انبوه به زیارت او مشغولحفِّنی در میان مَشخصی نورا

شیخ  من فرود آمدم و به کناره مَحفِّه. ه است ، ومردمان شهرند که او را زیارت میکنندحفِّروزبهانست که در مَ
دست ه بشیخ . کردم کاله از سر من در دامن شیخ افتاد دست بوس شیخ می چون. رفتم، تا دست بوس شیخ کنم

. سی سال پادشاهی ملک فارس به برکت دست مبارک شیخ یافتم. مبارک خود کاله برگرفت، و بر سر من نهاد
  . والله اعلم
از خلوت فارغ چون خدمت شیخ دریافتم، و : نقلست از شیخ بهاءالدین یزدی، رحمةالله علیه، که فرمود -حکایت

بهاء این زر چرا نگاه : شیخ به نور فراست بدانست، فرمود. ای جهت سفر بادیه نهاده بودم شدم، قراضه
: فرمود. به خدمت شیخ آوردم زربرفتم و آن . برو و بیاور: فرمود. ام از بهر زوادۀ سفر بادیه نهاده: داری؟ گفتم می

رخاطرم آمد ه اشارت شیخ چنان کردم، دمن ب. یاو گرد من طوافی کنسفرۀ درویشان سازد، و تو به به خادم ده تا ب
بهاء : فرمود. شبانه چون از اوراد فارغ شدم، در واقعه مصطفی علیه الصلوة السالم دیدم. که ای حال چونست

به نور . چون از خواب بیدار شدم به خدمت شیخ آمدم. حجت قبول کردند، و هر چه گوید روزبهان راست گوید
  . والسالم. ام من آن خواب دیده: یت دانسته بود کهوال

وقتی نشسته : چنني منقولست از شیخ مبارک که از اقرباء شیخ ابوالحسن کردو بود، رحمهماالله، که -حکایت
سر اشتیاق من برخاستم از . السالم، رفته است روزبهان به مسجد سلیمان، علیهشیخ : بودم، شخصی بیامد، و گفت

. از عقب شیخ رفتم. ماءالطري رفته استه شیخ ب: چون به مسجدسلیمان رسیدم، گفتند. کردمعزیمت خدمتش 
شیخ، قدس الله . تش بودند، و آب چشمۀ ماءالطري اندک بودمچون به خدمتش رسیدم، قریب هزار آدمی در خد

هر شد که آن زمانی اندک بگذشت، شیخ بريون آمد، چندان آب ظا. روحه، به عزم وضو ساخنت بر سر آب رفت
و . و آن نبود اال به کرامت شیخ روزبهان، قدس الله روحه. همه خلق وضو ساختند، و آبدانها پر کردند، و باز گشتند

سه شبانروز در مسجد سلیمان علیه . ، و به مسجد سلیمان علیه السالم آمدیممبعد از آن در خدمت شیخ بود
از نظر ما غایب شد، و  ناگاه. فرموده بود، در محراب نشسته بوددرین سه روز که اقامت در مسجد . السالم بودیم

. غریو در اصحاب افتاد. باز شیخ را در محراب دیدیم. و ساعتی تمام غایب بود. ندیدیم که از محراب بريون آمد
ا بر شما باد: شد و اشک ریزان گشت، فرمود تر شیخ را دیدۀ مبارک. یم ذکر غیبت و حضورفتو با خدمتش باز گ

و . که با عجز و انکسار باشید، و خالف هوای نفس کنید، تا حق جل و عال شما را صحبت نیکان ارزانی دارد
اصحاب و مریدان این سخن به . خضرعلیه السالم مشغول بود صحبتاز این سخن ما را معلوم بود که شیخ به 

رشما بادا ظن شما صوابست، ب فهم و: شیخ به نور فراست بدانست، فرمود که. مشورت با یکدیگر بگفتند
مجاهده کشیدن، و از لقمۀ حرام احرتاز کردن، و از توانگران دوری جسنت، و در صحبت فقرا مجالست کردن، تا 

  . والله اعلم. بت برگزیدگان، حق روزی کندحباشد که به برکت صحبت صالحان، شما را ص
وحه العزیز، در والیت شبانکاره بزرگی بود که او چنني منقولست که در عهد شیخ روزبهان، قدس الله ر -حکایت

گفتندی، رحمةالله علیه، و از جملۀ علما و اکابر زمان بود، و ارادتی عظیم باخدمت شیخ را امام الدین مه کردی 
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و او را رفیقی بود هم از اکابر، و خواجه امام الدین پیوسته . داشت، و پیوسته تردد به خدمت شیخ روزبهان کردی
کرد و به خدمت شیخ  کرد به خدمت شیخ روزبهان، قدس الله روحه، و او قبول نمی فیق را دعوت میآن ر
برخیز تا به خدمت شیخ : روزی آن شخص پیش خواجه امام الدین آمد، و او را گفت. ورزید آمد و انکار می نمی

دیدار آمده است؟ گفت حالتی پیدا چونست که تو را این داعیه باز : خواجه امام الدین او را گفت! روزبهان رویم
دوش چنان دیدم که شريی قصد : بعد از مبالغۀ بسیار گفت. گفت کرد، و نمی ابا می! بگوی: گفت. شده است
از خواب در آمدم ترسان و لرزان، ! کنی انکار شیخ روزبهان می: مرا گفت. کرد، و من عظیم پریشان بودم من می

چون به خدمت شیخ آمدیم آن عزیز . و آمدم تا به خدمت شیخ روزبهان رویم و آن انکار بکلی از دل بدر کردم،
تا شري نیاید تو پیش ما نیایی؟ آن بزرگ را فریاد در نهاد افتاد، و در قدم شیخ : را در بر گرفت، و در گوش او گفت

  .افتاد، و مرید خدمت شیخ گشت، و پس از آن پیوسته به خدمت شیخ آمدی و الله اعلم
شبی از شبها در خواب دیدم، که : چنني نقل است از فقیه شمس الدین محمد غسال، رحمةالله، گفت -حکایت

شیخ : گفت. شناختم او را نمی من برخاستم و در بگشادم شخصی دیدم ایستاده بود که. کسی در خانه بکوفت
یدم، شیخ را دیدم ایستاده، و سر چون بدر رباط رس. سمعاً و طاعة، با او روانه شدم: خواند گفتم روزبهان تو را می
در . گفتم حاکم شیخ است. امشب تو را با ما باید بود: جواب فرمود، مرا گفت. سالم کردم. مبارک در پیش
رفتیم، تا به مصلی  کس که به طلب من آمده بود، از پی شیخ میاز دروازۀ بريون رفت، و من و آن خدمتش بودم،

شیخ در اندرون حضريه رفت، پنج تن دیدم نشسته، مرا . فخرالدین مریم استبدین حضريه که قرب امام . رسیدیم
سورةالبقره برخوانند، همه که و چندان. خوان، تاختم کردند و سورة االنعام می. تو بريون حضريه باش: گفتند

ائت ایشان اند که از قر این چه قوم: گفتم. ای عظیم بر من افتاد خاموش شدند، و از خاموش بودند ایشان گریه
 شخصی دیدم. و من در حضريه رفتم! در اندرون رو: ناگاه شیخ بريون آمد، مرا فرمود. کند اثری چنني در دلم می

 اشیخ مر. ترسی عظیم پیدا شده بود بر تو باد که او را غسل کنی نیکو، مرا: شیخ فرمود . خفته، و روح تسلیم کرده
. چون از غسل فارغ شدم، او را بنهادم. و من او را غسل کردم. ام مرتس که من بر در ایستاده: بنواخت، فرمود

تو هم : مرا گفت. و به پایني کوه بردند، و او را دفن کردند. او را برگرفتند. شیخ در پیش رفت، و بر وی نماز کرد
اده، و از ناگاه شیخ را دیدم پیشم ایست. مت کردم، تا وقت صبحامن آن جایگاه اق. آنجا باش، تا من باز گردم

ایشان هفت تنانند که : خدمت شیخ سؤال کردم که آن میت که بود، و این طایفه چه قوم بودند؟ شیخ فرمود که
تا این زمان بر سر تربت ایشان بودی؟ : گفتم. مدار و قرار جهان به وجود ایشانست، متوفی یکی از ایشان بود

زینهار تامن در : بعد از آن شیخ فرمود. ایشان به شام رفتند. تل بیضاء و زیارت کردیم نی با ایشان رفتم، تا: فرمود
  . قید حیات باشم این حکایت باکس نگویی

وقتی در خانۀ خود خفته بودم، : از فقیه محمدبن احمد که از عزیزان شهر شرياز بود، نقلیست گفت -حکایت
غایت فقري بودم، و به خرج ه ب ناگاه چوبی از سقف خانه شکسته شد و در افتاد، و من عظیم کوفته شدم که

سازم، یا با که گویم، یا شب همه شب در آن فکر بودم ک بامداد چارۀ آن چگونه .اطفال و عیال باز مانده بودم
چون در بگشودم، . کوفت روز دیگر چون نماز صبح بگذارم، کسی در خانه می. کدام صاحب کرامت مرا دریابد

شیخ روزبهان : کاغذی که زری چند در آن بود هر دو به من داد، و گفت شخصی را دیدم چوبی بر دوش نهاده، و
من از ! رساند، که بار برخاطر منه، و این چوب راعوض چوب شکسته ساز، و این زر را به خرج کن سالم می

و مرید . روز دیگر روی به خانقاه مبارک شیخ نهادم. خلق متعجب بماندم اشراف او بر احوال کرامت شیخ و
  . والسالم. تش شدم،و بسی سعادت ودولت از آن یافتمخدم

مرا : از شیخ علی حافظ که از جملۀ مریدان شیخ کبري روزبهان بود، قدس الله روحه العزیز، نقلست گفت -حکایت
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، و هر نمودکردم، ابا می او را دعوت به خدمت شیخ روزبهان می ای بود ابوسعید نام، و چندان که من همسایه
اتفاق . و این ابوسعید را داعیۀ سفر حجاز بود که ثروتی و نعمتی داشت. شیخ رفتی، انکار کردی وقت که ذکر

به : روی؟ گفتم کجا می: ابوسعید رسیدم، مرا گفته روزی عزیمت خدمت شیخ روزبهان داشتم، در میانۀ راه ب
! ا به خدمت شیخ برویمبیا ت: هیچ ابا ننمود، گفت. کنی خدمت شیخ روزبهان خواهم رفت، اگر موافقت می

ابوسعید تو را داعیۀ حج است، و مدتهای مدید : چون به صحبت شیخ رسیدیم،شیخ او رافرمود. موافقت نمود
! شیخ بفرمائید: هیچ میدانی که مانع تو چیست؟ گفت. توانی خواهی که بدان طرف روی، و نمی گذشت تا می

این انکار را از خاطر بريون کن، تا تو را این سعادت . دارد انکار ماست که تو را از چنان دولتی باز می: فرمود
ای شیخ توبت کردم : گفت. ای بزد، و در قدم شیخ افتاد ابوسعید چون این سخن از شیخ بشنید، نعره. مهیا گردد
 اکنون بر تو باد که هر روز هزار نوبت حق را به این نامها: شیخ فرمود. را از خاطر بريون کردم و آن انکار

یا قریب، یا مجیب، یا سامع الدعا، یا لطیف : و آن اسماء اینست. به زودی میسر شود برخوانی، تا تو را این دولت
ابوسعید . لمایشاء، تبت عما کنت علیه، فارزقنی زیارت بیتک الحرام و زیارت قرب نبیک علیه الصلوة و السالم

قفه دریافت، و زیارت روضۀ رسول علیه الصلوة و وصیت شیخ بجای آورد، هم در آن سال توفیق رفیق شد، و و
  . السالم بکرد به برکت تربیت شیخ، قدس الله روحه

روزبهان، قدس  شیخ احمدشهره، رحمةالله علیه، از جملۀ عرفاء زمان بود و از جملۀ مریدان شیخ کبري -حکایت
یخ بودیم بردوام، چنانکه شب در با چهل تن، از مریدان ومالزمان حضرت ش: او چنني گفت. الله روحه العزیز

چون رنج روی در . چند روزی بگذشت. ای پیدا شد بودیم، تا شیخ چه فرماید، اتفاق شیخ را عارضه رباط می
اجازت  از خدمت شیخ: ره فرمودند از چهل تن که در رباط بودیم با یکدیگر گفتیموَزَانحطاط نهاد، طبیبان مُ

. این سخن در حضرت شیخ عرضه داشتم. ای ترتیب کنیم، نه نوبت رهوَزَخ مُطلبیم، و هر یکی از ما از برای شی
چون به نوبت به من رسید، مرا . آوردند پختند، و به خدمت شیخ می ره میوَزَیکان یکان مُ. شیخ اجازت فرمود

و تمرهندی و  ساختند، از انار دانه و سماق ای می ثروتی و نعمتی بود، بفرستادم، و از هر نوعی که از آن مزوره
بایست  زرشک و امثال آن از هر یک چند من بستدم، تمام، و فراخور آن مرغی چند بخریدم، و آنچه به کار می

: چون به خدمت شیخ رسیدم، گفتم. جمله ترتیب کردم، و بر پشت حماالن نهادم، و آهنگ خدمت شیخ کردم
شیخ خادمان را اشارت . ینها به مطبخ برند و ترتیب کنندره میل فرماید، اوَزَندانستم که طبع مبارک شیخ به کدام مُ

چون شیخ از خانه بريون آمد، خادمان سفره بیاوردند، و اصحاب . فرمود، و آن را به مطبخ بردند و ترتیب کردند
دست بوس ه شکرانه ب. چون از آن فارغ شدند. فرمود، اصحاب موافقت کردند شیخ از آن تناوىل. حاضر شدند
احمد مزورۀ تو : شیخ روزبهان، قدس الله روحه العزیز، دست مبارک خودبه سینۀ من فرو مالید، فرمود. شیخ رفتند

نور حضور بر دلم فرود آمد، و آنچه مطلوب من بود، و چون دست مبارک شیخ به سینۀ من رسید، . بر همه بیفزود
  . لموالله اع. به برکت دست مبارک شیخ. طلبیدم آن زمان یافتم در خلوت می

شبی خادمی بر او فرستاد، : اند که عصاری در همسایۀ شیخ روزبهان، قدس الله روحه العزیز، بود آورده -حکایت
گوید روغن  عصار می: خادم باز خدمت شیخ آمد و گفت. روغن ندارم: عصار گفت. ای روغن کرد طلب پاره

چند خم که . تا قدری روغن آورد و بفروشد و بعد از آن عصار در اندرون دکان رفت. ندارد: شیخ فرمود. ندارم
عصار متفکر شد و اندیشه کرد که این چه حالیست و از چه افتاد؟ . از آن روغن مآلن بود، از روغن خاىل یافت

برخاست و به خدمت شیخ آمد، و در قدم شیخ افتاد، . باز یافت که از آن دروغ بود که با خادمه شیخ گفته بود
و طلب . چون خادم شیخ آمد: شیخ فرمود چه حالتست؟ گفت. عد از این دروغ نگویمتوبه کردم که ب: گفت

روغن رفتم چند  سر زبعد از آن چون با. روغن نیست: مروغن کرد، مرا کاهلی آمد که در اندرون خانه روم، گفت
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. که هست گوئی هست، برو شیخ فرمود چون گفتی نیست، نبود چون می. ظرف که از روغن مآلن بود تهی یافتم
  . والسالم. چون باز سرظرفها رفتم، به حال خود دیدم به برکت لفظ مبارک شیخ

اند که شیخ روزبهان، قدس الله روحه، در آخر عمر زحمتی از مفاصل پیدا شد، و طبیبان تجربۀ آن  آورده -حکایت
دتی هر چه تمامرت برخاست و اراه مریدی از جملۀ مریدان ب. شد و آن در شهر یافت نمی. کردند سان میلَروغن بَ

چون به حضرت شیخ آمد، و بنهاد، . سان طلب کرد، و به زودی مراجعت نمودلَقصد مصر کرد، و قدری روغن بَ
بريون خانقاه : شیخ فرمود که. ام سانست که جهت پای مبارک شیخ آوردهلَروغن بَ: این چیست؟ گفت: شیخ فرمود

  . والسالم. اند روزبهان نهاده ل، که این بند قدرتست که بر پایرو که سگی گرگني خفته است، و دروی بما
چنني منقولست که حامدبن ابی طالب جندرانی که همسایه شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز،  -حکایت

این سخن با کس : شیخ روزی با او سخنی چند از اسرار حق بگفت، و فرمود. و از جملۀ مریدان او بود. بود
حامد از نگاه داشنت آن سخن عظیم فرومانده گشت، و طاقت آن نداشت که آن اسرار با خود دارد، . مگوی
این حکایت جمع فرزندان او به سمع مبارک . رنجی بدو پیدا گشت که اعضای او سوراخ سوراخ گشت. بگفت

رما به زبان حامد اگر سِّ: هحامد را بدان حال دید، فرمود ک. شیخ به اسم عیادت به بالني او رفت. شیخ رسانیدند
جامه ازو ! جامۀ او برکشید: بعد از آن شیخ فرمود که. فاش نکردی، آثار آن در اعضا و جوارحت پیدا نگشتی

و رنج زایل . شد ل میندمِو آن مُ. مالید ها می نهاد، و در آن ثقب شیخ انگشت مبارک در دهان می. برکشیدند
ۀ اعضای او باز حال خود رفت و به گرمابۀ رفت، و باقی عمر مالزم تا به برکت انمالء شیخ جمل. گشت می

  . خدمت شیخ گشت
چنني منقولست از خدمت شیخ شیوخ االسالم سلطان علماء االنام فخرالملة والدین احمد، قدس الله  -حکایت

روزبهان، علیه  اجازت پدر بزرگوارم سیداالقطاب شیخه چون ب: روحه العزیز، که جد مؤلف این کتابست که فرمود
 آرزوی شربتی شريین داشتم، و یافت. ای پیدا شد مرا عارضه. الرحمةو الرضوان، به طرف قیش رفته بودم

روی به طرف . روزی در خاطرم آمد که از خدمت پدر خود استدعا کنم. یک دو روزی بدین بگذشت. شد نمی
ای  چون این بگفتم، بعد از لحظه. ب شريینمآ ای شیخ مرا دریاب که عظیم در آرزوی شربتی: شرياز کردم، گفتم

هرگز به . بستدم و باز خوردم. بستان: گفت. ای آب در دست داشت شخصی را دیدم، از روی هوا درآمد، و کوزه
چون به طرف شرياز آمدم به خدمت شیخ، در . صحت کلی مرا حاصل شد. ه بودمردو شريینی آن آب نخو فتلطا

از خدمتش سؤال کردم . گ آب بیارود؟ گفتم بیاورد، و از آن بسی روح و راحت یافتمآن بزر: حال مرا فرمود که
آن ساعت که تو آب از من طلب کردی، من استدعا از خدمت خضر علیه : آن بزرگ که بود؟ شیخ فرمود: که

  . والله اعلم. او بود که ترا آب داد. احمد مرا آبی ده: السالم کردم که
که روزی شیخ کبري قطب االولیا روزبهان قدس الله روحه، در رباط بر سر منرب بود، و به اند چنني آورده -حکایت

علیهم السالم، . ازو منقولست که شیخ آن روز قصه خضر و موسی. یکی از اولیا حاضر بود. تذکري مشغول
وزبهان آن روز با گوئیا ر: چون قصه به آخر رسید، خضر با من گفت. السالم، حاضر بود  فرمود، و خضر علیه می

. علیه السالم، افتاد. نظر بر خضر ما در سخن بودیم که شیخ را. ردمن و موسی بوده است، که چنانچه بود تقریر ک
  . چرخ زنان از منرب فرود آمد، و آهنگ حضرت او کرد

سال به بود، درویشی در رباط : به بود کهني الدین کرجی که متوىل رباط سال مع چنني منقولست از امام -حکایت
گفتند، علیه الرحمة، حافظ کالم الله بود، و هر روز ختمی کردی، و پیوسته به حضرت  او را احمد موصلی می

: ؟ گفتماحمد ما نماز جنازه کی برتو کنی: روزی شیخ او را گفت. شیخ روزبهان، قدس الله روحه العزیز، آمدی
احمد موصلی باز گشت، و باز موضع خود رفت، وبه . یگرای د بعد از هفته: شیخ فرمود. آنگاه که شیخ فرماید
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 و چون یک هفته بگذشت، از آن زمان که شیخ فرموده بود، در آن. عبادت مشغول شد و ختمهای قرآن کرد
در حال شیخ روزبهان، قدس الله روحه . ته بود، سر بر زانو نهاد، و از دارفنا به دار بقا رحلت کردسجایگاه که نش
شیخ روزبهان ایشان . جماعتی به تکفني وی رغبت کردند. و جمع مریدان، از در رباط سال به در آمد العزیز، خود
و عمامه سفید که بر سر داشت از سر باز کرد، و از سر مبارک فرو گرفت و فرمود تا آن به کفن وی . را منع فرمود

و شیخ . ر آن رباط است او را دفن کردای که د و بر وی نماز کرد و بسیار بگریست، و در زیر منظره. ساختند
  . والله اعلم. تا قرب او ظاهر نگردانند، و همچنان با زمني راست کردند: فرمود

از معتربان منقولست که وقتی شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز، در بام رباط بود، ودر ذوقی و  -حکایت
بود به خدمتش آمد، و چنانچه عادت طفالن بود، مزاحم شیخ شیخ فخرالدین احمد که فرزند صلبی او . حاىل بود

زمانی بگذشت، و شیخ . ختاشیخ او را برگرفت، و از بام در صحن رباط اند. گفت گشت، و با او سخن می می
هیچ الم به تو نرسید؟ شیخ از گوشۀ بام : فرمود. لبیک: شیخ فخرالدین گفت. احمد: ازآن وقت باز آمد، فرمود

  . والله اعلم. رد و او را بر خود برددست فراز ک
برخیز و بر  ابوالشکر: شبی شیخ فرمود: چنني منقولست از ابوالشکر خادم که خادم شیخ روزبهان بود که -حکایت

شیخ : باز خدمت شیخ آمدم، و گفتم. بر بام رفتم، و هوا صافی بود، و هیچ برف نبود. بام رو، و قدری برف بیاور
برخیز و بر بام رو، و برف : ای بگذشت، دیگر باره شیخ فرمودچون لحظه. ا صافی استهیچ ابری نیست و هو

ای برگرفتم، و به  پاره. بام را پر برف دیدم. برخاستم و بر بام رفتم. بیاور که همۀ شهر از برای ما پر برف کردند
  . والسالم. خدمت شیخ آوردم

م حاوی، رحمةالله علیه، که از جملۀ اکابر زمان بود، و از از معتربان استماع افتاد که زاهدابوالقاس -حکایت
ازو . معاصران شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز، بود، او را برادری بود، و به سفر حجاز رفته بود

روی باز  .در میان بیابان بادیه تشنگی بر من غلبه کرد، چندانکه آب را طلب کردم نیافتم: منقولست که گفت
بعد از ساعتی شیخ روزبهان، قدس الله . به شربتی آب دریاب اام، مر زاهد سخت تشنه: پارس کردم، گفتمطرف 

ه آب را بیاشامیدم، شیخ را باز نیافتم، چون مراجعت کردم با خدمت کروحه، دیدم که آبی به من داد، و چنان
آن : زاهد گفت. آب آورد، و به وقت آورد بلی: ای برادر شیخ روزبهان تو را آب آورد؟ گفتم: زاهد رفتم، مرا گفت

م دریاب که در راه بادیه ربراد: زمان که تو آب از من طلب کردی، من روی باز خدمت شیخ روزبهان کردم، و گفتم
  . والله اعلم. رود تشنه است، و کار از تو می

ای که مالزم خدمت شیخ بودند  فهشیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه العزیز، از طای اند که در زمان آورده -حکایت
و . کرمانی بود، رحمةالله علیه، و بیشرت اوقات در منظر رباط به عبادت مشغول بودی در رباط، یکی ظهريالدین

رتت که شرياز افتاده بود به واسطۀ آمدن لشکری، و خروج بعضی از آل سلغر بر اتابک سعید تکله بن فدر آن 
ای ازین قوم که مخالفان اتابک بودند بر رباط شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه،  زنگی، انار الله برهانه، طایفه

ازین کارزار باز : یکی از راه انکار گفت. است شیخ دانستند که اتابک مرید و معتقد و ایشان می. گذشتند می
تو باز پس نیایی، اما : گفت. ظهريالدین سر از دریچۀ منظرۀ رباط بريون آورد. گردیم، و این رباط را خراب کنیم

ایشان بگذشتند، و در آن کارزار، نصرت اتابک تکله را بود، و بعضی را بکشتند، . سرت را به آستانۀ رباط آورند
کس بود که آن سخن گفته بود، که باز گردم و این رباط از آنها که کشته شدند، یکی آن. دو بعضی به هزیمت برفتن

را نصیحت  بتا آن سر را برداشتند، و اصحا: شیخ فرمود. نۀ رباط شیخ آوردندسر او به در آستا. را خراب کنم
  . باید کرد اعتماد کلی بر حضرت حق تعاىل می: که فرمود

از : چنني منقولست که روزی سلطان عارفان شیخ روزبهان، قدس الله روحه العزیز، مریدان را گفت -حکایت
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ای  نامه. بی دیده است، که تعلق به ما داردااه در فالن شب خوفالن موالیت فريوزآباد عبدالعزیز نامی در 
درج کردند، و ای نوشتند، و این معنی در آن  اشارت شیخ نامهه درویشان ب. بنویسید تا بیاید، و آن خواب را بگوید

م بر آن شخص بردند، آن شخص تعجبی عظیچون آن نامه . نامه را بدان موضوع فرستادند، که شیخ فرموده بود
. ، شیخ روزبهان به نور والیت دانسته استام ام، اما هنوز با هیچ کس نگفته من این خواب دیده: نمود، گفت

و جمع مریدان را عظیم ذوقی . آهنگ حضرت شیخ کرد، و شرف دست بوس شیخ دریافت، و آن خواب، بگفت
  . والسالم. پیدا شد، و وی مرید شیخ گشت

افتاد که چون اتابک سعیدسعدبن زنگی از سفر عراق باز آمد، اهل شرياز از از معتربان چنني استماع  -حکایت
و علما و اعیان به خدمتش رفتند، و شکرانۀ قدوم بگذاردند، شیخ روزبهان رغبتی به پرسش وی اکابر و مشایخ 

سالم ما : تای از اعیان دولت به خدمت شیخ فرستاد، و گف اتابک فرزند خود را ابوبکربن سعد با طایفه. نفرمود
علما و مشایخ شرياز ما را پرسیدند، شیخ تشریف حضور ارزانی : به خدمت شیخ روزبهان برسانید، و بگوئید که

فرزند . شیخ در خلوت بود. رباط شیخ آمدنده ایشان ب. نفرمود، مبادا که برخاطر مبارکش از ما غباری هست
شیخ فخرالدین به خدمت شیخ . اتابک برسانیدند ایشان پیغام. مبارکش شیخ فخرالدین احمد پیش ایشان آمد

: ىل مرا چنني فرمود کهاسعد را بگوئید که حق تع: شیخ در جواب فرمود. و آن پیغام به سمع مبارکش رسانید. رفت
اتابک . باز گشتند و به خدمت اتابک رفتند. روزبهان اگر طالب حضرت مایی به نزدیک پادشاهان صورت مرو

: روزبهان در جواب پیغام ما چه فرمود؟ ایشان از طریق مصلحت و عزت پادشاهی او گفتند شیخ: سعد فرمود که
اتابک سعد چون این . به دعای دولت مشغولم، و خواهان حضور توام: گوید رساند و می شیخ روزبهان سالم می

ا چه فرموده تا شیخ جواب پیغام مر: این نه سخن شیخ روزبهانست، با من راست بگویید: سخن بشنید،گفت
پرسی، شیخ روزبهان ما را به  ای پادشاه اگر راست می: یکی گفت. ر یکدیگر نظر کردنداست؟ ایشان همه د

زما ن احمد که فرزندش است پیغام تو ابلی شیخ فخرالدی. خلوت خانه و معبد خود راه نداد، و ما شیخ را ندیدیم
روزبهان اگر : حق تعاىل با من چنني خطاب فرمود: ید کهسعد را بگوئ: شنید، و جواب از خدمت شیخ باز آورد که

