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رحسن سجزي و فوائدالفؤادیام

علیم اشرف خان

هند شهرت بسزایی را براي  1هاي یوگی.هند از دیرباز مهد تصوف و عرفان بوده است

ها عالقۀ خاصی بدان  ولی در راستاي عرفان و تصوف که هندي.اند خود کسب کرده

عرفاي  .دارند، مشخّص است که دیدگاه عرفان در هند جایگاه مخصوص داشته است

جهان بالعموم و عرفاي چشتیه در هند بالخصوص قلب عموم مردم را با خدمت خلق 

داتا  المحجوب کشفوگوي عرفان و تصوف در هند از کتاب  گفت.کرده بودندمسخّر

الدین  گردد، ولی این هم شایسته تذکّر است که شیخ معین میبخش الهوري آغاز گنج

اش  خلیفهمرید و.)قه622المرجب سال  رجب6روز دوشنبه، :م(چشتی اجمیري 

مرید .)قه633االول سال ربیع14:م(الدین بختیار کاکی اوشی  حضرت خواجه قطب

الحرام سال  محرّم5شنبه  روز سه:م(شکر  و خلیفه ارشد او حضرت بابا فریدالدین گنج

دین اولیا معروفال اش خواجۀ خواجگان حضرت نظام و مرید و خلیفه.)قه664

خدمات شایانی در زمینۀ اخوت .)قه725اآلخر سال  جمادي18:م(الهی محبوببه

.اند یادگار گذاشتهجهانی به

که حضرت  الدین اولیا از دو لحاظ مورد توجه است، یکی این عصر حضرت نظام

 سببی که طوطی هند حضرت امیرحسنامیرخسرو دهلوي مصاحبش بود و دوم به

دهلی، دهلی استاد و رئیس بخش فارسی، دانشگاه.

دادند که  هاي هند در قدیم کارهاي خرق عادت انجام می یوگی .توان برابر مرتاض دید یوگی را می.1

.براي عموم مردم مثل سحر بود
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، ادیبِ 1امیرحسن سجزي شاعر صاحبِ دیوان.سجزي جامع ملفوظات وي است

الدین اولیا  حضرت نظام.الدین اولیا بود فاضل، عارف معروف و معاصر حضرت نظام

نگاشت  قلم میها را به فرمودند و امیرحسن سجزي آن فرموده ملفوظات خود را ذکر می

نام به ،نوشت لدین اولیا را عیناً انظامعلّتی که امیرحسن سجزي الفاظ حضرت و به

.نام گذاشت ادؤفوائدالفملفوظات معروف شد و مجموعۀ ملفوظات را حسن سجزي 

راجع  اخباراالخیار فی اسراراالبرارشیخ عبدالحق محدث دهلوي در تذکرة 

:کرده استامیرحسن سجزي چنین ذکربه

در میان مریدان شیخ .بود ی دیگرفتاو را در میان فضالي عصر عزّتی و مکا«

قُرب و عنایت شیخ امتیازي داشت و در حسنِ معاملت و صفاي الدین به نظام

اوصاف تصوف موصوف، سریرت و سایر صفات حمیده یگانۀ عصر بود و به

.2»اي هست امیر خسرو تقدم گونهاو را نسبت به

 بارة امیرحسندرفیروزشاهیالدین برنی در تاریخ ءمؤرخ نامدار عهد میانه هند، ضیا

:نظر کرده استسجزي چنین اظهار

تا قیامت  ادؤفوائدالفولی شهرتش با  ،او را تألیفات نظم و نثر بسیار است«

.3»باداباد

 یالدین اولیا محدث، فقیه، مفسر، عالم متبحر، صوفی باصفا و انسان حضرت نظام

الس خود از قبیل ذکر وعظ، پند و او هرچه در مج.کامل بود، نیز نفسِ گیرا داشت

.آمده است ادؤفوائدالفنصایح ارائه داده بود در 

:شرح ذیل استداراي پنج جلد است که هرجلد مشتمل بر مجالسی به ادؤفوائدالف

الحجه  ذي 29هجري الی  707شعبان  3مجلس از  34متضمن بر :جلد اول

).میالدي 1309ژوئن  9میالدي الی  1308ژانویه  28(هجري 708

اند که از انتشارات بخش  کردهجهان تصحیحدیوان امیرحسن سجزي را سرکارخانم دکتر نرگس.1

.یالدي چاپ و منتشر شده استم 2005فارسی دانشگاه دهلی است و در سال 

، شیخ عبدالحق محدث دهلوي، توضیح و تصحیح دکتر علیم اشرف اخباراالخیار فی اسراراالبرار.2

صشه1383خان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ایران،  ،7-216.

