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  فهرست
  

  :پیش گفتار
در احوال بعضی اولیاء : لجۀ ششم
رینمین و متاخّمتقد :  

  1 الدینحضرت سید اعزّ
  2 مهیحضرت بابا ابرا

 3 بیعالرّابوشیخ 
3 عید تبریزيشیخ ابوالس  

 4 ابوالغیث جمیل یمنی تحضر
  5  حضرت شیخ ابوبکر اسمعیل شاشی

  5 احمد هحضرت ابوعبداللّ
  5 حضرت شیخ ابوالورد

  5 یهحضرت ابونصر فرا
  5 اهلی چغتا

  6 شیخ ابوالواحد فارغی
  6  ابوالحسن کردویه

  6  ینابوبکر بستا
  6  عنشعیب المقابو

6  د بن احمد بغداديابو الحسین محم  
  7  حق ابراهیم کازرونیشیخ ابواس

  7  ابراهیم بن داؤد شامی
  7     الحسن شیرازيشیخ ابو

  8     قی بن داؤد دمشقیابو بکر الد
  8      عبداهللا مقريابو حضرت 

  8     ابو عبداهللا برقی
 8     ابو بکر کال بادي

 9  شیخ ابوالخیرحبشی طاؤس الحرمین
  9   حضرت احمد بن ابراهیم مسمومی

9    وسیابوبکر الس  
  9    یینلامشیخ ابوسعید 

  9    جهضم همدانی نابوالحسن ب
  10     اصفهانی شیخ ابوالمنصور

  10    شیخ ابوعبداللّه باکو
  10    شیخ ابوالقاسم قشیري

10    ارابوالحسن نج 
  11     صر الهرويابوالنّ
11      خري اسابوالعب  

  11     جونی شیخ ابوعبداللّه
  11     محفوظ القرشی یان بنبابوالشیخ 

  11     شیخ ابوعلی مسلم
  12     ردویهکشیخ ابوالحسن 

  12 شیخ ابواسحق اعرب
  12 حضرت شیخ ابن صباغ

  13 ضبن فار شیخ
  13 احنف همدانی

  13  ناهیبابوعبداللّه سعد بن یزید 
  13  خواجه ابوالوفا خوارزمی
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  14 اخی علی تغلق شاه
  14 شیخ ابوطالب مکّی

  14 شیخ اعزالدین دهلوي
 15 شیخ ابوطالب سنبهلی

  15 فیحابوبکرعطا ج
  15  اققّششیخ ابوبکر محمد بن عبداللّه 

  15  يمورا رایزدانیشیخ ابوبکرحسین بن علی 
  16 ابوبکر صیدالنی

 16 بغدادي زاخب ابوبکر
16 عیابوبکر عیسی مطو 

  16 ابوبکر عبداللّه بن طاهر
 16 شاه اورنگ زیب عالمگیر

  17 احمدآبادي ياولیا
  20 شیخ امکار جنگ
  20 ابواسحق ظریف

 20 ريبابواسحاق ابراهیم بن معصارجع
  21  احمد بن المحمد حاج تلمسانی

  21 طییرجسم مشیخ ابوالقا
  21  ابراهیم رباطی

 21  ابراهیم اطروس
  22 جري صغیرآجري کبیر و ابراهیم آابراهیم 

  22  اس سمرقنديیم بن سمهابرا
  22  ملیآابو تراب 

  23  ارابوحاتم عطّ
23  اكابوجعفر سم  
د حد23 ادابومحم  

  24  ارون صوفیهاس محمد بن بوعبا
  24  ر بن یعقوب مالکیاابوالخیر بند

 24 اقس ابوبکر
  24 یمهابوبکر مصري بن ابرا

  25 ابوبکر شکر
  25  انرّابوعلی حسن بن صالح بن ح

  25 فافخ ابومحمد
  26  ر بن احمد حمدونابواحمد مظفّ

  27 عبوامیر علی 
  27  ابوسهل محمد بن سلیمان صعلوکی

 27 ادیب کمندي
 28 یابوالحسن علی بن مثنّ

 اب بن محمدهعبدالو هشیخ ابو زرع
 28 ب اردبیلیوبن ای 

 29 خالق دردي هابوعبداللّ
 30  جاابوالولید احمد بن ابی الرّ

 30 ردکرهشیخ ابوطا
 31 شیخ احمد بن محمد

  31 کاربحضرت شیخ ابوالحسن علی بن 
  32 ضرت ابوبکر طوسیح

  33 ابوعلی هخواج
  33 شیخ ابوالحسن صنایع

  34  یم شیبانیهحضرت شیخ ابرا
  35  دنجنت شیخ ابوعمر حضر

  35  نگیشوپشیخ ابوالحسن حضرت 
  36  انیهشیخ ابوالغریب خلوتی اصف

36 النسیقد شیخ ابومحم 
  36 ه حضرت شیخ ابوعبداللّ

  37  المحیم هحضرت شیخ اسحاق بن ابرا
  38 شیخ ابو زید
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  38 ابواالدیان علی شیخ
  38  یم سمرقنديهحضرت ابرا
  39 یم بن عیسیهحضرت ابرا

  39  رافیق حضرت شیخ ابوالحسن
  39 وجعفر مخدومحضرت اب

   40 شیخ ابوجعفر دامغانی
 41  فرٌابکرحضرت شیخ ابو
 ریارهاسحق ش حضرت شیخ ابو

  41  گاذرونی
 42 رجانییشیخ ابوعلی س

  42 سفال فروش هامیرچ
 43  عربایم هحضرت شیخ اسحق ابرا
 43 شیخ ابوالحسن خوشقی

 43  حضرت شیخ ابو اسحق فیروزآبادي
 44 ختلیحسن بن شیخ ابوالفضل محمد 

45  ابحضرت شیخ ابوسعید قص 
 45 هادشاپسلطان احمد 
  46  ابوالحسن کرخی هحضرت خواج

  46 شیخ احمد شرعی
 46 شیخ ابوبکر

 47  یهورا سندهیم کلهحضرت شیخ ابرا
  47 سید ابوسعید
  47 پورخضر شیخ ابوجیو

 48 موالنا اسماعیل
  48 شیخ افضل محمد

  48 یمهقاضی ابرا
 49 بخش هحضرت شیخ ال

  49 آدم صوفیشیخ 

 49 قاضی اسد
  50ی حضرموتینمیشیخ ابی بکر بن سالم 
 50 شیخ ابو الحرم یمنی
 51 شیخ افضل جونپوري

 51 حضرت شیخ اسمعیل
 51 شیخ اسمعیل ختالنی

                       شیخ امین الدین بن شیخ علی بن 
 52 انییبلود مسع ضیاءالدین
 52 الدین ایزديشیخ امین 

 52  ندرسکیفابوالقاسم حضرت میر 
53  پتی د افضل پانیحضرت شیخ محم 

 حضرت شیخ اشرف الدین حسن 
 53  العلوي الغزنويبن ناصر

 54  شیخ اعزالدین محمود کاشانی
 54 ابواالسود راعی

 54 یحضرت ابواالسود مکّ
  55 اشمهحضرت ابو یعقوب 

  55  حضرت محمد اکبر بنی اسرائیل
 55 ابوالقاسم دینوري

  56  الغیث جمیل الدین یمنیشیخ ابو
  57  حضرت شیخ ابوعلی سندي

  57 یغشیخ ابوالواحد فار
 57 احمد بن الجعد

  58 یم بن داؤدهحضرت ابرا
  58  حضرت امین الدین حسن

  59 شیخ ابوبکر شادان
 59 دهابو الحسن زا

 59 شیخ اجل شیرازي

 چ



 
 
 
 

 بحر زخار  ح 
 

  59 رهجپشیخ ابوحفص 
 60 ريیمجا هشا

60 د امین درویشمحم 
 61 اسحق حضرت شیخ

 61 رهمولوي اط
ینحضرت ابن حس61 ام الد 

 62  ابوالقاسم نصیرآبادي هخواج
 62  حضرت اسمعیل و شیخ محمد و عبداهللا

 62 یمهسید ابرا
62 وهشیخ اچ 

 62 شیخ اسحق کاکو
 63 یخ احمد شرعیش

 63 انیهحضرت ابوسهل اصف
 63  نويهداد لکهحضرت شیخ ال

 64 حضرت شیخ احمد
 64 سم رازيابوالقا هخواج
 65  بوالقاسم سمرقنديا هخواج
 65 ابونصر سراج هخواج
 65 بوتراب هخواج
 66  ابوالفضل بن حسین هخواج

 66  یسینبشرخواجه ابوالقاسم 
 67 ادابوحفص حد هخواج
 67 احمد حرب هخواج
 68 بغدادي هابوحمز هخواج
 68 خراسانی هابوحمز هخواج
 68 ابوعثمان حیري هخواج
  68  ر االمريهطاابوبکر بن  هخواج

  69  حمن طفسونجیشیخ ابومحمد عبدالرّ

  69 ریفعال شیخ ابواسحق بن
 70  اشمیهیم هشیخ ابوعبداهللا محمد بن ابرا
 70 شیخ ابوعبداهللا صومعی
اس بن عریفحضرت شیخ ابوالعب 

 70 سیلالندا
 71 اقابوعلی دقّ هخواج
 71 ابوعلی سیاح هخواج

  72 شیخ ابوسعید ابوالخیر
  72 انیصغاس لعبشیخ ابوا

  73  ابوالفضل محمد بن الحسینشیخ 
  73 نیک همرزا آدین

  73  انی سندیلويامان اهللا حقّ هشا
  74  ابوجعفر محمد بن عبداهللا فرغانی
  74  شیخ ابو محمد بن عیسی نیشاپوري

74 رينودهماس حضرت شیخ ابوالعب  
  75  بداهللا انصاريابواسمعیل ع هخواج
  77  رويهابونصر بن جعفر ال هخواج

  78  حضرت شیخ ابومحمد بن عبداهللا البصري
  78 پور خضر یوابوج

  79  شیخ احمد نساج
  79  شیخ ابو عبداهللا محمد االزهر العجمی

  80 امیري هحضرت شا
  80 یار هلا هشا

  80  یخ باب فرغانیحضرت ش
  81 حضرت شیخ بخشو خدا دوست

  81  ابهعبدالو هدضرت شیخ بح
  82 شیخ بایزید شروانی

  82 ان علويهرشیخ ب

 ح
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  82 رنديهشیخ بدرالدین س
  82 ارون رشیدهپسر 
  83 انیسريهبستی ت هشا

 83 حضرت مولوي برخوردار
 84 ها شاهیکهحضرت ب

 84  حضرت مخدوم بایزید الکه
  84 مخدوم بالل

  84 نهاءالدین نتّهشیخ ب
  85  ین عمراءالدهحضرت شیخ ب

  86 شیخ بوذر بوزانجانی
  86 دربحضرت پیر 

  87 ین بخاريلداءاهشیخ ب
87 ینحاجی بدیع الد  

  87 حضرت شیخ برخوردار
  88 ان کالپی والهشیخ بر
  88  ین محمود بلخیان الدهشیخ بر
  89 هروالهین نان الدهشیخ بر
 89  یهبروا ین عمراؤالدهحافظ ب

  90  ینان الدهمخدوم قاضی بر
 90 اهیکهب هشا

  90 مدانیهرکه بشیخ 
  91 المححضرت شیخ بنان 

  91 هد پناحمم هشا
  92 بشمر طبرانی

92 د ابشروانیبن محم  
92 ینموالنا تقی الد  
شیخ تقی الد92 دین محم  
هین بن شیخ بشیخ تاج الدیناؤالد  

 93 بن عیسی دهلوي ذکریا
  93 حضرت شیخ تاج

حضرت سی94 یند تاج الد  
 94 انیهتراب اصف هشا

95 د تقیمیر محم 
  95 حضرت شیخ تاجو بن شیخ کمال

  96 ی کاشیهمیر تشبی
  97 ،ازبحضرت ثابت خ

  97 ابوثابت رازي
  97  کرديد ت شیخ تاجحضر

  98 ثمن هحضرت شا
  99  الغزنوي ییناسحکیم  هخواج

99 ديهد تقی مشمیر محم  
  99 شیخ چنگال

د جمال الد100  ینحضرت میر سی 
   101  ینجمال الد شیخحضرت 

  101 شیخ جهم رقی
  101 حضرت ملک چاند

  102 لشیخ جال
  102 شیخ چندن

  102 درویش جنید ایزدي
  102 شیخ جمال بیابانی

 103  حضرت پیر جمال اردستانی
  103 حضرت پیر جهپر 

  104  سلطان جالل الدین قریشی
  104 شاه جالل شیرازي

  105  حضرت شیخ جاراهللا مکّی
  105  شیخ جموجی بن ملک چاند

 خ
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  105 مولوي جمال الدین
 106 شاه چراغ علی
 106 م جعفرحضرت مخدو

  107 شیخ جاگیر
 107 شیخ جالل

 107 حضرت شاه جان اهللا
107 ینشیخ حماد الد  

  108 شیخ حسن
  108 شیخ شاه حسن

  109 حضرت شیخ حمید
 د مین ابو نصر محالدخواجه حافظ 
  110 حافظ البخاري

  110 حارث بن اسد مجلسی
  110 مویهحضرت شیخ حسن بن ح

  111 اك سمنانیشیخ حسن سکّ
  111 د حسینحممولوي م

  111  میسلّ حسن حضرت موالنا
د حیاتحضرت شیخ محم 

  112 السندي المدنی
  113 شیخ حسین شیرازي

  113 حضرت موالنا حقّانی
115  د اساولیحضرت حسن محم  

 حضرت شاه شیخ حیات بن
  115  انیرّالقیس الح

  115 حضرت شیخ حسن
د محم115  د حسن طبا طباسی  

  116 اي مناريسید حسین پ
  116 اه حافظ درویشش

  117 حضرت سید حسین
  117 سید حیدر

  117 شیخ حسین کاه بر
  117 اویهعخالد بن یزید بن م

  118 خاقانی شاعر
118  جريآ د خالدحضرت شیخ محم  
  119 خواجه حاتم اصم 

  119 شاه خاوند
  119 موالنا خیالی

  119 جرجانی الدین عبدالملکخطیر
  120 حضرت شاه خاکی
  120 حضرت درویش

  121  حضرت داؤد بن احمد دارانی
  121 دوله حضرت  سید شاه
  121 شاه دوله گجراتی

  122 رعیشاه د
  122 یحییابو هزکریا بن دلوی

  123 حضرت میر زکریا
  123 حضرت ذاکر محمد احمد

  123  حضرت زکریا بن یحیی الهروي
  124 شاه رمضانمخدوم 

  124 حضرت شیخ ریحان
  124 سید رفیع الدین صفوي

  125 رت موالنا روح اهللا حض
  125 بابا رتن حضرت حاجی بن نصیر

126 دشیخ راجی محم   
  126  حضرت شیخ ریحان الهوري

  127 حاجی رکن الدین شیرازي
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  127  انپرٌشیخ رکن الدین ملک یار
  127  شیخ رکن الدین بن محمود

  128 کی عبداهللاحضرت ز
  128  رکن الدین کامونیزین شیخ 

  129 بدینحضرت میر زین العا
  130 میر سید سلطان

  130 شیخ سعد الدین فرغانی
  130 موالنا سبحانی 
  131 شیخ سعد الدین

131 ادحضرت شیخ سعدحد  
  132 شیخ سفیان یمنی

  132 احمد شیخ و شیخ سعید
  132 شیخ شاه سرمست

  132 شیخ سلیمان ترکمان
د محم133  دودهادهاري دحضرت سی  

  133  حضرت شیخ سوید البخاري
  133 اهللالّا سعدرت محض

  134 منهاجشیخ سراج 
ادمیر محم134 د سج  

  134 سید شرف الدین
  135  عنصري شیبان بن علی مصري

135  د سلیمانحضرت شیخ محم  
  136 شیخ شهاب الدین واصل

  136 شیخ شهاب الدین حق گو
  137  دعبداهللا محمشرف الدین ابو

138  د شمس الدین التمش محم  
  138 محمد یندموالنا شمس ال

138 ین اساوريشمس الد  

  139 شاه شهباز
د کوسويخواجه شمس الد139 ین محم  

  140  میر شمس الدین فقیر عباسی دهلوي
  140  حضرت شیخ محمد لوفري

141 دحضرت شیخ محم  
142 د بهنسیشیخ محم  

142  د شیخ الحضرمیسی  
142  یمد الحضرحضرت شیخ محم  

  143 حضرت شیخ محمد بن عراق
  144 شاه شجاع کرمانی

  144 شیخ شرف الدین یزدي
  145 شهباز قلندر نیشاپوري

145 دحضرت شیخ محم  
  145  کیایدمیر جلدبن شیخ علی 

146 دحضرت شیخ محم  
  146 شیخ شرف الدین طویل

  146  هجیشیخ اسیري اال
  147 ريشیخ شمس الدین جالند

  147 ین بخاريدسید شهاب ال
  147 موالنا شعیب

  148  ضرت شیخ علی بن مرتضیح
148  د بن ابی بکر الحکمیحضرت شیخ محم  

148 دشیخ محم  
  149  الفتح اسحقشیخ صفی الدین ابو
  149 رونیشیخ صفی الدین گاذ

  149 حضرت صبیح و ملیح
  150 شیخ صدرالدین بسري
  150 حضرت شیخ صنعان
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  153 یلینصحر بن صباح 
  154 شیخ صوفی بدهنی

  154 ن علی برکه اصفهانیخواجه صاین الدی
  155  حضرت شیخ صدقه بغدادي

  155  الدین الهوريقاضی صدر
  156  شیخ ضیاء الدین محمد
  156 شیخ ضیاء الدین سنامی

  157  حضرت شیخ طاهر مجد الدین
  158 سید طبیب
  158 انابو طمست

  158 حضرت حاجی طارطار
 158 یلیاح النطلحه بن الفتّ

  159 عریانبابا طاهر 
  159 دبن محم ظالم

  159 خواجه عماد الدین
  160 حضرت پیر عبداهللا

  160 شیخ عبداهللا
  161 تولیشیخ ابوالعلی مش

  161  يحضرت شیخ عثمان مرو
  162 شیخ عبداهللا قریشی
  162 شیخ عالم کرمانی
  162 شیخ عثمان بنگالی

  163 خوارزمیین الدعالءحضرت شیخ 
  163 میحضرت شیخ عبدالرّح

163 ورياس حمزه نیشاپعب  
  164 ابو عبداهللا بن جالء
  164 سانیلمشیخ عفیف الدین ت

  164 انیشیخ عبداهللا بلی

  164 ارخی شیخ علی
  165 حضرت قاضی عبداللطیف

  165 مرزا عبدالقادر بیدل
  166 حضرت مولوي عبدالّرحیم

  166 شیخ عبداهللا دینوري
  167  شرف جهان موالنا علم الدین
  167 یمحضر شیخ عبدالکریم

  1687 بهاري عمر شیخ حضرت
169 ینموالنا عظام الد  

  169 طاکینعبداهللا بن خلیق بن سابق ا
  170  حضرت شیخ عبداهللا همدانی

  170 هشیخ علی عکّ
  170  نییم حضرت شیخ عبدالکریم

171 عبدالواحد بلگرامید میر سی  
  171 جامی خواجه احمد عبدالحق

  172 ینبشیخ عبداهللا تل
  173  نوسري موالنا عماد الدینمخدوم 

  174 عبدالغنی سنبهلیشیخ 
  174 شیخ عبدالغفور ثانو

  174  حسینیحضرت شاه عارف 
  175 حاجی شیخ علیم الدین

176 ابشیخ عبدالوه  
  176 بابا علی شاه

  176 شیخ عبدالکبیر یمنی
  177 امخیشیخ عمر 

  178  مان جمال الدینحضرت عین الزّ
 یبشیخ  علی بن عثمان بن علی الجالّ

  179 الغزنوي 

 ر
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  179  شیخ عمر فارض الحموي
  181 دیانه سندي شیخ عربی

  181 روعدي خواجه عبداهللا
  181  حضرت خواجه عبداهللا منازل
  182  حضرت خواجه عبداهللا مرتعش

  182  امی الهنکاريشیخ عدي بن مسافر الشّ
  183 عبدالملک قاري
  183 باديشیخ عثمان خیرآ

  183 حضرت شاه عبدالقادر
  184 بسري شیخ عبداهللاحضرت سبحان 

  184 حضرت شیخ علی
  185  راتهی الدینحضرت سید عالء
  185  احمد نشانی حضرت موالنا علی

  186 فرنخودي موالنا عبداهللا
  186 لی آنندي ملتانیسید ع

  187 اهللا قدیمیشیخ عبد
  187 شیخ عبدي

  187 شیخ عبدالملک بن ابراهیم
  188  حضرت شیخ عبداهللا بن صالح

  188  ق بغداديی موفّحضرت شیخ عل
  188  عوض حضرت مفتی محمد
  189 مولوي محمد عالم
  189 کاردگر موالنا عبدالّرحمن
  190 موالنا عبدالکریم

  190  الدینشیخ عالؤالدین و شیخ خیر
  190  عبدالملک بن عبداهللا بن عمر الکازرونی

  190 شیخ عبداهللا
  191 اریمنیهنٌحضرت شیخ عیسی 

  191  قریشی ییاسف بهشیخ عبداهللا بن شیخ یو
  191 آقا عبدالمولی

  192 شاه علی فراهی
  192  مامی اصفهانیاخواجه عبداهللا 

  192 ار یمنینٌهشیخ عیسی 
  193 الغضایري علی بن حمید

  193 احسید عبدالفتّ
  193 محمد علی درویش
  194  اح درویشحضرت سید عبدالفتّ

  194 شاه محمد علی
  194  ییرفالصوفی الص دار بن حسینعلی بن

  195 باقالنیشیخ عثمان بن عمر
  195 شیخ عمود

الم بن حضرت سبحان عبدالس  
  195  حمنعبدالرّ

ل بن عیسی بن شعیبشیخ عبداالو 
  195 ري الهروينجالس 

  196 شیخ علی بن ادریس یعقوبی
  196یمزحضرت عبد اهللا بعصیان االیرجی خوار

  196 حضرت عبداهللا غالب
  196 کال شیخ علی

د ع دسی196 اقلمحم  
  197 شیخ عیسی

  197 حضرت شاه عثمان دیوانه
  197 الدین خوارزمیشیخ عالء

  198 اهللاحضرت شاه عبد
  198 بابا علی شاه 

  199 شیخ عماد الدین فضل اهللا

 ز
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  199 سید عظیم اهللا
  199 شیخ علی بداؤنی

  199 شاه عبدالهادي
  199 حضرت شاه علیم اهللا

   200 علی سید محمد
  200 حضرت غالم علی

  201 شاه غالم محی الدین
  202  حضرت غالم محمد
  202 حضرت شاه غیاث 

    حضرت حافظ غالم 
  202  محمد

  203 حضرت شیخ مفرج
  204 ورستانیموالنا فخرالدین ن

  205 سید فاضل گجراتی
  205 حضرت موالنا فخرالدین
المستوفی  خواجه فخرالدین اوحدي

  205 زيالشیرا
  206 حضرت مولوي فخرالدین

  207 یشیخ فخرالدین ثان
  207 حضرت شیخ فرید

  208  رف مروزيحضرت شاه فتح بن شنج
  208 شیخ فخرالدین زاهدي
  209  حضرت میرزا فیض اهللا
  209 شیخ فضل اهللا گجراتی

  209 شیخ فدايحضرت 
  210 شاه فاتح

  210 اهیرشیخ محمد ف
  210 شاه فتح محمد

  211 موالنا فتح اهللا
  211 وريشاه فقیر الدین اله

  211  فقیرحضرت شاه 
  212 رتنیشیخ ف

  212 شیخ فتحه همدانی
  212 شاه فاکنج گیالنی

  213 سید فضل
  213 حضرت قاسم 

  213 حضرت قاسم حربی
  214 اله دینشاه فقیر

  214 سید قاسم اسرار
  215  ا سنديحضرت قاضی قاضً

  215 حضرت شیخ ذاکر نهرواله
  215 حضرت قطب الدین حیدر

  216  دین یحیی جامیخواجه قطب ال
  216 حضرت شاه قطب الدین 

  216 حضرت موالنا کاتبی
  217 موالنا میر کالن

  217 غیاث فارسی موالنا کمال
  218 یندرویش قاسمی تو

  218 حضرت شاه گردیز ملتانی
  219 لیتهیشیخ کمال ک

  219 حضرت موالنا کریم
  220 سید کبیرالدین حسن

  220 حضرت کمال الدین زیاد
  221  اقمال الدین عبدالرزشیخ ک

  221 شیخ کجج
  221 یول ر کانوحضرت ساس

 ژ
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  222 حضرت شیخ کمال
  222 حضرت شیخ کمال

  222 حضرت شیخ کمال خجندي
  223 شیخ کریم

  223 حضرت موالنا کیتهلی
  223 حضرت شاه کمال علی

 موالنا کاسه گرانی بن امیر امیرالدین
  223 خراسانی 

  224 کیتن الکهشیخ 
  224 ف اهللا نیشاپوريموالنا لط
  224 رشاه لکّ

  225 حضرت شیخ لهره
  225 حضرت مالّ موج 

  225 حضرت خوا جه معزالدین
  226 حضرت مادهوشاه

  226 مادهوشاه 
  227 مغنٌی شیخ مکّهن

  227 محمدگجراتی میرسید 
 227  حضرت شیخ موسی آهنگر
  228 حضرت شاه محمود سهنی

229 ص به ماهرمتخلّ د علیمرزا محم  
  229 جنديالدین یخ مویدش

  229 حضرت موالنا بخاري
  230 المکارمشیخ ابو

  230  نیحضرت شیخ موسی بن ماه
  230 قاضی محمود دریایی 

  231 حضرت شیخ مقبل
  231 شیخ محمد شاه فرامی

  231 موالنا مصلح الدین کرکی
  232 حضرت محمد بن فضل 

  232 موالنا محمود زاهد
  232  پوريحضرت ملّا محمود فاروقی جون
  233  خواجه محمود نبوي الصامی

  234 حضرت موال شاه
  234 شیخ مبارك الوري

  234 میان مصطفی گجراتی
  235 حضرت شاه معصوم
  236 حضرت میرم سیاح

236 د نامیخواجه محم  
  237 حضرت شیخ مومن

  237 شیخ محمود شبستري
  238 خواجه محمد بابا همایی

  238 حضرت سیدي موله
  239 ن جاجرمی دهلويالدیحاجی مجد

  239 الدینمجدسلطان 
  سماء حضرت سید محمود بن سید

240  د سما بزرگ بن ناصرخرد بن سی  
  240 خواجه موید مهنه

  240 حضرت شیخ میرا گرامی
  241 حضرت شیخ مغادر

  242  حضرت مبارك خان هروي
  242 حضرت درویش منصور

  242  شیخ معروف بن عثمان گنجور
243 د نابلوسیشیخ محم  

  243 شیخ محمود بنجاره
  243 حضرت شیخ مجد

 س



 
 
 
 

 بحر زخار  ع 
 

243 یید مومن ادامیر محم  
  244  حضرت موالنا معین الدین واعظ هروي

  244 محضرت سید معظّ
  245 شیخ محسن ساکن کهانه

245 د یمنیشیخ محم  
  246 بابا محمود طوسی

د محم246  د بخاريحضرت میر سی  
246 لولی قلندره هر بتد المشمحم  

  دمیر سید شاه محم حضرت
  246  یاخسیکط 

  247 قرآن خوان حافظ محمود
  247  الدین بستیحضرت امام ناصر
  248 شاه نعمت اهللا ولی
  248  ر بوزنجانیحضرت شیخ نوذ
  248 حضرت شیخ ناظر

  249 سید نورالدین 
  249 شیخ نجم الدین

د محم249  د نور بخشحضرت سی  
  249 موالنا حضرت نظیري

  250  الدین اصفهانی حضرت شاه نجم
  250 شیخ نجم الدین

  250  شیخ نورالدین محمد بن خالد
  251  ناصر بخاري 

  251 حضرت شاه نور
  251 غازي الدینسلطان ناصر 

  253 حضرت نور الدین اذري
  254 ین نهروالینظام الدموالنا 

  254  اال کنديحضرت مخدوم نوح ه

  254  حضرت شیخ نصیر الدین تمیمی انصاري
  255 ولد درویش خان خانیرنص

  255 الدین و شیخ شمس الدینشیخ نور
  256 سید نسیم شیرازي
  256 دالمویشیخ نظام الدین ابو
  256 اهللا شیرازيحضرت موالنا نصر

  257  موالنا شیخ حاجی نظیر بدخشانی
  258 ابوالوفا خوارزمی
  258 شیخ وجیه الدین

  258 میان وفا شاه
  259 مولوي ولی اهللا

  259 عبداهللا سید
  259 حضرت ولید بن عبداهللا السقا

  260 خواجه همدون قصار
  260 حضرت امیر هاشمی

  261 میان هدایت اهللا نساجی
  261 ندو خواجهه

  261  حضرت حاتم بن احمد فجاي
  261 حاجی یار محمد

  262 ف قتّالشیخ یوس
  262  وريخهنر حضرت خواجه یعقوب

 حضرت خواجه یعقوب بن خواجه
  262 بن خواجگی 

  263 خواجه یحیی بن عمار الشیبانی
  263  انیشیخ یونس بن یوسف سییت

  263 موالنا یوسف
ین ابی الس263  ادات عبدالمطريعفیف الد  

  264 شیخ االسالم امام الدین

 ش
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  265 فیع الدینمولوي ر
  268 حضرت ولی شاه

  269 شاه فرنگ
  269 حضرت میر شاه کهیتن

  269 میان محمود خان
  270 .اسحاقحضرت محمد 

  
در بیان اولیاي مجاذیب هر : لجۀ هفتم
   :سلسله

 271  احمد بن محمد معشوق طوسی
 272 حضرت بهلول دانا

 274 خ تبریزيحضرت بابا فر
  275  حضرت محمد بن منصورطوسی

 275 بوعلی قلندراشاه شرف 
 278 حضرت خواجه سعدون مجنون

 279 شیخ جمال قلندر  
 279  حضرت خواجه حیدر زاده

 280 شیخ علی کردي حضرت
 280  حضرت شیخ ابراهیم مجذوب

 281  حضرت بابا محمود طوسی
 282  حضرت شاه مجنون مجذوب

 283 حضرت شاه حضوري 
 283 داد  حضرت شاه اله

 284حضرت شاه محبوب علی مجذوب
 284  حضرت شاه حسن مجذوب 

 284 شاه عبدالواحد
 284 حضرت شاه جمال اهللا

 285  حضرت محمد اعظم سنبهلی

        حضرت شیخ محمد بنی اسرائیل 
 285  بن عمر

 285 حضرت شیخ معمر 
 286 حضرت شاه لعل

 286 بی بی کهید 
 286 حضرت شاه حیات اهللا

 287 حضرت شاه مظفّر حسین
 287 حضرت شاه سید علی رضا

 288 حضرت بابا کپور 
 289 شیخ دولت گجراتی

289 ینحضرت شاه رکن الد 
 290 حضرت شیخ جالل
 290 حضرت موجی شاه

 291  شیخ حمزه مجذوب لکهنوي
 291  حضرت شیخ عبداهللا مجذوب بغدادي

  292 رحضرت پیر باجُِ
  292 میر سید الهداد
  292 شاه عبدالشکور

  293 حضرت شاه مدن
  293 شاه معروف

  293 حضرت شاه حسن
  294 شیخ عبداهللا ابدال دهلوي

  294  حضرت شاه بابن مجذوب
  295 بشیخ اله دین مجذو
  296 شاه ابوالغیث بخاري
  296 حضرت فتح اهللا شاه

  297 شاه تابوت
 297  حضرت معصوم شاه مجذوب

 ص
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  297  حضرت شیخ سوبهن دیوانه
  298 مجذوب شاه فتّاح
  298 شاه جمن

  298 حضرت شاه محمود
  299 حضرت شاه حاجی
  299 حضرت شیخ پیاره
  300 حضرت شاه گل
  300 شاه قطب الّدین 

  300 بمجذو شاه ترکهن
  301 حضرت شیخ عبدالجلیل

  301 حضرت شیخ نظام
  301 سید حبیب

  301 شیخ مبارك مجذوب
  302 شیح صدرالدین
  301 شیخ خوند میان

  302 سدهن شیخ
  303 ودوداهللا حضرت شیخ

  303 مجذوب شاه بهیکا
  304 مجذوب محمد شاه ابو

  304 حضرت شیخ کمال ابدال
  305  حضرت سید شاه محمد افضل

  306  اه غیاث الدین انکورحضرت ش
 306  حضرت سید حسین مجذوب
  307  حضرت شاه منصور مجذوب

  307 شیخ حسن بدله مجذوب
  308 حضرت شیخ شکر
  308 حضرت شیخ قطب

  309 شیخ عبدالحکیم

  309 شاه شیخ پهول
  310  مجذوب بخاري هانساحضرت شیخ 

  310  حضرت شیخ عالؤالدین ثانی مجذوب
  311 بابا بهرنگ

  312  عبدالرزاق طاییحضرت شیخ 
  312 حضرت شیخ علیم الدین مجذوب

  312  الپوريپشیخ کبیر برهنه دی 
  313 شاه کرم حق

  313 شاه حسین مجذوب
  313  شیخ همایون مجذوب بهاري

  314  موسوم به الهداد شیخ کاجا
  314 بهکارین

  314 بابا سودایی
  315 حضرت شیخ رکن الدین

  316  مجذوب خراباتی شاه ابراهیم
  317 مد زمانمح 

  317 سید عبداهللا
  318 درویش مجد نام
  318 حافظ رحم علی

  319 حضرت شاه مستان
  319 اریار شاه کو

  319 سید احمد عبدروس
  319 باقرشاه حضرت 

  320  یلهوشاه بهیک مت
  320 دهمشاه او

  321 حضرت شیخ کمال
  321 محمد عاشق

  322 حضرت شیخ عبداهللا

 ض
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322  ینحضرت شیخ جالل الد  
  323  ت شیخ دوجن مجذوبحضر

  324 حضرت الجین
  324 حضرت شاه باره هزاري

  325  بابا محمود مجذوب طوسی
  325 حضرت شاه یتیم

  325 شیخ عالؤالدین مجذوب
  328  مجذوب حبشیحضرت شاه جبرئیل 

  330 زهراحضرت شاه 
  330 حضرت شاه زهر
  331  حضرت یتیم شاه

  331 ه راويحضرت جوی
  332 حضرت میرن شاه

  332  ید کفایت اهللا خیرآباديحضرت س
  333 حضرت حمید ابدال

  335 هرالدحضرت شاه نور
  337 مجذوب حضرت شاه دمدها

  338 حضرت شاه صفت علی
  339  پیرا مجذوب

  340  شاه برخی
  340  حضرت شاه جهرا مجذوب

  341 شاه دلهر
 341 حضرت شاه کرك

  342  ذوبهزنی مج
  342 درویشی مجذوب
  343 مجذوبحضرت شاه بابو

  344 جعفر رت شاهحض
  344 رحضرت شاه بها 

  345 شیخ بنی اسرائیل
  345 حضرت سید اشرف

  346 صدق علی شاه
  347  مجذوب تهیرشاه ابدال بها

  348  یک مجذوباحوال 
  348 شاه بارك اهللا

  348  حضرت خواجه کرك مجذوب
349  م شاهحضرت خور  

  350  شاه شاکر
  350 مجذوب معصوم شاه حضرت

  350 حضرت شیخ ابن
 

   در احوال نساء: لجۀ هشتم
 حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم

  351 بن عبد مناف 
 351  حضرت ام هانی بنت ابی طالب

  352  حضرت فاطمه بنت خطّاب
  352 سکینه بنت حضرت امام حسین

  352 انصاریه ةحضرت امرا
  353حضرت زایده کنیزك حضرت عمر

  353 حضرت صفیه
  354 حضرت زبیده خاتون

  354 حضرت ام دردا
   355 مثنّیفاطمه بنت 

  355 دختر شاه شجاع کرمانی
  357 وانهحضرت شع
  357 عفیره عابده

  357 حضرت سفیه 

 ط
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358 فقرا حضرت شمس ام  
  358 حضرت تحفه

  359 امۀ الواحد
  359 السالمامۀ

  359 حضرت میمونه
  360 خدیجه رحمها اهللا تعالی

  360 خدیجه واعظ
  360 کریمه مروزیه
  360 فاطمه واعظ

  360 فاطمه
  361 حضرت فاطمه نیشاپوري

  361 حضرت حفصه بنت سیرین
  362 رابعه شامیه

  362  ام محمد مادر عبداهللا خفیف
محم 362 دحضرت ام  

  363 خواهر ذوالنّون مصري
  363  شیخ فریدالدین گنجشکر حضرت والدة

  363 کنیزك صاحب جمال
 364 ساءحضرت نزهت النّ

  364 حضرت فاطمه سام
  365 اولیاء حضرت بی بی

  365 فتح خاتون هحضرت
  366 حضرت جمال خاتون
  367 ردحضرت بی بی خُ

  367 حضرت بی بی ساره
  حضرت بی بی زلیخا مادر سلطان

  368 نظام الدین 
 368 حضرت مخدومه جهان

  369 حضرت بري بوا
  370 بی بی آرام
  371 بی بی ماهلت

  371 بی بی جیا
  371 لبابۀ المتعبده

  371 هحضرت مریم البصری
  372 حضرت ریحانه والهه

  372 العدویه ةحضرت معاذ
  372 حضرت شعوانه
  373 حضرت کردیه

  373 حضرت حکیمه دمشقیه
  373 حضرت ام حسان

  373 حضرت زیتونه
  373 حضرت فاطمه البردعیه

  374 فاطمه بنت ابو بکر کتانی
  374 حضرت فضّه

  374  حضرت تلمیذه سرّي سقطی
  374 حضرت بیبیک مروارید

  375 رت دختر کعبحض
  375 حضرت جاریه سودا

  375 مجهوله ةحضرت امرا
  375 حضرت جاریه مجهوله

  376 مصریه ةحضرت امرا
  376 اخري همصری ةامرا

  376 خارزمیه ةحضرت امرا
  376 جاریه حبشیه
  377 فارسیه ةحضرت امرا
377 صفهانیها ةحضرت امرا

 ظ



  



 

 

 ش     پیشگفتار
 

  شگفتاریپ
 

مکاري مرکز ه ار بابحر زخّ ةجلد تذکرآخرین با یاري خداوند متعال  هاکنون ک  
 وري اسالمی ایرانهنگی جمهند و رایزنی فره اسالمی علیگر هتحقیقات فارسی دانشگا

خود میداند از مقامات محترم دولت اسالمی ایران  ۀوظیف رسد، چاپ می هلی نو بهد در
ند جناب آقاي علی هآن کشور شریف در  ۀتخیهدانشمند و فر نگیهمخصوصاً رایزن فر

در  هو بی پایان بنماید ک هسپاسگزاري بسیار صمیمانبراي لطف بی دریغ ایشان فوالدي 
 هغلط گفتم ن ؛ی فرمودند و آنرا بپایان رسانیدندهمراهاین کار خطیر و امر دشوار با ما 

اي هدشواری .پیرو هشان مرشد بودند و بندای ؛روهرا هنما بودند و بندهی، ایشان راهمراه
و نگرانی خاطر را سرکوب  ا ماه وقت یبودیم بعض هآن مواج در چاپ این کتاب با هک

 شور،ابیات زیر از شاعر و عارف پر :داد می هحوصلما ه ب هچیز بود کدو فقط  ؛کرد میایجاد 
 :بیدل عظیم آبادي با بشارت سرخروئی براي طلب صادق 

 پیدا گردد دقی ز نایافت منالگر طالب صا

 خود وا گردد م است و خیالهاي و هبست هک هعقد آن و

 یستئار ماهزن افتاد بپاي طلبت هگر آبل

 عنقا گردد و بال بر آرد پر همین بیضه هشاید ک
  

حقیقت  .ایران فرهنگی رایزن محترم هارزند ايه کمک  و ها نماییهرا ،ارشادات يدیگرو 
 رادارا و را برانگیخت و ما ما ةت سر خوردمهفوالدي ایت جناب و عن هتوج هآنست ک

مثل یک  واقعاً همند را کشبسیار ارز ةزودتر تدوین و تصحیح این تذکر هرچهساخت تا 
جلد  هباید یادآور شویم ک .مرتب نمائیمطور قجلد  هناور است در سهبحر بی کنار و پ

م2012ار در سال ل بحر زخّاو، و م2014ر سال دنیز م جلد دو مل بر که محت مجلد سو
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مکاري مرکز ه بام 2014در سال  نیز در دست داریداکنون بخش آخر تذکره است و 
 مکاريِهامیدواریم این . است هچاپ رسیده نگی ایران بهتحقیقات فارسی و رایزنی فر

مبستگی و ارتباط هي در پی باشد و اي پر فیض و برکت دیگرهمکاریهمیمنت اثر را 
 اسالمی علیگر و دانشوران نامور هم چنین دانشگاهو  ین مرکز تحقیقات فارسی علیگرب

توفیق روز افزون . دبایند و ایران روز بروز افزایش هنگ هفر ن و باکشور متمد دو
 .خداوندي مسألت داریم هرا از درگا داران فارسی دوست

ل مفص ار مبسوط وبسی ةی تذکرهین اشرف اودالد هار تالیف شیخ وجیبحر زخّ 
م میالدي در هیجده/ جريهم هددوازل و آثار صوفیا و عرفا در قرن بر احوا مشتمل

ف با کاوش بسیار تراجم احوال بیشتر از دو مؤلّ. تحریر در آمد ۀرشته ند به هایالت اود
 مند بودن ت و ارزشمیها ،علل یکی از. است هآورد گرد هدر این تذکررا زار صوفی ه

در تالیف  هبود ک هآن گماشت مت برهین کمر الد هشیخ وجی هناشی از آنست ک اربحر زخّ
در گمنامی بودند و کسی با  زمان ا تا آنهزیادي از آن شمار هند را کهخود صوفیاي 

ه ب. فی نمایدمعرّ ،تالیفات و کرامات ایشان آشنائی نداشت ،اشعار ،افکار ،آثار ،احوال
ردوئی، هند مثل هاي مختلف هرها و شه هقصب ا،ه هقری ،وچکاي که هدی هاو بدنبال این کار 

 نگر، لواري، اسالمهپ گوپامؤ، ،آباد، فریدپور شمس ،گنج ی، قائمهآباد، امیت فرخ ،فیروزپور
، هبنارس، جونپور، گوالیار، مالو ،هاتاو بلگرام، ،هونسی، نورپور، سندیلهج ،چندوسی

 ...و)هرهک(آباد ، خیرهت، میوات، زبیرپوریهدآباد، پیلی بپور، محم اولی، مخدومهچرت
صوفیاي  ةرا دربار یالعات و تفصیالتبیشتر اطّ هرچهی عت و سقّدمسافرت نمود و با 

خذ و منابع و آاو از م ،بر این هعالو. خود قلم بند کرد ةآوري نمود و در تذکر کرام جمع
 عرا،الشّ االقالیم، ریاضقۀی، حدکرامت االولیا ،مثل گلزار ابرار هو تذکرکتب معتبر تاریخ 
 و العارفین واریخ، مناقبالتّخالصۀاالولیاء، سفینۀاالنس،  قین، نفحاتالمتّاخباراالخیار، زاد

ششم و  ۀیعنی لج هاخیر این تذکر ۀلج هس جلد حاضر حاوي بر .است هنمود هاستفاد غیره
  .باشد می مشتهفتم و ه
  
ششم ۀلج:   

ششم مخصوص است  ۀ، لجرفت هل اشارد اودر جلح مصح ۀمدر مقد هچنانک  
ارادت ایشان  ۀسلسلس ةدربار هرین کمین و متاخّق از متقدبراي شرح حال عرفاي متفرّ

 غ
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ا را درج هی تراجم احوال آنجهترتیب حروف ته ف بمؤلّ و یستدر دست ن یالعاتاطّ
رین که اخّمین و متدر احوال بعضی اولیاي متقد« :در این مورد می نویسد .است هکرد

سلسلۀ ایشان معلوم نشد بنابر آن در این لجی نوشته ه به ترتیب حروف تهج»ۀلج 
  :ستا بقرار ذیل همذکور شد هاین لج در هبعضی از عرفا ک ».نام کردم »قهمتفرّ

باکو،  شیخ ابو عبداهللا انی،هنجار، ابو منصور اصف ابوالحسن ع،نابوشعیب المق  
 ،ا، شیخ جان اهللاهیکهب هجیو، شا الخیر، ابو تراب، شیخ ابوسعید ابیبو  هار، خواجحاتم عطّابو
یز دگر ه، شاهعثمان دیوان هین سنامی، شاالدد سلیمان، شیخ ضیاءخاوند، شیخ محم هشا

  .هغیر دي موالنا ومایی، حضرت سیهد بابا محم هدرویش قاسمی تونی، خواج ملتانی،
اي مختلف ه »موج«ششم تحت  ۀدر لج هک کرامات و اقوال و احوال صوفیااز بعضی 

  :کنیممی  نقلاینجا  ه استشدذکر 

احوال آن ریاضت کیش معبود، آن دلریش به عشق رب الودود، آن   موج
صاحب کرامت و والیت از باال دست والیت ها شاهیکهحضرت ب هوف آگامعارف و تص 
 ةرهش .ري نشستصل کاکوطرف مشرق متّ هاز ملیح آباد دو نیم کرو هتشریف آورد

 ار طرف بدو اعتقاد آوردند اوهر چهر جنس از همردم  هکماالتش شایع آن نواح گردید
آن زمین ه رفاتش بن تصآلا هالحقیق فی هچنانچ را صاحب والیت آن مکان پنداشتند

 ند که جدا رساند موجبهمچنان جاري است که بدون امر او شاخی از درخت اگر خواه
 ،رساند ر روز براي آنحضرت طعام میهکراماتش آنکه زنی  هجمل از .خرابی عظیم گردد

فرمودي که  .آن زن از آمدن خود خبر کرديطغیانی بودي  رب از بارش آب جوي هگاره
زمین رفتی و باز  ةبر پرد ۀمی کرد بر روي آب مثابچون چنان  ،روان شو هچشم بند ساخت

  .چنان عبور نموديمه

 ةبشر ،داشت هو اخالق پسندید هاوصاف حمید نهاءالدین نتّهشیخ ب   موج
ر محتاجی که پیش او آمدي از زیر ه ،شریفش از غایت عبادت مانند آفتاب روشن بود

 چون مردم زیر بوریا می دیدند ،یا طال به قدر کفاف او بخشیدي هخود مس یا نقر يبوریا
ه ب ،می آوردوقتی زنی را کودك سخت بیمار بود پیش او براي دعا  .یچ نمی یافتنده

را آنحضرت  هکمال بی قراري ضعیف ،کنان به خدمتش رسید هاو گری ،طفل بمرد هاثناء را
    ،کردي هوقتی که نام مرشد خود شنیدي سجد .ساخت هآن طفل را زند هنمود همالحظ

 ف
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 ،قاضی نام مرشد پرسید ،قاضی قوي را به صحبت شیخ فرستاد هاورنگ زیب این خبر یافت
آنجا  قاضی از ،کرد هم سجدهیبت قاضی هاز غایت  ،درآمد هسجد ن و بههگفت نتّ
به شراب خواري مشغول او دید که  ،در خدمت شیخ نوراهللا درویش رفت هبرخاست

در خدمت  هبادشا ،سلطان رسانیده این ماجرا ب ،م تواضع شراب به قاضی کردهاست و 
  .بو نمود بوي شیر یافت هرا گرفت هشیش ،شیخ نوراهللا رفت

پیشتر  هوار کرهچ هاز کلکتّ درب حضرت پیراحوال آن ولی عالی قدر    وجم
حاجات خالیق آن دیار است ۀت شان قبلمزار شریفش با کمال خوارق نمایان و علو. 

 هک ،آید اضطرار می هدریاي شور از مخالفت باد به خوارق او آن باشد که کشتی ب هطرف
 آرند و تکرار بلیغ  نحضرت بر زبان میر نام آهجه ب هکافر و مسلمان یک دفع هو م
  .ماند نمایند کشتی از غرق و از باد مخالف محفوظ می می
  
فتمه ۀلج :  

باشد و تجارب روحانی و  اي مختلف میه هدر ذکر احوال مجاذیب سلسل  
مجاذیب چنان اظهار ین اشرف دربارة وجیه الد. است هل سکر در آن نقل شدهکرامات ا

 ایشان یک ساعت. ر استده نماند که مقام جذبه به غایت مرتفع و موقّپوشی«: نظر می کند
القدر  مقام دوام مشاهده در سلوك بس عظیم ،یات موقوف نمی ماننداز مشاهدات تجلّ

گویند  اهل سکر میرقه را فذا این هباشند ل آن مقام ایشان هر وقت فایز میه است پس ب
و از همین باعث به تلقین  نمی کنند هتوجذات حق به دیگر چیز  ةکه سواي حالت مشاهد

قول صاحب اقتباس االنوار . عریانی واقف نیستندو ه ندارند و از لباس طالبان هم توج
از آن  عبارت من عندنا رحمۀآتیناه که است از رحمت خاص  ترعبا هآمده که جذب

تدي بها هعندك یمن  ۀحمهم انی اسالک رالّم وسلّ ی اهللا علیه وآلهاست و دعاي مصطفی صلّ
  .»نی بر آن استبم خرهآی لاقلبی 

 هشا :ه مذکورند باین قرار استاز آن مجاذیب که در این لج چندياسامی  
ر مظفّ هحضرت شا ید،هبی بی ک مجنون مجذوب، هشرف بو علی قلندر، حضرت شا

ین شیخ الد رکن هشیخ دولت گجراتی، شا ، حضرت بابا کپور،هی کنبوهحسین میرت
ن مجذوب ساکن جم هاح مجذوب، شافتّ هشا ،نويهمجذوب لک هشیخ حمز جالل،

 ق



 

 

 ذ     پیشگفتار
 

فتم ه ۀدر لج هبعضی از احوال و کرامت مجاذیب ک. هغیر ی، حضرت شیخ کمال وهامیت
  .شود می نقلدر زیر  است هبیان شد

  
 هخانچون از . بود هجنید مجذوبۀ کامل ه، از فرزندان شادهیبی بی کاحوال  موج

روزي طفلی . کردند می هنان ازو خود را پوشیدازار کردي مردان و زبرآمدي و قصد ب
ایستاد فی الحال  هدهااو پا ن ۀاو را بدید بر سین هماند آنحضرت ک همعصوم بر در افتاد

فرمود غلط . ترا فرزند بودي قدر طفل دانستی هاي مجنون همادرش به فریاد آمد ک. بمرد
  .بود هچون نیک دیدند زند هاست او نمرد

 حسین مظفّر هحضرت شاعین،  همعنوي شد از علم صوري بهکه احوال آن  موج
گویند ابتداء حال در نجیب آباد به تحصیل علم اشتغال داشت حتّی  .هکنبو هیمجذوب میرت

درآن ایام درویشی مجذوب  هم. حالش غالب بود غایت به و شرع به هقریب فراغ رسید هک
به جسد خود مدام مالیدي  هروغن آمیختدر  هشت سائیدانگ هبا حاالت عجیب کبود افغان 

چند تکلّم فیمابین بیفتاد لیکن تصرّفات آن هررفت مظفّرحسین روزي به خدمتش  هشا
 هاشب تمام اوراق کتابان همبه مکان آمد،  هاز حضورش برخاست هدرویش بر دلش تافت ک

تش جذب به حالش چنان در چراغ بسوخت و آ هپیچید هبه طور فتیل هجدا ساخت همرا از 
 ي سري نگرهابه کوه هچند ماد و هاصبحی رو به صحرا ن هکرد هسر و پا برهن هسرایت کرد ک

وب مجذ هرسول شا هبه ضلع میوات رسید در بورکهندید آمد هرفت هو کماؤن گردید و رفت
. رنگ او برآمد همدر تمام میوات معروف به فقر و کرامت بود رسید، از کثرت صحبت  هک

  .زندگانی بربست آنحضرت قایم مقام او شدن رخت هاازین ج هبعد چندي رسول شا

 هدةمشا بهآن ا از بعد و فصل، وصل، آن مبرّ ر برجاحوال آن اختر منو  موج
 االصفیاةدر تذکر مجذوبی بود و کپور حضرت بابادوام در سرور وفور، در کماالت معمور 

مدار دارد،  هشا ۀلیاري و انتساب از سلسلنویسد به اصل از کالپی است و مشهور گوا
گشت و  ضعیفان می ۀبه خان هابتداء حال طریق سلوك بسیار ورزیدي و سقّائی کرد

کرد و آخر به مردي رسید و غالب جذبه نصیب او شد، در گوالیار  ي آب پر میهاخم
  .عالم با وي رجوع شد هلي اهاوي مفتوح گشت و دل واب فتوح برماند و اب

 ك
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وي اکثر در استغراق ماندي مگر به بعضی از حوایج طبعی او را  هست کنقل ا
کرد و از لباس به  چند روز چیزي از جنس چوب تناول می. داد دست می هقدري افاق

و  آوردند او میه فیس بي نها جامه. نداشت همبود و اکثر اوقات آن  هستر عورتی اکتفا کرد
داشت و از وي  هیداد و به عالم را می هکمتر را مردم می بخشید و اغنیا را به خود او به

تاریخ فوتش بعضی از فضالي عصر . داد میاز اسرار بسیار خبر کنند،  خوارق بسیار نقل می
  .اند هیافت» کپور مجذوب«

تش همپیش  ه، آن کهی، آن کامل اسرار آگاهیاحوال آن مستغرق انوار ال   موج
االبرار آرد مدام به تحفۀدر ت شیخ کمال ابدال حضردوعالم پائمال، رئیس المجاذیب  هر

   به مطلب خود فایز  هآویختعالی داشت، خلق کثیر با وي  ۀقید ماندي، به غایت رتب
 هااز هجوم آن هداشت ک میق احوال خود در طور مالمت مشهور شدند، در نظر خالئ می

قائق و معارف دیگر سواي سخنان حآن  ۀاکثر با شراب الفت داشتی و در نش. محفوظ ماند
رسانید و این شعر  می همب هاز آب حوض نش ماند حرف نمی فرمود و اگر شراب باقی نمی

  :خواند می
   ما مست شوقیم در طبیعت

  

  صیت شراب گرفتاخ بآ  
  

 همتشرّعی گرفت چون نیک مالحظ هشراب او را می آوردند به اثناء را ةکوز یک مرتبه
  .کرد آب بود

پیش آمد خان  هروزي در اثناء را ،وي بودتی منکر در مدهاو خان زمان خان ب
  :خواند هانشا کرد هچند به جانب وي کرد این بیت بدیه هینگا همذکور ناشناخت

   
  يکنان جانب ما می نگر همی روي جلو       

  

  گر ترا میل بما نیست چرا می نگري  

ه پایش افتاد و انواع ب هاسپ فرود آمد کمال باشد، از هشا هخان گفت بعید نیست ک
صد و هفتاد هن هربیع الثّانی سن هماخالق و نیاز کار فرمود، در پانزد ۀنیازمندي را به صیغ
  .نی شدهاو دو مسافر آن ج

عریان ماندي و بر تمام جسم  لگُ هحضرت شاکل، جز و احوال آن بري از   موج
دوکان جدا می شد،  ۀاجخومی رفت  هدوکان ک هرداشتی و بر  همالید براز انسان خود را

بدو نبود و  هباوجود چندین نقصانات عالم را موخذا. تمام دوکان را به تاراج می داد

 گ
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 هوقت نادرشادر  هی کهلقتل د ۀدر هنگام. افزودند به اعتقادش می هتر تفاخر نمود هزیاد
 هچنان ایستادهممغلی سر مبارکش از شمشیر جدا انداخت  و تن مبارکش ه به عمل آمد

به  تو ولی اللّهی هبه چشمش کرد و گفت دانستم ک هاند، دیگري از نوك شمشیر اشارم
 .راوي حضرت پیر شیر. جسد شریفش بر زمین بیفتاد همجرّد گفتن این کلم

از فرزندان  هیامیت مجذوبی ساکنقطب الدین  هشااحوال آن عاشق متین،   موج
ساب رسمی دانش با مغنّی پسري حضرت بندگی شیخ جعفر ابتداء حال بعد تکمیل اکت

ق خاطر گردید پس از چندي ک سال  هاو زندگی قضا کرد آنحضرت دوازد هاو را تعلّ
روزي  .ددانستن می هاثناء او را جذبه در رسید، خلق دیوان همینماند به  هرصایم الد

ت فائز اس هاو به مرتبۀ رفیع این طایف هپیر علی معروف به پیر شیر فرمود ک هحضرت شا
گردد، وقت تحریر  ي لکهنو میها دارد و به کوچه و از نظر خالیق خود را مستور می

  .اوراق بصدر حیات

گشت کنان در  ترکهن مجذوب هشاوب یعماحوال آن اکل و شرب را داند   موج
بی اکل و شرب  هبیابانی را دریافت و پیوست هوي کشف مزار حضرت شان آمد از رهامو

چنان شد او را گرگان دریدند، همفقیر را گرگان خواهند درید گذرانیدي و اکثر گفتی 
  .ن مدفن یافتهاسراي مو ةبه درواز

صاحب . ودبمجذوبی شیخ نظام   حضرتاحوال آن کشور کرامت را انتظام   موج
آن را  هرسم روزگار پرستان از چوب و رسن بغیر گل سقفی ساخت کبه  گلزار نویسد
    هتن برآن توان خوابید نشست هد هندان وسیع بود کاو چ ،مچان می نامنددر هندوي 

به  هبر زبانش از نیک و بد گذشتی خوا هچ هرآمد و  ماند و از باالیش کم فرود می می
به دیر به وقوع آمدي و از قبولیت و مصاحبت و حصول دولت و علو  هتعجیل خوا

آخر به حضور اکبر  بود هبشارت داد مرتبت شیخ ابوالفضل مبارك را در ابتدا حال او
ات مبارك برادر ابوالفضل در شیخ ابوالبرک. گردیددر قربت و منزلت مشهور عالم  هبادشا
  .آباد بر مزارش گنبدي بنا نموداکبر
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شتمه ۀلج :  
 .الحاتاست براي ذکر نسوان الص ار است و مختصبحر زخّ ةتذکر ۀلج آخرین این  

 دهع هد نبوي تا بهکند از ع و عارف را بیان می صالح ف تراجم احوال زنان متدین ومولّ
ین اشرف با تالش بسیار الد هوجی هاز اینجا است ک هت این لجمیهش و اارز. خودش

  ر شویمباید متذکّ. است هثبت کرد هو در این تذکر هم آوردهاحوال زنان عارف را فرا
کنیزك  مثل. ودش جاي دیگر یافت نمی هیچان عارف در ناین زاز احوال برخی  هک

  . ...و صاحب جمال

. کنیزك صاحب جمالبود مجوسی که کمال  ةف عمداحوال آن متصرّ  موج
مجوسی هرچند  .عبادت در آمد هب همسلمان شد هقرأت قرآن شنید یروزي از شخص

م براي دین هاو  ،دست گبري فروخته مجوسی کنیز را ب ،زجر کرد سود نیفتاد
در مسجد نماز  هآن کنیز را دید ک یمان روزي موالناي .کردنمود قبول ن همجوسیان مبالغ
آزار او  یدر پ هگفت چون کنیز خریدم مسلمان دانست ،از احوالش پرسید ،را می خواند

خود  هاو سپردم و غافل یافته دینار ب ةصرّ ،موقوف نکرد هاو باز نماز و روز ،شدم
خود  ةچون صرّ ،ز اسالم باز گردانمم و اهاو را ایذا د هنهااین به ب هدزدیدم براي آن ک

دین او کامل است اسالم  همن داد دانستم ک هب هبود برآورد هداشت هک ییازو خواستم جا
  .هاعلی اهللاۀرحمم، آورد

، هیاسرار نامتنا ۀ، آن دریافتلهیقبولیت خاص ا ۀن برداشتآ احوال  موج
کدخدا  لدینش خواستندوا .نقل است مولد و منشاء او بلگرام است - حضرت بی بی خرد

 هجلو هاو را ب همشّاط هوقتی ک ،مراسم طوي شروع شد. سازند ابا نمود، نگذاشتند
 ةدهبا انجمن روحانیان خرامید، مادر و پدر از مشام کنان دیگر نمود، تبس ةاو جلو هآراست

 شب بر سر هلباس و زیور در قبر کردند، دزدان خبر یافت مانهچنین حال داغ شدند و با 
 همه هیاز حکم ال ،قبر وا نمایند و زیور و لباس بگیرند هتربت او آمدند، خواستند ک