این سخن شیخ : اتابک سعد چون این بشنید، بگریست، فرمود. خواهی، بر پادشاهان صورت مرو ما را می
  . والله اعلم. بعد از آن به خدمت شیخ آمد، و زیارت شیخ دریافت. روزبهانست
. زنگی لشکری انبوه، باعدت و آلت به طرف شرياز آمدند اند که درعهد اتابک سعید تکلۀ بن آورده -حکایت

شیخ حال آنست که لشکری : شبانه برخاست و به خدمت شیخ آمد، گفت. اتابک تکله را این قضیه معلوم شد
است، و مرا لشکری و سازی نیست که با ایشان مقاومت کنم، و سر آن دارم که خود و خاصگیان از  هانبوه آمد

ه، و دل خوش دار، که خداوند تعاىل این ملک حوالت به من فرموده کلبرو ت: شیخ فرمود. طرفی بريون روم
استظهاری تمام بريون ه ه از خدمت شیخ روزبهان بکلاتابک ت. است، و ایشان را بدین شهر دست رسی نباشد

ضعی که به روز دیگر در حواىل شهر در مو. آمد، و اندک لشکری که داشت به قدر آن ساز و آلت حرب بساخت
اتفاق را زمني شیار کرده بودند، و آب داشته، لشکر . صحرای مسجد بردی معروفست حرب گاه ایشان آنجا بود

لشکر شرياز در آمدند، و ایشان . را پایها به زمني فرو رفت نخرب و در زمني آب داشته فتادند، اسبا ایشان از آن بی
شیخ این فتح نبود : اتابک بعد از آن به خدمت شیخ آمد و گفت .را دستگري کردند، و فتح و نصرت اتابک را بود

  . والسالم. اال به همت مباک تو
اگر آنچه منقولست مشروح . اگر چه از کرامات شیخ روزبهان از صد یکی و از بسیار اندکی رقم تحریر یافت

  . والسالم. از دریایی نموده گشتای  غرفه. گردد، به حد تطویل انجامد
  شیخ قدس الله روحه العزیزفی مدح ال
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 کســی کــه هســت ا زجــان دوســت دار روزبهــان
ـــــاش و افتخـــــاری دان ـــــد خـــــدمت او ب  مری
ـــر فشـــاند ز کـــونني دامـــن دل خـــوش  چـــون ب
 ز اهــل دل نــه عجــب چونکــه مهــر او ورزنــد

عـــالم افتـــادی ه وقـــت صـــبح خروشـــی بـــه بـــ
  بمانــــداین ســــخن خــــوب یــــاد گــــار شــــرف

  

ــــــ  ــــــود ب ــــــانه ب ــــــا در جــــــوار روزبه  دار بق
ــــانا ــــار روزبه ــــق افتخ ــــه ح ــــود ب ــــه ب  ز آنک

ــــــا در کنــــــار روزبهــــــان ــــــاد ملــــــک بق  فت
 کــــه مهــــرورزی حــــق بــــود کــــار روزبهــــان
 ز ســــــــــوز ســــــــــینه و از آه زار روزبهــــــــــان

  هســـــت شـــــرف یادگـــــار روزبهـــــان کـــــهچنان
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  باب چهارم 
  .لسان اهل حقایق و شرح ده کلمه از شطحیات مشایخه در فواید شیخ از تفسري و حدیث ب

  : مشتمل است بر سه فصلو این باب 
  فصل اول در تفسري 

  . فصل دوم از ذکر ده حدیث از احادیث نبوی که شیخ قدس الله روحه شرح آن فرموده
  . فصل سوم در شرح ده کلمۀ شطح از شطحیات مشایخ قدس الله ارواحهم

  الفصل االول فی التفسري 
اب خزاین اسرار الکتاب بها، النها مفتاح کنوز سمیت الفاتحة فاتحة النفتاح ابو: قال الشیخ قدس الله روحه

قفال عرف معانیها، یفتح بهااالن من . الئها ینکشف جمیع القرآن الهل البیانجلطایف الخطاب، الن
  . المتشابهات، و تقتبس بها انوار االیات

  . وم، والسني سره للخصوص و المیم محبته لخصوص الخصوصعمالباء بره لل: بسم الله
والسني ای بسنایی سمت اسرار المشتاقني فی هواء . قائی بقا ارواح العارفني فی بحار العظمةبالباء ب: او قال ایض

  . دی وردت المواجید اىل قلوب الواجدین من انوار المشاهدةجالهویة و المیم ای بم
  .و المیم مجدهان الباء بهاؤة، والسني سناؤه : و روی عن النبی صلی الله علیه و سلم

فاذکرونی بلسان االسرار، . قال الشیخ قدس الله العزیز. االیة» فاذکرونی اذکرکم« :قوله تعاىل. اخری فایدة
  . اذکرکم بکشف االنوار و اشکروا ىل بخالص العبودیة و ال تکفرونی بعد ادراک المعرفة

تکفرونی  الاح و و اشکروا ىل ببذل االشب. فاذکرونی باالعراض عن الکون اذکرکم باالرتفاع البون: و ایضا
  .بتعذیب االرواح

فاذکرونی فی زمان الغفلة، اذکرکم بانزال الرحمة، و اشکروا ىل بقصد القربة و ال تکفرونی بتساوی : و ایضا
  . البشریة

  . حقیقةالذکر االعراض عن الذکر و نسیانه، و القیام بالمذکور: قال الواسطی رحمة الله علیه
سر مع الحق یحتمل الموارد، و هو ذکره ایاک، لوال ذکره : فاذکرونی اذکر کم، قال: و قال بعض العراقیني فی قوله

  .ک ماذکرتهاای
ان ینسی کل شیی  و حقیقيةالذکر. اذکرونی بجهدکم و طاقتکم ال قرن ذکرکم بذکری، فیتحقق لکم الذکر: و قیل

  : سوی مذکوره، الستغراقه فیه، فیکون اوقاتة ذکرا وانشد
 ر ذکـــــــــراکانســـــــــاک اکثـــــــــ نـــــــــیالال

  

ـــــــــذل  ـــــــــن ب ـــــــــانیولک ـــــــــری لس  ک یج
  

ف یذکر بالزمان یذکر الحق بعقول مصنوعة و اوهام مطبوعة، فکیکیف : و قال بعض المتاخرین من اهل الخراسان
  . اذاالحق سبق کل مذکور. من کان قبل الزمان علی ما هوبه

  . مئن القلوباال بذکر الله تط: اذکرونی علی الدوام لیطمئن قلوبکم بی، النه یقول: و قیل
  اتم الذکر ان تشهد ذکرالمذکور لک بدوام ذکرک له، : و قال بعضهم

  . اذکرونی بالتوبة اذکرکم بالمحبة: و قیل
  .اذکرونی فی افراحکم، اذکرکم فی همومکم: و قیل
  . اذکرونی بالنعمة اذکرکم بالمزید: و قیل
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اولوالعلم قایما بالقسط، ال اله اال هو العزیز ئکة و  اله اال هو و المالشهدالله انه ال: قوله تعاىل. اخری فایدة
فشهد لنفسه . ان الله تبارک و تعاىل و تقدس، کان بذاتة و صفاته عالماً و عارفاً کما ینبغی منه لنفسه. الحکیم

فلیس مقابل علمه بنفسه جهل، و لیس مقابل معرفته بنفسه نکرة، و . بنفسه قبل القبل و کون البعد و کون الکون
حق اىل معرفته و لاذلیس ل. و شکر نفسه بنفسه. سه بنفسهفبل وصف ن. لیس مقابل شهادته بنفسه عجز و وحشة

فمراده من شهادته بنفسه قبل وجود . فائنی بنفسه علی نفسه لعلمه بعجز خلقه عن معرفة وجوده. العلم بنفسه سبیل
ادته لنفسه هفش. ود الخلق، و ان الله لغنی عن العالمنيالعلم تعلیما لعباده، تلطفا منه علیهم، و اال هو منزه عن وج

و الرسم بدا اىل الرسم، یعود . فالحقیقة بدت من الحقیقة، و یعود اىل الحقیقة. حقیقة، و شهادة الخلق له رسم
ثم خلق المالئکة، و کشف لهم . الن القدم منفرد عن الحدث من جمیع الوجوه علما و رسماً و حقیقة. اىل الرسم

ة من نور قدرته، فاقتبسوا من نوره نورا، فابصروا به آثار افعاله القدیمة، فشهدوا به و بوحدانیته و ازلیته و ذر
فرضی الله تعاىل به عنهم امرا و رسما ال حقیقة و . سرمدیته رسماً منهم فی العبودیة الحقیقة منهم فی الربوبیة

. جساد بالفی فلا عامر جمال ذاته فی مصابیح ارواحهم قبل االثم خلق االنبیاء و االولیاء، و ابرزلهم انوا. وصفا
فنظروا بنوره اىل جماله و جالله، و تحريوا فی کنه عظمته و کربیاء جربوته، و عجزو عن ثنائه و وصفه و شکره 

فی اقرارهم شهدوا بعد ف. الست برکم؟ قالوا بلی: بنعت تعریف نفسه لهم، فقال: فخاطبه الحق جل سلطانه. لنفسه
و الفرق بني شهادة المالئکة و بنی آدم من اهل .فشهادتم رسم التعلیم، ال من حقیقة رسم القدم. محل الخطاب

و ایضا شهادة المالئکة من رویة . ا من حیث الیقني و اولوالعلم من حیث المشاهدةدوالعلم ان المالئکة شه
  . االفعال، و شهادة العلماء من رویة الصفات

و ایضاً شهادة المالئکة من رؤیة العظمة، و شهادة العلماء من رؤیة الجمال و الجل ذلک یتولد من رؤیتهم 
دة بعضهم من المقامات، و شهادة بعضهم من هافش. و شهادة العلماء بالتفاوت. الخوف، و من رؤیةالعلماء الرجاء

و خواص اهل العلم یشهدون به له . اهداتالحاالت، و شهادة بعضهم من المکاشفات، و شهادة بعضهم من المش
شهادتهم متعرقة فی شهادة الحق، النهم فی محل . بنعت ادراک القدم و بروزنور التوحید من جمال الوحدانیة

  . المحض من رؤیةالقدم
یة، ثم خلق الخق حدیة و االبدان الله شهد لنفسه بالفردانیة و الصمدیة و اال: و قال ابن عطاء رحمةلله علیه

الن شهادتة لنفسه حق و شهادهم بذلک رسم، و انی . ة، فال یطیقون حقیقة عبادتهام بعبادة هذه الکلمهفشغل
  . یسوی الحق مع الرسم

الاله اال اله، فما قدرت : بقیت البارحة اىل الصباح اجهدان اقول: ال صحابه و قال ابویزید، رحمة الله علیه، یوما
و اعجب ممن . قلتها فی صبای جائتنی وحشة تلک الکلمة، فمنعتنی عن ذلکذکرت کلمة : ولم؟ قال: قیل. علیه

  . یذکرالله و هو متصف بشئی من صفاته
شهادةالذر للحق بالوحدانیة، و  عن دخل ابن المنصور رحمةالله علیه، بمکة، فسئل: و قال المزنی رحمة الله علیه

حیث رضی به نعتا و امرا، و ال یلیق به وصفا و ال فقال هذایلیق به من . هذا یلیق بالحق: عن التوحید فقلنا
  . حقیقة، کما رضی بشکر نالنعمه انی یلیق شکرنا بنعمه

و عالم بصفاته و نعوته، . عالم بامرالله و احکامه، فهم علماء الشریعة: ان العلم ثالثة: و اولوالعلم: قیل فی قوله
  . الربانیونو عالم به و باسمائه، فهم العلماء . علماء السنة مفه
  .و هو العزیز الحکیم، العزیزان یمتنع کنه قدمه من مطالعة المخلوقني: قوله

قال . قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاءاالیة: قوله تعاىل. فایدة اخری
و الجربوت، و  ملکوتوال الشیخ، قدس الله روحه، خص الله تعاىل نفسه ومدحه بملک الربوبیة و انه ذوالملک
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  . ملکه قدیم، و هو موصوف به فی االزل، و یبقی له اىل ابدا البد و هو متفرد به
ء و هواالصطفا] نبیاء بهفالملک الذی خص اال. و اولیائه[ثم خص بملکه الذی هو صفاته من یشاء من انبیائه 

و . و المعراج و المنهاج والرسالة و النبوه جتباء و الخالفة و الخلة و امحبة و التکلیم و االیات و المعجزاتاال
ض بما ذکرت من االنبیاء صلوات الله علیهم، آدم و شیث و ادریس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسمعیل خ

و اسحق و یعقوب و یوسف و یونس و لوط و شعیب و حرقیل و خضر و موسی و هرون و یوشع و کالب و ایوب 
یحیی و عیسی و محمد سیدالرسل و خاتم االنبیاء صلوات الله و سالمه علیه و علیهم  و داود و سلیمان و زکریا و

  . اجمعني
. ، فظهر منهم االیات و المعجزاتعلیهم السالم، کسوة الربوبیة و السلطنة. فکسی الله تعاىل سفرة االنبیاء و الرسل

 فی ازىل ة ازلیة سبقت لهم بعنایة الله تعاىلو هذا موهبة خاص. و قهر و ابعز ملک النبوه و الرسالة جبابرة االرض
تشاء و تنزع الملک ممن  توتی الملک من«: خذالن فی سابق علمه و هو معنی قولهعلمه و حرمها علی اهل ال

  : و اما الملک الذی خص به اولیائه فعلی اربعة اقسام. »الینال عهدی الظالمني«:و ما قال تعاىل لخلیله» تشاء
  . مثل تقلیب االعیان و طی االرض و استجابة الدعوة، و هو الهل المعامالت: ت و االیاتقسم منها الکراما

لتوکل و واو قسم منها و هو اشرف من االول، و هو المقامات،، مثل الزهد والورع و التقوی و الصرب و الشکرو
الطمانینة، و هو اول  الرضا و التسلیم و التفویض، و التقویم و الصدق و االخالص واالحسان واالستقامة و

  . الدرجات
و الشوق و هو اشرف من الثانی، هو الوجد والنجوی و المراقبة و الحیاء و الخوف والرجاء و المحبة : و قسم منها

  . ، و هو الهل الحاالتو العشق و السکر و الصحو
لتفریدو الفناء و البقاء، و و هو اشرف من الثالث، و هو الکشف و المشاهدة والمعرفة و التوحید و ا: و قسم منها

  . هو الهل المعاینات
و من حرم منها، . ض بها، فقد بلغ ذروة ملک االزل واالبدخفمن . هذه االحوال التی ذکرناها اصل ملک الوالیة

فملکوا جمیع القلوب بفراست نور الغیب، و یدل بانزاعها . یعزبهاسادة اولیائه. فقد سقط عن حظ الدنیا و آلخرة
  . ئه حتی الینالوا عهد کرامته فی الدنیا و آلخرةعن اعدا
تنزع الملک «و . یعنی صرف المحبة بحلة الکرامة و نعت الطهارة عن االکوان» توتی الملک من تشاء«و ایضاً 

» وتعز من تشاء«. ه استعداد المعرفهلمن لیس : ای» ممن تشاء«ملک العبودیة وعرفان الربوبیة » مممن تشاء
  .حرامان و الخذالن و فقد حقایق القرآنبال» تشاء و تذل من«. والعشق.  باالنس و الشوق
و هذا دلیل علی ان االیمان الیتحقق علی شخص اال بعد الکشف و السالمة له . الملک االیمان:و قال ابوعثمان

شاء و تنزع توتی الملک من ت«: قال الله تعاىل. یکون عاریة، و ربما یکون عطاء فی االنقالب اىل ربه، و ربما
  .فهو مرتسم برسم الملوک، و قد نزع منه ملکه» الملک ممن تشاء

و . الملک المعرفة، تعطی معرفتک من تشاء من عبادک و تنزعها عمن تشاء: و قال محمدبن علی رحمة الله علیه
و ای منک االصطفاء » بیدک الخري«. و تذل من تشاء باالعراض عنه. ک و اجتبائکئتعز من تشاء باصطفا

  . االجتباء قبل اظهاره عباده العابدین
طوبی : و قال. »قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء«و قال الواسطی فی قوله 

  . لمن ملکه قلبه و جوارحه کی یسلم من شرورهما
  .والله اعلم. بالمکون عن الکونني ءالملک فی االستغنا: فی قوله. و قال الشبلی

ای جعلکم خزاین جودی من المحبة و المعرفة و » و هو الذی جعلکم خالیف االرض«دة اخری قوله تعاىل فای
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ار و االوتاد و یعاىل، فی هذه االمة النجباء و االولیاء و االصفیاء و االنبیاء و االتقیاء و االخو بني، ت. الوالیة
اذامات و احد : ال و اولیاء فی حدیث مروی بقولهالخلفاء، یخلف بعضهم بعضاً، کما وصف ، علیه السالم، االبد

  . منهم ابدل الله مکانه واحدا
درجة . القتداء بعضهم ببعض. و رفع بعضکم فوق بعض درجات: ان درجاتهم متفاوتة بقوله: و صرح بخطابه

جة بعضهم المعامالت، و درجة بعضهم الحاالت، و درجة بعضهم المکاشفات، و درجة بعضهم الفراسات، و در
لدنیات، البعضهم الکرامات، و درجة بعضهم المواجید و الواردات، و درجة بعضهم الحکمیات و درجة بعضهم 

و در جة بعضهم المعرفة، و درجة بعضهم التوحید، و درجة بعضهم التلوین، و درجة بعضهم التمکني، و درجة 
بعضهم الحرية و درجة بعضهم الوله و  بعضهم الیقني، و درجة بعضهم الفناء، و درجة بعضهم البقاء، و درجة

و درجة بعضهم االتصاف، و درجة بعضهم االتحاد و علم الغیبة، و درجة بعضهم السکر، و درجة بعضهم الصحو، 
و ما . لسر و معرفة السر و الخرب و معرفة الخرب و العلم المجهولخاص و علم العلم و معرفة العلم و االعام و علم ال

  . سة و طریق منطمسة الن هناک ظهور کنه القدم والیبقی مع القدم االالقدمذلک االرسوم مندر
و لما فصلت العري قال ابوهم انی الجدریح یوسف لوال ان تفندون قال الشیخ لما خرج : فایدة اخری قوله تعاىل

فقال . صر، هب ریح الصباعلی القمیص و جاعت اىل یعقوب، و هبت علی وجهه، و نشقته ریح یوسفمالعري من 
و . انی الجدریح یوسف و جد ریح یوسف من مسافة ثمانني فرسخا، النه کان فی کل انفاسه مستنشقالریح یوسف

هکذاشان کل عاشق یتعرضون لنفحات ریح وصال االزل و یستنشقون نسایم ورد مشاهدة االبد بقلوب حاضرة 
  : تني کل وقت شوقاً اىل تلک المعادنهذین البی م ینشدونکانه. فی سحاری الخلوات والبوادیوعیون باکیة 

ــــــــا ــــــــه خلی ــــــــان بالل ــــــــی نعم ــــــــا جبل  ای
ــــــــــــمت ــــــــــــباریح اذا ماتنس ــــــــــــان الص    ف

  

ــــــــص ىل نســــــــیمها   طریــــــــق الصــــــــبا یخل
 علــــــی نفــــــس مهمــــــوم تجلــــــت همومهــــــا

  

ما . رحمنان لربکم فی ایام دهر کم نفحات االفتعرضوالنفحات ال: و کذلک قال النبی، صلی الله علیه و سلم
طلبتهم عرایس القدم فی قمیص  حیث را قبوا لوایح کشف الصفات من معادن الذات و اطیب حال المحبني

  : لتباس، کانهم ینشدون من غایة الشوق اىل تلک المعاهد هذین البیتنياال
ـــــــا ـــــــک المعاهـــــــد انه ـــــــی تل  ســـــــالم عل
ــــن ســــواکن ارضــــها ــــد صــــرت ارضــــی م    فق

  

شـــــــــــــریعة ورد او مهـــــــــــــب شـــــــــــــمال  
ـــــــــال ـــــــــف خی ـــــــــرق او بطی ـــــــــب ب  تخل

  

، انظر کیف اخرب ا، و ما انور لوایحههاااللهیة، ما احسن شمایلها، و لما اطیب لطایفالحسنه القصة فدیت لهذه 
علم یوسف مواسات . نحن نقص علیک احسن القصص: سبحانه من حسن احوال العاشقني و المعشوقني قال

اىل وصال یعقوب اذکر  ریح الصیا فاودعها ریحه، حتی اسرع من البشري فی اتصال الخرب اىل یعقوب شوقاً منه
  : فی هذه المعنی بیتني لطیفني

 می الـــــــــیهمنســــــــیم الصـــــــــبابلغ ســـــــــال
ــــــت نازحــــــا ــــــی و ان کن ــــــم لن ــــــل له    فق

  

ـــــــیهم  ـــــــالهبوب عل ـــــــق ب ـــــــلک و ارف  بفض
 فروحــــــــی و قلبــــــــی حاضــــــــران لــــــــدیهم

  

 نســــــــیم الصــــــــبا ان زرت ارض احبتــــــــی
ــــــــــی رهــــــــــني صــــــــــبابة  و بلغهــــــــــم ان

  

ــــــــــالف ســــــــــالم   ــــــــــی ب فخصــــــــــهم من
 امو ان غرامــــــــــی فــــــــــوق کــــــــــل غــــــــــر

   
فريیب المخرب بما . علم ان لم یکن فی بالء المعشوقني لم یستنشق ریح المعشوق» لوالان تفندون«: و معنی قوله
  . لو کشف له
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فاذن الله له فی ! خضنی بان ابشره بابنه: ان ریح الصبا سال الله تعاىل، فقال: قال جعفر، رضی الله عنه، یقال
انک لفی ضاللک « :فقال له اوالده» انی الجد ریح یوسف«: و قال و کان یعقوب ساجدا، فرفع رأسه،. ذلک
و کان الریح ممزوجاًبالعنایة و الشفقة و الرحمة و االخبار بزوال المحنة، و . ای فی محبتک القدیم. »القدیم

  . کذلک المومن المتحقق یجدنسیم االیمان فی قلبه و روح المعرفة من العنایة التی سبقت له من الله فی سره
  .کان امر یوسف و جدفیه علی یعقوب شکال، فلما زالت المحنة تغیريت بکل وجه الحالة: قال االستادو 
و لما زال البالء و . کان من یوسف اىل یعقوب اقل من مرحلة حیث القوة فی الحب فاسرت علیه خربه و حاله: قیل
فاما . الیعرف ریح االحباب االاالحباب: الحه، و بینهما مسافة ثمانني فرسخا من مقامه اىل کنعان، و یقجدری

  . علی االجابت هذا حدیث مشکل ان یکون لالنسان ریح
 فنبهم علی ترک المالمة فلم ینجح تفرس فیهم انهم یبسطون لسان المالمة» لوال ان تفندون«:فی قوله: و قیل

لم یحتشموا اباهم، و » اللک القدیمتالله انک لفی ض«:فیهم فزادوا فی المالمة بان قرنواکالمهم بالقسم و قالوا
  . لم یراعوا حقه فی المخاطبة فوصفوه بالضالل فی المحبة

و هذا سنة . و یقال ان یعقوب قد یعرف من الریاح نسیم یوسف و خرب یوسف کثريًا حتی جاء االذن للریاح
  : انشدوا هو فی معنا. االحباب مسئلة الدیار و مخاطبة االطالل

ـــــــی الســـــــتهدی الر ـــــــاح نســـــــیمکمو ان  ی
   و اســــــــالها حمــــــــل الســــــــالم الــــــــیکم

  

 اذا اقبلـــــــــت مـــــــــن نحـــــــــوکم بهبـــــــــوب 
 فـــــــان هــــــــی یومـــــــا بلغــــــــت فاجیــــــــب

  

مة بروحک، بسرک هایم فی قفار ظای انت غایب فی واد الع»تالله انک لفی ضاللک القدیم«:قوله تعاىل
ق و المحبة، فرتی ناحیة االزلیة، و بعقلک تائه فی شوامخ القدرة، و به قلبک مستغرق فی بحار الشوق و العش

جمال معشوقک، و تستنشق من جمیع الریاح نسیم محبوبک، و انت و الله الیعترب قولک بهذا، فانت تحري 
  . العاشقني و هیجان المحبني

و » انک لفی ضاللک القدیم«:ما العشق؟ قال ضالل، االتری اىل قوله: قال جعفر، رضی الله عنه، سئل بعضهم
کذلک القوه علی وجه . لی الوجه، ان قمیص الحبیب لم یکن له موضع اال وجه العاشقحکمة القی القمیص ع

ب اقدام المعشوقني علی عیونهم کیف ال یوضعون قمیص االحباب علی اق ترعشّاو فی موضع یضع ال. ابی
  . وجوههم

: ها علی عینیه، و قالو وضع. ی ان النبی صلی الله علیه و سلم، اذا رای وردا اوباکورة، قبلهاوو فی حدیث المر
  . هذا حدیث عهد بربه

  . القی علی وجه نورالرضا، فارتد بصربه مواقع القضاء: قال النهر جوری
: و قال سفني. فح منه فی بکاه، و التاسف علی غريه، ورد یوسف الیهصو قال بعضهم لما جاءالبشري من الله بال

اآلن تمت : علی االسالم، قال: ترکت یوسف؟ قال علی ای دین: لماجاء البشري اىل یعقوب، قال له یعقوب
  . النعمة

: قال الشیخ فی معناه. »من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة«:قوله تعاىل: فایدة اخری
التربی من الکون و ما فیه بنعت تصاغره فی عني من یری القدم، و بذل الوجود : ان العمل الصالح ثلثة اشیاء

ء،و رفع النظر عن الجزاء و االعواض بکل حال و هو مؤمن بان تصاریف الربوبیة بنعت الرضاء و اللذة فی البالل
  . وجوده و طاعته الیلیق بحضرت القدم

  . الحیوة الطیبة اسقاط الکونني عن سره حتی یبقی مع به: و قال ابن عطاء
  . کونک قلب بقی مع الله بال رؤیة اللذ: و قال سهل بن عبدالله
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  . و قیل عیش الفقراء الراضني. و قال النوری الحیوة الطیبة عیش الفقراء الصرب
  . هوا العیش مع الله و الفهم عن الله: و قال الجریری

رضی الله و قال ایضاً، . یعیش مع الخلق بالنفس، و قلبه معلق بمشاهدة الله: و قال جعفر الصادق، رضی الله عنه
  . بدن مع الوفاء، و روح مع اللقاءقلب مع الصفاء، و : عنه
  .ک حیوة طیبةلو لسانه فی ذکر الله و جوارحه فی خدمته، فذاذا کان قلبه فی محبةالله : ل ایضاو قا

عیش السرمدیة، و حیوة االبدیة و صدق العبودیة و قرب الصمدیة و : اذا اجتمع له خمس مقام و هی: و قال ایضا
  .ملک االزلیة، فذلک حیوة طیبة

فما طابت حیوة احد االبالرضاء بما قدرالله و . هوالرضاء بالمیسور، و الصرب علی کریه المقدور: قال الواسطیو 
  . قضی

العمل الصالح الیکون من غري المؤمن، فمعناه عمل صالحا فی الحال، و هو مومن :»و هو مؤمن«: و قیل فی قوله
ای مصدق » و هو مؤمن«: فان االمور بخواتیهما، و یقال. االمع وفاء المالالن صفاء الحال الینفع . فی المآل

  . بان نجاته بفضل الله بعلمه الصالح
  :و فی معناه قالوا. الحیوة الطیبة ما یکون مع المحبوب: قال الحیوة الطیبة هو نسیم القرب و قالیو 

 نحـــــــن فـــــــی اکمـــــــل الســـــــرور ولکـــــــن
   عبــــــت مــــــا نحــــــن فیــــــه اهــــــل ودادی

  

 لـــــــــــیس اال بکـــــــــــم یـــــــــــتم ســـــــــــرور 
 غیــــــــــب و نحــــــــــن حضــــــــــور انکــــــــــم

  

و کم بني من له . فاما الخواص فالحیوة الطیبة لهم ان الیکون لهم حاجة و السؤل واللزب و المطالبة: قال االستاد
  . االولون قایمون بشرط العبودیة و اآلخرون معتقون بشرط الحریة.مراد فريتفع و بني من الارادة له فال یرید شیئا

اآلیة، قال الشیخ فی » ا قضی موسی االجل و سار باهله آنس من جانب الطور نارافلم«:قوله تعاله. فایدة اخری
افهم ان مواقیتا النبیاو االولیا وقت سرياالسرار من بدو االرادة اىل عالم االنوار، و انفاسهم من بدو : معناه