.36تصحیح شیخ عبدالرّشید، ص الدین برنی، بهء، ضیاتاریخ فیروزشاهی.3
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 712شوال  13هجري قمري الی  709شوال  29مجلس از  38متضمن بر :جلد دوم

).میالدي 1313فوریه  12میالدي الی  1310اول آوریل (هجري قمري 

 21هجري قمري الی  712القعده  ذي 27مجلس از  17متضمن بر :جلد سوم

).میالدي 1314آوریل  9ی میالدي ال 1313مارس  25(هجري قمري  713الحجه  ذي

 23هجري قمري الی  714الحرام  محرّم 24مجلس از  67متضمن بر :جلد چهارم

).میالدي 1319سپتامبر  9میالدي الی  1314می  10(هجري قمري  719المرجب  رجب

شعبان  20هجري قمري الی  719شعبان  21مجلس از  32متضمن بر :جلد پنجم

).میالدي 1322سپتامبر  3میالدي الی  1319اکتبر  7(هجري قمري  722

:الدین اولیا چنین نگاشته است ، جامع ملفوظات حضرت نظامادؤفوائدالفدر بارة 

خانۀ یقین خواجۀ  این جواهر غیبی و این زواهر الریبی از خزانۀ تلقین و نهان«

اکین شیخ للعالمین ملک الفقرا و المس حمۀراستین که لقب یافته، و ما ارسلناك اال ر

کرده  الحق و الشرع و الهدي والدین متع اهللا المسلمین بطول بقائه، آمین، جمع نظام

رسد، چه عین لفظ مبارك او و چه معانی  سمع میآید و آنچه از آن شمع ملکوت به می

هاي دردمندان از  شود و این مجموعه را چون دل قدر فهم مختصر خود نبشته میآن به

.»و اهللا المستعان و علیه التکالن.نام کرده شد ادؤفوائدالفیرند گ ها می او فایده

در ضمن پوشیده داشتن احوال بزرگان در جلد اول خواجه خواجگان چنین بیان 

:نموده است

وحمۀالرّ در خطّۀ ناگور بزرگی بود او را حمیدالدین سؤالی گفتندي علیه«

کنند و بعد از نقل ایشان  می نقلکردند که بعضی از مشایخ  الغفران، از او سؤال

کنند نام و صیت ایشان  گیرد و بعضی چون نقل می کس نام ایشان نمی هیچ

که در  آن:داد رسد، این تفاوت احوال از کجاست؟ جواب اقصاي عالم میبه

حالت حیات در اشتهار خود کوشیده است بعد از وفات او نام و صیت او 

حیات، خود را پوشیده داشته است، بعد از  که در حالت و آن ،شود مندرس می

.1»رسد همۀ جهان میوفات نام و صیت او به

.3، ص 1مجلس اول، ج  الفؤاد،فوائد.1
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الدین در  کند، حضرت نظام تربیت ذاتی در اخوت جهانی سهم خاصی را ایفا می