ور این کرامت شوري در خلق افتاد ظهصبح از . نابینا شدند و در مقام حیرت فروماندند
نام او منسوب است،  هخرد در بلگرام ب همحلّ ،خالیق شد هو خاك پاکش زیارتگا

  .هاعلی اهللاۀرحم
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 دروشان از قوم ا فتح خاتون هحضرتعشق بیچون،  ةنعر هآن مدام باحوال   موج
 هشد نويهانججهالعالمین  هدر خیرالبیان نویسد وي مرید شا. دي نظیري نداشتهنرود فن س
 ،ییي دلکش می گوهاندي نقشهتو در سرود  هام ک همرشد فرمود من شنید ،ی شدهمتنا

و استعداد  هقدر حوصل هب هالبتّ هآن قدر ن هسمع مبارك رسید هب هرد قسمی کعرض ک
ی بر نقش هن پردآحسب الحکم در ،بخوانچیزي  همالی کوز ةخود، حضرت فرمود در پرد

را حالت ذوق رونما شد و فتح خاتون نیز از  العالمین هشا .ی افالك رشک بردمغنّ هنواخت ک
بعد  ،مستغرق شدو و محو  حال مرشد خود در تواجد و بی اختیاري درآمد ةدهمشا
مین است و فتح باب تو درین است از آن همشغولی تو  هفتح خاتون فرمود ک هب هافاق

از زبان او در آن وقت برآمدي بال  هسرود گفتی محو و مستغرق شدي و هرچ هباز ک
  .وقوع آمديه اختالف ب

ملحق  همرید شا ،داشت فقر در بر ۀالعارفین نویسد خرقةدر تذکر ساءضیاءالنّ 
   :چند بیت این است ،صبجاي تخلّ هي اسم پیر را آورددر مثنو ،بود

 للعالمین ۀرحمعشق آمد 
  

 عشق شد باعث برین دنیا و دین  
  

  اهابتدا عشق است و عشق است انت    مصطفی عشق است و عشق است مرتضی
 عین او عین الیقین هر ولی

  

 دت منجلیهاشین او اندر ش  
  

 قاف او در قرب حق دارد قرار
  

  ملحق گوش دار هز شااین سخن ا  
  

، آن معدن کماالت و هوالیت شامل ۀ، آن صوفیهکامل ۀاحوال آن عارف   موج
از  همحمد صالح آرد ک مالّ ة، در تذکرحضرت بی بی زلیخا مادرسلطان نظام الدینیقین، 

چون . نقل است که غرّة جمادي الثّانی روز نقل مادرم بود سلطان المشائخ نظام الدین
تهنیت خواهی فرمود، در ماه آینده به که . یدمدیده شد تهنیت ماه نو بدو رسانماه نو 

بر من  هر گردید و گریالم متغیح ه،سیدرسانید؟ دانستم که وقت نقل ایشان نزدیک ر
. م دادهسپاري؟ گفت جواب آن فردا خوا می هک هرا ب همن بیچار هگفتم ک. غالب آمد

 ۀاز خان ه،ترا طلب نمود هآمد و گفت مخدوم هاریانی بود ججمادي الثّ ةغرّ هصبح ک
ام اکنون بشنو دست  هکرد هگفت دوش از تو وعد. ل آنجا رفتمشیخ نجیب الدین متوکّ

انی بود جان الثّ جمادي ةغرّ کهروز مان هگفت خداوندا این را بتو سپردم  هراست مرا گرفت

 ن
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ت حق تعالی محبوب خواند و هج الدین را ازین حضرت نظام .جانان تسلیم نمود ةدهمشا هب
  .سلطان المشائخ کرد

 مایون،هکماالت  هدهر ب ۀربع مسکون، آن افضل هعصر ب ۀاحوال آن رابع  موج
ه، اگر چحضرت بري بوابا کمال صفا  ۀآن ولی خواهر حضرت بندگی شیخ  هآن ولی

 ۀت آسیدر کماال. لی بود مگر آنحضرت او را مادر مهربان گفتیهنصیرالدین چراغ د
 چون والدین حضرت شیخ نصیرالدین هاز ثقات شنید .زمان و در کرامات مریم دوران بود

 هالمشائخ ب ان نقل نمودند خود اکثر در خدمت حضرت سلطانهازین ج هعلی هاللّمۀرح
  .لی مانديهد

 
  :متن از آن استفاده شده است که براي تصحیح و تدوین بحر زخّار اي خطّیه هنسخ

  :اسالمی علیگر هآزاد، دانشگا ۀتابخانک ۀنسخ .1
  :ل واالصف النّ: هصات نسخمشخّ
   یونیورستی رةیذخاخبار،  ه، فارسی256   :   هنسخ هشمار

  789   :  کل اوراق
  13   :   هصفح درسطر 
  نستعلیق، خیلی خوش   :  خط 
  10.5 × 8.5  :  صفحات  ةانداز
  هـ 1308یا  هـ 1293  :   استنساخ  سال

  
  :صف الثانیلنّا : نسخه صاتمشخّ
   یونیورستی ذخیرةاخبار،  ه، فارسی257  :    هنسخ ةشمار

  646   :  کل اوراق 
  13   :  هصفح درسطر 
  نستعلیق، خیلی خوش  :   خط 
  10.5 × 8.5  :   صفحات  ةانداز

 و
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  ) هسبحان اللّذخیرة (موالنا آزاد  ۀنسخ .2
  :هصات نسخمشخّ
  ، سیرت فارسی 30/920  :    هنسخ ةشمار

  220  :  کل اوراق
  28  :    هصفح درسطر 
  خوانا ،نستعلیق خوش  :  خط
   10.5× 5.5 ×13.8  :  صفحات ةانداز
  ندارد  :   استنساخ  سال

  
  ، حیدرآبادهآصفی ۀنسخ .3

  : هصات نسخمشخّ
  238   :  هنسخ ةشمار

    1843   :  کل اوراق 
  17  :   هصفح درسطر 
  نستعلیق، خوانا   :  خط 
  ندارد   :  استنساخ  سال

  
  ههوچهمختار اشرف، کچ ۀکتابخان ۀنسخ .4

   :هصات نسخمشخّ
  ندارد   :  هنسخ ةشمار

  294   :  کل اوراق
  14  :  هصفح درسطر 
  نستعلیق خوش، خوانا   :  خط 
  ١٠ × 25  :   صفحات ةانداز
  ندارد  :  استنساخ  سال

...............  
 ،هاختتام رسیده ار ببحر زخّ ةتصحیح تذکر تدوین و الهیتوفیق ه بکه  اکنون  
 هر صمیماناند تشکّ هبود هدر این کار معاون و رفیق بند هک آنان همهداند از  الزم می

 هـ
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 ین شاگرد سعید راقم این حروف والد د احتشاماین دوستان دکتر محم رستهف سرِ. نمایم
کمک ایشان  ریزي و بگویم بدون عرق باید. باشند مرکز تحقیقات فارسی می استاد

خداوندي براي پیروزي و اقبال  هدرگا به. پذیر نبودد اصالً امکان مجلّ هتدوین این س
  .سخت کوش دست بدعائیمتیز هوش و مندي و سفید بختی این جوان 

مرکز  ۀخانمسؤل دبیر ،د سعید خانهآقاي شا مکاران دیگر مخصوصاًه به  
 اربحر زخّ ییآرا حروف چینی و صفحه به مسلسل متداوم و هت و توجدقّ برايتحقیقات 
  .نمایم میر تشکّگویم و  یم مرحبا شادباش و

اسالمی  هآزاد، دانشگا ۀند مثل کتابخانهاي مختلف در ه همسؤلین کتابخان  
م مورد سپاس و ه ههوچهمختار اشرف کچ ۀحیدرآباد، کتابخان ،هآصفی ۀعلیگر، کتابخان

  . ستنده هایت بندهامتنان بی ن
در چاپ این کتاب ما را  هآن ک ۀخانمسؤلین دبیر نگ وهفر ۀکارمندان خان

   .ندباش یمر و سپاسگزاري کمک فرمودند الیق تشکّ
رئیس  ساحت مباركار از براي چاپ بحر زخّ همناسبت عنایاتی ک هدر آخر ب  

مرکز و  هاین بند نصیب هین شاالدضمیرآقاي اسالمی علیگر جناب  همحترم دانشگا
بدون حق آنست که . منمای ر و سپاسگزاري میتحقیقات فارسی شد از صمیم قلب تشکّ

ایشان اتمام این کار ممکن نبودو لطف بی پایان  هتوج.  
ا ام ،غلط از کار در آید منقح و بی ،متن و تدوینتهیۀ ام تا  الوسع سعی کرده یحتّ  
صاحب نظران و از  احتمالی اشتباهات و اغالطوجود و براي  جایزالخطاستانسان 

  .اغماض بنگرندخوانندگان گرامی با دیدة  امید آنکه. طلبم پوزش میدانشمندان 
  

  پرفسورآذرمیدخت صفوي
  رئیس مرکز تحقیقات فارسی

  دانشگاه اسالمی علیگر
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  هاي اختصارينشانه 
  
  هند –دانشگاه اسالمی علیگر) ذخیرة یونیورستی(کتابخانۀ موالنا آزاد،  براي نسخۀ  : لفا
  هند -حیدرآبادآصفیه،  براي نسخۀ کتابخانۀ  :ج
  هند -مختار اشرف، کچهوچهه براي نسخۀ کتابخانۀ  :د
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 1     ششم ۀلج  

 
ششم ۀلج  

 
ایشان معلوم نشد  ۀسلسل هرین کمتاخّ مین ومتقد يدر احوال بعضی اولیا

  .نام کردم هقمتفرّ ۀلج هی نوشتجهترتیب حروف ت هب هاین لج در بنابرآن
 

  :حرف االلف
کرامت کبیر، آن صاحب والیت با تاج و  ۀاحوال آن صاحب سرمای  موج

 از الدیناعزّ سیدحضرت معین، افتخار صوفیان  و احوال بی کسان ممده آن ب سریر،
رگانوي همحمد صالح  الّم ةدر تذکر. است ههوالیت امرو هحضرت شا اصحاب

تی مد. نویسد چون ازین عالم انتقال کرد در محاذي مرشدش مدفون ساختند
فتاد مردي هد و نه نهصدر س .مسمار گردید، اثري از آن باقی نماند قبر ويگذشت 
ییدوهننام را با  نصالح جم هب هآن ندادند، مایوس شدداد ام حکّ، درمیان آمد ۀقص 

والیت  هشا دید هدر واقع هشبی چند آنجا ماند .رو آورد والیت هشا ۀروض
صباح  هلچ هآید تا آنک میدر ما ه طلب حاجت ب هب هک هرن فرماید اي جم می
م پس هد میی بیا ترا نشان هخوا می 1زودتر طلبآید اگر  میود مقصودش بر ننر

مردي نورانی پیش آمد  هک هقدمی چند نرفت .آمد بیرون هدست مرا گرفت و از روض
 هالدین سر برآوردسید اعزّ هوالیت بعد ساعتی ب هشا .و بنشاند ردب هو باالي صفّ

الدین استفسار سید اعزّ .تو نمودم و برفت ۀمظلوم است کار او حوالاین مرد  گفت
ندو را طلبید و برابر من هآن  ،حال التماس نمودمت حال ما کرد، مشروحاًً کیفی

و  هودهي بیها سخن هب بسیار يبعد از گفتگو ؟دعوي داري بگو هنشاند، فرمود چ
 ،گردن این بزن گفت هدست من داده سید شمشیر ب .ندو مشغول شدهالطایل 

 هشمشیر از من باز ستید و فرمود از سر ظالم خالص شدي باید ک چنان کردم،
ر هبرداري قبري ظا هی و اندك خاکی ازین صفّیباح تو برین زمین آعلی الص
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 همانجا از براي خود زاویهی و یت نماد شد آن قبر من است آن را مرمهخوا
آن  حلّ هی کیمن نما هب هد توجهرا رو د ترا و سایر خلق هر مشکلی کهسازي و 

و گفت، شاد 1چون از خواب بیدار شدم شخصی از در درآمد هن گوید کجم .بکنم
الدین شدم و اعزّ سید ۀروضه پس متوج .ندو را دزدان کشتندهفالن  هباش ک
آوردند  مین آن جم هروي ب مشکلی پیش آمدي هبجا آوردم و خلقی را ک هفرمود
 ،ر داردهان اشتبابا جم هار بیآن د در ،کرد میروح پر فتوح سید ه ب هتوج و او
  . هعلی هاللّۀرحم

موي خود  هاو در موي ب هلوك نویسد کابوبکر موي تاب در سلک الس
این شعر بر زبانش  هعیادت او رفت او را دید ک هابوتراب نخشبی ب. داشتکاري 

  :رفت می
  تو قالب چون غبار است میانِ من و

  

 اینک ز میان برخیزد هامید ک  
  
  

آن بزرگ  بوستان امکان، وةایمان، آن نوبا ةاحوال آن معمار مقصور   وجم
نوبتی  ،رگانوي آردهمحمد صالح  مالّ ةدر تذکر مهیحضرت بابا ابرابا طبع سلیم، 

مسجد بیت  ۀمشابه مسجدي بنا کنم ب هم کهخوا می 2فرمود ما ،آن را طلب داشتمعمار 
فرمود  .آیم هعمارت آن بر ن ةدهاز ع هنقش ۀبدون مالحظ معماران گفتند ،الحرام

کدام یکی  هاآن ،ندهمن نشان ده ب3باشد هشعور این وفور داشت هکسی ک اهدرمیان شما
خود بر پشت پاي من  و پاي هماورا نزدیک طلبید و فرمود چشم بر ،را نشان دادند

معه آنحضرت در بیت الحرام دید، زیارت مسجد کرد و  کرد، او خود رادار، چنان 
 هب چون چشم بگشاد خود را به مقام اصلی دید و. آنجا را دریافت طریق عمارت

خلق براي . اوست ۀالحال آن مسجد در پیش روض. مسجد بنا کرد همان نقشه
 ،لیتهک ۀمزار مبارکش بر حوض از قلع. روند میزیارت مسجد و قبر وي 

   .هعلی هاللّۀرحم
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، وي را مالکی 1بیعالرّابوشیخ احوال آن درویش با شوکت رفیع،    موج
صاحب . اس بن العریف استدر کرامت اولیا نویسد مرید شیخ ابوالعب. گویند

در  هست کهزنی  هدر فالن محلّ هآنحضرت بشنید ک .هو کرامات بود ریاضات
این سخن  نۀآنجا رفت و ازآن زن معای ،2دوشد می هدپستان گوسفند شیر و ش

زن گفت،  سبب آن را پرسید،. 3د بر آمدهزن گوسفند را دوشید شیر و ش .خواست
رم هشو ،مانی وارد شدهروزي م ،گوسفندي داشت ،رم صالح بودهشو ،ما فقیر ایم

اطفال  هگفتم نوعی ک. مان ذبح کنمهی این گوسفند را براي مهاگر اجازت د گفت
چون گوسفند را ذبح کرد گوسفند دیگر . ند کردهو جزع خوا هگری هن الّبیند وا هن

چون از  ،است هآمد همان است خالص شدهدانستم  ،از باالي بام پائین آمد
چون دوشیدم شیرش  ه،کرد حقیقت حال پرسیدم گفت عوض آن حق تعالی عطا

  .هعلی هاللّۀرحم ،این است حقیقت حال. د آمیزان برآمدهش اب
  

 هب هزمان ۀد، در وقت خود فرد و واحد، یگانهد جمال شاهآن شا  موج
 ،در کرامت االولیا نویسد پیري بس بزرگ بود عید تبریزيشیخ ابوالسي یزمعرفت ر
فتاد مرید صاحب کمال ه هالدین اولیا منقول است ک المشائخ نظام از سلطان

آید از  میاالسرار است و اینجا نیز ةآذکرش در مر هشیخ جالل تبریزي ک. داشت
جناب شیخ از کسی فتوح قبول نکردي و نذر نپذیرفتی ازین . اوست مریدان هجمل

 هاز پوست خربوز هااکثر افطار آن ،گذرانیدي 4رتسع هش بهباعث درویشان خانقا
شیخ  هفرستاد ک هانمبلغی پیش خادم او پن هشد هحاکم ازین معنی آگا. و تربوز بود

شب  .شیخ و اصحاب او بخوراند هب هستهآ هستهسازد و آ هن هآگا همین مقداز 5را
آورد، شیخ با اصحاب خورد مگر آن شب ذوق طاعت نیافت هار کردخادم آش تی، 

خادم را از  ،خادم مشروحاً عرض کرد ؟بود هوج هاز خادم پرسید طعام شب از چ
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بود  هشیخ آورد هخانقا هآدم حاکم آن مبلغ ب هی کهخدمت موقوف فرمود و از را
  .هعلی هاللّۀرحم ،خاك آنجا را برکندید

  

، آن غریق معرفت حضرت هریق طریق ما سوي اللّاحوال آن قطع الطّ    موج
، در کرامت االولیا نویسد ابوالغیث جمیل یمنی1تحضرمنی  و ا از ماآن مبرّ ،هاللّ

این مختصر  هک هازو سرزدبسیار خوارق بلند  .بود هو مقامات علی یهاحوال سنصاحب 
 هنشست هکمین قافل هروزي ب ،ابتداي حال از قطع طریقان بود. آن ندارد گنجائش
فور  هب ،کسی را نظر بر تست کهندا شنید تو در کمین دیگري نظر داري  هبود ک

 همقامی ک هتا رسید ب ،نمود و خود را در عبادت خدا انداخت هتوب هسماع این کلم
خدمت شیخ  هم از غنایم خود بهریقان گوشت گاو چند دراروزي قطع ط. رسید

از  هافق 2شد هچون گوشت پخت .دهبمن د سر این نیز مقبول داشت و گفتآوردند 
در  3زنی هناگا. را حالل ارا حرام است و فقر هاشیخ گفت فق. ابا نمودند خوردنش

شیخ گفت . بودم امروز قطع طریقان بردند هبراي نذر داشت هگاوي ک گفت. رسید
گفت   ،آن پیر زال نمود هگفت آري، آن سر گاو را ب ؟شناسی میسر گاو خود 

نگان سلطان را خادم هروزي سر .4شود می هسرش دید همین گاو نذر شیخ بود که
 هبلندي زمینی اشار هشیخ ب. قتل رسید هشیخ زد، سلطان حکم کرد خادم شیخ ب

قتل رسانیدند  هرا ب هبادشا هو رفت 5کرد چند جوانان با سالح از آن خاك بر آمدند
روز وفات بعد نماز چاشت کفن و  هب. فاتش بی شمار استازین جنس تصرّ

جان  هچنان کردند سر باال کرد ،یسین بخوانند ةفرمود سور ،طلبیدال را خوشبو و غس
  .جانان بداد ةدهمشا هب

خوارق و اعالم،  ۀت کالم، آن شارح صحیفیجامع جمعاحوال آن    موج
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و شیخ  یم زمانماا حضرت شیخ ابوبکر اسمعیل شاشیآن فارغ از رسم خود تراشی 
در کرامت االولیا نویسد اوقات . از اعاظم علماي شافعی است ه،عامل بود لی دعا

و سالی حج  هبغداد و سالی ب هسالی ب ،بود هقسم منقسم ساخت هسه خود را بشریف 
اسماعیل عطا روزي بر مزارش . 1هعلوم مشغول بود ةافاد هخود ب والیت هب

 ،ت استگفتند مد ه؟از خدما پرسید در وفات شیخ چند سال گذشت ،گذشت
 ها بهواز  هیاکان وقت برگ هم ،آئی میکار نه ب اي هبود هاکاسماعیل عطا گفت 

سبب چشمش از کار چند سعی نمود بیرون نشد آخر بدان هر ،چشمش افتاد
 .هعلی اهللاۀرحم ،رفت

 
 یک، وي را سالاحمد هحضرت ابوعبداللّاحوال آن واقف امورات امجد،    موج

چیز  هاو را گفتند اولیا را بچ ،است هاالقالیم نویسد از بزرگان بصرۀحدیقدر  .گویند
ت اغراض لطایف زبان و حسن اخالق و سخاء نفس و قلّ هگفت ب ؟توان شناخت

 .پذیرفتن عذرو 

، از بزرگان مشایخ ابوالورد 2حضرت شیخاحوال آن در کماالت فرد   موج
چون حق تعالی در کسی افزاید ه وي گفت هلیم نویسد کااالقۀحدیقدر  .هعراق بود

او در سخاوت  هش بیفزاید باید کهچون در جا .چیز افزاید هچیز او نیز س هس
  .اد و عبادت افزایدهاو را در اجت هچون در عمرش بیفزاید باید ک ،افزاید

  

ان هج ةآ، در مریهحضرت ابونصر فرای، هگمرا ةاحوال آن معدوم کنند  موج
بر آن  هم و ذکا داشت که زیادهت طبع و فجد مادرزاد بود و ينویسد نابینا نما

نصاب صبیان تصنیف اوست ،ر نتوان کردتصو، ادت هاران شربت شاز دست جب
  .چشید

از  ،در کوي عشق منزل داشت هموارهاهل دل  ،اهلی چغتااحوال   موج
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یچ هور چون صوفیان هعاشق مش. بزرگان قوم و اعظم امراي سلطان حسین بود
  .صد و دو وفاتهدر ن ،مشرب قید نداشت

  

جهان نما آرد  ةآدر مر .ص داشتفارغی تخلّ شیخ ابوالواحداحوال   موج
مایون بادشاه نسبت هبه خدمت  ،سیرت بود هو آدم فرشت1صورت هدرویش پاکیز
  .نسبت او خیلی معتقد بود هبیرم خان ب ،تمام داشت

  

، صاحب علم و ابوالحسن کردویهاحوال آن صاحب الهام و رویه،    موج
االقالیم نویسد از سخنان اوست که نه از آنجا درست که از ۀحدیقدر  .تقوي بود

روي و در  میی و کجا یآ میار خود پرسی که از کجا یار خود فراموش کنی و از ی
  .گفتند تصوف چیست ؟ گفت، وفا به عهد ؟چه کاري

  

صاحب  ینابوبکر بستااحوال آن عندلیب خوش آواز بوستانِ معانی،   موج
چون فصل  ،االقالیم نویسد قول اوست وصل بی فصل استۀحدیقدر  .کرامات بود

گفت عاقل آن است که سخن بر قدر حاجت گوید و زیاده  .آمد وصل نماند
گفت  نگوید و گفت هر کرا وطن در خاموشی نیست او در فضولی است و

  .مرگ نفس است مرگ است یعنی حیات دل در زندگانی در
  

در  عنابوشعیب المقاحوال آن از برکت اسمش سایر رنج مندفع،   موج
گویند حج آخري سگی را از تشنگی  .گذاردهنویسد هفتاد حج پیاده االقالیم ۀحدیق

فریاد بر آورد و گفت، کیست که هفتاد حج  ،زبان برون از دهن افتاده بود، بدید
  .وي داد و او آن را به سگ داده شخصی یک شربت آب ب. یک شربت آب بخرد

  

  معروف ن محمد بن احمد بغداديیابوالحساحوال آن خوش اقلیم و وادي    موج

                                                 
  »سیرت«پاکیزه : الف.  1



 
 
 

 
 7     ششم ۀلج  

   روزي. االقالیم آرد در وعظ و حسن عبارت وحید عصر بودۀحدیقدر  .شمعونن باه ب
 ت،ی نهاده است در گوشیاست آن که گویا ؟وعظ نیز زبان او را پاك در مجلس

ر سخن که از ذکرت خالی است لغو است و هر نظر که از غیرت خالی است ه
استخوانش بعد سی سال نقل . لهو و هر خاموشی که از فکرت خالی است سهو

در سال سه صد و هشتاد و هفت روز جمعه پانزدهم . گردید کفن همچنان یافتند
ه وفاتذي قعده و ذي الحج.  

  

در  تاناحوال آن معمور االوقات در خواب و بیداري، آن کثیرالحس   موج
در  رونیزشیخ ابواسحق ابراهیم گا غفلت و هوشیاري، آن پیشواي وادي رهنمونی

روزي  .در چهار صد و بست هجري در گذشته ،بود ؟آرد شیخ احمداالقالیم ۀحدیق
ف  م را در خواب دید ملتمس شد یا رسول اللّه،ی اللّه علیه وآله وسلّرسول صلّ تصو

از  ه شدنگفت، توحید چیست؟ گفت، منزّ .و کتمان المعنی ويعاترك الدفرمود ست؟ یچ
عقل چیست ؟ گفت، کمتر او گذاشتن دنیا و بزرگتر  ،گفت. شک شرك و تعلیل
 روي اعتقاد نذري فرستاد از شخصی براي او .یذات اللّه تعاله او ترك کردن فکرت ب

و ثوابش به شیخ بخشید و این ماجرا به شیخ  عوض او صد بنده آزاد کرد ،کردد ر
ده مذهب ما آزاد کردن بندگان نیست بلکه بن ،شیخ در جوابش نوشت. نوشت

  .ساختن آزادان است
  

االقالیم آرد ۀحدیقدر  2ابراهیم بن داؤد شامی 1احوال آن بزرگ نامی   موج
رسد و رنج تو در زیاده  میتو ه از سخنان اوست آنچه کفایت ب ،بزرگ عهد بود

  .طلبی است و گفت راضی آن بود که سوال نکند
  

در  شیرازيشیخ ابوالحسن احوال آن رئیس از صوري جانبازي    موج
شصت سال در خانه نشسته مانده و ، آرد صاحب علم و تقوي بوده االقالیمۀحدیق
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  .جز به اداي جمعه و عیدین بیرون نیامده
ی بن داؤد دقابوبکر الت و عشقی، احوال آن از اولیاي اهل محب  موج

اق کبیر است و جنید مرید زقّ ،ا مسکن شام داشتدینوري االصل است ام دمشقی،
وقتی در بادیه به تائید الهی از آن حقیقت خود که مرا دادي . نیز دیده بودرا 

اسراري بر وي ظاهر شد  1یدساچیزي از آن بر دل من آشکارا کن تا جان من بیا
در  ،دعا کرد الهی طاقت دیدار ندارم پس وفاتش در رسید ،که نوبت تباهی رسید

 .سال شش صد و پنجاه و نه در عمر صد و بست و یک وفات یافت

ویرا مقري گویند،  حضرت ابوعبداللّهاحوال آن افضل ولی اللّه،    موج
االولیا آرد با اکثر مشائخ عظام صحبت ۀسفیندر  .نامش محمد بن احمد المقریست

وحدت و تجرید ه ه بپنجاه هزار دینار بدو میراث رسیده بود همه را للّه داد. داشته
  .در سال ششصد و شصت و شش وفات یافت. احرام حج بسته

ابوعبداللّه ی رقطاسی و وساحوال آن ماهر علوم و معرفت و ق   موج
در فقه و شعر  ،ن شداصلش از برق من مضافات خوارزم و در بخارا متوطّ 2برقی

  .شش وفات یافتدر سال سه صد و هفتاد و . ت و نحو و علم معرفت امام بودلغو 
  

 نامش محمد بن ابراهیم ابوبکر کالبادياحوال آن سلطان وادي فوادي    موج
بعضی گفته . فات اوستاز مصنّ »تعارف«کتاب . بن یعقوب کالبادي بخاري است

روز جمعه نوزدهم  .تعارف نبودي تصوف دریافت نشدي از اهل تصوف اگر
 ،چهار یا پنج وفات نمود در بخارا ه قولیبسال سه صد و هشتاد و  جمادي االول

  .اللّه علیهۀرحم
  

 صوفی کامل و ولی اللّه، 3، آناحوال آن هم کالم باعث نزول کالم اللّه   موج
  » بیاید« : الف.  1                                                 

  »برنی«: ج؛د.  2
  ندارد» آن«: الف.  3
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 ،شیخ ابوالخیر حبشی طاؤس الحرمینآن صاحب نسبت به ارواح رسول الثّقلین 
 ۀچون به روض. الحرمین است نویسد لقب او طاؤس االولیاۀسفیندر  .اقبال بودهنامش 
قلین آواز م رفتی و گفتی السالم علیکم یا رسول الثّی اللّه علیه وسلّصلّ رسول

خواجه ایشان را  ،حبشی االصل اند هشنیدي یا طاؤس الحرمین و ایشان غالم بود
شصت سال مجاورت حرمین نموده در سال سه صد و هشتاد و سه یا  ،آزاد کرده

  .شصت بوده
  

 قوم، آن بی نوم با صوم، آن اکمل موصوف به صفات احوال آن مقتداي  موج
یت ایشان ابوعلی االولیا آرد کنّۀسفیندر  حضرت احمد بن ابراهیم مسمومیمعصومی، 

با  ،از جمله مشایخ مقتداي بغداد بوده و با شیخ سرّي سقطی صحبت داشته ،است
بوي ه ه بدر تمام راه از بغداد تا مکّ ،گذارد میپیرهن و کوزه و ردا و نعلین حج  یک
  .در عمر هشتاد و سه به سال سه صد و هشتاد و شش وفات یافت .گذرانید می سیبی

  

، نامش محمد بن وسیابوبکر الساحوال آن واقف اسرار نصوصی،    موج
ابراهیم الصبه . ن بودبه بسیاري خوارق و کرامت در شام متوطّ ،وسیوفی الس

  .ه به سال سه صد و هشتاد و شش وفات یافتذي الحجدمشق در ماه 
  

 ، نامش احمدنیلیامشیخ ابوسعید ف به باریک بینی، احوال آن در تصو   موج
 در .از بزرگان این قوم بود ،نی است که دیهی است از توابع هراتلیام محمد بن
خ وقت را یرا سیر نموده مشا 2عالم 1نویسد در حدیث ثقه بود و اکناف االولیاۀسفین

ل سال چهار صد و دوازده هجري ادر ماه شو. نعمتها و نصایح دل پسند یافتهدریافته و 
  .وفات یافت

، ابوالحسن بن جهضم همدانیاحوال آن در شهوار صدف معانی،    موج

  »اکتساب«: د.  1                                                 
  ندارد» عالم« : د.  2
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االولیا آرد او را کتابی ۀسفیندر  .است و جعفر خلدي یکننامش علی شاگرد کو
االعظم  ن احوال و خوارق حضرت غوثآنام که دراالسالم ۀحجاست معتبر به 

  .نوشته در چهار صد و چهارده وفات یافت

، در اصفهانی شیخ ابوالمنصورف الثانی، احوال آن در تصو  موج
 1در رمضان در. صوفیه است ۀاالولیا آرد از کبار مشایخ زمان و بزرگان طایفۀسفین

  .ده وفات یافتجسال چهارصد و ه
  

ه االولیا نویسد معروف بود بۀسفیندر  شیخ ابوعبداللّه باکواحوال    موج
را دیده و به استاد شیخ ابوالقاسم قشیري  خفیفدر جوانی شیخ عبداللّه  ،ن باکوبا

وفات به سال چهار . اس نهاوندي مالقات کرده بودو شیخ ابوسعید و شیخ ابوالعب
  .صد و دو در شیراز واقع شد

  

نام ایشان  شیخ ابوالقاسم قشیريالت رهبري،احوال آن استاد معام  موج
قشیریه و تفسیر لطایف  ۀرسال. وازن القشیري از مشایخ خراسان بودهعبدالکریم بن 

اق و استاد شیخ علی فارمدي داماد شیخ علی دقّ و مرید. از تصنیفات اوست االشارات
از ابتداي  ري آرد که امام قشیري راویاز اقوال پیر علی هج االولیاۀسفین در .است

هر سنگ که  ،بایست از بهر روزن خانه میوقتی مرا سنگ  گفت ،حالش پرسیدم
در ربیع اآلخر سال چهار صد و شصت و پنج  ،انداختم میشد  میگرفتم گوهري  می

  .هجري وفات یافت
  

از بزرگان مشایخ  ارابوالحسن نجاحوال آن در عشق احدیت سرشار،    موج
روز . شناخت میی که کسی ویرا نوشره ي بود به قهندزبکرد و  می 2و دروگري بوده

عمر هشتاد و  ،ه سال چهارصد و هشتاد و یک وفاتدوم ذي الحجو ست یب جمعه

  ندارد» در« : الف.  1                                                 
  »درود کبري« و : د.  2
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  .چهار سال
 
نامش  صر الهرويابوالنّباع مشایخ عظام به پیروي، احوال آن در اتّ  موج 

پیر را خدمت االولیا نویسد سه صد ۀسفیندر . محمد بن احمد کرمانی اصل است
ست و چهار سال در یبو به عمر یکصد  ،کرده است و صحبت دار خضر بود

  .پانصد هجري وفات یافت
  

نامش احمد بن  اس خريابوالعباحوال آن رئیس وادي مهتري،   موج
االولیا آرد به بسیاري مشایخ صحبت داشته و صاحب ۀسفیندر . جعفر است

رفت مردم او را به  میکه او به حج ن یدر سال ،مراتبات ارجمند بودمقامات بلند و 
  .ال پانصد و هفتاد رو دادسوفاتش در  ،دیدند میعرفات 

  

نام ایشان  شیخ ابوعبداللّه جونیارشاد و رهنمونی،  ۀاحوال آن سرمای   موج
از جمله مشایخ خراسان بوده از اصحاب شیخ ابوالحسن . محمد بن حمویه است

به عمر نود سالگی در . ویسی و به علوم ظاهر و باطن کمال آراستگی داشت
  .پانصد و سی هجري وفات یافت

  

 یان بن محفوظ القرشیبشیخ ابوالاحوال آن واقف حقیقت عرشی،   موج
حاالت عالیه در علم ظاهر و و صاحب مقامات  ،ريواحمعروف است به ابن ال

  .در سال پانصد و پنجاه و یک وفات یافت ،باطن کامل بود و مرید بسیار داشت
  

از کبار مشایخ  شیخ ابوعلی مسلم ،احوال آن به اسرار غیبی ملهم  موج
االولیا نویسد که او از جمله ابدال است و ترك تجرید به کمال ۀسفیندر . استعراق 
در سال پانصد و نود و چهار به عمر نود  ،همیشه مراقب و گریان بودي ،داشت

  .سال ازین جهان در گذشت
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االولیا نویسد ۀسفیندر  ردویهکشیخ ابوالحسن ه یاحوال آن صاحب رو  موج
خود سی سال سواي نماز جمعه بر نیامد و  ۀدر شیراز از خان ،صحبت دار خضر بود

  .م سال سه صد و شش هجري وفات یافتدر آخر محرّ .در علم و تقوي کامل بود

شیخ ابواسحق صالح مشارق و مغارب،  ةاحوال آن دایم محو مشاهد   موج
از اعیان مشایخ بطایح و صاحب کرامات و . نامش ابراهیم بن علی است اعرب
 ۀاز غلب ،جامع علم ظاهر و باطن بود، مذهب شافعی داشت .عالیه بود مقامات

آمد  میگویند چهل سال رو به آسمان نکرد و اکثر شیر  .استغراق اکثر مراقب بودي
در سال  ،مالید و گفتی که شیخ عبدالقادر سید ما است می 1و سر و پاي شیخ

  .سیصد و نه هجري وفات یافت در بطایح
  

 دالیل کماالت فرهنگ، ةاحوال آن صاحب کرامت رنگا رنگ، آن ذخیر  موج
یت او االولیا نویسدکنّۀسفیندر  حضرت شیخ ابن صباغ،آن به عشق دوست دل در باغ

ر خوارق بسیار و کرامات بی شما ،ابوالحسن است و نام علی بن حمید الصعیدي
خواست پسر نیز رنگ ریزي کند و  میازو ظاهر شده و پدرش رنگ ریز بود 

روزي پدر آمده دید که . به خدمت صوفیا آمد و رفت داشت ،آمد میگران ایشان را 
در دکان پر  ها هباوجود کثرت مغاز ،در غضب شد ،مردم را رنگ نکرده يها هجام

پدر را غضب  ،غار انداختترا در یک  ها هاز رنگ، رنگا رنگ شیخ جمله جام
خواسته ي مردم را ضایع کردي هر یکی رنگی عالحده ها هزیاده شد، گفت، جام

شیخ دست دراز کرده همه جامه برآورده هر یکی آن . بود همه را یک رنگ کردي
راه سلوك صوفیه ه چون پدر آن بدید ب. رنگ شده بود که صاحبش خواسته بود

قبر در . یازدهم شعبان سال سه صد و دوازده هجري وفات یافتبه . وي را گذاشت
 .دیهی از توابع مصر

  

                                                 
  ندارد» شیخ«: الف.  1
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 1ایشان یتکنّ ضشیخ بن فاررزو ازو به سفارش، احوال آن خلق از آ  موج
والدت و  .الحموي استض ابوحفص است و لقب شرف الدین و نام عمر بن فار

چون این . فارضیه تصنیف داشت ۀیئاتو قصیده . بنی سعد بود ۀدر مصر از قبیل اقامت
به خواب دید که آن  2را می اهللا علیه وآله وسلّتمام شد جناب پیغمبر صلّ قصیده

 ،نانالجنان و روایح یح الجوالعرض کرد  ؟سرور پرسید قصیده را چه نام کردي
علیه ی اللّه همچنان کرد که ارشاد رسول صلّ ،لوك نام کنارشاد یافت که نظم الس

  .ل سال سه صد و سی و دو وفات یافتدر دویم جمادي االو ،م یافته بودوآله وسلّ
  

در ارایک نویسد از کبار  احنف همدانیاحوال آن در کماالت الثانی،    موج
راه آورده و از تنهائی فرو ه کعبه تنها رو ب ۀدر ابتدا حال در بادی ،مشایخ زمان بود

رو به خاك گذاشت و گفت خداوند به ضیافت آمده  مانده دست نیاز برداشت و
واري از عقب پرسید عجمی کجا ناگاه شتر س ،از ضعف و ناتوانی بر جا مانده امام 
گفت حق سبحانه  ،دانم میگفت ن ؟گفت ترا که خوانده ،همکّه گفت، ب روي؟ می

گفت نیکو طفیلی . ام آري و لیکن طفیلی ،تعالی درین راه استطاعت شرط گفت
از  ،گفت آري؟ توانی که شتر را غمخوارگی کنی میمملکت کشاده است ؟ اي هبود

  .اهللاۀحمر ،شتر فرود آمده باز داد که توان به مقصد رساند پس رخصت کرد
  

از اقران  ناهیب3ابوعبداللّه سعد بن یزیداحوال آن حقایق آگاهی،   موج
از گفتار اوست که چشم بردوز که  .واريحدر سحر و استاد احمد بن ال ،ونذوالنّ

ع نسبت تتب ،هیچ نشان روشنتر ازو نیست معلوم بوده که دروغ گو و ناراست نبود
 .ان کامل دریافته بودنسسحر علمی و عملی معنی ا

  

از  خواجه ابوالوفا خوارزمیاره به بی آرامی، احوال آن غالب نفس ام  موج
                                                 

  ندارد» ایشان«: الف.  1
  ندارد» را« : الف.  2
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صوفیه ارباب اذواق و اصحاب مواجید کیفیتی عظیم دست داده و سر این  مشارب
بلند بر کرسی زانو عرش فرش نهاده چنانچه ازین اشعار اثبات دعوي او ۀ نش

   :شود میظاهر 
 ی حیات جانِ جانمیاي آنکه تو

  

  عاجز و حیرانم هدر وصف تو کرد  

 بینم میی یچشم من تو ییبینا
  

 دانم میی یی عقل من تویدانا  
  

 ام تــا بــودم مــن از تــو جــدا نبــوده
  

ــل طــالع مســعودم    ــن اســت دلی  ای
  

  .سی و پنج هجري وفات یافتو در هشتصد 

از مریدان عبداللّه  اخی علی تغلق شاهاحوال آن درویش معارف آگاه     موج
 در هنگامی که شیخ عبداللّه .تکمیل رسیده ۀمرتبه حسن تربیتش به ب ،غرجستانی بود

شیخ گفت ما درین لشکر . همراه بادشاه وقت محاربه برفت اخی علی در سفر بود
  .سعادت شهادت خواهم رسید بعد از ما اخی علی را بجاي ما بنشانده ب

  
االولیا نویسد نامش محمد بن سفینۀدر  شیخ ابوطالب مکّیاحوال   موج1

در جمادي . بود علی بن اطبع الحارثی منشاء مکّه معظّمه مرید ابوالحسن بصري
  .اآلخر سال سه صد و هشتاد و شش وفات یافت

  

وي در سنبهل  واریخ نویسدالتّۀخالص در شیخ اعزالدین دهلوياحوال   موج
هر علم غریبه دستگاهی داشت و از نجوم آگاه بود و در  در ،رخت اقامت انداخت

نهاد و از  میخود مشغول ماندي و قدم بیرون ن ۀزاویه پیوسته ب ،و فنا مستقیم فقر
 ،دزدي از مریدان او بود ،وقتی بر شاه فاقه گذشت .باف حصیر قوت خود کردي

ه و اسباب دزدیده وقت سحر بر در شاه لع شده از دوکان بقّالی غلّمعنی مطّین رب
 زمانه ؟گفت از جنس دزدي فقیر را چه کار چون به شاه خبر کردند ،گذاشته رفت

  .کار آمده شیخ رسید و به نه گذشت که فتوحات ب
                                                 

  این موج ندارد: الف. 1
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واریخ نویسد ابتداي حال التّ ۀخالصدر  شیخ ابوطالب سنبهلیاحوال    موج
ات نفسانی آن را دامن فضیلت علمی را برپا کرده به سپه گري در آمد و لذّ ۀپای

تدریس ه انزوا گزید و ب ۀاواخر گوش ،ز بودامیران بس معزّ 1تبصحبه گیر شد و 
او چندان حاضر بود که معاصرانش سبقت  ههر علوم ب ،و ریاضت مشغول شدطالبان 

ذ شده است و آنحضرت در وقت سیر در خدمت موالنا و یک جن هم ازو تلم یافتند مین
ماند رسیده فواید  میسیر ه که اکثر اوقات در صحرا و کوهستان ب ینالد قطب

غرض که مرد با برکت بود  ،ذ نمودهازو تلمبرداشته است و به تفسیر بیضاوي نیز 
  .اللّه علیهۀحمدر وقت اورنگ زیب عالمگیر ر

  

در  فیحابوبکرعطا ج ،نجفی سلطان ۀسلسل ۀاحوال آن افضل وابست  موج
  .فه که محل فرود آمدن سیل است سکونت اختیار کرد و عمارت بنا نمودحج

  

شیخ ابوبکر محمد بن عبداللّه اق احوال آن در حقایق و کماالت دقّ   موج
رفتم  میبادیه ه در ارایک نویسد او گوید، روزي ب .ازصاحب ابوسعید خرّ اققّش

ناگاه  ،مراقبه مشغول شدمه سگان بر من قصد کردند و من ب ،دیه رسیدمه نزدیک ب
ت من حمایت من برخاست و جمله سگان را از مضرّه سگی سفید از میان آن ها ب

م سگ ستینگربعد از آن که  .من جدا نشد تا آن سگان دور نشدند باز داشت و از
من بود که نگهبانی مرا نمود یا از  فسسفید را نیافتم معلوم نیست که سگ سفید ن

  .اللّه علیهۀحمر  ،سگان دنیا

 ریزدانیاشیخ ابوبکر حسین بن علی احوال آن مورد افضال سبحان،   موج
مشایخ . دریافته بود حق توالّو عالم علوم شریعت و معامالت معارف  يمورا

منکر اقاویل او بودند و در انکار او چندان کوشش کردند لیکن 2روزگار ازین ممر
  .اظهار نتوانستند انداخت ةجریداز نامش 

                                                 
  امیران» و نصیحت«: الف.  1
  ندارد» ممر«: د.  2
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از  ،اصلش از فارس ابوبکر صیدالنیاحوال آن صاحب دولت جاودانی،    موج
در  .اقوال اوست عاقل سخن بقدر احتیاج گوید و هرچه افزون بود ازو زبان کوتاه دارد

ارایک نویسد یکی از مریدانش چندین دفع لوح قبر ساخت و نامش آنجا نوشت 
اق حقیقت حال استفسار کرد جواب داد ابوبکر از استاد ابوعلی دقّ .شد میخراب 

و تو فکر آشکارا کردن او  خواهد که پنهان دارد میا خدا نیز او ر گمنامی دنیا اختیار کرد
  .شود میمرد صالح و صاحب ایمان معلوم  ،داري ازین اندیشه بگذر

  .حریري است بغدادي زاابوبکر خباحوال    موج
  

  .از ابهر است عیابوبکر عیسی مطواحوال     موج
  

بن الحارث  ابوبکر عبداللّه بن طاهراحوال آن در کماالت ماهر،    موج
در ارایک نویسد ازو پرسیدند که حقیقت چیست  .از اقران شبلی بود ،ی ابهريیطا

  .حقیقت از واردات اوست علم، گفتند علم چیست؟ گفت ؟ گفت
  

آن به کسوت  ،ه محفوظحیاحوال آن بر تخت نشسته عامل احکام ت  موج
اورنگ زیب شاه صوفیه محظوظ، آن صوفی با تاج و سریر  ۀبه طریق خسروانه
پسر  شاه جهان سلطان بن جهانگیر سلطان که به چند واسطه نسب او به  عالمگیر

و ة و زکو ةاداي حقوق شریعت از صوم و صلو. رسد، بود میتیمور صاحبقران 
طاعت و ذکر و مجاهده با وجود مشاغل امر سلطنت  متابعت احکام تصوف از

مشایخ دوست . دمعمل آه کم بعمل آمده از تارك دنیا ه هندوستان که ازو ب
ریاضات بسیار کرده و با خاك نشینان کوي  ،ت بی پوست بودعشق و محب ۀسرمای
هیچ مشایخ زمانه نیست که . الهی به رسوخ و اخالص و اعتقاد داشتداد ت ومحب

مناقب و فضایل بادشاه بسیاراند خصوص آنکه چهار . بدو به نیازي مالقات نکرده
 ةکه ذخیر نام خود تالیف کنانیدهه ب يفتاوي عالمگیر چ نمودهنقره خرکۀ کرور تن

ن آل از جواهر درساخت مکلّ اي هتمام مسایل فقه است و پدرش شاه جهان خان
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ه ت بجا آورد که فرعون آن قدر مروارید یافت که باین نیه دوگانه شکرانه ب
جواهر عطا الحمدللّه که مرا این قدر . موهاي ریش خود سفت و ترا فراموش کرد

نساختی و سلطان جهانگیر پدر شاه جهان  1کردي و حقوق خداوندي از دلم محو
امر دیگر مشغول ه چندان کوشیده که شب و روز غیر ازین کار بدر امر عدالت  ،بود

داشت و جرس براي  میاحدي از فرزندان خالف شرع روا ن نشد و مطلق رعایت
لواي بازار لشکر بسته بود که داد خواه از آن جا رسن ه خود آویخته رسن آن را ب
بر سر بادشاه به صدا آمدي و خدمتگاران را فرمودي که داد را جنبش دهد و جرس 

  .2آورند میخواه را حاضر 
  

طریقت، عقد پروین  ةل حقیقت، آن خوان مایدعساحوال آن شان   موج
جماعی کثیر از اولیاي کمل  احمدآبادي، ياولیا ریاحین کمال ۀفلک آزادي ،گلدست

هر یک در حاالت والیت و کماالت بی غایت  اند هدر احمدآباد گجرات آسود
ار احوال خّز ةنگارند .خوارق عجیب و غریب ازیشان مشهور است. ممتاز اند

اد حافظ غالم رسول رایشان در هیچ کتب نیافته مگر اسامی اسماي ایشان در او
اشتغال داشت به لحاظ آنکه براي افزونی برکات و  ورد ۀاو به طریق ،گجراتی بود

   :3رفع محرومی کتاب کفایت تواند کرد
  پسند است 4مرا از زلف تو موئی

  

  است 5سندبی یکنم بو میفضولی   
  

اندك احوال از بعضی این ها که . نگارد میاسم مبارك ایشان را درین اوراق 
کمل اولیاي عالی مقام  حضرت شیخ احمد گنج بخش از. نویسد میدریافت شده 

م ماذون گشت که در چاه اللّه علیه وسلّ یدر مدینه از جناب پیغمبر صلّ ،تسا
تو برآید  يهرجا که عصا، ه گجرات شوزمزم عصاي خود را بینداز و متوج

                                                 
  ندارد» محو«: ج.  1
  » آورید«می : د.  2
  »فواید بود«کفایت : ؛ د» تواند بود« : ج.  3
  پسند» موي نبوي«زلف : د.  4
  است» سید«می کنم : د.  5
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گجرات ه ب هم بجا آوردی اللّه علیه وسلّچون حکم نبوي صلّ .همانجا اقامت کن
صل احمدآباد عصاي خود را یافت همانجا اقامت متّست ای هکه قری 1جکیآمد در سر

 ت کمال داشتغایت قوه ماند و در کرامت ب میاز سابق آنجا که ائی تهبابا م ،نمود
آتشی افروخته گفت خادم . 2رتش شدفن  آمدن حضرت احمدآید از  مینیز اسمش 

خادم . ت او زیاده باشدهر کس سالمت بر آید قو ،در آیند من و تو هر دو در آتش
 ی نفس رانی کرد که بر قبر توئهاتپیر م 3شیخ احمد گنج بخش سالمت بر آمد

زیارت نرود ه شیخ احمد گنج بخش فرمود بر قبر تو هیچ کس ب .ق خواهد شدسف
مه جاري مقد 4وقول هر دو بزرگان راست آمد از آن هر د .و خر در گنبد تو باشند

ششم و ست که بست ای هموضع چشمن آاند و از جائی که عصاي شیخ برآمد در
برند به اعتقاد  میمنازل و فراسخ ه خالیق کثیر جمع شده بماه رجب آب آن چشمه را 
عرس شیخ احمد گنج بخش به  .با چاه زمزم است که این چشمه را هم آغوشی

و، بابا جهولی، بابا لبابا احمد، بابا علی شیر، بابا با. ر استچهاردهم رمضان مقرّ
وکل، بابا دهوکل، بابا تی، بابا حسن، بابا لطیف، بابا شاکر، بابا ناحمد گوجر
شیخ جالل، شاه  اس، شاه بوتراب،اللّه، شاه عب ، شاه فیض5يلوولمعروف، بابا 

بی، شاه رجعفر عبدالکریم، شاه علی، شاه غ ،د احمدکن، سیینصراللّه، شاه به
مخدوم، شاه تقی، اسد شاه، شاه میان ، حیم، شاه فتح اللّه، شاه شرف الدینعبدالرّ

د علی، شاه تاج، شاه نور، حاجی مصطفی، شاه مرتضی، شاه فاضل، شاه محم
ن شاه،سراج، شیخ الهداد، جم پیر محمشاه ئد علی، شاه کبهد، شاه خطیب، سی ،

 .اند این هر دو بزرگ 6هستیان ریور پگو، بابا سمن، بابا حبش، بابا رعبدالنبی، بابا ب
شاه باقر، شاه  این هر دو بزرگ نیز از حسن بوده، مخدوم ناصر، ةرا همشیربابا مص

هائی، شیخ پیر سریري، شیخ تپیر م ی،خد قطب، حاجی سنصرت، پیر غور، سی
                                                 

  »شیخ«در سر: د.  1
  »بقریش مسند«احمد : د.  2
  »آید«بر: ج؛د.  3
  مقدمه» این تردد«ازان : د.  4
  »موسوي«بابا : د.  5
  »نشیان«بابا گور پیر : ج؛د.  6
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از اولیاي کامل گشت ،وزرات ترك کرده فقیر شد تستردي برهان، شیخ امین، سی .
بیان،اد عبدالرؤس پیر اعرسی د جمال غشاه عثمان، سید عنایت یارخان، ازي، سی

شاه  سید عبدالقادر، ،اح، سید عبدالجلیلشاه فتّ ،اهللا ، شاه غریب1ها، بابا کمالتبابا م
د، شاه علی رضا، شاه اللّه، شاه محمءشاه بارك اللّه، شاه عطا ،شاه خلیل حیدر،
ماجري، ، پیر گنگا، پیر نوکر، پیر عتب، پیر 2سول، شیخ میان جان، پیر السنیعبدالرّ

ین د اسمعیل، شیخ رکن الدحاج حساب، شاه سی ،شاه معروف، شکرخان
سلیمان، احمد میان، رضا میان،  پیارو محمد قاسم، شیخ فرید، مالّ عبدالعزیز، مالّ

سول، شیخ مالّ ابو شاه عبدالرّ عبد الحمید، شاه نصیرالدین، شاه کاظم، شاه شریف،
 العابدین، شیخ عبداهللا، حمن، ابوبکر زینعبدالرّ مخدوم عبد الواحد، شیخ طیف،عبداللّ

عبدالباقی، عبدالشکور، میان محمد، شیخ نورالدین، شیخ عبدالغفور، شاه عیسی، 
ین امام، شیخ راجن یعنی راجو یق، شمسشیخ صدمصطفی  ،حافظ قایم قرا ،الد
د حاجی شهید، محم موسی گنج شهید، ،3ی، خان شهید، روشن شهیدئشهید بها
تیجن شهید،  جی شهید، میران حسن شهید، یعقوب شهید، ابراهیم شهید، شهید،

بهاؤالدین شهید، تاجن شهید ، غیبن شهید، ارجن شهید، الرد شهید، مبارك شهید، 
خان  چاند شهید، ملک شعبان شهید، جمال الدین شهید، شاه یار خان شهید، هیبت

 ،و شهیدلاص، قاسم شهید،4شهید رد رکن شهید، سید مظفّو شهید، سیلشهید، کا
جالل شهید، شاه  شهید، لینا لشکر شهید، جهانگیر شهید، سلطان ابراهیم شهید،

شهید، قربان شهید، شرف خان شهید، نصرت خان  سنجیو شهید، بازید شهید، را
الحبیب، بی بی  ۀامشهید، بی بی فتح شاه، بی بی مان، بی بی شهید، افضل خان 

ي، رانی ویس روت کوکهی، بی بی اچهی، بی بی بچها بی بی ان بی بی،جرابعه، 
، بی بی جی، ماي جی، بی بی مریم، بی بی صاحب جمال، بی 5متی، دهرمن هري

  .بی ظریف
                                                 

  ندارد» شاه عطااهللا... تا...شاه غریب اهللا«از : الف.  1
  »البنی«پیر : ج؛د.  2
  ندارد» بهاؤالدین شهید ....تا.... گنج شهید،روشن شهید،«از: الف.  3
   ندارد» جالل شهید...تا...سید مظفر شهید«از :الف. 4
  »وترین هري«: د.  5
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 ساکن اکوري به نواح میسور، بسیار مرد با برکت شیخ امکار جنگاحوال    موج
در وقت  .و بزرگ صاحب کمال و معانی احوال و خوارق بلند و کرامت ارجمند

فرمود در همین  ،ان پسر آنحضرت را قید نمودخ1اشرف. اورنگ زیب عالمگیر بود
سال عوض این قدر بتو خواهد رسید همچنان شد که اورنگ زیب اشرف خان را 

  .قید نمود

از مشایخ  ابواسحق ظریفاحوال آن ولی کامل با طبع لطیف    موج
در ارایک نویسد از کلمات اخالص بنیان  .رسیده2باال ۀق به مرتببرگزیده و محقّ

سامعان تصریح این کلمه  ،اند هشناسد همه اولیاءاللّ می اوست کسانی که مرا
که به مدح من کوشند خود الیق  نگفت از دو حال خالی نیست آنا، خواستند

ق است و آنها که مرا بد گویند از کشف و فراست که مدح دانسته او از اولیاي ح
  . اللّه علیهۀحمر ،الع بخشیدخداي بزرگ او را از آن حال من اطّ

  

بن معصار  ابواسحاق ابراهیمحیم، الرّ احوال آن مورد افضال رؤف   موج
صاحب آیات ظاهره و مقامات فاخره محو کلی و نفی وجود مذهب . است ريبجع

در ارایک نویسد روزي شاگردش از در درآمد و گفت دو بیت شنیده ام  .داشت
از معنیش  ،گفت برخوان، او خواند .نیز پسند افتدرا مرا خوش آمد شاید مرشد ما 

چون اجلش  .یز است به شیخ تونکمال حقیقت معرفت دریافته فرمود این مرتبه 
یز و هعارضه اسباب تجت و نزدیک رسید به موضع قبر آمد و مقیم شد بی علّ

تکفین طلبیده و قاري را خواند و تلقینش آموخت و مزدوران حاضر کرده و دو 
مغفرت سپرد، چند کس از غیب آمدند که  ۀرکعت نماز ادا کرد و جان به مالیک

مشاکلت به مردم آن بقعه ندانستند او را غسل داده و نماز گزارده به گور کردند و 
  .د و هفت وفاتش رو دادهشتا و در شش صد ،رفتند

  

                                                 
  ندارد» که اورنگ زیب ...تا...ان پسر آنحضرت خاشرف «از: د.  1
  »توال«  مرتبۀ:ج؛د.  2
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در  احمد بن المحمد حاج تلمسانیاحوال آن از اولیاي اکمل الثانی،    موج
. اي علوم عجیب و غریب بودیارایک نویسد از اعظم اولیاي مرتاضین و اکابر اصف

و دیگر کتب  1یه المالک و الملوكنباالسرار و مجموعه ت زشموس االنوار و کنو
در دعوت حروف و اسما و کیمیا نوشته و ثبوت رسانده و آنچه حکماء  داولهتم

ند مضامین مخفیه و رموزات غامضه و از نوادر وارادت و دعبارت آورسلف به قید 
  .اللّه علیهۀحمر ،اوست تقریرات ۀاعجوب

در ارایک نویسد  طییرجشیخ ابوالقاسم ماحوال آن در علما محترم    موج
جامع قول و فعل حکماي سلف و ، از علماء روزگار و فضالي صاحب اشتهار

در فن صنعت نهایت ید علیا داشت و تصانیف . اهل حقایق و معارف بود ةبرگزید
باب این فن ردر صنعت ازو معروف ا »الحکمۀرتب«کتاب  ،زیاده از پنجاه جلد دارد

فا ازو اوست و کتاب اخوان الص ةف مشهورالحکم در ترویح از تصانیۀیاست و غا
او بود بر ه ی نقشی بقی و موثّیادگار مانده که در عبارت فارسی بهتر از آن مصفّ

 بر ریاضت دعوت ارواح قول حکما منحصره والیت ظاهر را ب ،وجود نگاشته ۀصفح
 است و کشف والیت باطن را موقوف بر مشاهده و 2افالك و اجرام منحصر داشته

  .در هشت صد و چهل و نه وفات یافت ،حاالت وجدانی پنداشته باسکاست
  

در ارایک نویسد  ابراهیم رباطیواتی، اآن واقف اسرار سم احوال  موج
وقتی با پیر خود در سفر بود ویرا  .ل ازو فرا گرفتهمرید ابراهیم شسته و طریق توکّ

  .هرات ست ةادزبزرگی و کمال بسیار است قبرش بر در رباط زنگی 
  

مین و سرآمد متکلّ ابراهیم اطروساحوال آن با محبوب مانوس،   موج
صوفی کف و پایش دست  ةزکو ،در ارایک نویسد از اقوال او .رین بودمفاخر متاخّ

رفت سوزنی گرفت و کتفی بهم  میوقتی به سفر  .و بازو و خزینه او خداست

                                                 
  »المملوك«و: الف. 1
  » دانسته«منحصر : ج؛د. 2
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  .اللّه علیهۀحمر ،ن نهادآرسانید که سوزن و نار در
  

جري کبیر و آابراهیم احوال آن با خورشید تابنده و بدر منیر،    موج
در ارایک نویسد ابراهیم کبیر به قول خواجه جنید بغدادي  جري صغیرآابراهیم 

یت ابواسحق از علما و فضالي زمان و بسیار بزرگ بوده است و ابراهیم صغیر کنّ
هواي دوستی اهل بیت تازه ه روي دلی ب، در گذشتگان امثال و اقران بود

ابومحمد حریري و ابواحمد . گذرانید میبه فقر و عزلت و قناعت  ،داشت می
گفت اگر کرامت داري  ،ام داشت به تقاضه آمدوه اش ذم منازلی گوید یهودي بر

گفت سر آن ندارم مگر رداي خود را به رداي من . بنما که بر دین تو ایمان آرم
ودي که درمیان رداي هان کرد رداي شیخ نسوخت و رداي یچن ه،بر آتش ن هپیچید

  .هعلی هاللّۀحمر ،ودي ایمان آوردهی ،شیخ بود بسوخت
  

 اس سمرقنديیم بن سمهابرااحوال آن استاد معامالت دردمندي،    موج
وقتی لشکر  1هدر ارایک نویسد باز به سمرقند آمد .بغداد اقامت داشتبه ا هتمد
بعد نماز صبح  ،ندزر پرداهو یغماي ش 2تاراجه فرود آمدند که بدر سمرقند ه ار بکفّ