ی شرایف االحوال فی االرادة، بل من وقت الوالدة، بل من کون الروح اىل العدم فی مشاهدة القدم منقسمة عل
کل نفس لهم سري و وجد و حال و خطاب و مقام و کشف و مشاهدة، فاجعل ذا االرادة اجل المعامالت و اجل 

و امارات الکواشف لموسی علیه السالم و لم یبق علیه حق » و ایل العارف«فاذاتم . المقامات و اجل الحاالت
القدم فی عني الجمع و بان نور االزل فی النار بعد انقضاء االرادات و المقامات و المعامالت، و ظهرله عني 

المعهودة، کذلک تجلی و الحکمة فی ذلک ان طبع االنسانیة یمیل اىل االشیاء . »انی آنست نارا«:االجل قال
ای ابصرتها و » انی آنست نارا«: الستیناس، وقالنار الستیناسه بلباس االلتباس، فاخرب عن حال االنور فی ال

النه کان . النور فی لباس الناربفتجلی الحق شتاء ن و کا. و ال یخلوالنار من االستیناس خاصة فی الشتاء. هاآنست
و هذا سنته تعاىل اال تری اىل جربئیل علیه السالم، : فی طلب النار فاخذ الحق مراده، و تجلی من حیث اراد به

فلما وصل موسی . فاکثر اتیانه الیه، کان علی صورة دحیةانه و اذا علم ان النبی صلی الله علیه و سلم احب دحیة، 
ثم عني . ثم ذهب النور و بقی عني الصفة. اىل المقصود، ذهب النار، و بقی النور و ذهب االنس و بقی القدس

 فلما و له و تحري فی صولة االزل، و بان العیان، لم یبق له العرفان، و ظن ظنونا منها انه کان فی سره این. الذات
و کان . انا، و ایش ما اری؟ هل یرون لموسی ما یری موسی اوان موسی نام عن موسی و مایری، او یری و الیعرف

. هلانی اناال! این انت یا موسی: البدیهة خارجاً عن العادة فناداه الحقبان یضمحل فی الحرية، اذا بان الکشف 
النس ثم بالقدس، و بقی مع اىل الجمع حتی انس بافاوقعه بطیب الخطاب من الفناء اىل البقاء و من المعرفة 

م ثم واسطة ثم حقیقة، فارتفع الوسایط، و بقی ئفاوایل االحوال دسائم و سا. الحق بنعت العرفان فی محل العیان
  . الحقایق
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ابهم  :قال الشیخ فی معناه. فاوحی اىل عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رای، اآلیة: قال الله تعاىل. فایدة اخری
النه ما عني » ما اوحی«:الله سر ذلک الوحی الخفی علی جمیع فهوم الخالیق من العرش اىل الثری بقوله تعاىل

ان لو بني کلمة من تلک :و اظن. ای شیی اوحی اىل حبیبة الن بني المحب و المحبوب سر الیطلع علیه غريهما
احتمل . لک الوارد الذی ورد من الحق علی قلب عبدها من ثقل ذیعاالسرار لجمیع االولني و اآلخرین، لما تو جم

تیة البس الله ایاه و لوال ذلک لم یحتمل ه علیه، بقوة رحمانیة ملکوتیة الهوذلک المصطفی، صلوات الله و سالم
االرواح و االجسام، و ت االحکام، و لفنیت لذرة منها النها انباء عجیبة و اسرار ازلیة لو ظهرت کلمة منها، لتعط

هکذا رسم العلوم المجهولة التی تنبی، عن عني العشق . سوم و اضمحلت العقول و الفهوم و العلومدرست الران
و ذلک سرفی سر و غیب، یسقط عند ذلک حکم العبودیة، الن ذلک محض االنبساط و . بني العاشق و المعشوق

ربما نشق . قدس و انوار االنسال حرظهور الکشف الکلی و غلبات سیول الرحمة االزلیة الواسعة التی تجری من ب
دانها، و فیطريون بوج. وصال و شمال الجمالالله من نفحات رحمتها و وردها مشام المستنشقني نسایم ال

یضحکون و یبکون و یرقصون و یصیحون من لذة ما وصل الیهم من عرفانها و یسرتون تلک االسرار عن االغیار، 
  : کما انشد

ـــــری و ـــــتودعت س ـــــا اس ـــــری م ســـــرهلعم
  حظـــــــــة مقلتـــــــــای بلحظـــــــــهو لـــــــــو ال 

  

ســـــــــوانا حـــــــــذارا ان یشـــــــــیع الســـــــــرائر  
ــــــــــــواظر  فیشــــــــــــهد نجوانــــــــــــاالعیون الن

  

ــــــه ــــــی و بین ــــــوهم بین ــــــت ال   ولکــــــن جعل

  

  رســــــوال فــــــادی مــــــا تغیــــــب الضــــــمائر 

  

. بینه سرا اىل قلبهو بالواسطة فیما بینه » فاوحی اىل عبده ما اوحی«: قال جعفر الصادق، رضی الله عنه، فی قوله
  . یعلم به احد سواه بال واسطة، اال فی العقبی حني یعطیه الشفاعة المتهال

و ما کان مخصوصا به کان . القی اىل عبده ما القی، و لم یظهر ما الذی اوحی، النه خصه به: قال الواسطی
  . مستورا، و ما بعثه به اىل الخلق کان ظاهرا

الن .  رؤیة فؤاده، علیه الصلوة و السالم، و لم یذکر العنيذکرالله تعاىل» الفواد فما رای بما کذ«: قوله تعاىل
اراه جماله . رؤیة العني سر بینه و بني حبیبه، و لم یذکر ذلک غريه علیها، الن رؤیة الفؤاد عام، و رویة البصر خاص
فصار جسمه . عیاناً، فراه ببصره الذی کان مکحوال بنور ذاته و صفاته، و یبقی فی رؤیته بالعیان ماشاءالله کان

فرأی فؤاده جمال الحق و رأی ما رأی . فوصلت الرؤیة اىل الفؤادفرای الحق بجمیعها، . بجمیعه ابصارا رحمانیة
ما کذب الفؤاد ما «: االبهام و کشف العیان بقوله. و لم یکن بني ما رأی بعینه و بني ما رأی بفواده فرق. عینه
اذکان باطن حبیبه هناک ظاهرا، و ظاهره . کما رأی بصره بالظاهر ن الظان انما رأی الفؤادلیسظحتی الی. »رأی
راه بجمیع شعراته و ذرات وجوده و لیس فی رویة الحق حجاب للعاشق الصادق، فانه یغیب عن الرؤیة . باطنا

رایت ربی «: و کذلک قال علیه الصلواة و السالم. شیئی من وجوده، فبالغ الحق سبحانه فی کمال رؤیة حبیبه
  . رواه ابن المسلم الحجاج فی صحیحه» نی و بقلبیبعی

  . به ما یبصره بقلبهر و قال هو فی مشاهدة» ذب الفؤاد ما رأی البصرکما «: قال سهل
  . آه العنير د القلب خالف ماما اعتق: قال ابن عطاء

و . ل الوارد علیهاذالقیا قد یظهر مضطرب السر عن حم. لیس کل من رای مکن فوأده من ادراکه: و قال ابن عطاء
الرسول، صلی الله علیه و سلم، محموال فیها فی فوأده و عقله و حسه و نظره و هذا یدل علی صدق طویته و حمله 

  . فیما شوهد به و السالم
اذا جاء نصرالله و الفتح ورایت الناس یدخلون فی دین الله . بسم الله الرحمن الرحیم«: قوله تعاىل. فایدة اخری
  »ح بحمد ربک و استغفره انه کان تواباافواجا فسب
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اذا جاء نصر الله و الفتح، نصرالله لحبیبه و جمیع احبائه، افرادهم : قال الشیخ، قدس الله روحه، فی معناه
بقردانیته عمادونه و انجاهم عن حبس النفوس و ابالغهم مقام االنس و ظفرهم علی کل نعته لهم و ادل ما علیهم 

  . الفتح انفتاح ابواب الوصال و انکشاف انوار الجمال و بلوغهم عني الکمال من حقوق العبودیة، و
وقوع نور القدس فی القلب اذا ذهب قیام الحدثان فجاءالنصر، و اذا  والفتح نصرالله کشف غطاءالنفس: وایضاً

وة و مشقة الرسالة خلصه من اعباء النبتو ذلک بشارة الله لحبیبه بوصوله الیه و . انکشف جمال الرحمن قام الفتح
اذا » فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا«: و رؤیة االغیارفامره بتقدیسه لنفسه و االستغفار منه المته بقوله

نفسه الیه کان معه بحار السنا و  قام فی التوحید، و اقبل بکماله نحو الحق عند رجوعه منتکمل فی المعرفة و اس
فامره باستیناف . فسقط عنه مامعه من جمیع الثناء. فابرز الحق نورا من قدس قدمه .العرفان و االیقان و االیمان

  . ثنائه به البنفسه، واعلمه بطریق الثناء علیه فی ایام الوصول الیه
ای نزهه عماجری علی قلبک فی طول عمرک، فانه اعزمن ان یلحقه وصف الواصفني » فسبح بحمد ربک«: قال

ربک فسبحه ای بحمد » فسبح بحمد ربک«: االتری کیف قال. بکره بحمده لفانت سبح. و حمد الحامدین
  . ی االزلالحمد الذی حمد نفسه ف

بحمده ما وصل مدحته مدح المادحني و ال حمد الحامدین، و استغفره من  ای سبح بحمد ربک الذی: و ایضاً
حدثان ال یلیق بجمال الرحمن، به فان الکل معلول، اذ وصف ال حمدک و ثنائک و جمیع اعمالک له و عرفانک

و کان قابل التوب فی االزل ذی الطول و المنة علی عباده حیث قیل . بوصفه ال بوصف الغري فانه کان موصوفا
االعرتاف بالجهل عن المعرفة بحقیقة و ثناء هم و تسبیحهم و توبتهم اذا کان بنعت العجز عن ادراک کنه قدمه، 

  .وجوده
اذا شغلک به عمادونه فقد جاءالفتح من النصر، و الفتح هو » اذا جاء نصرالله و الفتح«ن عطاء، فی قوله بقال ا

  . النجاة من السجن و البشری بلقاءالله تعاىل
ای فتح علیک العلوم، فسبح بحمد ربک و استغفره علی ما کان منک من قلة العلم بما ارید : سطیاو قال الو

  .منک انه کان توابا
  . ه قلبک برؤیة منته علیک، اقبل الله قلوب عباده الیک حتی یاتوک فوجًا فوجااذا فتح الل: و قیل

احمدالله حیث جعلک سبب وصول عباده الیه، و استغفر الله من مالحظة دعائک فان من اجابک : قال بعضهم
علنا الله ج. ادة فی االزل، فریق فی الجنة و فریق فی السعريعلس» له«وقت المیثاق، و کنت » اجساف«هو الذی 

  .من السعداء المقبولني
  . فصل دوم در شرح ده حدیث از احادیث نبوی

ات بر رسول صلی الله وه، و مرصللتحمید حق جال شیخ رحمة الله علیه، در دیباچۀ کتاب شرح احادیث بعد از
یة اشارته کل کلمة صدرت من معدن الرسالة بحر من بحار الحکمة، و کل لفظة سارت من کفا: علیه چنني فرموده

فغرفت غرفة من مکنونات اسرار .علماء و عقول العقالءهماء و علوم الفهوم الف انهر من انهار المعرفة، یستغرق فیه
ه یه قبضة من لطایف رموزه الرباینة و بینتها بلسان المعرفة و الله المستعان و عللیدر کماضت من بَبنبویة و قلا

  . التکالن
و ذلک . العلم علمان علم ثابت باللسان و علم ثابت بالقلب: لی الله علیه و سلمقال النبی، ص: الحدیث االول

  . خلقه صدق رسول اللهعلی حجة الله 
. علم شریعتست، و یکی عبارت از علم طریقته این دو علم یکی اشارت ب: شیخ قدس الله روحه، چنني گوید که

. باطن است، و علم باطن حقیقت علم ظاهر است و این هر دو علم دوحجت است برخلق که علم ظاهر گواه علم
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معامالت و مقامات، و علم باطن راه ه علم ظاهر راه نمایده است ب. واین هر دو علم ره نمایی است بطریق حق
و این هر دو بر مومنان و صادقان و : پس علم علما را و حقیقت اولیا را. نمایست به احوال و معارف و کواشف

و . بعد الحق االالضاللوماذا . و بواسطۀ علم راه راست از گمراهی پیدا گشت. حجت استسالکان طریق الله 
و . علم باطن و اقتدا نکند به علم ظاهر، علم ظاهر حجت است بر ظاهر او و بر احکام اوه رد باکس که باور ندآن

کس سان ظاهر بر آنه لعلم باطن حجتست بر باطن او در احوال و مقامات و همچنني حجت است علم شریعت ب
. و علم باطن علم اسرار ملکوتست و آن علم نه از علم تکلیف است. که نیست مر ویرا سري باطن در طلب معرفت

  . و این علم علم خضر و الیاس است. اند بل موهبتی است خاصه که اهل اصطفا را ارزانی داشته
ىل علی وجه االرض ثلثمائة عباد، قلوبهم علی قلب ان لله تعا: قال النبی، صلی الله علیه وسلم. الحدیث الثانی

قلب جربئیل علیه  یآدم، صلوات الله علیه، و اربعني قلوبهم علی قلب ابراهیم، علیه السالم، و سبعة قلوبهم عل
السالم، و خمسة قلوبهم علی قلب میکائیل، علیه السالم، و ثلثة قلوبهم علی قلب اسرافیل، علیه السالم، و واحد 

  . علی قلب عزرائیل علیه السالمقلبه 
  .صدق رسول الله

در این حدیث سید عالم، صلوات الله و سالمه علیه، فضیلت و مرتب خود بیان : شیخ رحمة الله چنني فرمود که
  . و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، علیهم السالمفرمود بر آدم و ابراهیم و جربئیل 

دالی امت او بدیدۀ د بُنبین ت بود که آنچه سادة انبیا و قدوة مالئکه میدالی امت او را این فضیلچون دلهای بُ
و مالئکه در تحت  انبیاء و اولیاء یاز آن معنی که دلها. دل خود نفرموده د، و بهیچ دل تشبیه آن بنبین دل او را می

  . کند  میکنند، و دل مبارک وی فوق العرش در میدان جربوت و انوار قدم سري و طري العرش جوالن می
علم اسماء و اصطفاء است، و موضع دل آدم ماند محل ه دیگر ازین حدیث ما را معلوم گردانید که آن دلها که ب

  . ه دل آدم بدین صفات موصوف بودکممحبت و حزن و ندمت علی الدوام، چنان
همچنانکه دل . دیگر اعالم فرمود مارا از دلهای چهل گانه که محل خلت و یقني و مشاهده و مکاشفه است

 کههمچنان. ابراهیم خلیل صلوات الرحمن علیه، برگزیده بود به خلت و محبت و مشاهده و یقني و رؤیت ملکوت
  .و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و االرض، و لیکون من الموقنني: حق تعاىل در قرآن وصف وی فرمود

حل جالل و اجالل و هیبت و معرفت و خوف است، دیگر ما را مفهوم گردانید که دلهای هفت تنان موضع و م
  . اند، و این مرخاصیت جربئیل است، علیه السالم واین طایفه را تقلیب اعیان ارزانی داشته. چنانچه دل جربئیل

 گرداند ما را که دل آن پنج تن، که دل ایشان چون دل میکائیل است محل رجا و بسط و از این حدیث معلوم می
این است که خازن امطار و  از و. که بر دل میکائیل این صفات غالب استغیب است، همچنان و انبساط و علم

  . ارزاق بنی آدم است نبات و
دل اسرافیل ماند، محل وحی و الهام و رؤیت عظمت سلطان ه از آن که دل آن سه تن که ب را و دیگر خرب داد ما

  .اند و این طایفه اهل تمکني و احتشام. ستکربیاء حق و احتشام که دل اسرافیل بدین صفات متصف ا
شود که مقام او  و از این بیان معلوم می. صاحب هیبت و صاحب سلطنت بودد که دل قطب دیگر اعالم فرمو

و علم مالئکه وانبیاء در جنب سید . باالی مقام اولیاء است چنانکه علم عزرائیل باالی علوم این مالئکه است
داند  زیرا که رسول، صلوات الله علیه، همه را می. همچنان بود که قطره به نسبت با دریا انبیاء صلوات الله علیه،

نور حق، و در عني الحمع بود در همۀ احوال، و از سر او پوشیده نبود هر چه ه علم حق، و اشیاء را شناخته به ب
الیتقلب «: والتحیة و الرضوان چنانکه فرمود، علیه الصلواة و السالم. خواهد بود و هر چه بود و هر چه نبود

و هو مرآت الوجود، و دل مبارکش دل آفرینش بود، و وجود شریفش آینۀ کون، درو » جناح طایر اال و عندنا علم
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  .والسالم. درخشان بود افعال قضا و قدر از عرش تا به ثری در همه وقت
قلبی، و انی الستغفر الله فی الیوم اکثر من  و انه لیغان علی«: قال النبی، صلی الله علیه و سلم -الحدیث الثالث

  .صدق رسول الله» سبعني مرة
زحال رسول، و در بیان این حدیث شصت وجه ایراد این سریست ا. فرماید که شیخ ما رحمةالله علیه چنني می

لتقاط از آن چند وجه که قریب الفهم بود ا. بعضی نقل از مشایخ کرده و بعضی استنباط خاطر مبارکش: فرموده
که هر  که این سریست از حال رسول، صلی الله علیه و سلم، و حال او از آن عزیزتر است: چنني گوید. کرده شد

ىل مع الله وقت : و این معنی بود که فرمود. کس را بر آن اطالعی بود از انبیاء و مرسالن و مقربان وصدیقان
و نرسد ابداالبد که او مخصوص بود به  و نرسیدکس به مقام اب و النبی مرسل و هیچالیسعنی فیه ملک مقر

جز او در این مقام نرسید نه خلیل و نه کلیم و کی تواند که تصرف در . نودنو استد دد و مقام محموومقام محم
خود از حال  وربلی چاکران حضرت او بعد از اعرتاف بر عجز و قص. حال او کند، و شرح حال او گوید

ای از دریایی نمودنداقتداء بر  و، از بهار اسرارش تیمنا و تربکا معرتف شدند، و قطرهشریفش،هم به آثار انوار ا
  .مشایخ شروع کرده شد

سوم نبوت مشغول گشتی، وقتی که به ر. بودحال رسول الله صلواة الله و سالمه علیه، همه نور حضور : فرمود که-۱
  . رغ شدی استغفار از آن فرمودیچون از آن فا. و با امت گفتی و شنیدی، از آن پوششی یافتی

وجهی دیگر فرمودکه وقتی که جربئیل آمدی، و القاء وحی کردی، چون به جربئیل مشغول بودی، غینی از آن -۲
و از این معنی بود که امريالمؤمنني ابوبکر صدیق، رضی الله عنه، . چون فارغ شدی، استغفار از آن کردی. یافتی
  . یعنی ای کاج آن غني عني ما بودی» لیتنی شهدت ما استغفرمنه: گفت
چیزی است که نیافتند االانبیاء واکابر اولیاء و » غني«: دیگر ابوسعید خراز رحمةالله علیه چنني گوید که یوجه- ۳

این نباشد اال از صفاء اسرار و مداومت ذکر و دوام مراقبه، اما از آن حضرت نبی صلی الله علیه و سلم از علو 
  .غني مثل ابری تنک بود که آن را دوامی نبود ینمجاهده و اهمت بود و حسن 

حقیقت درو ه غني بر مثال نفس است در آینه که اثری ب: وجهی دیگر این عطاء، رحمةالله علیه چنني گوید که-۴
  . نیاورد، و آن را دوامی نبود، و زود نیست گردد

گاه . اشراق انوار جالل و جمال و قدم حق بود اند که رسول صلی الله علیه و سلم، مستغرق وجهی دیگر گفته-۵
چون رسول، علیه الصلوة و السالم، از آن حال که در . گاهی به حقیقت حاىل و تطیب باىل سکینه رفق غني بود

  .آن بودی، غایب شدی، چون باز آمدی، وی از آن رفاهیت استغفار کردی که حال اول اتم و اشرف بودی
رسید، از  هر مقام که میه برید، ب لصلوة و السالم، هر روز هفتاد مقام از طریق معنی میوجهی دیگر انبیاء علیه ا-۶
  . کرد م اول استغفار میقام
و استغفار . نمودند وجهی دیگر چنني منقولست که آن غني اطالع رسول بود بر احوال امت در مخالفات که می- ۷

  .فرمود از برای ایشان می
قوام و قیام وجود با جودش غذا خوردی یا کار قوم و اهل خود ساختی آن غني  هره وجهی دیگر زمانی که ب- ۸

  . بود به نسبت با حال بزرگوار او
صلی الله علیه و سلم، خواستی که ایشان ایمان ای که رسول،  وجهی دیگر آن غني محبت وی بود درشان طایفه-۹

  .این معنی یافتی، از آن استغفار کردی چون. آن آوردندی، و تقدیر رفته بود که ایشان ایمان نیاورند
بواسطۀ این » انا اعلمکم بالله«: غني آن بود که رسول، صلی الله علیه و سلم، فرمود: اند که وجهی دیگر گفته-۱۰

ظاهر شدی . گرداند بدین عجز بشریت ظاهر می» واشد کم خشیة«: بعد از آن فرمود. قول غینی در دل یافت
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  . غني سؤال او غینی در دل خود یافتی، از آن استغفار کردی از. بروی آنچه ظاهر شدی
الیقني ویرا ظاهر شد، و خشیتی  رسول، صلی الله علیه و سلم، در علم الیقني چون عني: اند که وجهی دیگر گفته- ۱۱

از حال اول یافت، باز چون حق الیقني او را ظاهر گشت از آن دو حالت متوحش شد، در دل مبارک غینی یافت 
  .شد همه حق و حقیقت بود و این احوال که گفته. از آن استغفار کرد

چون از استتار خربدادی، از آداب و . وجهی دیگر، رسول، صلوات الله و سالمه علیه، در استتار و تجلی بودی-۱۲
ن یافتی، و از آحالت اول غینی  زا. دیخرب از حق و حقیقت دا. شرایع خرب دادی و چون در حال تجلی بودی

  . استغفار کردی
ای که، با  ر و نعم حق در شأن سید عالم صلوات الله و سالمه علیه بسیار بودی، لحظهبِّ: اند وجهی دیگر گفته-۱۳

و شیخ جنید بغدادی، رحمة الله . نعم افتادی، و بدان مشغول گشتی، چون فارغ گشتی از آن لحظه، استغفار کردی
  .ناد اىل النعم، فانها یقطع عن المنعمایاکم و االست«: علیه، ازین معنی گفت

کس نکند، و مستحسن یچبه آن که مد بصر در ه رسول صلی الله علیه و سلم، مامور بود: اند وجهی دیگر گفته-۱۴
. وقتی که ویرا مر نظری افتادی، از آن استغفار کردی، و آن غینی بودی» التمدن عینیک اىل ما متعنابه«ندارد، که 

رسید، نظر مبارکش بر آن افتاد، آستني مبارک بر روی  ن روز که کاروان عبدالرحمن بن عوف میو ازین بود که آ
  . اند خت و گفت مرا باین فرمودهااند
. اشتغال به ذکر بود از مذکور: اغانت که رسول صلوات الله و سالمه علیه، فرمود: وجهی دیگر ابن الورد گوید- ۱۵

  . ، و از آن استغفار کردیاز آن حالت غینی یافتی در دل مبارک
. و افوض امری اىل الله«: پیش ابوعبدالله خضری این آیت برخواندند: وجهی دیگر چنني منقولست که-۱۶

از حضرت عزت عتاب یافت، و » فوضت امری الیک«: چون رسول، صلی الله علیه و سلم، فرمود: خضری گفت
فوضت «خود که ه یعنی اضافت امر ب. لک االغانةو ت. اعوذبک منک: قال. قیل له الک معنی ام فاستغفره

  . از آن اضافت غینی یافت در دل، استغفار از آن کرد» امری
جتم اىل قلیال و لبکیتم کثري او لخر لوتعلمون ما اعلم لضحکتم«الحدیث الرابع قال النبی، صلی الله علیه و سلم 

  . الصعدات
ن علم از آن علوم بودی که بدو منزل شده بود که به خلق رساند، اگر ای: د کهایفرم شیخ قدس الله روحه، چنني می

و اگر . ت ادراک آن بودی، چون سایر علوم، بدیشان رسانیدیوطاقت وق راو اگر دانستی که صحابه . برسانید
و اگر این علم از علوم متعارف بودی، اصحاب آن طلب . لوتعلمون: صحابه دانستندی، پس نفرمودی که

لو تعلمون ما اعلم، صحابه دانستند که این : بعد از آن که شنیدند که با ایشان فرمود که. علمنا: تندکردندی، و گف
علم حقایق رسالت بود، و علمی بود که سید عالم بدان مخصوص بود، و حق تعاىل ویرا بدان مخصوص 

ه بلی ظاهر بایشان ب. یندی، کوهها از عظمت آن گداخته گشتدو اگر این علم بر راسخات جبال نها. گردانیده
و جائی دیگر فرمود رب زدنی . فاعلم انه ال اله اال الله. و حق تعاىل او را فرمود. فرمود قدر مقادیر ایشان می

و در این حدیث مر اشارت نبودی به علمی و معنیی است . انا اعلمکم: و سید صلی الله علیه و سلم فرمود. علما
عقل و فهم آن را در نیابد، و عاجز شوند همۀ خالیق از آن، و اشارت . ص بودمعانی که سید عالم بدان مخصواز 

  .»لست کاحد کم، اظل عند ربی یطعمنی و یسقینی«ازین معنی بدین عبارت نمودکه 
رحم الله اخی یوسف، لولبثت فی السجن طول مالبث الجبت : الحدیث الخامس قال النبی صلی الله علیه و سلم

  .للهصدق رسول ا. عیاالد
عالم علیه الصلوة و السالم و التحیه، اشاره به  دسی: شیخ قدس الله روحه، در بیان این حدیث چنني فرمود که
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حال رسول، صلوات الله و  و. چنانکه خوی مبارک او بود. و تواضع و رفق خود ظاهر کرده هتمکني یوسف فرمود
لطافت و انس من بیش از آن : ظهار فرمود کها دیثو در این ح. سالمه علیه، همه رقت و لطافت و انس بود

و انس برگزیدمی بر بال و  یوسف است، که من شاهد مشاهد جمالم، و رفاهیت مقام من است، و مشاهدت
  .از برای آن که مجاهده مقام مریدانست و مشاهده مقام عارفان. مجاهده

طلبید، خواست تا خلق  نفس خود می یوسف علیه السالم، برائت: سری دیگر هم در معنی این حدیث فرمود که
جای او به حدیث خلق التفات نکردمی، چون حق ه و اگر من بودمی ب. طهارت نفس او در مقام نبوت بدانند

  . صدق معاملۀ من دانستی
  . سری دیگر یوسف در مقام امر بود و من در مقام توکل

صدق رسول . له فی ارضه، یاوی الیه کل مظلومالسلطان ظل ال: الحدیث السادس قال النبی صلی الله علیه و سلم
  .الله

سلطنت به . حق جل و عال سلطان نبی باشد یا وىلاز سایر بندگان : شیخ، قدس الله روح العزیز، چنني گوید که
ه علیه، وىل را این سلطنت حاصل ت خاتم انبیاء صلوات الله و سالمو به برکت متابع. حقیقت انبیاء راست

اند  این دو مشکات. اند، و متصف به صفات او اخالق حقه ق در زمني این دواند، که متخلق بسایۀ ح. گردد می
اند در عني  مستغرق. به تشریف سلطنت وجود با جودشان متحلیست. گردد که انوار عظمت از ایشان منتشر می

حضرت ایشان خود می نماید و ملجا و مأوای از نفس و شیطان التجا به ایشان  ستم زده ایست هر جا. جمع
آید، و همه  و از این جهت است که بر همۀ خلق غالب می. سلطان ظاهر لباس سلطنت در ملک حق دارد. سازد

چندین هزار، یک شخص معني را چگونه منقاد شدندی، و . و اگر نه این بودی. گرداند را مقهور خود می
است که ربوبیت او در عالم عبودیت بر خلق ظاهر  همچنني بواسطۀ وجود انبیاء و اولیاء. مطاوعت امر او کردندی