:این ضمن ارشاد فرموده است

بر لفظ مبارك راند که کمال مرد در چهار چیز .لختی سخن تزکیه افتاد«

.1»قلّۀ الطّعام، قلّۀ الکالم، قلّۀ المنام و قلّۀ الصحبۀ مع االنام:شود میپیدا

خواجه ذکراهللا بالخیر در این باره .چنین استقامت در محبت کارِ دشواري است هم

:ارشاد داشته است

دهند از مستی ایشان است که ایشان اصحاب سکرند،  آنچه اولیا بیرون می«

گوید، یعنی چون  سنایی آن را مستی می .برخالف انبیا که اصحاب صحواند

:آن را بدین عبارت گفته.کردي بیش درنگ نبایدکرد کشفسرّ

وان سپند تو چیست هستی تـو آن جمال تو چیست مسـتی تـو  

بعد از آن بر لفظ مبارك راند که مرد را کشف و کرامت، حجاب راه است، کار 

.2»استقامت محبت دارد

اي را مطرح نموده است که  ا در تربیت عامه مردم قصهالدین اولی حضرت نظام

خرید و فروش براي تاجران معنی خاصی دارد، ولی براي خرید و فروش عرفا تأثیري 

شرح ذیل توان به خرید و فروش عرفا را از دیدگاه تعلیمات چشتیه می.دیگر دارد

:کرد نگاه

ود که شیخ بدرالدین ایشان فرم.سخن در معاملت فقرا افتاد و بیع و شرا«

بازار ببر و و الغفران یکی را شطرنجی داد و گفت این را بهحمۀ الرّ اسحق علیه

از او پرسیدند که درویشانه !بعد از آن گفت که درویشانه فروشی.بفروش

.3»اید بفروشندبهر بهایی ببه ،خانه باز نیارندفروختن چگونه باشد؟ گفت به

د اول کامل شد و حضرت امیرحسن عالء سجزي وچهارم جل بعد از مجلس سی

:نوشته است

.4ص  ،1مجلس اول، ج  فوائدالفؤاد،.1

.54-5، ص 1، ج 29، مجلس همان.2

.63، ص 1، ج 33همان، مجلس .3
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که در قلم آمد از استقبال اوایل شعبان سنه  ادؤفوائدالفاین بود جزوي از «

سال و  که مدت یک یۀالحجه سنه ثمان و سبعما تا اواخر ذي یۀسبع وسبعما

سۀ پنج ماه باشد و دیگر اگر خداي عزّ و جل خواسته باشد آنچه از انفاس نفی

شاءاهللا تعالی بعونه و القاء  ان.ایشان سماع افتد، هم برین نمط تحریر پیوندد

.1»حسن توفیقه

:امیرحسن عالء سجزي در آغاز جلد دوم نگاشته است ،ادؤفوائدالفجامع 

 ۀاین صفات عالیه و نفحات غالیه از الفاظ مبارك و انفاس متبرکۀ خواج«

المشایخ فی العالمین نظام الحق و  االقطاب فی االرضین ختم راستین قطب

.آید کرده می الدین متع اهللا المسلمین بطول بقائه آمین، جمعالشرع و الهدي و

یافته است و جلدشده و نام هم برین منوال جزو دیگر که پیش از این تحریر

مقرّرگشته، امید که خواننده و نویسنده را جمعیت دوجهانی  ادؤفوائدالفآن

.شاءاهللا تعالی انآید، حاصل

ست پیش یارانصحفی که جمع کرده تحفی

یدواران 2»حسـن عـالء سـجزي یـکی از امـ

گیر و ملول است، عالجش همین است که درسِ محبت را یادکند،  وقتی انسان دل

الدین اولیا رفت و آنجا  روزي حسن سجزي همین وضع را داشت او پیش حضرت نظام

:درس محبت را یادگرفت

مگر والی آن شهر، او را مصادره  ،برهمنی بود در شهري، مال بسیار داشت«

بعد از این برهمن .کرد و جمله مال و اسباب او بستد و او را مستأصل گردانید

آمد و  رفت، دوستی او را پیش روزي در راهی می.مفلس و مضطرب شده

که پرسید که حال تو چیست؟ برهمن گفت نیکو و خوش، آن دوست گفت 

بعد از !همۀ چیز از تو بستدند، خوشی تو از کجاست؟ گفت زنّار من با منست

شود؟ گفتم آري، بنده را از استماع این حکایت استظهار باطنی  تقریر معلوم می

.68، ص 1، ج 34مجلس  فوائدالفؤاد،.1

.69، ص 2همان، مجلس اول، ج .2
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کردم که این حکایت براي تسکین این بیچاره فرمود، یعنی از  آمد، معلوم حاصل

اگر همۀ جهان .بایدخورد میتوقّف مواجب و نایافت اسباب دنیا هیچ غم ن

.1»محبت حق باید که برقرار باشد.برود باکی نیست

خواهد که اخوت جهانی را زنده نگهدارد، بر او الزم است  اگر انسان در دنیا می

اي در  واقعه زمینه ذکردر همین .بین باشد کند و باطن بیند از خود بهتر خیال هرکه را می

