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  لطان بایزید بسطامیـت دیگرسـحکای
  امام جعـفر صادق عحضرت و

  !وخواننده کان محترم دوسـتان عـزیـز 
ه رحمه در کلبه درویشی جناب حضرت امام جعفر صادق علیچنین روایت بوده که روزي 
 بوده که بعد از یک مدت یکی از کتابهاي مورد نظر شان شان مصروف مطالعه نمودن

کتاب خود را بسته نموده و بیکی از شاگردان خود که آنهم جناب سلطان بایزید  هکوتا
  . دیرا بدهم دیگر مورد نظر صاحب بسطامی بوده دستور داده که یا بایزید شما کتاب

  ؟.  اب دیگر شما در کجاستپیر جان کت جناب با یزید عرض نموده که قربانت شوم  یا 
  .  جناب حضرت امام جعفر صادق رحمه اهللا علیه فرمودند که درطاق است

  ؟ . در کدام طاق است  جان جناب بایزید صاحب گفت که قربانت شوم یا پیر
خراب شده وفرمودند که یا بایزید از مدت  عصاب آن مباركابا شنیدن چنین جواب 

انه من خدمت مینمائی وحاال میگوئید تو دراین کلبه فقیررف می شود که هفت سال بااینط
  ؟..ده ایدیتابحال طاق مرا ندو.  که درکدام طاق است 

پیـر جـان شـما راسـت      گفت که قربانت شوم ايصاحب جناب بایزید نمبارك درجواب آ
ف ود که از مدت هفت سال بااینطرف میشود که من در اینجـا بخـدمت شـما مصـر    یئمیگو

نگاه  اصأل بکدام طاق دیگري یتدرطول همین مدت بجزازطاق ابرو ولیکن . بوده وهستم
  . م نکرد

حالت عجیب امام جعفر صادق علیه رحمه  براي جنابجواب معنی دارچنین که باشنیدن 
نجناب پیش آمده فرمودند که زمانیکه آو. ید پیدا شده وگفت که یا بایزید پیش بیا وغریب
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بایزید دهن خود را باز سلطان میگویند زمانیکه جناب  .یا بایزید دهن خود را باز کنید 
نحضرت یک از عمق دل در دهان آ ق عدر همین اثناجناب امام جعفر صاد که نموده
بین سینه در  ج یک نورعجیب وغریب نموده که به امر خداوند  وچف عمیق کوف

در سرا سري خل شده که بعدآ جناب حضرت سلطان بایزید صاحب بسطامی آنمبارك دا
 .ندشهرت خاصی پیدا نمود یبالك هاي اسالم
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