. کند، نه از غري ایشان و اقتضاء این سنت از ایشان تولد می. کنند شود و از این سبب جمهور متابعت ایشان می می
السنة سنتان سنة من نبی مرسل، و سنة من امام عادل، و االمام : چنانکه رسول، صلی الله علیه و سلم، فرمود

  . ىل الله البته صدق رسول اللهالعادل و
. تفکر ساعة فی اختالف اللیل و النهار خري من عبادة ثمانني سنة: الحدیث السابع قال النبی صلی الله علیه و سلم

  . صدق نبی الله
و عقل . عبادت صفت قالبست، و تفکر در آالء و نعماء حق صفت دل: فرماید که شیخ قدس الله روحه، چنني می

بندۀ متعبد بعد از هشتاد سال . ه عبادت درجات جان بخشد، و به تفکر محبت رحمان و عرفانو روح را ب
. روقت رفنت ازین عالم به بدایت معرفت حق رسد، و عارف در ابتداء حال به تفکر ساعتی به معرفت او رسدد

ارف طري در کند، و ع متعبد سري در عالم جسمانی می. پس یک ساعت تفکر عارف به از طول عمر متعبد
  . و الله اعلم. عابد ارضی عارف سماوی و. کند مقامات روحانی می

  . جعلت قرة عینی فی الصلوة صدق رسول الله: الحدیث الثامن قال النبی، صلی الله علیه و سلم
ر سید عالم، صلوات الله و سالم علیه، درجات نو د: فرماید که در بیان این حدیث چنني می. شیخ روح الله روحه

و خطاب در عالم  و اسرار در انوارعالم قرب، و منهاج در مکاشفات، و معراج در مشاهدات و انوار در اسرار،
ای از درجات او را  در هر درجه. ت قرت عني او بود در نمازیو این لطاف. اصول، و وصول در حالت مناجات

و در هر درجه، او . از شعاع و اشراق آن مقام بود، که اگر اهل ملکوت نزدیک آن شدندی، بسوختندی هزار هزار
پس هر گاه که فیض فضلی از عالم مشاهده و انوار لقا . را وصاىل بود و خطابی و انسی و شوقی و عشقی

چون مرادش در عالم صحو . دریافتی، سر مبارکش در هیجان آمدی، به انس در عالم قدس طلب مزید کردی
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خندان شدی  سرار احدیث عقل گریان شدی، به وحدانیت روحشمنکشف گشتی، سکر روحش پیدا گشتی، به ا
 رجاءه از عظمت ب. سر از نريان کربیا پیدا گشتی و از فرح مشاهده آن بر صدور و تواجد قلب و بکاء عني و تواجد

اثر این معنی بر خلق و خلق . و از حالوت مشاهده گوییا از وجود غایب بودی. وجودش لرزان گشتی مشاهد
سبحان الله الذی فتح لسید المرسلني و قدوة المقربني و اسوة العارفني . اهر گشتی، از بکاء و وجد سکرمبارکش ظ

ه ا بد ب بعد ا بدا و هرد ابواب خراین جربوته و ملکه علی امالک ملکوته، صلوات الله و سالمه علیه، دهرا بعد
  .ضی من الزمان و عدد ذرات االکوانعدد مام

  . صدق رسول الله. لووزن خوف المومن و رجاؤه العتدال: لنبی صلی الله علیه و سلمالحدیث التاسع قال ا
مؤمن به حضرت عزت به بال و پر خوف و طريان : فرماید که شیخ نور الله ضریحه، در بیان این حدیث چنني می

او از آتش حق  و اگر یکی بر یکی زیادت گردد، برو گران آید که طريان کند در مقامات ایمان خوف. رجا است
و این هر دو . دارد می و رجاء مؤمن به بهشت حق او را بر طاعت حق . کند او را از عصیان حق است، منع می

های عبودیت است و نسزد که یکی بر یکی غالب آید و از  معنی امتناع از معصیت و شروع در طاعت، از کفه
اندازد، و از مشقت در ریاضت و عبادت وجود او باز  برای آنکه اگر خوف بر رجا غالب آید، او را در ناامیدی

. ، و دلري گردد، و طاعت نکند، و به واسطۀ آن هالک گردد. و اگر رجا بر خوف غالب آید، در امن افتد. ماند
واین وصف . پس از حکمت ربانی است و تدبري او که خوف و رجاء او متساوی و معتدل بود، شفقه و رحمة علیه

  . اهل ایمانست
و این از حقیقت . ای در نريان خوف گذارد، و زمانی مستغرق دریاهای رجاء بود عارف لحظه: وصف عارفان اما

و . معرفت اوست به نعوت حق و ادراک عظمت و کربیاء و جالل و جمال، و خوف او از رؤیت حسن عبودیت
عالم و مقتدای مرسالن محمد نه بینی که حال سید . کشف ونقصان آن دارد تاین هر دو مقام تعلق به زیاد

انا اعرفکم : رسول الله، علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات، هرگاه که در رؤیت عظمت و جالل بودی، گفتی
بالله و اخوفکم منه ای اعرفکم به مکرمات القدم و قهریات العزة و هرگاه که در مشاهده جمال احدیت و حسن 

  .نی و یسقینیعملست کاحد کم ابیت عند ربی یط: گفتیت در بحار انس منغمس بودی، یصفات صمد
رب : نحن اوىل بالشک من ابراهیم علیه السالم، اذقال ابراهیم: الحدیث العاشر قال النبی، صلی الله علیه و سلم

  . صدق رسول الله. قال اولم تومن؟ قال بلی، ولکن لیطمئن قلبی. ارنی کیف تحیی الموتی
ضع است، چنانکه عادت سید بود، علیه اتو این از قبیل: ان این حدیث چنني فرمود کهشیخ، رحمةالله علیه، در بی

بلکه نفی شک و . در این حدیث نه اعرتاف بر شک است در شان خود و خلیل، علیه السالم. الصلوة و السالم
الموتی فان نحن اوىل بالشک و النشک فی قدرة الله علی احیاء : ریب از خود و از خلیل فرمود، چون فرمود
احیاء موتی، ابراهیم ه کنیم در قدرت حق ب یعنی چون ماشک نمی. ابراهیم اوىل ان الیشک فیه و الیرتاب

و در این حدیث اعالم فرمود خلق را که استدعاء خلیل زیادت کشف و یقني . تر بود که شک نکرده باشد اوىل
لیس الخرب : و در اخبار آمده است. الم حس و عیانطلبید بعد از استدالل و برهان در ع بود، و کیقیت احیاء می

  . صدق رسول الله. کالمعاینه
  . فصل سیم در شرح ده کلمه شطح که از مشایخ کبار منقولست، رحمت الله علیهم اجمعني

  شطح شیخ ابویزید قدس الله روحه-۱
  شطح شیخ جنید قدس الله روحه -۲
  شطح شیخ ابوالحسني نوری - ۳
  شبلی رحمةالله علیهشطح شیخ ابوبکر -۴
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  شطح شیخ ابوبکر واسطی -۵
  شطح شیخ ابوبکر کتانی رحمةالله علیه -۶
  شطح شیخ جعفر الحذاء رحمةالله علیه- ۷
  شطح شیخ ابوالعباس بن عطاء رحمةالله علیه- ۸
  شطح شیخ ابوالحسني ابن منصور رحمةالله علیه-۹
  شطح شیخ ابوسعیدبن ابی الخري رحمةالله علیه-۱۰
  خ ابویزید البسطامی، رحمةالله علیهشطح شی-۱

مثل من در آسمان و زمني نه بینی شیخ روزبهان قدس الله روحه در بیان این سخن چنني : بایزید در شطح گوید
نه بینی که . کس را نبیند، از غريت سر عشق ددر سکر با معشوق، جز خوسخن مستان معرفتست، : فرماید که می
و در دریای . سر در آر، و اگر نه ملک سلیمان را به منقار بردارم: گفت که ود میمان از مستی با یار خیسل مرغ

عینه ه مثل من کس نیست ب: نیز اگر کسی گوید از روی عقل که. پس عاشقان را این قاعده بود. قلزم اندازم
نه . نیست در دهر بایزیدی دیگر چون من: خواهد که خلقکم اطوارا ممکن بود که آن برش می: گوید راست می

و در خلقت به . لست کاحدکم: و در حال مستی گفت. قل انما انا بشر مثلکم: عالسید را گفتبینی حق جل و 
و از محل عالم تقدیری برپری، . و نیز روا باشد که چون از معبد خاک و منفذ آب بگذری. آدم و ابراهیم مانست

چون سبحانی گوید آن حق . از زبان همۀ عارفاناز نطق هر ذره صوت انانیت شنوی، او ناطق به وصف خویش 
  .نطق الله تعاىل علی لسان عمر: بود که بر زبان او وصف خود کرد که

  .شطح شیخ جنید، قدس الله روحه-۲
  . جنید درشطح گوید توانگری کسوت ربوبیت است و درویشی کسوت عبودیت

توانگری صفت . فتار، و موافق است در کردارصادقست در گ: فرماید که شیخ روزبهان، قدس الله روحه چنني می
او به ربوبیت توانگر است پس توانگری صفت قدیم . بقاء حق است و دست تنگی از صفات فناء خلق است

. چون فقري از فقر جدا شد، مشاهد سر تنزیه است در تجرید. عبودیت را فقر تزکیۀ اوقات معرفت است .است
غري حق فرد شد، حق به صفت غناء قدم بدو  از چون. ت حریت درپوشدچون متمکن شود از جامۀ عبودیت کسو

تجلی کند، خلق توانگری بقاء درو پوشد، تا متصف گرداند وی را به فنای خویش، آن گاه به حق توانگر شود، و 
را این چنني بر دولتی سواری، شایستۀ تصرف شود زی. ایمن، از عرض فقرا و غنا ساکن» انتم الفقراء«از اسباب 

رنگني رخ حلوق عصمت و ساکن والیت . نیازی کونني را در میدان عشق بگوی تفریدزند که به صولجان بی
ف شود یعنی هر که متص. بعد از آن نیست یقرآن توانگری است که درویش: قرب صلوات الله علیه چنني گوید که
شهید امريالمؤمنني عثمان رضی الله درین رمز طرفی گفته شد در وصف امري . به خلق قرآن از حرمان مقدس شود

به صبح و شام مراقبات جان، روح شريخواره پستان وصلت تدىل و مغرب آفتاب تجلی هر که در صبح خانه . عنه
خون عشق آشامد، و در مهد انس به زمزمۀ الست در عالم قدس آرامد، در ره کروقهر توحید با حریف حیلت گر 

 ملکوت را بوی و رنک قضاء سازد در دم سراندازی و دل نوازی، اگر صد هزار ان اخرتنبازد، آبست تفرید قدر نرد
ای خامۀ دل تنک من دهان اسرار بر . شتگان عشق چه زیان داردگاه ک وی را در معرکه. امتحان بخورد خون قدح

  . عنرب انوار عالیه دان حکمتم داری، تا از کام صدف سیم و ش دایم آلىل معرفت همی باری
. از دست سرما به آفتاب رفته بود بر لب فرات خفته بود، و. شیخ ابوالحسني نوری رحمةالله علیهشطح - ۳

. متمکن بر لب فرات بنشست. خویشی نزدیک از مرياث بدر او ملکی به ششصد دینار بفروخت، بر او آورد
ای سیدی باین قدر مرا : گفت انداخت، و در هر بار انداخنت می آورد، و در دجله می درستها یک یک بريون می
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  . اگر در راه خدا خرج کردی به بودی: تا ناتمامان برو انکار کردند، گفتند! فریبی؟ می
که اگر عارف بر . این قول کسی است که یک شمه از بوی حقیقت نشنیده است: فرماید شیخ رحمةالله علیه می

کون و هر چه یک طرفه چشم بیننده را  فکیف که هر دو. عارف حجاب شود، باید که خود نیز در بحر اندازد
انداخت و اگر نه به یک  از عني تمکني آن را یکی یکی می. حجاب کند، باید که آن حجاب را مضمحل گرداند

نبینی که خدای تعاىل از حال سلیمان صلوات الله علیه، . دفعه بینداختی واجب بودی تا از فتنۀ آن زودتر رستی
چون اسبان شاهی برآن شاهد ذوالجالىل عرض کردند در . العشی الصافنات الجیادعرض علیه ب چون خرب داد اذ

سرنیهم آیاتنا فی االفاق آینۀ آیات جمال صفات بنمود، از مشهد عبودیت در جمال : حسن تصویرشان آیت
گمان عشقش از معشوق قدم حظ جمال برگرفت، غريت توحید او را رشک نمود،  چون جان بی. ربوبیت بماند

هان که مر آفتاب قدم در مغرب ابد . نگری رب ارنی کیف تحیی الموتی، می: تو هنوز چون ابراهیم در آینۀ: تگف
چون خود را . نوزادگان عدم را برانداز که رخش قدم خریطۀ دبريان تزویر ملکوت ارض و سما برنگريد. رفت

. زد» فجعلهم جذاذا«: بتان آیات را زخم. فتچون ابراهیم ترب ترباء انی بریء برگر. بازدید، خود را در غري یافت
همه را پاره  -وردوها علی -این اصنام امتنان بیاورید. انی احببت حب الخري عن ذکر ربی: از رشک عشق گفت

هر چه : د کهندر شرع عارفان شریعت محبت در عشق چنني فرمای. »بالسوق و االعناق مسحا فطفق«. پاره کرد
و آنچه به خود نپسندند، برای فتنه به . زن، اگر چه بهشت باشد و هر چه در آنستقست، آن را آتش وعشمدون 

خرب نداری که در . بیاد دار و در معرفت جمله وجود جز حق خواردار» ما تحب لنفسک«حدیث . کس نپسندند
مشاهده  دیدۀ سید پاکان ملکوت در. جریان خاطر حق در مشاهدۀ باری، جان متواری به غري الله التفات نکند

سرسرش در عني عیان به جنان التفات نکرد، زیرا که دیدۀ معرفتش از » مازاغ البصر و ما طغی«جز حق ندید 
. سرمه ما کذب الفواد مارای مکحول بوده الله، ب میل فاعلم انه ال اله االه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم ب: مکحلۀ

ندیدی که ناقه کش . انة در صحرای قاب قوسني رنجور بوداناعرضنا االم: اگر چه مطیۀ کام عشق گزارش از وقر
سبحان الذی اسری در بطحاء مکه مفتاح کنوز گنج گنجور ممالک عالم چون آورد و گفت که سلیمان : مهد

خواجۀ » هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغري حساب«خزانۀ ملک آفاق تراست . قهرمان والیت عشق تو بود
! ای پیک نامۀ اسرار و ای مسافر عالم انوار: سر به آسمان قدم افراشته دید، گفت» الفقر فخری«عاشقان رایت 

  .»الیارب ولکن اجوع یوما و اشبع یوما«نی نی 
  . شطح شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه-۴

تن من مویی بسوزد من  زدوزخ با همۀ آتش و همه سوخنت ا: اگر در دل من بگذرد که: شبلی در شطح گوید که
  .باشممشرک 

اگر دوزخ . من در محل معرفت به نور قدم ملتبسم: فرماید که در بیان این چنني می. شیخ قدس الله روحه العزیز
چون قدیم لباس جالل در من پوشید، بعد از آن . زیرا که حدث در قدم تاثري نکند. نتواند: خواهد که مرا بسوزد

  . شرکم در توحیداگر بر دل من بگذرد که نار در نور حق تاثري کند، م
: تحقیق این سخن از شب رو صحرای سبحانی علیه الصلوة و السالم، ربانیان را در نعت توحید صادر شد، گفت

یعنی نور تو نور حق است، و آن نور . جزیا مؤمن فقد اطفأ نورک ناری: روز قیامت دوزخ گوید مر مومن را که
نه بینی که غریب شناس تجلی و شاهباز شاخ طوبی، . ومش قدیم است چون بر من ظاهر شود، من در آن مستاصل
خداوند . هل من مزید: آن روز که دوزخ به زبان قهر گوید: علیه الصلوة و السلم، در متشابهات چون خرب داد که

فریاد بر آورد . دوزخ از قهر صولت سلطانی خواهد که نیست شود. منزه از اشکال و صور قدم قدم در جهنم نهد
ای جان آشفته، ای با تو سر متشابهات زبان عشق گفته، ندیدی که چون در شهر عشق معشوق . طقط ق: که
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کند مردیدۀ پر عشق وحدت را قهر قدم در تشبیه پوشد، به زهر نیشش  غریب در لباس غریب سر مجهول تجلی می
 را به قهرستان ازل ات تدبريفجان ص. ندانی که ذات بیچون از تخیل حدث منزه است. پیالن مست را خسته کند

رنگ جانان بدان زندان امتحان بگذرد، تو او را هم قدم دان و هم قدم از جالل و ه چون آن جان ب. قدم قدم کرد
چون جمال جاللش بدان عالم . سم خیطی در آرده لطف چنان عزیز است که اگر خواهد که مطیات قهر قدم را ب

  . متجلی شود، دوزخ را بهشت گرداند
ـــــــــ ـــــــــااذا نزل ـــــــــواد فماؤه  ت ســـــــــلمی ب

  

ــــــــــــــــال و شــــــــــــــــیحانهاورد   زالل و سلس
  

آتش به طبع خود نسوزد، زیرا که او . و نیز در توحید چنني نمود هم درین رمز که احرتاق نه از وجود دوزخ است
. هم ازین رمز گوید که. ازل سابق استه الم احرتاق بر اهل دوزخ بارادت حق است درحق ایشان ب. مأمور است
طلبم، و قادر  یعنی من در بعدم، در قرب تحصیل کل می. پیش من لظی و سقر شکرست. قر چکنمبالظی و س

تر است هزار باره  عذاب فناء در قرب، و الم بعد، بر من سخت. شوم هر نفسی هزار بار در قدم فنا می. شوم نمی
  . که عذاب اهل دوزخ

 ففــــــــــی فــــــــــؤاد المحــــــــــب نــــــــــارهوی
  

 احرنـــــــــــــــار الجحـــــــــــــــیم ابردهـــــــــــــــا 
  

  یخ ابوبکر واسطی قدس الله روحهشطح ش-۵
. حق را در صفا طلب کردم، در آنجا ندیدم، زیرا که من در صفاء عبادت خود بودم: واسطی گوید در شطح که

ت، و تردد وی دیدم از غایت مستقبحات ورت نفس خود شدم، نفس خود را به عیب دیدم در کدورچون با کد
این : آفتاب قدم از مشرق عدم بر آمد گفتم. ت تالشیوری فنا و کدخود وی نزد عظمت باری، او را باز ندیدم بی

الهی چون قادری : شنیدم که روزی داود، علیه السالم، بگریست و گفت. قل بفضل الله و رحمته: چیست؟ گفت
آمدی، چون  در ابتدا چون به ما می: که مرا در معصیت نگذاری مرا در معصیت افکندن چه حکمت بود؟ گفت

  . زد ملکی شودای مانی که به ن اکنون به بنده. ی که به نزد ملکی شدیملکی بود
ندانی که معشوق هزار بار رنگ صفا بیامیزد و از صفت به فعل تجلی کند، حظ تجلی در فعل آرد، سر صفت 

چون از صفا بگذری، و دم لذت نخری، در عني فنا . لکن حق را نبینی. تو در صفا صفولذت بینی. پنهان کند
ی قدم گریخته و عدم رمیده، در طلب سرگردان، و در نایافت حريان درغیم پراکندگی چون تالشی محض پدید بین

تو اگر پایدار مانی، چون موسی به تجلی صاعق نشوی، محمد . گريد آید از شوامخ افعال لوامع برق تجلی وزیدن
و کدورت » ارنی«ىل بینی، آنگاه از صفاء و مال از صفا بگذری، در سد افق قدم آفتاب از وار از میان پردۀ خال

  . رستی» هذا ربی«و طلب » لن ترانی«
. کفر و ایمان آلت هدایت و ضاللت خواهد. ایمان مقرب نیست و کفر مبعد نیست بدین: واسطی در شطح گوید

اء ، مقرب و مبعد حق است یضل من یشاء و یهدی من یشداند، در حقیقت در قرب و بعد دستی ندارن دو سبب
علم قدر ازل، نوش داروی  نه بینی که رایت دار. ان تو آمدهسعادت و شقاوت وی در ازل پیش از کفر و ایم

  .السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه: مجروحان اجل، صلوات الله علیه، گوید
  .فصل فی عجز المعرفة من کالم الشیخ قدس الله روحه

لفت از پیش و گوی دولت محبت در میدان زُ . ای یان معرفت در بزم عشق خوردهاگر شراب عصمت از جام ک
ر اناالحق چیست، و بر در دروازۀ قدم طفل خام عدم کیست؟ مست جوالن باز گوی تا سِّ ،ای رخش جم برده

شکر ل حیزوم هان تا رسم فقه به دست عقل عنان. میدان زابلیان تفرید بر رزم آوران تجرید تنگ استمباش که 
جانت نگريد، تا در ایوان عقالء مجانني از شراب مستان شور انگیز سبحانی باز نمانی به چابکی عشق از 

از آن شاهان خاقان چني . عنا ستانندگزیت از عقل ر. زور نویسان قدراندستان امر و نهی بگذر، که ایشان مادبري
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. از روی حسن ازل غیور استریفته نشوی، که طرشی جنان فشوخی رضوان و کَه هان تا ب. قدم را دیوانه خوانند
دامن صبح صفاتش از شب کون و عدم بريون نه، ترا گفتم که زرق زراق ابلیس مخر، و غرور حیلت گران مکر 

و ما قدر الله حق قدره جان معرفت از قدم پی کرد، و مرکب روح ناتوان در بیابان : قدم مخور، که قدر ذوالجالل
دیدۀ بی دیدنی وجود بگداخت، مرکب  در ه تاج لوالک بر بام افالک بینداخت وآنک. معرفت خوی کرد

. و زمام اناافصح العرب و العجم، از پیش صدمت عزت به پیچید. تنزیهش به تري قوسني و رای کونني خسته گشت
  : معلم شدید القوی را گفت، در اراکستان عرفات که لست بقاری. انگشت تحري بر لب الاحصی نهاد

ــــ ــــانج ــــی نش ــــري ب ــــاهی از غ ــــواف گ  ایی ط
  

 بــــــازحمتی کــــــه جــــــای نیابــــــد درو قــــــدم 
  

ه خوانی؟ چنشان چند زنی به ترنگ رخمۀ اسرار؟ به نوای انوار زند و پازند عشق در بتکدۀ خود پرستی  پردۀ بی
  .رمز آن اسرار است و درج این انوار و اما بنعمة ربک فحدث» تعرفوای تکلموا حت«شرح 

  . ر کتانی رحمةالله علیهشطح شیخ ابوبک-۶
بدین کشف و : سماع اهل حقیقت به کشف عیانست قال الشیخ قدس الله روحه: ویدابوبکر کتانی در شطح گ

چنانکه سید مشاهدان عرایس ملکوت و برید . عیان مشاهدۀ دل خواهد که او را رؤیت انوار غیب حاصل شود
  . ی بعني قلبیرایت رب: فرمود. حضرت جربوت، علیه الصلوة و السالم

ای که عیان قلبست در سماع صفاء  مشاهده. اندر حدیث مکاشفه در شطحیات مشایخ عشق بسی شرح گفته شد
روید، آنگاه  و روح را جنان همت می. آید بفهم الخطاب و سهم الغیب حدثان بريون میدیدۀ جانست که از غیم 

شود، به نغمات صلصل صفات سوی گلستان  میمشاهده غیب الغیب . پرد در هوای تنزیه به نعت تقدیس همی
. شود، به طیب مناجات و لذت کالم و یافنت مقام درصفای پیغام، وجد کلی وی را همی رسد حسن وصال می

دیده در آن دیده . دیدۀ دیمومیت جمال ازل همی بینده چون از پردۀ حدث بريون رفت، کون و عدم محو شد، ب
 تعیون صفات و سر اسما و جالل نعوت از قدم در قدم نگرانست، سناء وحد از. شود صد هزاران دیده پیدا می

غایت شد، نگار ه چون سماع ب. شود تا بدان جان همرنگ جانان می. کند صفات او را به جامۀ تجلی ملتبس می
  . به همۀ وجود وجود را بیند. و باطن ظاهر شود. آنچه بیند ظاهر باطن شود. عیان شد، پس دویی نهان شد

  شطح شیخ جعفر حذاء قدس الله روحه- ۷
: خاتم صوفیان و شاه عارفان و قبله عاشقان شیخ کبري ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه العزیز گوید که

اگر عیان :ینه است یا مشاهده؟ گفتامع: از آن طري و کر توحید و آن شاهباز هوای تفرید جعفر حذاء پرسیدم که«
  .»لکن حريت در حريتست، و بیابان در بیابان. اگر شاهدشوی متحري شوی کنی زندیق باشی، و

مشاهده قلب نشان کرد در . از مشاهده عیان پرسید، درین عالم آن را ابا کرد: قال الشیخ قدس الله روحه العزیز
در حدیث  .اوالقی السمع و هو شهید: التدر که االبصار و دیگر تفسري: اول تفسري. معاینۀ غیب به نعت حريت

از دست تو . رایت ربی به قلبی و ما کذب الفؤاد مارای: قاب قوسني، صلوات الله و سالمه علیه، گفتم، که فرمود
توانم کرد، که تو در بند نحو و استعارت و تصریف و سلب و سلمی  ای سبکسار رعنا شطح فردانیان را شرح نمی

که االبصار ندانستی، که من از جهان حدث چون بگذشتم به التدر: نکتۀ لیس کمثله شیئی، در آیت. ای، هر زمان
با . زیرا که در صولت تجلی، خود وکون به آن نه بینم. حدث حجاب قدم نه بینم. چشم قدم در حدث قدم بینم

دارم که عندلیب   شرم می» سرتون ربکم«از : ای قوال رعنا چند زمزمۀ عشق کنی؟ گفت: مطرب عشق گفتم که
  . است، از آن در یگانگی همه وحدت سر آید مآن د دمالست هم

  . شطح ابوالعباس ابن عطا قدس الله روحه العزیز- ۸
  .توحیداست وحید فراموش کردنعالمت حقیقت ت: ابوالعباس گوید
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آن خوش حریف باین سخن آن خواهد که تو از دیدن توحید خود چشم بر دوزی، در : قال شیخ، نورالله قربه
. توحید تو از راه ازل آمد، توحید حق از راه قدم آمد. ش از وجود تو ترا در ازل نهاده بودتوحیدی نگر که حق پی
توحید رسمیست در دیدن . این که گفتم رسم توحید است. ناختاحد قدیم بتوان ش ترا به توحید قدیم و

د هر دو در موح. در بحر قدم عزت، سلطان احدیت بدو مستوىل شد ردواحداحد، چون جان غواص غوطه خو
چون مطلوب بی طلب حاصل شد طلب برای چیست؟ توحیدخرب . زیرا که آن توحید طلب است. توحید باز نداند

چون . توحید موحد، حق قایم از ذات بذات و از صفات به صفات است بی. است از خرب و اثر است از اثر
موحد . دوف در توحید فنا شکلو مت حق به حق باقی بود تکلیف. حقیقت جمال قدم پیدا شد، اثر و خرب برخیزد

آنجا نه توحید و نه . شاخص و هایم و مدهوش یابیحدث شاهد، موحد را  در موحد غالب، شاهد مشاهد بی
همتا است  این شرح کالم ذوالجالل بی. شود و حدث از قدم بدر می: شود موحد ماند، فردی در فردی ظاهر می

  .»اذانسیت و اذکر ربک«: آنجا که گفت در قرآن مجید
  شطح شیخ حسني بن منصور قدس الله روحه العزیز-۹

اصفهان رسید علی سهل صوفی ه حسني ب: شیخ کبري ابوعبدالله بن خفیف قدس الله روحه العزیز روایت کند که
گوئی،  ای بازاری سخن در معرفت می:  منصور برابر بنشست گفتنيحس. ای نشسته بود رحمة الله علیه در حلقه

علی سهل . ای ای و بوی آن نشنیده هفتصد درجه است و تو نشناخته مو مرمیان صحو و اصطال. ام دهو من زن
حسني منصور ندانست . پارسی رفته سخن ب. شهری که مسلمانان در آنجا باشند، نشاید که تو آنجا باشی: گفت