:آید شمار میها براي اخوت جهانی به یکی از بهترین تربیتآمده است که  ادؤفوائدالف

از خود تصور بایدکرد، اگرچه بعد از آن گفت که هرکه را دیده شود به«

کس مطیع باشد و آن دیگري عاصی، زیرا که شاید بود که طاعت این کس  این

بعد از آن حکایت !ها ها باشد و معصیت او آخرین معصیت آخرین طاعت

دیدم،  گفتی که من هرکه را می رمود که خواجه حسن بصري نوراهللا مرقده میف

چنان بود روز از آن سزاي خود دیدم، و آن مگر یک.کردم از خود تصور میبه

اي پهلوي خود نهاده،  که روزي حبشی را دیدم بر لبِ آبی نشسته و قرابه

کی او نشسته بود، در نزدی 2کرد و عورتی هرزمان از آن قرابه چیزي تجرّع می

هم در این بودم که کشتیی در آب !ویما ازخاطر من گذشت که من باري به

.هفت تن در آن کشتی بودند، هر هفت غرق شدن گرفتند.غرق شدن گرفت

کشید، روي سوي من  خود را در آب زد و شش تن را بیرونفورآن حبشی بر

اجه حسن گفت که من خو.آن یکی را تو بیرون کش!کرد و گفت اي حسن

متحیر بماندم، بعد از آن مرا گفت که در این قرابه آب است و این عورت که 

ست، من براي امتحان تو اینجا نشسته بودم، ا پهلوي من نشسته است والدة من

.3»رو که تو مرد ظاهربینی

هاي  معموالً عرفاي جهان اکثراً علیه ریا و مکر و سالوس ایرادهاي شدید و صحبت

در.الدین اولیا هم در ردیف همین عرفاست حضرت نظام.اند مفیدي مطرح نموده او

.93-4، ص 2، ج 10مجلس  فوائدالفؤاد،.1

.مراد از آن زنی است.2

.119-20، ص 2، ج 23مجلس  فوائدالفؤاد،.3
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:ن ارشاد داشتهزمینه چنیاین 

لختی سخن در باب جماعتی افتاد که روزه دارند وطی کنند و مقصود از آن «

:بعد از آن این بیت بر لفظ درر بار راند.عجب باشد و ریا

»!سیر خوردن تو را ز لنگهن بهگـر کنـد تـو را فربـه    1لنگهنت
2

کنند،  عموم مردم جهان این کیفیت را برخوردارند که در وقت جفا تحمل نمی

الدین  آید، ولی طبق گفتۀ حضرت نظام نظر میخوردن هم کار دشوار به چنین غصه هم

:چنین گنجانیده است ادؤفوائدالفهاي عارف معروف را در  اولیا، حسن سجزي فرموده

د از آن در باب تحمل و بردباري بسیار غلو فرمود و گفت که هرکه جفا را بع«

این .کند، بهتر از هرکه هست فرو باید خورد و در بند مکافات نباید بود تحمل

:دو مصرع بر زبان مبارك راند

!و آنکه ما را رنجه دارد راحتش بسیار بادهرکه ما را یار نبـود ایـزد او را یـار بـاد    

:ز این بیت فرمودبعد ا

!خار بادهرگلی کز باغ عمرش بشکفد بیهرکه او خاري نهد در راه مـا از دشـمنی  

در اثناي !هم خار نهی، این خارخار باشدآنگاه فرمود که یکی خار نهد و تو

چنین است که با نغزان نغزي و با  این کلمات فرمود که میان مردمان هم

چنین است که با نغزان نغزي و با کوزان  هم کوزان کوزي، اما میان درویشان

.3»!هم نغزي

پول، مال، ثروت، ملک و دولت حرصِ اکثر عرفاي هند بالخصوص عرفاي چشتیه 

نقل  ادؤفوائدالفامیرحسن عالء سجزي در  زمینهدر همین .اند ها قرار داده را اساس بدي

:کرده است

معنی گرسنگی و فاقه و روزه باشد که هندوان موافق لنگن به فتح اول و ثالث بر وزن بهمن به.1

:در پاورقی آورده است»لنکن«نیز برهان قاطع در مورد .جاي آورندد بهت خوآیین و کیش و ملّ

ه شده، براي دشاهد آور»لکهن«ایی را که در آنندراج همان بیت سن.لکهن:رك»لنگهن«مصحف 

جبرهان قاطع(لنکن هم شاهد آورده است  ص3، ،1908.(

.146، ص 2، ج 34مجلس  فوائدالفؤاد،.2

.147-8، ص 2، ج 35همان، مجلس .3
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ا دنیا اقبال نماید انفاق فرمود که هرگاه که کسی ر.سخن در انفاق افتاد«