م افتادند و یکدگر را هدر هجمل ،ر برآمد و بانگی بر لشکر زدهبرخاست و از ش
  .وفاتش در سمرقند ،زیمت رفتندهه چون آفتاب بلند شد ب ،کشتند

  

در ارایک نویسد  ملیآابو تراب احوال آن واقف اسرار خفی وجلی    موج
ه فرستاد و خود ب هجاد هراه سیاحت برآمد یاران را به ه ببا جمعی از احباب از مکّ

 هرمله نیست لیکن چون ب هگفت چار، گفتند، گرما شدید است .تبوك رفت هرا
مچنان کردند که شیخ هچون آنجا رسیدند  .فالن دوست من فرود آیند ۀبه خاندرآیند 

موشگیر  ،ادها نهطعام پیش آن همراه 3گوشت بریان کرد و هار قطعهاو چ ،بود هگفت
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روزي ما نبود باقی  ها گفتند آن قطعهآن ،را برد هوا فرو آمد و یک پرچهاز 
خوردي ؟ گفت  هچ هبعد دو روز ابوتراب آمد پرسیدند که در را .خوردند

چنگال داشت و بر من گذاشت با آن گوشت ه گوشت بریان ب ةموشگیري پار
من  1م طعام خوردیم که آن را از خوانهیاران گفتند اي شیخ با ،کردممعاش 
  .هعلی هاللّۀحمر ه،ربود

  

از اقران ابوتراب  ارابوحاتم عطّدلدار سرشار  ةدهاحوال آن به مشا   موج
شخصی  .هبه باطن ابرار اندیش و هر تجارت پیشهبه ظا ،از بودو استاد ابوسعید خرّ

 هي اللّورو گویان  هکیستی؟ گفت درویش اللّ پرسید .درس آمد و در را کوفته ب
بر پیشانی او داد و گفت،  هاد و بوسهبر خاك ن يورو ابوحاتم در باز کرد  ،جویان

فسق و فجور  هبه مال و دولت آراست دداغوقتی ب .گوید می هکه اللّ هکسی ماند
تمام بغدادي را  ام ی واالّیگو می هبه خواب گفتند تو نام اللّ شبلی را .رفت میبسیار 

  .هعلی هاللّۀحمر ،سوختم می
  

وي نزاصلش از بغداد م اكابوجعفر سماح عالم افالك احوال آن سی   موج
ي سقطی جنید آرد که از سرّ هدر ارایک نویسد از اقوال خواج .د بودو متعب

ی هدید گرو ،من در آمد ۀاك به کلبشنیدم که روزي ابوجعفر سم هعلی هاللّۀحمر
گویم انکارش با خلق و دوستی با  هتا چ هگوش فرا داشت هو پیش من نشستگرد 

  .او نمایان بود ۀهبخلق از ج
  

اصلش از  ادابومحمد حداحوال آن صاحب عقل معاش و معاد    موج
م رسید با ابوحفص هدر ارایک نویسد چون او را درد طلب ب .نیشاپور است ناوفک

و خود  هاز اجرت آن را به درویشان د نگري کنهاو گفت آ ،اد رجوع کردحد
خلق زبان اعتراض  ،چندي چنان کرد .بخور هشوي سوال کرد هچون گرسن .مخور

لع ش مطّچون از سرّ ،ماند می هکند و دریوز میکار  دنگزیبکشودند که حرص 
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ابوحفص گفت خلق رعایت  ،شدند دست احسان دراز کردند او را قبول پدید آمد
کنی  میاز کاري که  ،دیگر سوال مکن که سوال بر تو حرام شد حال بجا آوردند

  .که برکت آن از طرف خدا است هبخور دید
  

    ارون صوفیهاس محمد بن ابوعباحوال آن ثانی امام اعظم کوفی    موج
 و  هتی عمر در سند حدیث گذرانیدمد ،ارایک نویسد اکابر اهل قال و حال بوددر 

وي را کماالت بیشتر است درین  ،در تصحیح کالم اعجاز داشت ،کرد قرآن حفظ
  . مختصر نگنجد

  

در  ر بن یعقوب مالکیاابوالخیر بند احوال آن سلطان به سلک سالکی   موج
اجل مشایخ روزگار جامع انواع علوم و در  نه،ستا ةارایک نویسد اصلش از بلد

اکثر رسایل در طریق امام مالک در آفاق  .صناعت اشرف اقران و از اکابر زمان بود
تی عمر در سیاحت بسر برد تا شیخ عبدون تونسی برخورد و مد .یادگار گذاشت

 ۀکشید تا به مرتب هو سلوك طریقت آموخت و ریاضات شاقّ هپوشید هازو خرق
ر یکی در فقر و هترك و تجرید رسید و به جماعت کثیر فیض او کامل گشت و 

  . حاالت کماالت بیشتر است درین مختصر نگنجد ویرا ،فنا بودند
  

در ارایک نویسد  اقابوبکر ساحوال آن باعث امان خلق از دعا    موج
جمعی از اکابر و اصاغر در کشتی بودند باد تند وزید و طوفان برخاست و موج 

درویشی در کشتی بود سر در  ،دعا برداشتنده روي دریا فرا گرفت خلق دست ب
مردم پیش او رفتند و گفتند خلق در دعا است تو سر در گلیم  ه،گلیم پیچید

  .موقوف شد و خلق امان یافت دو دعا کرد با درآوسر از گلیم بر؟ اي هکرد
  

اق ی و شاگرد زقّدقاستاد ابوبکر  یمهابوبکر مصري بن ابرااحوال   موج 
در ارایک نویسد از اقوال اوست صوفی را  .با جنید و نوري صحبت داشت ،بزرگ
به غارت رفت و کار تحقیق  ؟دین هو اشاعر هکار و به مقاالت خزی هت چقببا عا
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  :1آن است که متابعت حق کند و صوفی آنکه باطل را غیر حق نداند
  از کجا است تا به کجا هببین تفاوت ر: ع

  .صد و چهل و پنج وفات یافت هس هدر رمضان سن
  

سهل  هدر نیشاپور بزرگ بود از خویشان خواج ابوبکر شکراحوال    موج
گفت بتو ؟ییمن نیا ۀگفت چرا به خان.روزي سهل بازارگان او را دید . صعلوکی

ر کنی که من آیم اگر براي من برنخیزي و تعظیم نکنی و به من ننگري یعنی تکب
نم و از خود گفت برخیزم و تواضع و فروتنی ک .درویشم به خواري در من نگري

سهل گذار افتاد به تواضعش برخاست  ۀروزي آنحضرت را به خان. تر نگرمهب
  .او نرفت ۀچون برآمد برنخاست ابوبکر باز به خان

  

و  هفق انرابوعلی حسن بن صالح بن حنشان،  هاحوال آن مشایخ باللّ   موج
 هعلی بن عیسی وزیر مقتدرباللّ ،رت گرفتهدر علم و فضل ش ،م داشتهورع با

اسی صاحب بلد را گفت که آنحضرت را حاضر سازند تا قضاي ممالک برو عب
بر در  ،ان شدهاین خبر او شنید و پن ،عرض کنند و قاضی القضات گردانند

آب محتاج شود بیرون ه ل گماشتند که حاضر باشند که چون بسرایش چند موکّ
گفت دست ازو باز دارید ، خبر به وزیر رسید ،بر نیامدکردند او روز چنان  هآید تا د

مقصود آن بود که خلق بدانند که در مملکت اسالم کسی  ،و بر حالش بگذارید
ست که قضاي شرق و غرب برو عرض کردند او مقبول نداشت و این دلیل ه
بر ایمان و عمل صالح داشت و فریب کار نبود و دنیا بر  رگ است که او توالّزب

  .هعلی هاللّۀحمر ،قبول نکرددین 
  

 ابومحمدآن بر مسند والیت لفاف  ،آن برتر مفرد ،احوال آن اکبر موحد   موج
 هدهدر مشا 2بود سخن هدر ارایک نویسد با مشایخ شیراز یکجا نشست فافخ

                                                 
  »ندادند«حق : د.  1
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مومل  ،بود هآنحضرت خاموش نشست ،سخن گفتند 1ر کس به قدر حاله ،رفت می
گفت که سخن خوب درین باب بود . بگوم سخن هاص او را گفت تو حص
شما گفتید حد علم  هگفت آنچ .م سخنی بگويهرحال تو همومل گفت ب ،گفتند
آن است که حجاب منکشف شود و او  هدهو حقیقت مشا هدهمشا ،حقیقت هبود ن

 ه؟معلوم شد هی و این گفت ترا چگونیگو میگفتند تو آن را از کجا  ،عیان ببینی
در مناجات بودم  ،ت بسیار به من رسیدو مشقّ هفاق ،بودم تبوك ۀگفت، در بادی

ی یموالکردم و گفتم  هسجد ه،دیدم بر عرش نشستحجاب منکشف شد او را  هناگا
 ،خاموش شدند همه 2چون قوم این سخن شنیدند .ذا مکانی و موضعی منکهما 

 ۀبه خان همومل دست او را گرفت. تا دیگر مشایخ را زیارت کنم یزمومل گفت برخ
ن سعدان حدیثی با ،ا کوشیدهابن سعدان به تعظیم آن ،ابن سعدان محدث درآمدند

نماید درمیان زمین و  میاش مثل برین معنی که شیطان عرشی  هخواند که ترجم
فاف این حدیث را درخواست خابومحمد  .شدند هخلق گمرا هآسمان که او را دید

ابومحمد جفاف برخاست و بیرون رفت و چند روز  .کرد که بار دیگر بخوان
بودم  هاردزن ایام گآگفت نمازي که در ؟گفتند کجا بودي ،غایب ماند و باز آمد

مان موضع هنیست از آن که به  هبودم و چار هکردم که شیطان را پرستید میقضا 
باز  پس برون رفت و خبرش ،ام و او را لعنت کنم هکرد هسجد هم که او را دیدوبر
  .آمد هن

ي و ردو هرا 3هآن پی برد ،وصل ةدرد کشان باد هاحوال آن سرگرو   موج
نیز  .حمدون ر بن احمداحمد مظفّ ابوموزون  ۀوالیت مصرع ةآن قصید ل،صبعد بال ف

 .هو بر علم استغنا قادر گشت هکرد اا صرف فقرهمال ،بود هدر ارایک نویسد تاجرزاد
ر را از مظفّ هبندگی آوردند و خواج هاز را هدرین راشیخ ابوسعید گوید که ما را 

به  هدهم و او از مشایدریافت هدهدات شرف مشاهخداوندي یعنی ما به مجا هرا
آید در  می هدهدرین صفت به مشا هآمد معرفت نفس و عقل و نور چنانچ هدهمجا
بود  هرسید هر به آن درجگردد و چون مظفّ مییچ شغل دیگر آنچنان معلوم نه

                                                 
  ندارد» حال«: ج.  1
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از آن  ۀم چنان است که پیمانهش گذشت که کار ما با شیخ ابوسعید نابوزي به زر
یکی از مریدان شیخ ابوسعید حاضر بود . ابوسعید است و باقی منم شیخ هیک دان

شیخ ابوسعید فرمود . به مرشد خود خبرکرد هماز سرگرمی برخاست و ازین مقد
این درگذشت باوجود چندین یچ نیم هی و من یم توهبه او بگو آن یکی  و برو

  .هعلی هللّۀاحمر ،علم و قدرت خالی از کیفیت نیست
  

در ارایک نویسد حضور و غیب یکسان داشت  امیر علی عبواحوال    موج
مریدي داشت به نام محمد . انگاشت میو جامع مراتب علوي و سفلی خویش را 

بازار شیخ  در رفت و صادقی مرید .آردزي چی فرستاد که از بازار رآبادي اوراهش
 که پیر زآن چی ود ادبه فروختن را نبود خود  بتافت سبب آن که قیمتش موجود

رآبادي  هگذشت آن کس که ش هفرستاد و چندین روز برین واقع بود به او هخواست
ل کرد که به خدمت پیر یسگبود بر حقیقت کار او واقف گشت او را  هرا خرید
  .هعلی هاللّۀحمر ،جر تو سوختمهمن به چون پیر را دید گفت  ،علی رود

  

رف حقیقت عظمی، آن متص ةآن طرّ ا،شریعت غرّ ةاحوال آن طرّ   موج
در ارایک  ،ابوسهل محمد بن سلیمان صعلوکی امام وقت در علوم ،والیت به مملوکی

در صحبت شبلی و مرتعش و اباعلی ثقفی  ه،د زمانغایت و موحه ع بنویسد متشرّ
 .داشت میار نیشاپوري و سماع دوست ی و ابانصر صفّشجقو و رفیق ابوالحسن

ر چیزي ه هگر و هت نکردهرگز دست در جهگفت  ،ازو حقیقت سماع پرسیدند
و مرا قفل و کلیدي نبود و از واردات اوست کرامت و خوارق او از آن بیشتر  هنزد

به جوار  هشصت و نو صد  هس هسن هذیقعد هدر ما ،راست آید است که به تحریر
ار وفات یافتهار صد و چهدر چ 1برحمت حق پیوست و پسرش ابو الطی.  

  

در ارایک نویسد  ادیب کمندي ،دل پسندي ۀاحوال آن فایز مرتب  موج
د نماز هجز براي تش هپا گذرانید بست سال بر ،ي بودویرهج لیعمعاصر 
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آن نیست که  ۀنوز درجهگفت مرا  1؟نشینی میازو پرسیدند که چرا ن .نشست مین
یار دخل  هوف ایمن حال در تحصیل اسم و رسم تصیا. بنشینم 2حق ةدهدر مشا

بن ابی سفیان اند برین مسلک  هت و جماعت که موسومان معاویعظیم دارد و سنّ
 ۀعالم سالوس و ایممین است آثاري که باقی تواند ماند در هو  اند هاکثر عمل کرد

باشد و  میخیر نبه از غلوي چنین امور که عاقبت آن مقرون  اند همعصوم منع کرد
 طلبد و این امر به موجب مییش در دعوي عدم عصمت بر معصومان گنجایش بکم و 

 .م استوسلّ هعلی هی اللّی صلّهی و باعث عدم رضاي رسالت پناهمحرومی از مغفرت ال
  

در ارایک  یابوالحسن علی بن مثنّ مشایخ به مقام مستثنی احوال آن در   موج
نگام عنفوان شباب هشیخ ابوسعید ابوالخیر گوید در  .د صادق استهنویسد مشا

پیري  ،ی سري کشیدماسترآباد رسیدم و در مجمع فضایل منقبت ابوالحسن مثنّ به
درویشی . ها رفتهمدیگر نقارهو در  هصحبت داشت با شبلی هدیدم با فضل و شکو

ا شیخ یالتماس کردم که  ،حدیثی گوید گفت از ابوالحسن پرس تا ما را از شبلیمرا 
گفت چرا نخست از رسول صلّی . بگو 3چیزي از شبلی جمعی که حاضر اند براي

ی اهللا گفت رسول صلّ. ر دو بگوهگفتم از وسلّم نگویی که بگوي،  هوآل هاهللا علی
 ةآمد مگر سور میفرود ن هیچ سورهت من است اگر بر ام هم فرمودوسلّ هوآل هعلی
شیخ ابوسعید گوید که از شیخ ابوالحسن شنیدم که گفت در جامع  .ف تمام بودهک

  .هعلی هاللّحمۀر ه،افتی هدر استغراق وفات او نشست 4بغداد بر کنار مجلس
  

عالم به  وب اردبیلیاب بن محمد بن ایهعبدالو هشیخ ابو زرعاحوال   موج
 هفیف در راخ هبا شیخ عبداللّ ه،و عمر بسیار یافت هد رسوم سفر کردهعلوم و زا

فیف به عزم سفر براي رخصت خ هگویند ابوعبداللّ. بود همراه 5هحجاز تا مدین
                                                 

  »نشستی«: د. 1
  ندارد» حق«: د.  2
  »خبري«: د.  3
  در» اي«مجلس : د.  4
  »هند« حجاز: د.  5
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فیف نخورد، چون  خعبداهللا. آورد هبو گرفت هشیخ مقداري گوشت پخت ،شیخ آمد
شیخ با اصحاب گفت طلب کنید  .بود هار روز گرسنهچ. گم کرد هسفر آمد را

ب هاو را گرفتند و به حکم مذ هسگی را دیدند به حیل هناگا ،شاید که صیدي بیاید
 هخود گرفت ۀر کس حصه ،سر او نصیب شیخ افتاد، حنفی کشتند و قسمت کردند

نگام سحر سر هر بود تا که شب گذشت شیخ در خوردن متحی ،بردند و خوردند
شیخ  .هن آمد این سزاي کسی است که گوشت بو کردسگ با شیخ در سخ

عذر  هشیخ اصحاب را بیدار کرد و به سزا رفت و از ابوزرع .باشد هنخورد هابوزرع
بیرون آمد  هدر آخر عمر بر صوفی هگویند ابوزرع .سفر بیرون آمده ب هخواست آنگا

ن حاصل ي به تحقیق پیوست و شرف ایماوو در ایشان افتاد و ابطال این جماع بر
در  ،بعضی بود که مستحق آن بودند 1اهل نفاق و عناد گویند که این نسبت به .کرد
  .از دنیا برفت هار صد و پانزدهچ

  

ه ر بهمشت خالق دردي هابوعبداللّاحوال آن فارغ از خوبی و زبونی    موج
 .شیراز است ةورهرات مشاقبرش از مز ،بود دراکا ۀدر ارایک نویسد از فرق ونیبیا

ه طلبه علم ب 2ۀشیراز دید جماع ۀر آمد در مدرسهشه در اوائل حال از روستا ب
پیش شیخ االسالم . ؟4دیم منازعت داره ا گفت چرا باهآن 3از ،مشغول اند همباحث

طالب علمان  ،آسانی فیصل کند هم شما بهید که مودر است برصکه عبارت از 
 ،از علوم شما چیزي بیاموزمم هخوا میگفت  .خندیدند انفعالی در نفس دریافت

 چندان  هاي خود را آویزان کرده دانشمندي شوي پس پشتتوانی  میاگر  گفتند
او ندانست که  ،د شدهخوا هبگو ابواب علم بر تو کشاد توانی میکه  هعصفر و هزبرک

مان هخلوص اعتقاد تمام شب  تمچنان کرد از غایه ،کند میاوشان تمسخر 
را جواب  هر مسایل غامضهوي مفتوح گشت  علوم برکلمات بگفت صبح تمام 

  .گفت می
                                                 

  ندارد» به«: د.  1
  ندارد» جماعه«: د.  2
  ندارد» از«: د.  3
  »دارند« منازعت: الف.  4
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در  جاابوالولید احمد بن ابی الرّاحوال آن مشایخ ذیشان با صفا    موج
ر و باطن هدر علوم ظا .رات بودهصل دان که متّآزا ۀاصلش از قری ،ارایک نویسد

در اوائل  ه،کرد 1بخاري در صحیح ازو روایت حدیث .خلیل است احمد ةذاز تالم
گویند یکی  .صرف کرد 2در طلب حدیث و حج و غزا همهحال مال وافر داشت 
 ،ار کرد ابوالولید بدو فرستادهاظ ،زار درم احتیاج افتادهار هاز دوستان او را به چ

آن مبلغ را بعد زمانی مسترد گردانید ابوالولید  نجامیدام دوست به کفایت هچون م
در سالم واجب بودي  هگفت، اگر ن 4و سالم کرد ولید دوست باز آمدآن  ،نکرد 3قبول

   : قدر باشد که آنرا باز فرستی هزار درم چهار هآخر چ دادیم میجواب ن
  دوست باشد که درد چین باشد

  

  زین باشدحدلی  وا زاکه  هن  
  

  

  .آزادانست ۀدو صد و دو وفات یافت قبرش در قری هدر سن
  

در ارایک  ردکرهشیخ ابوطابرد  فروبال را  احوال آن جام عشق و  موج
خضر تمام  5هسیر سلوك را از صحبت خواج ،نویسد اصلش از اکراد قومش بود

شیخ احمد را با او . ایمان و ثبات قدمی در عمل صالح داشت ۀشیر بیش ،کرد
از شیخ احمد منقول است . نمود میدر بدایت حال به او اقتدا  .موانست تمام بود

داري ترا  هاو گفتم اگر تمام سال روزه ب ،زردآلو خواست که روزي نفس از من
آمد نفس گفت من 6د برهچون سال تمام شد و زمان ع ،قبول کرد ،مهدزردآلو 

بود آمدم  هی که از پدر میراث رسیدهدرگاه ب .وفا نما هد نشکستم تو نیز وعدهع
برداشتم و پاك  همچنان درست افگندهبود و  هدیدم که شغال زردآلو خورد

م داد هگفتم ترا خوا ؟ی کردهخوا هکنی چ مینفس گفت احمد چرا پاك  ،کردم می
است  هاندك آلودگی زردآلو بوده بودم این ب هبا تو زردآلو قرار کرد ،تا بخوري

                                                 
  »حدیث روایت«.  1
ه«: د.  2   »غلَ
  نکرد »ضعف«: د.  3
  گفت» بعد«: د.  4
  ندارد» خواجه«: د.  5
  »بسر«: د.  6
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آرزو  1یچ چیزهد کردم که بعد ازین از تو هخود عه ب نفس گفت .یش ازین نیستب
در  هآستین کرد هپس چند زردآلو از شجر برچیدم و خوردم و چندتا ب ،نکنم

شیخ  .که پیر صحبت من بود رفتم و پیش وي گذاشتم ردکر هخدمت شیخ ابوطا
گفتم وقف  ؟اي هفرمود اي احمد این زردآلو از واقف آورد، ن نظر کردآساعتی در

ر هاظملک  هنستنابینا دا 3آري و مرا میگفت از وقف  .از شجر ملک است 2نیست
دانی  میتر هی مناجات کردم که خدایا بهبه خدمت ستادم و به جناب ال ؟کنی می

بعد ساعتی که شیخ از  ،ناردگر هرا بر شیخ ظا هماین مقد. این ملک من است
  .هعلی هاللّۀحمر ،صدق مقال من واقف شد تواضع من نمود

اج از اصحاب ابوبکر نس شیخ احمد بن محمداحوال آن اولیاي امجد   موج
سوانح  ۀا رسالهیکی از آن، در ارایک نویسد تصنیفات و تالیفات معتبر دارد .است

روزي شخصی ازو حال . بر سنن آن واقع استین عراقی است که لمعات فخرالد
سایل او را طلب . او در خون است ید کجا است؟ گفتاالسالم پرسۀحجبرادرش 

    ب داشت حسب حالاز قول شیخ احمد تعج ،بود یافت هکرد در مسجدي که بنا کرد
  .کردم میفکر  همستحاض ۀکه من در مسئل هاو گفت راست گفت ،ی درمیان آوردلازغ با

ي ایمان داشت از گفتارش معلوم است که بر خالف برادرش صفاي باطن و توالّ
کرامت بود  4ه ارباباز جمل ،و تخم نفاق اهل بیت رسالت در مزرع دین و دنیایش

  .وفات مزارش در فردبن هفدهو در پانصد و 
  

اج طریق عاشقان، آن به هاحوال آن سراج محفل عارفان، آن من  موج
در کرامت االولیا نویسد  کاربحضرت شیخ ابوالحسن علی بن احدیت سرشار   5فناي

ۀشدي جام چون شب ه،صحبت داشت مهیم ادهبا ابرا ،مان مشایخ استاز متقد 
                                                 

  »خبر« یچه:  د.  1
  نسبت» به« وقف: د.  2
  نابینا »ویرا«: د.  3
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امشب بر تو  ازکی واهللانو گفتی بس  1خود را گستردي و آنرا از دست بسودي
وقتی در  .ارديزعشاء نماز فجر گ يتمام شب بیدار بودي و از وضو .اب نکنموخ

و  هع نشستص رفیقی بدو رسید دید مرباز غایت تفح ،صحرا از رفیقان جدا افتاد
گفت این  ؟تا چند نشینی گفت برخیز .خواب استه ب هعی سر در کنارش کردبس

روزي از مشایخ وقت به  .برم میدر کنارم به خواب است انتظار بیداري او  جاندار
گفت اي شیخ مگر خادم . کند میاو رفت دید که اسپ را از دست خود پاك  ۀخان
 ،زیمت افتادها به لشکر اسالم زدر غ یگفت وقت ؟کنی میاین خدمت امر نه را ب

 ،قریب است که دشمنان برسند ،راجعون ها الیو انّ ها للّانّگفتم  .ست شدساسپم 
را  هکنی این کلم میکنیز  ۀحوال هرگاهآمد و گفت تیمارم را  سخندر اسپ با من 
  .هعلی هاللّۀرحم ،کنی از آن روز خدمتش را به خود قرار دادم مین آن وقت یاد 

 گنر محوآن  معارف، 3، آن اختر فلک2ر چرخ معارفاحوال آن نی  موج
به  ین احمد بداؤنیدر وقت سلطان نظام الد حضرت ابوبکر طوسیی سبی سالو

 هموسوم است مقیم شد و وج هشتی دروازهدهلی آمد و به مقامی که امروز به ب
 ،بردند5براي مطبخ سلطانی می 4ی هیمههآنست روزي مردم بادشا ۀتسمی

را  همهیچون آن  .دشنوا نشدن ،رببشتی عاشقان هب ةآنحضرت فرمود به درواز
محتاجی ازوي  .ور شدهشتی مشهبه ب هآن روز آن دروازاز  ،نشد هسوختسوختند 
از  ،اولیا سفارش نوشت من مسافر و تو مقیم ر کرد او به نظام الدینهحاجتی ظا

انهاین محتاج چیزي بده ان خود بمحب، نگام معتکف هن آین درحضرت نظام الد
گرفت  6هرّصبیرون کرد محتاج  همحتاج از حجربه  هرّصچون دست براي دادن  ،بود

با شیخ  هدر حجر که در اعتکاف است زنی پیر گفت، نظام الدین و به ابوبکر طوسی

                                                 
  . و» بودي«دست : د1

  »تعارف« چرخ : د.  2
  فلک» جز«آن : د.  3
  ندارد» هیمه« : الف.  4
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 1هرّصمان دست هبه نظر من آمد و از  هر و طال آراستهاست که او دستی از جوا
زار ه هبرکشید که د 2سوزناك ةابوبکر نعر هد استماع این کلمبه مجرّ ،به من رسید

بودند آن نعمت  هند آمدهد شد به هند محبوبیت نازل خواهولی به امید آنکه در 
زیر پاي فیل کشید ابوبکر  هوقتی سیدي موال را بادشا. به قسمت نظام الدین افتاد

  .هعلی هاللّۀحمر ،حاضر بود
  

آن  آفاق، 3ردفو  هاحوال آن در فضایل و اخالق طاق، آن یگان  موج
علی  هایشان را خواج ابوعلی هخواجاالقطاب  قطب ،جلینسریر والیت مصاحب 

بود در نیشاپور  هامام و یگان. اب استهو نام وي محمد بن عبدالو ثقفی گویند
، بود هاد را دیددر کرامت االولیا نویسد ابوحفص حد .آشکارا گشتتصوف از وي 

ت پرواز کبوتر انداخت هسنگی به جروزي ، بود همسایهدر  شیخ را کبوتر بازي
 مردم را یقین شد که شیخ او را از ،شد هو شگافت هبر سر شیخ رسید هخطا کرد

به دست یکی از  هشیخ چوبی درازتر پیدا کرد ،4دور سازد و خشم گیرد همسایه
ق کن و که پرواز کبوتران به این چوب معلّ هدبیاران خود داد که به آن کبوترباز 

 ةدهب رو داد و کبوترباز به مشاخلق را بر اخالق شیخ تعج .وف سازانداختن موق
در سال  .6چنانکه یکی از اصحاب گردید و توبه کرداخالق پیش شیخ آمد  5چنین

  .وفات یافت جريهشت هبست و و صد  هس
  

نام وي  صنایع شیخ ابوالحسناحوال آن اسرار صمدیت را وقایع    موج
در  ،مشایخ دینور بود ۀاز اجلّ 7کرامت االولیا نویسددر . علی بن محمد سهل است

                                                 
  »ضره«: الف.  1
  برکشید» نعره هنوز«: الف.  2
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رجوري و بلند هکه نورانی تر از یعقوب ن هربی گفتغشیخ ابوعثمان م ،مصر بودي
از ممشاد دینوریست که روزي در صحرا  .ام 1هت تر از ابوالحسن صنایع ندیدمه

دیدم نزدیک شدم که شیخ  هوا استادهکرگسی را بر روي  ،وا گرم بوده ،رفتم
در رجب  ،است هستاد هکرد هابوالحسن صنایع در نماز مشغول و کرگس برو سای

  .اعلی شتافت ءماله جري بهصد و سی و یک  هس هسن
  

آن جامع  احوال آن دم تیغ والیت، آن به تدریج عنایت و حمایت،  موج
در کرامت االولیا نویسد وي شیخ  یم شیبانیهحضرت شیخ ابراکماالت انسانی 
از اقوال شیخ  .و ریاضت شانی عظیم داشت هدهدر مجا. د بودهوقت و پیر ع

بر  ،عیان استدمردن شکن گت خدا و فقرا و یم شیبانی حجهمنازل ابرا هعبداللّ
الم علیک الس شدي و گفتی هاستاد هرفتی به حضور منور هوقت حج اول به مدین

وي روزي طعام  .یم شیبانیهالم یا ابراجواب شنیدي و علیک الس ،هیا رسول اللّ
حاکم اورا ازآن ،بشکست هنمود شراب احتساب 2ايهخم به بازار رفت بر هخورد

رفت  هازین ماجرا خبردار شد مغربی عبداهللا ،محبوس ساخت هتقصیر تعذیر کرد
چیز به این نوبت  هگفت، از چ. خالص داد هو از حاکم شفاعت او خواست

گفت شکر کن مفت خالص  هحضرت عبداللّ. گفت از سیر خوردن ؟يرسید
روزي بوي را اي گوشت کردند اوشصت سال نفس شیخ بن شیبان تمنّ .شدي

 هدید محبوس را بست ،درخواست نفس بر اثر آن بوي رفته ب ،کباب رسید
رزوي شصت با نفس گفت بستان آ ،بود هسوزند بوي سوختی او منتشر شد می
روزي شیخ بر سر خود آب . نفس او آرزوي گوشت نکرد زاز آن با ،خود را ۀسال
گفت  ؟ریزي گفت تا کی آب ،حمام جوانی نورانی پیدا شد ۀریخت در گوش می

بري من آن  میتو گمان  هیم کنآ هی گفت نینماهاین ره ب ؟تو از انسانی یا ملکی
مملکت  همهگفت این  ،باشد حیمالرّ حمنالرّ هبسم اللّام که در زیر پاي  هنقط

صد  هس هی تا مملکت بینی، وفاتش در سنیم از خود برون آیهگفت اي ابرا ،تست
                                                 

  از» بدیده ام«صنایع : د.  1
  »برحمتهاي«رفت : د.  2
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  .تعالی هاللّۀحمفت بود،رهو سی و 
  

آن موسی به ید بیضاي  احوال آن سرور کشور رضا و تسلیم،   موج
از  دنجنحضرت شیخ ابوعمر بلند  ۀآن قطب وحدت مرتب ،کلیم ةکرامت در پرد

تعالی  هدر کرامت االولیا نویسد او را با حق سبحان .هزمان ۀاکابر مشایخ و فرزان
حمن شیخ عبدالرّ ۀدختر او منکوح .دهنخوا1یچهدي بود که غیر از رضاي حق هع
به  هخاتون قضی. ا از عالجش دست داشتندصعب رو داد که اطب ۀمی را عارضسلّ
 هد کردها او از خدا عتست فام پدر ر خود گفت، او گفت عالج تو بر زبانهشو

 .ر کردهحال ظا 2پدر آمد حسب ۀدختر به خان. دهیچ نخواهکه سواي رضاي او 
ت تو اگر شکند تو در بدترین فرزند آن هجه د من بهشیخ ابوعمر فرمود که ع

من نزدیک است پس  ةکه وعد 3اء تو جواب دادند معلوم شداو گفت اطب ؟باشی
تو آیم و نماز خوانم  ةشیخ گفت نیکو باشد که بر جناز .شویممدگر وداع هبیا از 

تعالی بر  ها درمیان آمد و رخصت شدند حق سبحانهچنانکه حرف وداع با خود
. مین که دختر به خانۀ خود آمد شفاء کلّی یافتهرضا و تسلیم شیخ فضل نمود 

  .صد و شصت و پنج شیخ ابوعمر وفات یافت هس هدر سن
  

از دریاي وحدت،  اي هآن قطر سطري از کتاب معرفت،احوال آن    موج
از جوانمردان خراسان  نگیشوپحضرت شیخ ابوالحسن نگی هلق والیت فرغآن لفظ م

در کرامت االولیا نویسد در طریقت و تجرید قدمی  ،و محتشم ترین اهل زمان
تی از توسنگ به مد. بود هابو عثمان و ابن عطا و حریري را دید .صادق داشت

 .اش منسوب نمودند از آنجا به نیشاپور رفت هبه زندق چون باز آمد ،اق رفتعر
شبی شیخ در خواب ازو  .بعد وفاتش درویشی بر خاکش آمد و طلب دنیا نمودي

 .روچون دنیا طلبی بر خاك دنیا  ه،مخوادنیا  ییاي درویش چون اینجا بیا ،گفت
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به  هد دانستهشیخ وقت و بزرگ ع ،بود هي گم شدخری را یدر نیشاپور روستا
چون  ،شیخ به عذر آمد سود نکرد ،اند همرا برد یخ خرشّالاهیاگفت  ،خدمتش آمد
ی از دست این روستائی هدعا برداشت اله از حد گذشت شیخ دست ب هابرام و مکابر

دانستم  ی عذر نمود مییروستا. م رسیدهر کردند که خر تو ببخ ان فی الحالهمرا بر
خواستم چون چنان  میاز تو دعا  هاین تقاضه ا بکار داري فام همن چ از خرکه تو 

  .جري بودهشت هصد و  هدر سال س ،شد به مطلب رسیدم
  

 ت و نوروزي، آن مشغولاحوال آن نسیم فتح و فیروزي، آن مورد مرو  موج
در کرامت االولیا نویسد صاحب  انیهشیخ ابوالغریب خلوتی اصفخلوتی و جلوتی 

از یاران گفت اینجا اگر مرا  هف بر موت خود گشتدر شیراز مشرّ ،کرامات بود
بودم اگر در  هاز خدا خواست هران دفن کنند چبموت پیش آید در گورستان گ

ال اینجا بمیرم دانم که حال طرسوس باشده حضرت تو مرا قدري است موت من ب
طرسوس رفت و ه شکارگشت بآصحت  بر وي آثار روزمان ه ،من بود مین قدره

  .وفات کرد
  

 االولیا در کرامت النسیقد شیخ ابومحمساسی ااحوال آن درویش کماالت   موج
چون بر موت  ،نامش مصعب بن احمد بغدادي ،نویسد از قدماي مشایخ است

گشت گفت خداوند اگر نزدیک تو مقداري بودي مرگ من در منزلین  1محتضر
در  ،بیرون آورد تا بجاي دیگر برند هضرورتی واقع شد و برابر محاف هناگا ،شدي

  .جري وفات کردهدر دو صد و نود  2هرا
  

 یر اهل معارفهاو بشارت غیب، آن از مشا ةاحوال آن معارف که اشار   موج
حضرت م وسلّ هو آل هعلی هی اللّصلّ هت رسول اللّام ةو کامالن الریب، آن از عمد

بزرگان این در کرامت االولیا نویسد از  .النسی گویندق هآن را عبداللّ هابوعبداللّشیخ 
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ر یک ه ،ی پیدا شدهوقتی بر کشتی بود که باد مخالف وزید بیم به تبا. است هطایف
؟ آري میندا ن شخصی گفت تو ،و مناجات پیش آوردند او خاموش بود نذور

گوشت  ،زل استه ۀگفتند این کلم .ام که گوشت فیل نخورم هد کردهگفت من ع
چوب با چند  ةکشتی بشکست او بر پار هناگا، خاموش ماند ؟خورد میفیل کسی 

فیل  ۀبچ هناگا ،گرسنگی هالك بودند زکس از حرکت موج به ساحل رسید و ا
 ،میل نکرد هنمود هوعد1آنحضرت ایفاي ،نمایان شد او را گرفتند و خوردند

 ،او انکار محض کرد ،میریم مید جایز است که هدیگران گفتند درین وقت نقض ع
 هدست و پاي خود مالید هر یک را بو کردهد و مفیل بیا هچون شب درآمد ماد

و بر پشت خود نشانید و به  2بیدار نمود هآنحضرت را بو کرد. هالك ساخت
فیل آنحضرت را  هماد صبح شد، زراعت و آبادانی به نظر آمد و .تعجیل روان شد

رکیف ما را به مردم هب ،برفت هاشارت به آبادانی نمود هپشت خود فرود آورد
گفتند آن مکان  ددا چون نشان ؟ص نمودند که از کجائیمردم تفح. رسانید 3آبادي

صد و هن هدر سن ه،فیل به یک شب رسانید ةدارد که ترا ماد هشت روزهمسافت 
  .جري در گذشتهفت ه

  

آن از دولت ابدي ، انشاء فقر، آن مطلع دیوان وقر ةاحوال آن فقر   موج
در کرامت االولیا نویسد اکبر مشایخ  المیم حهحضرت شیخ اسحاق بن ابراماالمال، 

پیر ، پیري را دیدند هگم کرد ناگا هرا هن کوآبود پدري در می 4املک هدر کو ،است
گفت واقعی  ه،گم کردید سی سال است که کسی به من نرسید هگفت اهللا اکبر را

 ،بر تو باشدهرا مین عصاه ،فرمود برو داد و به او گم کردم عصاي خود را هرا
ادم و به نماز مشغول هعصا را ن ،دیدم هبه انطاکی ارفتم خود ر هچون مقداري را

آن پیر  فتند،گر باز گفتمهچون برخاستم عصا نیافتم این سرگذشت به اهل ش ،شدم
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  .هاهللا علیۀحمر ،است هاسحاق بود کم کسی به او آمیخت
  

ت والیت به آن از قو ،هت به منزل موصول رسیداحوال آن بی منّ   موج
آنرا ابوزید مرغزي  شیخ ابو زید ،، آن در فکر طایر مقصود به صیدهمالء اعلی پرید

ت بود که او روزي باران به شد ه،در کرامت االولیا نویسد از مقبوالن بود .گویند
چون آب کم شد  ،دفنش کردند هر برد در خانهنتوانستند برون ش ،وفات کرد

  . قبرش شگافتند نعش او نیافتند

طریقت، آن اکمل ولی  ۀحقایق حقیقت، آن طاء طریق اءحاحوال آن   موج
ابواالدیان یت او ابوالحسین است و در کرامت االولیا نویسد کنّ ابواالدیان علی شیخ

روزي با  .کردي و غالب آمدي ها مناظرهدین همهتش گویند که در هاز آن ج
مجوسی  ،کند میشیخ گفت آتش از حکم خداي تعالی کار  ه،افتاد همجوسی مناظر

شیخ اجماع  ،داري دلیلی بیار هانکار نمود و گفت بالطبع محرق است اگر مناظر
برو بگذشت  هستهشیخ آ ه،گستراندایش را هیزم کرد آوردند و سوختند و اخگره
شیخ معاصر شیخ جنید  .ایمان آورد 2هگفت همجوسی کلم ،نرسید 1شیخه سیبی بآ

ه ب 3جحوقتی از  .یک گفتیاحرام بستی و لب هعزم حج کردي از خان هرگاه ه،بود
یک و باز لب همردم گفتند اکنون حج کرد. یک گفتن آغاز کردلب هرسید هخان
  .هاهللا علی ۀحمر ،ازین عالم انتقال کرد هفتهیک دیگر است بعد لب گفت این .گوئی می

  

احوال آن کرامت فن، به زور والیت صف شکن، آن دایم به چمن   موج 
صاحب کرامت االولیا نویسد از  یم سمرقنديهحضرت ابراعبودیت در نخلبندي، 

 .آنجا وفات کردتی در بغداد اقامت داشت آخر به سمرقند آمد مد .کبار اولیا بود
یم هشبی ابرا ،بود هوقتی سمرقند را لشکري گرد کرد. نام پدرش شماس بود

م افتادند یکدیگر را هدر هن لشکر زد جملآبرخاست و برون رفت و بانگی بر
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  .زیمت رفتندهکشتند و به 
  

یم بن هحضرت ابراکرامت و خوارق مستقیم،  ةاحوال آن بر جاد  موج
یم و معروف کرخی هان است و با ابراهاالولیا آرد از اصفدر کرامت  .است عیسی

شخصی ، بودم هدجل ةروزي به کنار یم خواص استهاز اقوال ابرا .هصحبت داشت
اد و سر به هروي آب ن بر از دور دیدم که بر کنار آب آمد و پاروي آب  را از آن
ضرت آمد ویرا آنح ،گردان هی مرا بر نام این بزرگ دانا  آگاهگفتم ال ،ادهن هسجد

ل و االوه ی که از اولیاء اهللا کسی را بشناسی بگوهگفت چون خوابه پاي جنبانید و 
چهل و و دو صد  هدر سن .محیط ئش و بکلّهوالباطن وه رهاوالظّهو اآلخر ه
  .مالء اعلی شتافته فت به

  

 حلّه غوثیت، آن اقطاب فلک قطبیت، آن ب 1اص بحراحوال آن غو  موج
ی است هدی 2هراف، قرافیقحضرت شیخ ابوالحسن اقطاب  ۀسرحلق ،مشکالت کافی

 .ماد اقطع استجدر کرامت االولیا نویسد وي شاگرد ابوالخیر  .از مضافات مصر
 هعمرش به یکصد و د ،ل استواري تمام داشتدر توکّ ،و بی نظیر وقت بود هیگان

در  هتقریبی بست وقتی در کشتی او را به .نامش علی بن عثمان بود ،بود هسال رسید
روزي او به دیدن  .وقت نماز او را در مسجد به صف اول یافتند ،دریا انداختند

پوشی و حاالنکه من  میگفت  اي ابوسلیمان تو لباس صوفیان  ،یلی رفتنسلیمان 
در  ،آمد او به تقریبی حاکم مغرب شد هبسی بر ن ،بینم میحکومت  ۀدر بر تو جام

  .هاهللا علیۀحمر ه،یا رفتشتاد از دنهصد و  هس هسن
  

آن از قوت بال به  ه،رسید اجسادنا و حنااارواحوال آن به مقام    موج
در  حضرت ابوجعفر مخدوم، آن کاشف اسرار غیر معلوم همالء اعلی پریده ب هدهمجا

ه اج به مکّابوالحسین در .نویسد وي غوث روزگار مستور الحال بود کرامت االولیا
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رسید به  هچون به قادسی ،ی گزیدیاهخاطرش ناشاد گشت تنرفت از رفیقان  می
 ؟مخدومی دید که بر وي سالم کرد و گفت عزیمت حج داري ،مسجدي شد

مخدوم  ،به چشم و ابرو اشارتی کرد 2هدانست 1هابوالحسین سخن با وي گفتن مکرو
 ان تندرست بگریختم این مخدوم راهمراه عجب حالی است از ؟یهرا رفیق خوا

با ضعیف آن کند که قوي در آن  هگفت اي ابوالحسین حق سبحان ،ازمرفیق س
مان هحیران بماند، صبحی ابوالحسین منزل کرد، مخدوم را درآنجا یافت و باز 

اي رفاقت تمنّ هابوالحسین حیران شد. فاق افتادمنزل چنین اتّ 3هسخن شنید تا س
 .د شکن باشیهتو ع م کههخوا مین اي هکرد 4ترك رفیق قسم یاده گفت تو ب ،کرد

گفت  ،تر استهمن و تو اگر باشد ب ه برین آئین مالقات باابوالحسین گفت تا مکّ
ه رفت با ابوبکر شیخ ابوالحسین چون به مکّ .فاق افتادمچنان اتّهپس  ،قبول است

او  ،د بودهگفتند، ابوجعفر خوا. ر کردندهمخدوم ظا ۀکتانی و ابوالحسین برین قص
 ،ر نیستوي دیدنش دارم میسزرآت است تا از مد هغوث وقت و قطب زمان

  .هاهللا علیۀحمر
  

احوال آن ولی برتر، آن حاضر حضور پیغمبر، آن تاجدار کشور   موج
در کرامت االولیا نویسد از بزرگان وقت و کرامت  شیخ ابوجعفر دامغانی  5معانی

ی اهللا یب جناب پیغمبر صلّهدید که مردي م هبزرگی شبی در مدین .عالی داشت
 هپرسید چ، بزرگ از عقب رسید ،م را وداع کرد و بیرون رفتوسلّ هوآل هعلی
قدم بر قدم  گفت ،بزرگ التجا کرد ،منع نمود ،یهمراهی؟ بزرگ گفت  هخوا می

، بعد ساعتی چراغی به نظر آمد .معروف پیش گرفتغیر  هرا ،قبول کرد ،من بگذار
داخل  6حصب ،ا است آنجا به خواب شدمهعن اهللا رضی همسجد عائش گفت این
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 ،ب کردتعج .هگفتم از مدین ؟پرسید  از کجا، پیش ابوبکر کتانی رفت ،ردیدیمگ
طور زمین را زیر قدم یافتی؟  هباز پرسید  چ. ر ساختمهظا، حسب حال پرسید

این معنی  گفت او ابوجعفر دامغانی است .گفت مانند موج که زیر کشتی آید
  .هاهللا علیۀحمر ،نزدیک او کار سهل است

دایت عنوان، آن ولی کامل بی گمان، آن در هاحوال آن مشایخ    موج
د بن احمد بن حمدون  ءارّفحضرت شیخ ابوبکر معشوق بی اختیار ت محبوي محم
فراستی عظیم  ،در کرامت االولیا نویسد از اکابر مشایخ نیشاپور بود .است ءارّفال

روزي در  .یمی صوفی نبودمندیدرا  اءرّفاگر من ابوبکر  هشیخ عمو گفت ،داشت
کجا  ةارادو پرسید از کجا آمدي  ،رفتم ءارّفسفر حج در نیشاپور به خدمت ابوبکر 

گفت ازو  ،گفتم آري ؟گفت پدر داري .ه دارممکّ ةارادرات هداري ؟ گفتم از 
گرفت  پت ه ساختند مرابه ترغیب عازم مکّ مرا گفتم رفیقان ؟اجازت خواستی
گفتم توبه کردم پس مرا  ،د شکستیهگفت ع ،در خدمت شیخ آمدم ،نتوانستم رفت

  .هاهللا علیۀحمر ،رات کردهرخصت 
  

 ۀع حاالت، آن سرمایت، آن مورد ترفّااحوال آن ولی روشن کرام  موج
وي  االسرارآردةآدرمر ریارگاذرونیهحضرت شیخ ابو اسحق شنمونی هارشاد و ر

که از  هگاذرونی ۀسلسل ،فقر گزید هترك نمود چون جذبه رسید ،امیر گاذرون بود
آرد فارسی  در کرامت االولیا .است بدو منسوب باید دانست هچهل خانواد هجمل

ف به شیخ انتسابش در تصو ،اوست ریار جدهیم و شهنام پدرش ابرا ،االصل است
فراستی عظیم  ،وقت بود ۀالفیروزآبادي مرشد یگانابوعلی حسین بن محمد 

در سن  .اند هود و گبر بر دستش مسلمان شدهزار کس از جهار هبست و چ ،داشت
 هدهاو مشا ۀآثار سعادت از ناصی ،او شیخ عبداهللا خفیف را گذر افتاد ۀصغر به قری

 ؟باشد هابو اسحق گفت رسم مرید چ .گفت اي پسر بیا، به من بیعت کن ،نمود
؟ باشم هکرد هشیخ چنان کرد و پرسید حاال چ .هگفت دست خود بر دست من بن

 ۀازآن روز از حص .باشی هکرد مین ابخوري قدري ازآن نصیب دیگر هگفت آنچ
شیخ نانی چند  ،درویش صاحب نعمت رسیدند هروزي س .داد میخود به فقرا 
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دیگري گفت  ،مهیکی گفت دنیا بتو د .درویشان خوردند، داشت حاضر گردانید
از آن . و مولی به او دادیم یسومی گفت دنیا و عقب، مهباشد عقبی بدو د هدنیا چ
کماالت و خوارق عادات  .ی که رسیدیرسید جا ،انجامید 1یار شیخ به ترقّکروز 

حضرت سلیمان سید  .گنجند میکه درین مختصر ن اند هآنجناب بس بلند بود
دیدم  هبه زیارت آن صاحب کمال رسید در گاذرون 2نویسند انگیرهاشرف ج

است تا الی یومنا روشن  هخود افروخت 3دست مباركه چراغی که در حین حیات ب
ه کشتزور شیراز آن چراغ را به  هبادشا .ع که تا قیام قیامت روشن باشدتوقّ مدید
 هکشت هبعد چند روز پسر بادشا ،روشن شدخود بخود آن چراغ  فور باز بر بود
 ،ار صد واقع شدهسال چ هشیخ به تاریخ بست و ششم ذي القعدوفات  ،شد
  .هاهللا علیۀرحم

  

 در کرامت االولیا رجانییشیخ ابوعلی ساحوال آن صاحب اخالق با معنی   موج
او آمد و شیخ را براي خرید  ةوقتی درویش به دائر .بود هنویسد از اکابر این طایف

الچار  ،بار گفتی این سوزن به کار نیستر هفتاد بار به بازار فرستاد و هیک سوزن 
  .پیش درویش کرد هشیخ آخر بار سوزن فروش را آورد

احوال آن حاکم اقلیم کرامت وسیع، آن خدیو ملک والیت رفیع، آن   موج
از بزرگان وقت  سفال فروش هامیرچابدال وقت  ،از بار دنیا و آخرت کم بدوش

در کرامت االولیا  .هاز ابدال بود ،فات ارجمندو تصرّ هصاحب مقامات بلند درج
روزي شخصی ازو گفت  .در صحرا بگذاشتی برداشتی و کژدم هنویسد که امیرچ

رچند جستند ه ،دوکانی در آمد و غایب شده او ب ،فالن بمرد به دفنش حاضر شو
  .بودم4رفته آن کس ةچون حاضر شد پرسیدند گفت براي نماز جناز .نیافتند
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مین، آن آسمان کماالت و تلقین، آن اولیاء متقد احوال آن آفتاب   موج
صاحب ، عربایم هحضرت شیخ اسحق ابرارئیس اقطاب  ،دایم با نفس در حرب

در کرامت االولیا  .بلند داشت ۀدر عبادت بس پای هو مکاشفات جلی هکرامات علی
نویسد او تا چهل سال سر به آسمان بر نداشت به سبب حیا از حق تعالی و اکثر 

بر بزرگیش اکابر و مشایخ وقت معترف  ،کردند می هند که شیران بر پایش مراغدید
فات زار تصرّهزار در ه هبا خال خود شیخ احمد بن ابوالحسن صحبت داشت. بودند

اکثر مریدانش مرض بیماران به خود کشیدند و شیخ  ه،و خوارق عادات ازو سر زد
انید و همسافران را پس د ةاموال غارت کرد هیک بار بر قطع طریقان خود را نمود

مشایخ وقت  ،شدچون وفات کرد آن روز آفتاب در کسوف  ،کماالت رفت هطرف
  . نشود هشد آفتاب آسمان چرا در پرد هزمین در پرد 1گفتند آفتاب

  

برتر، آن  ةدهآن مستغرق مشا احوال آن سرسبز فرماي شاخ بی بر،  موج
 هولیا نویسد صاحب مقامات فاخردر کرامت اال، خوشقیشیخ ابوالحسن قی عارف متّ

کراماتش  ،قدم راسخ داشت و مشایخ وقت ویرا محترم داشتی ه،رهو مکاشفات ظا
را ازینجا قیاس باید کرد که روزي در باغی گذارش افتاد اشجار خرما آنکه 

ند سرسبز و پر بار بودند فی الحال باري به سخن آمدند و گفتند که ترا بخدا سوگ
او خرما را  ،ا از خود تعظیم کردندهدست فراز کرد شاخ ،اگر از بار من بخوري

صل شیخ ما سوگند اگر متّ او اشجاري که خشک بودند گفتند ترا بخدخورد  هگسست
 يشیخ وضو کرد معاً از فیض آب وضو ،آبی پدید آید ۀچشم وضو کنی فی الحال

از  هی خشک نشدند آن چشمهاو آن اشجار سرسبز شدند و بار آوردند و باز گا
  .شد هنظر پوشید

 
احوال آن صاحب تاثیر کالم، آن مقبول االعالم، آن صحیح و سقیم    موج

در کرامت االولیا نویسد از سلطان  حضرت شیخ ابو اسحق فیروزآباديادي هرا 
قیام سلجوقی که  هنظام الملک طوسی در وقت ملک شا. وقت و بزرگان دین بود
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 هپدرش بود باغ انگور او ضبط نمود ۀت باقیات که ذمهوزیر او پسر عاملی را ج
 هر ساخت که مرا از مادر میراث رسیدهبود پسر عامل آن باغ را ظا هف شدمتصرّ
وقتی در خدمت آن  ،ددیایت عذاب هشبی خود را در ن .نگذاشت باغ را 1وزیر

کنم معلوم نیست که این احکام  میر ساخت که بر ممالک خود حکم هحضرت ظا
ف باغ فرمود که بر تصرّ 3رهآن حضرت ظا. خدا پسند است یا ناپسند 2من نزد

 فیاد باشد اگر باغ را تصرّ اي همصائب در خواب دید هانگور پسر عامل آنچ
وزیر بر  هاز استماع این کلم ،شدند میکردي ترا آن مصائب الحق حال ن مین

  .ا از تالیف اوستهتصانیف بسیار دارد طبقات فق ،کماالت او قایل شد
  

شیخ لی، ان، آن فارغ از معطّیادواح ادیان، آن سیهادي هاحوال آن   موج
در  .بی نظیر وقت بایدش شمرد ه،د بودهسرآمد اولیاي ع4لیختحسن بن  محمد ابوالفضل

روزي شیخ  .وف اقتدا بدو داشتدر تص 5جريهآرد که شیخ علی  کرامت االولیا
الي بسیار بود دیگران را پاي در  ل واز کثرت باران گ ،رفت می او همراهسنجري 

هپرسیدم از چ. رسید میم نهنعلین  هشد و شیخ ابوالفضل را به ت میل غرق گ 
 هوحشت نگا هو باطن خود را از را هل برداشتتوکّ هت از رامهه سبب باشد تا پا ب

از کشف اوست که  ۀشم .است هداشت هوحل نگا ام حق تعالی قدم ما را از هشتاد
انی مرید یک پیر بودند و شیخ حسین زنجشیخ علی سنجري و شیخ حسین 

او  ،اقامت کن هور رفتهشیخ علی را پیر گفت در ال . ور ساکن بودهانی در الزنج
 ،گفتم بکن هآنچ ؟کار هن چیانی پیش آورد فرمود ترا اززنجعذر با شیخ حسین 

 ،صبح آن وفات کرد انیزنجشد شیخ حسین  ورهروزي که داخل ال .چنان کرد
  .هاهللا علیۀحمر
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صف، اجابت دعا متّدف، آن به هه احوال آن صاحب انفاس تیر ب   موج
در کرامت االولیا نویسد از اکابر  ابحضرت شیخ ابوسعید قصآن ولی عالی جناب 

رجا که هدر طبرستان امیري بود در قلمرو خود  ،مستجاب داشت ياولیا بود و دعا
ازین معنی  هعجوز ،رنوع گرفتیهه ب روه زشنیدي به استرضا و ب هدختر جمیل

فرمود کار تو از اهل حیات سرانجام  هل کردتامساعتی  .پیش شیخ برد هاستغاث
 .واز نظر آمدآجوانی خوش ، او به گورستان رفت .نگیرد مگر از اصحاب ممات

 عوات استاو گفت شیخ ابوسعید مستجاب الد .ر ساختهو ظازاحوال خود را ا
 ،شیخ دعا کرد .ر کردهآن شو باز پیش شیخ آمد و حقیقت حال ظا و،ر واپیش 
خلق  ،گردنش بشکست و بمرد ةرهاز اسپ در افتاد م بود هبه شکار برآمد هبادشا

گفت  ؟اول زن را چرا راندي یکی از اصحاب شیخ گفت .از شر او نجات یافتند
چون او به ، پیش خضر اورا فرستادم، خواستم که چرا در حق کسی دعاي بد کنم

  .هاهللا علیۀحمر ،الیق دعا بد کردن است همن امر کرد دانستم که بادشا
  

، آن ه، آن صاحب خوارق جلیهکرامت علی ۀاحوال آن صاحب پای  موج
صاحب والیت احمدآباد گجرات و نیز احمدآباد  هادشاپسلطان احمد  هنشاهولی شا

حافظ غالم رسول . فات دلپسند داشتغایت خوارق بلند و تصرّه ب ه،آباد کردو ارا 
است وقتی که او خواست که  ورهما این نقل مش ةگوید که در بلد گجراتی

 هرا بنیاد انداخت تمام روز دیوار ساخت هر پناهسازد و حصار ش 1احمدآباد را بنا
 آخر ،عام شد سخت حیرت بر خاص و، افتاد می و شام خود به خود شد می

 خود ندژ ۀرشت جوگی است که از وقت ساختن دیوار اینجا ردیدگدریافت 
آنحضرت را . افتد میگیرد دیوار معاً  می هرا برآورد هآن رشتو شام اندازد  می

روزن آب  هیم و از راآ در هسبوچ 2گفت از ؟قدر طاقت داري هپرسید چ .هطلبید
در آمد آنحضرت او را بند  همین که او به سبوچهامتحان خواستند  ،زیر او برآیم

به نام  هصل احمدآباد محلّم در دنیا باشد متّهم نام من هخوا میاو گفت  ،ساخت
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  .در آن مدفون ساخت هآن سبوچ هنانک جوگ مطابق نام جوگی بنا انداخت
  

رم و یر اعظم، آن که در مشایخ مکّساحوال آن که انفاس او حکم اک   موج
در کرامت  ابوالحسن کرخی هحضرت خواجم، آن محرم اسرار خاکی و چرخی، معظّ

امی حج هگذشت موي سرش دراز شد می هوقتی در را ،اولیا بود آرد از کبار االولیا
 ،مهداجرت  هیچ ندارم که بهگفت  .ی خدمت کنمیپیش آمد و گفت اگر فرما

سر باال  هخواج .کرد هزیر درختی نشست حجامت خواج ،گفت حاجت نیست
یر باریدن گرفت زمین دنانی یک درم فرست فی الحال از درخت هنمود و گفت ال
  .هاهللا علیۀحمر ،ی بگیرهخوا هر چه ام گفتبه حج، زر اندود گشت

  

در کرامت  شیخ احمد شرعیاحوال آن چشمش به صفاي قلب مرعی   موج
تیر  ،چندیري سکونت داشت1در ،ر و درویشی کاملنویسد دانشمندي متبح االولیا

شیخ را در علم دعوت  ،بی شمسی مرید اوستشیخ عبدالنّ .انداخت میخوب 
 ۀدان هرگاهداشت  هسبح ،رف دعوت طلبیديتص را از هخواستی بادشا هرگاه، کمال بود

پیش شیخ  هآورد و سوار شد میرا از گجرات  هبادشا هر دانهگردش  گردانید می اورا
 ،حاضر شد هروزي غالم آن تسبیح را به دستور شیخ گردانید نیز بادشا .رسید می

  .جري وفات یافتهشت هبست و و صد نه هدر سن

 نیره شیوربختان بشاض فیض جاري، آن به حال احوال آن فی  موج
زمان ه در گلزار آرد که ب .از نسب قریش است شیخ ابوبکراري، آن صوفی برتر ک

علم صوري  .اقامت گزید هآمد هلطنت آگراصلی به دارالس هسکندر لودي از وطنگا
و بر اصول بزودي مشکل کشا  بر وصایاي امام محمد .یزگار وقت بودهداشت، پر

 هو آل هگویند در عالم مثال شبی پیغمبر صلّی اهللا علی .هآرا شرحی نوشت هنکتو 
شد  همان زمین که عصا فرو بردهوسلّم را مالزمت کرد، خبر نمود اي فالن رو به 

چون وفات در . باشد میرا کندید آنجا به آب زالل ماالمال  هی بکن، بامداد چاهچا
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  . مدفون گشت هتوابع آگر ۀدر جوگی پور قری عشر کرد 1یۀام

 دتود ۀمد باصفا، آن خمار در مقدبی ریا، آن موح احوال آن عاشق پیر   موج
در گلزار نویسد محصور و معاصر . یهورا سندهیم کلهحضرت شیخ ابرا ،و رندي

ر روز پانصد ه .هرف و خداوند کرامت عالیصاحب تص ،منصور مجذوب بود 2هشا
 .کرد میرسید و صرف محتاجان  میبدو  3ماءرزقکمفی الس ۀري از خزینمظفّ