شخصی بیامد و به حسني . د و بکنندبیننبمردم در قفای او افتادند، تا خانه او . بر پای خاست. گوید که او چه می
لکن چنان نمود که به آذربایجان . عزم راه کرد و به شرياز آمد. بريون رو ازین شهر و گرنه تو را بکشند: گفت
: گفت. ام که گفتند بريون شو تا تو را نکشند یا در فالن موضع رو تا تو را نه بینند به روایتی دیگر شنیده. رود می

  .ه بغري الله شک فی اللهاالعتصام من الل
کنف ه محض عبودیت معرفت بکلیت که اعتصام نکند االب. صادق بود درین سخن: قال الشیخ قدس الله روحه

فتوکل علی الله و قال : خداوند سید متوکالن را فرمود. حق، به رخصت باز نگردد، زیرا که رخصت ضعفا راست
در حدیث است ابدال اگر به یکدیگر مطلع . کالم غريت است ایهاالسوقی: آنچه سهل را گفت. و اعتصمو بالله

در قصۀ موسی و خضر علیهما السالم نگاه کن، اسبال سرت حق دان بر . شوند بعضی خون بعضی مباح دارند
روی عرفاء خویش، تا به غري او ساکن نشوند، گفتار سهل هم از این قبیل است در حق حسني، گفتنش حدیث 

غلبۀ سکر است بر محبان، به نعت زوال رسوم از حدث سکر و ایشان اهل  هصد درجصحو و اصطالم و هفت
اند و لذت عیش بی غلبه باحق  ایشان که از شدت سکر بريون آمده. صحو حالت کرباء ائمه است. تلوین اند

است، که در آن و تلوین مدارج ارواح و معارج اسرار  .اند،میان تمکني اند، اهل تمکني اند، ایشان بی هیجان یافته
و . رفیع الدرجات ذوالعرش: قال الله تعاىل. شود، تا معادن معارف و کواشف، تا به عروش از لیات قدم مرتقی می

تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله رفع بعضهم درجات، نه بینی که خوش : قال الله تعاىل
اکثراهل الجنة البله و اهل العلیني : المه علیه، چون خرب داد کهآواز موسیقار ازل، صیاد مرغ اجل صلوات الله و س

  . اند در اشراق قدم به نعت مکاشفه عارفان متکلم متمکنبله هایمانند درجنت مرمشاهده و ذوااللباب . ذوااللباب
  شطح شیخ ابوسعیدبن ابی الخري قدس الله روحه العزیز-۱۰

چون از رویت : قال الشیخ رحمةالله علیه.جبه من جز حق نیستدر زیر : ابوسعیدبن ابی الخري در شطح گوید
در دفرت عشق . زبان عندلیب عشقش سر اتحاد بنموده نفس و خلق محو گشت، حق به حق او را تجلی کرد، ب

بر افروزد پروانۀ مزاحم در  رشمع در لگن چون نو. بخوان»سرمن رانی فقد رای الحق«: خواجۀ کاینات بنگر و
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مر دلريان آسمانی را عشق میمون و جان همایون رنجور چنان شود که به یک رشق نشأت الهی . دنور خود بسوز
  .والله اعلم بالصواب. کونني و عالم را در کش گريند و سر ازل از نهان خانۀ اجل گريند

  فی مدح الشیخ روح الله روحه
 زهــــــی علــــــو مقامــــــات شــــــیخ روزبهــــــان
 نــه فهــم مــن کــه بســی فهــم هــا شــود قاصــر

ـــد ـــابی مری ـــد از آن ی ـــه بع ـــو ک  حضـــرت او ش
ــألیف ــاب کــه گــر صــد چنــني کــنم ت ــن کت ــه ای  ن

 مـــرنل عشـــقت ســـفر بـــود برســـیه اگـــر بـــ
ــــود ــــک بنم ــــزار ی  شــــرف ز ســــريت او از ه

  

 کــه دیــده اســت چــو حــاالت شــیخ روزبهــان 
ــــان ــــیخ روزبه ــــات ش ــــال و مقام ــــرح ح  ز ش
ـــان ـــیخ روزبه ـــواالت ش ـــت یمـــن م ـــه چیس  ک
ــــه جــــالالت شــــیخ روزبهــــان  کجــــا رســــد ب

ــــــ ــــــاگ ــــــانه ر روی ب ــــــیخ روزبه  دالالت ش
ــــان ــــیخ روزبه ــــاالت ش ــــت کم ــــه حدنداش  ک
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  باب پنجم 
  در فواید متفرقه

، آیتی بوده هوجود مبارک شیخ کبري روزبهان، قدس الله سر: بر اصحاب شریعت و ارباب طریقت پوشیده نماند که
و او را مصنفات خوب . و حقیقتجامع بودمیان علم شریعت . عنایات سبحانی ازاست از آیات ربانی و عنایتی 

را شطاح فارس خوانند و  و او. لم شریعت و هم در علم حقیقتبست به عربی و پارسی، هم در عوو کماالت مرغ
او : و هر کس که مطالعۀ سخنان شیخ فرماید که. زمصنفات اوست عني شطح استتاب کشف االسرار که اتمامت ک

علوم ظاهر و باطن مستحضر بود، و بر اصطالح ارباب تحقیق واقف، تا را در طریق الله قدمی راسخ باشد، و در 
  . معنی رؤیت و کشف و مشاهده و التباس داند، و او را حظی وافر و نصیبی کامل حاصل گردد

  : و سخنان شیخ بعد از تتبع بسیار بر سه قسم یافته شد
فه و بیشرت فهمها از آن قاصر و از این سخنهای بلند در غایت غرابت و عذوبت و عبارات لطیفه و اشارات شری

  . لسان اهل علم مبني کردهه قسم چند نکته ایراد کرده شود و قسمی دیگر علوم ظاهر ب
  :قسم اول به خط مبارک شیخ یافته شد

سمعت من فلق صبح االزل اسرارا ربانیا، فصرت : قال عنقاء مغرب الذات و سباح بحر الصفات روزبهان«
چون بازار اسرار به جواهر ارواح مزین شد، مساقط غیب پنهان شد، : هو هم از این قسم فرمود» شطاحاً سبحانیا

ظهور تجلی از یمن ازل جمال خود بنمود، همه مسلوب گشتند، به . مقام خود ندیدند زیرا که کون مضمحل گشت
سر قدیم از . ح پیدا شدضۀ جالل مقبوض کرد، اشباح و ارواایشان متحري دید همه را به یک قب قبضه عزت یمني

نعت منادات حق بشنیدند همه ه ب. سراچۀ قدم ذره وار در هوای هویت متصل و منفصل شد همه در تحري افتادند
حتی اذافرع عن قلوبهم، قالو ماذا قال ربکم؟ قالواالحق و هو العلی : کما قال عز سبحانه. در سجود افتادند

ابتداء ایام . ایشان را در بعد افکند قرب این قرب. ر حبل متني زدندلطایف حق به تجلی در آمد، دست د. الکبري
کردند، تا به شادروان غیب الغیب صفات الهام بارید، قطرات بحر دیمومیت در صمیم  در بقا و قدم سفر می

حر چون سرمازاع البصر به ب. سرشان فتاد و کلمة القاهااىل مریم و روح منه صد هزار موسی و عیسی ارنی گفتند
کربیا پیدا شد، انبیاء و رسل به صورت آدم آمدند، آب و گل با جان و دل آشنائی کردند، تا از نقطه نقطۀ دایرۀ 

چون برسیدند به قدم هم دام آدم شدند . ن شدماند، نقوش صمدیت با ابدیت هم قراتوحید در منقار آن مرغان ب
چنانکه پیغمرب صلوات . نقش ایشان آمد» صورکم فاحسن صورکم«: در سرتا در جالل تجلی نقش بی نقش 

چون » تخلقوا باخالق الله«همه به خلق حق بريون آمدند : رایت ربی فی احسن صورة: الله و سالمه علیه فرمود
در کار گاه الهی در عزب خانۀ توحید . شدند، لباس مایی بپوشیدند ارواح جدا شد، به تخمري آدم مخمورروح از 

شنیدند، همه مستقبل ازل شدند، چون در عصیان » وال تقربا«چون . دم مردانه چیدنددانه چینان از خرمن آ
رها کردند، شرب از قدس ذات  چون اقداح افراح سلسبیل و زنجبیل. افتادند از نکرت، نکرت غالب آمد
. بها ظاهر شددر شاخ ال چند هزار میدان از بقاو» و التقرباهذه الشجره«: بودایشان، ندانسته از برای این گفتند

مرقات صفات عزیمت یافت ذات ه شاهان توحید خواستار شدند، تا ب. هر چه دیده بودند، در عني عني گم کردند
حق سبحانه و تعاىل مر حقیقت توحید بایشان نمود، تا حظ ربوبیت از ایشان . کنند، تا مگر در عبودیت افتند

چون از خلق حق کار . که راه بقا و قدم اینجا است» و اقرتبواسجد «: راه به حقیقت نربدند، ندا آمد که. بستاند
ورد و حظ ربوبیت بدیشان داد، در قالب قوسني آجمال حق از خاک و آب آدم صد هزاران شهرستان شریعت بر
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پس از قالع ملکوت از منجنیق عزت صد هزار احجار توحید . هالل جمال بدیدند، نکته در نکته پنهان شد
همه جامه ها چاک کردند تا . یکی خوش طرب شد، چون سلیمان. ته دل گشت چون یونسببارید تا یکی خس

چون به ذات رسید خواست که نطق بر . هم الصالة و السالم، در صفات غرق شدیدل و جان را محمد وار عل
  ».الاحصی ثناء علیک: آورد، جز تحري راه نبود، از آن گفت

مشاهدۀ عقل کشف . جان و دل وعقل را مشاهدات است: ه کهشیخ چنني فرماید قدس الله روح - قسم دوم
  . صفات قدرت است از پس پردۀ آیات

و مشاهدۀ دل ادراک نور یقني است » واه القدرةفضحکت االشیاء للعارفني با: واسطی گفت قدس الله سره
بهشت مومنان را  و مشاهدۀ جان مر مشاهده عیانست چنانکه در. مشاهدةالقلب ادراک الیقني اندچنانکه گفته

حق سبحانه : شیخ قدس الله روحه، فرمود. وعده فرموده است که او را به بینند وجوه یومئذ ناضرة اىل ربها ناظرة
. بعضی کثیف ارواح و بعضی لطیف، بعضی سیاه و بعضی سفید: و تعاىل جواهر انسانی را به تفاوت آفرید
ه وت و یکی با بخل، بعضی با اخالق حمیده، بعضی بسخا یکی با: ظهور تفاوت روح در تفاوت اخالق است

ح انبیاء و صدیقان و مقربان است، و در اوصاف ذمیمه، بعضی را ارواح از انوار ملکوت پیدا کرد، و آن اروا
صر نچنانچه ابو. گردانید بدیشان فرمود، و به صفتشان متصف حجال جالل خود بداشت، و تجلی نور جمال

روح انبیاء را از نور ملکوت آفرید، و ازین سبب است که مشتاق شدند ایشان : علیه، که سراج گوید، رضوان الله
روحانیت بهشت آفرید، الجرم به بهشت مشتاق شدند و ارواح  ازو ارواح مومنان . به جالل و جمال حق تعاىل

: بزرگ بود که گویندو این غلطی بس . به آرزوی دنیا کنندمیل غافالن از هوا آفرید، و ازین است که غافالن 
ارواح همه یکسان است، زیرا که روح رسول صلوات الله علیه، قدسی است و ارواح انبیاء و صدیقان همه 

. و ارواح صدیقان مقرب تر به نسبت با عام. پس قربت رسول صلوات الله علیه، بیش از آن انبیاست. ملکوتیست
لیس هذااالمر االببذل االرواح، و االفال تشغل : ود کهرویم، قدس الله روحه، کسی را فرم: فرمود که و شیخ

  . برتهات الصوفیه
اگر فردای قیامت عذاب کردن خلق را به من حوالت : یحیی معاذ رازی گفت: شیخ قدس الله روحه گفت که

. از برای آنکه گناه عشق اضطراریست نه اختیاری: بچه سبب؟ گفت: گفتند. کند، من عاشقان را عذاب نکنم
اگر من : این سخن به یکی از کبار مشایخ رسید، گفت» فمن اضطر غري باغ و العاد فال اثم علیه«: الله تعاىل قال
عشق نه گناهیست، شیخ روزبهان قدس الله . را بدیدمی،با او خصومت کردمی، که چرا عشق را گناه خواند حيی

: اند امام گفت مساجد بی علم به توکل نشستهاین گروهی صوفیان در : امام احمد حنبل را گفتند: روحه فرمود که
ندانم قومی بزرگرت از آن : ای است گفت مت ایشان بر کبريهه: گفتند که. یشان را نشانده استکه علم است که ا
رها  ایشان را ساعتی: گفت. دنکن د و رقص مینخیزآن قوم برمی: اند، گفتند شدهای راضی  کبريهه قوم که از دنیا ب

  . کنند حق تعاىل شادمانی کنید تا به
. حکمت بر سه نوع است حکمتست در اقوال و حکمت است در افعال، و حکمتست در احوال: شیخ گفت

و . حکمت در اقوال عالمان را است، وحکمت در افعال عابدان راست، و حکمت در احوال عارفان راست
  عالمت حکمت آنست که بنده مالک غضب خود شود، 

ای از مالیک آفریده است که کار ایشان آنست که به شب  حق جل و عال طایفه: است کهشیخ گفت در حدیث 
  . ای خاىل یابند از لقمۀ حرام معدن حکمت سازند و حکمت آنجا بنهند هر کجا معده. گرد بندگان حق گردند

هم مساکني  الزهاد ملوک االخرة و«: ذوالنون مصری چنني گوید که: شیخ قدس الله روحه العزیز، فرمود که
الزهاد حدود رهبانیة، و حدود العارفني حدود حدود : یحیی بن معاذ چنني گفت: و دیگر فرمود که. »العارفني
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  . »ربانیة
و قانع توانگر است، و اگر چه عریانست و . حریص درویش است، و اگر همه ملک عالم دارد: شیخ فرمود که

  . هیچ ندارد
میان حق، جل جالله و بنده هزار : ست از خضر صلوات الله علیه، کهنقل ا: شیخ قدس الله سره فرمود که

  . میان حق و بنده هزار علم است: ذوالنون مصری گفت. مقامست
هزار مانع : و به عبارتی دیگر فرمود. میان بنده و حق هزار قصر است: جنید بغدادی قدس الله روحه گفت - فایده

  . ذرداست، و ناگزیر است رونده را که از آن بگ
آدم در زمان توبت هزار حج کرد، و هزار نوبت از هندوستان به کعبه آمد و هر حج : اند که گفته: شیخ فرمود - فایده

نه حج : و بعد از حج هزارگانه او را گفتند. او عبارت از زیارت کعبه بودی در هر زمان و هر اوان که بودی
  . واصطفاء بود که تو را از گناه پاک کرد هزارگانه بود که گناه تو را زایل کرد بلکه اجتباء

ک فینبغی من عصیتی بارادتک و قدرتالهی اذاکان م« : شیخ قدس الله روحه، در مناجات و دعا فرمود - فایده
. »فسلبته منی. الهی انعمت علی بوصلک و ما شکرت«: و یقول فی بعض مناجاته. »کرمک ان تمحها بعفوک

ز عنی یا عالم اسرار صمیم فواد المشتاقني، و یا ناظر تلهب نريان قلوب فاالن استغفرک مکان شکرک فتجاو
العاشقني، هب ىل نورا من انوار قدسک، اقتبس بهاضیاء انسک، به حق صفیک و حبیبک و خري خلقک محمد 

  . صلی الله علیه و سلم و علی آله و عرتته و صحبه اجمعني
  : بر هفت چیز است شیخ رحمةالله علیه، فرمود اصول طریقت ما- فایده
  در دنیا و آخرت حق است بريون شدن از هر چه غري :اول
  تمسک به آداب انبیاء و اولیاء کردن : دوم
  رعایت بر دوام کردن: سیم

  صوم دهر داشنت: چهارم
  نظر در علوم مشایخ کردن: پنجم
  صحبت داشنت» طریق الله و القاصدین الیه«باسالکان : ششم
  آن نشسنتدر سماع با اهل : هفتم
شیخ گفت هر آن کس که به سخن ما باور ندارد، و این طریقت منکر شود، از غفلت و سهو او باشد، که ما  - فایده

  . را بر ثبوت این طریقه و این کلمات شواهد شرعی و دالیل عقلیست
فرمان . آور فرود شجایی شریف. »هاکرمی مثوا«: چون عزیز مصر یوسف را بخرید، زلیخا را گفت: شیخ فرمود که

  . »قد شغفها حبا« او را رد نکرد، و هیچ جای عزیزتر از دل ندید، رخت محبت یوسف در دل نهاد 
ای شیخ بزرگوار و ای یگانۀ روزگار حال آنست که ریاضت : روزی شخصی به خدمت شیخ آمد و گفت - فایده
. مرا به راهی نزدیک به حق برسان مرا طریقی نمای، و. توانم کردن شمار نمی توانم کشیدن، و عبادت بی نمی

برو و جای خود در دل دوستان خدای به دست آور، که هیچ راه نزدیکرت از دل دوستان : شیخ جواب فرمود که
  . وی نیست، که دل منظر نظر ربانیست، و مخزن اسرار سبحانی

فایده فرمود در مسجد عتیق،  چون شیخ رحمةالله علیه، از طرف پسا به شرياز آمد اول روز که: نقلست که - فایده
جان : کرد که آمدم، در کوچه کاه فروشان، زنی دخرتی خودرا وصیت می چون به مسجد می: در اثناء تذکري گفت

هر کس منمای مبادا که به واسطۀ حسن و ه روی بپوش، و از دریچۀ جمال ب: مادر تو را چند نصیحت کنم که
کنی؟ روزبهان چون این سخن بشنید،  ی، مر نصیحتم قبول نمیشنو سخنم نمی. جمال تو کسی در فتنه افتد
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شوی، که خود را منمای، این سخن از تو نشنود،  کنی، و مانع می اگر نصیحتش می: خواست تا آن زن را گوید که
  .و این سخن قبول نکند، که حسن دارد، و مر حسن قرار نگريد، تا عشق را قرین خود نگرداند

ای بزد و  نعره. ود، از سالکان طریق الله یکی حاضر بود، این سخن تري نشانۀ او گشتچون شیخ این سخن بفرم
اهل شهر روی به . فتاد که شیخ روزبهان به تیغ سخن جانها بر هم خواند زداو آوازۀ در شهر . جان تسلیم کرد

  . خدمتش نهادند و مرید خدمتش گشتند
خداوند :  که از مصنفات مبارک اوست، چنني آورده است کهشیخ نور الله ضریحه، در کتاب تحفةالمحبني - فایده

یا داود انی خلقت قلوب المشتاقني من رضوانی، «: جل و جالله وحی فرمود به داود پیغمرب، صلوات علیه، فقال
  . »و قطعت من قلوبهم طریقا اىل، و یزدادون فی کل یوم شوقا

یا رب : ه است که داود پیغمرب، صلوات الله علیه، گفتشیخ قدس الله سره، فرمود در کتب آسمانی آمد - فایده
چون . به کوه لبنان رو که در آنجا چهارده تن از جوان و کهل و پري: وحی فرمود که! دوستان خود را به من نمای

 به یقني بدانید، و معلوم گردانید. طلبید چرا از من حاجتی نمی: به ایشان رسی، سالم ما به ایشان برسان، و بگوی
داود، علیه السالم، به کوه لبنان رفت، . ایم ایم به دوستی خود، و والیت شما را ارزانی داشته که ما شما را برگزیده

داود، علیه . چون داود را بدیدند ازو بگریختند. ای آب دید که به عبادت مشغول بودند آن طایفه را بر کنار چشمه
. ام از حضرت خدا پیغامی به شما آورده. »مکنی رسول الله الیا«: السالم، چون حال چنان دید، ایشان را گفت
: رساند که پروردگار شما سالم می: داود علیه السالم ایشان را گفت. ایشان چون این بشنیدند، پیش داود آمدند

به سمع قدیم آواز شما . کنم ام، و به نظر عنایت هر ساعت در شما نظر می من شما را به دوستی خود برگزیده
و ؟ ایشان چون این سخن بشنیدند، چشمهاشان اشک ریزان گشت، دطلبی چرا از من حاجتی نمی. شنوم می

سبحانک سبحانک نحن عبیدک و بنوعبیدک فاغفرلنا ما : شیخ ایشان برخاست گفت. دلهاشان شور انگیز شد
و بنوعبیدک سبحانک سبحانک نحن عبیدک : قطع قلوبنا من ذکرک فیما مضی من عمرنا، یکی دیگر گفت

سبحانک سبحانک نحن عبیدک و بنوعبیدک : ویکی دیگر گفت. فامنن علینا بحسن النظر فیما بیننا و بینک
فتحريی علی الدعا و قد علمت انه ال حاجت لنافی شیئی من امورنا فادم لنا الزوم الطریق الیک و اتمم بذلک 

و یکی . »ی طلب رضاک فاعنا علیه بجودکسبحانک سبحانک نحن مقصرون ف: و یکی دیگر گفت. المنةعلینا
نطفة خلقنا، مننت علینا بالتفکر فی عظمتک فتحريی علی الکالم من هو مشتغل ن سبحانک م: که: دیگر گفت

سبحانک سبحانک کلت السنتناعن : ویکی دیگر گفت. بعظمتک، متفکر فی جاللک فطلبنا الدنو بنورک
سبحانک : و یکی دیگر گفت. محبتک علی اهل محبتکدعائک لعظم شانک و قربک من اولیائک وکثرة 

سبحانک سبحانک کیف تحريی : و یکی دیگر گفت. سبحانک قد عرفت حاجتنا اماهی النظر علی و جهک
و یکی . السماوات نورا یهتدی به فی الظلمات من اطباق ذا امرتنا بالدعاء بجودک فهب لناالعبد علی سیده ا

: و یکی دیگر گفت. تمام نعمتک فیما وهبت لنا و تفضلت به علینا سبحانک سبحانک اسالک: دیگر گفت
سبحانک سبحانک ال حاجة لنافی شیئی من خلقک : و یکی دیگرگفت. ندعوک ان تقبل علینا و تدیمه عندنا
سبحانک سبحانک اسالک من بینهم ان تعمی عینی : و یکی دیگر گفت. فامنن علینا بالنظر اىل جمال وجهک

سبحانک سبحانک انک : و یکی دیگر گفت. الدنیا و اهلها، و قلبی و عن االشتغال باالخرةعن النظر اىل 
  . نا باالشتغال القلب بک عن کل شیئ دونکیفامنن عل. تبارکت و تعالیت، محب اولیائک

: دوستان ما را بگوی که: چون ایشان ازین دعا و مناجات فارغ شدند، حق، جل و عال وحی فرمود به داود که
ای اختیار  م شما شنیدیم، و اجابت دعوات کردیم، امر ما چنانست که از یکدیگر جدا شوید، و هر یکی گوشهکال

داود علیه السالم . دیکنید از برای خود، که زود باشد که از سر لطف کشف حجاب فرمایم، تا انوار جالل ما به بین
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ز حضرت تو به چه یافتند؟ حق جل وعال این بندگان این قربت و منزلت ا: از حضرت عزت سئوال کرد که
و این منزلت و . یا و مناجات در خلوت با حضرت مابه حسن ظن، و بازداشنت نفس خود از دنیا و اهل دن: فرمود

مرتبت هیچ کس نرسد بر آن اال آنکه خود را از دنیا و اهل دنیا دور دارد، و به هیچ چیز از دنیا دل خود مشغول 
را دریابد، و کشف حجاب فرماید،  او هر آن کس که چنني کند عاطفت ما. مۀ خلق ما برگزیندندارد، و ما را بر ه

  . تا به دیدۀ بصريت انوار کربیاء ما را نظر کند پس هر ساعت او را کرامتی ارزانی داریم و السالم
دارم، به  دوست می بندۀ من به حق تو بر من که من تو را: در کتب آسمانی آمده است که: شیخ فرمود که - فایده

اگر برگشتگان حضرت ما بدانند که : وحی فرمود که: و همچنني گفت که. حق من بر تو که تو مرا دوست دار
چون کرم ما به برگشتگان چنني است، . اشتیاق ما تا به چه حد است به ایشان، جگرهای ایشان از شوق ما بگدازد

  . ا با ایشان چگونه بوده بني که آنها که روی در حضرت ما دارند لطف مب
  حکایات و اشعار و غريه راند -قسم سوم

رسید به سر  از معتربان منقولست که چون به کعبه. شیخ ما، رحمةالله علیه، دو نوبت به کعبه رفته بود، و وقفه یافته
   :کعبه رفت، وقتش خوش شد، حلقه کعبه را بگرفت و به زبان نريیزی فرمود در

ـــــــــو گـــــــــل چـــــــــو شدســـــــــ  توش روی ت
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــن دوســــــــــــــــت م  روی گل

  

 وقــــــــــــــــایش و بــــــــــــــــو شدســــــــــــــــت 
 خن بــــــــــس کــــــــــس گوشدســــــــــتشـــــــــ

  

  . کعبه را دیدم که در حرکت آمد: مجاوران حرم گفتند. این بگفت و حلقه کعبه را بجنبانید
چون از خواب . رفتم، شبی در خواب رفتم چون در بادیه می: شیخ قدس الله روحه العزیز فرمود که -حکایت

چون حال چنان دیدم، باحق در مناجات . م خار مغیالن بسیار بر سر، آن قافله گذشتهدرآمدم، خود را درکوی دید
پریشان دل از آنست که . استداند که موت حق است و عالم بقا ازین عالم بهرت  الهی روزبهان می: آمدم، گفتم

ت بودم که مرا از من درین مناجا. اگر آنجا درگذرم، سنت رسول تو بر من بجای نیاورند، و نماز بر من نگزارند
بلی . جایگاه باشد ایم که وفات تو این روزبهان ما تو را به این موضع نه از برای آن آورده: خطاب آمد که. بستدند

ت در تو خواهد، ما مراد این زمني درین زمان بر آوردیم، و تشریف والی این زمني سالهاست تا قدم تو از ما می
الهی بیش ازین به بخش که : گفتم. ردای قیامت اوالد و اسباط تو ببخشیم به توم، و فپوشیدیم، و تو را بخشیدی

در شبکۀ رباط تو بگذرد و به صدق زیارت تو بکند فردای قیامت  هپس خطاب آمد که هر کس که ب. ای بخشاینده
ه علیه و سلم و امثال این کلمات از مشایخ عجیب و غریب نباید شمرد، که از رسول صلی الل. او را به تو بخشم

  . منقولست که فردای قیامت از امت من کس باشد که هفتاد هزار تن را بوی بخشند و السالم
در وقت آنکه امام تکبري . ، در مسجد عتیق به نماز جمعه رفته بودروحه روزی شیخ روزبهان، روحه الله -حکایت

چون از نماز فارغ شدند، ائمه و . د بشنیدندکه اهل مسجای بزد چنان بستند، شیخ نعره دربندد، وخالیق تکبري می
شیخ در آن بیان فرمای که نعره زدن : دند کهمشایخ شرياز روی به حضرت وی نهادند، از خدمت وی سئوال کر

چون خلق به نماز مشغول : بسیار که بنمودند، فرمود که بعد از الحاح. فرمود زمان از چه بود؟ شیخ اظهار نمی
چون به این صف . کرد زد، و نماز بر ایشان آشفته می که از در مسجد درآمد، و بر صفها میشدند، شیطان را دیدم 

و این معنی . زمني پارس به زمني هندوستان انداختمرسید که من در آن بودم، نفسی از یاد حق بر آوردم، و او را از 
اذت کند از شیطان، و به یاد حق چون بندۀ مومن استع: اندکهچنانکه آورده. که شیخ فرمود، موافق اثر است

  . و الله اعلم. مشغول شود، حق تعاىل میان بنده و شیطان هفت خندق پیدا کند، که سعت آن حق تعاىل داند
ان الجنة : شیخ، قدس الله روحه، در معنی این حدیث که رسول، صلوات الله و سالمه علیه، فرمود -حکایت

این جنت اشارت به بستان االولیاست، و حکایتی : موده بیان کرده کهبالمشرق الحدیث، بعد از تاویالت که فر
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ناگاه هفت تن را . نريدر مسجد الحرام بود و رفیقی داشتم ابوالخري نام از بح: نقل کرده ازابوعبدالله که گفت
لخري به هنگام رفنت ابوا: چون از طواف فارغ شدند. دیدم که از در مسجد در آمدند، و به طواف مشغول شدند