کس بگرداند هم بباید داد، که  بایدکرد که کم بیاید و هرگاه که روي از این

بعد از آن !دست خود بدهد، بهتررفتن نهاد یاري مردم را بهچون روي به

اهللا علیه این معنی را بدین عبارت حمۀ الدین متوکّل ر فرمود که شیخ نجیب

.1»!رود نگاه مدار که نپاید که کم نیاید و چون میآید، بده  گفتی که چون می

کنند روبروي مردم  در عموم مردم شعار است که وقتی کسی را نصیحت می

شود، ولی  اند وي ذلیل و رسوا می گویند و مردي که برایش این نصیحت گفته می

:اند الدین اولیا براي نصیحت فرموده حضرت نظام

لختی سخن در آن افتاد که اگر کسی مر کسی را نصیحت کند باید که در مأل «

نکند که آن فضیحت باشد، مالمتی و نصیحتی که خواهد کرد در خأل کند، 

.2»!برمأل نکند

هم حسنِ  ادؤفوائدالفحسنِ معامله نزد عرفا داراي اهمیت زیادي است و جامع 

:معامله را چنین توضیح داده است

اهللا علیه که او در ماه  رحمۀحکایت امام اعظم ابوحنیفه کوفی افتاد لختی «

مبارك رمضان شصت و یک ختم کردي، یک در تراویح و سی در روز و سی 

در شب، بعد از آن فرمود که او چهل سال نماز بامداد با وضوي نماز خفتن 

کس  د، هیچان آنگاه بر لفظ مبارك راند که چندین علما و دانشمندان بوده.گزارد

ماند سبب حسن معامله است  نداند کجا شدند و که بودند؟ این صیت که باقی

یافت، شبلی و جنید تا کی  توان این را آسان نمی.و این حیات معنوي است

این همه سببِ حسنِ .اند چنین دانند که دي و پریروز بوده اند؟ مردم هم بوده

.3»اهللا اعلم بالصوابمعامله است، و

دهد و آن را  علیمات اساسی اسالم مکارم اخالق را بیشتر مورد توجه قرار میت

.194، ص 3، ج 15مجلس  فوائدالفؤاد،.1

.237، ص 4، ج 17همان، مجلس .2

.277، ص 3، ج 33مجلس  ،همان.3
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شود که  هایی از عرفا شنیده می پسندد ولی بعضی اوقات دربارة مکارم اخالق سخن می

اي را در مجلس  الدین اولیا در این مورد واقعه حضرت نظام.مایۀ تعجب و شگفتی است

:ثبت نموده است ادؤفوائدالفآن را در سخن فرموده بود و امیرحسن سجزي 

الخیر  فرمود که شیخ ابوسعید ابی.لختی سخن در مکارم اخالق درویشان افتاد«

چون از یکدیگر .اهللا تعالی علیه و بوعلی سینا با همدیگر مالقات کردند حمۀر

بوعلی صوفیی را که مالزم خدمت شیخ بود، بر راه کرد که چون .جدا شدند

چون .شیخ بازگردم هرچه شیخ در بابِ من گوید بر من بنویسیمن از خدمت 

اهللا علیه هیچ ذکر او بر زبان  حمۀالخیر ر بوعلی بازگشت شیخ ابوسعید ابی

چون آن صوفی هیچ ذکر او نشنید یک روز از .بدينیکی و نه بهنراند، نه به

دي ست؟ شیخ فرمود که مر خدمت شیخ سؤال کرد که بوعلی سینا چگونه مردي

صوفی صورت این .حکیم و طبیب و بسیار علم دارد، اما مکارم اخالق ندارد

خدمت شیخ چیزي در قلم آورد و بوعلی از آنجا به.حال بر بوعلی سینا نوشت

شیخ چرا .ام این معنی هم نبشت که من چندین کتاب در مکارم اخالق نبشته

م فرمود و گفت که من باید که بگوید که فالن مکارم اخالق ندارد؟ شیخ تبس

.1»!ام که ندارد ام که بوعلی سینا مکارم اخالق نداند، بل گفته نگفته

واقعاً .ت استاگرسنگان یکی از بهترین عبادپیش صوفیان و عرفا، نان دادن به

دادننان بارةالدین اولیا در حضرت نظام.سازد همین کار اخوت جهانی را خاطرنشان می

:ایدفرم گرسنگان میبه

بعد از آن حکایت مهتر ابراهیم فرمود صلوات اهللا و سالمه علیه که او طعام «

نخوردي مگر مع الضیف تا روزي مشرکی مهمان او شد، مهتر ابراهیم چون 

دید که او بیگانه است او را طعام نداد، فرمان رسید که اي ابراهیم ما او را جان 

.2»!داد توانی توانیم داد، تو نان نمی می

گردد و حسن عالء سجزي  وهفتم، جلد چهارم تکمیل می بعد از مجلس شصت

.321-2، ص 4، ج 46مجلس فوائدالفؤاد،.1

.349، ص 4، ج 58مجلس  همان،.2
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:نوشته است