قبول نکرد و گفت  والی ملک نذر بزرگ براي او فرستاد هروزي میران مبارك شا
به  هانگیر بادشاهروزي جماعی لشکر ج .این مال مغالن است روزي ما نیست

که نفس ایشان حکم قضاي مبرم داشت  گفتند پیش از بزرگان بودند هخدمتش رفت
که آن  هسخن تمام نشد ،این سنگ گفتی زر شو زر شديه گفت اگر بآنحضرت 

زل هکنم به  میگفت اي سنگ ترا امر ن هسم کردتب ،رنگ طال گشته سنگ ب
  .عاشر وفات یۀدر ما ،منشینان درمیان دارمه نفسی با

  

ت ممتاز، آن احوال آن با نیاز با غیر بی نیاز، آن به عشق و مود   موج
 ،عالم د،سویدر گلزار ن .ل استپسر سید راجو متوکّسید ابوسعید  وحید یصوف
در ، ل بودمتاه ،ن گزیدپدرش از چندیري به کالپی توطّ ،عاشق و شاعر بود ،عارف

سال به حاکم آنجا نیاز براي کفاف  هتا پنجا ،رگز گرانی نکرديهکن لیعالم آزادگی 
شصت و و صد هدر ن ،جالل نام پیدا شدسید  با قیجوانی او را تعلّ يدر ابتدا. نبرد

  . شش وفات یافت
  

شریفش  4دتولّ پورخضر شیخ ابوجیواحوال آن الف ایمان بی صفر    موج
مرید  ،اخالق زیستی هت اندیش ستودمهل شعار در گلزار نویسد توکّ .گجرات

سخنان به  .شیخ نعمان اسیري پیوند خویشی داشتبه گجراتی است و  فضل اهللاشیخ 
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کرد که مقبول این  میوحدت وجود به نوعی  ۀمگفتی و بیان مقد هصوفی طور
قاسم  هو شیخ مغربی و شا تبریزغزل بر طرز پیر  ،م بودهو صاحب سخن بود  هطایف
   .گفتی انوار

  

ی که در هگرو هاز سومرّ موالنا اسماعیلاض بی دلیل احوال آن فی   موج
د هاو زا هخانقا .ناموران مشایخ آن دیار بودنویسد از  میدر گلزار  .بود، سند است

احتیاج  هشد که حاصل آن را ب میتخم زراعتی  هزار خروار غلّهبود چند 1آشنائی
در سال  .طریق خاص او خدمت گزاري درویشان بود ،کرد مینشینان  هصومع

  . به رحمت حق پیوست هنُ ایشت هصد و نود و هن
  

و مرید  هخلف و خلیف افضل محمد شیخ  احوال آن عاشق ذات صمد  موج
نگام زندگی پدر بزرگوار هدر گلزار نویسد در  .یوسف تمیمی انصاري است شیخ

پس  ،خود شیخ جالل کرد برخی تحصیل دانش در خدمت عم ،خود جانشین بود
با فقراي  هپیوست هعلوم از درس شیخ ابوالفتح مفتی فرمود ۀاز رحلتش اکتساب بقی
ی خیال مالقات اغنیاء روزگار هگا .آگین مصاحب بود تتجرید گزین و محب

ف گشت م در خواب مشرّوسلّ هوآل هی اهللا علیچند بار از دیدار پیغمبر صلّ ،نمود
به تاریخ بست و یکم  هزار و سهدر سال  ،البحر دعا خواندن یافت دستوري حزب و

  . ازین عالم سفر نمود صفر
 ۀخلف و خلیف یمهقاضی ابرات مستقیم، احوال آن درویش به محب  موج

با  ،اوست ذوب عمجدر گلزار نویسد قاضی قطب م. پدر خود قاضی محمد است
غایت خوش اخالق عمري در ه ب .کماالت صوري و معنوي خوش رقم بودوجود 

را برقع جمال  2سیاز توابع کالپی به رسمی علوم درس گفت و مدر بنواري ۀقصب
اوست که در بیان  ةنام کتاب فارسی جمع کرد» نسب االنساب«. درویشی نمود

در  .ار سال عمر یافتهفتاد و چه .نسب اجداد پدري و مادري خود جمع آورد
                                                 

  بود» اشیاي«: د.  1
  را » به درستی« گفت : د. 2
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  . جري انتقال نمود در بنواري است مرقدشهار هزار و چهرمضان 
  

بخش  هحضرت شیخ الرحمت رسانی خلق فیض بخش، ه احوال آن ب  موج
در گلزار نویسد صاحب پیدا کرامت  .همالووریست از توابع سارنگ پور هتنسوي 
ر کس هفرمود  .پیش شیخ نالش آوردند همردمان قری، سالی باران نیامد ،بود

 هاي من رسن بستپ به خادمی فرمود در .حاضر سازند چنان کردند هشیرینی آورد
باران نبارید، پس گفت، من سزاوار سنگسارم نوبت  .چنان کردند ،بکشند هگرد قری
چندان بارید که کشتزار را سیراب گردانید  هکت نرسید که ابر پدیدار شدبدان حر

مرقد  ،بست و در کسوت زنان زیست هعمر دستار بر سر ن ۀه بقیین قصزس اپ
  . همان دیهشریفش در 

  

در گلزار  شیخ آدم صوفیوفی احوال آن افضل متابعان احکام تص  موج
ق خاطر گاذرونی تعلّه چون او را ب هنیداگري گذر هنویسد ابتدا در عنوان سپ

 هترك آن وادي نمود گردید بعد چندي عشق صوري حقیقت معنوي را رسانید
  .1انتقال یافت هرم زندگانی نمودا خوش و خّهتمد ،نامرادي گزید ةشیو

  

 ،ابه استهم هسید نفس علی نویسد از دی ةدر تذکر قاضی اسداحوال   موج
 ت العمر بر ریاضت و عبادتمد ،دي بودهشیخ مومن مشمرید  .ماند میاکثر به کاشان 

 ۀآخر عمر جذب هکرامت بسیار ازو سر زد ،خلق کثیر مرید و معتقد او بودند هگذارنید
محبو  هرسوا به کوچـ  ق خاطر گرفت وفروشی تعلّ هوهق ۀت او را در ربود که به بچ

  :همان حالت این اشعار گفتهدر  ،گشت میبازار 
   ییگرفتم علم رسوابر دوش 

  

  ییدر بر کردم عالمت شیدا  
  
  

  یشدم ز شیخی و بالی هآوار
   

  ییفرما می هقربان سرت شوم دگر چ  
  

  

پربار والیت، آن مست  ةار کرامت، آن شجرخّزاحوال آن بحر   موج
                                                 

  »نموده«انتقال : الف.  1
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 ةحضرموت بلد ی حضرموتینمی سیدي الشیخ ابی بکر بن سالموتی هاه انوار ةدهمشا
ر مشایخ و اکمل اولیاء جامع بین العلم و الحال هاز اش ،یمن استور از توابع همش

رف طی قین نویسد ویرا تصدر زادالمتّ .هو مقامات علی1هرهوالوالیت و کرامات با
مریدي داشت که عیالش در  هچنانچ هاکثر حج برین آئین بجا آورد ،بود االرض

به شیخ التماس کرد که از احوال  ،الع نداشتاطّ اهاخبار آن ها بهتاز مد ،ه بودمکّ
براي  هوهق هدیهشیخ در ساعت از احوال عیالش خبر داد و زا ه،ایشان خبر نیامد
بعد از  ،داشتهرا نگا هدیهوي تاریخ را ضبط کرد و زا }داد{ عالمت وي بوي

خود درمیان آورد  ۀا که به وطن اصلی رجوع کرد و این حکایت به اهل خانهسال
شیخ  .ار کرد که سر مو فرق نبودهش نیز اظلبود عیا هشیخ به او خبر داد هو آنچ

  . دارد ضشیخ ابن فار هقصید ۀدر معارض هئیبا ةابوبکر دیوان از اشعار و قصید
  

وي را ابوالحرم از  شیخ ابو الحرم یمنیا از ما و منی، احوال آن مصفّ  موج
 2م آمدوسلّ هو آل هاهللا علیی آن گویند که مادرش در حمل به زیارت رسول صلّ

وي  .وي را ابوالحرم گفتندي هبر در کعبه بزائید بدین وج دش برابر شدوقت تولّ
یوخ و است و در علم قرأت شیخ الشّ هرهمط ۀمدین ياهاز اکابر علما و فق

وي شاگرد  .اویند ةاء حرمین شریفین تالمذجمیع قرّ ،آن دیار ةاستاداالساتذ
شیخ عبدالحق در  .شیخ ابن حجر عسقالنی هیک واسط وي به يابوالحسن بکر

رف شد عنایت به حالم فرمود چون فقیر به زیارت او مشّ 3قین نویسدزادالمتّ
ی هتوج، م آرزو کردموسلّ هوآل هی اهللا علیجمال با کمال رسول صلّ اي دیدارتمنّ

قرآن و حدیث  اتآن مطلب فایز شدم و به دیگر فواید و اجازت قر هنمود که ب
  .در بقیع مدفون شد ،زار و یک وفات یافته هدر سن .ممتاز فرمود

  

د که هامالك، آن مشا ۀش دلدوز سینهد که تیر آهاحوال آن مجا  موج

                                                 
  »ماهره«کرامات : د.  1
  ندارد» آمد«: الف.  2
  چون »نوشته«: د.  3
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شیخ افضل قطب وقت  ،نشاط و مسروري 1رف مقاماتآن متص پرواز اسرار افالك، شهنگا
نام پدر بزرگوارش شیخ  .بودلقب استاد الملک ه ب باز وفور علم ملقّ جونپوري

ه ب ،اقامت گزید به جونپور هلی بود از آنجا نقل کردوفاروقی از روساي رد هحمز
دیوان  ه،زمان ۀخوارق یگان کماالت و، در د بودهمشا د وهمجا غایت مرتاض و

که  هنوشت هشیخ بر شریفی حاشی ةبه موجب فرمود ،اوست شید شاگردعبدالرّ هشا
ین شیخ شمس الد محمود و مالّ و ه،علم مناظر وراست درهمش هعلما به رشیدی در

غایت ستر ه در کرامت و خوارق ب .اویند ةجونپوري از تالمذ هد مابرادر شیخ محم
م هان انتقال نمود در غم او نوزدهمحمود شاگردي وي ازین ج چون مالّ .نمودي

ازین عالم رحلت جري هدو  زار و شصت وهانی سال م ربیع الثّهو به قولی شانزد
  .قبر در جونپور ،نمود

  

دایت رحیل، آن از هاحوال آن در کماالت بی عدیل، آن در وادي   موج
 انیان نویسدهملفوظ مخدوم ج ۀدر رسال حضرت شیخ اسمعیلواصالن ذات رب جلیل، 

ه ر پنجگانی نماز در مکّه ،غایت بزرگ بوده ب ،ر اقامت داشتهنام ش 2در جابل
تمام خلقت ازو سبق  ،رف و علم عجیب داشتگذرانیدي و تص هرفت هممعظّ

ر کرا مشکل پیش آمدي او را یاري هرسانیدند و  میگرفتی و خبر تمام عالم بدو 
ر ه هاطعما یل یک جوان باللّ چون فقیر بدو مالقات کرد دید وقت نصف .دادي می

اصرار  ،انکار کردم ،ف تناول گشتجنس از آسمان به او نازل شد فقیر را مکلّ
م به میان آمد آخر به ر جنس تکلّهبعد از فراغت طعام از  .متابعت کردم ،فرمود

  .فقیر بیعت کرد رخصت شدم
  

در ملفوظ  3شیخ اسمعیل ختالنیرف جاودانی، احوال آن صاحب تص  موج
روز سرود شنید و به تواجد و سماع مشغول  هشبان هانیان نویسد سهمخدوم ج

پس آواز آمد که تا روز  هزر انداخت هآمد دید دو مرغ دو بیض هچون به افاق ه،ماند
                                                 

  نشاط» مقام«: د.  1
  رهنام ش» حامل«: الف.  2
  »جیالنی«اسمعیل : د.  3
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این  .تو باشد هایش خرچ خانقاهند داد که بهین خوازر ۀا دو بیضهقیامت این مرغ
ها هم رسیدن بیضهن بآلا هفقیر به چشم خود دید هممقد مان هین جاریست و ي زر

  .اوست همصرف خانقا
  

 شیخ امین الدین بن شیخ علی بن ضیاء الدینآیات معانی،  ۀاحوال آن مجموع  موج
در خدمت شیخ اوحدالدین  .هزمان و کامالن عصر بود ياز عرفا انییبل مسعود

سی و فتصد ه هدر سن ،و بعد از وي جانشین او بود هعبداهللا به مراتب عالی رسید
  .جري وفات نمودهو پنج 

  

در  .ص استایزدي تخلّشیخ امین الدین احوال آن مشروع دین،   موج
د رع و موحغایت متشّه ب هصوفی ۀعلی قلی خان نویسد از بزرگان سلسل ةتذکر

  .صاحب کرامت و کشف بود
  

، آن ه، آن از کثرت کرامت گنجینهاحوال آن از وفورِ خوارق خزین  موج
 خان نویسدقلی  علی ةدر تذکر ندرسکیفحضرت میر ابوالقاسم سلطان وادي وارستگی 

صحبت  هشان و اجامربالباس زر پوشیدي و با او ،بایزید زمان بود1فودر تص
گرفت  میخروسی زیر بغل خود  هخروس بازان حاضر شد ۀمعرک ۀدر حلق ،داشت

و چندین علوم جفر و اعداد کیمیا و سیمیا و تسخیرات و حکمت را مالک بود و 
که زبان از بیان  هازو سر زد رفات و خوارق عادات در حیات و ممات چندانتص

در  و 2گرفتند میفیض سبق  هبر سر قبر او رفت هطلبه بست ما .است رعذّآن مت
  . انهاضی بود مزار مبارکش در اصفماس عب 3هوقت شا
  

، آن 1ودادو  4تبرباد به محب هاحوال آن دلشاد وادي مواد، آن خان  موج
                                                 

  بایزید» تصرف«در: الف.  1
  »گرفت«سبق : د.  2
  ندارد» شاه«: د.  3
  و» بمجیب«: الف.  4
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علی قلی  ةدر تذکر افضل پانی پتید حضرت شیخ محمتی، هدایم با معشوق در یک ج
ري و باطنی هکماالت ظاه و ب هفضایل صوري و معنوي آراست ۀیخان آرد به حل

ی کثیر ازو فیض علوم از چاشنی عشق مشرب فقر برداشته بود، جمع هپیراست
د همتاع ز ،ق خاطر رو دادندوي تعلّهاو را با زن  هناگا ،گرفتند میمعنوي  صوري و

آن  2ندوان از وي تنگه .آن لیلی داد و مجنون صفت گشت هنگا و تقوي به تاراج
به  ،آنجا رفت هم خبر یافتهاو  ،را فرستادندهمته خویشان خود ب ۀبه خان 3زن را

 هاین پیرانه آید که ب میزن گفت ترا حیا ن ،زار تدبیر روزي بر زن خود را نموده
در  هشیخ ریش و بروت خود تراشید ،بازي میسالی و موي سفید عشق به من 

من بمرد هچون آن بر ،شاگردانش گردید هدرآمد و با سرگروار بود که معبد کفّ هبتکد
او  ،روزي آن زن با دیگر زنان براي پرستش بت آنجا آمد .بجایش نشاندند  ها همه

 هل آن زن بشناخت و چشم پر آب کردبعد از تام ،خود گرفت ۀدست معشوق
 ۀا برداشتی اکنون من حاضرم پس او را کلمهمن تو این قدر مصایب گفت که براي

دخود به پانی پت آور همراهبه تلقین نمود و طی. م گذرانیدندهالعمر با ةمد.  
  

لواي افراشتگی، آن  ۀدست برداشتگی، آن افراشت ۀاحوال آن برداشت  موج
ناصرالعلوي حضرت شیخ اشرف الدین حسن بن قطب وقت ،فضایل و معدن ةذخیر

علی قلی خان نویسد از اهل ریاضات و ارباب سلوك بود و با  ةدر تذکر. الغزنوي
زار هفتاد هگفت  میروزي وعظ  .زیست مییزگاري هد و صالح و پرهایت زهن

 واه گریستند و به کمال ارادت اعتقاد ب میکس در مجلس وعظ او حاضر بودند و 
دو شمشیر در  هبر این قدر اجماع و اعتقاد خالیق واقف شد هرام شاهب .4داشتند می

رفت  هه و مدینآنحضرت به مکّ ،تواند شد میپیش او فرستاد که این ن هغالف نمود
 ،م خواندوسلّ هوآل هی اهللا علیرسول صلّ ۀتصنیف خود بر سر روض هو قصید
بعد ازآن او به بغداد رفت آخر  ،آن سرور بدو خلعت دادند هبه حسب اشارشریفان 

                                                                                                                            
  آن» دواد«: الف.  1
  آن» نیک«روي : د.  2
  ندارد» را«: د.  3
  »میدانستند«: د.  4
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سی و پنج و ایت تواضع به وطن آورد در پانصد هاو را به ن هبن مالک شا سلطان مسعود
  .وفات یافت

  

در  الدین محمود کاشانیشیخ اعزّکماالت انسانی،  ةاحوال آن ذخیر  موج
  .داشت هاهل صفا شانی بزرگ درین طریق ۀعلی قلی خان نویسد از افاضل صوفی ةتذکر

  

به زیور صالح  ابواالسود راعیی ینماهاصحاب ر ۀاحوال آن سرحلق  موج
در  .برد می عمر به سیاحت بسر ه،و به مکارم آداب و اخالق پیراست هستاو سداد آر

از  هرهرش مطهخوا ،ارایک نویسد وقتی اهل خود را گفت پدرود باشید که رفتم
کند شیر بر آمد پس داد که مرا  هچون خواست وضو تاز ،شیر پر کرد و به او داد
 ،داد هو آب درو کرد هی کردهتاز شیر  هرهرش مطهخوا ،حاجت به آب است

ارت کردي آب یافتی و وقت گرسنگی شیر ازآن هط هرگاه ،برفت هگرفت هرهمط
کیش د مرقدش در بال ،جري وفات یافتهدر یکصد و پنج  ،برآمدي خوردي

  .است ن دیارآ رواي خالیق  تحاج
  

، آن مقتداي اهل تفرید، آن روشن دل وحیدفنا فی التّاحوال آن   موج
 ،به زیور تقوي معروف و به فقر و فنا موصوف یحضرت ابواالسود مکّطبع زکی، 

رك آمیزش خالیق ه تو رغبت وافر ب هادهی قدم برون ننهعزلت گا ۀاز گوش
الم ا الشیخ السهاینویسد شخصی به خدمتش رفت و گفت در ارایک  .داشت
 ،از استماع حرف دوستی برجست و جواب سالم داد ،من دوست تو ام علیک

حال بروي طاري گشت و دیگر بر وي طاقت  هو در دوستی چ 1گفت چونی
ق آب و خاك پاك است از رسوم عزیز چون دانست که از تعلّآن رجوع نکرد 

باز گشت و او جان به جانان سپرد  2هدیدارش غنیمت دانست هانسانیت فانی گردید
ارایک سعادت زیارتش در سفر کعبه حاصل ف مولّ .هو در دامن جبل الثور آسود

                                                 
  و در» چوبی«: د. 1
  باز گشت» وابسته«غنیمت : د. 2
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  .1جريهار هوفاتش در یکصد و چ ،نمود
  

روایح حاالت، آن بزرگ و  ۀکماالت، آن لخلخ ۀاحوال آن قمقم موج
صالح به از اکابر ابرار و اعاظم اخیار و  اشمهابو یعقوب  2حضرتکماالت را قاسم 

 ،ون مصري بودماز قول اوست روزي در عیدفطر با ذوالنّ .ار داشتهتقوي اشت
ون گفت این جماعت ذوالنّ ،رفتند میا هشادمان به نماز هباز گشت هعیدگاخلق از 

بیا تا یکجا به  ه،ن یا هدانند که مقبول گشت میانت گذاردند و نمکه ا کنند میشادي 
جري هدو صد  4در سال ،ا بگریم بعد بر ایشانهبر خود  3شینم و نخستبن هگوش
  .یافت 5وفات

  

حضرت محمد اکبر بنی ، 6احوال آن مرید پیر پرست بی قال و قیل  موج
شد خود به مر همراهواریخ نویسد التّۀخالصدر  .ین استقطب الد هشا مرید اسرائیل

رفتن  همرشدش که از را هه و مدینو در سفر مکّ هرفیق ماندسفر بالد و امصار 
ی اهللا رسول خدا صلّ ۀق روضت تعشّهر شد بر دوش خود داشت و از جمتعذّ
بعد از  ،کرد میقوت مرشد و خود  ها آنجا ماند و کتابت کردهتم مدوسلّ هوآل هعلی

ا از کسی مالقات و حسرت و تمنّ هغایت مبالغه مرشد به دهلی آمد و مردي بارتحال 
غایت بزرگ و صاحب ه ب .نمود میفوراً درخواست رخصت اخالق بعد از  کرد می

رفت و چندي  هتدر میر هجرت نمودهچون  ،رویش مدام زرد ماندي ،احوال بود
  .حاجی بابا مدفون شد ۀت نزدیک روضبه موجب وصی ،وفات یافت هآنجا ماند
  

مد نامش عبدالص ،واعظابوالقاسم دینوري بري هر ۀاحوال آن سرمای   موج

                                                 
  »وفات«هجري : د.  1
  ندارد» حضرت«: د.  2
  بر خو» بجهت«: د.  3
  دو» سنه«در : د.  4
  »از دنیا رفت«هجري : د.  5
  »قال«قال و: الف.  6
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د ورع و هو حدیث و ز هاالولیا نویسد به فقۀسفیندر  .بن عمر بن اسحق است
 ۀقوتش از اجرت کوفتن ادوی بود، نفس و صدق امام بود وقت خود ةدهمجا
نود و و سال شش صد  هارم ذي الحجهشنبه بست و چ هدر روز س ه،اران بودعطّ
  .حنبل است1قبرش نزدیک قبر امام  ،یافتجري وفات هفت ه

  

در ارایک نویسد صاحب  شیخ ابوالغیث جمیل الدین یمنیاحوال    موج
 .بود هر کرامات خارقهو مظ هو مصدر انفاس صادق هیو حاالت سن همقامات عالی

اتف آواز هبود که  هنشست هقافل 2روزي در کمین ،کرد میریقی در اوائل قطاع الطّ
این  ،م کسی را نظریستهم چنان بر تو هداد اي آنکه ترا نظري بر دیگر است 

ن بود باز ستاد و به خدا باز گشت و توبه کرد آدر هسخن در وي اثر کرد و ازآنچ
نفس او به ریاضت نورانی و دل او  ،و به خدمت شیخ ابن االفلح یمنی پیوست

 هروزي به صحرا رفت .زو به وجود آمدجلی گردید و خیلی خوارق عادات بلند انم
شیر آمد  ،رفته یمهم آوردن هبه فرا چریدن گذاشت و خوده درازگوش خود را ب

 3یزم آورده ةچون پشتار ،خوردن مشغول شده بدرید و بو درازگوش او را 
 هترا آفرید و آن الیزالی که مرا 4کرد و گفت سوگند شیره رو ب هدرازگوش را دید

اد و به هیزم بر پشت شیر نه ةپس آن پشتار 5پشت تو بار کنم و ببرمیزم بر هاین 
روزي به  .وباشد بر هرجا که دلت خواستهمکان خود آورد و شیر را گفت 

ار از عطّ ،ش عطر کردهخوا هار رفتعطّ ۀش اهل خود به دوکان گرانمایهخوا
ابن افلح ار به عطّ ،فرمود نباشد پس سایر عطر او گم شد ،نخوت گفت عطر ندارم

ار کرامت گفت دو شمشیر در یک میان نگنجد تو هت اظهاو از ج ،نالش او نمود
رفت مشایخ وقت  میرجا که هشیخ به تالش مرشد دیگر برآمد  ،جاي دیگر رو

آخر شیخ کبیر  ؟ی کردهخوا هگفتند که این قدر کمال ترا بس است دیگر چ می
                                                 

  حنبل» احمد«امام : د.  1
  »مکین«در : د.  2
 دراز» حال«آورد : د.  3
 آن» به«سوگند : د.  4
  پس» هیزم«: د.  5
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آنحضرت  هبول نمود چنانچشیخ او را ق ،علی اهل دل رسید التماس صحبت کرد
و در شش صد  ،بودم به دریا واصل شدم هکه من قطر هدر تعریف شیخ علی نوشت

 .جري وفات یافتهو یک  هپنجا
 ۀآزاد، آن فایز مرتب ةام صبی بنداحوال آن ولی مادرزاد، آن از ای موج 

 .ابرار زمان خود بود ةعارف روزگار و برگزید حضرت شیخ ابوعلی سنديخداوندي 
ار سالگی خرق هم غیب از کشف حقایق قدرت بخشید و در سن چهاو را مل

من فنا از وي  هاست و بایزید گفت 1وي از استادان بایزید .عادات ازو به عمل آمدي
در اوایل مادر و پدر را وداع  ،آموخت میآموختم وي از من قرآن  میدر توحید 

حجاز پیوست و مناسک حج آورد و در رکن عراقی به خضر مالقی  ۀبه قافل هداد
در سفر و حضر به  هاو پیوست ،شد و خضر او را حضرت امام موسی کاظم سپرد

ار به وطن مالوف رسید هقند هبعد از وفات امام به را ،ماند میخدمت امام حاضر 
ضیق  از ایران اطراف و اکناف را جزو  کرهو کوس ارشاد نواخت و اهل سند ب

فتاد و هو در یکصد  ،ض اهل بیت رسالت آزاد ساختغی بهی در تنگناهگمرا
  .ر مدفون شدکّهمضافات سند ب هدر قری ،جري انتقال نمودهفت ه

  

غایت ه ب یغشیخ ابوالواحد فاراحوال آن مرجع اصحاب آوارگی،   موج
د و تقوي و طالبان هفت اقلیم نویسد سالکان طریق زهدر  .درویش وش بود

م هشعر  .نمودند میاو سلوك  ةوي معتقد بودند و بر فرموده دي بهو ارشاد 
بسیار خوارق و  ،مزار دارد هرونچهنست در باشیخ وي پیر اعرابیبن احمد  ،گفتی

 همه هآمد خرچاو به  ةرچند که خشت در مقبرهکرامت از مرقدش جاري است و 
ور استهآوردند این نقل آنجا مش هار کرداز عربستان اعرابیان تی.  

  

ل و صاحب کمال، آن صاحب کرامت و عالی احوال آن متوکّ  موج
فت اقلیم نویسد از هدر  حضرت احمد بن الجعداحوال، آن سلطان اقلیم فواد، 

از شیخ  هبه ا ثناء را ،نمود میروزي با اصحاب خود قصد مالقات  .الن بودمتوکّ
                                                 

  و بایزید» ماهر نداشت«استادان : د.  1
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 ،م جدا شدندهافتاد از  هفاق نبعضی سخنان کرد اتّ ةارادشیخ سعید  ،سعید مالقی شد
شیخ  ،ی استمالقی شدند با شیخ سعید گفت فقرا را بر تو حقّ مهروز دیگر که با

شیخ  ه،شیخ گفت برخیز و انصاف د ،است هنشد هی متوجسعید گفت بر من حقّ
او را مبتال ر که بنشاند هشیخ گفت  ،رکه ما را برخیزاند او را بنشانمهسعید گفت 

شیخ احمد  ،ور رسیدهبودند به ظ هگفت هر یک از آن دو بزرگ آنچهپس  ،گردانم
کند  میاعضاي خود را  همهسعید مبتال به این شد که برجا نماند و شیخ  همعتقد شد

  .برید تا که بحق واصل شد میو 
  

فت اقلیم هدر  یم بن داؤدهحضرت ابرااحوال آن عاشق محمود،   موج
 ،رفت شیري قصد او کرد میدرویشی در وادي  .اصفیا بود ۀاتقیا و کعب ۀنویسد قبل

 هخود نگا ۀدرویش بر جام ،اد و برفتهافتاد روي بر خاك ن هچون چشم بر خرق
 هاز برکت این پارچ بود دانست انحراف شیر هدوخت ویم برهابرا ۀاز خرق هکرد پار

ل گفت راضی آن است که سوال نکند و توکّ ،یم استهاز سخنان شیخ ابرا .بود
  .است هجل ضمان کرد که خداي عز و هآرام گرفتن بود برآنچ

  

احوال آن مطبوع طبع عارفان، آن ممدوح مدح واصالن، آن به عشق   موج
 ه،از بزرگان و نیکان بودحضرت امین الدین حسن درد و محن، ه دایم ب دوست
 هفت اقلیم نویسد وقتی خواجهدر  .داشت هو مفاخر پسندید هحمید 1مناقب
 هت مستی خواجامین الدین به علّ همالزمان خواج ،ان وارد شدهبه اصف2حافظ

ا هحافظ عذر هبه خواج هوي رفت ،ر گردانیدندهیر کردند و گرد شهحافظ را تش
  :که مطلعش اینست هحافظ در شکر آن غزلی گفت هخواج ،نمود

  شد حافظ پس از چندین ورع لیکن هرهرندي ش به
  غم دارم که در عالم امین الدین حسن دارم هچ

  

  

                                                 
  حمیده» صاحب«: د.  1
  ندارد» حافظ«: الف.  2
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در  .هوقت بودقطب  ،شیخ ابوبکر شادانآزادان،  ۀاحوال آن سرحلق  موج
 .نمود میبه صوالح اعمال و حسنات افعال مبادرت  هفت اقلیم آرد که او پیوسته

 هردن او نوري تابیدي چنانچگا از پس هکه شب هامام الدین رافعی در تدوین آورد
  .هسی و یک بودو وفاتش در سال پانصد  ،روشن شدي هاطراف خان

  

سی سال  دهابو الحسن زاواحد،  1ل فردو توکّ احوال آن در انزوا  موج
صد و چهل و پنج  هدر س .افطارش به نان و نمک بود ،زیست می رهالد2صایم

  .رخت اقامت به عالم باال کشید
در ملفوظ خود  شیخ اجل شیرازير کارسازي، هاحوال آن مظ   موج

است من خدمت او دریافتم پیري بزرگ و با  هحضرت شیخ گنجشکر نوشت
ان نیک همن چشم پر آب کرد و گفت بیا اي لنگر ج حۀوقت مصاف ،عظمت بود

رگز ندیدم کسی را که از خدمت او محروم هماندم  شهچند روز به خانقا ي،آمد
درویشی را دیدم زار و  هبه بادی ،م دعا کردهچون رخصت شدم مرا  ،باشد3هرفت

در خاطرم گذشت که این  ه،استخوانی و پوستی در وجود مبارکش ماند هنزار گشت
 همن آگا ةبر خطر ؟خورد می هاست چ هت مسکن گرفتاز چند مد همرد درین بادی

 جزمن  ۀوظیف ،مسکن دارم 4چهل سال است که درین غارفرید ي فرمود ا هشد
  .هروردي نعمت ازو یافتهاب الدین سهسید نورالدین مبارك مرید شیخ ش .خاشاك نیست

  

فرزند قطب االولیا  رهجپ شیخ ابوحفصبر، هاحوال آن سالکان را ر  موج
علم تسخیرات ارواح و  ،گفتند میان الجوریست وي را شیخ الحسن درالس ضقی

در نیشاپور به  ه،یگان هو فنون شریف هعربی 5در علم ،بود هاعداد اسما را افراد زمان
قریب دو صد غالم  ،د و تقوي و عبادت گزیدهز هخدمت ابوسعید ابوالخیر رسید

                                                 
  »مرد واحد«: د.  1
  رهالد» صیام«: د.  2
  ندارد» رفته«: د.  3
  مسکن» قار«درین : الف.  4
  »علوم«در : د.  5
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شتاد و پنج سالگی در سال هبه عمر  ،و کربال و نجف آزاد کرد هه و مدینمکّ در
انی غیر ثجرهابوعبداهللا  .ان رحلت نمودهفتاد و شش ازین جهو ار صد هچ

ار هدر رمضان چ ،م صاحب حال و کرامت بودهجر است لیکن او هابوحفص 
 .ان درگذشتهشتاد ازین جهصد و 

  

 بدیع الدین ،د پور سیلک رسیدسیر کنان به محم 1ريیمجا هشااحوال   موج
بعد چندي که وفات نمود  ،بسیار بزرگ بود ،ست مزاج غنی از احتیاجاگفت مرد ر

د صداي عظیم مثل آواز توپ به گوش خلق آنجا رسید ش چون انحراق روح او
  .و عجیب است هاین طرف

  

ع اسرار کماالت، آن صوفی کامل باحوال آن مجمع انوار ذات، آن من  موج
رین نویسد او صاحب سیرالمتاخّ محمد امین درویشد کیش، عاشق صادق تجرّ

ر و باطنش هو ظای آشکار هاز پیکر مزارش راز عشق ال ،عارف حقیقت اندیش بود
ر و رضا جوي محبوب ازل هاز اوضاع احوالش ظا ،ت پروردگارلباب از انوار محب

که  هم دیدهاین قدر تاثیر صحبتش فقیر  ،رهافعال و اقوالش با یزل از د لمهو شا
ت خدا و رفت و محب میواي دنیا از دل بیرون هاش  هد ورود و محیط تکیبه مجرّ
ا ها به ریاضت و عبادت بیدار روزهشب .گرفت میازین عاریت سرا در دل جا انقطاع 
بعد ساعتی کم و بیش  .ر پروردگار بودجوم مردم مراقب احوال متذکّه به وجود

اي دیگران چون بسمل در بر هکشید که دل مینوعی از دل سر ه با محبوب ب هنعر
 هآن صاحب نفس خالی از حالی و کیفیتی نبود و مرشدش شا هخالص .طپید می

ور و از ثقات علو مقامات آن هبه کرامات و خوارق عادات مش عظیم آباد 2محامد
 ةی افادهگا هگا ،ا اندك جذب به مزاجش غالبسالک بود ام ه،بزرگ استماع افتاد

  .فرمود میم هري هدرس ظا
  

                                                 
  »رياحم«شاه : الف.  1
  عظیم» به«محامد : د.  2
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احوال آن به یاد دوست لب بند، آن مصلح معامالت دردمند، آن به   موج
صاحب کرامت االولیا نویسد سیاحت . حضرت شیخ اسحقور آفاق، هکرامت مش
 ،سخن کمتر گفتی ،در دهلی سکونت داشت هکشید هو ریاضت شاقّ هبسیار کرد

پسري سالی او را  هدر پیران هحق سبحان ،ستمهاکثر فرمودي که من منتظر پسري 
است  هدر خان هرچهفرمود که  هبه خادم هبعد از والدت او روز جمع ،عنایت کرد

فرمود از  ؟شما کی چیزي بود که امروز باشد ۀگفت در خان هخادم ،بیا تا نذر کنم
حاضر کرد آن را به فقرا  هنهک ۀو دو جام هسیر غلّ هس ،باشد بیار هرچهکم و بیش 

 ،و حالت بسیار کرد هگفتند آنجا رفت گری میسرود  1همسایه  ۀخان در ،داد
بجا آورد و از  هآمد غسل جمع 2بعد ساعتی چون اش آوردند هبه خان هبرداشت

در  ،قرآن بخواند ودراز کشید و جان به حق تسلیم کردیاران وداع شد و قدري از 
  .وفات هنود و نو سال یکصد 

  

 ،احدیت معدوم عالم علوم به فناير همولوي اطر هاحوال بزرگ اش   موج
 ۀئدر ما هکوید رفته از بنارس ب ،غالب بود وع و تقوي خیلی برشرّت ،بسا با برکت

  .اثنی عشر وفات
  

در  ام الدینحضرت ابن حسلمین، ااح رسول رب العاحوال آن مد  موج
 ،مردم بر والیت او معترف بودند ،ر شاعر بودهنویسد به ظا می هدولت شا ةتذکر

به  ،ستانهخوسف من اعمال کو ۀوطن او قری ،نظیر نداشت لدر قناعت و توکّ
ستان رفتی و گفتی به فکر هاز صبح به کو ،حالل کشتکاري کردي ۀت لقمهج

م وسلّ هوآل هی اهللا علیاین شعردر مدح رسول صلّ ،آنجا با خدا مشغول مانديم ور میشعر 
   :فکر اوست
  آستین هآستان تو رضوان ب هاي رفت

  

  تو زلف حور عین جاروب فرش مسند  
  

 
                                                 

  می» همسایه کرد و«: د.  1
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احوال آن واصل بی دالیل، آن عارف به جمیع فضایل، آن سبقت   موج  
شیخ در  .مولد و مقامش نیشاپور است ابوالقاسم نصیرآبادي هخواجاستادي ه ب هبرد

از حفظ سنن و حقایق شاگرد امام  ،ارت داشتهوف بود به انواع علوم مو تصحقایق 
ه آخر عمر به مکّ ،بزرگان وقت صحبت داشت هو با ابوبکر شبلی وغیر شیبانی
پس بر  ،جاي تست هاو گفت چ ؟جاي تست هابوعثمان مغربی ازو گفت چ ،رفت

فتاد و دو یا شصت و هو صد  هدر سن ،ه شدوي در مکّو  ماند که مغربی برفت ن
  .پنج وفات

  

و  شیخ محمدو  حضرت اسمعیلث نقش اسم اهللا، احوال آن مثلّ  موج
غایت ه ب ه،انیان نویسد که فقیر ایشان را مالقات نمودهمخدوم ج ۀرسال در عبداهللا

خواستند  مینمودند و طعام و شراب از کسی ن میعظیم  ةدهو مجا صالحیت داشتند
  اهللا علیهرحمۀ، ي مسجد معتکف بودند ها هکردند و در حجر میو سلطنت قبول ن

  

ی هپسر سید عمر سند یمهسید ابرااحوال آن درویش با قدم مستقیم،    موج
انپور بود و برخی گویند از هدر گلزار نویسد ابتدا بود و باش او نواح بر .است
د  هرهسندي است و جمعی بر آنندکه از بقاضا الن قاضی متوسد محمیابان میر سی

ان آن از هبرو وار در بیان وحدت وجود هبسیار در شا .است هدویهجونپوري م
ان هدویت برهگویند که بر دعوي ختم والیت و م میو نیز  هنگاشتدست خود 

  .زیستی هت از کثرت خالیق کنارهدر ج هآمد ان پورهاز بر ،داشت
مرد بزرگ و  هه،دساکن گ وهشیخ اچ، هاحوال آن معدن معارف عمد  موج

ن هکماریاضت کیش و نیک اندیش آزاد از عالیق کم و بیش مرید پدر خود شیخ 
ر دست باین است که از ق هف عالی بود و از آن جملاز اولیاء صاحب تصرّ .است

 این حرف در ،و را گرفت و مرید ساختهاچخود دست پسر  هخود برآورد
ر استهر دو ظاهپدر و پسر  ۀمرتب قبولیت و علو.  

  

ن آ شیخ اسحق کاکو ،ورو بر احوال آن از رفیع والیت با یار   موج
ور مردم بدو به هدر ال ،نویسد پدرش کاکو نام داشت ونییدر بدا .وریستهال
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د و جامع جمیع علوم و هل و زار و متوکّدانشمند متبح ،والیت اعتقاد داشتند
گفت و  میپرسیدند از خود سخن ن میصوفی مشرب و مدام به حق مشغول و تا ن

 هشد هپیاد هبعد فراغت از درس به صحرا رفت ،از صید و شکار ذوق وافر داشت
بست و  ،بود زآن وقت از صد سال متجاو هفقیر به مالزمت او رسید ،صید کردي
  .نود و شش به قرب حق پیوستو صد هانی در نیکم ربیع الثّ

  

از قوم ترك دانشنمد  شیخ احمد شرعیقی و ورعی، احوال آن متّ   موج
در  هو حقیقی هو رسمی هو نقلی هر و درویشی بود با جمیع اقسام علوم عقلیمتبح

بست و و صد هن هوفات او در سن ،سن بود بسیار کبر ،ن داشتدیار چندیري توطّ
  .تاریخ اوست »اخیار ةقدو«جري هشت ه

  

دایت کیشان، آن ه ۀدرویشان، آن ممتاز طایف ۀاحوال آن خواج   موج
االولیا آرد در کبار مشایخ ةدر تذکر انیهحضرت ابوسهل اصفحقایق معانی،  ۀگنجین

جنید را به نسبت او مکاتبات بیشتر اند و  هخواج .غایت بزرگ بوده معتبر و ب
سخنش در حقایق بس عظیم و بلند باید شمرد و معامالت و  ،صاحب بوتراب بود

او گفتی مرگ من مثل مرگ خود  .بیانی شافی داشت هریاضات آن کامل زمان
ابوالحسن گفت لبیک  میرفت و  میروزي  ،ندانید که بیمار شوم و به عیادت آیند

بخوان که غیر از حجاب  هگوئی که کلم میبخوان گفت مرا  همزین گفت کلم
  .این بگفت و جان بداد ،ت درمیان معبود دیگر سرادق ندارمعزّ

ر کیفیت هاحوال آن ذیشان اندر علوم، آن واقف غیرمعلوم، آن ما  موج
در  .از اوالد شیخ اعظم ثانی است نويهداد لکهحضرت شیخ الو معنوي،  صوري
اد داشت و رف بود و طبع وقّد صاحب تصتعباالصفیا نویسد از دانشمندان مةتذکر

 .هنوشت هدر نحو رسال ،نظیر نبود1ربیتشعو اصول استاد در  هفقدر  .ادنی نقّهذ
از تصنیفات او دو چیز  ،ام هخدمت او رسیده نویسد من ب ونییصاحب تاریخ بدا

مان قدر سطور هعرض نیز  زا سطر و هاردهکه در طول چ هاول رسال ،غریب دیدم
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دویم  .یافت میاستخراج ازآن علم  هاردهبودند و احکام مسایل چ هجدول نوشته ب
را قبطون نام آن که عبارتی به روش مقامات حریري داشت و ۀپنج مقام از رسال

گفتند که این  میبرادران شیخ  .گفت که دارم میم هبود و تصنیفات دیگر  هادهن
با قاضی  هآمد 1قبطون تصنیف حکیم برنی است که در حضورعلوم و  هاردهچ هرسال
شیخ اعظم ثانی آمد  ۀاز تعلیمات روزگار در کتب خان ،نمود هاب الدین معارضهش

  .هدست ایشان رسیده از آنجا ب
  

 رو مرغوب، همحبوب، آن با صوم به تالش ما دیا رداحوال آن بی نوم   موج
دو  ،داشت هزاوی هقلع زیردر فرخ آباد  حضرت شیخ احمدصمد،  هدرگا ۀآن خاص

تواضع مسافران و نوکري خدمت و قوت خود  ،خاموش شیردار او را بودند ةدما
چندي  ،شیخ خدابخش گوید که من امتحان بسیار نمودم .چوپان از آن شیر بود

ی که احوال مبود هکمین گاه روز ب هت برین کار مصروف داشتم که شبانمه
ی هجستجو در شب و روز گا همهدرین  2حقیقت آنحضرت را دریافت نمایم

عاشق صادق و  هدهغایت بزرگ و صاحب مجاه ب ،باشد هندیدم که او خواب کرد
ار خرق عادات بر هحال او افتادي بی اظبه که نظر  کس را  ره ،است هبودقی عابد و متّ

  .کماالت والیت او قایل شدي
ر شان بی هت، آن عادل خوش طینت، آن مظل بی منّذاحوال آن با  موج

در  .نامش جعفر بن احمد بن محمد است ابوالقاسم رازي هخواجصاحب وقت  نیازي،
 ه،واري و ابوعلی رودباري صحبت داشتحن عطا و محمد ابی ببا ا ،بودي نیشاپور

نمود چنانکه درویش از دنیا برون  هرا تواضع این طایف همهمال بسیار داشت 
د کمال و هار چیز مثل او دیگري را نبود جمال و مال و زهگویند چ .رفت

  .شت وفاتهفتاد و هو صد  هدر س ،سخاوت تمام
  

ري از کثرت، آن محو به وحدت، آن در کمال بلندي، باحوال آن   موج
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که نامش اسحاق بن محمد بن اسمعیل است مرید ابوالقاسم سمرقندي  هخواج
و عیب نفس و آفات اعمال بسیار  ویرا سخنان نیکو در معامالت ،ابوبکر وراق بود

مشایخ وقت در وصف وي گفتی که از عرش تا فرش نظیر وي نیفتادي مگر  .اند
 ،خلقاخالص وي با خدا بود و مبنی بر توحید و  هتواند و این کلم هسبحان بحق

م اگر پیغمبري روا وسلّ هو آل هی اهللا علیدر حق پیر خود گفتی بعد از مصطفی صلّ
ام ابوبکر وررا با وي سخنان عجیب  هر بزرگ زمانهابوظا .اق بوديبودي در ای

  .دو وفاتچهل و و صد  هس 1م سالدر محرّ ه،درمیان آمد
  

 انی، آن واقف رازاحوال آن محرم اسرار سبحانی، آن مدرك معامالت رب  موج
در نفحات نویسد ویرا طاوس . ابونصر سراج هخواجپیشواي قوم  2معراج، آن

دات شانی عظیم هر و باطن کامل و در ریاضات مجاهدر علم ظا ،گفتند میالصحرا 
 ،مرتعش بود همرید خواج ،دارد هتصنیف اوست و دیگر تصانیف الیق هلمع ،داشت

در  ،دادند هاو را خلوت خان هیزیونشرمضان بغداد آمد در مسجد  هدر یک ما
به روز عید  ،آوردي میکرد و به شب خادم قرصی نان  میتراویح مدام ختم قرآن 

سخن در  ،وقتی در شب زمستان آتش بود .قرص به طاق یافتند همهکردند  هکه نگا
کرد و  هابونصر برخاست درمیان آتش حق تعالی را سجد هخواج ،رفت میمعارف 

مغفور  3که بر روي خاك من بگذرانند هر جنازهآسیب بدو نرسید و قول اوست 
  .4بردند میبراي دفن  هپیش قبر او داشت هر جنازهذا طوسیان هبود ل

  

احوال آن فرد دیوان صمدیت، آن غرق بحر احدیت، آن فاتح سایر   موج
 صحبت گزین حاتم اصم .ویرا ابوتراب بخشی گفتی بوتراب هخواجقطب وقت  ،ابواب

 .ل نظیري نداشتد و توکّهبه علم و فتوت و ز ،ابونصر بود و جال و استاد عبداهللا
 ،وي عرض کردند حوران خود را بر ،سحر در خواب شد ،روزي در حرم رفت
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از وي گفتند  ،دارمگفت بر من چندان استغراق غالبست که از حور و قصور کار ن
کس را چیزي دادم  هاز کس چیزي گرفتم ن هگفت سی سال ن ؟یچ احتیاج داريه

 هدر سفر اصحابش تشن .من از خدا احتیاج ندارم یعنی به مقام رضا و تسلیم ام
پیدا  هخواستند دست بر زمین زد کاس هکانس ه،شدند پا بر زمین زد آب بر آمد

انتقال کرد به خاکش سپردند پس از چند  هبصر ۀبادیاالولیا آرد در ةدر تذکر .هآمد
در نفحات  .هادهن هو عصا و کانس هو خشک شد هبر پا ستاد هسال دیدند رو به قبل

  .چهل و پنجو م چنان ماند در دو صد هنویسد در نماز مشغول بود باد سموم زد 
  

عین، ه عارفان، آن ناظر عین ب ۀکاشفان، آن کعب ۀاحوال آن قبل  موج
 هنامش محمد بن حسین سرخسی است مرید خواج ابوالفضل بن حسین هخواج

در  ،شانی عظیم و قربی تمام داشت هدرین را ،ر شیخ ابوالخیرپیبود و ابونصر سراج 
کرد که من به باغی رفتم براي  مینویسد بزرگی بود او نقل  1کشف المحجوب

ی یک سال هابوالفضل بیامد مرا بدید و گفت ال ،طلب برگ توت بر شجر بودم
در آن  ،دانگی ندادي که موي سر بتراشم با دوستان خود چنین نکنند است مرا

روزي لقمان نزدیک ابوالفضل  .ین دیدماي درختان زرهاوراق و شاخ همهحال 
گفت آن که تو  ؟جوئی می هگفت درین ورق چ ،وي اندر دستجزآمد ویرا دید 

گفت خالف تو بینی که از من  ؟گفت پس این خالف چرا است می او ،در ترك
ه کماالت شیخ ابوسعید ابوالخیر ب همهبا این  ،ویرا کماالت بس عالی است .بپرسی

جوار صالحان که ه ب هاست دفن کنید ن همرید خود گفت مرا فالن جا که قمار خان
  .سال وفاتش به نظر نیامد ،ما الیق این نیستم

  

یقین، آن حامی و معین  هاحوال آن صوفی حق بین، آن سالک را  موج
علماي عصر و  یرهاالسرار نویسد از مشاةآدر مر یسینبشر قاسمابوال هخواجدین، 

دایت و هآثار والیت انوار  .مانجا از دنیا برفتهبود و  هنهر مقیم مهکبار مشایخ د
مچنان واقع هبود  هنمودفضایل درجات ابوسعید ابوالخیر را در طفولیت او بیان 
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چند نان حاضر  ،او آمد ةشد و آن این است که شیخ ابوسعید ابوالخیر از حجر
باشد که به من  هالتماس کرد سبب چ دابوالخیر ندا هدیگران بخشید به آوردند ب
و  اند هگفت به پسر خود بگو در فالن طاق از سی سال نان خشک داشت ؟ندادند

و مالیم بر آید چنان  هر کس که این نان گرم و تازهکردند در دست  هبه من وعد
شیخ آنرا  ،مالیم یافت و هتاز آن نان برداشت گرم و چون ابوسعید ،شود هبوي زند

پس فرمود ابوسعید ختم این حدیث بر تو شد اکنون  ،م نخوردهبه او داد و خود 
  .اتصد و بست وف هدر س ،این بشارت ترا تمام باشد ویرا کماالت عالی است

  

 یق دین، آن امام ارباب یقین، آن سلطان اوتاد قطب عالماحوال آن صد  موج
در  هحق از محتشمان این طایف ۀمشایخ و خلیف هوي بادشا ادحد1ابوحفص هخواج

ریاضت و کرامت و مروعبداهللا  هت بی نظیر در طریقت شاگرد خواجت و فتو
 .شجاع کرمانی ازو ارادت دارد هري است و شایح اوردي است و پیر او عثمانب

روزي در صحرا با  .هنگري کرد از آن برآمد به چنان کماالت رسیدهچندي آ
با جنید و شبلی  ،و فرستادهبراي او آ ،اي گوسفند کردرفت تمنّ میاصحاب 

می وقت وفات گفت مرا پایان ابوحفص به خاك عبداهللا سلّ .هاي داشتهصحبت
  .ار وفات یافتهیا چ شصت و پنجو در دو صد  ،سپارند

  

 ،دان، آن امام عابدان، آن مقتداي شرق و غربهاحوال آن سلطان زا  موج
 .متاهدر ورع بی مثال و در ریاضت و کرامت بی  حرب احمد هخواجپیر خراسان 

ی خواب هوي گا .اي احمد حرب باشدپ چون بمیرم سر من در هیحیی معاذ گفت
 آرایند میشت از باال هاستراحت التماس کردند گفت کسی را که ب هاصحاب ب ه،نکرد

    بزرگی ؟خوابش آید هکه از اهل کدام است چگون 2داند میتابند او ن میدوزخ در زیر و 
  .گرفت دل آن بزرگ به تمام عمر روشنی ،بدو گفت هبه مجلس او رفت او کلم

، آن به تصور ذات خیال از هاحوال آن ولی به درجات علو رسید  موج
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فرزند عیسی بن امان  بغدادي هابوحمز هخواجنامرادي ه ب ه، آن خو گرفتهبرید همه
وي را کماالت  .هی و بشرحافی صحبت داشتبخشني سقطی و ابوتراب با سرّ ،بود

 هشتاد و نُهو در دو صد  ،نی بودععشق صادق القول و الم هدر را ،بس عالی است
  .وفات

ر دریاي اح ساحل طریقت، آن دار بحر حقیقت، آن سیاحوال آن طی  موج
 ه،با مشایخ عراق صحبت داشت ،اصلش نیشاپور خراسانی هابوحمز هخواجمعانی 

از اقران  ه،م صحبت مانده خرازو با ابوسعید  هی را نیک دیدبخشنابوتراب 
ممتاز در فراست و  .ت بودمهاکابر طریق رفیع القدر و عالی  .د استینج هخواج
ریاضت و کرامت بسیار و  ه،کشید به غایتو تجرید  هایت رسیدهل به ندر توکّ

افتاد  هو وقتی در چا هکرد 1ل سفر اختیارا بر توکّهوقتی تن .مناقب بیشمار دارد
رسنی  هدید خاشاکی چند جمع آورد هشخصی آمد او را در چا ،خاموش بنشست

در نفحات  .ستاعالی  عزم ل او رااب توکّب و در 2درآوبر هساخت او را گرفت
نمودي  3وجد می به آواز بادی که نویسد در صحت حال و وجد مثل نداشت حتّ

ابوالحفص  هجوار قرب خواجه مرقد ب ،دو صد و نود وفات یافته در نیشاپور ب
ادحد.  

