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 تا نگرید کودک حلوا فروش 

 بحر رحمت در نمی آید به جوش 
٢/٤٤٢ 

 

 1داستان حلوا خریدن شیخ احمد خِضرَویه
 ( ٣٧٦از بیت  -) دفتر دوم 

 

یکی از صوفیان نامدار، به سبب جوانمردی و فتوت و 

ن دینار از بزرگان بخشش، همواره وامدار و بدهکار بود. هزارا

و ثروتمندان وام می گرفت و خرج فقیران می کررد. برا همری     

وام ها خانقاهی ساخته بود و جان خود و مالِ خانقاه خود را در 

راه خدا صرف می کرد. نام او احمد خِضرَویه بود که خردمت  

به عاشقان کام او را شیری  می نمود. خدا نیز وام او را از هرجا 

 انست به نحوی ادا می کرد.که صالح می د

 بود شیخی دائماً  او وامدار 

 از جوانمردی که بود آن نامدار

  2ده هزاران وام کردی از مِهان

                                                 
شیخ احمد خِضرُویه، یکی از صوفیان خراسان، که به فتوت و جوانمردی و  -١

هجری قمری و  ٢٤٠بذل و بخشش، مشهور خاص و عام بود. وفات او در سال 
 ر دارد..مزارش در بلخ قرا

٢
 مِهان: بزرگان و ثروتمندان -
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 خرج کردی بر فقیران جهان 

 هم به وام او خانقاهی ساخته 

 جان و مالِ خانقه در باخته

 احمد خِضرُویه بودی نام او 

 1خدمت عشاق بودی کام او

٢/٣٧٦ 

ال کار شریخ همری  برود کره بگیررد و بره       سال های س

مستمندان بدهد . تا ای  که عمر شیخ به آخر رسرید و نزدیر    

مرگ بود که وام دهندگان، کره سررهم اهارصرد دینرار از او     

طلب داشتند، خبرر شردند و نرزد او آمدنرد. گِررد او نشسرتند و       

شاهد خاموش شدن شمع وجود او شردند. ایر  اندیشره کره برا      

آنان بر باد خواهد رفت، وجودشان را آشفته مرگ شیخ، طلب 

کرده بود. ای  وضع آشفته از دید شریخ دور نمانرد و وقتری بره     

فراست دریافت که اینان بیمناک هستند، برا خرود گفرت: ایر      

بدگمانان را ببی ، آیا حضرت حق اهارصد دینار ندارد که بره  

 اینان پرداخت کنم؟ 

                                                 
١

  ای  بیت در نسخه ی مثنوی مرحوم نیکلسون نیست.  -
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 شیخ گفت: ای  بدگُمانان را نگر 

 حق را اار صد دینار زر؟ نیست

٢/٣٩١ 

در همی  زمان برود کره شریخ صردای کرودک حلروا       

فروشی را شنید که از بیرون داد مری کشرید و حلروای خرود را     

عرضه می کرد. شیخ به خادم خود اشاره کرد که برو و همه ی 

آن حلرروا را بخررر و بیرراور تررا طلبکرراران از آن حلرروا بخورنررد و 

ونه تلخناک به مر  نگراه نکننرد.    شیرینی آن باعث شود، ای  گ

خادم فوراً بیرون رفت و از کودک پرسید تمرام حلروا را انرد    

می فروشری؟ پاسرخ داد، نریم دینرار و انردی. خرادم گفرت: بره         

صوفیان کمتر حساب ک ، ای  سینی حلوارا نیم دینارمی خررم.  

کودک پذیرفت و داخل خانقاه شد و طَبَق حلوا را مقابل شریخ  

طلبکاران اشاره کرد که از ای  حلوای حرالل   گذاشت. شیخ به

بخورند و شیری  کام شوند. هنگامی که همه ی حلروا خرورده   

شد، کودک حلوا فروش نیم دینار خرود را طلرب کررد. شریخ     

گفت: از کجا نیم دینار بیاورم، مر  خرود مقروضرم و در ادای    

قرض خود وامانده ام. وقتی کرودک ایر  را شرنید، از انردوه و     

ق را بر زمی  زد و شروع کرد به گریه و نالره کره کراش    غم طَبَ
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پای م  شکسته شده بود و بره ایر  خانقراه نمری آمردم. آنقردر       