.بعون اهللا و حسن توفیقه فوائدالفؤادتمام شد دیباچۀ چهارم از کتاب «

و جان حسـن راست طـرب اکه از ختم شد این صحف صدق و صـفا 

ــه ــوال در س ــاه ش ــنبه دوم از م ــرب   ش ــاریخ ع ــوزده ت ــد و ن هفص

نهایت رسیده گاه بار که این کلمات را بدایت کرده شد تا امروز که بهاز آن

امید که سکّۀ .راست دوازده ماه است در نظر صرّافان وقت داشته آمد.است

شاءاهللا تعالی  ان.مهر ایمان عیاري کامل و رواجی تمام حاصل آیدها را به دل

.1»!اهللا اعلم بالصوابو

:گفته استالدین رومی  موالنا جالل

نی براي فصل کردن آمدیمما براي وصل کردن آمـدیم 

همین درس و پیغام که براي اخوت جهانی کلید اساسی است، بازگشت آن در 

:رسد الدین اولیا هم بگوش می مجالس حضرت نظام

آرند  لختی سخن در آن افتاد که خلقی پیش بزرگان اسالمی و خدمتی که می«

االسالم فریدالدین  خدمت شیخی حکایت فرمود که بهچه بهتر؟ در این معن

اهللا سرّه العزیز کاردي خدمتی آورد، شیخ آن کارد بدو بازداد و گفت بر  قدس

.2»من کارد میارید، سوزن آرید، که کارد آلت قطع است و سوزن آلت پیوند

تر از عبادت نیست، که نقش تربیت و اخوت  عفو و درگذر هم پیش عرفا کم

کار و احادیث نبوي گرفته است و اکثر صوفیان آن را عمالً به قرآنهانی را از منابع ج

:فرماید چنین ارشاد می فوائدالفؤادالدین اولیا در  حضرت نظام.اند برده

سخن در اخالق درویشان افتاد و معاملۀ ایشان با اهل خصومت، فرمود که «

غوغایی بکشتند و این او را به مگر.گفتند بادشاهی بود که او را تارانی می

اهللا علیه محبتی عظیم بود، بعد از  رحمۀالدین باخرزي  تارانی را با شیخ سیف

جاي پیشینه نشسته این بادشاه که به.آنکه او کُشته شد دیگري را بادشاه کردند

.368، ص 4، ج 67مجلس  فوائدالفؤاد،.1

.384، ص 5، ج 5همان، مجلس .2
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الدین خصومت  بود منجمی ساعی با او مقرّب شد و آن ساعی با شیخ سیف