احوال آن عاشق صادق، آن به مرض قلب حکیم حاذق، آن الیق   موج
شجاع  همرید شا ،ري و مسکن نیشاپور اصل از ابوعثمان حیري هخواجپیري، 
صاحب  ،کرامت بس بلند داشت ،مقبول مشایخ و استاد اهل نیشاپور ،است یکرمان

دو صد  در ،االولیا داخل ةکماالتش در تذکر .نویسد مینغمات او را مقتداي زمانی 
  .شت وفات کرد در بغداد مدفون شدهنود و و 

  

انی، پیشواي قوم اهل ن المکانی، آن عالم رباحوال آن متمکّ  موج
شبلی و کبار مشایخ جیل  هاز اقران خواج ر االمريهابوبکر بن طا هخواج ،يرجنس

از  .ی بودهر کرمان شااست و به ابویوسف بن الحسین صحبت داشت و رفیق مظفّ
                                                 

  »اخیار«: الف.  1
   در» برآمد«گرفته » د. 2

  ندارد» می«: د.  3
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 همهگفت  ؟پرسیدند علم چیست .علم همهگفت  ؟وي پرسیدند حقیقت چیست
  .صد و سی وفات یافت هدر س .آن حقیقت است

  
ذوالجالل، آن دایم در مجلس وصال، آن  هاحوال آن باریاب بارگا  موج
 هفایطدایان این تاز مق حمن طفسونجیشیخ ابومحمد عبدالرّشیوخی،  ۀفایز به مرتب

نوشت از چهل سال مرا در 1وقتی به شیخ عبدالقادر .حالی عجیب داشت .بود
شیخ گیالنی  2حضرت .خارجاً هدیدم ن است من ترا در داخالً قدرت رکاب یاب

د را  هدریافت هماز کشف این مقدخادمی پیش وي روان کرد و گفت رسول ابومحم
گوید تو از آن مقام  می .رساند میکه عبدالقادر بتو سالم  وابه واپس برو و بگو 

شیخ ابومحمد را  .مرا بینی هدوري که مرا حضوري حاصل است پس چگون
برخی ازآن در احوال شیخ ابوالحسن علی مرید حضرت  ،کماالت بس بلند است

  .هشد هشیخ عبدالقادر جیالنی نوشت
  

 و عارفان جمال عزّ ۀ، آن کعبلم یزلمکاشفان اسرار  ۀاحوال آن قبل  موج
وي از  ریفعشیخ ابواسحق بن العالم  ۀان ظریف، قبلجل، آن از عاشقان پاك و محب

در نفحات از  .کرد میوي ه ب شیخ ابن عربی توالّ .بود هدان این طایفاآزادان و افر
 ،ام هرسید 3اقوال شیخ ابن عربی که در فتوحات است آرد که من به خدمت وي

گفتند چون  .اند اولیاء اهللا همهشناسند  می رامکسانی که  ،غایت بزرگ مشایخ بوده ب
ا آن است در حق من یگفت این از دو حال بیرون نیست  ؟ا ابااسحقیچنین است 

 4ییکند اول صفت اوشان موافق آن نیکو میی یونیک را .گویند میی یو نیکو خیر
ر که نیکو شد ولی شد نزدیک هس پکند  میی یاست که به حق دیگري نکو هشد

اد الع دمن و آن که بدي کرد از کشف کرد که حق تعالی او را بر حال دیگري اطّ
بود  هسبحان اهللا عجب استغراق او را دست داد .م از اولیاء اهللا استهپس آن کس 

                                                 
  »گیالنی«عبدالقادر : د.  1
  ندارد» حضرت«: د.  2
  »او«بخدمت : د.  3
  »بگوي«آن : د.  4
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  .معاصر شیخ ابومدین مغربی بود ،نشد هسال وفات دید ،در توحید
  

احوال آن شمس العارفین، آن مدارالعاشقین، آن قرابتیان قریب   موج
وي پیشواي عارفان ، در نفحات آرد اشمیهیم هشیخ ابوعبداهللا محمد بن ابراقاسمی 

شد بر  هوقتی تشن .ر داشتهنماي سالکان صاحب احوال بزرگ و کرامت ظاهو ر
 سرد و شیرین براي او از غیب ۀرفت مردم آب بدو ندادند حق تعالی چشم هچا

  .وفات هنود و نو در پانصد  .را جستند نیافتند هبعد از آن که آن چشم .کرد1پیدا 
  

اد، آن عامل به شغل هان اهل زهاحوال آن سلطان اهل عباد، آن بر  موج
مشایخ گیالن و  2نفحات آرد وي از در شیخ ابوعبداهللا صومعیرئیس قوم  ،معیاهللا 

مستجاب  ،ر داشتهاحوال عالی و کرامات ظا .ادان قوم بودهز مشایخ بزرگان
ب آمدي غضبر وقت حاجت او را  .هاکثر مشایخ عجم را دریافت ،عوات بودالد
 .م چنان کرديهگفتی حق تعالی  هرچهاو دادي  هخواستی حق تعالی ب هرچه

وقتی بر سر تاجران قطع طریقان رسیدند تاجران شیخ را یاد کردند فی الحال 
یچ کس را مجال مقاومت هرسید و گفت دور شوید آن قطع طریقان رسیدند 

از وي حق  ،زنی داده ابوصالح موسی به را ببود آن  هدختر او بی بی فاطم .نماند
آن  ،عبدالقادر جیالنی را به وجود آورد تعالی غوث االعظم حضرت سید محی الدین

ابونجیب  .هم یافتهحضرت عبدالقادر ازو تلقین  .کرامات شیخ بود هم از جمله
ي بر وي ی از علم صوري و معنوابواب علم لدنّ ،بود هروردي پیر وي ناخواندهس

  .کشودند
  

را قدم به قدم، آن  3مدم، آن گرامی اولیاهاحوال آن نسیم وصال را   موج
نامش احمد بن محمد  سیلالندا اس بن عریفحضرت شیخ ابوالعبق بی وسواسی محقّ

ی گفت لازشیخ ابوعبداهللا غ .ی بودهاز مقتداي مشایخ عالم به علوم و عارف منت
                                                 

  ندارد» پیدا«: الف.  1
  مشایخ» رئیسان«از : د.  2
  »اولیاي گرامی«آن : د.  3
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م اند که من گفتم نباتات صحرا حاال با من متکلّروزي از شیخ خود ابن عریف 
ا هآن ۀار بر گفتهشیخ ابن عریف گفت زن .ت را شفافالن مرض را دوا ام و فالن علّ

ام پس  ها مشغول نکردهمن ترا براي این چیز ،حق اند هزن راهمغرور مشو که را
از کثرت  .نیاوردم تا به مقصد رسیدم ها خطرهی برین چیزهمن توبه کردم و گا

سی و و در پانصد  هدر اثناء را ،وقت شیخ ابن عریف را طلب کرد هبادشامریدان 
  .شش وفات کرد

  

کاشف اسرار دقایق، آن بیدار عالم آن  ،احوال آن بحر الکنار حقایق  موج
 در نفحات نویسد .پسر حسن بن محمد دقاق است اقابوعلی دقّ هخواجعشق و اذواق 

امام فن خود  ،ر شدهازو ظا هاو سخنان این طایف ۀدر زمان .وي تریاق وقت بود
ابوالقاسم  .مرید قاسم نصیرآبادي و در نیشاپور ماندي ،بود و نظیري نداشت

اق در کشف المحجوب نویسد بزرگی به مجلس دقّ .شیري داماد و شاگرد او بودقُ
وي دستار طبري نیکو بر سر داشت دلم میل  ،ل بپرسمرفت به نیت آنکه ازو توکّ

 هگفت آنکه طمع از دستار مردم کوتا ؟باشد هل چگفتم اي استاد توکّ .هآن کرد هب
این بگفت و دستار به من انداخت پس دست مرا گرفت و گفت درخت  .کنی

باشد من از این طریق از ابوالقاسم نصیرآبادي  هآرد و اگر آرد بی مز هخود رو بر ن
ی هگفتی ال .وفایت رفیع است اندر تصهن ۀویرا کماالت بس بلند و مرتب ،مگرفت

اي خالق  ،روزگار سفید کرديه کردیم و مولوي ما را ب هسیا هما دیوان خود بی گنا
ار صد و پنج وفات هدر چ .ما را سفید کن ةکرد هو سفید فضلی بکن سیا هسیا

  .یافت
  

ی و آن ام فناي احدیت شامل،ی را عامل، آن در هلااحوال آن علم   موج
و صحبت  واز اکابر مشایخ مر ابوعلی سیاح هخواجپیشواي وقت  ه،فن آگا همهدر 

قانی هوي در ابتدا د .ریاضات و کرامات بسیار داشت .اق بوددار ابو علی دقّ
 هدر را ،قطعات با شریکان بخورمه کردي که ب هبامداد دو نان گرفتی و وعد ،کردي

ام یعنی  هخورد هگفتی به خان .وادي و شریکان گفتی که چیزي بخوردرویشان ه ب
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که  1داشت و کس ندانست هم چنان سی سال روزهام  ها خوردهروزي از روز
  .ار وفات یافتهار صد و بست و چهدر شعبان به چ د،دار هروز

  

ان اهل والیت، آن سلطان صاحب والیت، آن بري از هاحوال آن بر  موج
 .نامش فضل اهللا بن ابوالخیر است شیخ ابوسعید ابوالخیرعالم  قطب ،خطرات غیر

صاحب نفحات گوید  .در طریقت تابع شیخ ابوالفضل بن حسن سرخسی است
او را  همشایخ زمان همهجمال اهل طریقت و شرف القلوب  ،سلطان وقت بود

قصد  وابوبکر خطیب از مر .هم یافتهاب اس قصاز ابوالعب هر بودند یک خرقمسخّ
ابوسعید ابوالخیر  هب هنهم شیخ محمد حسنی با وي گفت چون در ،نیشاپور کرد

 هرسی این سوال مرا جواب بیاري که آثار از محو بود یعنی آثار طبیعت بالکلی
چون ابوبکر آنجا رسید قبل رفتن به خدمتش ابوسعید دو کس به  .زایل گردد

از روزي که تو از مرو بر آمدي چون رفت گفت پیغام را باز گو  ،طلب او فرستاد
   :بگوي 2فرمود این اشعار ازو ،پیغام را گفت ،کردم می    منزل به منزل شمار 

  اشک گشت چشمم نگریست همهچشمم 
  

  می باید زیستهدر عشق تو بی چشم   
  

  از من اثري نماند این عشق ز چیست
  

  معشوق شدم عاشق کیست همهچون من   
  

د به مجرّ ،شیخ محمد جواب رسانید و اشعار خواندرفت از  سایل چون به مرو
کماالتش  .فتم روز جان به جانان تسلیم نمودهوش افتاد و آن چنان ماند هبی  شنیدن

ار صد و هارم شعبان سال چهچ هشب جمع هدر حیات ماند هزار ماه ،است بس عالی
  .چهل وفات

  

شوق محزون، آن  ۀد بی چون، آن از غلبهاحوال آن مستغرق شا  موج
در فنون جمیع علوم صوري و  انیصغاس شیخ ابوالعبعاشق صادق  ،محرم راز معانی

صاحب کشف المحجوب  .و عشق نظیري نداشت هدهمعنوي امام بود و در مجا
در بعضی علوم  .گوید ما را با وي انس عظیم بود و او را بر من شفقتی صادق

                                                 
  »نداشت«کس : د.  1
  »آرد«اشعار : د.  2
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 .هندیدم که شرع را مثل وي تعظیم داشتکسی را  هیچ طبقهرگز در هاستاد من بود 
  .معاصر ابوسعید ابوالخیر است ،ر بوداز دنیا و عقبی متنفّ هپیوست

  

شیخ عین العین ه احوال آن رئیس افراد، آن از خالیق آزاد، آن ناظر ب  موج
به خراسان در بیت  هوي را ابوالفضل ختلی گویند که قری ابوالفضل محمد بن الحسین

حجوب گوید که مصاحب کشف ال .ست به دمشق وفات کردای هکه قری الجن
 ،عالم تفسیر و کرامات و ریاضات بسیار داشت ،ارادات من در طریقت به اوست
و نام خود از خلق گم  هعزلت داشت  ها هبه کوچ هتا شصت سال از خلق گریخت

 هوفبود و لباس متص هعمر بسیار یافت ،ستان بوديهو در سیر به کو هساخت
ري است حصیم الهکه نام وي علی بن ابرا 1ریستحصمرید ابوالحسن  ،نپوشیدي

وف کدام و مرید شبلی بود و شبلی را جز وي شاگردي نبود و نزدیک اهل تص
  .2صري مرید اوستحازین باشد که میر علی  هکمال زیاد
  

 دهد و مشاهالعارفین نویسد سخت مجا ةدر تذکر نیک همرزا آدین احوال  موج
د محمد دهلوي  .رك بودمرتاض و ممتاز به عشق و صفا مجد و متببه امیر سی

نیک چون  ،بسوخت هپارچ هگاذر آتش افتاد جمل ۀوقتی به خان .خیلی مالوف بود
  .بود نسوخت ویرا ازین جنس خوارق بسیارند هي خود را که براي شستن دادد مصالّدی

  

 هدر رزم، آن دوخت هاراحوال آن صاحب عزم بالجزم، آن با نفس ام  موج
 ،سندیلوي انیامان اهللا حقّ هشاافضل العصر  ،انیرسول رب ۀچشم دل به چشم

ایت هغایت جوان مرد و نه ب ،ن برترادهمشا هآن سر گرو ،دان اکبرهمجا ۀسرچشم
 حضرت شیخ امان اهللا 1،د شدهبیعت او از روي تحقیق معلوم خوا3تبسو ن ،انگیرهج

                                                 
  است» خضري«ابوالحسن : د.  1
حضرت شیخ امان اهللا حقانی در سلسله فردوسیه مرید حضرت مخدوم شاه دولت یحیی منیري « : اضافه: د.  2

است و در سلسله قادریه از قطب االقطاب شیخ عبداهللا حقانی جد خود خرقۀ خالفت یافته و جدش از 
  .» پناه صلی اهللا علیه وسلم مخاطب به خطاب حقانی شده است حضرت رسالت

  بیعت» دست«: الف.  3
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دولت یحیی مینري است و  همرید حضرت مخدوم شا هفردوسی ۀانی در سلسلحقّ
خالفت  ۀخود خرق انی جداز قطب االقطاب شیخ عبدالقادر حقّ هقادری ۀدر سلسل

م مخاطب به خطاب وسلّ هوآل هی اهللا علیصلّ هش از حضرت رسالت پناجد و هیافت
دات او یکی آن است که چون از وطن عزم کعبه همجا هجملاز  .است هانی شدحقّ

ت او را مه ،زمزم هآب نخورد مگر از چا هد نمود که در راهکرد و احرام بست ع
آب  ةآب نخورد مگر افطار از قطر هاثناء راه رگز به ،تعالی قبول کرد هحق سبحان
  .موجود اند هانی در سندیللقب حقّه حاال اوالد ایشان ب ،زمزم نمود

  

ابوجعفر محمد بن عبداهللا احوال آن سامع کالم بی کام و بی زبانی   موج
اختیار نمود در  در ارایک نویسد که چون درد طلب بدو رسید سیاحت فرغانی

ویرا کماالت  .مالقات کرد 2ريیرا دریافت و با عثمان ح هالطایفبغداد صحبت سید
  .فت از دنیا برفتهچهل و و در یکصد  ،یش استبیش در ب

  

 شیخ ابو محمد بن عیسی نیشاپورياحوال از مخصوصان حضوري،   موج
بست و چند سال به او  هحاکم ابوعبداهللا گفت .ر و باطنهجامع بود میان علم ظا

در سال سی صد  ؛باشند هننوشت هبر وي گنا هبرم که مالیک میصحبت داشتم گمان 
  .جري وفاتهشت هو شصت و 

   

 3احوال آن صاحب کرامت عیان، آن حاالتش زاید از بیان، آن مقتدا  موج
 در .صوري مصري االصل است 4ريدهمنو اسحضرت شیخ ابوالعبري هبره ب

تاجري به مصر  .کرامت االولیا نویسد صاحب مقامات بلند و کرامات ارجمند بود
در  هماندر تاجر متحی ،او که برو قماش بار تجارت داشت گم شد ۀرسید چارپای

 اند همان رسیدهالتفات نفرمود و گفت مرا م ،رخصت در خدمت آنحضرت رفت
                                                                                                                            

  دندار» است همخاطب به خطاب حقانی شد ...تا....حضرت شیخ امان اهللا حقانی «از: د. 1
  »جبري«عثمان : د.  2
  »مقید«آن : د.  3
  »دینوري«: د.  4
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گشت و به خاطر آورد که برتاجر ازآنجا  ،باید میچندین آرد و گوشت مصالح 
بود  هرفت هقدري را ،دانند میدرویشان این وقت غیر از حوایج خود دیگر ن

ا یهفرمایش آنحضرت را م همبلغ پیش آمد آن اورا گرفت ۀقرضداري تاجر مع
 هپربار بر شیخ ستاد ۀچارپای ،خدمتش برده ب هنمود هساخت و قدري حلوا اضاف

 هو طلب من زیاد هفرمود حلوا را از فرمود 1دید تاجر اشیا را به نظر گذرانید
ماش خود را فروش که مردم از  زود 2منک هم چیزي زیادهن باید که م میآوردي 
ر هار را از دخول شامروز به خاطر تو تج ،د شدهارزان خوارسند جنس  میاطراف 

متاع را مان وقت برخاست و هتاجر  ،رهشه ب 3دست راست من بروه ام ب هداشت زبا
  .تاجران از اطراف و جوانب در رسیدند و جنس ارزان شد هبفروخت روز آیند

  

 هاحوال آن به وصل دوست ملحق، آن محرم علوم منطق، آن رسید  موج
پسر ابومنصور محمد از فرزندان  انصاري ابواسمعیل عبداهللا هخواجبه قطب مداري 

م از وسلّ هوآل هی اهللا علیب انصاري است که پیغمبر صلّیوابومنصور مت بن ابوا
به  هگذاشت و آن ناق هاختیار ناق هب هام ناقو زمرسید  هجرت کرده هه به مدینمکّ

مانجا اقامت هم وسلّ هوآل هی اهللا علیرسول صلّب آمد و نشست و یوسراي ابوادر 
مانجا است و ه هم در مدینوسلّ هوآل هی اهللا علین قبر مبارك رسول صلّآلا ،نمود
که  هاالسرار از نفحات آمد ةرآمرات است و در هالقاب پیر ابواسمعیل از  هخواج

پدر وي در بلخ به خدمت  ،4شود مراد ازوست می هرجا شیخ االسالم نوشته
 هحمز هپیر خود خواج ۀمانجا از مبالغه .است هبود می عقیلی  هابوحمز هخواج

 هابوعلیه مان روز به .زنی را به عقد خود آورد از وي عبداهللا انصاري پیدا شد
هدر لوسنگ بود خضر علی هسزنی مقد رات که هالم گفت آن پسر را دیدي در الس

 هحافظ ،تر نبودهاو ازو کس ب ۀبه زمان 5شور و در زمینغرب و شرق از وي پر 
                                                 

   فرمود» شیخ«: د.  1
   » ماشقم زود یک«زیاده : الف.  2
  »مرد«: د.  3

  »دست« مراد: د.  4
  بزمانه» سنه«در : د.  5
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زار حدیث حضرت هصد  هس .زیر قلم او شدي ازبر گشتیه ب هرچهچندان داشت که 
قرآن و تذکیر شاگرد  م یاد داشت و در تفسیر ووسلّ هوآل هعلی ی اهللامصطفی صلّ

هخواج .ار بودامام یحیی عم بسیار بزرگ  یفخفار شیبانی شاگرد عبداهللا یحیی عم
 ،گفت چون از عالم بروم عبداهللا انصاري وعظ گوید و یحیی هآخر وقت پیر شد

آید و در طریقت  می 1گفت قند زبان را که نیاز دارند عبداهللا را که بوي امامی ازو
ام مگر تخصیص عبداهللا  هکه فیض گرفت هاکثران اقتدا بر زبان آورد هب هاگر چ

شیخ االسالم  ،ر و باطنهطاقی مرید موسی بن عمران حرقی عالم بود به علم ظا
یبت تر از هام با  هیچ بزرگ ندیدهرگز هگفت که وي پیر و استاد من است و 

 .بود و مرا به تعظیم نیکو داشت 2وي خداوند کرامات و والیت و فراست ،طاقی
نور است که حق تعالی در دل  هداهللا ما منصور این چوقتی مرا گفت سبحان اهللا عب

پس چون چهل سال بگذشت تا من ندانستم که آن نور چیست که وي  ؟ادهتو ن
ار صد و هچ هسنصفر در  هما ةوفات ابوعبداهللا طاقی غرّ .بود هدر حق من گفت

گفت وي از  شیخ االسالم ،دیگر شیخ ابوالحسن بصري سنجري .هواقع شد هشانزد
بودند ابوالحسن خرقانی  هتن م هن من است ازین مشایخ که من دیدم ساپیر

 هبود و فواید اخذ نمود هوي بسیار مشایخ را دید .ريسابوعبداهللا طاقی ابوالحسن ب
ابو منصور  هدیگر خواج .شاگرد شیخ ابوالحسن خرقانی ابوعبداهللا خفیف بود

لی بود و خدمت عقی هشریف حمز هانصاري پدر شیخ االسالم که مرید خواج
فتاد و دو سال انواع هشیخ االسالم گوید که من  .هر ترمذي کردابوالمظفّ هخواج

 هاز پدر خود آموخت همهدر اعتقاد اول آن  ،علوم آموختم و نوشتم و به رنج بردم
 گفت میبود اما با من ن هبودم و پدر من در من سري داشت و در حق من خوابی دید

شیخ االسالم گفت پدر  .آید میکنم راست  مییر عبروز ت رها این قدرمی گفت ام
 3نکشتی این مذهب ابدال است و وي از ابدال بود، هر که هیچ یچ جانورهمن 

م وي گوید که پدر من از سبب احوال که بعد هرا بیند و  هرا نیازارد فرشت جانور
دوکان روزي از  .کرد میار هبود تنگدلی اظ هاز حاصل کردن فرزند از وي رفت

                                                 
  » آرد«امامی : د. 1
  » ومراست« والیت : الف.  2
  »شیخ«هر که : د.  3
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ست از دوکان بداشت و در بلخ برفت د بگفت و مهسبحانک اللّ برخاست و
سی برفت از دنیا در  ار صد وهچ هعقیلی و به تاریخ شعبان سن هپیش شریف حمز
اهللا ۀحمدیگر شیخ احمد حاجی ر. 2عقیلی هنزدیک شریف حمز 1بلخ دفن گردید

تبریزي صحبت  ري و ابوالحسنصمردي بزرگ بود با شیخ ابوالحسن ح هعلی
ي قدس درواب هدیگر ابوسلم .شیخ االسالم گفت که وي از پیران منست   .هداشت
رجوري همردي با برکت بود و با شیخ ابوعبداهللا رودباري و ابویعقوب ن ه،سرّ

یخ ابوعلی دیگر ش. که وي از پیران من است هشیخ االسالم گفت .هصحبت داشت
شیخ . و مرید شیخ ابوالعباس قصاب بود هاز بزرگان صوفی هزرگر قدس سرّ

دیگر شیخ ابونصر قبا مردي بزرگ بود و . االسالم گوید که وي از پیران منست
دیگر شیخ . شیخ االسالم گوید وي نیز از پیران منست .هابوالحسن حصري را دید

ث بود و شیخ مومن شیرازي روشن ضمیر محد پیر هخرقی قدس سرّاسماعیل دباس 
ی بزرگ بود رتابوحفص کو 3دیگر .وي از پیران من است هگفت شیخ االسالم .هرا دید

س دیگر شیخ عمو قد .گوید وي از پیران منست االسالم شیخ .صاحب وقت عظیم
شیخ  .الصوفی ةیت وي ابواسمعیل و نام وي احمد بن محمد بن حمزکنّ 4هسر

است و بسی  هبود و خادم خراسان بود هادهاوندي ویرا عمو لقب نهاس نابوالعب
وي  هشیخ االسالم گفت .ها یافتهو ازیشان نوازش هو خدمت کرد همشایخ کبار را دید
شتاد و یک در هو ار صد هدر چ ه،از حد انداز هکماالتش زیاد .پیر ارشاد من است

  .رات دفن شده هدرگا

 5ئیسد ر، آن بی تردهادهدین نه ب هاحوال آن اول قدم از دنیا برداشت  موج
ابونصر بن جعفر  هخواج ،يواحوال از وي مر ه، آن عارف طرفهارباب تلقین و افاد

 .است هبود کرمان اصل ،روزگار هعالم بود به علوم صوري و معنوي و فقی ،رويهال

                                                 
  »کردند«دفن : د.  1
  دیگر» قدس سره«: د.  2
  »شیخ محمد«دیگر : د.  3
  ندارد» قدس سره«: الف.  4
  »در پیش«: الف.  5
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در آمد و احوال  هکه شخصی آورد حالتی رو داد که به گری يفتو 1ۀآنرا از مالحظ
م رسید که تسکین خاطر او کرد هپیري او را ب .هدر نفحات نوشتصل مفّ يآن فتو
 ۀوف رتبتص صد ولی را درین سیر مالزمت کرد و در هاو س ،سیر نمود و اذن
  .ار به سال پانصد و پنج از دنیا رفتهدر سن یکصد و چ ،م رسانیدهعظیم ب

  

رف به عالم ملک و ملکوت، آن کاشف اسرار احوال آن صاحب تص  موج
 حضرت شیخ ابومحمد بن عبداهللا البصريوت، آن فایز مقامات حصري همعنیات و ال

ایت صفاي هاز ن ،راند میدر دنیا عیش عقبی  ،از اعیان ذیشان مشایخ روزگار بود
کشف به غایت قوي  .بود هباطن وجودش به اوصاف روحانیان موصوف گشت

 هاصحاب و افضل در تکمل هیم نماز کرد معهه که به مقام ابرامکّ وقتی در .داشت
بعد نماز شیخ  ،عبداهللا بلخی که من آن وقت حاضر بودم2آرد از شیخ محمد

کرد من هم داخل صف شدم، صف عقب خود  پنجابومحمد خود پیش شد و از 
 ،شد میدیدم که زمین زیر قدم ما طی همچنان کردند،  3گفت قدم بر قدم من دارند

هو زیارت رسول نمود ر کردهرفت نماز ظ هل به مدیناو س رفتبه بیت المقد، 
یاجوج و ماجوج خواند و نماز  دسعصر آنجا خواند از آنجا رفت نماز مغرب در 

نوادر  ،شیخ آمدند و خالفت دادندبر ات آنجا نخلق معی .قاف ادا کرد هعشا در کو
االسرار ثبت است این مختصر گنجایش به خود  ةآمر ۀحکایت درین مقام از تکمل

معاصر شیخ  هسال وفات به نظر نیامد ،اعاظم اهل کرامت بودشیخ ابومحمد از  .نیافت
  .روردي بودهابو نجیب س

  

در گلزار نویسد مزارش  .پور خضر زاد بوم گجرات یوابوجاحوال   موج
قایل وحدت  ،اخالص زیستی هستود ،ت اندیشمه ،ل شعارتوکّ ،سیرآانپور هدر بر

شی یوخسیري پیوند آوجود مرید شیخ فضل اهللا گجراتی است و به شیخ نعمان 
  .گفتی هداشت و شعر به سخن صوفیان

                                                 
  فتور» مالحقه«: د.  1
  »بلخی«محمد : د . 2
  » دارید«من : د.  3
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احوال آن درویش عدالت کیش، آن راضی به جماعت پیش، آن با   موج
محمد صالح نویسد چون وي براي  مالّ ةدر تذکر. اجشیخ احمد نساج هسراج ابت
 .ت سیر نموديیبازار پیش گرفتی از آنجا به صحرا شدي و به جمع هنماز را

دل وي رسیدي ه شیخ را دیدي انکار ب هاین جماعه نام مردي بود چون بدرویش علی 
درویش علی  هروزي بعد نماز جمع ؟را ازین جماعت و سیر چکار که درویشان

د کرد هر چند جه ،رسانید میمظلومان را آزار  هدید جمعی از ظلم ،رفت میجاي 
شیخ را دید به دستور  هآن گا، عاجز گردید ،ا بود خالص نتوانست کردهچون تن

روي به  هآنگا ،آید و مظلومان را از دست ظالمان خالص گردانید میبا جمعی 
را  ما ت براي این مصلحت است واالّیابا اختیار جمعبعلی کرد و گفت جانب درویش 

  .ت چکاریبا جمع
  

 ،الیق ستایش1احوال آن ولی اهللا عجایب نمایش، آن مشایخ عظام و  موج
ر هاالز شیخ ابوعبداهللا محمد ،آن از غایت عشق به معامالت کونین در بیغمی

شیخ  .یاحت و صاحب آیات عظمی بوددر کرامت االولیا نویسد کثیر الس العجمی
عجمی مرا در شش اق روایت آرد که شیخ محمد کبیرالدین از شیخ ابوالحسن دقّ

 هصد و شصت عالم غیر از عالم که درمیان آسمان و زمین اند در آورد و به کو
سر او  ،رنگ سبزه تازي اسپ ب 2مرا بنمود هقاف بر آمد هقاف برد و نماز کرد کو

 از بالد شام مرا برد و قبري آنجا بود مرا زیارت کنانید و هدم اوست و در طبری بر
ولناك رسیدم هالم است از آنجا به زمین الس هسلیمان علیتر هگفت این قبر م

شیخ گفت تو  ؛،مرا وحشت شد ،استقبال شیخ آمدند هیب بهم 3شکل اجماعتی ب
شیخ آنجا  ،ر آمدظاز آنجا قدري را رفتم قصر بزرگ به ن، ا جن اندها منگر آنهآن هب

ك عصا برّچون درون قصر رفتم مردي مت ،استقبال برآمدند هرفت جمعی دیگر ب
تر هرفت و دستش ببوسید و گفت این م 4شیخ پیشین ،بود هاستاد هدر دست کرد

                                                 
  ندارد» و«: د.  1
  »مینمود«: د.  2
  »باشکال هیبت« : د.  3
  »پیشش«: د.  4
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پیش آوردند خوردیم  هاطعم هسلیمان است انگشتري او را نیز زیارت کردم و اجنّ
بعد از آن تختی براي شیخ  .کردیم هالم را مالحظالسه و عصا بر منبر سلیمان علی

ساعتی به مقامی رسانیدند که آنجا دمشق و تختی براي من آوردند برآن نشستم در 
  .به دمشق رسیدیم هپس پیاد ،نزدیک من نمود

  

غایت ه ب امیري هحضرت شااحوال آن فارغ از رسم مریدي و پیري،   موج
 هادر شاهب .نکردياهل دنیا مطلق احترام ه ب ،عالیشان اندر درویشی و کرامت

 هاو از بادشا ،نکرد هاو توج هخانخانان را به خدمتش فرستاد مطلق ب هبادشا
امیر از آن  هسلوکی که ب ،به خدمتش رفت هبادشا ،شکایت بدخلقی شیخ نمود

دعاي فتح بر برادر  هبادشا ،مچنان به عمل آمده 1نیز هر شد به بادشاهحضرت ظا
بدو بنویسید و تقسیم ملک قرار  هنمود گفت اول حرف مصالح هخورد اعظم شا

یچ قبول نکرد کم آزاري ه هچون اعظم شا .ید اگر قبول نکند آن وقت دعا کنمهد
حق  ،فتح نمود يدعا هگرفت هدوست بودن اقرار از بادشا هت پروري و سپاو رعی

  .ر ساختتعالی او را بر برادرش مظفّ
  

 ،بسیار بزرگ بود در دهلی یار هلا هشافادار، احوال آن با محبوب و  موج
د هجاگیر د هوقتی اکرم خان مفتی بدو گفت که اگر مرا بادشا .را داشتگینفس 

 ،م چنان شد او خواست که اقرار بجا آردهبعد چندي  ،تو نذر کنمه ب هزار روپیه
شنید در حق  هشا ،احمد خان نام از فرزندان موالنا جمالی مفتی را مانع آمد

  .ور گرفتهم چنان ظهاحمدخان نفس راند 
  

  : حرف الباء
  

احوال آن ولی صاحب کشف قوي، آن محرم اسرار معنوي، آن مطلع   موج
در کرامت االولیا نویسد نام وي  حضرت شیخ باب فرغانیصاحب المکانی،  االنوار

                                                 
  »پیر«: د.  1
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جري هروزي پیرعلی  .کشف صاحب کرامت و ،بودي هدر فرغان .عمر است
گفت به دیدن  ؟گفت کجا آمدي ،صاحب کشف المحجوب به خدمتش رفت

ت را که حساب کردم آن ابتداء بینم من آن مد میت گفت من ترا از فالن مد ،شیخ
او رفت طبق  ،دختري گفت براي او چیز خوردن بیاربه بعد از آن  .من بود ۀتوب

  .سیار اندانگور تر آورد و آن فصل انگور نبود ازین جنس کماالت او ب
  

 ،خدا دوست حضرت شیخ بخشواحوال آن مغز کرامات بی پوست،   موج
در گلزار آرد روزي  .شریعت بسیار استوار قدم بود ةبر جاد ،خدا استدوست 

آن  ،خورند شکست میخرما که جوانان براي فرح و نشاط طبع  ةاي شیرهوندآ
ن ینابینا گشتند از هنزدیک رسید ،او شد ةحجر هبه قصد هالکی متوج هجماع

بینا   ها همهنمود که  هاو توج ،پیش آمدندذر عه ان قدومش را گرفتند و بهبر
ن و شیخ حسن و شیخ هدشیخ ب .ودیعت حیات سپرد هصد و شانزدهدر ن ،شدند

  .هیافت هپسر گذاشت نخستین به علم و فضل نفس همعین الدین س
  

اد کرامت آمیز، آن صاحب فواد عشق انگیز، آن از احوال آن جو   موج
 1یبزرگ پسر شیخ ابوالفتح مکّ ابهعبدالو هدحضرت شیخ بخاصان رب االرباب 

 هو به دانش و بینش پیراست هیرت آراستسدر گلزار نویسد به صورت و . است
در حدیث و تفسیر استحضار رسا  ۀبود خاص هکمال رسانید ۀدرسی فنون به پای

از  ،داشت میجمال حال خود مستور  ةدر رسمی دانش و درس و افاد .داشت
 ۀر کس که به مالزمتش به صیغه ،سخاوت و ایثار بود هاین که کورفاتش تص هجمل

امتحان  هسالی ب ،ان به او داديهو پن هپوشید هاز سایر مردم خان  رفت میمحتاجان 
چنان کردند  2دهاین فقیر ند هداشتند که کسی دامی ب بازر را مردم هتش تمام شمه

 3تر از سابق رونق بخشید و هاو را زیاد ۀمان خانهلیکن حق تعالی خوان م
محمد خیالی نظر بر  هشا .ش خود از خدمتش محروم نگشتهاز خوا هندهخوا

                                                 
  »یکی«: د.  1
  » ندید«: د.  2
  خواهنده» شیخ«: د.  3
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در سلخ  .ا گرفتهتا آخر وقت به قرب و جوار او ماند و فیض هدوستی او نمود
  .مدفون است هدر کر ،نمودفتاد وفات هصد و هشعبان سال ن

  

صاحب  شیخ بایزید شروانیاحوال آن صاحب تاثیر کیفیت معانی   موج
آزاد صورت و  .اولی استهترجمگر مرید سید ولی  1هاو ننوشت ۀگلزار سلسل

نالیدنش ه به شوریدنش مجلس سماع نمکین گشتی و ب ،باطن زیستی هآراست
 2نود و پنجو صد هدر ن ،درآمدي هو گری هناله ارگیان بزاري و نظّ ت ورقّه ان بممده
  .وفات یافت  جري ه

  

ان هبه بر یالدین گجرات هبرادر شیخ وجی ان علويهشیخ براحوال   موج
ت صاحب نیاز و ایثار با کمال علوت مهعالی  دمر بسا ،وطن گرفت هپور آمد
  .انپورهمدفن بر هت و سخاوت و بزرگی بسر بردمهمراتب 

 ۀخلیف رنديهشیخ بدرالدین سعشق و رندي  ۀاحوال آن صاحب مای  موج
فروان مرد  ،بسی بزرگ بود .اقامت داشت هشیخ یحیی است که در مقام سندیل

روش تلقین او طی به ه ب هواحی فیض ازآن حضرت گرفتنکامگار عالی مقدار آن 
ندي که عالم هیکی میان امان بن میان غازي سر هازآن جمل هطریقت فرمود يواد

 ،مرغوب 3شاعر خوب و منشی ،حافظ کالم مجید ،عارف سرنگون ،مقاصد فنون
علی کنتور 4دیگر موالنا  .خادم فقراي باب اهللا ه،اط اقالم مختلفخطّ ،موسیقی دان

با  همیشهمغلوب باطن بود و  هر او پیوستهاست صاحب حکمت و صفوت ظا
  .کرد میزندگی  هدرویشان پرستاران

  

بنی  ۀخلیفارون رشید هپسر احوال آن کماالت و خوارق را ساکن   موج
و جل مشغولی داشت و با فقیر  در کرامت االولیا نویسد با خداي عزّ .اسعب

                                                 
  »پیوسته«او: د.  1
  ندارد» وپنج«: د.  2
  »مستی«: د.  3
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پدر  ۀمان لباس در دیوان خانهروزي با  .صحبت داشتی و لباس پشمین پوشیدي
پسر سر باال کرد بر  ،ساختی در خالیق هپدر گفت اي پسر تو شرمند ،حاضر شد

و جل که بیا بر  بود گفت اي طیور ترا به خداي عزّ هسر دیواري طیوري نشست
مان هگفت ترا به  دست من نشین فی الحال طیور آمد بر دستش نشست و باز

باز گفت اي  ،باز بر دیوار نشست هخداي که به جاي خود برو مرغ پرواز نمود
بر دست پدرش نشست پسر به  هبنشین طیور آمد هطیور بیا و بر دست بادشا

این بگفت و مصحفی  ،دوست داشتن دنیاه سلطان گفت اي پدر تو خجل کردي ب
ان هرفت از آنجا به کار گلکاري مشغول بود تا از ج هبصر 1برخاست و به هگرفت
  .برفت

  

نفس علی نویسد از سادات  ةدر تذکر انیسريهبستی ت هشااحوال   موج
ا مکانی مصفّ هصاحب عرفان و دردمند به غایت از دنیا وارست 2عالی درجات

ق خاطر گرفتی و ر صوري تعلّهانیسر و به ظاهبه عبادت مشغول بود در ت هساخت
ماسپ ماضی بود و این بستی هط هدي دیگر است که معاصر شاهموالنا بستی مش

به لطافت وزن مخزن اسرار ه مثنوي ب ه،بود هان بادشاهجهانگیر و شاهد جهدر ع
  .هنظم کرد

او  برخوردار حضرت مولوياحوال آن مقدم علماي معارف شعار   جوم
 ةبه مسجد فتح پوري استقامت گزید و مد هدر دهلی آمد ،وري االصل استهال

الحد و التحصی از  ه،العمر به تدریس جمیع علوم خالیق را فیض رسانید
حضرت مولوي غالم  .فضیلت رسیدند و دستار تدریس یافتند ۀشاگردانش به درج

بسی  ه،تصحیح کرد هر شرح وقایهحسین قادري و بستی نیز از آن افضل الد
ه فرمود در دهلی ب میبیان  هدهو مشا هدهکماالت و برکات ذات مبارك را از مجا

  .رف ساختمالء اعلی شتافت و خاك آنجا را از مدفن خود مشّ
  

                                                 
  »او«برخاست : د.  1
  صاحب» خلت«در : د.  2
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آن ریاضت کیش معبود، آن دلریش به عشق رب الودود، آن احوال   موج
از باال دست  1صاحب کرامت و والیت ها شاهیکهحضرت ب هوف آگامعارف و تص

صل طرف مشرق متّ هملیح آباد دو نیم کرو 2که از هبتی هالتبر هتشریف آورد والیت
ر جنس از همردم  هکماالتش شایع آن نواح گردید ةرهش .کاکوري است نشست

 هار طرف بدو اعتقاد آوردند او را صاحب والیت آن مکان پنداشتند چنانچهر چه
مچنان جاري است که بدون امر او هآن زمین ه رفاتش بن تصآلا هفی الحقیق

 هاز جمل .ند که جدا رساند موجب خرابی عظیم گرددهاز درخت اگر خوا 3شاخی
از بارش آب  هر گاه ،رساند میر روز براي آنحضرت طعام هکراماتش آنکه زنی 

فرمودي که چشم بند  .طغیانی بودي آن زن از آمدن خود خبر کردي رب جوي
م هزمین رفتی و باز  ةبر پرد ۀکرد بر روي آب مثاب میچون چنان  ،روان شو هساخت

  .چنان عبور نمودي
 الکه حضرت مخدوم بایزید، قهر و باطن طاهت ظایاحوال آن به جمع  موج

حیم از عبدالرّ ،غایت ممتازه مردي بزرگ و عالیشان ب .است 4سند ۀاز قبیل
مخدوم رسیدم جمعی  هبه خانقا تتهه ۀنگام رفتن صوبهخانخانان در گلزار آرد که 

وار بر گرد آن شمع  هو استغراق پروان هدهاز صوفیان به فناء احدیت در مشا
  .عاشر وفات ۀئمجتمع مشغول به خدا بودند در ما

  

در گلزار نویسد  مخدوم باللسلوك و جالل  ۀاحوال آن سرمای  موج
نمود  میدایت و ارشاد بر وضع عالم به عالم هسیدي عارف حق معروف خلق بود 

  .عاشر وفات ۀیدر ما ه،فیض رسید الم بسیارالس هو او را از حضرت خضر علی
  

یبی، آن خدیو ملک بی عیبی، آن غرف خزاین احوال آن متص  موج
واریخ نویسد بسیار التّۀصخال در نهاءالدین نتّهشیخ بمعرفت و سلوك را معدن 

                                                 
  » برکت«کرامت و : د.  1

  ندارد» از«: الف.  2
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شریفش از  ةبشر ،داشت هو اخالق پسندید هغایت اوصاف حمیده ب ،بود بزرگ
ر محتاجی که پیش او آمدي از زیر ه ،غایت عبادت مانند آفتاب روشن بود

چون مردم زیر بوریا  ،یا طال به قدر کفاف او بخشیدي هخود مس یا نقر يبوریا
وقتی زنی را کودك سخت بیمار بود پیش او براي دعا  .یافتند مییچ نه دیدند می
کمال بی قراري  ،کنان به خدمتش رسید هاو گری ،طفل بمرد هاثناء راه ب ،آورد می

وقتی که نام مرشد خود  .ساخت هآن طفل را زند هنمود هرا آنحضرت مالحظ هضعیف
قاضی قوي را به صحبت شیخ  هاین خبر یافت اورنگ زیب ،کردي هشنیدي سجد

یبت هاز غایت  ،درآمد هن و به سجدهگفت نتّ ،قاضی نام مرشد پرسید ،فرستاد
در خدمت شیخ نوراهللا درویش  هآنجا برخاست قاضی از ،کرد هم سجدهقاضی 
م تواضع شراب به قاضی هاست و به شراب خواري مشغول او دید که  ،رفت
را  هشیش ،در خدمت شیخ نوراهللا رفت هبادشا ،سلطان رسانیده این ماجرا ب ،کرد
  .نمود بوي شیر یافت 1بو هگرفت

به  ،خداوند 2ورسکمد و آن متعب ،رف حاالت بلنداحوال آن متص  موج
 3لمکمد و مرید شیخ محم ةرزادهخوا ین عمراءالدهحضرت شیخ بوالیت برتر 

و  هام از علوم فقدر اندك ای ،در ارایک نویسد در صغر سن جذبه داشت .است
 .شد میر هوي ظا ی برهال 4ۀوافر برداشت و اکثر اوقات آثار جذب حظّحدیث 

بی  ةو فواید صلو هکردند و قاعد می هاستاد هقبله او را رو ب 5خادمانشوقت نماز 
روزي روبروي مرشد خود سخنان  .شد میازو کم  هآن وقت جذب ،کرد میف ادا تکلّ

   :او این دو مصرع خواند ،گفت میجذبه 
  اگر نالد کسی نالد که یاري در سفر دارد

  مینالی که یاري در بغل داري هتو یاري از چ
  
  

  

 ام و خواص سلطانی شفاعتدر مسجد از حکّ ،از استماع این بیت جذب او زایل شد
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 ،کردباید  میکماالتش را ازینجا قیاس  .کرد میمحتاجان  تو رعایت کفاف و قو
گفت  مراقبه نمود سر برآورد و از مخصوصان هروزي بعد نماز صبح تا پاس روز برآمد

یقین  ،زار سال خدا را طاعت کنده هست که از بامداد تا این ساعت پنجاهکسی 
او  .باشد هاو واقع شده از طریق طی زمان ب هماست که مقدیلاللّر و قایم هصایم الد 

 .کردند افطار نکرد هر چند مبالغهاصحاب  ،ه مرضی عارض شداو را در سفر مکّ .بود
در سقف او رسیدند ه چون ب ،رفتند میاو  ۀجانب محفه روزي اهل غیب ب

چشم خود ه ین کاشغري این حکایت که بموالنا سعدالد .درماندند و در گذشتند
من  ۀدر محفه آن وقت که ب ،بودندا اقطاب هفرمود آري آن .بود بیان ساخت هدید

چون پاگرد آوردم باز گشتند و  ه،دانستند در گذشت ،بودم هدراز کرد اپرسیدند من 
ر شد و محتاج شد هوي ظا مان روز آثار صحت برهخواندند  هپیش آمدند و فاتح

 هبادشا ،وفات یافت هپنجاو شت صد هدر سلخ ربیع االول سال  .که افطار کند
رات دفن کردند و عمارت بلند ه هو را بر دوش گرفت جانب عیدگاا ةوقت جناز

  .قدش ساختندمربر 
 

ست از ای هکه قری شیخ بوذر بوزانجانی 1یزدانی ۀنگ لجهاحوال آن ن  موج
ل مشایخ زمان ممیر نفس علی نویسد از ک ةدر تذکر .توابع جام خراسان

ی درهشیخ گا .را به نسبت او خیلی اعتقاد بود هشا .ین سبکتگین استناصرالد 
روزي  .هور پیوستهبه ظ کرامات بسیار ازو ،ل نشديمتام هبادشا حق از ۀگفتن کلم

گفتند خادم اولیا  میان آنجا را اولیا چون سکّ ،بود هنشست نبوزانجا هبر در مدرس
 .اند هنیافت یچهگفت امروز براي خوردن  ؟اند چکاردر اولیا  مد شیخ پرسیدآکه بر

چون  ،از دست خود بیفشان درخت توت است آن را هشیخ گفت بر در مدرس
  .کار اولیا آره و ب خالص شدند ببر ربرگ که افتادند ز همهچنان کردند 

  

 هوکر 2ارهچ هاز کلکتّ درب حضرت پیراحوال آن ولی عالی قدر   موج

                                                 
  »پروانی«لجۀ : د.  1
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حاجات خالیق آن  ۀت شان قبلپیشتر مزار شریفش با کمال خوارق نمایان و علو
 هدریاي شور از مخالفت باد به خوارق او آن باشد که کشتی ب هطرف .دیار است
ر نام آنحضرت بر زبان هجه ب هکافر و مسلمان یک دفع هو م هک ،آید میاضطرار 

  .ماند مینمایند کشتی از غرق و از باد مخالف محفوظ  میآرند و تکرار بلیغ  می
  

 عارف باهللا بخاري یناءالدهشیخ باحوال آن از افضل عاشقان باري   موج
   .2ا داشتهتمحب 1از وي شیخ عبداهللا انصاري ه،بود

  

حاجی درویشی متین ه آن ب آن مجمع عزلت، ،3قاوتناحوال آن منبع   موج
از سرکار سارنگ  هنهم ۀرگنپن رین نویسد که وي متوطّدر سیر المتاخّ ینبدیع الد

تحصیل علوم  .اتقیاي زمان و عزلت گزینان با نام و نشان است هاز جمل .بود
 ،پیمود هاردات با نفس امهمراحل زندگانی را در خدا طلبی و مجا 4ه نمودهمتداول

هد جعفر مرحوم که درویش صاحب حال و مقام بود بسر برداکثر در صحبت محم 
فاق حاجی اتّه حر کردند و بت اهل بیت سدر محب .مریدي به او پیدا کرد ۀسر رشت

و زیارت حضرت  هزیارت عتبات عالیات شتافته علی احمد داماد مولوي نصر ب
اوست با  ۀوجز ۀمصطفی آباد که مملوک هالحال در دی ،نمودامام علی موسی رضا 

ایت آشنا و از عقلیات هن هعلم تفسیر و حدیث و فق از ،برد میعیال و اطفال بسر 
  .ت رسول و عبادت خیلی مایل و شاغل استدر متابعت سنّ ،نیست هم بیگانه

  

سیر، آن در بحر وحدت مدام در طیر، آن  و احوال آن صاحب سر  موج
در گلزار  .گجراتی االصل است حضرت شیخ برخوردارصاحب کمال عالی مقدار 
شناساي اصول و  ،تفرید مدام در سیر و سیاحت بود نویسد صاحب تجرید و

                                                 
  ندارد» از وي «: الف.  1
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ی ینود و دو راقم گلزار بناي آشناو صد هدر آغاز ن .است هاکثر ادیان مختلف عفرو
قضا را در سلخ صفر سال  هادهصفات درویشان استوار ن هتی ذات ستودهو یکج

چون  ،ان پور بودهبر همتوج هسیر نمود1ههتّهزار و بست او از جانب حاجی پور ته
  .بود هآمدسبب دوستی به مسجد فقیر فرود ه مندو آمد به ب

  

 هی کردهت الحببه مآن  ان اولیا، آن پیشواي اصفیا،هاحوال آن بر  موج
ونی یصاحب تاریخ بدا ان کالپی والهشیخ بر هس زمانمقد ،ستی خود پایماله

 .تقوي سلطان ارباب عزلت و تجرید و استغنا است ل وو توکّ دهان اهل زهبرنویسد 
سید  میره ب هیک واسطه ال که بوداد بازي همیان اله که روز صحبت ب گویند می
ه و ب هاین فیض حاصل کرد هداشت2رسد می هدویهمه ور بهد جونپوري مشمحم
 هی و اکثري از اطعمنواحیسال ترك  هقریب پنجا ،مرتاض بود .هکمال رسید ۀدرج

م از آب هو آخر عمر  هشیرینی نمودو اکتفا به اندك شیر  هو اشربه دیگر کرد
داشت بسیار  هدر کالپی حجر .آمد مینظر ه یکل نورانی و روحانی بهد مجرّ هماند

ه پاس انفاس به ب .ذکر و فکر و مراقبه اشتغال داشته بآن  در هتنگ و تاریک پیوست
بود تفسیر  هیچ نخواندهآنکه از علوم غریبه ه و ب گردانید میمصروف  هدیطریق مجد

فقیر در وقت مراجعت از  ،گفت و صاحب کشف قلوب میبلیغ  هوجه قرآن ب
فت در زمان حکومت عبداهللا خان هصد و شصت و هور سال نهناو در شهسفر چ

صد سالگی  هعمر شریف شیخ قریب ب ،ام هخدمت او شده رف بمشّ زاوزبک با
مان هت در حکم وصیه فتاد و پنج محل رخت بست و بهو صد هدر سال ن هرسید
 تاریخ اوست »که شیخ اولیا بود دل گفت«: که منزوي بود مدفون گشت هحجر

 
آن بري از  حقایق کونین، هین، آن آگاتداناي علوم نشا احوال آن   موج

در  .نام پدرش ابوالخیر اسعد است ین محمود بلخیان الدهشیخ برو تلخی  شیرینی
گیرند ن هیچ کبیرهقول اوست مرا ب .گفتی هگلزار ابرار نویسد شعر فارسی صوفیان

                                                 
  »پتنه«: د. 1

  داشته» بمندو به مرشد« مشهور : د.  2
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بر  .1دانم که خوب نیست مینگ و نی که شایق و مایل اویم و چشنودن ه ب االّ
خاکش را اطفال  ،ور است مزار اوستهنور مش ۀشرقی حوض شمسی که به تخت

ان هبر 2برکات او را از عنایت دعاي همهخورند و این  میحصول علم کاً براي تبرّ
مه از احوال مصنّف  هدایه فین مصنّالدل این مقدو رفقافقیه حاصل شد مفص 
 .باید خواست می

  

معامالت یقین  ةی، آن ذخیرغیباحوال آن خزاین حکایات مضامین   موج
شیخ  ۀخلیف هروالهین نان الدهشیخ بر هالل 3الریبی ،آن در عشق از داغ جگر مشابه

از پیر خود گفت مخدوم سعدي به برکت  .گفتی هعاشقان 4شعر قاضاً گنجور
الم و خسرو از طفیل صحبت سلطان آن مشایخ در سخن الس هانفاس خضر علی

شتاد جلد کتاب تصنیف و ه ،ر دعا کردپیبرآوردند من از جناب شما امیدوارم سر 
و مباحث  هر علم اعتراضات دقیقهدر  ،خوارق اوست هاین از جمل .نمود تالیف
  .آورد هشریف

مرید  یهبروین عمر ااؤالدهحافظ ب ،یهع بزو متوقّااحوال آن خالیق   موج
   5خویشاوندانش ،در ارائک نویسد وي خرد بود که مادرش فوت کرد .علی است اخی

ین علی درآن وقت موالنا رضی الد ،ساختند راطی مقرّخی 6او را براي اخذ کسب
ت هاز ج ،رسید هوابربه  همرید شیخ عبداهللا غرجستانی و صحبت دار خضر بود

او  ،ان نشانش دادندیدوکان درزه نمودند ب صدوستی پدرش آنحضرت را تفح
طوس برد و به ه او را طلبید و ب ،ر که پیش درزیانست در زیان استهفرمود 

بعد حفظ  ،او را فرستاد هوابربه قرآن حفظ کرد از آنجا  ،د صالح سپردحافظ محم
ین در قصري رفیع دید موالنا شمس الد هشبی او در واقع ،قرآن او مسافر گشت

                                                 
  »مست«: د.  1
  ینبرهان الد» موالنا«: د.  2
  الله» گل«: د.  3
  ندارد» شعر«: الف.  4
  »چون دندانش«: د.  5
  »گشت«: د.  6
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است و خالیق کثیر جمع اند درمیان آن  هردپو بر در آن کاخ  هکاخی نشسته ب
ر که آید او جانشین همن بر سر  ۀاین طاقی 1است موالنا گفت همجمع تاجی داشت

  .است نیامد مگر بر سر اورکس بر سر خود گذاشتند  همه ،من باشد
  

آن والی والیت سعادت، آن  احوال آن خدیو واال نسبت سیادت،  موج
هقاضی بر مخدوم 2عینممتاز متوروشنگ هدر گلزار نویسد پیر سلطان  .ینان الد

 هرسید بر مدفنش آگا هخبر به بادشا ،چون وفات کرد در مندو مدفون گشت .است
ه سلطانی ب ةمقبره نعش شریفش از آنجا ب ،توانم میگفت دوري از پیر ن هگشت

مانجا هناگزیر  ،نیافتند 3یچهچون سنگ مزارش برگرفتند جز کفن  .خاك سپارند
شب از پیر بشارت یافت عوض این حرکت سلطنت را از نسل  ،حکم کردساختن گنبد ه ب

  .تو منقطع کردم
  

العارفین نویسد درویشی بود از جمیع ةدر تذکر اهیکهب هشااحوال   موج
آدم  4سیر بالد و اقالیم کرد بلکه بدانجا رسید که گذري از ه،اسباب در گذشت

م هن ،ربودي اهداشتی و فیض هنباشد و از فقراي صاحب حال بلند صحبت محرمان
  .و شش وفات هزار یکصد و پنجاهسال یک هالحج ذي

  

ا د رسوم مبرّا و از تقیاز تحصیل علوم معرّ مدانیهرکه بشیخ احوال   موج
توانست  میچند از قرآن یاد نداشت و آن را نیز از ترتیل ن ةو سور هفاتحجز  ،بود

ام که شیخ ابوالقاسم گرگانی چون ذکر  هگفت که از احمد غزالی شنید میخواند و 
خواند و من او را پیر  میجوران هخواجگان و پیر م ۀاو را خواج 5کرد میابلیس 

یت کنند که مردي فرزند ر که حکاهخواجگان و از  ۀخواج هتر دانم نهجوران بهم
                                                 

  این » که«: د.1
  »منور«: د.  2
  »شیخ«: د.  3
  ندارد» از«: د.  4
  »میکردن«: الف.  5
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 ؟باشد هچو که بود  که ریش گاو پرسید پسر ،اي هرگز ریش گاو بودهرا گفت 
پسر  ،در آید و گوید که من گنج امروز یابمب هپدر با شیخ گفت آنکه بامداد از خان

  .ام هام ریش گاو بود ها من بودتگفت اي پدر 
  

روان منزل همقتداي رآن  ت،احوال آن پیشواي مخصوصان مقام خلّ  موج
در کرامت االولیا نویسد  المححضرت شیخ بنان ر جالل و جمال همعرفت، آن مظ

روزي در  ،شیخ وقت ملک امام عصر بود ،در مصر بودي ،واسطی االصل است
چون برخاست پرسیدند  ،و بو کرد2سیدلیاو را  رشی ،اورا پیش شیر انداختند 1احتساب

گفت در  ؟گذشت می هخاطرات چه ب 4سیدلی میکرد و  می 3بو در آن وقت که شیر ترا
همعلوم نیست وضوي من باقی ماند یا ن 5هسیدلیمرا  هندفکر بودم حیوان در. 

درخواست دعا  حیران پیش شیخ آمد و هخود گم کرد هک قرض خواتمسشخصی 
آن کس رفت از بازار  ،من پیر و ضعیف ام شیرینی را دوست دارم گفت ،کرد

و صد  هدر س ،ک بودتمس 6مانهچون وا کردند آن کاغذ  ،شیرینی آورد در کاغذي
  .وفات هشانزد

  

قادري مشرب در دهلی به عمر  هد پنامحم هشا هاحوال درویش عالیجا  موج
با . قید حیات استه یکصد سالگی فی زماننا به صد علوت حاالت فقر و کمال ب

در کشف . بود هنمود هجانجانان صحبت داشتی و اخذ فواید نقشبندیر همرزا مظ
بسیار خواندي هادعی ،کرد میریاضت سخت  ،ت داشتقبور و قلوب خیلی قو، 

ویرا مناقب بس  ،حضور او حاضر شديه حرز امانی مشغول شدي شیر ب نخوانده بچون 
  .بلند است

                                                 
  »احباب«در : د. 1
  »نپسند«او را : د. 2

  ندارد» بو«: الف.  3
  بحاطرت» مپسند«میکرد : د.  4
  »پسندیده«مرا : د.  5
  »ییمان«کاغذ : د.  6
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 ماندر ارایک آرد از مقد بشمر طبرانیاحوال آن جامع کماالت انسانی    موج
اهل بیت خیلی مایل و ساعی  1وستید خرق عادات و در هو قادری همشایخ طبری

ر در طبر بود ما را از مگویند که تا بش میروزي به او خبر دادند که مشایخ  .بود
بود  هزار دینار خریدهر یک به هچون این سخن شنید غالمان  ،روم ایمنی است

گفت شکر آن کردم که حق  ،پسرش گفت مرا درویش گذاشتی .را آزاد کرد همه
  .شتاد از دنیا برفتهدر یکصد و  ،تعالی چنین فکر من در دل دوستان خود افگند

  

در ارایک نویسد  د ابشروانیبن محم انیهپناحوال آن دردمند درد   موج
خوارق  ه،و فیض برداشت هبسیار بزرگ بود و صحبت خیلی اهل کمال را دریافت

  .2زار بود وفاتهدر یک هاز چهل حج کرد هزیاد ،داشت هعالنی
  :اءحرف التّ
  

 ینموالنا تقی الداض، آن عابد بادین غایت فیه آن ب احوال آن صاحب ریاض،  موج
محمد صالح آرد روزي بر وي  مالّ ةدر تذکر .ی گویندهین اودایشان را تقی الد

خانمان  بی ۀگفت من زن و فرزند دارم با قافل ،ابدال آمدند گفتند میان من باش
روزي او فرزندان  ،بود هموالنا کنیزکی خرید .د شدهر خواآشما کی صحبت بر

بعد  ،موالنا شنید عتاب آغاز کرد ۀچون اهلی ،داد خود را یاد کرد موالنا امان
خدمت موالنا آمد و پایش بوسیدند و ه ر و فرزندان خود بهزن با شو هچندگا
  .یدا آزاد همهموالنا فرمود شما  ،کنیز و غالم آنحضرت ایم همهد ما گفتن

  

یز گرد همعاصر شا دین محمشیخ تقی الداحد  هدرگا ةاحوال آن برگزید  موج
 .سلطان المشایخ فرماید وي مردي صاحب حال و دایم االستغراق بود .ملتانی بود

خود  3است ویرا هکدام مایچ چیز خبر نداشت آن روز کدام روز و هدر مراقبه در 
                                                 

  ندارد» دوستی«: الف.  1
  ندارد» وفات«: د.  2
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روزي به مسجد رفت و خواست پاي راست به مسجد در آرد پاي  .یاد نیامدي
  .ادهخادم پاي راست او را به مسجد ن ،ر ایستادآمد که کدام است متحی هراست یاد ن

  

ین بن شیخ شیخ تاج الد یاااحوال آن از حاالت و کماالت معروف البر  موج
 ،در گلزار نویسد بسیار کماالت و حاالت داشت ذکریا بن عیسی دهلوي یناؤالدهب

هوف را برخی از پدر بزرگوار خود و لختی از شیخ امان پانی پتی خواندعلم تص 
ات مهت سرانجام مفرو نگذاشت آخر به نی اي هطریقت دقیق هراهدر روش شا

چاکري ه کمر ب هقبا در بر گرفت هبرادران و فروماندگی ایشان از عبا پوشی برآمد
از  ،ب بساط سلطنت گشتبربست و از حسن خدمت مقرّ هسلطان وقت اکبر بادشا

دولت صوري رسیدند و تونگر  ۀپایه او بسیار کسان ب ت و جوانمرديمهسعی و 
 .را از عنایت سلطانی فراغ خاطر از معاش کنانید هماندگشتند و عالمی محتاج دور 

مرد درویش صحبت و موافقت دولتمندان صوري  فرمود میگلزار  ةمرشد نگارند
ست ت کارسازي محتاجان پذیرد در طریقت روااگر به نی.  