یکی . رفتم ایشان را دریافتم، و با ایشان می. من از پی ایشان برفتم. اند ایشان را دریاب که از اولیاء حق: مرا گفت
جواب داد که به چهل . من فروماندم، بزرگ ایشان مرا گفت بگذار تا بیاید. باز گرد: از میان ایشان مرا گفت
رفتم، و زمني زیر قدم ما  بعد از آن با ایشان می. ش نگذارندرها کن شاید که محروم: گفت. سالگی نرسیده است

از زیارت رسول، صلی الله . یافتم. ناگاه خود را اندر مدینه رسول، صلی الله علیه و سلم. کردند گوئیا طی می
و ناگاه به مرغزاری رسیدیم پر الله . رفتم تا هنگام شام همچنان در صحبت ایشان می. علیه و سلم، فارغ شدیم

چون شب بگذشت، . م، نماز شام و خفنت بگذاردیمیهفتاد تن آنجا دید. انواع ریاحني و مرغان رنگني بسیار آنجا
و تباشري صبح پیدا شد، نظر کردم شهرستانی دیدم سور آن از سنگ سفید پاره پاره برهم نهاده، در غایت لطافت، 

ای از زر  بر در آن شهرستان شبکه. رفت ون آن شهر میجوئی عظیم در اندر. چنانکه بدان زیبائی هرگز ندیده بودم
چون در اندرون رفتیم بستانی دیدیم، که هرگز بدان زیبائی ندیده بودم . بستان از زر بودنهاده بود، و در آن سرای 

و انواع . ای آن زر بود هادیدم از زر، و جویبارها و درختان که همه ساقه قبه. ه صفت بهشتستکو نشنیده، چنان
چهل شبانروز در آنجا . میوه در آنجا بود، از سیب و امرود و امثال آن، االدرخت خرمابن، و انواع مرغان در آنجا

بريون آمدیم من سه عدد سیب از  روز چونه بعد از چهل شبان. اقامت ساختیم که محتاج به وضو ساخنت نبودیم
از . گفتم از آنجا که به خدمت شما رسیدم. ندک مرا گفتند خاطرت میل کدام طرف می. آن بستان بريون آوردم

این را مدینةاالولیا خوانند، تزهت گاه دوستان حق تعاىل است، که : ایشان پرسیدم که این چه موضع است؟ گفتند
و آن کس بدین موضع رسد که او را . هر سال حق، جل و عال، یک بار در شام بریشان ظاهر کند، و یکبار به کوفه

ناگاه از چشمم . چند گامی با ایشان بنهادم. باشد، اال تو که رسیدی به فیض فضل حق تعاىلچهل سال تمام 
ها با من بود، یک سیب از آن تناول کردم، چند  آن سیب. چون نظر کردم به موضع خود رسیده بودم. غایب شدند

. از من طلب سیبی کرد. نهادم به ابوبکر کتانی رسیدم، این حکایت با او در میان. روز محتاج طعام و شراب نبودم
روزی دیگر . چون باز خانۀ خود رفتم، چون شبانه آن سیب در جیب خود طلبیدم باز نیافتم. وی دادمه سیبی ب

دیم، و از ابوبکر کتانی سیب ز گفتی، ما آن سیب از تو باز ستمرا گفت چرا این سخن با. سیدر نمشخصی به 
: چه دیدی؟ گفت: گفتم. چیزی عجیب غریب دیدم: تانی رسیدم، مرا گفتپس از آن به ابوبکر ک. دیگر بازستدیم

امروز رفتم حقه به جای خود، و . ای نهاده بودم، و سر حقه برنهاده بودم آن سیب که به من داده بودی در حقه
  . سیب در آنجا نیافتم

خوانند، نام وی قطب ی را غوث را دیدم که و: ابوعبدالله گفت: شیخ گفت، قدس الله روح العزیز، که -حکایت
احمدبن عبدالله البلخی، در زمني مکه در سنه خمس و عشرة و ثلثمائة، برگردونی از زر، و مالئکه آن گردون را 

وی ه پرسش برادری مومن که به ب: او را گفتم کجا خواهی رفت؟ گفت. کشیدند به زنجري از زر در هوا می
اگر چنني کردمی کجا ثواب زیارت : او را بر تو آوردی؟ گفت چرا از حضرت عزت نطلبی تا: گفتم. مشتاقم
  .یافتمی
ای  برتخته: واسطی گفت. ابوبکر واسطی در کشتی بود، کشتی بشکست: شیخ گفت که نقلست که -حکایت

ای مرد از : مرا گفت. زن را درد زادن گرفت، و فرزندی در وجود آمد. ماندم، خود با زن خودکه در کشتی بود
این سخن هنوز تمام نگفته بودم که از باالی . دانی الهی حال می: گفتم. ام غایت تشنهه مرا دریاب که ب برای خدا

ای از یاقوت سرخ در دست  چون نظر کردم مردی را دیدم در روی هوا نشسته، رکوه. سر خود آوازی شنیدم
او را . یاشامید، و خود نیز باز خوردمب. زن را دادم. مرا داد، ازو بستدم. داشت، در آن سلسلۀ زرین بسته پر آب
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من مردی ام که از برای رضای دوست هوای خود را ترک : گفت! ی برتو باداچه کسی که رحمت خد: گفتم
  .نشاند و هوا مسخر من کرد اام، مرا بدین هو کرده

، و دعا ه بودندود، وقت دعا خلق دست برداشتجوانی در عرفات ایستاده ب: شیخ، رحمةالله علیه، فرمود -حکایت
ای جوان زمان اجابت است، : آن جوان خاموش بود، شخصی بر او رفت، گفت. طلبیدند کردند، و حاجت می می

ای : داری؟ گفت طلبی، و دستی برنمی کنی، و حاجتی نمی مکانی مکرم است، و زمانی معزز، چرا دعائی نمی
ست، در معصیت و زبانی شایسته ندارم که عزیز چکنم اگر زبان است، آلوده است از غیبت، و اگر دست ا

  .اگر تو را هست، بگوی و بخواه. و گفنت نیست مرا روی خواسنت و طلب کردن. دارمحاجتی طلبم، یا به دعا بر
آیات حق را، و معجزات انبیاء را، و کرامات اولیا را، و معونات : شیخ فرمود سهل ابن عبدالله تسرتی گوید که

  . هل خاص رامریدان را، و تمکني ا
عامر روزی لیلی رادید، طاقت نداشت دیدن  مجنون: در سخنان شیخ، رحمةالله علیه، چنني مطالعه افتاد که - فایده

مجنون دیده برداشت، . لیلی را خرب کردند، به بالني او آمد، و سروی از خاک برگرفت. شد او را، بیفتاد و بیهوش
مبادا که آخرت نیز در . کن، دست بر من منه که دنیا در سر کار تو کردمای لیلی زینهار مرا به حال خود رها : گفت

  . سر تو رود
: گفت. لیلی از برای تو بخواهیم: مجنون را گفتنداند که چون لیلی را شوهر از دنیا برفت،  و همچنني آورده - فایده
پس چیزی که از برای . ده بودمچرا؟ گفتی وقتی که در حبال شوهر بود من او را از برای حق ترک کر: گفتند. نه

  . و السالم. حق ترک آن کرده باشم، چگونه باز سر آن روم
من انشاء الصدر االمام العالم عماد الدین محمدبن رئیس اىل سلطان العارفني و قدوة العاشقني سیداالقطاب 

   .الهادی اىل طریق الصواب شطاح فارس ابومحمد روزبهان البقلی قدس الله روحه العزیز
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سراندازان طریقت، سردار سرافرازان حقیقت، امري  لیم تصوف، و تخت نشني عالم تعفف،آن تاج بخش اق

 باحرار فتوت، مشري اسرار نبوت، ملک اهل طاعت، سلطان کشور قناعت، یوسف خلوت سرای اعزاز، یعقو
رت واجب الوجود، خلیفۀ حق در زمني، سید اقطاب علی حضحبیب االحزان شرياز، طبیب شیفتگان سجود،  بیت

الیقني، صدر دین و دولت، کمال ملت احمد، در عدت پادشاهی، و مدت نامتناهی، و تواتر لطف الهی، سالیان 
  . مدید باد

غایتی نوش داروی آن لهجت لطیف، و نیازمند نعت آن محاضرت شریف ه داعی مخلص و چاکر متخصص، ب
و از پادشاه لم یزل تأخري برای . کنه آن نرسند، و منهیان اقالم از شرح آن عاجز آینده اوهام باست، که مسرعان 

پوشیده نماند که شب یکشنبه سابع . و سائل الله الیخیب. خواهد اکتحال بدان غرۀ میمون و طلعت همایون می
و ضاللت دست به دست ذی الحجة سنة ثالث و ثمانني و خمسمائة بعد از چهل و سه سال که رد پای غی 

افالیتوبون «: ب انس ندایهغلطد، دعا گوی را از مکمن غیب و م گردد و در بسرت جهالت پهلو به پهلو می می
والله «از دروازۀ گوش به دریچۀ صماخ در حجرۀ دماغ آمد، » ویستغفرونه«صدای و چون . در دادند» اىل الله

آورد، » ومن یتق الله«ست دل در ربود، و روی به خلوت خانۀ عنان کامکاری و زمام بردباری از د» غفور رحیم
 اَو یعمل سوأًو من «خزید، و مشرف » ویرزقه من حیث الیحتسب«و از تنگنای و یجعل له مخرجاً در مطبخ 

چون معدۀ ندامت انباشته شد، علم . در پیش نهاد» ثم یستغفر الله یجدالله غفورا رحیما«خوانچۀ » یظلم نفسه
حب التوابني در یراشته گشت، شراب ساالر و انیبوا اىل الله ساغری از مروق توبت در داد، و به سماع امانت اف
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ۀ ذنوب جمیعا افتاده، و دست در عرواکنون در چمن التقنطوا من رحمة الله سرمست منتظر ان الله یغفر ال. کشید
لغفور الرحیم این عاجز را امانی خواهد، از زنم، تا در بارگاه انه هو ا عنایت و همت مبارک سلطان العارفني می

  . والحمدلله علی نعمائه. فریب مکاید نفس اماره و شره و حرص و طمع این بیچاره عظیم ترسناک است
قطاب المرشد اىل طریق الصواب هذه جواب من انشاء الشیخ الکبري سلطان العارفني و قدوة المحققني سیداال

  . له روحه العزیز اىل االمام العالم عمادالدین محمدبن رئیس رحمةالله علیهی قدس اللابومحمد روزبهان البق
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
جرس ندای محبت و نادیناه من جانب الطور االیمن از قفس امتحان ه سپاس آن خداوندی را که طایر ایمنی را ب

خطاب ه براند، وعندلیب روح مقدس را بو زاغان طبیعت را از ریاض شریعت . وفاء آوردباز چمن گلزار صفاء و 
عنقاء مغرب جان که فطرت طور عالم بقاء است از ورای قاف قهره با کهسار جاءالله من سیناء و . و انیبوا بخواند

استعلن بساعري و اشرق من جبال فاران کشید، و از فلق قل الله ثم ذرهم صبح وصال دمید وحسن االقبال 
در وقت اسحار استغفار هل من سایل، هل من مستغفر، . وجه بقاء مر آن دم روی نمود انتقال مسافر ینزل الله بی

گوش جان بشنید، از کان جوهر قدس در طبع انس روح وار خود را جلوه ه چون نداء القی السمع و هو شهید ب
رحمن که تحت  آن گنج نهان. کرد، قهرمانان یهدی لنوره من یشاء او را به مجالس الفقراء جلساءالله آوردند

و آن شمس خاور محبت از غمام غیم . عیار شیطانی در دار الضرب ایمان عیان شد مزابل نفس انسانی بود بی
وا النفحات الرحمن مجالس ضۀ تعرخنفه چون سراچۀ جان را به نور آن روان منور گشت، ب. فرقت بیان شد

این  زمانه بشنید، از مسرت اطناب بربید، و چون جان غم زده حدیث آن مقبل یگانه و شمع. دوستان منور گشت
  : قطعه همی گفت

ــــــت ــــــد گف ــــــه دان ــــــدن ک ــــــن آم ــــــکر ای  ش
  

ـــــه یـــــارد خواســـــت  ـــــذر بـــــاز آمـــــدن ک  ع
  

عقل او که قهرمان جانست . شهرستان دل باز دست سلطان عشق رسید، و لشکرهوا و هوس برمیدالحمدلله که 
از . جان و جسم هم رنگ آدم گشت. بیفشاندخسته وار عصمت شادروان بارگاه اوج قدس از غبار وسواس 

  . والیت عقل و علم اهرمن بگریخت، و دست دل به دامن جانان رسید
  ملک سلیمان تراست گم مکن انگشرتی

رویی که به آب صفاء صورکم فاحسن صورکم بشستند، و منقوش نقش خاتم فتبارک الله احسن الخالقني کردند، 
یان و چون او را به حبل و اعتصموا بحبل الله بدان جذبت در م. هوا نگذارندآن یوسف زمانه در چاه هوا و اهل 

  .ای هذا غالم بما رسید، از شادی مصر جان پر محبت او گشتالفت در آوردند، ندای یا بشر
ـــــه ـــــد ناگ ـــــد پدی ـــــا آم ـــــالل دله ـــــک ه  این

  

 »ربــی و ربــک اللــه«هــان ای هــالل جویــان 
  

بالصالحني نشني، تا انجم فلک پیشت فرو ریزند، و ملک سماویان  بر تخت توفنی مسلما و الحقنی ،چون یوسف
چون آدم ثانی گشتی، و به کسوت ملکوتی رسیدی، هان و هان . »و خرواله سجدا«عالم معرفت ترا سجود کنند 

درین مهبط . »اسجدواآلدم«بیان تو را خدمت کنند خوری، که در آن مرکز ذوالجالل کروتا دانۀ از تله شیطان م
ی ندم چون آدم غم خوار هر دمی و صد ربنا ظلمنا و هر نفسی و هزار تبت لیک با مجلس یحب التوابني و سرا

با فلق صبح اول تلقني گريی، و مطایای نام کربیا که مهاد عرایس ملکوت  یحب المتطهرین چون آدم و عیسی
راقبت جالل جان را در مقام م شو، تا هاللکشند غبار احدیتشان به جان پذیری، شاهد مشاهد واسجد واقرتب 

روی فرا جهان غیب آر که در . هر گوشه صد هزاران غول جان گدازنده چه کنی این گلخن دیو را که ب. ترانی کنی
  . اند آستان آن جهان همۀ انبیاء و اولیاء مدهوش
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ــــــو ســــــپید ــــــت دی  هــــــان کــــــه عــــــالم گرف
  

ـــــــن  ـــــــتم ک ـــــــش رس ـــــــدبري رخ ـــــــز و ت  خی
  

ندکه در وقت حضور کرمان این سرو چمن و شمع انجمن به طرف میدان مواالت بر رای آن بزرگوار پوشیده نما
مرغی که صید دل ماست، هم در چمن ماگرید، . به چشم خوش بدیدم، آن نهان بر نهان را بجان و دل بخریدم

  :ها ریزد صد هزار قطرات دعاء محبت در آن مجلس از دیده
ـــــاز ـــــک ب ـــــد آن طبل ـــــرا زنن ـــــه چ ـــــی ک دان

  

 راه بـــــاز آرد بـــــازه ا بـــــتـــــا گـــــم شـــــده ر 
  

دانی که نظر ایشان اکسري اعظم است چون ابریز احمر از آتش محبت بر آوردند، آن عروس زمانه راه را در شاه 
انا فتحنالک فتحا . فاستقم کما امرت و التتبع الهوی. مبارک باد این قدم و این دم. ذوالجالل الیزاىل در آوردند
ن ذنبک و ماتاخر، و یتم نعمته علیک، و یهدیک صراطا مستقیما، و ینصرک الله مبینا لیغفر لک الله ما تقدم م

  . نصرا عزیزا
آلىل بیضا مشک آگني به میمونه، که نجوم زاهر بدان بحب بني یدی نجویکم صدقة و کلمات منقوش اقالم 

و ارشدک اىل  احسن الله مئواک و طیب ماواک،. سرت نمود و دعاها گفته شدممعانی مملو اسرار از آنها 
و ادالءالحقیقة، اکرمک باالستقامة فی الطاعة، و الهمک علوم المعرفة، حتی تکون من  همقاصد امناء الطریق

و صلی الله علی خري . المقربني، بمنه وجوده و سعة رحمة، و سلم تسلیما کثريا دایما جسیما المشهودین الشاهدین
  .خلقه محمد و آله و عرتته و صحبه الطاهرین

  له فی اشعاره قدس الله روحه العزیز و
ـــرآورم ـــارم خضـــرا ب ـــه ط ـــه ســـر ب ـــر شـــب ک  ه

ـــاه صـــبح زمزمـــه ـــون کـــنم ز شـــوق  در گ ای چ
ـــرق ـــاخ ش ـــد ز ش ـــر آی ـــوان صـــبح ب  چـــون ارغ

ـــ ـــوش آورم ب ـــان خم ـــدلیب ج ـــر عن ـــگه گ  بان
ــــر آورده ــــون ب ــــرار ک ــــان از ق ــــ ج ــــقه ام ب  عش

ــــ ــــم هــــر شــــبی ب  چــــرخه گلبامهــــا عشــــق زن
 دژماز یـــــــن خانـــــــه  آمـــــــد زمـــــــان آنکـــــــه
 ام اصـــحاب کهـــف وار در خـــواب کشـــف رفتـــه

 از عشـــق شــــور و فتنــــه بـــر انگیــــزم از جهــــان
 م صـــــــدزبان بـــــــودانـــــــدر علـــــــوم معـــــــرفت
ــق او شــدم ــق ا چــون مســت عش ــان عش ــدر جه ن

 بحـــــر جـــــالل ازل چنـــــانه بـــــ غرقـــــه شـــــدم
ــــ ــــق ب ــــتمان عش ــــحرایبارس  ذوالجــــالل ه ص

ــــــۀ محــــــاورت عشــــــق اگــــــر شــــــوم  درحلق
ســـوی عـــالم معنـــی شـــوم نهـــان  کـــههـــر شـــب 

 چــــــون ســــــیلها دیــــــده فشــــــانم زخــــــون دل
 ام چــــون از شــــراب قــــرب دنــــا مســــت گشــــته

 ز نفحـــــت روح وصـــــال حـــــق گـــــردم زنـــــی
 جلبـــاب چــــرخ کهنــــه شــــود هــــر شــــبی ز نــــو
ـــزل ـــم ی ـــان شـــوم ســـوی صـــحرای ل  ســـاغر کش

ــــام  ــــرد از قم ــــ گ ــــرش ب ــــر آورمه ع ــــا ب  غوغ
 فریادهـــــــــا ز گلشـــــــــن حـــــــــورا بـــــــــرآورم
ـــــرآورم ـــــده چـــــو صـــــهبا ب ـــــاب دل زدی  خون
 آواز درد بلبـــــــــــــل گویـــــــــــــا بـــــــــــــر آورم
 پــــــــای نهــــــــاد از گــــــــل دنیــــــــا بــــــــرآورم
 شـــــــور ازکنـــــــار قلعـــــــۀ مینـــــــا بـــــــرآورم

 بــــــاال بــــــرآورمآرامگــــــاه جــــــان ســــــوی 
 بـــــــرآورمزخمـــــــار مناجـــــــا ناگـــــــه ســـــــر ا

ــــــــرآورم ــــــــا ب ــــــــاط محاک ــــــــه در بس  وانگ
ـــــ ـــــه ب ـــــرآورمه وانگ ـــــا ب ـــــه معم ـــــر جمل  س

 بـــــرآورم ه دامـــــن هیجـــــارخـــــش کیـــــان بـــــ
ـــــــــرآورم ـــــــــؤ الال ب  کـــــــــز دم هـــــــــزار لؤل

ـــــان ـــــره زن ـــــس نع ـــــ نف ـــــرآورمه ب ـــــا ب  محاب
ـــــرآورم ـــــر بمحـــــارا ب ـــــر بس ـــــه س ـــــر لحظ  ه

 تــــــارک جــــــوزا بــــــرآورمه اول قــــــدم بــــــ
 صـــــما بـــــرآورم ۀرخدریـــــای خـــــون ز صـــــ

ـــــ ـــــدام جـــــان ب ـــــرآورمه اق ـــــدىل ب  ســـــوی ت
ــــــــرآورم ــــــــا ب ــــــــنب بوی ــــــــوی هــــــــزار گل  ب
ـــــــــرآورم ـــــــــرا ب ـــــــــن از صـــــــــفاء آه مط  م
ــــرآورم ــــحرا ب ــــوی ص ــــدم س ــــکر ق ــــس لش  ب



۶۷ 

 ناگهـــــانهپیـــــدا شـــــود هـــــالل جاللـــــش بـــــ
ــــ ــــگه از خــــم صــــبغةالله جــــان را کــــنم ب  رن

ـــــــبی ـــــــانم آن ش ـــــــرش بگری ـــــــاگران ع  خنی
ـــدر حجـــاب غیـــبهـــا بســـو بـــس پـــرده  زم ان

ــــــــد«آن صــــــــبحدم کــــــــه آدم از آن   »برآوری
ــــود  ــــرا ب ــــراب وصــــالش م ــــربت ش ــــون ش چ
 دامـــن کشـــان ز شـــوق بـــه قـــاف انـــدرون شـــوم

 ســـم شـــد در آســـمانچـــون روح قـــدس هـــم نف
ـــدم ز شـــوقچـــون در ســـئوال ار ـــی مســـت آم  ن

ـــــــار ـــــــم قم ـــــــا زن ـــــــدر یکت ـــــــه قلن  در خان
ــــف ــــدم ز لط ــــدنی ش ــــم ل ــــر عل ــــواص بح  غ

ـــــنم از ال ـــــفر ک ـــــدم س ـــــون در ق ـــــوچ  روم وه
 ملکــــــــوتی ز خاکــــــــدانرخــــــــت خزانــــــــۀ 
 ام ش صــد غوطــه خــوردهچــون در بحــار وصــف

ــ ــور قــدرت او متصــف شدســته چــون جــان ب  ن
 چـــون روح را جنـــان ز عشـــق آمـــد و ز عشـــق
ـــن  ـــه م ـــور ب ـــم مخ ـــدمم غ ـــۀ ع ـــل دین ـــر طف گ
 ا زمنتهــــــا زننــــــد دم آنهــــــا کــــــه عارفنــــــد
 حســــن و جمــــال آینــــۀ جــــان مــــا شدســــت
 آمـــــــد زمـــــــان آنکـــــــه مطایـــــــای معرفـــــــت

ــه راه قــدسد  امــن کشــان شــوم ســوی حضــرت ب
ــر ز جمــال وجــالل دوســت ــده گشــت پ   چــون دی

  

 چــــون نوخوهــــان همیشــــه مــــن آوا بــــرآورم
 رنــــگ جامــــه مصــــفا بــــرآورمه وانگــــه بــــ

ـــــه ـــــوق نال ـــــز ش ـــــرآورم ک ـــــویدا ب ـــــای س  ه
ــــــرآورم ــــــودا ب ــــــش س ــــــاد آت ــــــون از نه  چ

ــــــــۀ  ــــــــر آورمآن دم ز ســــــــر نکت  اســــــــما ب
 آشـــــوب چــــــني وخلــــــخ و یغمــــــا بــــــر آورم
 و زتــــــــاب درد عزلــــــــت عنقــــــــا بــــــــرآورم
 شـــــاید کـــــه بانـــــگ رمـــــز مســـــیحا بـــــرآورم
 بــــــس آه گــــــرم از آتــــــش موســــــی بــــــرآورم

ــــــ ــــــرآورمه وانگــــــه هــــــزار داود ب  عــــــذرا ب
ــــــرآورم ــــــا ب ــــــت خضــــــر آس ــــــؤی معرف  لؤل
ـــــــــرآو ـــــــــا ب ـــــــــزل عمی ـــــــــزار من  رمازال ه

 ســـــــوی ســـــــرای عـــــــالم اســـــــرا بـــــــرآورم
ــــــدُر ــــــ یاّه ــــــر هــــــو سِّ ــــــه ب ــــــرآورمتمّن  ا ب

 نبــــود عجــــب کــــه صــــد یــــد بیضــــا بــــرآورم
ـــر لحظـــه جـــان بـــه عـــرش معـــال بـــر آورم  ه

ــــــل ــــــن طف ــــــرآورم م ــــــردا ب ــــــه در ره ف  دین
ــــــرآورم ــــــدأ ب ــــــۀ مب ــــــن وصــــــل در طریق  م
 بـــــــس آینـــــــه ز صـــــــورت زیبـــــــا بـــــــرآورم
 پــــر بــــار شــــوق و عشــــق بــــه عقبــــا بــــر آورم

 ســـــایۀ طـــــوبی بـــــرآورمه دســـــت طـــــرب بـــــ
ـــــــرآورم ـــــــربا ب   آنگـــــــه ز هـــــــر دو کـــــــون ت

  
   

  وله ایضا روح الله روحه العزیز
 بیـــــا تـــــا دســـــت از ایـــــن عـــــالم بـــــداریم
ــــــــد گــــــــردون بگســــــــالنیم ــــــــا بن ــــــــا ت  بی
ــــــــريیم ــــــــه گ ــــــــاری پیش ــــــــا بردب ــــــــا ت  بی

ـــــــا ـــــــا ت ـــــــار از بی  دل و جـــــــان در غـــــــم ی
 بیـــــــا تـــــــا در بســـــــاط حســـــــن جانـــــــان
ــــــــان ــــــــم زن ــــــــاط ک ــــــــا در بس ــــــــا ت  شبی

ــــــــــــــانش  ــــــــــــــال و امتح ــــــــــــــا در ب بیات
بیـــــا تـــــا هـــــر دو عـــــالم پـــــیس عشـــــقش 

 مــــــــرادش بــــــــی مــــــــرادیبیــــــــا تــــــــا در 
 بیـــــا تـــــا پـــــیش امـــــرش همچـــــو مـــــردان

 بیــــــــا تــــــــا پــــــــای دل از گــــــــل بــــــــرآریم 
ـــــــرآریم ـــــــا س ـــــــا ه ـــــــار دنی ـــــــا ک ـــــــا ت  بی
 بیــــــــا تــــــــا تخــــــــم نیکــــــــوئی بکــــــــاریم

ـــــــا ـــــــر نوبه ـــــــو اب ـــــــاریمچ ـــــــون بب  ری خ
ــــــاریم ــــــان نث ــــــزاران ج ــــــد ه ــــــر دم ص  به
 زهــــر چــــه آن کمرتســــت خــــود را کــــم آریــــم
 چـــــــو شـــــــريان شـــــــکاری پـــــــای داریـــــــم

ــــــ ــــــده ب ــــــق ان ــــــماریم رعش ــــــم از ذره ش  ک
 گــــــــــــــزینیم و بهانــــــــــــــه در نیــــــــــــــاریم
 ســــــــــــراندازی کنــــــــــــیم و ســــــــــــرنخاریم



۶۸ 

 شــــــــــــراب الفــــــــــــت دردش کشــــــــــــیدیم
 بــــــه دار الضــــــرب عشــــــق او چــــــو اکســــــري

 شــــوق عشــــقش رانــــد چــــو دل غــــارت شــــد
 در آن مجلــــــس کــــــه گــــــوهر هــــــا فشــــــانند
ـــــــــــــالش ـــــــــــــا در ره آورد وص ـــــــــــــا ت  بی
ــــــد ــــــک دان ــــــود نی ــــــک خ ــــــباهنگ فل  ش

ــــــــه م ــــــــدهم ــــــــو برانن  رغــــــــان عــــــــالم ن
 گردنــــــد ازیــــــن کــــــار همــــــه بیکــــــار مــــــی

ـــــــن  ـــــــاورددری ـــــــاه ن ـــــــفلی گ ـــــــدان س  می
در اقلـــــــــیم معـــــــــارف مرکـــــــــب عشـــــــــق 
 در آن مجلــــــــس کــــــــه مــــــــردان وصــــــــالند
ـــــــــرینش ـــــــــای کـــــــــون و آف  ز مقطـــــــــع ه
ـــــــد ـــــــیالب ران ـــــــدم س ـــــــان ق ـــــــو طوف  چ
میــــــــــان لشــــــــــکر عشــــــــــاق حضــــــــــرت 
ـــــــــــــــــــــتان ازل را ـــــــــــــــــــــتان بس   نگارس