گریه و زاری کرد که مردم دور او جمع شدند و او برا فریراد و   

فغان می گفت: ای شیخ بد طینت، با ای  بالیی که تو بر سر م  

شرت. آیرا راضری    آورده ای یقی  بدان که استادم مرا خواهد ک

می شروی کره مر  کشرته شروم؟ طلبکراران نیرز بره اعترراض و          

شماتت شیخ پرداختند که ای  اه بازی ای بود که بر سرر ایر    

طفل معصوم در آوردی؟ مال ما را که خوردی، دیگر ای  اره  

اندی آن طفل گریه می کرد و شیخ نیز  ظلمی بودکه کردی؟

و بره آنران اعتنرایی    آسوده و بی خیال، سر زیر لحاف برده بود 

نمی کرد. اگر حاضران هر ی  پول ناایزی می دادنرد، طلرب   

ی همرت شریخ اجرازه نمری داد کره      آن کودک ادا می شد، ولر 

انی  درخواستی بکند. تا ای  که وقت نماز عصرر کسری  وارد   

خانقاه شد که طَبَقی بر سر داشت. او خادم توانگری اهل حرال  

بود. خادم آمد و با احترام طبق را مقابل شریخ گذاشرت. وقتری    

شیخ سرپوش طبق را برداشت، همه دیدند که اهارصرد دینرار   

ی  نریم دینراری هرم در کاغرذی پی یرده و       زر بر آن است و

درگوشه ی  طبق گذارده شده است. هنگامی که طلبکاران ای  

 کرامت را از شیخ دیدند، به دست و پای او افتادند. 
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 آه و افغان از همه برخاست زود 

 کای سر شیخان و شاهان، ای  اه بود؟

 ای  اه سرّ است، ای  اه سلطانیست باز 

 ن راز ای خداوند خداوندا

 ما ندانستیم، ما را عفو ک  

 بس پراکنده که رفت از ما سخُ  

٢/٤٣١ 

شرریخ فرمررود: راز ایرر  کررار در ایرر  بررود کرره مرر  از   

حضرت حق خواستم و او کارم را راست کرد. اما گراره نریم   

دیناری که ای  طفل حلروا فرروش از مر  طلرب داشرت، مبلر        

نالره ی ایر     کمی بود، همه ی ای  کرامت بر اثر غریو گریره و 

 کودک پدید آمد.

 گفت: آن دینار اگر اه اندک است 

 لی  موقوف غریو کودک است 

 تا نگرید کودک حلوا فروش 

 بحر رحمت در نمی آید به جوش 

٢/٤٤١  

*** 
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 داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

شراه  موالنا در پایان حکایت پیش، )داستان فرار باز پاد

به کلبه  پیرزن(، مسئله ی بسیار جالبی را طرح و بیان می کند و 

آن ای  که، هر وقت حس کردی کره از جران و دل، مایرل بره     

انجام کاری خدایی و نیکو هستی، آگاه باش که ای  تمایرل را  

خدا در تو بوجود آورده است. اگر خدا نخواهد موهبت ایمان 

نمری نمایانرد. امرا اگرر خردا       را به تو ببخشد، آن را اصالً به ترو 

خواست، نسبت به رحمت و بخشش های او دلبسته می شوی و 

 پس از آن درهای معرفت بر روی تو گشوده خواهد شد:

 گر نخواهم داد، خود ننمایمش 

 اونش کردم بسته دل، بگشایمش 

٢/٣٧٤ 

راه گشوده شدن ایر  درهرای آزادی بخرش معرفرت     

ا حضررور دل، برره آن  کرردام اسررت؟ مولرروی مرری گویررد: بایررد برر

تمرکز کرد. باید همه ی وجودت توجه به آن شود. اطور می 

شود ای  تمرکرز را در خرود بوجرود آورد؟ یکری از راه هرای      

اسرت. مری   « گریره »عملی در ای  مرورد، بره عقیرده ی مولروی     



 داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

8 

 

گوید: گریه ای از سر سوز و حضرور قلرب، در هرای رحمرت     

ای رحمرت او  حضرت حق را بر روی آدمی می گشاید و دریر 

 می جوشد: 

 اون بگریانم، بجوشد رحمتم 

 آن خروشنده بنوشد نعمتم ...

 رحمتم، موقوف آن خوش گریه هاست 

 اون گریست، از بحر رحمت موج خاست 

٢/٣٧٣ 

حلروا خریردن   »ای  جا است که مولوی همی  داسرتان  

را نقل مری کنرد و گریره ی از سرر سروز آن کرودک       ...« شیخ 

صلی رحمت خدا و رسریدن اهارصرد و   حلوا فروش را سبب ا

نیم دینار به خانقاه شیخ می داند. ای  است که در آخر آن مری  

 گوید : 

 تا نگرید کودک حلوا فروش 

 بحر رحمت در نمی آید به جوش 

٢/٤٤٢ 

در ای  داستان، کودک سمبل اشم ما است کره اگرر   

 گریان شود، خلعت الهی به ما می رسد. 
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 توست ای برادر، طفل، طفل اشم 

 کام خود، موقوف زاری دان دُرُست 

 گر همی خواهی که آن خلعت  رسد 

 پس بگریان طفل دیده بر جسد 

٢/٤٤٣ 

*** 
 
 

 