  

م، همرل و ایثار تو ام، آن به جراحت قلوب طالبان توکّه احوال آن ب  موج
در گلزار نویسد از  .زادبوم فتح آبادحضرت شیخ تاج اج آن در حقیقت بحر مو

اد سلطان محمود فتح ژاز ن ،رخت اقامت کشید هنیرنگی تقدیر در ماندفاقات اتّ
نامش ه ب که خداوند لسان الغیب حافظ شیراز هآبادي معاصر سلطان غیاث بنگال

  :بود این دو بیت ازوست هغزلی فرستاد
  عابد فریب بین ۀانوآن چشم جاد

  

  رود می هدنباله کش کاروان سحر ب  
  

  ندهطوطیان  همهر شکن شوند شکّ
  

  رود می هزین قند پارسی که به بنگال  
  

طریق تلقینش را مشایخ وقت ه،و بود پسندید و ماند هین را روش سنجیدشیخ تاج الد 
ل و ایثار توامان داشت ازین حرکت توکّ ،دادي میمالزمتش دل ه و ب 1پسندیدي

  .قید حیاته وقت تحریر گلزار ب ،خالیق را بر خرق عادات او یقین بود
  

                                                 
  »پسندندي«: الف.  1
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آن  سالمت، ۀکوچه ب همالمت، آن پی برد ۀفرق هاحوال آن سرگرو  موج
نی واسطی ینشین از سادات حس هحجر یند تاج الدحضرت سی ،دایت آئینهدرویش 

قدم را از  ه،یاد مولی مشغول بوده زیست و ب می هدر مراتب فقر یگان .بلگرام است
صاحب مآثرالکرام  .گفتند مینشین  هذا او را حجرهاد لهن میخود کم بیرون  ةحجر
 کتاب ۀت مطالعهجه خواندن بود به د بدایت حال مقیبالمبتدین آرد که او در  ةاز مرآ

روزي آنجا با درویشی بی قید که شیخ پیاري نام  ،ر در باغی رفتهبیرون ش
د از خواندن بازماند و الي آن فقیر او را بخود کشید سی ،فاق مالقات افتادداشت اتّ

ه خوار شدند و ب 2گشت و مردم بسیار به او متابعت نمودند بی قید و الي 1خوار
ی بنشاند و فراموش یما را بجا هفتهیر یک پ هوي گفت .ر مالمتی گشتندهظا

برداشته است،  ی از دوستان خودیاهعرض کردم که حق تعالی وحشت تن ،ساخت
شبی در هواي گرما با  اند هآورد. چون این کلمه بشنید گفت کارت تمام شد

فرمود شاید  هکرد 3 اصحاب خود بیرون شهر بر آمد، از قلّت هوا رو به اصحاب
رید پبر نوك این درخت کالن بادي باشد که سوزش را بر طرف کند فی الحال بر 

ی اباحتیاران او اکثر  ،و بر نوك آن درخت برفت و ساعتی بنشست و باز آمد
چند جا محبوس گشت نزدیک بود علما به کشتن  سبب یاران چند باره شدند و ب

خرق  يتی در حال و شانش مردم غلو بسیار داشتند و غوغاند تا مدهوي فتوي د
غوغاي مردم  هرفت هرفت ،عادت در عوام افتاد و خواص به الحاد نسبت کردند

میدان  ۀمزار مبارکش در بلگرام نزدیک محلّ ،آمدن حالت فرود آتسکین یافت و او از
  .خالیق است هدر باغی زیارتگا هپور

  

علی  ةدر تذکر انیهتراب اصف هشااحوال آن مرتاض کشور معانی    موج
ازو نقل  .هنفس بسیار ریاضت کشید ةدهقلب و مجا ۀقلی خان نویسد، در تزکی

 هنشست هخان هوهروزي در ق ،گردي میل تمام داشتم هرزهه که در اوایل حال ب هآمد
                                                 

  »والیت جوار«: د.  1
  »والیتی جوار«بی قید : د.  2
  ندارد» اصحاب ... تا....خود برداشته است«از : د.  3



 
 
 

 
 95     ششم ۀلج  

خاطرم رسید اگر ه ب هخطر ،گذشت هخان هوهبودم که حضرت میر عماد از در ق
 و درخو ةوهآید بر فور برگشت و آمد و ق هخان هوهقه میر را صفاي باطنی است ب

مکانی  ،او رفتم ۀخانه صبح ب هشد هتنبم ،سته هوهم قهمن  ۀدر خان ،من گفته ب
سال غیر برادر جاي اقامت خود گذشتن ندادم یعنی  هن نمود تا دوازدبراي من معی
  .خلوت داشتم

  

علی قلی خان  ةدر تذکر د تقیمیر محمقی ف و متّاحوال آن متصو  موج
در  ،سد مقدهمولدش مش ،انهاولیاي زمان و سردفتر فقر ازکیاء ج ۀسرحلق نویسد

 ،1رسیدر به خدمتش مکرّ هبند ه،چهل و دو عازم حرمین شریفین شدو زار هیک
د جعفر بیگ مرید حاجی محم .زمان یکدام زبان بیان نمایم ۀشرح جاللت آن یگان

ر خوارق او گفت عاقل آن است که سخن بر قدر حاجت گوید و او بود مکرّ
ر کرا وطن در خاموشی نیست او در فضولی است و گفت هنگوید و گفت  هزیاد

  .زندگانی در مرگست یعنی حیات دل در مرگ نفس است
  

، هوا پریدهت خدا به اوج آن به محب ،هدرید ۀاحوال آن عاشق سین   موج
در گلزار . حضرت شیخ تاجو بن شیخ کمالر دو عالم پایمال هتش مهآن به پیش 

رف صیاد خدا ه عمر ب ۀبقی ،آمد 2ندهسره ه باز مکّ ،نویسد که پدرش قریشی بود
 هشتاد و پنج شاهشت صد و هدر سال  ،ور کدخدا شدهنبرنتنمود قضا را در  می

چون او ولی  ،د شد و در عمر پنج سالگی پدرش زندگی قضا کردتاجو متولّ
از  هدانست همادرش دیوان ،حال خود غالب داشته ش عشق بزمادرزاد بود سو

 .مندو کشیده د بفروشان رخت تجرّ هآبگین همراه هخدمت و پرورش او باز ماند
ی بر یاهروزي شکایت تن .بر خود الزم گرفتخدمتش را ین خلجی سلطان ناصرالد

ه آموخت ب میعلم  هاي بادشاهزنه دختر آن زنی که ب سلطان راحت الحیات ،زبان راند
ه ین وفات کرد و سلطان محمود پسرش بام سلطان ناصرالددر آن ای ،نکاحش داد

                                                 
  »رسیده«: د. 1
  »بسهرند«مکه : د.  2
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اري فرزند شیخ هکهین بعاشر قطب الد هدر آغاز مات ،حکومت ملک سر برآورد
چند روز راحت الحیات ودیعت حیات  بعد شد دتاجو از راحت الحیات متولّ

اهللا از پرورش و خدمت او  دوام و استغراق فنا فی ةدهشیخ از غایت مشا ،سپرد
چون به عنفوان جوانی . شیخ بهکهاري را در محلّّۀ دربانان شهر  سپرد ،باز ماند

در سال نهصد و پنجاه شاه  رسید به خدمت پدر بزرگوار آمد و اخذ فواید نمود،
ادگی پدر از او حقوق سج ،اري را جانشین خود کردهکهشیخ ب ،1وصال یافت تاج

چیدن طعام اقسام ه عبادات و خدمات مسافران و تواضع و اخالق چندانکه ب
 هتاجو را پور آبگین همردم ناواقف شا ،و گدا فرق نکردي بجا آورد هدرمیان شا

اري را هکهانند که او را فرزندي نیست و شیخ بد میفروش مجذوب و محصور 
این محض  هف شدسعادت خالفت شیخ تاجو مشرّه ا بدانند فام میپسر دربان 
د تاریخ تولّ ۀاین قطع ،شیخ تاجو است ۀاري خلف و خلیفهکهشیخ ب ،غلط است

   :اریستهکهو وفات شیخ ب
  کی استیان را هاري که جهکهشیخ ب

  

  او مچوهنیست درین عصر یکی   
  

  انهصد و دو آمد و رفت از جهن
  

  
  

  فتاد و دوهصد و هسوي ارم ن
  

  

و جانشین پدر بزرگوار  هشیخ سعدي که خلیف ،اري پنج خلف گذاشتهکهشیخ ب
شتاد و شش هو صد هدر سال ن ،کنند میکمال بزرگی درین دیار یاد ه بود او را ب

انی شد ععازم ملک م هنو زار هوفات نمود و شیخ کمال که مرد بزرگ بود در یک
د غوث گوالیاري شیخ محمپور شیخ ضیاءاهللا  .و شیخ جمال بسا صاحب کمال بود

  .هاز او گرفت هخرق
  

علی قلی  ةدر تذکر ی کاشیهمیر تشبیاشی باحوال آن گورستان    موج
ت العمر در مد ،خان آرد که از آزادگان کوي حقیقت و وارستگان وادي طریقت

        لیکن اکثر اوقاتش به انزوا گذاشتی و اکثر در گورستان  هبردندوستان بسر هملک 
  .گذرانید می

                                                 
  وصال یافت، ندارد...تا....شیخ بهکهاري را در محله « از: الف.  1
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  : اءحرف الثّ

از مشایخ عظام  ،ازبحضرت ثابت خاحوال آن شیخ مشایخ با راز و نیاز    موج
د باقر و جعفر صادق بی سکونت داشت و زمان محمو اهل ایمان کرامت در مولدالنّ

 ها فرا گرفتهو طریقت از آن هدایم صحبت داشت گویند با جنید بغدادي در ه،دریافت
در گذشت و  هنود و ن هبه سندر ارض طی ،حکایت ایشان اشتغال داشته ب هپیوست
 1جنید ةر با تاخیر تذکرهطا ۀتقدیم زمان صحبت ائم .ن خاك پاك مدفون گشتآدر

  .دیگران بیشتر باشد بغدادي و رویم موافق نیست یقین که شرف ایمانش از

یر علما و هاز مشا ابوثابت رازياحوال آن مدام در عشق و جانبازي    موج
تعلیم قرآن کودکی ه وقتی در مسجد وارد شد و ب .و امرا و مشایخ و فقرا بود اهفق

یوسف بن الحسین که عارف زمان و بیدار دل آن آوان بود بر او  .اشتغال داشت
دل گفت ه او ب ؟کنی میی را تعلیم قرآن ثنّخگفت شرم نداري که م ،عبور نمود

ی توفیق یافت و این شیخ هبه تحصیل کالم ال هر منزّهکودکی از عیوب ظاسبحان اهللا 
بود که آن کودك  هب بودم چند روز برین ماجرا گذشتدرین تعج ،فرماید میچنین 

 2انابت ۀذریعه ارادتش ب خدمت او رفتم و دامنه ب ،ثان مالوف دیدمرا با مخنّ
قاع معلوم شد که ابوثابت در نظم ید علیا داشت و زمان علی بن نگرفتم واز بنی قی
بن  هاز عالم رفت و در قرب عبید هدر سال یکصد و د ،بود هالحسین را دریافت

  .مدفون است حارّجال
  

ریار، آن تیز رو هکشور شه اقلیم والیت تاجدار، آن ب هاحوال آن ب   موج
بان صاحب از اکابر عارفان و صدور مقرّ کرديد حضرت شیخ تاجنوردي  هوادي ر
در کرامت االولیا نویسد روزي پسر خود را در  .بود میاسعالی و کرامات  تمقاما
ا را سالم من هکس از مردان غیب اند آن هي رفتن شد که آنجا سمتصد هکو 3دامن

                                                 
  »چند دردیم«تذکره : د.  1
  » انانت«بذریعه : د.  2
  »دامان«در : د.  3
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سر شیخ رفت و از به شیخ ابوسلیمان  ،باشند بپرس ها داشتتمنّ هرسان و آنچ
شیخ از  ،بزرگان پرسید یکی انگور دویمی سیب سیومی انار درخواست نمودند

پسر شیخ که  از شجر امر  ه،بخوا چیز همهگفت از فالن شجر خشک این پسر خود 
ه شد و از انار و سیب و انگور بار آورد ب 1فی الحال شجر سرسبز  پدر رسانید

بود  هدو کس آرزوي خود یافتند و خوردند و آنکه سیب خواست ،درویشان رسانید
گفت آن را از طرف خود بتو دادم و فی الحال قصد پرواز نمودند و آنکه رد سیب 

خدمت شیخ آمدند و عذر ه ب هنهسر بر  ها همهبود طاقت پرواز بخود نیافت  هکرد
 ،او عذر نمود منع کرد که از اقبال کرامت من 2شیخ گفت ترا اي پسر ،نمودند

پرواز آمدندبه  هر سه 3نمود هشیخ برو توج.  

 ۀمنطوق ۀآن ترجم ،اهللا نصر من ۀاحوال آن تفسیر کریم  موج
 هحضرت شار کارسازي همظ ،نباغ مثم 4همنفس با ابی اخجهآن  ،هقواللّآمنوااتّ

درویشی  ،ارداري اوالد نداشتزنّ ،از توابع غازي پور ،وي سیدپوري است ،نثم
 ،بدو داد شت فرزنده 5دویتر نهاردار اقرار گرفتن پسر ماي زنّتمنّه آنجا رسید ب
تر و در هک همهشتمی و از هپس آنحضرت فرزند  ،مچنان کردهحق تعالی 
ثمن نام کرد و تلقین  هو مسلمان نمود هتر بود آن درویش خود گرفتهحقیقت م

 ۀیت رسانید که این خوارق عالنیوال ۀآن مرتبه دایت انداخت و بهحق ه ب هنمود
یت که از برکت خاکش آنجا نر است که چون هان آنجا ظاسکّ هو م هک همهاو بر 

و  همصرعه فریسند که ب میباشد  هوغیر هرچهنی هو آ هبرسد لعل و طال و نقر
پرواز  هابریشم بست ۀدر پایش رشت کنند و یک کبوتر میاستوار  6از بیخ ؟رسن
ر ه ،رور آنجا برسدثمن است ضرور بالضّ هر شاهکه این گو گویند مید و هد می

                                                 
  شد» سیر«سر : د.  1
  »اي پسر ترا«: د.  2
  »کرد«توجه : د.  3
  »احجبه« ابی : د.  4
  »ندهد«: د.  5
  »پنج«از : د.  6
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 ؟....از دعا کرد از درد و بر نمیرند هدورتر بگذارند و قومی کفر هرا 1ازچند 
  .شود میمچنان واقع ه

  

 آن صندوق سرّ آن عارف بیگمان، احوال آن عاشق بی نشان،  موج
یعقوب  همرید خواج الغزنوي ییناسحکیم  هخواجمقتداي وقت  ،صوري و معنوي

فین را دلیل قاطع است و مولوي او مر جمیع متصو ۀحدیق ،مدانی استهیوسف 
شود میاو ازین شعر معلوم  هف اقتدا بمعنوي رومی را در شعر تصو:  

  دو چشم او 2ار روح بود سنائیعطّ
  او

  

  ار آمدیمی و عطّیما از پی سنا  
  

بست و پنج  3و در پانصد ،حکیم را کماالت بلند و حاالت دلپسند بسیار است
  .هنوشت هو بعضی تاریخ اختتام حدیق اند هجري بعضی تاریخ او گفته
  

 ،نفس علی نویسد بزرگ بود ةدر تذکر ديهد تقی مشمیر محماحوال    موج
و  د وفات یافتهزار یکصد و چهل در مشهدر یک ه،خوارق اکثر ازو به عمل آمد

 .قبر او نزدیک مرقد عبداهللا راجه
  

  :الجیم حرف
  

 ةدر مرآ. وي پاندي برج وزیر راجه بهوج است شیخ چنگال احوال  موج
آن 5که چون او به شرف زمین بوسی سرور کاینات رسید بعد از 4جهان نما نویسد

و نام مرا بر  6آن به هند آمد، از راجه گفت سرور کاینات نام ترا عبداهللا کرد5از
                                                 

  »آن«هر چند : لفا.  1
  »ثنائی«: د. 2
  ندارد» و« : الف.  3
 » آمده«جهان نما : د.  4
 ندارد» از«: د.  5
 ندارد» کرد«: د.  6
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راجه گفت ترا شیخ چنگال گویم از آنروز به این نام مشهور  .زبان تو مقرّر ساخته
  .شد، ریاضت شاقّه نموده خالیقی را سالم آورد، قبر او نزدیک مرقد عبداهللا راجه

  

چراغ هر مایوس، آن منشاء  1احوال آن چراغ بی فانوس و فانوس  موج
 ایشان را جمال الدین جمال الدین حضرت میر سیداحکام ختم المرسلین، قطب وقت 

در سلک  ،مالمتیه داشت ۀمحمد صالح آرد طریق مالّ ةدر تذکر .رسی گویندم
ه شد ایام ور متوجتّچ ۀچون سلطان به تسخیر قلع .نوکران سلطان منسلک بود

ي به متماد2ر نگشتمحاصره گذشت و فتح میس بنی  ۀمفتوح خالص 3رويه ه بتوج
در واقعه از آنجناب ارشاد یافت که فتح این قلعه  ،نمودم علیه وسلّ ی اهللاآدم صلّ
عرض کرد وي را  ،ین است که نوکر تستالد د جمالفرزندم سی يدعا ۀوابست

 4چشمه و آتش زدوبي عظیم دفرمود یک پاس شب گذشته با ؟بچه نشان شناسم
ه شب دیگر به چون ب .وي ۀهیچ کدام از لشکر تو برپا و روشن نماند مگر خان

د فرمود چون سی .او رفت و حقیقت ظاهر ساخت ۀنشان اورا شناخت به خان این
م بر کشف حال من راضی است ما نیز راضی لیه وسلّعی اهللا سرور کائنات صلّ

د و بادشاه وضو نموده چون حاضر شد سی ،شدیم تا با فوج خود در معرکه بیا
هنوز  .کنم تو آمین بگو مید فرمود من دعا بعد از آن سی ،دوگانۀ شکرانه ادا کردند

این  ةمشاهده ب ،طرف ریختن گرفت5ا فارغ نشده بودند قلعه از هر چهاردع از
ن غلبه از آد درسی ،حال لشکر سلطانی از هر طرف جهد کرده داخل قلعه شدند

تی از وي نشان نیافتند آخر در کره بر کنار آب گنگ مد ،میان ایشان غایب شد
در همان سماع رقصان بر آب  ،د او را تواجد رو دادیبسرانالی غزل قو ،نشسته بود

 عمر همانجا ۀبقی ،ه آمد بر کشتی نشسته به مکان آمدقافاه چون ب ،دریا بگذشت

                                                 
 ندارد» وفانوس«: الف.  1
 »بگشت«میسر : د.  2
 »بر فتوح«توجه : د.  3
 »دانش«چشمه : د.  4
 ندارد» چهار«: الف.  5
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  .1چون وفات یافت در کره مدفون شده ،گذرانیده

حضرت  ،قبلۀ راستین 2ء بیت اهللا، آن ولی اهللا، آناحوال آن مصالّ   موج
چه است شیخ جمال الدین در کرامت االولیا نویسد شیخ از اکابر این  .وي ساکن اُ

از اقوال اوست یک قدم در سلوك زدن  .اند هویرا شیر بیشۀ سلوك گفت ،طایفه بود
وقت نماز  ،خواند میکعبه ه وي هر پنج وقت نماز ب .تر از هزار قدم رفتن استهب

گفت قریب است من  و 3وقتی شخصی به خدمتش آمد .یافتند میاو را به حجره ن
دم در کش و چشم  }فاش مکن{حقمردان  فرمود سرّ ،شیخ را در کعبه دیده ام

 چون چشم کشاد ،شیخ را در زیر کوه قاف دید و بند کن چون چنان کرد خود را
  .وي را با شیخ فریدالدین گنجشکر بسیار موافقت بود .دستور نشسته یافتبه 

  

در کرامت االولیا نویسد از  رقی مهج شیخاحوال آن معاذ خلقی    موج
جلدي برآمد و دیگران را هم ه مکانی نشسته بود به وقتی ب .یر اولیا بودههمشا

  .چون برآمدند سقفش در افتاد ،حکم برآمدن کرد
  

آن به شب  ،آن موصول بارگاه انس ،احوال آن مقبول درگاه قدس   موج
 مزاد بو ،والد میان جموجی است حضرت ملک چاند ،معصیت نماند 4وصالش تاثیر
 به جان ل منبع طریقته دمظهر شریعت ببه تن در گلزار نویسد  .نتاحمدآباد پ

 ،ه رفت و همانجا اقامت نموداز وطن مکّ ،سر معدن معرفت بودبه حقیقت  ۀآئین
بعد  ،شبی که ازین جهان انتقال نمود ظالمی نیز همان شب در گجرات فوت کرد

 5پرسید که این مرتبه ،خواب دیده ع حال و مغفور بلم را مرفّچندي بزرگی آن ظا
گفت شبی که این گناهگار از دنیا سفر آخرت  ؟از کدام عمل و حسنات یافتی

                                                 
 »شد«مدفون : د.  1
 ندارد» آن« : د.  2
 ندارد» آمد«: د.  3
 »تابیر«وصالش : الف.  4
 »رتبه« این : د.  5



 
 
 
 

 اربحر زخّ  102
 

برکت این به حکم الهی شد که  ،آن شب ملک چاند هم وصال یافت 1کرد
درگاه من یعنی ملک چاند هر که درین شب از دنیا نقل نمود همه را  ةبرگزید

آن شب بمرد مغفرت یافت من نیز شریک این ه الحق هر کس که ب ،شیدمبخ
  .عاشر وفات ۀیدر ما ،دولتم

  

 ۀنگامهدر  ،شاعر صاحب حال و قال بود شیخ جاللاحوال    موج
  .از هرات بر آمده در بخارا کلبه ساخت 2کانزباو

  
در گلزار نویسد در  ،صاحب کمال و عالی احوال شیخ چندناحوال    موج

دلش غالب آمد از ه یک دفعه طلب خدا ب ،الل از سابون فروشی کرديح ۀور لقمهال
از امر  ،ریاضت درآمده از تلقینات او ب .درویشی پیوسته قات باز ماند بسایر تعلّ

بنگاله است رفت و در برابر  ۀباطن از وطن خود برآمده در بردوان که توابع صوب
اي دام تمنّمعبادت مشغول شد لیکن ه ب هضا اقامت گزیدفا در قّسروضۀ بهرام 

ه بلند یم روئید رفته سایه ور شد صفّنپس از چندي نهال  ،شجري براي سایه داشت
هر شب  ،خروي بدل آورداست زینه اکنون باال شوند آنجا خوابگاه یشد چنانچه به ب

از برکت صحبت آنحضرت  ،آمدند میرفتی و جمعی اهل فساد نیز آنجا  میآدینه 
طاعت و عبادت و طهارت و قناعت ه چهل سال در آن کلبه ب ،آنها نصیب شده توبه ب

 ،نهادي مانع نبود میالع گذرانید و از کسی نذور و فتوح نپذیرفتی و اگر کسی بی اطّ
ض نبود و آنحضرت را هم اگر احتیاج پیش آمدي ي تعرّدکار بره کسی دیگر از آن ب

  .رش گلزار بقید حیات بوددر وقت نگا ،خود هم از آن رفع احتیاج کردي
  

علی  ةدر تذکر درویش جنید ایزدياحوال آن فرد وادي جوانمردي،   موج
  ،بسا صاحب کمال و عالی احوال ،ا معنی و متوکّل بودبقلی خان نویسد درویش 

  .علی قلی خان نویسد آفتاب شریعت و بدر طریقت بود ةاربی در تذکرحشیخ االسالم 

                                                 
 »آخر آن شب«کرد : د.  1
 »اوبکان« هنگامه : د.  2
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درگلزار نویسد گوشه گزین اعلی پور بنگاله  بیابانیجمال  شیخاحوال   موج
ات دینی و بقدري داشت که به مهم کسبی و محاورات زبانیاز دانش و محاورات 

یده در صحرا ردگ 1رجذب از آبادي متنفّ ۀغلب هتمدتّها از ج .دنیوي کفایت کند
حیوانات هر جنس را  ،از پرند و چرند و درند صحبت داشتی 2رانوانجبودي و با 

سلوك ه آخر چون جذبه اش ب ،نمودند میبه او آمیزش و الفت بود مطلق رم ن
 .کلبه گزید با خلق صحبت و آرام گرفت هکنار شهر آمده تبدیل نمود از صحرا ب

عنایت  3خوشرنگ ۀیک گرب ه آرد که شیخ بیابانی مراهمانجا از فروغ علی این قص
ه نه شدم بهچون عازم غار ک ،ر و حضر همراه داشتممدام او را در سف ،کرده بود

دیگر  ۀواقعه دیدم بعد چند کلمدر را  شیخ شب ،شیر شنیده شد ةراه خطر ءاثنا
شورش و شر در حقیقت  4شیر اگر گربه بهم رسد ةدر محل خطرفرمود معین است 

همچنان شد  ،ر است وسواس مکنمه از سابق میسترا که این مقد گردد میبر طرف 
  .جري بقید حیاتهپانزدهم سال  و تا یکهزار ،که بی وسواس به منزل مقصود رسیدم

نقش  ةدر تذکر حضرت پیر جمال اردستانیمعنی  احوال آن پیر با  جمو
  : علی آرد عارف و درویش صاحب دل بود مشرب عالی داشت ازوست

  دو گزگ بوریا و پوستگی
  
  

  ستگیور و دد دلکی پر ز  
  
  

  لنگکی زیر و لنگکی باال
  
  

  زد و نی غم کاال دنه غم   
  
  

  این قدر بس بود جمالی را
  

  عاشق رند و ال ابالی را  
  

  

 ۀ سهروردیان بایدخواستدهلوي که ذکرش در لج ین نسبت جمالااین اشعار اکثر
  .این اشعار پیر جمال اردستانی است ،محض غلط است اند هنوشت

                                                 
 »تنفر«: د.  1
 »جانداران«با : د.  2
 »خوشترنگ«: الف.  3
 »رسند«: الف.  4
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ر مشاهیاز  1بهرونچه در پرجهحضرت پیر  ،راحوال آن مرقد معطّ  موج 
بر  ،حافظ عبدالرّسول گجراتی گوید که سیرکنان به شرف زیارتش رسیدم .اوست

شصت هزار سوار رسید و از سر  قریبهته افواج مر ،باشد میقبرش آب مدام 
  .امتحان آب از آن چشمه خوردند آب کم نشد

  

آن کوه دریافت تعارف معارف حقیقت،  علوم و ةاحوال آن ذخیر    موج
از افضالن عصر  سلطان جالل الدین قریشیگروه اصحاب دلریشی سر و طریقت، آن
در بیابانها  ،نه بوديهپا بر و صاحب احسن القصص نویسد سر .و اکمالن دهر

علوم عقلی و نقلی و رسمی و حقیقی  ،گشتی و بر مقدار ستر عورت اکتفا کردي
از عبادت بر فرض و سنن اقتصار  .ه داشتیهمه بر ذکر داشت و مشرب قلندری

در پنج سال که بی ،وف یاد داشتینمودي و فصوص الحکم و سایر کتب تص 
 ،کتاب علم حقیقت خواند روي آدمیان ندیده جز برگ درختان نخورده ۀواسط

ویرا  ،علم یاد داشت 2مردي از غیب بر وي نمودار شد که هفت صد بست و پنج
چند بار وي را  ،آن نداري ۀوخت باقی را گفت برو حوصلسه صد و چند علم بیام

سه  ه،تاراج ده چون نوکر شدي و اموال جمع آوري فرمودي ب ،فرمود نوکر شو
در وقت نماز  ،بود ،او در جنگلی که کسی نشان او نداند ةحجر ،بار همچنین کرد

 ،روزي آن مرد روحانی پیش او رفت او دنبال وي دوید ،مالقات با وي نکردي
 »فیض محبوب«چهل و هشت و صد نه وفاتش در سنه ،هرچند سعی کرد نیافت

  .تتاریخ اوس
      

 صاحب .د نوربخش استمرید شیخ محم شاه جالل شیرازياحوال    موج
درین دیار در عهد سلطان سکندر  .که بر گلشن راز شرحی دارد 3آرداخیاراالخبار 

مثنوي مولوي روم  با عارف بود صاحب حال، .ه آمده سکونت اختیار نمودهاز مکّ
                                                 

 »حسر در بروپخته«پیر : د.  1
 علم» شیخ«صد : د.  2
 که» ازو«االخیار : الف.  3
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نورانی  ۀحلی .و آنرا در خدمت درویشان سند نموده 1نسبتی خاص پیدا کرده بود
براي  3هر وقت نان و قورمه ،نشده 2ش سردانددیگروز اول که آمده آتش  ،داشت
چهل و چهار واقع شد و صد هوفاتش در سنه ن ،داشت میا یمهدر خانه  مهمانان

حاجی شیخ  ةقبر او در جوار مقبر ،تاریخ اوست »جناب صمدیته بب مقرّ«
اب استعبدالوه.  

  

ف به ن به عشق احدیت سرشار، آن متصواَ، رااحوال آن عبادت گذ موج 
که  يین بنوارصاحب گلزار از شیخ قطب الد. حضرت شیخ جاراهللا مکّیطبع زکی 
 سن شریفش از ،نورانی خمیده باالست از توابع کالپی آرد که وي پیر ای هبنوار قصب

بیشتر  ،ب امام اعظم داشتهمذ ،از غایت عبادت نحیف شده بود ،هشتاد متجاوز
در  رفت میروزي در رمضان به ادا کردن عمره پیاده  .فقه حنفیه در درس او جاري بود

  .تعاشر وفا یۀزاد بوم و مدفنش مکّه در ما .راه دیدم
    

نام او  شیخ جموجی بن ملک چاندازل و ابد  وال آن سعادت اندوزاح   موج
در گلزار نویسد دریاخان یکی از مریدان  .احمدآباد گجرات ةد زادجمال محم

ی تفسیر و یدرس گوه از آغاز برآمدن آفتاب تا نماز خفتن ب ،اعتقاد نهاد او بود
دوست و دشمن یگانه و بیگانه  ةمات افاددر مقد ،حدیث بسیار شغل داشته

آن سفر شیخ محمود و  کعبه رفت دره نود و هفت ب در نهصد و ،برابر بود اونزدیک 
احوال درویشان و اولیا  ةد حسن که تذکرو شیخ عبدالقادر و ملک میر محم عبداهللا

ین عبدالقادر قلین شیخ محی الدالثّ ن حضرت غوثپیره ،رکاب او بودنده بنوشته 
ور پ در عادل  ،رفتند میاو  ۀخانه زیارت باهل اهللا زمان همه براي  ،جیالنی پیش او بود

  .دریاخان مدفون شد ۀباغچه برهان پور ب
  

 ملّت احوال آن قانع رضاي خدا، آن متابع طریق مصطفی، آن دین و  موج 
                                                 

 ندارد» بود« :د.  1
 نشده» سر«: الف.  2
 »قرنی«: الف.  3
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مدام  .اري توابع عظیم آباد استتکنواح ه قریۀ مولدش ب ینمولوي جمال الد معین 1را
 ،متوکّل ،برکت اله آبادي علم ظاهر به تکمیل رسانید از مالّ ،ماند می عظیم آباده ب

ع متور، د بدلزاهد بی بدل و معب، جمال  ،بودندت برو ظاهر آثار عشق و اطوار محب
خان بلگرامی  سید نورالحسن .قدس از نظر خلق مستور داشته بود ةحال خود را در پرد

روزي فرمود  .کردي 2روایت نموده که در شصت روپیه سالیانه اوقات خود بسر
کرد مرا شرف حضور  میوضو  3ملیه وسلّعی اهللا در وقتی که پیغمبر خدا صلّ

گفتم یارسول اهللا طریق وضوي مبارك موافق اجتهاد کدام مجتهد  ،حاصل شد
وقت تحریر  ،مولوي را حکایات بس عالی و بلند .بر طریق ابوحنیفهفرمود  ؟است

  .احوال بقید حیات
  

موتوا  ۀکوه توکّل و انزوا، آن لوح منقّش اتّقا، آن ترجماحوال آن    موج
 انتساب ،در سندیله بود علی شاه چراغ گیران هتاج گوش ،خط جلیه ب ن تموتوااقبل 

عجایب اطوار و غرایب آثار کوه  ،بیعت او معلوم نشده فاما سخت مرتاض بود
ت بهم وهفت هفت روز او را ق .اوتش باید شمردنقل و تجرید و راسخ توکّ

یک ختم قرآن هر  ،کرد مینرسیده و او در حجره نکشوده هرگز از کس مالقات ن
خواهري داشت از صنایع دستی او آنچه بهم رسیدي کفاف  ،روز معمول داشت

نگارندة زخّار شبی بر درش تا دیر  .العمر میل آن نکرد ةمد ،قوت هر دو کس بوده
و نهم ذیقعده یکهزار یکصد  بست و ،در کشاده نگشت ،صدا کرد آواز نیامد

  .هشتاد و نه وفات
  

 حضرت مخدوم دارالخالفت حقیقت و معرفت صاحب امر ه احوال آن ب  موج
گلزار در  .وستان سند نیز نامندیوان که آنرا سیهزاد بوم قریه نونک پهلوي س جعفر

شیخ  استادزادة .حقایق و معرفت مبتال داشته نویسد به فضیلت رسمی آشنا و دل ب
از  الحیناهري و ریاض الصططاهر بن یوسف سندي است که تفسیر مجمع البحار 

                                                 
 »از«ملت : د.  1
 ندارد» بسر«خود : د.  2
 ندارد» صلی اهللا علیه وسلم« : د.  3
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زبانی شیخ عیسی قاسم همون جا آرد که مخدوم آخر عمر  .تصنیفات اوست
احیاء علوم و عوارف و فصل الخطاب و  هسپرده جز ب به رودبارکتابهاي منطق را 

  .عاشر وفات یۀدر ما ،مانند آن اشغال نداشت
  

 احوال آن محو انوار ربانی، آن واقف اسرار پنهانی، آن مدام به مشاهده  موج
شیخ ابوالوفا بغدادي او را  ،وي از محبان وقت بود شیخ جاگیرمقتداي قوم  ،اسیر

براي او فرستاده و تکلیف حضور 1تیئیهدست شیخ علی ه خود ب ۀثنا گفته و طاقی
درخواسته ام که شیخ جاگیر را از مریدان من گرداند  2نکرد و گفت من از خدا

 ،ور آمديهظه چنانچه حق تعالی به من بخشید او کرد بود هر چه گفتی همان ب
  .در پانصد و نود وفات یافت

از  ۀمدام در رعایت شریعت و دقیق شیخ جاللاحوال آن فارغ البال    موج
  .جهان برفتشیخ سی و پنج ساله ازین  ،طریق طریقت فرو نگذاشت

احوال آن یگانه به عشق صمد، آن فرد درگاه سرمد، آن عارف   موج
 ،العارفین آرد از اولیاء عظیم الشّان بود ةدر تذکر حضرت شاه جان اهللا ،حقیقت آگاه

او را  ۀاز غایت عشق طریق حق تعالی سای ،فَنَا فی الرّسول پیدا کرده بود هدر مرتب
لیه عی اهللا جسم رسول صلّ ۀجسم او موافق ضابط ۀبرداشته بود که شبانروز سای

تا هشت پاس وقتی در  ،او نمود نشدي ۀنظر خلق سایه م که سایه نداشت بوسلّ
در وقت عالمگیر  ،غایت قويه ویرا خرق بس عالی اند و کشف ب ،رکوع مانده

  .اورنگ زیب بود
  

  :حرف الحاء
  

                                                 
 »منتهی«علی : د.  1
 »جدا«: د.  2
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نامش احمد بن شیخ الحرامیه  1ینالددماحشیخ احوال آن مظهر یقین،   موج
 ،بسیار داردف تصواصلش از واسطه و تصانیف در  .م بن عبدالرّحمن استهیابرا

ت عمر پنجاه و چهاروفات او در سال هفتصد و یازده و مد.  
  

در  .است پور عبداهللا قریشی مرید شیخ برهان انصاريشیخ حسن احوال    موج
ی سخن گفتی و گره خی به یاناه وحدورگاصطالحات  ، برگلزار نویسد شاعر بود

هشتاد و نه و در نهصد  .زگار بودهیبه غایت پر ،م رفتیکبه مجلس سماع  ،شنیدي
  .آید میتاریخش بر  »هیفضایل پنا«عدد ه ري وفات نمود بهج

  

آن نیکوزیست و خوشتر مرد،  احوال آن دنیا خورد و عقبی برد،    موج
منشی سراج الدین خان بنگالی که  حضرت شاه حسن م کفن م جسم و مسلّآن مسلّ

رد مسلمان و پاکیزه خصلت مرد دیندار بود گوید که بادشاه بنگاله اوالد مبه غایت 
حیات خود را از فراست شکسته  ۀچون به مرض موت گرفتار شد و رشت ،نداشت
را  وزرا و امرا و ندیمان خود گفت که من اوالد ندارم و زندگی مستعاره یافت ب

خلق و ه ید که راحم بئشمارم شماها شخصی را بر کار سلطنت تجویز نما میآخر 
د اجوعرض ه چون آنها تجویز نموده ب ،ر باشد تا این امر بدو سپارمو عادل و مخی

ی ادا هلاع در جناب مسجد روید و ادعیه و نوافل با تضرّه رسانیدند فرمود ب
من ه مناسب حال سلطنت اسالم باشد بر صفت که بشخصی  .و دعا نمایند2دنکن

فاق یک سخن اگر همه استخاره نمایند باالتّ 3مه همهکرامت کن بلکه درین مقد
با استخاره دیدند و  ،پس چنان کردند ،ن باید پرداختآکسان را دریافت شود بر

فالن منجمی  ۀبشارت یافتند در فالن موضع حسن نام طفلی معه مادر خود به خان
نماید او الیق کار سلطنت بنگاله به حسب  میو چوپانی گاوان آن منجم  4ماند می

او  ،ساختندبادشاه ظاهر ه فاق بمه را باالتّاین مقد .دلخواه شما و سلطان شما است
                                                 

 »جماد الدین«شیخ : الف.  1
 »کنید«ادا : د.  2
 »ها«همه : د.  3
 »می باید«: د.  4



 
 
 

 
 109     ششم ۀلج  

م به شبی منج ماند میم منج ۀخانه شاه حسن که ب ،فرمود شماها بروید و او را بیارید
صحرا ه ز آبادي رو باحسن  ،روي او زد 1هخشم گرفته حسن را چند طمانچه ب

ماري بزرگ  ،روي حسن آمده آفتاب گردش نموده ب ،شجري خوابید ۀسایه نهاد ب
از بیخ شجر برآمد و بر روي حسن از روي خود سایه داشت که مادر حسن و آن 

حسن را آوردند  ،به بیخ شجر گم شد 2از خوف مار ،م تالش کنان در رسیدندمنج
فاق آن نشده بود که مارش چون اتّ ،عالجش کوشیدنده گی بزعم گزنده و ب

دانم که  میی داشت گفت اي حسن م که در علم خود مهارتی کلّگزیده باشد منج
بادشاه رسیدند و حسن را  ۀتو دولتی عظیم رو نماید که بعد پنج شش روز عمله ب

چندان  ،بادشاه بنگاله بجاي خویش حسن را بر تخت سلطنت نشانید ،آوردند
د راضی کرد که بعد خلق را از حسن سلوك و امداد و رعایت و حمایت و تفقّ

چندین سال در حکومت نصاري کافري حاکم آنجا شده رفت مزارش ه فوت او ب
افی سرخی از سنگ تعویذش المع را از سنگ مرمر برآورده بودند از غایت شفّ

قبرش دفن کرده به لعل حاکم دانست که این سلطان بود مبادا یاقوت و  ،شد می
بکندید دید که درمیان قبر یک تخت سنگ است که درمیانش کندیده نعش  ،باشند

واقع نشده و شمشیر و 3یلدر جسم و کفن او نوعی خل ،اند هشریفش را برو گذاشت
از غایت خوف چادري  ،قرآن بر رحل نیز قسمی که داشته بودند موجود است

فات تور قبر بنا ساختند و این از جمله تصرّدسه سفید دیگر بر نعش انداخته ب
 ۀرسد از خان میمزارش در سال نوبت به هزار  ةاوست که تا حال اخراجات دایر

ن استحاکم وقت معی.  
  

راه ه پوست، آن پوست مغز سخاوت بی احوال آن مغز سخاوت ب  موج
ۀ مبارك خان است که در قصب ۀخلیف حضرت شیخ حمیددوست، آن عارف وحید 

که از پیر  هومحمد صالح نویسد یک پوست آ مالّ ةدر تذکر .ونه آسوده استهم
هر محتاج و غریبی و فقیري که در پیش وي جمع  ،نشست مین آخود یافته بود بر
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ی و از ده نه کم کو افشانده از زیر آن پوست از پنج تنآهآمدند همان پوست  می
اهل حاجت ه روپیه هم ب گو هزار بیایند و ،داد میهر کس ه ه زیاده نه بکتن

او  1پیر ةاشاره ر است که بتان سنگین بهوونه مشمهداد و در دیار  می برآورده
  .اند هب گفتطی ۀمبارك خان کلم

 
ابونصر  خواجه حافظ الدیناحوال آن بی قرار وادي و سرشاري    موج

علوم شریعت و رسوم طریقت به والد  ۀدر ارائک نویسد پای د حافظ البخاريمحم
در ستر حال و  ،در نفی وجود و بذل موجود کار ازو گذرانیده 2گوار رسانیدهربز

شد که درین راه قدمی نهاده و از  میمثابه بود که هرگز ازو ظاهر نه تلبیس مقال ب
و  و جهد افزودي ه جداگر سایل ب ،3علوم این طایفه بلکه از سایر علوم خبري داشته

چون کتاب  ،کتاب رجوع کنیمه گفت که ب میجواب مسئله استفسار نمودي 
 5ا دو ورق پیش یا پسی ،س درمیان بودتجسکه نمود  میور ظه همان 4کشود می

 و در هشتصد ،کرد خواه کتاب خود خواه کتاب دیگري باشد میف نازین تخلّ
  .قبر در بلخ ،شصت و پنج وفات

  

 یت او کنّ مجلسی حارث بن اسد اولیاء ویسی 6احوال آن از مکمل   موج
 ياالولیا نویسد از علماي قدماۀسفینو اصل از بصره دارد و در  ابوعبداهللا است

چهل سال روز و شب پشت  ،داشتند میمشایخ است و مشایخ وقت از وي رجوع 
گفت  ؟گفتند این قدر محنت چرا است ،دوزانو نه نشستهه دیوار نداد و جز به ب

چهل و دو و در دو صد  ،منیادب نه نشسیه ی باله ةآید که در مشاهد میشرم 
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  .جري در بغداد وفات یافته

الریبی، آن ولی  1یبی، آن صاحب کماالتغاحوال آن الباس لباس   موج
 ،بوددر کرامت االولیا نویسد از اکابر اولیا  مویهححضرت شیخ حسن بن  هیخوش خو

خود  حه زد و از نظر اصحابیوي ص هروزي در حالت مراقب .کرامت عالنیه داشت
چیزي از ماکوالت  ،در مسجد او را حاضر یافتنده بعد چهار روز ب ،شد بغای

این  ،ار کردقدري خود خورد مابقی تواضع حضّ ،مطبوع طبعش حاضر کردند
د ی نرفته بویفرمود او از مکان خود جا ،مه را از شیخ عبداهللا خفیف پرسیدندمقد

  .شده بود ببرو لباسی پوشانیدند که از نظر خلق غای
  

از اصحاب شیخ  نانیمس شیخ حسن سکّاكاحوال آن معدن المعانی    موج
 است و خانقاه سکّاکیه که در سمنان واقع است و شیخ رکن الدین 2ستیبابوالحسن 

بعینها برآورده و بعضی امالك بدانجا ربود و ا میالدوله سمنانی در اوائل آنجا ءعال
  .وقف کرد منسوب بدوست

  

 يعلما ةدر مخزن آرایش نویسد قدو د حسینمولوي محماحوال    موج
در یک  .غایت بزرگ و صاحب خوارق عادات بوده فضالي زمان ب ةعصر و عمد

 3ازو  .مجید را حفظ نموده و یک ماه پیشتر خبر از انتقال خود داده بودماه قرآن 
الجمعه اکثر ۀلیلدوازدهم  ،ویح گزاردياانتقال او در ماه رمضان در مسجد پدر تر

ه ویح باآنها کرد که امشب تر......مردم را که از کماالت خود زندگی شان باقی در
ویح خواندن مشغول بود که برق افتاد با تمام ابا سه صد تن در تر گزارید خود ۀخان

  .ید شدشهجماعت 
  

اطهار،  ۀآن مداح رسول و حیدر کرّار، آن صاحب مناقب ائماحوال    موج
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ی هدولت شا ةدر تذکر. میسلّ 1حسنحضرت موالنا آن بی شبه از اصحاب عدن 
قصاید  ،در شاعري طبع قوي داشته .نویسد مرد سلیم و نیکوکار و عافیت ساز بود

صومین که او مع ۀالد امجاد او و ایموشان و مدح امیرالمومنین علی مرتضی و اه ب
در حکومت خود بر زنی  ،کرد میابتدا حال عاملی  .عمل نیامدهه گفته از کس ب
غیرواجبی تو بر من از راه حکم  براتن یآن زن گفت اي سلمی ا ،برات نوشت

زن گفت در قیامت که من عرش خدا را ببینم و  ،گفت از حکم وزیر ؟اي هنوشتکه 
سلمی لرزه افتاد  2بر اندام ،نوشته بودم ی گفت از حکم وزیرهفریاد تو نمایم خوا

سیاحت درآمد و ه از همان وقت ترك آن وادي نموده دلق نامرادي پوشیده و ب
 ،شود میاز جمله کالم او این اشعار مناجاتیه نوشته  ،خدمت درویشان گزید

  : 3ازوست
  اعجاز آن پنج تنه ی بهلا

  

  نبی و علی و دو فرزند و زن  
  

  پیچ کار 4دنیاسراکه در دین و 
  

  فضل خود اي کردگاره برآري ب  
  

جري وفات هپنجاه و چهار و س در هشتصد در مشهد مقد ،آمین یا رب العالمین
  .سبزوار برده مدفون ساختند 5نعش او را ،کرد

  

دوجهانی، آن  6احوال آن معدن کماالت انسانی، آن مخزن فیوضات   موج
اگرچه صاحب  د حیات السندي المدنیمحمحضرت شیخ و اصحاب عدنی  7از ارباب

القدر  ثرالکرام ایشان را نسبت مریدي و طریقۀ سلوك نه نوشته چون مرد عظیمآم
ثین عظما و علماي محد میر غالم علی آزاد نویسد از .ذا احوالش را نوشتمهل بود

                                                 
 ندارد» حسن«: الف.  1
 »بر آید«: د.  2
 »داشت«از : د.  3
 » مرا«دنیا : د.  4
 سبزوار» در«او را : د .  5
 »فتوحات«: د.  6
 » آیات« از : د.  7



 
 
 

 
 113     ششم ۀلج  

شیخ در عنفوان جوانی توفیق  .ساکن عادل پور1چاچرقبیلۀ  اصلش از ،است
از شیخ ابوالحسن سندي  ،ن گزیدزیارت حرمین شریفین یافت و در مدینه توطّ

 ،ذ نمودی تلمصري المکّکسب کماالت نمود و برخی از شیخ عبداهللا بن عالم النّ
عظیم درین فن اشرف  ريحدیث شریف صرف کرد و تبح2تمام عمر در خدمت

مدینه و مصر و روم و شام اعتقاد با اخالص ازو  ه وخواص و عوام مکّ ،اندوخت
 ةبرکات انفاسش از تالمذه مدینه رفت از برکت صحبت او و به بنده که ب ،داشتند

به بست و ششم صفر روز چهار شنبه سنه یکهزار و  ،الم شدعر حدیث میس
  .در بقیع مدفون شد ،یکصد و سه وفات نمود

  

در ملفوظ  شیخ حسین شیرازياحوال آن مرد میدان جانبازي    موج
روزي  .تمام خود داشتهجهانیان نویسد وي از قبل شیخ عبداهللا باغی در ا مخدوم

گفت  شیخ عبداهللا ،وي انار ترش حاضر کرد ،شیخ عبداهللا از شیخ اناري درخواست
از چهل  ؟اي هشیدن میوه امر نکرده چگفت تو مرا ب ؟انار ترش براي من آوردي

  .میوه واقف نیستم ةکنم از مز میسال که باغبانی 
  

احوال آن حقیقت شناس عین الیقین، آن محکم احکام حب المتین،   موج
آن مقبول درگاه  رع، آن پیشواي ارباب زهد و ورع،شّال آن مقتداي اصحاب فنا فی

از اوالد امجاد قطب االقطاب بندگی شیخ نظام  انیحضرت موالنا حقّفخرالعصر  ،ربانی
نند که از شیخ آظاهر دست ارادتش ظاهر نشد و اکثري بره ب ،ی استتهامی الدین

گویند از حضرت  میفرزند حضرت بندگی جعفر بیعت نمود و بیشتر غالم عالم 
معنوي اخذ  3له آبادي طریق اکتساباقنّوجی خلیفۀ شاه عبدالجلیل  شیخ حبیب اهللا

کس را  العمر ةه در مدن ،نه انکار بود نه اقرار نمود مگر حضرت مولوي ازین تلقیا
سبب جالل ه گشت و ب میره این مقدمه مکشوف شجاز عنایت  ،بیعت ستید

وجی اهللا قنّ مزاجش مردم در انکشاف این ناگزیر بودند مگر تربیت شاه حبیب
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رو پیت و اکابر ان ملّیقحضرت مولوي از اعظم متّ .نزدیک خالیق غالب است
تمات خلّمقد، د عل و متوکّل بمتاهالعارفین شاه ةد علیم اهللا بریلی و قدواز سی

احوال دیگر  هغالم محمد قادري نوعی که متابعت در امور شریعت او نموده ب
ده مگر دو چیز اول یامعمل نه از غایت ستر احوال خرق ازو ب .معاصرانش نیافته

اي بیعت او نمود م عالمی تمنّدو ،این که در دو ماه قرآن مجید را حفظ نمود
 1زا دعشود آخر همچنان شد که ب میفرمود در علم تو فتور یافته  .مقبول نداشت

حرارت و غیرت دین اسالم که او  ،او خللی رو داد ةوفات آنحضرت در عقید
ه ندوان چه امیر و فقیر هر که بهاز  ،تها است که تحریر قلم یاد نداردداشت مد

فرمودي که خدا ترا اسالم  شد در جواب سالم او میف شرف آستانه بوسیش مشرّ
 .فرموديفضیلت اسالم به مبالغه گفتی و در اقبال آن نصیحت  ةبخشد و نیز در بار

ه وزیر ب ولهبینی بهادر نایب شجاع الد .وي را حاالت عجیب و روش غریب است
جواب داد  ،گفت السالم علیک ،ایکی آمدحبعد ساعتی  ،خدمتش رفت و نشست
راجه ه ر امر کرد و حایک را درمیان خود جاي داد و بو راجه را به نشستن دو

فرمود دور نشاندن تو نه از تعظیم ریاست تست بلکه از خدا شرم دارم در روز 
اسالم نکردي جواب  هلهندوي عظمت احضور ه من سوال کنند که ب زاجزا 

ه لشکر اسالم مانده و از راهمه د بر کفّار نمودهاچگویم؟ و حضرت مولوي اکثر ج
 ماند و ستر احوال به درجۀ هدهیت نخوانه ستید که للّ هت روز مرّرئیس لشکر قو

ه حضور او چیزي حرف درویشی بر زبان آرد تا به داشت امکان نبود که کس ب
ا اختیارش نبود فام هاز مرض فالج دست و پا ب ،درخواست دعا و خوارق چه رسد

ی اصحاب رسول صلّه نسبت ب ثقات زمانه او را ،فرمود میتاخیر در وقت نماز ن
بزرگی در  .ت او از این جا استحفظ سنّه ه بهمفرمودند این  میم لیه وسلّعاهللا 

رسنی از ابریشم حضرت  ،صحبت رسول حاضر شده معامله دید که مولوي ب
ب کردند، ابابکر  یقابابکر صدگفت این رسن به گردنش انداخت، حضّاران تعج

وفات، مزار  جمادي االول همدهفتبه  ،بودو متوکّل سخت  هلمتا ،ت استسنّ اطاعت
از شاگردانش قاضی جاراهللا  .تاریخ اوست »برّد اهللا مضجعه«ه جاللپور در تاند
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تاندوي مرد با برکت و سخت متابع سنّت و اکسیر ایمانداران بود، دیانت علمی و 
  .دینی برو منحصر باید شمرد

ن هاو اد نام حسن محمد اساولیحضرت آن عارف و ولی  1احوال   موج
صد و هشتدر سال  ،د و فرد بوددر اساول که گذري از احمدآباد است مجرّ .است

بسیار مشایخ زمانه را مالقات کرد و فیض گرفت لیکن  ،وجود آمده ه بردهاچ
 ،خالفت از قطب عالم بخاري گجراتی و چار ترکی از بصر جمال حاصل ساخته

  .کرد، در اساول دفن شداد وفات هفتصد و هشتدر 
  

ان، آن ساالر نآن مقتداي جمال بی ،آن رئیس گوشه نشیناناحوال   موج
ه صاحب از کامالن این طایف حیات بن القیس الحرّانی حضرت شاه شیخنورانی ۀ طایف

صاحب نفحات  .در کشف و حقایق نظیري نداشت .ف بودمقامات اندر تصو
و کنند یکی ا میف مثل احیا نشسته تصرّه در قبر ر کس کهاگوید از جمله آن چ

گیالنی شیخ عقیلی و شیخ  شیخ عبدالقادر یعنی خواجه معروف و است هم
    .اد و یک وفاتهشتو در پانصد  ،حیات

  

صاحب  حضرت شیخ حسنفخر زمین و زمن  احوال آن زوار آستانۀ   موج
علی بدله است، مسافرت هید ثانی شیخ زین الدین رین نویسد که او از نبایر شسیرالمتاخّ

آخر معه عیال و اطفال رخت  ،ه و از زیارات عتبات عالیات مفتخر گشتهکرد بسیار
از کربال  هارت رسید تنسعه چون اوقات گذاري ب ،ی انداختکربالي معلّه ب اقامت
ه دار آنجا صحبت بر آر ی آمد از آنجا به عظیم آباد رسید، از رام نراین صوبهلبه د

ایالت رسید رام  ۀمرتبه چون قاسم علی خان ب .او نفس رانی نمودنشده در حق 
نجا نقل همایک شب آنحضرت بعد چندي  .ه خانمان خراب نمودهنراین را مع
  .و انَّا الَیه راجِعون انَّا للّهن الملک مدفون گشت، هانواب بر ةکرد، در مقبر

  
 ،از سادات بنی حسن سید محمد حسن طباطباوفا و احوال آن با صدق    موج

                                                 
 » آن بصحبت خیلی رسیده، آن حب ماسواي اهللا دریده«احوال : د.  1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  116
 

ه و ار و پنجاهزدر سال یک ،باید میمقامات او اگر نگاشته آید دفتري عالحده  علو
م به هشته شعبان سال پنجاه و ما همدوازد. هجري وارد عظیم آباد گردیدپنج 

    .1رحمت حق پیوست، مرتاض و صاحب خوارق بود
  

در اخباراالخیار آرد  سید حسین پاي منارياحوال آن معدن انکساري    موج
در زمان سلطان  ،غایت جسیمه ه و صحبت اندوخته بدرویشی بود سفر کرد

ی آمد، صحبت او با سلطان خوشتر هلمقدس به د هداز جانب مش. هیودلسکندر 
اکثر امیران  ،ه اقامت کرده گوشه گیر شدی کهنهلد نیامد، به مسجد پاي منار قلعۀ

  .سکندریه معتقد او بودند
  

احوال آن درویش عالی مقام، آن پیوسته مخالف با نفس نافرجام،    موج
محمد صالح نویسد در یکی از  ةدر تذکرشاه حافظ درویش آن عاشق دلریش 
ه ودیعت حیات سال منزوي بود، دو سال پیش ازآنک هلت چخانقاه کشمیر مد

اجازت  گوشهه سپارد از مالک خانقاه استدعا نمود که اگر بمیرم درین خانقاه ب
هنگام رحلت نزدیک رسید به عزیزان و چون  ،خاطرش قبول کردنده ب ،شود

ه کنم امانت که پیش خود دارم ب میال دوستان گفت درین نزدیکی ازین عالم انتق
ي کشمیر بود و اعتقاد بدو اه هبعد از آن به یکی که از قاضی زاد ؟کدام سپارم

هیز و تکفین ه را به تجهمموده ه نیهده که مصحف ما را نهصد تنداشت فرمود ک
ه روز جمعه است چون بانگ نماز فقیر خرچ خواهی کرد و باز گفت فردا ک

ا و دوستان ه در بساط داشته به احبک هاهی گرفت و دیگر چیزبشنوي خبر مرا خوا
ة او آمد، از روز جمعه که بانگ نماز دادند قاضی زاده به در حجره ب ،تقسیم نمود

از خود وا نشود که تا که در حجره  اند هد، ظاهر کرد که فرمودخادم احوال پرسی
حجره خود بخود وا  ةوازربعد ساعتی د ،ل کردندتام ،کشودن نشونده ف بمکلّ
ه ب ،دوزانو نشسته جان بحق تسلیم نموده ل قبله بباندرون رفته دیدند مستق ،شد

تش در خانقاه دفن کردندموجب وصی.  
                                                 

 ندارد »بود«: الف. 1
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 فقر را زیب ۀعادات، آن خرقادات، آن اکمل السالساحوال آن افضل    موج
ه عمر در گلزار نویسد مرید خواج. همولد شریفش سند حضرت سید حسین 1و زین

در اجمیر  ،تالش پیر از وطن برآمده ب ،ابتدا سخنان عشق آمیز گفتی .باطنی است
ه چون خواجه منتظر او بود فرمود ترا ب ،از خواجه عمر باطنی سعادت برداشت

خود  2پس ویرا تربیت نمود و در اقرباي اند هحضورم فرستاده فرزندي من که ب
ی پانی پتی گوید در اندك زمانه یشیخ گدا .کدخدا کرد و جانشین خود ساخت

  .روزگار خواجه آخر شد و پیر من جانشین شد
  

ن درخواست بیعت از شاه چو سید حیدراحوال آن از سادات برتر    موج
 ،پوش را اختیار کند 3د را سزاوار نیست که مثل ژندهسی ،بالل نمود او عذر کرد

آن قدر فراست  ،تو رجوع آورده ام پس بیعت نموده گفت از بشارات غیبی ب
  .ه من شش روز بودم سخنان آن وقت مرا یاد استهنگامی کدرست گفتی که در 

  

در ملتان  بر اهکشیخ حسین ر غر رروالیت داحوال آن در خالفت   موج
ه در گلزار نویسد ابتدا طرز کا. ؤالدین زکریا بودهامعاصر خواجه ب ،آسوده است
در عنفوان . گزین گشت خرابات  به ه رسیدرسانیدي، چون جذب همبریدن لقمه ب

گرفته افتاده پیاله بر کف گذاشت او از ادب جوانی شیخ را که زیر آن پیر خرابات 
چون از شستن داغ از  ،ه سپردهن به دایخانه آمده پیراه ب ،گریبان فرو ریخته ب

  .زمانه شد آن عارفۀ 4هن مکیدده ه آنجا را بهن نرفت دایپیر
  

از  ۀالحکمف فردوس در ارایک نویسد مولّ خالد بن یزید بن معاویهاحوال    موج

                                                 
 » در تن«زیب : د.  1
  »سفر پاي«در : د. 2
 » قبل من«که : د.  3
 آن» بدهن بکنید« را : د.  4
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در زمان حکومت پدر  ،بود1ه شاگردان شیخ رایت ساکن ساحل بحر اخضرجمل
فایق  3انیقت نفس بر بیاض افست و در صب 2ته تحصیل علوم غربت بهم رکم
 هلگنان نشست، به عادت صحبتش جمعی کثیر از شقاوت نفاق اهم ر از دیگرت

هجري از دنیا رحلت کرد، ه سبع و سبعین در سن. بیت رسالت رستگاري یافتند
هور است و در صواعق بسا معروف و مش ،هر استمزارش در دمشق بیرون ش

ه نویسد که معاویه بن یزید بن معاویه بعد فوت یزید مروان خواست که او محرق
بیت رسول  هلاو ابا کرد و گفت پدران من در حق ا ،را بر سریر سلطنت نشاند

 ه براي خالفت که حق اوشان بود بکشتندصلّی اهللا علیه وسلّم ظلم صریح کردند ک
 حجرهه این بگفت و ب .امر سلطنت پردازمه این معصیت فرصت کو که ب ۀبمرا از تو

 .ه یافتندروز نکشود، چون کشادند او را مرد هلشد و در را محکم بست و تا چ
ه تحقیق دریافت و بیت ب هله بن یزید حق اآنجا از اقوال موالنا روم آرد معاوی هم

ع به جناب باري تضرّحجره مستور ساخت و ه ظلم پدر خود دانست خود را ب
  .بعد از آن اجلش رسید ،قطب االقطاب عنایت کرد ۀنمود حق تعالی او را مرتب

  

 ةاز مرآ .از مشرب صوفیه نصیبی کامل داشت خاقانی شاعر4احوال  موج
  .ن نماهاج

  

 اصحاب بینش، آن مقتداي زمرة5دانش، آن سر هله ااحوال آن سرگرو   موج
در کرامت االولیا آرد به غایت بزرگ .  6جريآ خالدحضرت شیخ محمد هبري وادي ر

از وي . مشایخ بود، به جهت ستر احوال و حصول کفاف به خشت پزي پرداختی
ی با تگذشتم شنیدم خش میه گفت روزي خشت زده بودم از میان آن نقل کنند ک

                                                 
 » اجفر«بحر : الف.  1
 »غریب«: د.  2
 »اتفان«: الف.  3
 ندارد» موج احوال«: د.  4
 » پیر«آن : د.  5
 »اخري«: الف.  6
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ازآن روز ترك  ،باید در آمد میگفت که آماده باش صباح در آتش  میخشتی 
  .خشت پزي کردم

محترم  هاین طایفه آن ب آن کاشف دقایق، احوال آن معرض عالیق،   موج
از قدماي مشایخ  ،یق بلخی و استاد احمد خضرویهقمرید ش صما ه حاتمخواج

بعد بلوغ یک نفس بی یاد  ،و صدق بی بدل است و ریاضت هددر ز ،خراسان بود
روزي در وعظ  .قدم بی اخالص نگذاشته و یک ساعت بی مراقب هیچخدا و 

اشی که در آن نب ،مرزیاگناهگار تر باشد ب 1هر کههی درین مجلس لا ،مناجات کرد
ندا آمد امروز در مجلس حاتم آمرزیده  ،کار خود رفته محفل حاضر بود شب ب

بازار درگرفت و شفاعت ه ام بوالی شاگردش براي بقّ. کار درآمديه ب زشدي و با
خشم آمد و رداي خود بر زمین زد تمام بازار پر از دینار ه شیخ ب ،کردشیخ سود ن

  .وفات هفتقولی سی و ه بو ه ردهادر دو صد و چ ،شد
    

ه پنج اقلیم نویسد ب هفتدر  ه خاوندشااحوال آن در وادي کمال    موج
 .رسد میامام زین العابدین بن او یزید  نسبتشت و انتظام بیعت دا جلد ابه سی واسطه

ءالدین عمر را به وي هاشیخ ب ،خاوند شاه بسیاري مشایخ بلخ را مالزمت نمود
او نماز  ءالدین عمر بر جنازةهاموجب فرمود شیخ به ه بمحبت بسیار بود چنانچ

  .اد و یک وفات یافتهفتصد و  هشتدر  ،کرد
  

بخاري االصل مردي  خیالیموالناي احوال آن محب ذات الیزالی  موج
 گفت، می همهی آرد عارفان طالب صحبت او بودند، شعر دولت شا ةدر تذکر .بودکامل 

شاگرد عصمت اهللا بخاري بود  ،هرت داردبیشتر در قصاید سرور کائنات کالم او ش
هت که سخنان درویشانه و پاکیزه گفتی اما خیالی دیگر که در سبزوار بوده به ج

  .خر نهصد وفاتموالنا خیالی است، در آ
  

 ،نقش علی نویسد ةدر تذکر جرجانی خطیرالدین عبدالملکاحوال   موج 
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ایت داشت، هدمسند 1مشایخ واجب االحترام در الهور به کماالت شبلی و جنید
  .ه دارددر علم معقول و منقول تصانیف مفید

  

 آن راز اعظم آن اکمل روزگار بی اشتباه، احوال آن تارك ما سواي اهللا،  موج
 سبب کمال ترك اقامته ب حضرت شاه خاکیبه صفت ابدال  ،محرمان اسرار افالکی

اهللا مرید مولوي فخرالدین  از مولوي صنعت ،گردید میه مقرّر ساخت اه هکوه ب
 مردي عظیم القدر .گذارش رفت فقیر در نجیب آباد خبر مقدم او باالي کوه شنیده رفت

بر وضع مداریان موي در سر داشتی  ،دید که مشرف کماالت از حالش نمایان بود
در  هاکوه تنه ه کوه بیشهمه داشتی و راهمبال طاؤس مدام  و یک سایه بان از
 ةهدهیان باوجود کفر خود از مشاگشت کو میهرجا که وارد مسافرت بودي و 

نمود و  میو دل جان ه گشتند و خدمتگاري ب میجمال با کمال مطیع و اعتقادمند 
  .جمال او بی اشتباه دریافت که او از مردان غیب است ةهدفقیر از مشا
  

یش، آن پیش در پآن فایز مقامات  ،احوال آن درویش عدالت کیش  موج 
 مالّ ةدر تذکر. حضرت درویشف عظیم صاحب تصرّ ،شوق معشوق دلریشه دایم ب
مردم قریه در  .زاویه داشت 2رولنگ ۀد صالح آرد این درویش در قریمحم

مواعظ و نصایح وي ه سلوك و سکونت ب .او کردنديه حوادثات رجوع ب
 هیچبه  ،ه میان آمد و طول کشیدقطع زمین ب ۀدات قضیسا ۀاتفاقاً در قبیل .دیدندي

ه پیش درویش برویم گفتند ک همبا  .نجر به جنگ گردیدمیافت  میه انفصال نوج
 ةهده خدمت آنحضرت رفتند و اساس عب ،هر چه بفرماید فریقین را عذر نباشد

  : درویش این قطعه خواند ،ع ارشاد او شدندین نمودند و متوقّبیماف
  اگر دشمن نسازد با تو اي دوست

  

  ترا باید که با دشمن بسازي  
  

  و اگر نه چند روزي صبر فرما
  

  نه او ماند نه تو نی فخر رازي  
  

دست برداشتند و نفاق را با د شنیدن این قطعه فریقین از آن خرخشه به مجرّ
                                                 

  ندارد» در الهور بکماالت شبلی و جنیدمشایخ واجب االحترام « : الف. 1
 زاویه» بکرول«: د.  2
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ل کردنداخالق مبد.  
  