  

ـــــــــــدرخماریم ـــــــــــوز ان ـــــــــــدر دم هن  دم ان
ـــــــــــاریم ـــــــــــاریرا عی ـــــــــــار هـــــــــــر عی  عی
 بیـــــــا تـــــــا در غمـــــــانش جـــــــان ســـــــپاریم

ـــــــاریمب ـــــــر غـــــــم بی ـــــــا دل پ ـــــــا م ـــــــا ت  ی
ـــــــوآریم ـــــــان را ن ـــــــی ج ـــــــو ره ـــــــرای ن  ب

ــــ ــــب ب ــــاهر ش ــــه م ــــاریمه ک ــــدر نه ــــل ان  لی
ـــــاریم ـــــدان ای جـــــان کـــــه مـــــا مرغـــــان پ  ب

 جـــان جـــان کـــه مـــا خـــود عـــني کـــاریمه بـــ
 بــــــــــه مرکبهــــــــــای ربــــــــــانی ســــــــــواریم

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــداریمگِ ـــــــدت م ـــــــۀ وح  رد نقط
 و رای دســـــــــــت مجلـــــــــــس از کبـــــــــــاریم
ــــــو بینــــــی بــــــر کنــــــاریم  در آن میــــــدان چ

ـــــــا ـــــــمدر آن طوف ـــــــای داری ـــــــدت پ  ن وح
ــــــــــاریم ــــــــــالم خی ــــــــــه ع ــــــــــار هم  زاخی
ــــــــو بینــــــــی از نگارســــــــتان نگــــــــاریم   چ

  

  وله ایضا قدس الله روحه العزیز
ــــت ــــان منس ــــع صــــبح ازل جن ــــه مطل ــــنم ک  م
ـــــوی مطـــــار روح منســـــت  هـــــوای عـــــالم عل
 بیـــــان عقـــــل کـــــل انـــــدر مراتـــــب جـــــربوت

خمــــــري مایــــــۀ اســــــرار درخزانــــــۀ عشــــــق 
 ز بحــــــر علــــــم لــــــدنی و رمزهــــــای خضــــــر

ـــ ـــه م ـــن زمان ـــران قطـــب و خضـــر دری نم هـــم ق
ــــــی ــــــب از ســــــرادق اعل ــــــۀ غی ــــــان خان  نه
سرســــــــران جهــــــــان در حدیقــــــــۀ معنــــــــی 
ــــدان ــــک جاوی ــــدارد ز مل ــــر ن ــــه ده ــــر ک  کم
 ز صـــــنع گلشـــــن قـــــدس و نگارخانـــــۀ انـــــس

 ملــــک فــــرو بنــــدد حدر آن هــــوا کــــه جنــــا
 ز اللــــــه زار تجلــــــی هــــــزار رنــــــگ بــــــدیع

 جــــان مــــن کــــه در اقلــــیم هفتمــــني مرکــــزه بــــ
ــــــــن در عــــــــوالم  ــــــــامور دل م  اســــــــرارز ن

ــــــحری ــــــۀ س ــــــري نال ــــــر ت ــــــۀ پ ــــــزار جعب   ه

  

 مـــــنم کـــــه خـــــازن ســـــر قـــــدم روان منســـــت 
 جـــان منســـته نشـــان خـــاتم ملـــک ابـــد بـــ

ـــان منســـت ـــه از بی ـــد یـــک نکت  هـــر آنچـــه گوی
ـــــت ـــــان منس ـــــیمه در جن ـــــان سراس  از آن جه
ــــت ــــان منس ــــر درده ــــمه از آن بح ــــزار چش  ه

 علـــم هـــم قـــرآن منســـتاز آنکـــه قطـــب دریـــن 
ـــــــت ـــــــان منس ـــــــانیش در زب ـــــــای مع  بیانه

ــــه ــــر آســــتان منســــت ب ــــروارادت ب ــــت مه  نع
 دریــــن جهــــان فریبنــــده بــــر میــــان منســــت

ــــز ــــت اره ــــان منس ــــق در جن ــــل عش ــــه گ  گون
ـــــت ـــــان منس ـــــوی زکهکش ـــــتۀ عل ـــــزار رش  ه
 بــــروی چــــون گــــل و گلــــزار ارغــــوان منســــت
ـــــت ـــــقان منس ـــــدس ز عاش ـــــروس روح مق  ع
 جـــــواهر ملکـــــوتی ز بحـــــر و کـــــان منســـــت
ــــــت ــــــان منس ــــــه در کم ــــــريت ازىل جمل   زغ

  

  ه روحه العزیزو له ایضا قدس الل
 انــد یوســف مصــری و دســت از عشــق تــو بربیــده

 نـــــرگس رعنـــــات جانـــــا در بســـــاتني قـــــدم
چـــون رخ زیبـــای تـــو دیدنـــد عشـــاق جهـــان 

 انـد جـان بخریـدهه شاهد عصـری و عشـقت را بـ 
ـــــده ـــــد شـــــاهدان ذوالجـــــالىل در ازل ورزی  ان
 انـــد از بـــرای وصـــلت از هـــردو جهـــان بربیـــده



۶۹ 

 عاشــــقان خورشــــید عــــزت در رخ تــــو یافتنــــد
مفلســــــان دهــــــر پیمــــــا از بــــــرای روی تــــــو 
 ســالکان انــس وخلــوت در مجــالس هــای وصــل
ــــــاء ــــــرار بق ــــــازار اس ــــــل در ب ــــــان عق  بالغ

لعـت حسـن وجـالل از وصــف او خ انصـد هـزار
  

 انــد الحــق آن خورشــید در روی تــو شــاهد دیــده
ــده ــای خــون از دی ــان دری ــر زم ــدهه ــا پیمی ــد ه  ان
ــ ــان دم ب ــت ای ج ــراق روی ــیدهه ازف ــد دم پرس  ان

 انـــد ز کمـــال شـــوق رویـــت همچـــومن شـــوریدها
 انـــد هـــر زمـــان از دســـت رضـــوان ازل پوشـــیده

  

  وله ایضا نور الله قربه و قدس روحه العزیز
 بناگـــــــه جـــــــان جـــــــانم در بـــــــر افتـــــــاد
 معـــــــني گشـــــــت کـــــــار عشـــــــق و توحیـــــــد
 مـــــــن از بحـــــــر قـــــــدم ســـــــاغر کشـــــــیدم
ــــــی ــــــت راه م ــــــدر حقیق ــــــه صــــــحو ان  رو ی

 بـــــه قـــــاموس قـــــدم صـــــد غوطـــــه خـــــوردم
ــــــو ــــــبح چ ــــــپاه ص ــــــاهس ــــــت ناگ  ن درتاخ

ــــــــت ــــــــرق برجس ــــــــاب از ش ــــــــغ آفت  چوتی
ـــــــــافور در صـــــــــبح ـــــــــزاران بیضـــــــــۀ ک  ه
 ز هـــــــــر دو کـــــــــون دامـــــــــن در کشـــــــــیدم
  هـــــــــزاران مهـــــــــرتان انـــــــــدر والیـــــــــت

  

ــــــــــاد  ــــــــــر افت ــــــــــرینش برت ــــــــــم از آف  دل
 چــــــــو اقــــــــدام قــــــــدم واالتــــــــر افتــــــــاد
 نــــــدانم مــــــر تــــــرا ایــــــن بــــــاور افتــــــاد
ــــــاد ــــــر درافت ــــــتی ب  چــــــو دل از شــــــور مس

 دســـــتم از صـــــدف ایـــــن گـــــوهر افتـــــاده بـــــ
 جهـــــــان انـــــــدر جهـــــــان پرزیـــــــور افتـــــــاد
 همـــــــــه روی زمـــــــــني برخنجـــــــــر افتـــــــــاد
ــــــــاد ــــــــرت افت ــــــــب در اخ ــــــــادروان ش  ز ش
 مــــــرا در فقــــــر فخــــــری خوشــــــرت افتــــــاد
ـــــاد ـــــرت افت ـــــر که ـــــان م ـــــن زم ـــــن ای ـــــر م   ب

  

  و له ایضا روح الله روحه
ــیم شــب  چــون فروشــد زورق از دریــای اخضــر ن

ـــد از تحـــري ـــق ســـر نهادن ـــالني خـــواب خل ـــر ب  ب
ـــ ـــاه عشـــق را چـــون دی ـــاکبارگ ـــار پ  دم از اغی

ــــوخته ــــودم و دل س ــــا ب ــــه تنه ــــادندم ک  در گش
 چــون درون در شــدم دیــدم جهــانی را چــو خــود
ــراهیم و نــوح  صــد هــزاران موســی و عیســی و اب

  زننـــد ای بســـا ســـر قـــدم کانـــدر ســـحر گـــه مـــی

  

ـــیم شـــب  ـــرب ن ـــای عن ـــدۀ دری ـــان مانن  شـــد جه
ــر نــیم شــب ــتم س ــافالن برداش ــن زخــواب غ  م

 یم شـــبحجـــرۀ خـــاص ملـــک را کـــوفتم در نـــ
ـــیم شـــب ـــراهیم آزر ن ـــب و عاشـــق چـــو اب  طال
 چشمها پـر اشـک و رخ پـر گـوهر و زر نـیم شـب
 بــر ســر از خــاک تحــري کــرده افســر نــیم شــب
ـــب ـــیم ش ـــر ن ـــر آن س ـــقان در س ـــون عاش  ازعی

  

  وله ایضا قدس الله روحه العزیز
 تـــــا دولـــــت وصـــــل بـــــر نظامســـــت مـــــرا

 جامســـــت مـــــراه تـــــا مـــــی ز لـــــب یـــــار بـــــ
  

ــــــ  ــــــاق ب  مــــــراکامســــــت ه کــــــار همــــــه آف
 راه ازل و ابـــــــــــد دو گامســـــــــــت مـــــــــــرا

  

  وله
ـــــه ـــــل انداخت ـــــر گ ـــــک ب ـــــایۀ مش ـــــا س ای ت
ـــــاخته ـــــمن س ـــــل و س ـــــر گ ـــــه ب ـــــا غالی  ای ت

  

ــــــه  ای  بــــــس دل کــــــه ز درد عشــــــق بگداخت
ــــــــه ــــــــم صــــــــرب برپداخت ــــــــان ودل  ای از ج

  

  وله
ــــــــــابی دارد ــــــــــت آفت ــــــــــم از رخ خوب  چش
ــــــن ــــــتۀ م ــــــر گش ــــــوریدۀ س ــــــکني دل ش  مس

  

ــــــــــن از   ــــــــــابی داردحس ــــــــــل روی توت  قب
 زلـــــــف تـــــــو تـــــــابی دارد از تـــــــاب ســـــــر

  

  وله



۷۰ 

 دل در هــــــــوس رخ چــــــــو بــــــــاغ ارمــــــــت
  جــــــــانی دارم فــــــــدای خــــــــاک قــــــــدمت

  

ــاب غمــت  ــه خــورد خون ــس ک  خــون گشــت ز ب
  از پــــــــای در آمــــــــده ز دســــــــت ســــــــتمت

  

  وله ایضا
ـــــــت ســـــــر آســـــــتینم ـــــــو بگرف ســـــــودای ت

  دوســـــت مـــــراای دیوانـــــه همـــــی خواســـــتی 

  

 کـــــــج کـــــــرد بجملگـــــــی همـــــــه راســـــــتیم 
ــــــه شــــــدم چنانکــــــه مــــــی  خواســــــتیم دیوان

  

  وله ایضا
ـــــــدازی ـــــــف نگـــــــون ان ـــــــاب در آن زل گرت
ـــــدازی ـــــروم ان ـــــود ب ـــــال خ ـــــس جم   ور عک

  

زهـــــــــاد ز صـــــــــومعه بـــــــــرون انـــــــــدازی  
ـــــ ـــــا ب ـــــدازیه بته ـــــون ان ـــــر نگ ـــــجود س  س

  

  وله ایضا
 ای بــــر ســــر بــــازار تــــو جانهــــا همــــه الش

ـــــــــار  ـــــــــت آورد ز عشـــــــــاق دم ـــــــــل لب   لع

  

 کــز دســت ســر زلــف تــو ســر هــا همــه فــاش 
ـــاش  ـــو ب ـــگ ت ـــد عـــارض گلرن ـــا خـــود چکن ت

  

  وله فی المثنویات
ـــــــــد ـــــــــدیمی کـــــــــه در جـــــــــالل ق مای ق
ـــــــــت نیســـــــــت ـــــــــرا نهای ـــــــــدس ذات ت  ق

ـــــــــیم ـــــــــای مه ـــــــــربوته ن ب ـــــــــزت ج  ع
ــــــ ــــــان ب ــــــان عی وصــــــف صــــــفات ه ای عی
ــــــــرا  ــــــــه جــــــــالل ت  عــــــــدیلی هســــــــتن

علمــــــــــا عاجزانــــــــــد زیــــــــــن معنــــــــــی 
 صـــــــد هـــــــزار هـــــــزار دل خـــــــون شـــــــد

ــــــــهو هــــــــیچ کــــــــس را نهــــــــاد   نــــــــريو ن
ــــــــــل را د ــــــــــود عق ــــــــــامرنب ــــــــــن ره گ  ی

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــت رفت عقـــــــــــــــل راه عبودی
ــــــــــل ــــــــــوزد عق ــــــــــه آم ــــــــــرع نکت  از ش

ــــــــــت ــــــــــم بريونس ــــــــــش زوه ــــــــــز ذات  ع
 نفــــــــس تزویــــــــر بنــــــــد نقــــــــش خیــــــــال
ــــــــــــان زو ــــــــــــل ازو وایم ــــــــــــل را عق  عق
ـــــــــش  ـــــــــه زاد او دان ـــــــــل خان ـــــــــل ک عق
 عقـــــــــل ازو ســـــــــر آن جهـــــــــان گـــــــــريد
 واهـــــــــــب عقـــــــــــل و معرفـــــــــــت او دان

  

 نبـــــــــــود ذات تـــــــــــو قـــــــــــرین عـــــــــــدم 
ـــــــت ـــــــدایت نیس ـــــــرا ب ـــــــف ت ـــــــز وص  ع

ــــــــ ــــــــدس ب ــــــــوت ه وی مق ــــــــدرت ملک ق
 عـــــــــزت ذاته وی نهـــــــــان نهـــــــــان بـــــــــ

ــــــه  ــــــتن ــــــدیلی هس ــــــرا ب ــــــزت ت ــــــه ع  ب
 حکمــــــــا والــــــــه انــــــــد زیــــــــن دعــــــــوی

ــــــده جیحــــــون شــــــددصــــــد هــــــزاران دو  ی
ــــــه  ــــــو ن ــــــره در ج ــــــس را دو قط ــــــیچ ک ه
 نــــــــــا در اقلــــــــــیم عشــــــــــق او را نــــــــــام
 وحـــــــــــده الشـــــــــــریک لـــــــــــه گفتـــــــــــه
ـــــــوزد ـــــــق س ـــــــال ح ـــــــدر کم ـــــــه ان  وانگ
ـــــــت ـــــــو نس ـــــــري او چ ـــــــت غ ـــــــوان گف  نت
ــــــــــل جــــــــــل جــــــــــالل  نرســــــــــد درجلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــان زو  روح را روح ازو و ایق

 خـــــوانشنفـــــس کـــــل حـــــرف حـــــرف او 
ـــــــــريد ـــــــــاودان گ ـــــــــان ج ـــــــــان ازو ج  ج
 بـــــــــــــودن کـــــــــــــون و مرتبـــــــــــــت زودان

  

  فی مدح الشیخ قدس الله روحه
گــــــاه شــــــیخ روزبهــــــانه بــــــ  حرمــــــت دل آ

ـــیخ ـــني حضـــرت ش ـــود همنش ـــر ب ـــه روز حش  ک
ــــنیده ــــادی ام  ش ــــالم افت ــــه ع ــــی ب ــــه خروش ک

شـــود مـــراددلش حاصـــل آنکـــه از ســـر صـــدق 

 ه شـــیخ روزبهـــانحـــق چهـــرۀ چـــون مـــاهبـــ 
ــــی ــــه م ــــر آنک ــــان ه ــــیخ روزبه ــــرپد راه ش  س

ز آههـــــــای ســـــــحرگاه شـــــــیخ روزبهــــــــان 
ـــــ  درگـــــاه شـــــیخ روزبهـــــانه گـــــذار کـــــرد ب



۷۱ 

  مشــــرف شــــد»شــــرف«ذکرشــــیخ زبــــانهبــــ

  

  زعــــــزو مرتبــــــت وجــــــاه شــــــیخ روزبهــــــان

  

  



۷۲ 

  

  باب ششم 
اسباط شیخ و شطری از فضایل پدر بزرگوارم شیخ االسالم صدر الملة والدین  در ذکر اوالد و

  .هروزبهان الثانی قدس الله روح
اماپسران یکی شیخ شهاب الدین محمد و . شیخ کبري روزبهان را، قدس الله روحه العزیز، دو پسر بوده و سه دخرت

و هم در حیات شیخ کبري . شیخ شهاب الدین محمد مردی متعبد محقق بود. یکی دیگر شیخ فخرالدین احمد
  .روزبهان به جوار حق پیوست

واز جمله . غایت خوب فرمودیه شت و متفنن و متبحر بود، تذکريی باما شیخ فخر الدین احمد غزارت فضل دا
در فقه که خواجه امام حجة االسالم سلطان علماء االعالم محمد غزاىل » وجیز«فضایل او یکی آن بود که 

  . و له اشعار بالعربیة و الفارسیة. قدس الله روحه، ساخته استماع افتاد که آن را به نظم آورده است
که : ۀ کمال ذات او یکی آنست که شیخ کبري روزبهان، قدس الله روحه، روزی در میان اصحاب گفتو از جمل

و احوال . که مرا در فرزندم روزبهان پوشانیدند: شیخ فخرالدین احمد فرمود. روزبهان را در احمد پوشانیدند
العهدست، و بیشرت اهل زمان  افتاد که قریبشرحی حاجت ه تر از آن که ب شیخ االسالم، قدس الله روحه، روشن

و . و شصت سال خلق را به خدای خواند، چه بر سر سجاده و چه برباالی منرب. اند شرف حضور مبارکش یافته
و سالها در خدمت استادان معترب مثل موالنا قاضی القضاة االعظم . چندین هزار مرید در اطراف عالم دارد

والخري، روح الله روحه، بلله روحه، و موالنا معظم صفی الملة والدین االفاىل، قدس ا] اسمعیل[مجدالملة والدین 
  .تحصیل فرموده

و او را خطب . اند ایراد کرده شود، به تطویل انجامد و اگر فواید که از وی منقولست در مجلس و در تذکري نوشته
ی أره ع افتاد و این ضعیف بای چند که از معتربان استما اما قضیه. و اشعار بسیار است متداول در میان خلق

تا طایفۀ عوام و خواص را از . شود العني مشاهده کرد، در باب کرامت و فضایل وجود مبارکش، در قلم آورده می
  . ای بود آن بهره

از جملۀ کرامات او یکی این بود که در آن سال که باران نیامده بود و خالیق همه متاسف بودند، چنانکه طریقه 
چون از نماز و خطبه فارغ شدند، از . قاء بريون رفتندبودند، و به عزم استس هسه روز به روز سنت بود، خلق

شیخ . چون بر سر منرب رفت، قطعاً اثر ابر در روی هوا نبود. خدمت شیخ االسالم استدعا کردند، تا دعائی کند
ی یجاه گرم شد، و سخن بو در سخن . مودررا به تبدیل اخالق و اعمال تحریص فآغاز وعظ فرمود، و خلق 

و بعد از آن آغاز دعا کرد، بقدر سرپی ابر در روی هوا ظاهر شد، و منتشر . رسانید که شور در خالیق افتاد
چون شیخ این بفرمود، ما را تعجبی . ناگاه درگرمی دعا فرمود که از منرب فرو نیایم تا باران بفرستی. گشت می

 ، ادامه الله برکته،]محمد[الدین وارم شیخ شیوخ االسالم جالل الملة ودر آن روز برادر بزرگ. عظیم ظاهر گشت
این سخن بفرمود تغیريی در ما ظاهر سالم چون شیخ اال. برپایۀ منرب نشسته، واین ضعیف در خدمت وی نشسته 

 ای آسمانیست، و شیخ وعده کرد، تا چون این چه حالتست؟ این قضیه: شد به طریق تعجب با یک دیگر گفتیم
می فرمود، و ابر در یکدیگر  نصب العني ما گشت، و شیخ دعا می» لواقسم علی الله البره«بود، بلی حدیث

روز، ه بارید تا یک شبان و همچنان می تا به جایی رسید که باران باریدن گرفت، تا چنانکه جامه ها تر شد.پیوست
  . و مشهور است و این قضیه اندر شرياز معروف. و خلق شهر به یک بار مرید شدند

که چندین سال کفر ورزیده و در بیداء از جملۀ حکام که در شرياز حکم کردند یکی امريبولغان بود -حکایت



۷۳ 

شیخ صدر الدین روزبهان کیست و کجا : شکار رفته بود، با یکی از اعیان شهر گفته روزی ب. ضاللت سرگردان
شهر آمد، خواهان آن شد که شیخ االسالم را ه چون ب. دنشیند؟ آن بزرگ ذکر فضایل شیخ االسالم تقریر فرمو می

سه شب است تا هر سه : ازو پرسیدند حال چیست، و این زیارت شیخ االسالم از کجا افتاد؟ گفت. زیارت کند
اول به طریق نصیحت گفت، . کند آید، و مرا دعوت بدین مسلمانی می بینم که پريی بر من می خواب میه شب ب

پرسیدم که این . گویم که مسلمان شو، و اگر نه دمار از روزگارت بر آورم نه می: تخویف گفتشب دوم به طریق 
خواهم که به  اکنون می. حال بدین طریق گذشت. این پري صدرالدین روزبهانست: چه کسی است؟ مرا گفتندپري 

دمت شیخ کردند دریابم، و مسلمان شوم، نواب او و صدور عهد استدعا از خ خدمت وی رسم، و شرف خدمش
که اگر چه معهود نیست که شیخ بر هر کس روداما، از آنجا که اخالق شیخ االسالم است و نیز سبب دعوت 

چون به حد مبالغه رسید، شیخ تقبل فرمود، و جمع . سزد که به مبارکی شیخ تشریف فرماید، و او را به بیند: اسالم
نشست و چون شیخ را از دور  و در خانۀ سلغر شاه می. فتمریدان و اصحاب در خدمتش بودند، و به خانۀ او ر

: شیخ در اندرون رفت، فرمود. این پري است که مرا در خواب دعوت به اسالم کرد: بدید، عظیم متغري گشت گفت
شیخ پیش از آنکه امري سخن گوید، . السالم علی من اتبع الهدی، امري بلغان استقبال کرد، و زیارت شیخ دریافت

شیخ . باید کرد باید گفت، و بعد از آن حکایت می باید آورد، و کلمه می اسلم می: مان حکایتی کند، فرمودیا ترج
ختند، و ایشان را ابعد از آن نثارها کردند، و بندگان آوردند، و در قدم وی اند. تلقني کلمه کرد، و امري مسلمان شد

امري را بگوئید تا دعایی بر خود و بر ما : شیخ فرمود. آنگاه امري بولغان خواب در خدمت شیخ بگفت. آزاد کردند
و آیت قل للذین کفرواان ینتهوایغفرلهم ما قد سلف تقریر . کند که دعای او در محل قبول افتد که معصومست

مبارک  دبه واسطه وجو: گفت. روز دیگر امري بولغان به خانقاه آمد و ترجمان باز داشت. فرمود، و مراجعت کرد
شیخ دعاء فرمود، هفتاد کافر مسلمان . باید که همه در راه آیند د کسان من نیز مییتعاىل ما را هدایت بخششیخ حق 

  . و بعد از آن دکانی چند بر اوالد و اسباط شیخ وقف کرد. شدند
و یک ران عبارت را . شیخ االسالم رحمةالله علیه روزی به تذکري مشغول بود، در مقصورۀ مسجد عتیق -حکایت

در . چون در سخن گرم شد. زیر ران اشارت آورده بود و خلقی بسیار حاضر، و از ارباب قلوب جمعی مستمع در
  : بعد از آن این بیت فرمود. پس مقریان را اشارت کرد که بر خوانید. ای چند غریب بیان فرمود باب حقیقت نکته

 مـــن ده کـــه صـــبح پـــرده دریـــده ای دو بـــ پیالـــه
  

ـــاده  ـــ پی ـــن ک ـــرو ک ـــتای دو ف ـــت شهماتس  ه وق
  

ای بر کنار قندیل به زنجري که از سقف آویخته است  فاخته. ای شور انگیز آغاز کردند ای دالویز نغمه مقریان پرده
شیخ روی بافاخته کرد، و . همه خاموشن شدند. خاموش گردید: ناگاه شیخ قراء و مجلسیان را فرمود. نشسته بود

غریو در مجلسیان افتاد، و . ته بی توقف یک دو بار بانگ بکردگفت ما از آن خود گفتیم، نوبت تست فاخ
  . و این قصه نیز در شرياز از قضا مشهور است. ها چاک کردند، و خلقی نوبت کردند، و مرید گشتند جامه

خواهم که از  روزی شخصی به خدمت امام بزرگوار شیخ شمس الدین صفی کرمانی رفت، گفت می -حکایت
. روز سه شنبه بیا تا باز تو نمایم: شیخ شمس الدین گفت که. من نمائی، تا او را زیارت کنم اولیای خدای یکی به

. سر فالن پله فالن محله رویم به ب برخیز تا: گفت. روز سه شنبه آن شخص گفت به وعده به خدمت شیخ رفتم
ل سر آن پناگاه بر . رفتیم و میاول کسی که در سر پول در گذر آید، او از جملۀ اولیاء است من در خدمتش بودیم، 

ل درالدین روزبهان دیدم که از سر پناگاه شیخ االسالم ص. ای توقف کرد، و خلوت بود رسید، بایستاد، و لحظه
مرا گفت ای فالن بیا و زیارت کن، که به . نقه کردنداشیخ شمس الدین صفی او را سالم کرد، و مع. درگذر آمد

  .و السالم. در قدمش اوفتادم، و زیارت وی کردم، و مرید گشتم. اولیاء است منمقصود رسیدی، که این از جملۀ 
. نمود فرمود، و خلق را تبدیل اعمال راه می روزی شیخ االسالم رحمةالله علیه در مسجد سنقر تذکري می -حکایت
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. ازت فرمودشیخ اج. و جمعی از مریدان استدعاء از خدمت شیخ کردند تا تربکی از برای حافظان طلب کنند
خواجه ای معترب از دور در صحن . انداختند ای می دادند، و خرقه دان تربکی مییچنانکه عادت باشد هر کس از مر

آن . آن خواجه را بگوئید، تا دستار سر بیندازد: گفتمسجد نشسته بود ناگاه شیخ االسالم را نظر بروی افتاد، 
خواجه دستاری معريی نیکو داشت . تا دستار بیندازد: بگوئید خواجه چند دینار زر بداد، شیخ دگر باره فرمود

عقربی . آن خواجه دستار از سر بر گرفت، و بینداخت. تا دستار بیندازد: شیخ سوم نوبت فرمود بگوئید. نینداخت
دم از میان دستار او بريون آمد و خلق را تعجبی عظیم پیدا شد، و فریاد از خلق برآمد، و آن خواجه بیامد در ق

  .شیخ افتاد، و از زمرۀ مریدان شد
داعیه بود تا خرقه از خدمت شیخ ا در شريازاست، و چند وقت او را عزیزی هست از کازرون که مدتی ت -حکایت

تا شبی در خواب دید که در سر تربت شیخ . بستاند، و مرتدد خاطر بود، تا چگونه از خدمت شیخ استدعاء کند
در خاطر من آمد که این ساعت : آن عزیز گفت. کازرونی قدس الله روحه، بودمرشد سلطان االولیا ابواسحق 

خدمتش رفتم، ومقراض بر سر من براند، و کالهی برد هندو باری بر سر من ه ب. استدعاء خرقه از خدمت شیخ کنم
چون . کنم نهاد، من از غایت بشاشت و ذوقی که روی نموده بود از خواب بیدار شدم، و طاقت آن نداشتم که صرب