خواهی که  را در محل سخنی شد با بادشاه گفت اگر میچون ساعی .داشت

الدین را از میان برگیر که همۀ تبدیل و  ملک بر تو مقرّر باشد، شیخ سیف

بعد از استماع این کلمات بادشاه همان ساعی را .شود ها از او می تحویل ملک

گفت که هم تو برو و هرگونه که دانی شیخ را بیار، ساعی برفت و شیخ 

ادبانه برد و دستار در گردن کرده پا  مگر بی.لدین را پیش بردا سیف

اهللا علیه درآمد همین  رحمۀالدین  استخفاف دیگر، الغرض چون شیخ سیفبه

که نظر بادشاه بر او افتاد تا او را چه نمودند در حال از تخت فرودآمد و با 

دیگر بسیار  اسپ و خدمتی.معذرت بسیار دست و پاي شیخ را بوسیدن گرفت

الجمله  چنان آوردن نگفته بودم، فی آورد و عذرها خواست و گفت من هم پیش

دوم روز آن بادشاه آن ساعی را .خانه آمدشیخ از پیش پادشاه بازگشت و به

ام که این ساعی  خدمت شیخ فرستاد و گفت من حکم کردهدست و پا بسته به

.هر نوع که تو را خوش آید بکُشام  کشتنی است، اکنون او را بر تو فرستاده

اي که خود  شیخ چون ساعی را بدید در حال دست و پاي او بازکرد و جامه

آن روز دوشنبه، .پوشیده بود او را پوشانید و گفت امروز برابر من در تذکیر بیا

آنگاه .وعدة تذکیر شیخ در مسجد درآمد و این ساعی را برابر خود آوردبه

:ین بیت گفتباالي منبر رفت و ا

گر دست دهد به جز نکـویی نکـنم  هـا کردنـد  که به جاي مـن بـدي  آنان
1

«

شود و امیرحسن عال سجزي دربارة  دوم تمام میو جلد پنجم بعد از مجلس سی

:نوشته است فوائدالفؤادتکمیل 

بعد از  ،سال جمع کرده آمد این بود مشک مشام روحانیان که در مدت سه«

این هردو .نه که آن در مدت دوازده سال تمام شده استترتیب فوائد پیشی

اگر بعد از این چندگاه گوهرجان را در صدف .نسخه مجموع پانزده سال است

دست آیند در سلک کلک سینه قراري باشد درهایی که از آن دریاي رحمت به

.419-20، ص 5، ج 21مجلس  فوائدالفؤاد،.1
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.شاءاهللا تعالی ان.دار شود کشیده شوند و بنده از آن جواهر مایه

بیســــتم روز از مــــه شــــعبان  فصد فزود بیست و دو سالچون به ه

ــارتاز اشــارات خواجــه جمــع آمــد    ــن بشـ ــانایـ ــوح جهـ ده فتـ

د آمــد نــام    ــان شیـخ مـا چـون محمـ حـسـن انـدر ثـنـاي او حـسـ

الحمدهللا رب العالمین و صلّی اهللا علی خیر خلقه محمد و آله و .تمام شد

.1»اصحابه اجمعین

اً عرفاي چشتیه نه تنها براي اصالح اخالق مردم کوشیده بودند بلکه در افکار اکثر

ها  مال و ثروت را اساس بدي و حرصحبِّ دنیا .اند و کردار آنها سهیم هم بوده

مندان را براي شناخت حالل از حرام، صدق از  مریدان و پیروان نیز عالقه.شمردند می

می را در راه حق و درست ادند و مردم عدا کذب و صواب از ناصواب تعلیم می

گرفتن را صرفۀ نان،  زنان، روزههحتّی آنها نمازگزاردن را کار بیو.کردند رهنمونی می

شمردند و قایل بر این بودند که دلی دریاب که کار آن است و  کاران می حج را کار بی

.حج اکبر است

دهد، بدون شک در اخوت  اگر کسی این چنین تعلیمات را براي عموم مردم ارائه

گان و نیکوکاري در حق آنها احساسات  سایه پرسی هم احوال.جهانی سهیم است

دوستی، رفاقت، صمیمت و مدارا تفکّراتی بوده است که رسن اخوت جهانی را 

.تر ساخته است تر و قوي مستحکم

وت، حضرت بابا فریدالدین گنج شکر عارفی بود که درس محبت، بشردوستی، اخ

نیز جوگیان هندو نیز براي کسبِ فیض .آموخت دیگران میمؤدت و خدمت خلق را به

بین یکی از تأثیرات وي آن بود که با همین اعمال اخوت جهانی در.آمدند پیش او می

این هم سهم وي است که پیشوایان مذهب سیک مخصوصاً .غیرمسلمانان شایع شد

ها  هاي او در کتاب مقدس سیک که بعضی از منظومهگرونانک را تحت تأثیر خود آورد 

.صاحب مندرج شده است نام گروگرنتهبه

گیري کرد که بیزاري از عالیق دنیا، آزادي غالمان و  توان نتیجه پس در آخر می

.1064، ص 5، ج 32مجلس  فوائدالفؤاد،.1
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پروري، تقوي، پارسایی، پرهیزگاري، اخالص،  نشینی، خلق کنیزان، ترك دنیا، گوشه

خلق، مکارم اخالق، پاکیزگی ظاهر و باطن، عفّت نیکوکاري، وسعت قلب، خدمت 

نفس، عفو و گذشت، محبت و مؤدت، حلم و تواضع، انکساري و راستبازي احساسات 

و افکار عرفاي هند بالخصوص چشتیه بود که بر اخوت جهانی تأثیرات مثبتی 

.اند اند و از این رو در اخوت جهانی سهیم بوده گذاشته
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