در ارایک  حضرت داؤد بن احمد دارانیاحوال آن محرم اسرارالمکانی   موج
 عظیم از برادرش جدصاحب ریاضت شدید و ما ،نویسد از برادران ابوسلیمان دارانی

ی در دلی که آواز یگو میواري گوید ازو پرسیدم چه حاحمد بن ال .فیض برداشته
گفت آن دل بیمار و ضعیف بود او را معالجه باید کرد ازین  ؟اثر نکند وخوش در

یطنت نفسی که شلت دریافته و بیت رساهلقول به یقین پیوندد که او اثر زمان ا
  نیاترك الدبآنرا از امراض دماغ انگاشته و تقریب خالیق  اند هدیگران درکار سماع کرد

  .اشغال نداشتهللدنیا 
  

ش از جاجرم جد دوله د شاهحضرت سی ناموالاحوال آن عاشق ذات    موج
د ایزدي نام چون کثرت اوالد شد یکی از فرزند سی .زیدپور اقامت گزیده آمده ب

مزارش در ردولی است و دیگر  ،بود 1صاحب حال .ردولی آمده از زیدپور ب
 شاه دوله از اوالد مقیمان بده گانو .بده گانو رخت اقامت انداختند ۀبرادرانش در قری

دست خود نوشته  سرجو نود و نه نام بر ةجذبه رسید بر کنار راچون او  .بود
گهو مالمتی شاه را ه خدمتالم در اودخضر علیه الس ةپس از اشار ،دشینو می

تکمیل  ۀمرتببه از تربیت او  ،ماند دریافت میان ثمخنّ ۀقافله ه بمستورالحال ک
انی شاه ه جمادي الثّداشت، به دوازد هاسال در خدمت پیر مشغولی ده ،رسیده

اگر کسی  .جاروب کشی مزار پیر خود بسر بردهه ه دوله بهو انتقال نمود، شاراگ
هو کدام؟ پرسید که پیر راگ میگر کسی هو و اگفت راگ میپرسید  مینام پیر او 

جمادي الثّانی  رمهابست و چ ،عمل آمدهه خوارق بسیار ازو ب ،هگفت دول می
  .وفات یافت

  

د بود، به هنوادگان هزدر اوایل یکی از شا ه دوله گجراتیشااحوال    موج
وافی  ةالت او بهرضّشرف اسالم مشرّف گشته از تفه ه بخدمت محمد ولی رسید

                                                 
 »جان«صاحب : د.  1
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پنجاب را به او طرف اعتقاد  ۀخرد و بزرگ سکن ،اق گشتهیر آفیافت و از مشا
ه و باوجود عدم اسباب دخل و خرچ بسیار داشت و عمارات عالی ساخت. است

 ه و از مطبخ او مردم بسیارهور و گجرات پل به غایت استحکام مرتّب نمودمابین ال
ن نما نویسد اقسام وحوش و طیور، فیل و شیر و هاج ةدر مرآ .وظیفه خوار بودند

داشت، در  میمهیا  هاآن آمدند، راتبۀ می همگرگ و دیگر جانواران گرد او فرا شتر و
گویند که  .خود مدفون گشت اد و شش وفات کرد به کلبۀهشتار و هزسال 

شاه دوله  1دنا سرمست نام داشت وقتی که وفاتدرویشی مجذوب که شاه سی
فرمود و گوشش ه گجراتی حاضر بود گودري خود بدو سپرد و کلمه الحق ب

ه نام داشت در وقت دول همدنا سرمست که بعد از آن خادم شاه سی ،انتقال کرد
شاه دوله  ،واخذه نمودمبراي گودري از شاه دوله  ،2انتقال پیر خود حاضر بود

علما از باعث جاللت شاه  ،علما انداخته مه را در شریعت بگجراتی این مقد
ظاهر دیدند گودري مذکور بر شاه دوله  دنا که از جمال حال شاه دوله گجراتیسی

 خانسادات ه آن گودري بعد رحلت شاه دوله گجراتی ب ،م داشتندگجراتی مسلّ
ر صد هاار چهزخان موصوف آنرا سوخته خاکستر آن را شربت نموده یک ،رسید

گودري  ،هر یک سوار رسانید و فقیر شده ه داشت یک یک کاسه براهمه سوار ک
  .هور شدندپوشان سادات خانی به او مش

  

 نقش علی نویسد ةدر تذکر .اصلش از شیراز است رعیدشاه وال اح   موج
با شاه نعمت اهللا ولی معاصر و  ،قان صاحب عرفان و از نیکان زمان بودمحقّ قدوة
در ماه رجب خصوصاً  ،مولد و مدفنش شیراز است ،هصحبت بود فیض یافت هم
  .گفت می همشعر  ،شود میروز سه شنبه بر مرقد شریفش اجماع خالیق کثیر ه ب

  

در ارایک نویسد کنّیت او ابویحیی از  یحییابو هیولزکریا بن د احوال  موج
ه نیک احتیاط د و متوکّالن، در لقمهاه زنیشاپور شاگرد احمد حرب از جمل هلا

                                                 
 »نمود«وفات : د.  1
 »نبود«حاضر : د.  2
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ذکریا زید  چون ابویحییري گفته هر که یابوعثمان ح .خورد میکسب ه ب ،داشت
ر در هانود و چو در دو صد  ،مرگ نبود و اندیشه بعد مرگ ندارد اورا اندیشۀ

  .نیشاپور وفات یافت
  

، آن هدزا هد، آن پرکار نقط زهداحوال آن مست روایح زلف شا   موج
شیخ عبدالحق در زادالمتّقین نویسد مردي حضرت میر ذکریا کبراي والیت صغري 

کبیر السن و عذب المشرب و ندیم التکلّف، اصلش از هند بود و  عزیز متبرّك و
علم حدیث  ةه افتاد و اقامت کرد و افادمکّه بعدش ب ،هدر یمن نشو و نما یافت

باوجود ضعف و  ،ایشان بوده ترك رجوع به اکثر مردم عجم را در تعلیم و ب .نمود
آمد و اکثر کاروبار  میحرم ه سن از باالي جبل بوقبیس که منزل ایشان بود ب کبر

از وي پرسیدند که چه سر . نمود میو سایر وجوه کفاف معیشت  مثل بیع و شرا
و میالن ارواح مومنان   است که حق تعالی رجوع قلب خالیق به خانۀ کعبه نمود

 خزینۀرواح اعظم و عقل کل را که این عقول و ارواح افرمود که  ،وي کردهه ب
از آنست که سایر عقل و  ،اند هاین خانه داد هق بارند تعلّاستفاده و اقتباس از وي د

 .اینجا است و رجوع است و بس هق بارواح را تعلّ
  

 .صعوعلی متخلّ د احمدحضرت ذاکر محماحوال آن مقبول درگاه صمد   موج
الجاللی  هدهیم المعروف به زارین نویسد از نبایر شیخ تاج الدین ابرادر سیرالمتاخّ

در علم ظاهر و  ،ههتر از فقیر اند مثل او به عمر خود ندیده باست، فقیر و آنانک
هنمایی دانش و از غایت ر ،فنون عالم و ماهر و از علم باطن شهرت تمام داشت

او  ،وزرات نوشت ی درخواست او نمود و وعدةهله بادشاه دفراست محمد شا
   :رت کلّی بود، این بیت ازوستهاتن مآنحضرت را در شعر گف ،اصالً قبول نکرد

  ي تار ما هاروشن شد از وصال تو شب
  

  صبح قیامتست چراغ مزار ما  
  

 
 هرويال حضرت ذکریا بن یحییمشایخ و اتقیا  احوال آن سرحلقۀ   موج

کریا از جمله ذامام احمد حنبل گفت  .عوات بوداز کبار مشایخ مجیب الد .است
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  .1هجري وفات یافتپنجاه و پنج و در ماه رجب سال دو صد  ،ابدال است

بیعت شریفش  ۀسلسل ه رمضانمخدوم شااحوال آن ولی عظیم الشّان    موج
صل سراي میر مزارش حاجت رواي خالیق آنجا نیکو متّ ۀدر قصب ،واضح نگشت

مان روایت نمود که بالفعل کرامت ظاهر او این است که شاه محسن الزّ .است
 امتحان گوشت قصده اگر کسی ب ،او را به پختن گوشت حکم نیست ۀفاتح ۀاطعم

شوند و اگر از واقعی پخته میزد بر  میپزد در عین پختن کم پیدا  میاو  ۀدر فاتح
شاه نصیرالحق حسینی  خلف مدآن کس نابینا گردد و شاه عبدالص همزارش نارسید

مد نالش شاه عبدالصشخصی  ،نمود میوالیت نیکو اکتساب دانش صوري صاحب 
مخدوم فرمود اي  ،آنحضرت نفس رانی کرد ،شاه نصیر پدرش نمود خدمته ب

کتابی برداشته حجاب نمود صداي  ،آید بر سر باید گرفت میر آخ یرتمد عبدالص
تو از ه ه بکهامد والیت دفرمود اي عبدالص ،پیدا شد و در کتاب سوراخ گردید

 2ه رفت و آنجاکهاده مد بپس شاه عبدالص ،رفت ر شد ترا آنجا بایدعالم غیب مقرّ
  .اقامت نمود

حضرت آن ولی بیگمان  ،آن کاشف اسرار ،ابرار ةاحوال آن عمد  موج 
 ،در کرامت االولیا نویسد از بزرگان وقت بود .عدنی االصل است شیخ ریحان

مشایخی روزي از وي گفت در حق من  .کرامت بسیار و خوارق بی شمار داشت
هی بیفتاد روزي از کو .که این سر درست است اندیشه مکن فرمود تا ،داره توج

 3روزي درویشی بر سر ساحل از آنحضرت سوال کرد گرسنه ام .شکستبسرش 
گفت حریسه با روغن  4نیستم گفت حریسه پز ه حریسه بخورمک همخوا می
ه ه از آب پر کردخورد، گفت روغن فروش قرار دادي؟ باز گفت برو کوز همخوا
  .چنان کرد چون نیک دید حریسه پر از روغن بود 5آن ،بیار

                                                 
 » شد« وفات : د. 1
 »همان جا«: د.  2
  میخواهم» چون« گر سنه ام : د. 3
 ندارد» پر نیستم«: د. 4
 ندارد» آن«: د.  5
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آباي  ،جامع بود میان چشتیه و ویسیه د رفیع الدین صفويسیاحوال   موج
 د معین الدیندر اخباراالخیار نویسد سی .اند هه صلحا و اتقیا و علما بودهمکرام او 

ز از هنوره مانده و ه منودر مدین هانی از اجداد اوست که سالیصاحب تفسیر مع
  .حمنه معظّمه ساکن اند شیخ صفی الدین و عبدالرّاوالد او در مکّ

   

در گلزار . حضرت موالنا روح اهللا احوال آن واقف حقیقت اسرار اله   موج
 هوم نگشت لیکن از بزرگ منشاننام مرشدش مف ،نویسد مرد عظیم القدر با برکت بود

او  خدمته محمود کمانگر فرمود روزي ب زین الدین ش بود چنانچه موالنایخو طبقۀ
ه پرسید اي هی در آمددلد ةدر پرد ،آغاز کردمگله  لختی از سیه درونی خود

گفتم از  ،یک سرشته دلبستگی داري ةانداز همحمود نصیحت این وارسته گروه ب
ه ین بسندهماد نشان سعادت مندي مدام تو ب دجوا ،یشتر استبآنچه توان فرمود 

  .عاشر ۀیوفاتش در ما ،است
 

اسالم بر دست حضرت  هف بابد، آن مشرّ احوال آن مسعود ازل و  موج
دشمنان داخل گروه  هندوستان، آن از فرقۀر صادق به مخبآن به بعثت  احمد،

بابا رتن حضرت حاجی و طاعات کثیر، از اصحاب وقت  دوستان، آن صاحب برکات
صحابیت از صحبت رسول  ۀویرا رتب ،گویند ویرا حاجی نصیر هندوي بن نصیر

رتنیه  ۀد صالح هرگانوي از رسالمحم مالّ ةدر تذکر .م استی اهللا علیه وسلّصلّ
هور روه از الکه است که شصت هتندب ۀتصنیف آنجناب آرد مولد شریفش پرگن

هی لاش شوق تتمیز رسید از غایت آ سنّه چون وي ب .ه واقع شدهجنوب روی
درین اثنا خبر یافت  ،ه راه راست نمایدهور نماید کداشت که کسی ظا ه تمنّپیوست

اسالم ه ی اهللا علیه وسلم مبعوث شده خلق را به پیغمبر صلّمکّه که در عرب ب
ی اهللا علیه ه رفت و صحبت آنجناب صلّمکّه با اخالص تمام ب ،کند میدعوت 

هند نمود و ه ف گشت و معاودت بسعادت بیعت مشرّه م را دریافت و بوسلّ
از  هاحادیث که بی واسط ،ه بودریاضات کشید، عمرش از شش صد متجاوز شد

ه داخل ساخته شیخ رتنی ۀم شنیده بود در رسالی اهللا علیه وسلّجناب رسالت صلّ
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و در گلزار نویسد  اند همد پارسا تصحیح نمودوله سمنانی و خواجه محالدءعال
ر هاچو یکصد و بست  ۀین کبري و خلیفرضی الدین علی الله مرید نجم الد خشی

ه مالزمت بابا رتن نمودم و حدیث گوید در شش صد و بست در هند آمد 1مربی
 .بود 2نامزد من همن داد آن شانه م بی اهللا علیه وسلّپیغمبر صلّ ۀخاص ۀشنیدم و شان

اد هجري هفتدر سن پانصد و  ،من رسیده شیخ شیبانی گوید آن شانه آخر ب
ه ام بي ایتماد ،رف خود آردتصه ه از راجه ببهتند ۀه قلعوقت خواست کسلطان 

نمود حبادشاه در خدمت او آمده الحا و ر نشدتدبیرات و محاصره گذشت میس، 
 3ه تسخیر حصردعا بردارم تو متوجه فرمود صبح معه فوج بیا وقتی که من دست ب

ه متوج هاا برآورد آندعه آنحضرت دست ب ،بادشاه صبح معه فوج حاضر شد ،شو
  .ههتندوفاتش بعد شش صد و قبر در ب ،تسخیر قلعه شدند فی الفور قلعه فتح شده

  

در  دمحم شیخ راجیت به شوریدگی موید محب و احوال آن در عشق   موج
 فنا فی ،دیوانه خرد کردار بود ،برپا5سلسله 4آزاد صد ،ند ساده نمار نویسد، گلزار
 هیچمه درمیان آوردي و این مقد هتر داشتی و توجت اهللا دوسیخ را از فنا فی الشّ

او را پسري  .نود و چند وفات نمود و سال نهصده ب ،مستانه نماندي وقت بی نعرة
ین ذاکر داشت احوالش بود ولی محمد نام مجذوب چون مریدي به شیخ صدرالد

  .در مریدان شیخ ذاکر شطّاري باید خواست
  

معامالت مشایخ عظام، آن کشّاف حاالت ال کالم، احوال آن فجر    موج
در کرامت االولیا نویسد از  هوريحضرت شیخ ریحان السروري  ۀآن فایز مرتب

سلطان المشایخ نظام الدین احمد  اکمل مشایخ است، طی االرض داشت، دربارة
هر هذا به ارد و لزگ میکعبه رفته نماز  ۀخانه ونی فرمودي که او هر جمعه بیبدا

                                                 
 »مزلی«: د. 1
 »منبا مزد «شانه : د. 2
 »خود«تسخیر : د.  3
 »چند«آزاد : د.  4
 برپا» سلسله«سلسله : د.  5
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اکابران آنجا تکلیف کردند که  ،شد میبود به نماز جمعه حاضر ن می  ي کهشهر
چون امام تکبیر گفت و یک رکعت  ،نا گزیر رفت ،باید شد مینماز جمعه حاضر 
به  ،پرسیدند ببشس ،خود گرفت ۀه راه خاندهاخود بر دوش ن يخواند شیخ مصالّ

ه گاؤ من بچ ةدي که مادگفت بر راستی باش در رکعت اول به خاطر آور 1خطیب
 ،این معنی قبول کرد 3خطیب ،آمدن او را بسته ام مبادا به چاه افتد 2در وقت ،آورد
  .خاطر گذرده باشد که چنین خطرات ب زخلق کرده گفت چه نماه ب ور او

  

 ۀدر رسال حاجی رکن الدین شیرازي احوال آن در میدان مناجات غازي   موج
اد سال وعظ گفت، چون در هفترده بود و حج گزا هفتنیان نویسد هامخدوم ج

  .آمد میهی باران کرد از فضل ال میه رفته مناجات شیراز امساك باران شدي باالي کو
  

احوال آن اکمل کامالن، آن افضل واصالن، آن در خرق عادات تیغ    موج
در گلزار ابرار نویسد زاد بوم الر مرید شیخ  پران شیخ رکن الدین ملک یاربرّان 
وي از شیخ ابواسحاق گاذرونی بیعت  ،ريخضجی وي از شیخ علی خلال دانی

ی رسید محاذي هلده موجب امر پیر از الر به دروقت غیاث الدین بلبن ب ،داشت
 ،حرف الف باید خواست کلبه گزیده ابابکر طوسی که ذکرش درین کتاب ب تکیۀ

او امر  ،حسد بردند و عذر از اقامت او کردند باابخلفاي  ،نمود ي توالّوه عالمی ب
ه از الر هفتاو در یک  ،پیر درخواست نموده ۀپیر درین مقدمه ظاهر ساخت نوشت

صد و  ،ه درخواست سند بادشاه کردندی آورد، حاسدان منظور نداشتهلسند پیر د
ه جلد آورد از آن روز او را ب همه داشت ی مفاصلهلسی فرسنگ لشکر بادشاه از د

روز جمعه که براي نماز برآمدم از ه نظام الدین اولیا فرموده ب .پیران لقب کردند
از کشف دریافته اسپ بادیه براي سواري من  وا ،خاطر آوردمه ماندگی سواري ب

  .یهلده مزارش ب ،خادمش سوار شدم ۀمبالغه فرستاده و ب
  

                                                 
 »بخطبت«: الف.  1
 آمدن» بر« وقت : د.  2
 »خطبت«: الف.  3
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زاد بوم  شیخ رکن الدین بن محمودمعبود ه احوال آن متوکّل درگاموج   
هتر دو راحله دور است نیل و حناي آنجا را ب لطنت آگره که براز دارالس 1بیانه
ه مقابله کرد یون بادشاهماه با هیمو بقال مشرك کدر وقت  ،کنند میه پسند دانست

ستون صناعت خان که جنوبی سوي ی در مسجد ب ،مالوه رفته شیخ از بیانه ب
 ،ل داشتبه غایت توکّ ،بادشاه خلجی است گوشه گزید و به عبادت مشغول شد گنبد
بست  ،نمود میه تالمذ هماستعداد خود مردم را  هب ،فقه خوانده بود و و نحوعلم 
هجري وصال یافت، در فضاي مسجد سید ه نهصد و نود رم ربیع االول سنهاو چ

د، شریعت دوست ضمیر شیخ رکن الدین خوافی در گلزار نویس. مدفون گشت
  .آشنا جویاي کامیاب داناي با کردار بود

  

 حسن مطلع اسراراحوال آن مطلع توصیف والیت محمدي، آن   موج
نام از اولیاي ارفع والیت و  حضرت زکی عبداهللاام نسرمدي، آن مماتش مشابه م

ن نما از کتاب قاضی بیضا روایت آرد هاج ةصاحب مرآ .اصفیاي اظهر کرامت بود
آید و بعد از  میهب استفتا از مصر ص مذه او قبل از وفات خود گفته که تفحک

هند، حاضران ازین ه آن کاغذ را بر دست من درسید، باید ک هدموت من خوا
غسل خوابانیده  ۀوي رحلت نمود بر تخت .ه منتظر بودندسخن در شگفت آمد

برخاسته جواب د تش عمل نمودنبه موجب وصی ،بودند که کاغذ استفتا در رسید
  .وفات 2هاد و سهفت ودر شش صد ،باصواب نوشت و باز به خواب رفت

  

در  الدین کامونی 3رکنزین شیخ احوال آن بري از خوبی و زبونی     موج
 ماسوي اهللاه ب ،ه ماندسال در غاري بی آب و دان هلنیان آرد چهاملفوظ مخدوم ج ۀرسال

نجی است پس از مردن تو گه درین غار سال صال شنید ک هلبعد چ ،میل نکرد
از نقل او یکصد و  .ه باشندهمین دفینباقیات اخراجات با علوت بر مزار تو از 

ه خرچ ار تنکهزهر روز نیان زیارت کرد، هاه بود که مخدوم جسال گذشت هلچ
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 او ةك از دایررّببراي مشایخ و فقرا ت 1لذیذه و نفیسه ۀاطمع ،خانقاه او دیده
نیان هاهند، از روز وفاتش تا روز زیارت مخدوم جد میعوام نه و بد نسیفر می

  .ه بودآتش مطبخ او سرد نشد
  

کوشش نفی ه احوال آن محسن مخفی و باذل موجود، آن دایم ب  موج
اد سید عالءالدین ژاز ن حضرت میر زین العابدینوجود، آن صاحب کرامت مبین 

کرامت مخفی عالم از خود  یت صاحبهابه غایت با برکت و ن ،سندیلوي است
روزي  ۀگوشه او خواست نقدي ب ،ی در بازار به خواب بودیه گدارسانیدي چنانچ

ب ش، اشته بگرفت و غوغا نموداو بر بندد، گدا بیدار شد، آنحضرت را دزد انگ
بعد دیري بر  ،د ساختندگردان حاکم رسیدند آن حضرت را بر بستند و مقی

نابینا بود، روزي انبار  ۀآنحضرت را صبی .کردند حقیقت واقعی آگاه گشته خالص
عادت خود دویدند و باالي انبار ه اطفال دیگر ب ،ه به صحن خانه جمع آمدغلّ

چنین حال  ةهداز مشا ،طرف دیگر روان شده قصد انبار کرده ب 2نابینا ۀصبی ،شدند
دراز  هچشم بر آورده از سرا بر آمده به مسجد شد و سجده او حضرت اشک ب

در  .ی حاصل شد آن وقت سر برداشتیه شور افتاد که صبیه را بینانمود، یک دفع
 هري بیان ساختهان خان قندحمار در قوم افغان در محفل عبدالرّخّزوقت تالیف بحر 

مقامی ه ب ،یافتیم مینواح آگره پنج سوار در جنگل چند روز ماندیم و راه نه که ب
بر آن درویشی عریان موي  ،ا و مرتفع دیدممصفّس بخاك  3پشتۀ رسیدم درمیان بر

شخصی بی ادبی کرد که او بیدار شد و  .ن پشته خوابیدهآسرش دراز درست بر
هی به سوي بی ادب کرد فی الحال به صورت سگ گشت، درویش باز به نگا
 ،چون افاقه کرد طعامی از براي ما طلبیده ،ه ماندیمچنان استادهمما  ،تغراق رفتاس

  .صورت انسانی بر آمده ه بهی کرد کباز نگا ،عذر کردم و شفاعت رفیق کردم
  

ل، همات بی اهام به خرق و کمال، آن منقسم توجاحوال آن مجس   موج
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 مالّ ةتذکر در. میر سید سلطانن و کرامت هانگارش اکسیر به حال طالبان، کتاب بر
ه دور نشستآمدهندوي جمال نام بود  1د صالح آرد روزي تشنهمحم، د ازو سی

د هاه داشت پیش شیخ نهندو برخاست، معلومی ک ،فرمود درین کوزه شراب بیار
م نموده فرمود این صحرا تمام سیم د تبسسی .ده کس بده ازین مبلغ خریده بیارک
 این حال سر ۀزر گردید از معاین است برفور این کلمه آن صحرا تمام سیم و زر و

ه ازین جا است شراب وکه کر هفالن دیه وزه برداشت و گفت بد داد کدر قدم سی
اه شراب پر کرده بیار او از چاه چ نید فرمود دور است از سی .آید میدست ه ب

شراب را که خورد تمام  و د قدحی بدو داد که پر کن و بخورسی ،شراب آورد
آن  ،دلش رسید مسلمان شده وقت نور معرفت بن هما .ت و بوي گالب بودلذّ

مسند  بر دبعد از وفات سی .در مخلوق نرفته عمر ب ۀه بود بقیسال هلوقت چ
ه همکرد،  میعلم و مسایل تامل ن هیچی بود در با وجودي که ام .خالفت نشست

هر بیمار را از کشف  ،بر وي مکشوف شده بود و در علم طب اعجاز تمام داشت
وفاتش  ،شد میه نواالّ متوجکرد  میماند عالجش  هددریافتی که این زنده خوا

  .دیده نشد
  

مرید شیخ  شیخ سعدالدین فرغانیکماالت انسانی  ةاحوال آن ذخیر    موج
 .مشایخ العباد تصنیف اوست ،هر دخل تمام داشتسعدالدین قونوي بود، در علوم ظا
ت نوشته یافته کمال علوه در ارائک حاالتش ب .بسیار بزرگ و صاحب کمال بود

  .وفات یافت هشتاد و هفتصد و  هفتدر  ،مختصر گنجایش آن نیافتاین 
  

ه شرق و احوال آن مشرّف شرف نجف اشرف، آن مقرّب شهنشا   موج
اقلیم  هفتدر  موالنا سبحانی در نجف ،معانی ۀمرتبه بی حرف آن فایز ب ،ربغ

در مسجد که محاذي  .ه جاروب کش نجف اشرف استاست ک هانویسد سال
آنجا که تراب بوتراب است  .باشد میضریح مبارك حضرت علی مرتضی است 

ه کوچه و بازار نرسیده و به ه قدمش بسی سال است ک. ي ناب استهاافبآستین 
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مدام منظور  .هن چیزي اختیار نکردهاام جی و خشتی و ابریقی از حکّیغیر بوریا
 ۀارادت او در گوش و غاشی ۀو کبیر حلقباشد و از صغیر  مینظر خواص و عوام 

آرد میتعظیمش بجا  1تش بر دوشمحب :  
  ه زود از مقبالن مقبل شود مردک    هی به گرد مقبالن گردشرف خوا

  

  2هوي تاتارچو بر سنبل چرد آ
  

  نسیمش بوي مشک آرد به بازار  
  

  

   :و حضرت موالنا را رباعی بیشتر است
  ه سوال و نی جوابت بایداز کس ن

  

  با مردم چشم خود خطابت باید  
  

  چشمی داري عالمی جلوه گر است
  

  م و کتابت بایددیگر چه معلّ  
  

  

  .نجا مدفون شدهماه در نجف اشرف وفات ار و دهزدر یک

.هاز کمل ارباب عرفان بود شیخ سعدالدین تزئین 3احوال آن وحدیت   موج
    .هبود

م کرامت عالی، آن محتشم خوارق متعالی، آن احوال آن مجس  موج
کبار  ءدر کرامت االولیا نویسد از اولیا حضرت شیخ سعد حداد 4ادنابینصاحب کشف 

وقت وفات از  .یافت میکشف و کرامت ه عواقب امور را در مبادي ب ،کبار بود
فرمود در مجلس سوم  ؟آنحضرت پرسیدند که بعد حضرت قایم مقام که باشد

بعد فراغت مجلس سوم او  ،مرغ سبز بر سر هر که نشیند او قایم مقام من باشد
نشست  5ناگاه مرغ پیدا شد و بر سر شیخ جوهر ،فقرا منتظر آن نفس شیخ نشستند

خرید و فروخت کردي، خالیق  های بود که در بازارنشست و این جوهر مرد ام
  .نشاندند یشجابهر را محترم داشتند و حضّار شیخ جو
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اولیا و  ۀاز اجلّ شیخ سفیان یمنیاحوال آن فارغ از رسم ما و منی   موج
  .1اعاظم مشایخ بود

  

شیخ و  شیخ سعیداحوال آن در مشایخان صاحب کرامت بی حد   موج
درمیان هر دو بزرگ  .در کرامت االولیا نویسد هر دو صاحب کشف بودند، احمد
 ،ی ثابت شده برخیز و انصاف دهشیخ احمد گفت فقیر را بر شما حقّ ،رفت همناظر

بنشاند  هرکه مرا شیخ احمد گفت ،سعید گفت هر که مرا برخیزاند وي را بنشانم
  .شد 2عواقیکدگر گفتند هر دو بزرگ را ه هر چه ب ،ویرا مبتال گردانم

  

ه مرقد وي تاودر ا حضرت شاه سرمستالست  ۀاحوال آن سرشار نش   موج
ه خرق عادات بسیار ازو ب ،مردي آزاد و عارف و صاحب کرامت و فیض ،است

ف ت و تصرّعمل آمده از آن جمله آنست که ابوبکر نام مرید او خیلی صاحب قو
فاقات بر تانده جاللپور رفته امام نماز نموده اقتدا کردي از اتّ ةکشف بر خطر ،بود

شب دزدان  حایک گفت در ،و دریچه کندیددر دیوار ا ،حایکی مقیم شد ۀبه خان
ه شد و برخاست و گفت بر شب موقوف هند آمد، آزرداین راه در سرا خواه ب

ه خدمت خان چنان شد، چون بهمهند افتاد، تو خوا ۀخانه ب روز درنیست دزدان 
 ستید و گفت تو الیق این دولتز خود رفت او تمام نعمت ازو با ن مرشد زادةهاج

  .رانی آن حایک بود ی مرشد زاده از استماع نفسیه چشم نماهمنیستی و این 
  

در  شیخ سلیمان ترکمانه و عشق عالیشان هداحوال در مجا  موج
بود، کم خوردي و کم خفتی و کم از جا برخاستی،  میاالولیا آرد در دمشق ۀسفین

با وجود در رمضان چیزي  ،آورد میهر به نسبت او خیلی تعظیم بجا علماي ظا
راه ت بسیار داشت و این طریقاالع مغیبا کشف و اطّخوردي و نماز نکردي ام 

  .ر بودهاصد و چ هفتدر سال  ،ر حال ساخته بودتس
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آن به فراق  ،هسایهماولیاي کبار ه آن ب ،هاحوال آن ولی بلند پای  موج
ها دود دید محمحضرت سفخرالزّمان  ،ر از غایت بی قراريبکوه و ةمحبوب آوار

صالح  مالّ ةدر تذکر .رفیع بوده ۀوي را درین حال شانی عظیم و مرتب ،اريده
ر اکتفا یاي اندك شذغه ب .است هههرگانوي نویسد که او از ابناي شاه والیت امرو

به عبادت مشغول بودي، گاهی بر شیر سوار و قمچی  اه هو کو هادر بیابان ،کرد می
د را در مردم یکی از مریدان وي این کرامت سی .گرفت میست ده سیاه باز مار 
درین  .آمدند 1مجادله پیشه داشتند و ب میکرد از روي استعجاب مقبول ن میظاهر 

گفتگو بودند که غوغاي عظیم برخاست که سیهیئت تشریف این ه د بد محم
کرم  و درر که جانوري مسخّنزدیک رسید، گفت اي فرزند کاري نیست ک آرد، می
آمدم  میهیئت ناین ه ب لمن اگر الحا ،دست گرفته شود و کار ازین باال تر استه ب

  .افتادند میه کردند و در زندق میانکار کرامت اولیا 

فات غریب، آن احوال آن صاحب کرامت عجیب، آن صاحب تصرّ  موج
در کرامت االولیا نویسد از کمل  حضرت شیخ سوید البخاريدایم با نفس در اغیاري 

از اقوال  .کرامت ظاهره و مقامات باهره داشت ،قانقان و از عظماي مدقّمحقّ
کردم میه سیاحت هدمجاه تی نفس را از آب خوردن باز داشته ام و باوست که مد 

دیدم  ،مدشربتی آب ندا طپید، نفس براي آب سخت ،ناگاه بر حوضی رسیدم
ل دانستم که نفس منست متمثّ ،چیزي سیاه از وجود من بجست و در آب افتاد

او شخصی دیگر  ،او را در حوض گذاشتم و خالصی یافته روان شدم ،شده افتاده
هی چشم ازین شخص برگیر فی الحال نابینا لاگفت  ،را دید که بر من نظر کرد

ه شیخ چشمانش روشن ب يه پیش آمد بعد از دعاشد، چون او به معذرت و توب
  .بصارت شدند

  

 ،آن مغز حقیقت بی پوست ،احوال آن پوست مغز حقیقت دوست  موج 
هوریست از شاگردان وي بنی اسرائیل ال سعداهللا حضرت مالّآن عالم و ولی اهللا 

ت بود ابتدا متابع سنّ .ه بودصاحب اطوار مختلف. رشید شیخ اسحق بن کاکو است
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م درم ،1گردید میست ر مه در بازاهی شدپیدا کرد مرتکب جمیع مناق مطربه تعلّه آخر ب
عبادت و ه پیوسته ب ،پاي او از بس عقیده بجاي توتیا در چشم کردندي خاك

تصانیف بسیار مفید و عالی نوشته از آن جمله برخی بر  .گذارنید می  ریاضت 
صحبت ن از تصانیف امام غزالی حاشیه نوشته و باوجود حصول آجواهر قر

خلق را حیرت بود  ،سالطین و امرا پیرامون معاش نگشت و مصرف عالی داشت
جوار رحمت ه یش ببا یگی کم اد سالهشتپس از  .که بذل و ایثار او از کجا است

  .اصاغر و اکابر نماز جنازه اش خوانده مدفون ساختند ،حق پیوست
  

 وعظ و قضا منصبمنهاج  شیخ سراجت سراج شرع و ملّ 2احوال آن در   موج
اد و پنج هشتی داشت، هلده الدین التمش ب و صدارت و احتساب از مثل شمس

 سال برین کار بود، طبقات ناصري تاریخ تصنیف اوست در احوال سالطین و حیرت
  .ههید عذر آن خیلی نوشتدر گلزار ابرار تم .کرداست در آن کتاب ذکر کدام مشایخ ن

رین نویسد در سیرالمتاخّ ادد سجمیر محمد واال نژاد احوال آن سی   موج
 در حقیقت درویشی راه برده و ،که فی الحقیقت یادگار از آبا و اجداد خود بود

هی اک دنیا را برابر .برد میت و احترام بسر دام آورده در کمال عزّه حقیقت بید ص
  .تحریر است ةخوارق و کرامت او زاید از انداز ،مردش مین

  

 :ینشّالرف ح
  

 ه سرشار، آن مظهرهداستغراق مشا هاحوال آن مرجع اولیاي کبار، آن ب   موج  
مولوي محمد صالح هرگانوي  ةدر تذکر سید شرف الدینزمانه  ۀیگان ،کرامت متین

که آنجا  ههمروهی بعید از ادر کو ،است ههنویسد لقب آنحضرت شاه والیت امرو
ه ي آن درختان داشتهاچوبی بر شاخ ر درخت متّصل و یکجا واقع بودند تختۀهاچ

ب آنحضرت کس را لي پیش آمد به طریخاو کار  ۀدر قبیل ،کرد میبر آن عبادت 
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چون آن کس پیغام رسانید او را باالي آن تخته طلبیده فرمود مسافت  ،فرستادند
ه حق سبحانه و تعالی در حیات و ممات این هوا به غایت گرم امیدوارم کبعید و 

ه او را گفت چشم خود سازد چنانچ همجدا نگرداند و الحال راحله  اشجار از من
را بند کن و سر در پیش افگند باز سر برآورده فرمود چشم را باز کن اینک سواد 

در قوم خود  ،قصبه یافت ةکناره چشم بکشاد آنحضرت و خود را ب ،آدم ۀقصب
گذارم  میکوه از قوم فرمود که این درختان را درین جا ه وقت معاودت ب .رسید

 ،را بجا آوردند او بعد وفاتش امر ،اگر وفات یابم در زیر این اشجار مرا دفن کنند
 هیچگیرند  میدست ه زایران و مردم دیگر ب ،شمار اند سیاه بیاو کژدم  ۀدر روض

دستی نیست و  هانه که کسی را با آبه خالف بیرون روض رسانند میکس را ایذا ن
  .هن طور مار و دیگر گزندهما

 

از  شیبان بن علی مصريل معارف عنصري مطو ۀاحوال صحیف  موج
ه به ک االقالیم نویسد یکی از مریدانش خواستۀحدیقدر  .مشایخ مصر است محدثان

هو و غفلت و نفس را از هوا و شیخ گفت اول دل را از س ،دوتجرید به حج بر
  .هی مداردار خوا ه دنیاهی کتجرید حاصل آید آن گاه خوا مجرّد کن تازبان از لغو 

  

احوال آن آفتاب آسمان کمال، آن آسمان آفتاب جمال و جالل، آن   موج
د حضرت شیخ محمتفاخر کون و مکان  ،ه کرامت ظاهر و باهر از اولیاي عالیشانب

 ،تیهمظهر شان الو ،از اولیاي کثیر الجود و مخصوصان درگاه رب المعبود سلیمان
 ،مظهر کماالت و معامالت ،خرق عادات ماتنکته پرداز مقد ،تف مقام احدیمتصرّ

محمد صالح هرگانوي آرد وي  ةدر تذکر .باعث ستایش فقرا ،موجب آسایش غربا
هند است، از قوم افغان بود، به رسم لشکریان شعار داشتی، از جوانمرد مشایخ 

 ارفقرا و اغنیا  ،دیگ بزرگ بر پاي کردي و آش پختی ،ایثار الزم او بود طریقۀ
 هادر خاطر یکی ازآن ،خدمتش آمدنده روزي جمعی از افاغنه ب .سیر گردانیدي

ه هماین  ،هگذشت اگر شیخ درین دیگ جوشان درآید قایل کرامت او شوم و االّ ن
ف شده برخاست و شیخ از نور باطن بر خطره اش مشرّ ،دوکان مشیخت است

بعد از دیري  ،حیم گفته درون دیگ درآمد و سر آن را ببستحمن الرّاهللا الرّبسم 
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ت او سوخته و در فرمان افغان گفت اي نادان تا خود را در آتش محب هبرآمد و ب
 ،جمع اشیا را در فرمان ما برداشته1برداري او گداخته ام او نیز به حکم بی علّت

آن افغان هنوز از مجلس . ال ما بینا گرددرا کی سزد که بر احویی هر کوري و نابینا
ه هر روز آن بز را نجا آرد شیخ را بزي بود کهماردید و گ  بر نخاسته بود که نابینا

خود  ةاو را پوشش کرده پیش حجر کشت، دست و پاي و کلّۀ میفقرا هت جه ب
چند آب از دست و روي خود برآن پوست  ةآمد قطر میچون وضو بر  ،گذاشت می
هود طریق معه ه بخاست، خادمان او گرفت میآن بز صحیح و سالم بر  ریخت می
سر  روزي یکی از کنیزکان شیخ سر آن بز را از. پختند میکشتند و طعام  می

شیخ  ،آن سر فریاد برداشت ،نادانستگی در دیگدان که آتش گرم مانده بود گذاشت
داند که این بز  میخلق گفت  ،چنان کردند ،آواز شنید فرمود زود نزدیک من آرید

  .نجشکی و موريگاولیاي حق قادر نیستند بر آزار  ،اند هرا کشت
  

عمل و کامل  عالم با ب الدین واصلهاشیخ شاحوال آن افضل و کامل    موج
ج العابدین در هاب مناهر یوسف و شیخ طیطدر گلزار نویسد شیخ  .حضور بود

ه بسیار بهره برداشته مسیح القلوب از عم خود اواسط احوال به درس او رسید
ه مقامی دور تر از مکانش نشسته به فرمود روزي ب میاهر روایت نمود که طشیخ 

من آگاه شد از  ةبر خطر ؟ه گردمسفر همخاطر آوردم چه شود که امروز با شیخ 
 .دنکن میازین جنس بسیار کرامت ازو ظاهر  ،ه خود طعام خورانیدراهمآنجا طلبیده مرا 
عاشر وفات ۀیدر ما ،اند هن مسند و خانقافرزندانش مزی.  

  

 هدشیخ فخر الدین زا خلف و خلیفۀ ب الدین حق گوهاشیخ شاحوال    موج
سلطنت ی آمد گفت هلده یسد چون بدر گلزار نو. بسیار صاحب کرامت بود. است
ین اولیا  این نظام الدمرید ه پسر تغلق شاه محمد شا. فروشم کسی خریدار نیست میهند 

ریب ه تقآگاه شده ب برین سرخبر شنیده به آهستگی گفت من خریدارم، تغلق شاه 
سلطنت به پسرش نموده  ةریبی او را طلبیده باوجودي که آنحضرت وعدبه قو 

                                                 
 »معبیت«: الف.  1
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 هدضرر نرسید، بار سیوم شیخ زا هیچ ،خندق انداخته باالي قلعه ب زار بادو بود 
 ۀدرجه وم بیس ود که کار خویشتن داري مکن بارهر شده فرمپدرش برو ظا

  .ه مدفون شدی کهنهلده ه بدت رسیدهاش
  

 ياداح ابواب عقول و نقول، آن صاحب الرّاح مقبول، آن فتّاحوال آن مد   موج
عنایت احمدي، آن با تاج و لواي قبولیت سرمدي، آن حامد حمید و مادح حضرت 

ماد ح پسر سعد بن الدین ابوعبداهللا محمدشرف حجت االدب لسان العرب  ،احمد
فصاحت و  ،ابتدا حال صحبت دار سالطین و وزیر بود .البصري المصریست

ه سند قصیده در رسال. ن را مدح نموديهادر قصاید بادشا ،داشت ۀمرتبه بالغت ب
فالج  رو داد، مدام بر بستر بودي و بس ضعیف  اورا مرض شتهاو نوبرده تصنیف 

 هیچ ،م گفتهی اهللا علیه وسلّید شفا چند قصاید در مدح رسول صلّماه ب ،بودگشته 
ن شب پیغمبر صلّی اهللا  همامبارك را تصنیف کرد  1یبۀط ةصیداثر نکرد، چون ق

علیه وسلّم را به خواب دید التماس شفا نمود، آن جانب دست مبارك بر اعضاي 
هور شد، ه برده مشهذا قصیدل مانی عنایت کردیه این قصیده برداو مالید و در جایز

 ،ه برآمد بزرگی بدو رسیداثري بیماري نیافت، چون از خان هیچچون بیدار شد 
حضور ه ی اهللا علیه وسلم شب در خواب بنعت پیغمبر صلّه گفت آن قصیده که ب
جایزه آن یافتی دوست حق پرست بر جسد تو رسیده ه ي بدآنجناب خواندي و بر

 »تذکر جبران بذي سلم 2من«مصراع آن قصیده این است و از آن به شدي و اول 
هت ه نویسد جمصنّف رسال. بودم همن مجلس من آشب در ،گیرمیاد من ده که ه ب

ه فقیر جانی عبدالحق فانی خواص و اسناد این قصیده از حلّ الفاظ این قصید
م نوشته ی اهللا علیه وسلّه صلّحضرت رسالت پنا ۀت در سر روضشرح طبیب الجنّ

ف قصیده شکی نیست خواص و اسناد ایراد نموده نوشته است که در والیت مصنّ
انبیا است و هر کسی که قایل و او رسیده بود خاصه درود اولیا ه و مالئکه ب
د و خاصیت آن وش میف قصیده نباشد خواندن این قصیده موافق نوالیت مصنّ

                                                 
 »طلبیه«: الف.  1
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 اربحر زخّ  138
 

که شصت خاصیت  اند هوردآه تجربه ب هابسیار تاثیر صحیح دارد و اکثر اند هآزمود
  .تحریر نیامده ست شرح آن طوالتی داشت از آن بودر

  

هب صوفی است مذ ؟..بن و باباي دشمس الدین التمش محماحوال    موج
  .ه بودهصد و پانزدهفتامام احمد حنبل داشت، در 

  

یاد دوست مغموم، آن قمر ه دار دولت علوم، آن ب 1احوال آن مایه   موج
 .بزرگ علماي شیراز است ةزیرك لقب از شمار2محمد موالنا شمس الدیندین احمد 

 بی زوال ۀکمال و مای ۀدر گلزار نویسد او در عبارت پردازي و استعارات تراشی پای
بادشاه در  ،گجرات گردید سلطان محمود کالن رونق افزاي صوبۀ هددر ع .داشت

هی تصنیف اوست، به مآثر محمود شا .حق او بسیار تواضع و احترام نمود
ه و توجیه تمثیل و استعاره در اثناي حکایت گذاري بسیار شهرتی دستیاري تشبی

آن شاداب  ۀشورانگیز تر در عبارت فرو ریخته چنانچه دل تواریخ پرستان از مطالع
  .گردد می

  

 در علوم ظاهر به جودت طبع و ريوشمس الدین اسااحوال موالنا    موج
3در ارایک نویسد از اقوال اوست که در آوان .داشتهرت عظیم ش همت فحد 

الدین خوافی  روزي در محفل شیخ زین .تحصیل علم طلب حق به من رسید
مردي  .فرمود میداد و تلقین ذکر  میستید و توبه  میحاضر بودم او از مردم بیعت 

او دست به بیعت شیخ داده بود دیگران دامن آن مرد گرفته بودند من نیز دامنگیر 
 روز ذکر بر من غالب شد تاکه باطن من من کلّه چون مدرسه آمدم روز ب ،شدم

ه نجا نویسد کهما .تحصیل را ترك کردم ،آن طرف منجذب گشته الوجوه ب
سیده و نعمت یافته چنانچه مریدان ر همؤالدین عمر هاصحبت شیخ به آنحضرت ب

چون در خدمت  ،کرد میمریدي او داشتند لیکن آنحضرت اعتراف نه اعتقاد ب
                                                 

 » پایه«آن : د.  1
 ندارد» محمد«: الف.  2
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ه را هی آن جامگاه گا ،خرقه یافت مۀرستانی رسید جانوموالنا فخرالدین 
نسبت موالنا به  ،صحبت موالنا سعدالدین کاشغري نیز رسیده پوشید و ب می

او  1بردند شیرین ةخدمتش خرپزه روزي ب .نمود میآنحضرت بسیار تواضع و احترام 
داشت که خوش طعامی او مارا هر چیز که تالش است  ن بازآست از ِد چشید و

داد در  میچون ویرا حالتی رو  ،دارد و وجد و سماع بر آنحضرت غالب بود میباز 
 رمضان رّةغ ،نمود میتی از آن حالت رو کرد و هر یک را مسرّ میتمام مجلس سرایت 

  .مگاه پایان قبر شیخ االسالرزوفات یافت، قبرش در گا 2رهاصد و چهشتدر 
  

نامش محمد ظریف است  هبازشاه شاحوال آن مقبول درگاه بی نیاز    موج
ه در توحید جلد فتحیاب شد مرشدش ات کهداز غایت مجا .ه بقا بودمرید شا

واریخ التّخالصۀصاحب . است هلوطن اصلی او سنب ،لقب شاهباز نموده ب بملقّ
صحبت پسران شاه برکات مارهره رسیده اخذ فواید طریق آن ه خر باآرد که او

  .هنمود همخاندان 
  

 ،احوال آن سرو آزاد جویبار آزادي، آن شمشاد ریاض نشاط و شادي  موج
 د کوسويمحمالدین  سخواجه شمبی نظیر زمانه  ي،سوایاحمد  3مقابل آن درکماالت

در  .است صاحب کرامت االولیا نویسد که از اوالد امجاد شیخ االسالم زنده فیل
 هاندك توج هه بداشت ک 4ی تیزهمحقایق قرآن و حدیث نبوي و کلمات مشایخ ف

فات نّصه مب .شد میر نل میستامه شد که دیگران را ب میخیلی معنی بر دلش فایز 
سایل توحید را موافق شیخ بر منبر بر م ،شیخ محی الدین عربی اعتقاد تمام داشت

جاي گرفت نبودي و در وعظ او را تواجد رو  ه کسی رانمود ک میتقریر  5هجین
ه لع شدي بار مطّقلوب هر حضّ ةاران رسیدي و بر خطرحضّه دادي که تاثیر ب

                                                 
 »بریدند«: د.  1
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موالنا سعدالدین کاشغري نقشبندي و . یدهمف مینوعی جواب داد که غیر او کسی ن
ویسیان باید خواست در مجلس او  ۀه ذکرش در لجالدین ابویزید ک موالنا جالل

ابتدا حال جذب بر وي  .کردند میف و لطایفش را استحسان رحاضر آمدي و معا
روزي در  .نجامیداسلوك ه غالب آمده بود که چند روز از خود غایب ماند آخر ب

این سخنان اگر ه گذرانید و گرن میبه غفلت  هاار گفت که شماحضّه عین وعظ ب
چون خواجه روي سوي مسجد کرد زلزله در  .ر شودسقف مسجد گویم متاثّه ب

  .وفات یافت 1صدهشتدر سنه  ،اران از خوف بر یکدیگر افتادندسقف افتاد حضّ
  

اصحاب  احوال آن ستّار حال حال، آن عطّار قال قال، آن ستودة  موج
 افاضل ةعلی قلی خان نویسد قدو در تذکرة ويهلاسی دمیر شمس الدین فقیر عبمعنوي 

ی یر نظم گوجمال حال خود را از نظر خلق د. ن بودهاان جهدزا ةزمان و اسو
ی است، بعد تحصیل علوم به دکن رفت از آنجا باز به هلمولدش د ،پوشیده داشتی

بود، در کمال تواضع و اخالق در خلق بسر  همهر صوري ی آمد میلش به مظاهلد
  .ه بودو پرهیزگاري سخت یگان هدز برد در می

  

دي ارباب محبت و ربط، هاض و بسط، آن قباحوال آن والی اقلیم    موج
کبیر  بزرگ بود و سنّ د لوفريحضرت شیخ محمصري آن مالیک سیرت در طبع عن

نشست و  میه در مصر ر ماهاتمام سال وي منقسم به سه قسم بود که چ ،داشت
ن مذهب فتوي هماهب امام مالک داشت و بر مصري االصل و مذ ،گفت میدرس 

چهار ماه قصد جهاد نمودي به طرف روم و امداد اهل اسالم از رفاقت و دادي و 
روزي شیخ عبدالحق به خدمت  .د حج گذرانیديه در تردر ماهاو چ  دعا نمودي

قبله ه وي رو ب ،اکثر فرزندان و یاران جلیس بودند ،او رفت بر پوست نشسته بود
 ،ی نمودیانواع دلجو هم نمود و بچون باز آمد شیخ را دیده و تبس ،در استغراق بود

 2اقامت احتماله چنان تعجیل کردي که در نافل ةاز غرایب احوال او آن که در صلو
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 ،هر کردمتّقی ظا بهااین مقدمه به شیخ عبدالو ،حیم نبودحمن الرّاختتام بسم اهللا الرّ
 ،گفت حیرتست ،خواند میکرده  1مضا فاتحه باین جلدي او چند سوره ه د بوي فرمو

نود و در نهصد  ،باشد خوانده باشد می طریق قبض و بسط زبان کهه فرمود شاید ب
  .و نه وفات یافت

  

 ةآن برگزید ،د صدرآن در محفل تجرّ ،احوال آن بزرگ رفع القدر  موج 
قین صاحب زاد المتّ .د حنفی گویندمویرا شیخ مح دحضرت شیخ محم ،درگاه صمد

داشت خصوص تفسیر و احادیث  اکثر علوم نقلیه ازبر ،نویسد از والیت شام بود
ه هندوستان وي را مالزمت نمودم، اکثر اوقات فتوحات مکّیدر  ،فو فقه و تصو

موال و ا هادر وقت ،اکثر احوال بر وضع تجرید بود ،کرد میپیش او دیدم که مطالعه 
از اقوال اوست که  .ت صرف نموديدست آمدي و در اندك مده او را ب اسباب

قی با ادب و شیخ علی متّ 2خدمتدر  .چند بار مرده و باز زنده شده ام واهللا اعلم
 ،ه بودپیر گفتی، شیخ از عیاران این را 3ب نیز، ملکهامعتقد بود و با شیخ عبدالو

قی آمد روزي در خدمت شیخ علی متّد ه شیخ محمب شنیدم کهاما از شیخ عبدالو
چون برخاست از حاضران گفتند  ،او التفات نکرده شیخ ب ،و سجده کرد و نشست

جواب داد که چون شیخ  ي؟د بگویند که این چه فعل بود که تو کردشیخ محمه ب
 الجن للرّوسجدیان  4ساءالمرت النّ اند هرا دیدم از آن حدیث مرا یاد آمد که فرمود

ویت هدد نام والیت شام دعوي مه شهرت شده بود که شیخ محممکّچون در 
د عی این معامله شیخ محمفرمود شاید مد ،خدمتش استفسار نمودمه ه است بکرد

 ،آن تواند بر آمد ةهدهر دعوي که کند از ع ،حنفی باشد که وي از آن قبیل است
اعلم  واهللاهی است، شانی عجیب و طوري غریب دارد، لااز عجایب مخلوقات 

واببالص.  
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 ۀع صور علوم، آن مفتح حقیقت غیر معلوم، آن پایاحوال آن مرقّ  موج
ست از مصر از آنجا انتقال نموده ای هبهنس قری هنسید بشیخ محمخدارسی حضرت 

شاگرد شیخ رملی است که شاگرد جالل الدین  ،ن گزیدمه توطّه معظّشیخ در مکّ
علم  ساخت افادة میعشاء مجلس  ةبعد صلونویسد قین در زاد المتّ .سیوطی بود

 ،کرد میجامع صغیر سیوطی را شرح کرده هر شب حدیثی چند از آن بیان  ،کرد می
کرد در دیگر آن  میام شیخ عبدالحق آنجا رسیده دید قسمی که او مجلس ن ایآدر

و پاس آن قدر د دیار طریق مجلس نیافت و بعد مجلس طواف خانه کعبه نمودي در
کرد  و روي و  می هافدعا خواندي و توقّکه کرد  میامتداد ساعیات در طواف دیگر ن

شروح  هاه وغیرمالید و بر اکثر کتب حدیث صحاح ستّ میخود را بر دیوار کعبه  سینۀ
اکثر سالسل که در دیار عرب و عجم ه ه و بنمود هادهاه و در مسایل فقه اجتنوشت

  .ه در نهصد و نود وفات یافتنتایج آن یافتهور اند تعین نمود و متعارف و مش

ف و اصول، آن مبشّر احوال آن مقبول رسول مقبول، آن وصول تصو  موج
در  یمرضد شیخ الحسیابوالحسن بکري از م ی اهللا علیه وسلّرویت رسول صلّه ب

 ه را در حق او اعتقاديقین نویسد از شرفا و صلحاي یمن است و شرفاي مکّزادالمتّ
 بهابعضی اوقات در خدمت شیخ عبدالو ،مردي مشغول و صاحب حال ،بودعظیم 

 .نمود و سخنی که داشتی باز گفتی میآمد و استاده مانده درخواست دعا  میی متّق
سفر طایف دارم از شیخ خود مرا اجازت  ةروزي از شیخ عبدالحق گفت من اراد

 ؟شیخ عبدالحق گفت عزیمت این سفر را احتیاج رخصت چه باشد .رخصت گیر
د شیخ وقتی سی .اید نمودبفرمود درین شهر مرد ولی است بی اذن وي کاري ن

د بکري شیخ محم ،ه نمودم از مکّی اهللا علیه وسلّی قصد زیارت رسول صلّمرضح
ز تشریف خود این جا همم ترا ی اهللا علیه وسلّمدینه مرو که رسول صلّه گفت تو ب

م علیه وسلّ ساخت، بعد چندي بیمار شد، روزي پیغمبر صلّی اهللا هدمشرّف خوا
  .د و بنده پروري در حق وي فرمودرسید و تفقّ

 
هت معشوق مست الست، آن عاشق ذات آفریدگار احوال آن در نک  موج

شیخ عبدالحق  یمد الحضرحضرت شیخ محماسرار مکرمی  باال و پست، آن سرمایۀ
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خدمات و حاالت بود، بسیار سر گرم و مشتاق و  هلقین نویسد وي از ادر زادالمتّ
وي دو  .داشت میاو بود بر من عنایت بسیار  ۀسایهمفقیر یک سال . مرتاض بود

د وضو و غسل و تمام شب وي به بیداري و ترد .حجره داشت تحتانی و فوقانی
 رفت، خادمی میآمد و زمانی از پایان به باال  میهی از باال به پایان گا .گذشت مینماز 

ب هاخواند و رسایل حضرت شیخ عبدالو میالعلوم پیش وي 1دایم کتاب احیاء
اگرچه مالقات نداشت روزي پیش فقیر آمد و گفت  ،کرد میه متّقی بسیار مبالغ

ب شدم ماحضر حاضر ساختم و لیکن متعج ،هبد همه باشی مرا داشت همدرا 2اگر
روزي شخصی . بود هداوست مگر دانستم که درین سر خوا ۀکه خالف طریق

حاضر بودم، روزي از من فرمود  همبراي او نذر آورد نگرفت و گرم شد، من 
ص و تردد معلوم شد که حلوا و اچار زنجبیل  میل دارم، دشوارم نمود، بعد تفح
یه کرده بود بر کرامت شیخ قایل شده هدبراي فقیر  نجبیلشخصی مربه و اچار ز

  .حاضر آوردم
  

کمال فرد واحد،  ةهد، آن محو مجاهداحوال آن مستغرق جمال شا  موج
 ةاز عمد د بن عراقحضرت شیخ محمغوث وقت  ،آن در والیت و کماالت طاق

نویسد اکثر قین در زادالمتّ .ه استهیر اولیاء کبار دیار شریف مدینابرار و مشا
در  هاتمد .ره بود و در مکّه معظّمه نیز سکونت کرديمطه ۀاقامت او در مدین

طالبان را ریاضت  ددرگ میه در خیف و مناسب تربیت سالکان راه حق مسجدي ک
وقتی . هی بودلایق تقوي از آیات دقات و رعایت باع احکام سنّوي در اتّ ،فرمود می

ی اهللا صی در خواب دید که جناب پیغمبر صلّه شخمشایخ مصر استغنا نمودند ک
هر یک  ؟فرماید تعبیر این خواب چه باشد میخوردن شراب امر ه م بعلیه وسلّ

استفتا آمد فرمود صاحب  چون نزد وي ،مشایخ حرمین تعبیر و تاویل برانگیختند
 اند هنمود 3م او را منع از شرابی اهللا علیه وسلّخواب غلط کرده است پیغمبر صلّ

او را  .ه این جمله از خرق شیخ استهی را امر خیال کردوي نشنیده است و ن
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در  ،د بن عراق عالم مدینه و خطیب مسجد شریفپسري بود شیخ علی بن محم
ریعه تصنیف تنزیه الشّ ،تقوي و علم و عمل قایم مقام والد بزرگوار خود بود

رحمت اهللا شیخ  ،معغایت مفید و جاه اوست و در احادیث موضوعه کتابی است ب
لطف و شیخ  غایته ن تنزیه الشریعه را اختصاري کرده بهی شاگرد وي بود و ایسند

ه بر ذکر داشت و یکی از اصحاب همعلی اگرچه ضریر شده بود لیکن علم دینی 
عبادت حق مشغول ه باشد و ب می 1حیلهبجانب ه د بن عراق باوالد شیخ محم
ب بسیار اعتقاد دارد و میل هاایشانست به خدمت شیخ عبدالو هلاست و یکی از ا

  .سلوك داردمزاج به 
  

سعید، آن  هدةشدید، آن سرشار مشا ،ههداحوال آن بیدار به مجا   موج
 ةدر مرآ شاه شجاع کرمانی سریر، آن نور االنوار یزدانی یه ببی نظیر، آن شا ةباصرنور 

آرد ارادت از ابوحفص حداد داشت و با ابوتراب بخشی و یحیی معاذ  االسرار
عیاران طریقت و سالکان سبیل  2درو محتشم روزگار،  هدبزرگ ع ،هصحبت داشت

خواب  3هسال نمک در چشم نمود هلوسواس داشت و چ فراستی بی ،حقیقت
ایا سال خداي تعالی را به خواب دید گفت خد هلبعد چ ،ه نموديهدنکرد و مجا