چون سالم به . توانستم گفت نماز صبح بگزاردم، به خدمت شیخ آمدم گریه بر من افتاده بود، قطعاً سخن نمی
خواهی؟ چون  کاله دوشینه می. حکایت تو گوئی یا من: ای فالن» و علیک السالم«: خدمت شیخ کردم، گفت

تاد، بعد از آن به اندرون رفت و کالهی برد هندو این از خدمت شیخ بشنیدم، بیقرار شدم، و فریاد در نهاد من اف
و . گوییا همان کاله بود که در خواب بر سر من نهاده بود. ندراو مقراض بر سر من ب. باری بیاورد و برسر من نهاد

  .مرید خدمتش گشتم، و نیز ارادت من یکی هزار شد
گفتند، استدعاء کرد که شیخ  ر خواجه میاز حکام شرياز امريی بود که او را امريجالل الدین ابوبک -حکایت

امري جالل الدین . تقبل فرمود فی الجمله شیخ. برانگیخت شفاعته بو چند بزرگان . االسالم را به خانه برد
و شیخ با همۀ مریدان و . و قواىل حاضر کرد. ه عادت امرا باشد، انواع نعمت ترتیب کردکابوبکر خواجه آن چنان

و از صدقی که داشت آن روز جمعیتی خوش دست بداد و ذوقی عظیم روی . خود برد فرزندان و اصحاب خانۀ
بعد از آن چون از طعام خوردن فارغ شدند، امري جالل الدین ابوبکر خواجه روی با فرزندان شیخ و . نمود

روز در آن چند : گفت. اگر اجازه فرمایند، تا بگویم اصحاب گفتند بگوی. حکایتی دارم: اصحاب کرد، گفت
فرمود، و خالیق را به تبدیل اخالق و اعمال و خريات و مربات و صدقات  شیخ در مسجد بدرین ختنی تذکري می

 در چون آن در دل بگذارنیدم، با آن که از دور. مرا نیز در خاطر آمد که من نیز خريی کنم. فرمود تحریص می
هر چیزی که در خاطر آوردی آن را زود به : فتکردم، شیخ روی سوی من کرد، گ ای نشسته بودم و گوش می منظره

دیگر باره در خاطر داعی بگذشت که این شیخ صاحب . این بگفت و باز سر سخن رفت. باید آوردن عمل می
کرامت است، مصلحت آنست که شیخ را دعوتی سازم، و خلعتی در وی پوشانم چون این معنی در خاطر 

روی این بگفت و روی دیگر باره . ما نیز بخوردیم و بپوشیم: د و فرمودبگذرانیدم، دیگر باره شیخ روی به من کر
چون . و از آن روز باز مرا در خاطر بر آن بود، که این فتوح دست دهد. باز مجلسیان کرد و فریاد در نهاد من افتاد

آن خلعت که خود حق تعاىل این توفیق ما را ارزانی فرمود، و خانۀ بنده را مشرف گردانید، اجازت فرمایند تا 
ب بیاورد، و در وپس صوفی دوختۀ لطیف و قصبی خ. بیاور: اصحاب گفتند. قبول فرموده به بندگی شیخ آورم

خواست  شیخ میشیخ دو تایی صوف در پوشید و قصب بر سر نهاد، بعد ازآن عذر خدمت . خدمت شیخ بنهاد
ت که خاص کرامات شیخ بود، که این داعی که این قضیتی اس. ادبی عفو فرمای که از بهر خدای مراباین بی

پس شیخ وی را دعاء کرد و باز خانقاه مراجعت فرمود، آن جامه و دستار . مشاهده کرد، نه آنکه دیگری شنید
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  . فرزندان را داد
و اگر ذکر مناقب و فضایل وجود شریفش ایراد کرده شود، کتاب مطول گردد و بیشرت ائمه و سادات و مشایخ 

اند، و صدق معامله و نیازمندی او دربارۀ عزیزان یافته، به  وعظ مبارک او حاضر شدهه اند، و ب ا یافتهشرياز او ر
و فرزندان و مریدان را پیوسته تحریص فرمودی به محبت اهل بیت، و از جمله روز . تخصیص در والء اهل بیت

لة و الدین، رحمة الله علیه، حاضر عاشورا بر در مشهد مقدسه ام کلثوم رضی الله عنها، مجتبی معظم عزالم
. شوند، استدعاء از خدمت شیخ االسالم کردی تا وعظ فرمودی شد، و اهل شرياز متوجه آن مزار مترب که می می

ای انشاء کرد و آخر آن قطعه این بود که  قطعه. کرد و نیز مناقب آل یاسني بیان می. فرمود ساىل به قاعده تذکري می
  : وی فرمود

 ش خـــــدایا کـــــه بنـــــده روزبهـــــانگـــــواه بـــــا
  

ــــت  ــــني اس ــــوالی آل یاس ــــاکر و م ــــه چ  کمین
  

و عمر عزیزش به هشتاد رسید و در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سنۀ خمس و ثمانني و ستمائة به جوار 
  . حق تعاىل رسید

  : مؤلف این کتاب در مدح شیخ گوید
آن را کـــه هســـت در دل و جـــانش هـــوای شـــیخ

 و زود حقیقـــت کـــه دیـــره بـــاو  بایـــد کـــه دانـــد
ــویش  ــوای خ ــیخ وروی در ه ــواهی رضــای ش خ
بـــا صـــدق بـــاش تـــا بـــودت نـــزد شـــیخ جـــای 

ــــی ــــول از آن م ــــرف قب ــــعر ش ــــه او ش ــــد ک   فت

  

ــــیخ   ــــرای ش ــــود ب ــــرده روی دل خ ــــاره ک یکب
ــــیخ ــــای ش ــــی منته ــــش ب ــــول بخش ــــد قب  یاب
ـــــیخ ـــــوای ش ـــــا ه ـــــودت ی ـــــا آرزوی خودب  ی
 زیــرا کــه ســوی مقعــد صــدق اســت جــای شــیخ

ـــــک    سخنســـــت و گـــــدای شـــــیخشـــــاه ممال
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  باب هفتم 
  .اند در ذکر وفات شیخ و کراماتی که بعد از وفات وی در سر تربت وی یافته

  .وفات مبارکش در محرم سنه ست و ستمائة بوده است
بر روی  برقعی. از معتربان استماع افتاد که چون وفاتش نزدیک رسید هفت روز و هفت شب هیچ تناول نفرمود

شت، جد این ضعیف شیخ فخرالدین احمد که فرزند وی بود به چون هفت شبانروز بگذ. ه بودندداختمبارکش ان
هفت شبانروز : شیخ فخرالدین گفت. خدمتش رفت، برقع از روی مبارکش برانداخت، شیخ چشم مبارک باز کرد

چون فرزندان  .من شاهد الله حق مشاهدته کیف یا کل و کیف یشرب: شیخ فرمود. گذشت تاهیچ تناول نفرمودی
به صورت از : کنی؟ شیخ فرمود ه که رها میبشیخ از مامی روی و ما را : و مریدان آثار رحلت بشناختند، گفتند

از شما که .و هر کس که قصد شما کند، من به معنی او را مقهور کنم. روم و در معنی با شما همراهم پیش شما می
ت من آید، و در برابر قرب من از طرف قبله نزدیک من بنشیند و هم فرزندانید هر که را مهمی روی نماید به سرترب

ی گاه من با من بگوید، تا از حضرت عزت درخواهم گوید، چون درگذرم در رو چنانکه در حال حیات با من می
  . و کار او برآید

، و چنان بود که  کرات و مرات این تجربه افتاده الحق این معنی را مشاهده کردیم، و ب: مؤلف این کتاب گوید
  . شیخ فرمود

شیخ و مقتدای ماتویی، و آهنگ سراچۀ بقا : هم در آن وقت جمع مریدان و مالزمان به خدمتش شتافتند که
هر که را مهمّی روی نماید  :طریق آن چه سازیم و یر که رویم؟ شیخ گفت اگر ما را مهمی روی نماید،. خواهی کرد

و وضویی بسازد، و دو رکعت نماز در بالني من، و دو رکعت در پائني که باید که ازین چاه رباط آب برگريد 
ه اند که هر کس که بعد از وفات تو ب بگذارد، من شفیع او باشم، و کارش برآورم، که با روزبهان و عده چنني کرده

  . سر تربت تو آید وبه صدق زیارت تو کند، او را به تو ببخشیم
ریعت اجازت تفسري و تذکري و غريه طلبیدند، و اصحاب طریقت اجازت چون آخر کار نزدیک شد، ارباب ش

  . فرمود به حسب استعداد هر یک مامول ایشان مبذول می. ادارت زنییل واجراء مقراض طلب کردند
  . فناء بدار بقاء رحلت کردچون ماه محرم در آمد از دار

اما در آخر . مدفن آنجا اشارت کرده بودند ای بود و از جهت مدفن مبارک دربارگاه رباط از طرف جنوب خانه
فرمود . آنجا که این ساعت قرب مبارک اوست دکانی بود باالی آن گشوده، و هیچ سقف نبود. عمر از آن بگردانید

فرو بردند، و خلق شهر به  پس چون درگذشت، آنجا قرب. ام مرا آنجا بنهید، که رسول خدای بارها آنجا دیده: که
  . ط کردند چون بر وی نماز کردند، او را برگرفتند، تا دفن کنندآهنگ ربا یک بار

و کسان اتابک خلق . انبوهی تمام بود: تا شیخ در قرب نهد، ازو منقولست که گفت رفت آنکس که در قرب
گفتم سرم شکسته . چون شیخ را برگرفتم دور باشی بر سر من آمد، چنانکه عظیم متالم شدم: گفت. راندند می

دست من در ربود، و هیبتی  گوئیا کسی شیخ را از. شیخ را بنهادم. ني ساعت جامۀ شیخ ملطح گرددشد، و هم
چون بريون آمدم، خون ریزان . و تا در قرب بودم، هیچ خون، از سرم نیامد. من اثر کرد، و زود بريون آمدم رعظیم د

  . ل شد و به صحت مبدل گشتو به برکت شیخ آن جراحت مندم. پس دانستم که اثر کرامات شیخ بود. شد
او ابوبکربن  راین حکایت پس. خواندندو از جملۀ عزیزان این شهر حافظی بود که او را ابوطاهر می -حکایت

گفت چون شیخ در پرده . درس خوانده بود شیخ مدتهای مدید در خدمت. پدرم هم درس شیخ بود: طاهر گفت
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سر ه رفتیم شبی گوئیا مرا الزام کردند، برخاستم و ب زیارت میو پیوسته به . رفت، ما را عظیم خستگی ظاهر شد
عشری دیگر : چون عشری بخواندم، از قرب شیخ آوازی شیندم که. تربت شیخ آمدم، و درس قرآن آغاز کردم

  .والسالم. بیامدم بعد از آن قرائت نشنیدم. روزی این حکایت با کسی بگفتم. مدتی بدین طریق بود. خواند می
اندر : گفت. هم برین طریق مرید همسایۀ رباط بود که او را ابوبکر حامد گفتندی، پريی با برکت بود -حکایت

از قرب شیخ . لفظی غلط بر زبانم رفت. خواندم رباط بر سر تربت شیخ قدس الله روحه شبی سورة االنعام می
  . المو الس. فخرالدین احمد که ضجیع سخیست آوازی شنیدم که غلط باز دهان من داد

روزی بر سر روضۀ شیخ، قدس الله روحه العزیز، : چنني استماع دارم از خدمت پدر بزرگوارم فرمود که -حکایت
پوش از در رباط در آمدند، چنانکه ایشان را نظر بر  هو جمعی عزیزان حاضر، ناگاه دو درویش خرقنشسته بودم، 

. شان را پیدا شد، چنانکه اثر ذوق ایشان در ما پدید آمدگریه در آمدند، و ذوقی عظیم ایه قرب مبارک شیخ افتاد ب
گفتند ما از . چون از آن باز آمدند، ایشان را پرسش کردیم، و استفسار نمودیم، از آن ذوق. و ساعتی در آن بودند

م و ما را در خاطر آمد که به شرياز روی. مریدان شیخ بهاءالدین یزدی ایم که او از جمله مریدان شیخ روزبهانست
ما را . مزارهای متربک دریابیم، و زیارت شیخ روزبهان کنیم، به خدمت شیخ رفتیم، و از خدمتش اجازت خواستیم

شرط آن که اگر شما را این فتوح دست دهد، و به شرياز روید، و مزار متربک را زیارت ه ب: اجازت فرمود، گفت
قرب : چگونه دانیم؟ شیخ بهاءالدین یزدی فرمود: یمکنید، از هیچ کس مرپسید که مزار شیخ روزبهان کدامست گفت

ما آمدیم، و . مبارک او را خاصیتی است که چون نظر بر آن اندازند، دل دگرگون گردد، و روحی در روح پیدا شود
  . یکه یافتیم و السالمبهاءالدین ما را داده بود، آنجا مزارهای متربک زیارت کردیم، و آن نشان که شیخ

چون شیخ من شیخ : ست از خدمت شیخ بزرگوار و یگانۀ روزگار خواجه عزالدین مودود که گفتنقل ا -حکایت
برخاستم و آهنگ رباط . روزبهان از دارفنا باز دار بقا رحلت فرمود، شبی داعیۀ زیارت شیخ در خاطرم پیدا گشت

تا : گفتم. ای ایستادم شهمن با گو. چون به در رباط شیخ رسیدم، روشنائی تمام دیدم که ظاهر شد. شیخ کردم
دو درویش رنگ پوش دیدم، که آن روشنایی خود از چهره ایشان بود، و با ایشان شمعی و . ایشان در گذرند

. در رباط بسته یافتم، و ایشان در اندرون بودند. من بر اثر ایشان برفتم. نبود، و در اندرون رباط رفتند مشعلی
من بر . همان دو درویش را دیدم که از رباط بريون آمدند. ن نور ظاهر شددیگر باره هما. زمانی نیک توقف کردم

  .که از اولیاء بودندپس دانستم . در رباط رفتم، و در را همچنان بسته یافتم
مرا مهمی : جعفر، ادام الله برکته، که گفت چنني نقل است از خدمت سلطان النقبآء و السادة تاج الملة -حکایت

دو رکعت نماز در . رباط را خاىل یافتمچون بر رباط آمدم، . که زیارت شیخ روز بهان دریابم بود، در خاطرم آمد
چون از زیارت فارغ شدم، مراجعت کردم چون به دهلیز . پائني شیخ بگزاردم، و مددی از روح شیخ طلب کردم
مدتهای مدید ازین حالت  .من عظیم متغري شدم! خواهی  رباط رسیدم، آوازی به هیبت بشنیدم که دنیا از ما می

  .والسالم. بیابم هیبتی گذشت، هر وقت که بدان مقام رسم
چنني استماع افتاد از خدمت موالنا معظم قطب الملة و الدین محمد خلف صدق موالنا سعید صفی  -حکایت

در آمد،  چون شب. من را رمدی پیدا شد، چنانکه طاقت ازو ساقط شدیکی از فرزندان : الدین ابوالخري که گفت
چون پاسی از شب بگذشت، در خاطرم آمد که به خدمت شیخ . عظیم متالم بودم، از آن معنی کوفته خاطر شدم

. برخاستم، و آهنگ رباط شیخ کردم. روزبهان روم و استمداد از خدمتش طلب کنم، تا این زحمت زایل گردد
بود از شبکه زیارت کردم، و دست بر خاک  از شب بسیار گذشته بود، و در رباط بسته: چون به در رباط رسیدم
در حال آرام . و همچنان با دست خاک آلود به خانه رفتم، و دست بر چشم طفل مالیدم. شبکه مالیدم و بر آستانه

  .گرفت، و روز دیگر روی به صحت نهاد، وآن زحمت ازو زایل شد
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دو . یارت شیخ کبري روزبهان رفتمروزی به ز: شیخ مرحوم مشرف الدین مصلح المعروف بسعدی گفت -حکایت
روی . در سر قرب وی بگذاردم، و بعد از آن به زیارت مشغول شدم، نزدیک قرب شیخ قراضه ای یافتم رکعت نماز

به . و شیخ زادگان لطفی چند بفرمودند. شیخ مرا فتوح بخشد صورت و معنی: با فرزندان شیخ کردم، و گفتم
ما را تربکی چند بفرستاد، چنانچه خانقاهی در قلعه قندز بساخت، و  عنقریب صاحب سعید شهید صاحب دیوان
  .بر آن وقفی چند کرد، و آن از برکت شیخ بود

طرف ه در آن وقت که از سفر بادیه باز می گشتم، ب: گفت] عزیزی از شهر که وقفۀ عرفات یافته است -حکایت
به آن چون . خانقاه شیخ ابراهیم ارمنی: گفتندآنجا خانقاه درویشان کجاست؟ : پرسیدم که. ارمنستان افتادم

: از کجائی؟ گفتم: بعد از آن فرمود. مرا اعزاز و اکرام بسیار فرمود. جایگاه رفتم، به خدمت شیخ ابراهیم رسیدم
گفت اثر خرقه بر تو می بینم، از کدام خانقاه خرقه پوشیده . کسب کارم: چکار کنی؟ گفتم: گفت - از زمني پارس

اول : برپای خاست، و مرا ترحیب تمام کرد، گفت! چو نام روزبهان بشنید . از فرزندان شیخ روزبهان :ای؟ گفتم
این قرب از : از خدمتش پرسیدم کهچون باز آمدم، . من برخاستم و قرب را زیارت کردم. برو و آن قرب را زیارت کن

گفتم . ی است از عشاق شیخ روزبهاناین عاشق: بدان و آگه باش که: آن کیست، که مرا زیارت فرمودی؟ گفت
شبی از خواب . مردی بود که هشتاد سال در کفر و ضاللت بسر برده بود: چه کسی بود، و حال چگونه بود؟ گفت

این چه فریاد و آشوب است در نهاده : رفیقان از وی پرسیدند که. شیخ روزبهان: در آمد، فریاد کنان، و می گفت
و مرا دوش در خواب چنان دیدم که پريی بس نورانی در آمد، : ن می رانی؟ گفتای و این نام کیست که برزبا

من . شیخ روزبهان است از شرياز: پرسیدم چه کسی است؟ گفتند. دست او مسلمان شدمه باسالم دعوت کرد، و ب
نه، تو را ر و اگ. که ازین بگرد. کافران چون حال چنان دیدند، او را تخویف کردند. برم نام او ازین جهت می

چون دیدند که . گفت راند و نام شیخ روزبهان می که تهدیداش کردند، او کلمه برزبان میپس چندان. هالک کنیم
آن شخص حکایت کرد که، چون مرا در دریا انداختند، از چشم . فایده نکند، برگرفتند وی را، و در دریا انداختند

این قرب آن عزیز است که تو زیارت او . از آنجا خالص داد ایشان غایب شدم، شخصی را دیدم که بیامده، و مرا
  .والسالم. کردی
االسالم نشسته بودم، شخصی از در رباط در آمد، و زیارت شیخ کرد،   روزی در رباط اندر خدمت شیخ -حکایت

ز ا .و به خدمت شیخ االسالم آمد و دست بوس کرد، و ارادتی بسیار بنمود، و تواضعی بی حد کرد و برفت
این : خدمت شیخ پرسیدم که این چه کسی است، و سبب این همه تواضع از چیست؟ شیخ االسالم فرمود

پس از . ای معتربست، و او را نظام الدین رضوان خوانند، و او را با خدمت شیخ حاىل عجب افتاد خواجه
عمل دولت خانۀکیش  حال آنست که: روز وی بر من آمد، گفت: خدمتش استفسار کردم که حال چون بود؟ گفت

ت یا در دیوان ردر دیوان وزا: گوید و اتابک ابوبکر سر آن دارد که مرا مصادره کند، می. ام مدتی مدید کرده
طریق این چه بود؟ من . خواهم عهد می استیفاء شروع نمای، تا بدان بهانه مرا زحمت نماید، و من عملی بی

ه شیخ فرموده است از آب چاه رباط وضوئی بساز، کو چنانبرخیز، . از آن ما نصیحتی و دعائی بود: گفتم
چنانکه آمده است، و دو رکعت نماز در بالني شیخ بگزار و دو رکعت در پائني، بعد از آن خدمت شیخ همت 

ترتیبی که شیخ فرمود : بعد از روز دیگر بیامد خرم و شادان، و ارادتها نمود، و گفت. چنان کنم: او گفت. بخواه
و چنانچه فرموده بودی از آب چاه رباط وضو ساختم، و در بالني و پائني . دی شب به رباط آمدم. ر بودعظیم مؤث

سحر گاه . خواهم که اتابک ابوبکر محرری دیوان به من نفویض کند می: تربت نماز کردم، و با خدمت شیخ گفتم
اتابک ترا : ت اتابک بیامدند، و گفتنددو پرده دار را دیدم که از خدم. بريون رفتم جمعه بود که از رباط شیخ

بلی وثوقی تمام به حضرت شیخ . و رعبی عظیم در دل من پدید آمد. من متغري شدم که چگونه بود. خواند می
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رضوان درخاطرم : برخاستم، و به خدمت اتابک رفتم به لشکر گاه چنانکه دست بوس کردم، مرا گفت. داشتم
چون اتابک . و حساب را ضبط کنبرو و محرر دیوان باش، و حساب . مآمده است که محرری دیوان به تو ده

و اگر نه، فریاد در . خود را نگاه داشتم. این بفرمود، مرا معاملۀ شیخ در خاطر آمد، و از دست بخواستم رفنت
  .چگونه چاکر خدمت شیخ نباشم تا زنده باشم خاک این آستانه بوسه دهم. نهادم افتاده بود

ه معهود است در سر روضۀ شیخ قدس الله روحه، به ختم قرآن کردن کشبهای جمعه چنان شبی از -حکایت
چون از قرآن خواندن فارغ شدیم به نماز خفنت گزاردن . مشغول بودیم، و این واقعه بعد از وفات پدرم بود

 شیخ روزبهان و پدرم میان قرب: عزیزی که وقفۀ عرفات و طواف کعبه یافته، بني القربین ایستاده بود. مشغول گشتیم
ناگاه در . خواند و برادر بزرگوارم فخرالملةوالدین به امامت مشغول بود، و عظیم مرق و خوش می. شیخ االسالم

. ای برخاست و نماز تمام بگزارد بعد از لحظه. میان قرائت آن عزیز که در میان قربین ایستاده بود، از پای درافتاد
چون به نماز مشغول بودم، درخاطرم آمد که : عزیز پرسیدم که حال چون بود؟ گفتچون از نماز فارغ شد، از آن 

ازین طرف شیخ کبري روزبهان، و از آن طرف شیخ االسالم درین تفکر بودم، : ام شریف موضعی است که ایستاده
چون شیخ . دمناودان زرین که آن را ملتزم خوانند دیدم، بیفتا خودرا در میان درگاه کعبه و. رباط را ندیدم

و بیشرت اکابر چون به زیارت شیخ حاضر شوند، بني القربین نماز کنند و . با هوش آمدم: فخرالدین الله اکرب گفت
  . اند حاجت طلبند، و از آنجا اثرها یافته

که پدرم شیخ االسالم، اگر چه بر دوام بر سر تربت شیخ بودی، بلی در روزهای سه : مؤلف این کتاب چنني گوید
روزی از خدمتش سئوال . به بیشرت اوقات اقامت در رباط ساختی و عبادت کردی، به تخصیص بني الصلواتنيشن

کردم که روز سه شنبه بیشرت اوقات اقامت در رباط فرمودی به کثرت عبادت در سر تربت شیخ، موجب چیست؟ 
روزی مرا : چنني فرمود که. ردمک روزی یکی از مشایخ کبار یافتم و استمداد همتی از وی می: جواب فرمود که

روزی هاتفی از . شد آوردم، هیچ گشایشی پیدا نمی رفتم، و خلوت می مهمی روی نمود، وبه مزارهای متربک می
خواهی که کارت برآید، روز سه شنبه به زیارت شیخ روزبهان رو، و بر سر تربت او  ای فالنی اگر می: غیب گفت

این ضعیف چون این حکایت بشنید از . برآید تداری بخواه، که حاجت سورة الصف برخوان، و هر حاجتی که
نمایند  از آن سال باز خلق رغبت می. بر سر منرب ن روز سه شنبه نقل این حکایت رفتخدمت پدرم، در ماه رمضا

مشغول  ه قرآن خواندن و دیگر عبادت کردنشوند، و ب و از پیشني تا نماز دیگر در سر روضۀ شیخ حاضر می
  . هر مهمی آمدند حق جل و عال آن را کفایت کرده و از معتربان شنیدم که ب. و آن را اثری عظیم است. شوند می

سر : آورند دید شبی از شبهای سه شنبه که از آسمان طبقی چند به زمني می بعزیزی از عزیزان شهر در خوا
به رباط شیخ روزبهان : جواب آمد که برند؟ این طبقها کجا می: پوشهای لطیف بر سر آن انداخته، پرسید که

گذرد اثرهای  و علی الحقیقة هر نوبت که می. شوند برند از بهر حاجتمندان که روز سه شنبه آنجا حاضر می می
  . گردد خري ظاهر می
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  تمة الکتاب

ري منري برخاطر خطري و ضم: شأنه الله تألیف اقل عبادالرحمن ابراهیم بن روزبهان اصلح نچنني گوید مؤلف ای
داد همت که از انفاس مبارک ایشان کرده شد، توفیق ربانی و تأیید ماز استارباب قلوب، پوشیده نماندکه بعد 

سبحانی قرین روزگار این ضعیف گشت، و کتاب تحفةالعرفان فی ذکر سیداالقطاب روزبهان به اتمام رسانید، و 
نید، همچنان که موم با عنرب یا چوب بید با نبات جای جای نظمی یا نثری از سخنان مؤلف قرین سخن شیخ گردا

و ارباب بحث و افکار و اصحاب کشف و اذکار چون مطالعۀ این کتاب مبارک . قرین گردانید تا قیمت پذیر شود
حوالت آن به حضرت شیخ است، و هر کجا سهوی یا غلطی یابند، از . کنند، هر کجا سخنی مستقیم متني یابند

  . طرف مؤلف بود
ــرا ــهم ــه او باشــد گــر مای ــدان کــان مای ــی ب  ای بین

  

 ای بینـی بـدان کـان سـایه مـن باشـم برو گر سـایه 
  

  : ف و آن میوۀ لطیف از بستان فضل و افضال اوستیو اگر سخن لطیف یا نکتۀ شریف یابی آن نکتۀ شر
 چـــــــــاکران باغبـــــــــان دولـــــــــت اوســـــــــت

ـــــــــــــاغ تحفـــــــــــــه    ای آرد هـــــــــــــم از آن ب

  

ــــــتان  ــــــه ز بس ــــــد شک ــــــني باش ــــــه چ  خوش
ــــــــــني باشــــــــــد عــــــــــادت ــــــــــان چن  باغب

  

توقع از ارباب قلوب و مکاشفان عوالم غیوب چنانست که در زمان مطالعۀ این کتاب شریف، این شکستۀ بیچاره 
داند به حضرت  و این کتاب را وسیلتی بزرگ می. را به دعای خري یاد دارند، که عظیم محتاج دعای ایشانست

  . شیخ
ــت ــن اس ــار م ــدای ی ــه لطــف خ ــت ک ــد هس  امی

 ل شـــیخ بـــدین نظـــم و نثـــر مـــی بفـــزودنـــه حـــا
ــریف ــاب ش ــن کت ــز ای ــدارم ج ــه ن ــیچ مای ــو ه  چ

ــعر شــیخ  ــه ش ــد» شــرف«ب ــاب کن ــن کت  خــتم ای
ـــعر ل ـــه ش ـــوىل ب ـــومیط ـــنم تضـــمني یفش چ  ک

ــن اســت« ــه زار م ــو در حســن الل  جــالل روی ت
  

ــردن  ــع ک ــن اســت چــو جم ــار م  احــوال شــیخ ک
 کــه زیــب و زینــت احــوال روزگــار مــن اســت

 مـــــن اســـــت گـــــوارروســـــیلتی بـــــر جـــــد بز
ــن اســت ــعار م ــعر از ش ــاعری و ش ــه ش ــه آن ک  ن
ـــت ـــن اس ـــار م ـــات وافتخ ـــه مباه ـــني بدانک  یق
ـــن اســـت ـــار م ـــو به ـــای ت ـــارض زیب ـــال ع  جم

  

  تم الکتاب بعون الملک الوهاب