جستم به خواب یافتم، فرمان آمد از آن بیداري مرا در خواب  میمن به بیداري ترا 
ه پیدا کرد و مدام خسپیدي که ب4عشق هدیدي از آن باز خواب را مایل گشت بلک

اد و به هفتدر دو صد و  ،آید میاین خواب یک لحظه بیداري تمام عمر بکاري ن
  .اد وفات یافتهشتقولی 

  

دولت  در تذکرة شیخ شرف الدین یزدياحوال آن مورد افضال ایزدي    موج
 ،استتحریر  هی نویسد فضایل علمی و کماالت عملی او زاید از حوصلۀشا

 .گردیده با اکثر مشایخ صحبت داشته بهره ور .اخالق حمیده و اوصاف پسندیده داشت
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تصوف، در وقت هور عالم تخصیص در فات او در اکثر علوم مششاعر است مؤلّ
حاد ه را به نسبت او اعتقاد و اتّادهزشا ،هرخ سلطان بودهیم بن شاه ابراادهزشا

احوال تیمور صاحبقران ه ایش ظفرنامه بحسب تمنّه است بلکه ب هزیاده بود
 .1تصنیف نمود

  

در  هباز قلندر نیشاپوريشجمال به چشم مخموري،  احوال آن ناظر  موج
نقش علی آرد نامش عثمان از بزرگان صاحب وجد و حال و گذشتگان  تذکرة
شهر ه ه به هند رسیداز خراسان ب .اصل موصل و قدماء مشایخ زمان بوده د ومجرّ
ه مدفون اوددر چون وفات کرد  ،ه سال عمر یافته اقامت گزید، یکصد و پنجااود
رف و کامل واقف شمس الدین طغان کرمانی و موالنا شمس الدین کشتی عا. شد

  .اند هاسرار حقیقت بود

مد عوات، آن مورد حاالت، آن عاشق اهللا الصالد احوال آن مجیب  موج
ةدر تذکر .در احمدآباد گجرات اقامت گزید ،وي یمنی است دحضرت شیخ محم 

روزي مرزا نظام  .د صالح آرد هر چه از زبانش گذشتی حکم قضاي مبرم داشتمحم مالّ
خدمتش بعضی کلمات بی ادبی ه احمد که صاحب تاریخ نظامی است ب الدین
وي آزرده شده فرمود تو در عین دولت و جوانی در فالن سال و تاریخ  ،نمود
ر هی مرد، چون آن سال در آمد مرزا از گجرات به الهور رفت آنجا از حضوخوا

ان در عین دولت و جوانی در تاریخی که از زب ،سلطان مورد عنایات گشت
  .آنحضرت برآمده بود انتقال نمود

در  کیدشیخ علی بن ایدمیر جلعلوم دایم زندگی  ۀاحوال آن سرمای  موج
و  ن الحکمههاف برمصنّ ،ارایک نویسد از مشایخ روزگار و علماي عالی قدر مقدار بود

م الخواص و دیگر کتب متداوله که در صنعت و معرفت کنز االختصاص فی عل
در سنه ثمان و  2نستازّلاز جمله خوارق عادات او انقالب ف آن دخل عظیم دارد
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ه بیرون افتاد و مقتول ملوك ن چشمش از حدقهار برهات اظعلّه ب ۀیثمانین ما
  .ك واقع استدگردید مزارش در جل 1وصال

  

عارفان، آن محمود حامدان، آن درویش عاشق  احوال آن مقبول  موج
وقت اقلیم نویسد از بزرگان  هفتدر  دحضرت شیخ محمذات صمد، بی نظیر وقت 

ه نشست ب الدینهابود، شیخ نجیب الدین علی بزغش روزي با اصحاب در خدمت ش
رفتند و  ،آید بیارد که وي از دوستان است میشیخ گفت کس رود مردي  ،بود

 وي خود نشاند و فیمابینهلپه الدین بب هانشیند ش النعصف ه خواست ب ،آوردند
را کشف به غایت قوي بود، اکثر احوال مراقبات مشایخ شیراز او  متکلّم شد، وي

بعینه فرمود و مطابق یافتند و در حق شیخ حسین گفت که وي از  هه کردمراقب
سبب پرسیدند گفت سلطان شیراز بسیار اسباب دنیا بدو داد  ،والیت در افتاد ۀمرتب

  .بود از نظر خدا بیفتاد و چون تحقیق نمودند راستهت وي ازین ج

اقلیم نویسد  هفتدر  شیخ شرف الدین طویلاحوال آن مشایخ جلیل    موج
قان روزگار گشت د شده مقتداي محقّه آخر به صالح و سداد مقیابتدا عامل بود
  .ام و امیران و سلطان وقت از احکام او بیرون نبودندچنانچه حکّ

  

اعتبار، آن 2احوال آن مقبول کاملین نامدار، آن محمود واصلین ذي  موج
بن یحیی  هجیاسیري االص تخلّ شیخ شمس الدینیقین،  3سیر سرادق و صاحب سر

دان بود، از هممشایخ  بن علی عالءالجیالنی االهجی محقّق زمان و حاتم طائفۀ
 هدمشایخ ع ،غایت بزرگ بوده ب ،د نوربخش استد محمخلفاي سی اجلّۀ

د شیخ نقش علی نویسد شانزده سال در خدمت سی ةدر تذکر .کردند میتکریمش 
د نوربخش بسر برده خرقه و خالفت یافتهمحم، د نوربخش در بعد از وفات سی

میر  .عمر در ریاضت و عبادت صرف نموده ۀشیراز خانقاه نوریه بنا ساخته بقی
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سیین محمد شیرازي و عالّد صدرالدو  انی که در فضل و کمال احتیاج توصیفمه دو
انی کفش شیخ را بر مه دوو اکثر عالّ اند هتعریف ندارند بعضی جا برکاتش را گرفت

شاه اسمعیل بن حیدر شاه بعد  .ه استدهاسر و چشم خود از غایت اعتقاد ن
شیخ گفت  ،سبب پرسید ،دید شیخ لباس سیاه دارد ،خدمتش رفته تسخیر عراق ب

را در سال یک مرتبه قرار  ههت ماتم امام حسین، اسمعیل گفت این مقدماز ج
چون وفات یافت  ،باید بود میتمام عمر در عزا  اند هشیخ فرمود غلط کرد ،اند هداد

  .هش دفن کردند، شیخ فدائی شاعر پسر اوستدر خانقا
  

در گلزار  ريشیخ شمس الدین جالنداحوال آن سلطان وادي رهبري     موج
دانشمندان  ۀاولیاء کامگار و سر حلقسرآمد و   او سر دفتر مشایخ نامدار ،نویسد

گام هن هر انسانیدر جامعیت مظ. هندوستان بودتقوي شعار  ءصلحا رروزگار و سرو
فرمود، این عبارت را صاحب گلزار  میهی و کتابی بحث کمال لامراتب  1هتصنیف

  .است 2شتهانگار ترجمه اش بفارسی خّز ةه بود نگارنددر عربی نوشت
  

در  ب الدین بخاريهاد شسیاحوال آن دایم در عمارت دل به معماري    موج
نیان نویسد بسیار بزرگ بود، وعظ نیز گفتی و خلق را تاثیر هاملفوظ مخدوم ج

  .کردي، سلطان وقت مرید او بود
  

 عالم و عاقل در سیرت و صورت موالنا شعیباحوال آن افضل الریب    موج
ه او وعظ و ملک مثال بود، در وعظ و تذکیر بی نظیر زمان خود و در زمانی ک

ه نبودي و او را کس را مجال عبور از آن راهیچندي الحن داودي خوه قرآن را ب
جمیع اکابر و علماي  ،در وعظ سخت مقامات وعد و وعید حاالت عارض شدي

والد  ،شاگردان او بودندهر لی شهااکثر ا ،شدند میشهر در پاي وعظ او حاضر 
ه کشیده آرد و روغن از دوکان ج در تحصیل علم ریاضات شاقّهاماجد او موالنا من
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چون روز  ،تی و تمام شب مطالعه کرديخآورد از آن چراغ سا میی کرده یگدا
برین نهج  هاچون مدت. ن قدر اکتفا کرديهمان آرد نان پختی و به هماشدي از 

  .هصد و سی و شش موالنا شعیب وفات یافتآورد، در ن گذرانید تا علمی به دست
  

 ،آن بر خالیق بر سر حمایت ،احوال آن از امر باطن قاسم والیت   موج
از اصحاب شیخ کبیر محمدبن ابی  حضرت شیخ علی بن مرتضیولی با صدق و صفا 

 .ه بوده و مقامات رضیدر کرامت االولیا نویسد صاحب کرامت سنی. الباطل است
نساء  ۀا از خانقاه برخاست و عزیمت محلّمیکی از مریدانش گفته روزي شیخ 

چنان  ،نواز را حاضر ساز هلچون رسید از من گفت فالن نساء د ،یه نمودمغنّ
وضو کردن و جامه شستن ه بعدش ب ،کنار دریا برد و امر شغل کرده او را ب ،کردم

اده بر روي را استاده کرده سجحکم نمود و نماز آموخت و برابر خود در نماز او 
حیم گفته قدم بر حمن الرّالرّ د و آن زن را نیز آنجا طلبید و گفت بسم اهللاهاآب ن
اده نهسج، روزي از راه  .اده روان شد و از نظر غایب گردیداو چنان کرد آن سج

این که فالن ابدال ازین عالم ه گستاخی از شیخ سوال کردم فرمود که مامور شدم ب
  .جایش قایم کنه ت فالن نسا را برف

  

 احوال آن حاجت رواي خالیق، آن عقده کشاي دقایق، آن به حضور  موج
در کرامت االولیا  د بن ابی بکر الحکمیحضرت شیخ محمکمی ه شکار موجود دایم ب

شخصی را گاوي گم شده بود در خدمت  .نویسد شیخ المشایخ یمن بوده است
آنجا  ،بروجا شیخ گفت فالن  ،الیمنی رفته ظاهر کردلی ختد حسین الشیخ محم

پس او رفت  .مه ظاهر کن و مراد از آن پیر آنحضرت استپیري است ازو این مقد
پس فرمود فالن جا  ،هر چند شیخ عذر نمود مقبول نداشت ،و از شیخ التجا کرد

  .شجري بسته است او رفت و گاو خود را یافته ب
  

و جمال، آن ولی برحق صاحب کمال، آن  احوال آن مظهر جالل  موج
از . وي را شیخ محمد خبرگیر گویند شیخ محمدخوارق امت احمد،  هلافضل ا

هرات خفته بود آب کوزه اش روزي در جامع . ابدال بود، بزرگی تمام داشت
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و چوبی چند برو فرود آورد  ،خادم مسجد دانست که بول کرده است ،بریخت
هی کرد و برفت، عمارت مسجد از چوب بود شیخ آ ،اعضایش را مجروح ساخت

سلطان  .هر رسیدبه یکبارگی آتش درآن افتاد تمام بسوخت و آتش به بازار ش
 ؟سوزي میشیخ رسید و گفت که چرا شهر اسالم را ه مجدالدین طالبه متعاقب ب

  .ن انداخت آتش سرد شدآشیخ برگشت و آب چشم خود را بر
  

ه حضرت امام نسب وي ب قالدین ابوالفتح اسحشیخ صفی احوال    موج
خفیف  اقلیم نویسد در شیراز به شیخ ابوعبداهللا هفتدر  .رسد میموسی کاظم 

ه و از میر عبداهللا فارسی داشت هامالقات نمود و از شیخ سعدي شیرازي صحبت
گیالنی اخذ نمود و به تدریج بجایی  هدتربیت این طریق از شیخ زا ،مالقات نمود

ویرا مقامات علیه در فقر و  .ه در یک ماه یکبار چیزي خوردي و آشامیديک رسید
ایت را برپا ساخت و هدامر مرشد اردبیل رفته مسند ه ف حاصل گشت و بتصو

دم بر دست او توبه نموده اکثر مرید او ار مرهزدر یک روز . خالیق را تلقین نمود
 .ه استرید صاحب کمال بودار مهزه چنین او را د هم .ریاضت در آمدنده شده ب

ه سال ذیحج همدهفتدر  ،ویرا کماالت بلند است این مختصر گنجایش آن ندارد
پسرش صدرالدین موسی بعد . صد و سی و پنج هجري به مالء اعلی شتافتهفت

  .ه مرد بزرگ بودهده و مشاهدخالفت نشست صاحب مجا 1پدر بر سجادة
  

در کرامت االولیا  .اچه ملتان بود در اذرونیگشیخ صفی الدین احوال   موج
شیخ گفت دعوي  ،نویسد وقتی جوگی برو آمده بحث نمود که بیا تا قدم پیمایم

ه سر او به سقف ه هوا برآمد چنانکجوگی از زمین ب ،اول تو چیزي بنما کنی می
ر هابه هوا شد و هر چ همشیخ  ،شیخ گفت تو نیز بنماه ب ،رسید باز پائین آمد

ه مکان فرود آمد استعداد شریفش را زیاده دیده جوگی به ه بطیران نمودطرف 
  .ف شدشرف اسالم بر دست شیخ مشرّ

دو برادر بودند  ملیحو  حضرت صبیحاحوال آن افضل روزگار صریح   موج
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روزي به صحرا  هاسد که از آندر کرامت االولیا نوی. هوردر دیار شام به عبادت مش
چون نزدیک رسید  ،آید میه هیزم بر سر گذاشت ةپشتار هشدم، سیاحی را دیدم ک

هیزم از سر بینداخت و برآن  ةزور پشتاره او ب ؟پرسیدم که پروردگار تو کیست
ه محل ایمان تو نشست و گفت از من پرسی پرودگار تو کیست بل سوال کن ک

او حیرانی ما را دیده گفت خداوند  ،ما را از این سخن او حیرت شد ،کجا است
هیزم زر گردد، دیدم  هند تو آن کنی پس این پشتارةگر ترا بندگانند که آنچه خواا
هرت دوست دارم این هیزم زر شد، بعد دیري گفت ما خمول را از ش ةه پشتارک

  .هیزم کن، دیدم در حال زر هیزم شد برداشت و بر سرگذاشت و رفتزر را 
  

در  صدرالدین بسريشیخ هتري دایم در فکر فیض و ب احوال آن  موج
یک وضو پنجگانه ه ب ،ه فقیر او را دیده استن نویسد کهاملفوظ مخدوم ج رسالۀ

 هلچ ،ه نه افتادهداو دیدم بجاي دیگر مشاه ه بک هاچندین مشغولی ،نماز گذاردي
چنان رفت همه از شکم مادر آمده بود سال از آب و طعام محفوظ ماند، قسمی ک

آسمان نکرد، دانشمندان براي حل مشکالت  سال روي به سوي هلن چو دری
ه نزدیک تو که مسایل پیش وي رفتی او حل مشکالت نمودي، فرمان رسید ک

 ر گوشۀهاهی است درو عصاي بر زن، چون عصا زد روغن نفط پیدا شد، از چکو
 ،اسبابش خرچ خانقاه اوست ،کنند میرسند و آن روغن را خرید  میعالم سوداگران 

  .باشد میار صوفی در خانقاهش حاضر هزدوازده 
  

، آن سالک سلوك احوال آن ناقد نقود صنایع و بدایع قدرت الهی   موج
ودایع و روایح عشق و محبت نامتناهی، آن مالک الملک فضایل و کماالت، آن 

صدف گوهر  ،حقیقت یزدان 1ه مجاز بامتصرّف اقلیم کشف و کرامات، آن به را
د اوراق تود ةشیرازن المحقّقین و مرشد الکاملین، هاوي بر حضرت شیخ صنعانمراد 

تفاخر  ،فاندلیل متصو ،ت عرفانحج ،ت و اشتیاقآسمان محب ةارسی ،وفاق و
خّار احوال آن صاحب کمال ز ةنگارند .رین بوده استمنشاء اعتقاد متاخّ ،مینمتقد
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 ۀیر منظوممنطق الطّ ۀه بنا بر رفع محرومی این اوراق از نسخکتب نیافت هیچرا در 
ار حکایت عارفین المختار حضرت شیخ فریدالدین عطّ ةواصلین کبار و زبد ةقدو

ه هر یک ر صد مرید صاحب کمال کهاآنحضرت با چ .آرد می 1قلمه احوالش را ب
ت و باع سنّدر اتّ ،ه بودپنجاه سال در مکّ ،اند هدر کشف و کرامت ممتاز زمانه بود

احوال  2یت علوهاخیلی مایل بود، از غایت کمال و ن ةصلوعمل عبادت و صوم و 
تاثیر  ،کرامات از وي بسیار سر زده ،پیش او جاي دم زدن نبود شیخ کامل را

از  ،هر مریض که افتادي فی الحال صحت یافتیهش حکم اکسیر داشت، به نگا
خاطرش ه بیداري ب 3کثرت طاعات و بسیاري عبادات و مجاوري حرم پنجاه سال

چون  ،روم رفته بتی را سجده کردهه ه بخواب دید که از مکّه ناگاه شبی ب 4رسیدن
 ،ر ماندچندي متحی ،بیدار شد صورت استعجاب و حزن و مالل بر خاطرش رسید

روم رفتن ضروري است که ه حسب حال از مریدان بیان نمود و گفت شتاب ب
بر کوشکی بلند  ،روم رفته با سایر مریدان ب .تعبیر این خواب جلد آشکار گردد

خود برداشت  ةچون او برقع از چهر ،دختري از ترسا زیبا طلعت را نشسته دید
ن را غیرت و حرارت رو دادامرید ،جمال او مغلوب الحال گشت5تشیخ در محب، 

اده نصیحت خود را سود ندیدند ملتمس شدند که ازین امر توبه باید کرد و بر سج
از ترسا دختر  پس شیخ ،6ر بود فایده نکردمتغیحال  را که شیخ ،نماز باید گذرانید

خود آمد که تو پیر  شیخ را مانع عشق هات او از حج ،درخواست مالقات نمود
  : شیخ گفتگوي او را پذیرا نفرموده گفت ،ازین امر دست بدار اي هشد

  عشق در هر دل که زد تاثیر کرد    عاشقی را چه جوان چه پیر مرد

را  ترسا گفت اگر چنین است دست از ایمان بردار و خمر خور و مصحفپس دختر 
د دیگر سه کار روخ هدشیخ گفت که شراب خوا ،بسوز و اسالم را از دل محو کن
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شیخ  ،ه برد و مست شراب گردانیدشد، ترسا دختر شیخ را به میکد هداز من نخوا
دن از اسالم و ش 1مه بغیر بريگردنش کند او گفت این مقده خواست که دست ب

شیخ در مستی  .ر حال تو نیستسوختن مصحف و قبول کردن دین ترسا میس
صومعه ه لع شدند شیخ را بترسایان ازین واقعه مطّ ،ه فعل اقرار کردهمشراب بر 
که وصل  باز شیخ، ار بر گردنش کردند بر وضع ترسایان شیخ را برآوردندبردند و زنّ

هبانی شیخ آن را قبول نموده به نگ ،بانی کن محبوبه خواست گفت یک سال خوك
شیخ سوال شده از آن جمله مریدي با متغیر ه مریدان یکبار همخوکان کوشید، 

فرمود  ،کعبه رفته معتکف شومه اگر حکم کنی ب ؟جواب نمود که مایان چه کار کنیم
رخصت شوند،پس  را عشق رسیدي این گفتگو به میان نیاوردندي، هااگر شما

ه نمود، چون مریدان شیخ به کعب میخوك بانی  هاشیخ تن ،ه رفتندبه کعب ها ههم
به  همبود آن فر رفته ه سرخصت پیر به رسیدند یک مرید شیخ قبل از این واقعه ب

آن مرید از  ،مریدان احوال را بیان نمودند ،ه رسید و حسب حال شیخ را پرسیدکعب
نماندید و  مصاحبت اوبه ه از دوستی بعید نمود که زبان اعتراض کشود ک ها ههم
از خجالت سر در پیش انداختند و  ها ههم، 2هی براي او دعا نکردیدلاجناب ه ب

آنجا رویم  ها ههمنمودند، به خود احکام او جستند، او گفت ما و شما باز  هاعذر
س یکبار آن مرید و از حق تعالی در باب او دعاها نماییم و خدمت هاي او کنیم، پ

ه شبان هلپیر تا چحق ه در نشست ها هگوشه روم رسیدند و به ه مریدان بهممعه 
ف هده ب هاروز تیر دعاي آن هلبعد چ ،دعا مشغول ماندنده روز بی آب و دانه ب

ه مریدان صف کشیده هماجابت رسید، شب دیدند جماعتی سبزپوشان در رسید 
صلّی  مصطفید اده دید که حضرت محماستادند و آن افضل مرید پیش صفت ست

قدم ه نموده ب آن مرید جست ،آید میم کنان م هر دو گیسو کشاده تبسعلیه وسلّ اهللا
م افتاد و گفت یا رسول اهللا دست مرا بگیر و شیخ ما را ی اهللا علیه وسلّرسول صلّ

مرد م فرمود که اي جوان ه وسلّرسول صلّی اهللا علی. هنمائی کنکه راه گم کرده ر
درمیان خدا و شیخ تو غباري بود آن را  هانیدم، از مدتهاشیخ ترا از قید و بند ر
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 ،ه گرفته پیش شیخ برفتراهمه رسانید و را مژد1برداشتم، آن مرید دیگر مریدان
ار و زنّ ،ر یافت و عقلش بجا آمدچون شیخ مریدان خود را دید احوال خود را متغی

 رد مریدان سر ،گریه و توبه و سجود آغاز نمودو  ی پاره کرد و بکایترسا ۀجام
ی اهللا که رسول صلّ 2ه آواز آمدرسانیدند، ناگا عنایت الهی دند و مژدةهاقدمش ن
شیخ  ،اسالم بخشیدمم شفاعت تو نمودند که کفر از تو بر طرف نمودم و علیه وسلّ

آن دختر ترسا  ،شد مکّهه ه غسل کرد و خرقه پوشید روانه ببجا آورد الهی ۀشکران
این کلمات شده که شیخ دین ه م بدر کنارش آمده متکلّ 3به خواب دید که آفتاب

باید که دین شیخ اختیار کن  میدین تو درآمده بود الحال ترا ه خود را گذاشته ب
صبح که بیدار گردید واله و سرگشته  ،دل دختر ترسا کرسی نشین شده این کلمه ب

دعا کرد  جناب الهیه رفتن چندان بدو رسید که بعقب شیخ دوید و مصایب راه 
پس شیخ را از غیب اعالم شد که  ؟ل چندین شداید کجا استه عاجزه را تحمک

 ،شیخ برگشت ،کنبرگرد وي را مالقات  ،آن دختر ترسا آمد و او را قبول کردم
ه عشق ترسا دختر ب ۀدانستند باز وسوس ،یاران و مریدان را استعجاب حیرت رو داد

بعد  ،رفتند که شیخ را با دختر ترسا مالقات شد میت کنان حیران منّ ،دلش رسید
بر چشم دختر ترسا  ،اشک از چشم شیخ برآمد ،رفت خوابه گفتگو دختر ب

 ۀشیخ کلم ،آفتاب خود چشم باز کرد و گفت که طریق اسالم را بر من عرض کن
فضل و کرم حق ف ساخت و از شرف اسالم مشرّه ب هاورا تلقین نموددت هاش

دختر ترسا گفت که براي وصل  ،سبحانه تعالی حقیقت خود را بر وي ظاهر نمود
  :طاقت من طاق است دوست حاال

   شیخ عالم الوداعي الوداع اع            میروم زین خاکدان پر صدا
  .4شیخ دریافت نشده ۀتاریخ وفات و زمان ،جانان تسلیم نمود ةهدپس جان به مشا 
  

از اکمل مشایخ و مریدان شیخ عثمان  یلینصحر بن صباح احوال    موج
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ه صد و دو االولیا نویسد در سۀسفیندر  .صاحب مقامات عالی بود .حیري است
  .هجري وفات یافتسال 

  

 تجرید، آن ممتاز مقام تفرید، آن فارغ از ما و منی، هلاحوال آن رئیس ا   موج
از  ،االسرار نویسد وي احوال عجیب داشتةدر مرآ یشیخ صوفی بدهنافراد کامل 

نداشت،  همکه ستر عورت  جمیع قیود صوري و معنوي فارغ البال بوده تا بجائی
نماز ه ه ببودي، ذوق طاعت بسیار داشت، معاصر گنج شکر بود، پیوست هلدر کیت

بود؟ گفتند مقام  هدنماز خوا هشتروزي از دانشمندان پرسید در ب .مشغول ماندي
هنی صوفی بد .ع بیش نیایدچیز خوردن و تمتّ ،است ادار جز ست آنیا اطاعت دن

ه آن جا نماز نبود و وقت مشغولی او را حالتی بکار نیاید ک هشتگفت مر آن ب
روزي از مریدانش را با مردي  .و پا جدا و دست جدا شد که سر جدا میپیدا 

یب گفت غمرد  ؟ه قسم استهنی چپرسید صوفی بد ،غیب بر بلندي مالقات شد
فرمود اگر استغفار ،مرید این ماجرا با پیر گفت .ا دلش خاموش اندمرد بزرگست فام 

طب االسالم ق او و .که گردنش بشکستی 1زدم میکرد اورا از آن بلندي چنان  مین
 از کرامت ها در بند مغالن چنگیزخان آمدند چون گرسنه شدند قطب االسالم کاك

آب است  ةنی که مراد از کوزدهداد و او از جیب خود به بندیان همبرآورد و به 
  .هنی مشهور شدبه بد و اوکاکی ه ن روز قطب االسالم بآهر یک داد از ه کشیده ب

  

نقش علی  در تذکرة نیهاه صاین الدین علی برکه اصفخواجاحوال   موج
و  در عربی .قان صاحب ایقان زمان خود استنویسد مرجع افاضل عالیشان و از محقّ

 اق دارد ابتدتعلّ واه بنیز شرح فصوص الحکم قضاي  ،فارسی تصنیفات بسیار دارد
 بان را بد گذشتصعتعالی عنه چندین گفت که مت رضی اهللا در مدح جناب مرتضی

 ،کفر بدنامش کردنده چند از کتابش برآورده ب ةش کردند و فقربمنسو 2رفضه ب
بردند بسیار جابران مرزا شاه رخ بن امیرتیمور صاحبقران خواجه را به هرات 
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  .رضوان خرامیده صد و سی به روضۀهشته سنه رم ذیحجهادر چ .1تصدیعات دادند
  

، آن مقتداي ارباب باطن سالمت، 2مالمت هلا ۀاحوال آن رئیس فرق  موج  
 ،بود 3پیر بی باك بغداديه حضرت شیخ صدقآن فایز مقام نامرادي، مقتداي قوم 

وقتی از  .ت داشتندظاهر در حق او شد يعلما ،آراستگی باطن کوشیدي هپیوسته ب
او ثابت کرده به خلیفه رسانیده طلبیدند و براي ه کدام سخن در شرع مواخذه ب

کسی که قصد ضرب  ،شیخ فریاد کردند وا شیخا 5ه کردند خدامهنبر 4تعذیرش
شیخ را بغداد  ،رسید 6ههیبتی بر بادشات و ش خشک گشدستوي کرده بود 

  .حاد بودرخصت داد وي را با شیخ عبدالقادر محرمیت و اتّ
  

در  هوريقاضی صدرالدین الخوش طوري به احوال آن عبادت گذار   موج
عقلی  بسیار دقیقۀ. ء روزگار و بزرگ دانشوران آن دیار بودهاگلزار نویسد از فق

هت و یک دل صوفیه ناجیه یک ج ۀبا طایف ،علوم و حقایق کشفی دانش را مالک
هوش ه از جمله مجانین شیخ موسی حداد الهوري ک 7زیستی خصوصاً به صحبت

بزرگان شهر اکثر او را صالح  ،سلوك طریقت فرمود بود بسیار فیض گرفت و آشنا
اکبر  .ظاهر اورا ستانیدبه ظر ه نهتان بودند لیکن اول گرودانستی و برخی بر ب

از مضافات  چقضاي حصار بروه ه بهور معزول ساختال ياز قضا رابادشاه او
بر وي بسیار غالب بود، روزي نگارندة گلزار به  ن ساخت گریهگجرات معی

یند وقت گو. حاضر بودند هماو دیده دیگر بزرگان مجلس شریفش احوال گریۀ 
گردید احتیاج  میوي دیگر برهلپه خود ازین سو و از آن سو ب 8ت اوغسل می
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فرمود، محمد نام پسرش  میتکلیف غساالن نبود به دست خود ستر عورت خود 
به  ،ه صاحب کماالت صوري و معنوي بود روایت این حاالت ازبرداشتک

  .هجري وقت غروب آفتاب وفات یافتهصد و نود رمضان ن همپانزد
  

  : ادلضّحرف ا
یت او کنّ دشیخ ضیاءالدین محماسرار حضرت صمد  ۀاحوال آن خزین   موج

در ملتان  .خلف و خلیفه و جانشین و مرید کامل پدر خود است ،ابوالمعالم است
کرامات و  ،د شدتربیت و تکمیل طالبان مقیه بعد پدر بر مسند ارشاد نشست و ب

ه سال شش م ذي الحجه بست و سویت داشت، در روز شنبهاخوارق عادات بی ن
  .ر وفات نمود، قبر در ملتانهااد و چهشتو صد 

  

ع به کمال غلب   موج ه و یت مرتبهاع در نه و زور، آن متوراحوال آن متشرّ
 در کرامت االولیا نویسد شیخ ضیاء الدین سنامیقطب وقت  ،شور، آن از مقدسان نامی

 نصاب االحتساب کتاب ،داشتدر تقوي و ورع یگانه بود و در شریعت قدمی راسخ 
 ه مشتمل است بر اسرار طریقت و حقیقت و فتاواي ضیائییوسف ک ةو تفسیر سور

پیوسته شیخ را از سماع منع  ،معاصر شیخ نظام الدین اولیا است ،تصنیف اوست
 .االن مزامیر گذاشته فرار نمودندقو ،روزي در مجلس سماع شیخ او رفت .نمودي

باوجود  ،آواز آمد هحرکت دست به مزامیر اشاره فرموده به سلطان المشایخ ب
او سلطان المشایخ طیران نمود  .ه برنداشتن دست از مواخذهاچنین بره مالحظه ب

ه ک رم آسمانهاگفت تا چ ،سبب افتادن بپرسیدند ،بعد ساعتی برافتاد ،ه شدراهم هم
ر نشد و دمی میساو والیت رفیع دارد باال مارا پیش ق مه رفتراهممقام من است 

او از غایت پاس شریعت  ،شیخ شرف بوعلی قلندر پانی پتی را شوراب بلند بود
فات جالل ه اعانت تصرّهمبر  ،پسران خود را گفت که از دست خود قصر کن

دست خود گرفت هر قدر ه آخر او مقراض را ب ،حضرت قلندر خان دادند
علیحده دارد مقبول نداشت میان آورد که هر موي من جان ه حضرت قلندر عذر ب
دست خود گرفته قصر شوراب نمود خون از هر موي او ه محاسن مبارکش را ب

نماز نمود حضرت قلندر جریان خون ظاهر کرد، فرمود  چون حکم ،جاري شد
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و نماز گذار، حضرت قلندر اطاعت امر او نمود رت کن هاسلسل بول دارد طحکم 
 .رب کردياه قصر شویشهمبعد ازآن 

 
  :اءف الطّحر

صاحب دالن و  کمال، آن مقتداي قافلۀ هلپیشواي اآن احوال  موج
واریخ التّۀخالصدر  حضرت شیخ طاهر مجدالدینصاحبدل، آن مشایخ کرامت آگین، 
چون  ،کنتور تشریف آورده از سنام سیر کنان ب ،نویسد بسیار صاحب کرامت بود

ه هی بزرگ بر کنارعبور کرده دید که ما ،بر لب آن گنگ رسید آبش پایاب گشت
کباب کردند و  یاران گفت که این ضیافت ما گنگ کرده است او راه ب ،افتاده است

فات عجیب و تصرّ ،ع و مرتفع اقامت گزیدمکانی مرصه نجا بهماخوردند و 
هت بعضی غمازان درمیان او و حاکم وقت شک و از ج ،عمل آمدهه غریب ازو ب

لع شده آن طرف شیخ مطّ ،مالقات شیخ کرد روزي حاکم ارادة .رنج واقع شد
تو گفت  هم،بد هددریافت حاکم که آمد از غایت نیازمندي عرض نمود آنچه بخوا

 بندي، مین رخت سفر آخرت بر هایزي بخواه که عنقریب است که ازین جاز من چ
 ه ازحاکم گفت یک سال از عمر خویش بمن بخش، گفت یک سال و دو نیم ما

ن وعده آاز سنام طلبید و بر را قان شیخت متعلّحاکم درین مد ،عمر خویش دادم
ن الدین و شیخ رکن الدین و شیخ هاشیخ بر: ر پسر بودندهاشیخ را چ .بمرد

ه کبوتران پریده رفت و یکی راهمر هابوالحسین و شیخ نجم الحسن یکی ازین چا
 م از شیخ رکن الدینروزي معلّ .شدندهر ه هندوستان ظاغایب شده بعد از آن هر دو ب

ه بر چیز نبود کدوي خالی را لگد زد از اثر ضرب غلّ هیچدر خانه  ،عیدي طلبید
هی پدرش چون این خبر معلوم نمود آن را باز بربست و فرمود گا ،آمدن گرفت

 شیخ امین الدین. تنگی و گاهی فراخی بهتر، اآلن در اوالد ایشان این رسم جاري است
ه و شکستگی طبع هدشیخ رکن الدین عالم علوم صوري و معنوي صاحب مجابن 

اده نشین پدر بزرگوار خود شد و تمام مشرب صوفیه بر خود الزم گرفته بود سج
  .کبیر الدین ملتانی شد 1مرید
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اورنگ زیب بادشاه  ،عالمی بود سید طبیب؟....ل دردهنسماحوال آن   موج
ی شد و بغه فرستاد، اکبر از بادشا همه مه ساخته بنیعر متثبا پسر خود اک را او

محضري نوشت که بادشاه پدر و برادر خود را کشته نماز فجر خالف وقت 
 ،د نیز مهر نمودسی ،هر کردندم ها ههم ،خواند الیق امر سلطنت نباشد میابوحنیفه 

گفت  ،نوشتید گفت چه طور مرا ظالم از سی ،بادشاه خبر یافته علما را اسیر کرد
بازار به تخته کشیده ه د را ببادشاه سی ؟دروغ نیست پدر و برادر خود را کشتی

رمقی از جان او باقی مانده یکی از احبابش برد و خدمت نمود صحت  ،انداخت
یت درگاه خواجه قطب الدین بختیار داد و رخصت د را تولّمنفعل شده سیبادشاه  ،یافت

  .ی نمودهلد
  

در  .فارسی االصل است انستابوطمعاشقان  احوال آن به زمرة  موج
 هاالولیا نویسد از اکابر مشایخ و مقتداي این طایفۀسفیندر  .نیشاپور سکونت داشت

در سال سه صد  ،داشت میبود شاگرد شیخ ابوبکر شبلی و شیخ اورا بسیار دوست 
  .در نیشاپور وفات یافت هلو چ

  

 در عظیم آباد حضرت حاجی طارطارستّار  ةهداحوال آن مستغرق مشا  موج
گوید چندان استغراق بر حالش غالب آمده بود  مید محمد حسین بلگرامی سی .بود

ماه زیر آن  1شش ،به مراقبه رفت ناگاه آن انبار باالیش افتاد انبار ۀسایبه که روزي 
افاقه آمد و ه اه را برداشتند بعد دیري بک اه پوشیده ماند که بعد ششماه که انبارک

تفحر مه خبر نداشت که این قدص احوالش را که کردند مطلق از آن مقدت بر مد
  .من چه گذشت

 
در ارایک  اح النیلیالفت2ّمحمد طلحه بنراه بی دلیلی  ةاحوال آن روند   موج
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ه تا ت بر کردار نهماز اقوال اوست ت .ري بودحینویسد از کبار اصحاب ابوعثمان 
ه علم و عمل بود در س هلاز ا. ت از خلق برگیر تا جنگ برخیزدهمقیمت گردد ت

  .صد و دو وفات یافت

نقش علی نویسد اگرچه خلق او  ةدر تذکر بابا طاهر عریاناحوال   موج
قان معارف آثار قان کشف شعار و مدقّا از محقّکردند فام میدیوانگی نسبت ه را ب
 .گرامی داشت ۀف بس رتبغایت مرتاض و ممتاز اندر تصوه ب

 : اءحرف الظّ
در  ،نام او عبداهللا دظالم بن محمدرگاه سرمد  ةاحوال آن برگزید  موج

 ،کرد میخواندند اجابت  میچون نام ظالمش  ،ارایک آرد از بزرگان مشایخ بود
گفت هرگز از من بندگی حق نیامد ظالم باشم و او از مخلصان ابوجعفر قداد  می
 مره حق برو کشاده شود مالزمت سه ارا هداز مقاالت اوست هرکه خوا .بود

 .اول ذکر خدا و اجتناب از خلق و طعام کم خورد ،نماید
  

  :حرف العین
خواجه ف الکالم آن ولی دوران، آن متصو ،احوال آن قطب زمان  موج   

از مریدان خواجه قطب االسالم بختیار اوشی  ،صاحب والیت بلگرام عمادالدین
العمر ةمد .ه بوددر مآثرالکرام نویسد صاحب مقامات علیه و حاالت سنی .است

 ،چون صاحب والیت بلگرام بود مدام آنجا ماندي .گمنامی داشت خود را در پردة
هور کرامتش به این کرد و ظ میدانست و کس را مرید ن میکس او را درویش ن

 ،درمیان هر دو شهر رود گنگ است ،وج براي سبق رفتیقنّه ه از بلگرام بتنوع گش
 فالن جاه وقت وفات فرمود ما را ب ،کشتی گذشتی و کسی خبر نداشت از باالیش بی

افتاد  هدآخرت من در تفرقه خوا 1آنجا مکان دیوان و پریان است از دار ،دفن کنند
سکّان بلگرام از آسیب شان محفوظ خواهند ماند، آن وقت دانستند او صاحب 
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  .هجري وفات یافت، مزار شریفش در بلگرامه ششصد و دو در سن. والیت است
  

حضرت  احوال آن بزرگ عالیشان، آن تفاخر زمان، آن بیشک ولی اهللا  موج
م و مقتبسان انوار از بزرگان ماتقد میر غالم علی آزاد نویسد .در بلگرام بود پیر عبداهللا
بر نام  ریزبري نشنیده ناگتکتابی در نظر فقیر نیامده و از معه احوال ایشان ب .قدم است
نام ه ب اکتفا  اند هرفته و مصنّفین سلف هم از احوال هر کس مطّلع نشد نامی اکتفا

محمود  ري و خواجهگوریدر نفحات احوال خواجه 1چنانچه عارف جامی ،اند هکرد
  : تفا نمودهکاسمین شریفین ا نقشبندیه بودند اصالً ذکر نکرده و بر ۀکه از اکابر سلسل

 سند استبی یمرا از زلف او مو
  

 سند استبی یکنم بو میفضولی   
  

} که{جنوبی طرف بلگرام در تمام شهر  مردم 3ضروره ب محرّم هما 2همهر سال ن
  .روند میزیارت پیر عبداهللا ه در میدان سیل واقع است ب

  

پیش . ي عظیم الشّان هندوستان استها هاز راج شیخ عبداهللاحوال    موج
ه ن نما نویسد در والیت مالوهاج ةدر مرآ. گفتند میهوج ه باز اسالم وي را راج

خود تماشاي شب  ۀشبی بر بام خان ،قیاد داشتندي هند به او انها هرایان و راج ،بود
ن تاریک گشت، او را هاه شده فرود آمد و جهتاب دو پاره مناگا دید میهتاب م

یکی از اخیار راجه  .ر نیامده خواست میساز منجمان حل این عقد. حیرت رو داد
آن فرمود درین نزدیکی  ،مه خواستخلوت طلبیده انکشاف این مقده را دوستی ب

ی اهللا پیغمبر صلّ ،بندشود کفار ازو معجزه طل میمان در عرب مبعوث پیغمبر آخرالزّ
 ره در برادي برج را کراجه پان اي هم ازین قسم معجزه نماید که تو دیدوسلّ هعلی

ی اهللا د عالم صلّاگر سی .ه ببرراهمدیار عرب برو و برگ تنبول ه بود طلبیده گفت ب
آن  ۀمصالح ۀگ تنبول بطلبد و لوازمهند به تکلّم آید و برت غم با تو به لعلیه وسلّ

 هم طرف من و از ل بدو ایمان آريفراست باطن بی تامه را درخواست فرماید ب
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ه ه بدي کپان .ن عمل کنمآه آر که بربیعت بدو کنی و احکام اسالم را نویسانید
ه پان معه مصالح هند ازو تکلّم نمودلغت ه حضور سرور کائنات رسید آنجناب ب

ه را بیعت کرد، آنجناب راج مهود و از طرف راجه دي بیعت نمپان ،طلب کرد
پس  ،ن صحیفه نام راجه عبداهللا نوشتآرد احکام شرع و اسالم نگاشت و ۀصحیف
ه بسیار کرده هدمجا .ف شد و یافت آنچه یافتشرف اسالم مشرّه راجه ب

در  .زیارتگاه خلقمزارش  ،ه تختگاه او بود دفن شدر کهاد ۀدر قصب ،درگذشت
برج شیخ چنگال  ديو پان هوج عبداهللانصیر و راجه بتصدیق احوال بابارتن حاجی 

  .زخّار الچار و متورعین اصرار دارند نگارندة 1محدثین انکار
  

 شیخ ابوالعلیلی و قولی عاز حرکات ف 2دوسته احوال آن مستغرق ب   موج
در  .ه فرسنگ از مصرهی است بر دتول دیشنامش حسن بن علی است و م تولیشم

در سال ششصد و  ،نویسد شاگرد ابوعلی کاتب و ابویعقوب موسیاالولیا ۀسفین
  .هجري وفات یافت هلچ
  

ي از عظماي اولیا ومر حضرت شیخ عثمانعالیشان  ةهداحوال آن مجا  موج
سال  هفته هجد او را آوازي رسید، نظر سوي آسمان کردشبی در نماز ت .بود

از آن احکام شریعت آمد و  بعد ،ا بوده بماند و از جمیع حوایج بشري مبرّاستاد
ه خود صحبت گیر که از تو فرزندي ب ۀمنکوحه خود رو و ب ۀقریه ه بشد ک هممل
او گفت چون باز  ،زوجه بیان نموده ه رفت و سبب آمدن بهور آید، شیخ به قریظ
ه از کند، شیخ باالي بام شد همردي و کسی از آمدن تو واقف نشود و مرا متّگ

 ،لع شدنده مطّهمتمام رسانید  ۀتعالی صداي او را بر سکنآمدن خود ندا کرد حق 
مقام ه شیخ باز ب ،فرزندي حق تعالی او را عطا کرد ،خود صحبت نمود ۀبا زوج

آسمان  هحالت اول نظر به بطحی که مابین بصره و واسطه واقع است رفت و باز ب
ه باز ب چون شیخ ،ه ساختسال دیگر بماند، سباع و وحوش نزدیک او آشیان هفت

                                                 
 »اصرار«محدثین : الف.  1
 »بد دست«مستغرق : د.  2
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  .ه ساله را قضا کردهردهااقامت آمده نماز چ
  

ه احوال آن افسر مشایخ ذیشان، آن عاشق ذات حضرت سبحان، آن ب   موج
در کرامت االولیا نویسد صاحب  عبداهللا قریشی 1شیخ حضرتشی جیه هدوادي مجا

 3زهاه آب خوردن بر جمسافر بود، در را 2زهاوقتی بر ج .ریاضات و کرامات عالی بود
آب  خود را بداد که عوض ۀشیخ شمل ،ه کردکم شد، یکی از اصحاب را تشنگی غلب

شیخ او را مضطرب  ،او هر چند فریاد کرد و شمله نمود کس شنوا نشد ،بدهرا این 
    ،پر کرده بدو داد که بخورد ردیده کوزه از دستش بگرفت و از آب دریاي شو

 آردجمعی دیگر از آن آب خوردند و  ،چون خورد آب را لطیف و شیرین یافت
  .کردند رخمی

  

التّواریخ آرد ۀخالصدر  شیخ عالم کرمانیر صدف معانی احوال آن د  موج 
صاحب احوال عظیم و خوارق مستقیم  ،ه استاز خلفاي شیخ زین حسینی امروه

 ایت و ارشاد مسترشدانهداز وطن اصلی خود کرمان و مسقط السبیل آمد و به  ،بود
را اوالد روزي شیخ عالم از شیخ عالم ازین گفت، شیخ نور پسر شما . مشتغل شد

ه پسر آید مگر گفت البتّ ،آید میفرمود او را پسر به نظر ن ،ه کنندجتو 4نیست
عوض جان گفت  شیخ عالم  ،شیخ گفت عوض جان من پسري آید ،عوض جانی

مخدوم عالم دویمی غوث آن وقت نام هر دو مقرّر کردند یکی  ،پسري آیدهم من 
ن نزدیکی بمرد آشیخ زین در ،شیخ نور پیدا شدند ۀخانه آن دو فرزند بپس  5عالم

قبر شیخ در  ،الدر سال نهصد و نود و شیخ پس از دو سال به بست و ششم شو
  .است هلسنب

التّواریخ ۀخالصدر  شیخ عثمان بنگالیه ال ابالی احوال آن مقبول درگا   موج
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 »هست«اوالد : د.  4
 ندارد» غوث عالم..تا...آن وقت نام « از: الف.  5



 
 
 

 
 163     ششم ۀلج  

قاسم خان  .نوشته لیکن بسا صاحب کمال و خوارق عادات بود هنام مرشدش ن
حاکم بنگاله از نفس رانی او بمرد و نفس رانی آنحضرت للّه بود که مسلمانان 

د، هانام ن روپاران بر آورده محی الدین ه بکرم پورنام داشت از دست کفّهی را کد
 ،نفس رانی کردشاه در حق او  ،هحاکم از اغواي کفّاران حمایت هندوان نمود

ه آنحضرت قصد بیت اهللا طواف مکّ ةاراد هه بو ن هلار و چهزدر سال  .حاکم بمرد
  .در اکبرآباد وفات یافت ،نمود

لطافت جسد مالیک سیرت، آن به صفاي قلب آئینه ه احوال آن ب  موج
 خوارزمیعالءالدین  حضرت شیخ صورت، آن با نفس سرکش در معامله آدمی

یک وضو ه کند دوازده روز ب میصاحب کرامت االولیا از امام عبداهللا یافعی نقل 
گذشتی طعام نخوردي  هاروز ،1هدهاو به زمین ننهلنماز گزارده و پانزده سال پ

باز گشت باوجودي  سید روزي از نماز عید. چون خوردي اندك و خشن خوردي
و  ددیاندرون بزرگی را نشسته  ،داشت نقش پاکش نیافت گیرکه بر در حجره 

د تعجب فرمود سی ،ب آمدد در تعجسی ،د دادسیه نان گرم مغز بادام پیش او بود ب
هند یابند، این بگفت و مکن خدا را بندگانند در هر حال آنچه از معبود خود خوا

  .توفات یاف اد و یکهفتصد و  هفتغائب شد، در سال 
  

پسر علی  میححضرت شیخ عبدالرّاحوال آن معدن کماالت بیگمان    موج 
صاحب  .رشید پدر خود بود مرید و خلیفۀ. بن بزغش لقبش ظهیرالدین است

از  ةیوخ پارد شد شیخ الشّچون متولّ ،کرامات بلند و مقامات ارجمند ظاهر بوده
 ،مبارك خود فرستاد که بپوشاند و اول خرقه که او در دنیا پوشید آن است ۀخرق

  .هجري وفات یافته صد و شانزد هفتدر سال 

  

در  حمزه نیشاپوريبن اس عبه و حضوري احوال آن از خاصان درگا  موج
و در دو صد  ،بایزید بسطامی صحبت داشتهو االولیا آرد با ذوالنون مصري ۀسفین
  .ه ربیع االول وفات یافتدر مااد و هشت هشت

                                                 
  »نهاده«بزمین : د . 1
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 نامش احمد بن یحیی ابو عبداهللا بن جالءدي و رهبر هااحوال آن   موج
مشایخ  ۀاز اجلّ .دمشق جالء است و اصل از بغداد است و ساکن گشت به رملۀ

با جنید و ثوري صحبت  ،ون مصري بودهشام است مرید ابوتراب بخشی و ذوالنّ
 .هجري وفات یافتدر سال شش صد و شش  ،داشته

 نامش سلیمان بن علی انیشیخ عفیف الدین تلمساحوال آن معدن معانی   موج
 دانستند میبزرگ  ۀه و الحاد منسوب داشتند مگر صوفیاو را به زندق هابعضی فق .بود

چنانچه مولوي جامی فرمودي که هر کرا اندك چاشنی از مشرب این طایفه باشد 
ایرین که تصنیف شیخ االسالم است چه قدر داند که سخنان او در شرح منازل الس

کرد، در سال  می هاود ذوقنش میمبنی بر قواعد علم و عرفان است و سماع را که 
  .شش صد و نود هجري وفات

  

آن مشایخ  ،ماسرار معظّ عرش اعظم، آن فوارة ةاحوال آن گوشوار  موج
 کمل اوحدالدینااولیاي  االولیا نویسد لقبش قدوةۀسفیندر . انیبلیشیخ عبداهللا الثانی 

ین مسعود بن محماقاحمد بن عمر بن اسمعیل بن ابودقّبن د علی بن ضیاء الد. 
او به شیخ ابونجیب سهروردي  ر واسطه سلسلۀهامرید پدر خود است که به چ

گفت من آنچه از خدا  میپدرش  .ه بهره یافتهدانی پیوستهمرسد و از ابوبکر  می
 .قدر در وا کردنده خواستم به عبداهللا داد و آنچه مقدار دریچه کشادند بر عبداهللا ب

دین این طایفه صاحب کرامات بلند و مقامات ارجمند بودشیخ از بزرگان و موح. 
اران چون حسین منصور پیدا کنم و نیز هزیک آه که بر آرم صد ه ال اوست باز اقو

جمله اسباب بندگی  نه نماز و نه روزه نه احیاء شب است ایگفتی درویشی ن
وفاتش روز  ،رنجیدنست اگر این را حاصل کنی واصل گرديندرویشی  .است

  .اد و شش هجري بودهشتعاشورا سال شش صد و 
االولیا نویسد از ۀسفیندر 1ارخیشیخ علی ار ه جباحوال آن شهید را   موج

                                                 
  »ضیاد«: د. 1
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دت ایشان در سال شش هاش ،بود 1هصاحب مقامات جلی. کبار مشایخ عراق است
  .ه و شش واقع شدصد و پنجا

 
احوال آن ولی الکالم، آن مستغرق مدام، آن ذات الیق توصیف   موج

 امروهه ۀاشی که در قصببمختصر گردید ندر تذکره آرد چون لطیف قاضی عبدالّحضرت 
ر پیرامون قبر من هاوي داد و گفت زنه کفن ب بود طلبداشت و دو لفافۀ هورمش

نگردي، وي قبول نمود، چون قاضی را در قبر کردند نباشی از غایت طبع قبر وي 
این حالت دیده خواستند که دستش را از  را بگرفت از هیبت جان بداد، یاران او

 د شرف الدینسیه این خبر ب .ر نشدزور خالص گردانند نوعی میسه قاضی بدست 
بر سر قبر قاضی آمد و گفت قاضی را این  ،ه ذکرش باال گذشت رسیدنگیر کهاج
قاضی دست وي را بگذاشت . 2هستاید که خود را ظاهر کند که شرط این راه بن

اش را در جوار قبر من دفن باب دیدند گفت این نن شب قاضی را در خوهما
زیارت نباش  3آید اول زیارت توه امر فرمود هر که ببه کنید حق تعالی او را 
 .اش را دفن کردندپایان مرقد قاضی نب نماید بعدش زیارت تو،

  

موزون  ۀرنگین ثناي محبوب بی رنگ، آن مصرع ةاحوال آن فقر  موج
معنوي صاحب قدرت کامل، هنگ، آن استعداد صوري و وحدت آ ۀمضامین نغم

علی قلی خان نویسد از  ةدر تذکر مرزا عبدالقادر بیدلعرفت و سلوك دیوان م
ف از رحیق کالمش پیدا است و ق چاشنی مذاق تصوق و کامالن مدقّعارفان محقّ

توحید یگانه بود  در تحقیق مسئلۀ. هویداف از شکر گفتاریش حالوت فراق تصو
 د اعظم بن اورنگ زیباوایل حال در سرکار محم .زمانهمد آو در ترك و تجرید سر

 4ی مرجع نشین چار بالشهلبرد آخر ترك آن وادي نموده در د میعالمگیر بسر 
ف از گفتار بلند بود اندر تصو مولوي غالم حسین فرماید او را رتبۀ. تجرّد گردید

                                                 
 »حلیه«: د. 1
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ال مرجع کم تاز غای ،رفت میه نیلعدر فناء هرگز اختالف اصطالح این طایفه 
کالمش را از نظم و نثر بعد  ،اوست ةشاعري کمتر شیو .امرا بلکه سالطین گشت

اس وزن شد و ازینند خیره طسقمیزان سنجیدند سی و پنج آثار ه وفاتش که ب
ه از هی و حقایق معارف نامتناهی نیست از آن جمللاحرفی خالی از ذوق و شوق 

با اخالق آمیز داشت ازین جا  هتش کهمبود و به  هده خواار بیت زیادهزصد 
دزدي از پشت  ،کتاب مشغول بود ۀمطالعه قیاس باید کرد شبی در حجره بسته ب

دزد  ،وندي مخفی ساختآلع گشته چراغ را زیر مه مطّاو برین مقد ،دیوار نقب زد
چون خواست که خودش  .راه نقب بیرون داده ب را بتدر حجره درآمد و جمله ک
اضطراب آمد  هدزد خجل شده ب ،رپوش از چراغ برداشتبیرون رود آنحضرت س

ه اشیا را د و گفت این جملهااو را با اخالق نشانید و آنچه باقی مانده بود پیشش ن
در سال  ،تو نماند و رخصت کرده روز جزا مواخذه به و بخشیدم که به تمن ب
  .یهلازین عالم نقل نمود و مزار شریفش در د 1ار و یکصدهزیک

احوال آن مقبول خدا و رسول، آن صاحب تصوف و اصول، آن در موج  
مردي  ،ساکن سامانه است حیمحضرت مولوي عبدالرّر مقیم کوي محبت پیغمب

ه و هده و مشاهدعظیم القدر و خدیو ممالک علوم صوري و معنوي صاحب مجا
 رر نشده و درود دالیل الخیرات و شوارق االنوار ازبس تمام عمر متنفّیرتداز 

ی اهللا علیه عاشق ذات رسول صلّ .ماند میخواند و گریان  میه درود یشهمداشت و 
ه در عصر خویش ب ،شد میمصطفوي  2مقام سرو پاي جمالدر اکثر  ،م بودوسلّ

  .ه استهور و معروف خالیق بودبرکات و فضایل مش
  

 در کرامت االولیا شیخ عبداهللا دینورياحوال آن مورد افضال بنده پروري    موج
وادي ه در آخر عمر ب ،مشایخ بوده ۀاز اجلّ ،د بن عبدالخالق استآرد نام وي محم

صبح  ،وت نرسانید از گرسنگی بمردقکسی او را  ،در مسجدي شب کرد يرقال
روز دیگر آن کفن را در محراب مسجد باز یافتند و  ،کفن دادند و دفن کردند

                                                 
 »یک صد وسی و سه هجري«: د.  1
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نوشته بود دوستی از دوستان آمد طعامش ندادند و ن آن کاغذي پیدا شد که برآدر
  .باز گیرید همخوا میاز گرسنگی کشتند کفن شما ن

  

آن افضل و  ،رف بلند پایهآن در تص ،علم ظاهر وقایهاحوال آن به    موج
ه رفته سند ه و مکّبه مدین. عالم کامل بود نهاموالنا علم الدین شرف جن هااکمل ج

ءالدین هاد بآخر طریقت را از سی ،از آن علم آگاه ساختحدیث نمود و عالم را 
و حقایق مرشد کامل گشت،  تکمیل رسانیده در طریقت ۀپایه ه بدکهنی اخذ نمود

 هلف چنان کرد که چتصو کیمیا و سیمیا و قواعد دعوات نیکو داشت و تحقیقات
  .قادریست 2هیم ایرجید ابرااستاد سی ،فصوص نوشت 1ۀرح بر حاشیش

  

احوال آن از قید بشري بري، آن مقتداي رهبري، آن اصحاب انس و   موج
در کرامت االولیا نویسد، حضرموت است از  شیخ عبدالکریم حضرمیمحرمی 

ابتدا حال اکثر بالد . ي یمن در وقت خود قطب زمان و مرجع طالبان بودهاهرش
ت ده و مده رفته بست سال مجاوري آنجا کرمکّه عجم را سیاحت کرده بعرب و 

نماز و گوشت مطلقاً  هدیک سال طعام نخورد و از پاي نه نشست مگر در تش
او نگرد و ه آید از مردي که سري بدو چشم ب میه مرا عجب نخوردي و گفتی ک

ابدال  ،نحال از ابدال بودآخورد و شیخ در  میکارد بر گلوي او راند و گوشت آن 
د هان میهوا رفت و قدم بر  میبر روي آب ارازد از اقوال اوست که پدرم یجانورا ن

ه حقایق و معارف از وي بحث کرد اما بویی از توحید نداشت، مردي در مسئل
رم نمود فی الحال بمردگه شده چشم شیخ متنب.  

  

 آن ،یاد حق مدام در صحوه آن ب ،اشتیاق دوست محو هاحوال آن ب موج
پسر قاضی عیسی است ،  ريهابعمرحضرت شیخ سرگروه اصحاب انکساري 

ه ات و ریاضات بسیار کشیدهدارادت و خالفت از شیخ سعد اهللا بهاري دارد، مجا
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و مشایخان گویند شیخ بسیاري از اکابر وقت را دریافته و با  .و کار کرده بود
 ي فرزند قاضیهنووي معاصر شیخ االسالم شیخ شرف الدین لک ،عارفان صحبت داشته
ار و هزذکرش در ذکر چشتیان داخل است و او در سنه یک هفخرالدین بحلوري ک

الغرض  ،فوق الحد بود ده در پرده شده بود و فیمابین هر دو بزرگان تودشانزد
اوقات ه اکثر ی رفت، از درویشی صاحب حالت جذب کهلر به دهاابتدا حال از ب

هر چند   ،رفت میدر پی وي  ،ه بودي شیخ را با او حسن اعتقاد پیدا شدهنو پا بر سر
روزي  .شد می تر نمود شیخ را رسوخ زیاده میر وضع احوال خود درویشی تغی

رسان، شیخ روان شد بعد هم ا بغیر آن بی ترجاه یه بفرمود که زنی را از نساء مغنّ
د هااز تفحص و تجسس از مسکن و ماواي آن نستاند، او درویش قدم به آن سو ن

ز منزلش رسید به شیخ فرمود شیرینی و پان بیار اکرد، چون به  میو شیخ رهبري 
درویش گفت در بازار . نگفت هیچي حیران بایستاد و ندآنجا که شیخ با خود چ

دوکانداري آواز  ،کرد میهر طرف نگاه مفلسانه برو و بیار، چون در بازار رسید به 
ی گرفته نیشیر ،نی بگیریدر انتظار تو بودم بیا و شیر ؟روي میداد شیخ عمر کجا 

ي برگ هاچون از پیش دوکان ،تالش برگ تنبول مشغول گشته روان شد و ب
. تیار است بگیر ها هبیر 1ندا داد که شیخ عمر دو سه هافروشان گذر کرد یکی از آن

چون شیخ با مقصد به خدمتش رسید فرمود به جهت غسل آب را مهیا دار و خود 
ه ه از راه روزن بو تیاري آب به خاطر شیخ گذشت ک 2به خلوت رفت، در قصد

 همزن  ي باوه کرد دید که جسد مثالی هی کنم، چون نگاحال درویش نگا
از  ،بجاي خود آمده نشست بستراست و بدن عنصري او به نماز، شیخ بترسید و

به  هاار چنین چیزظهفرمود درویشان را ا ،آن روز درویش را بر وي دلخوش شد
ر از انکار اولیا احتراز کن و به اعتقاد بر هاار زنهزر و هاحال است زنجهت ستر 

ه او را با حضرت خضر وي دل باز کن، تو از موسی فاضل تر نخواهی بود ببین ک
به  هاد و گویند شیخ عمر آخروبعده در تربیت باطن او بیفزرو نمود،  هاچه صورت

رسیدند، به ه مقصود ري پیوست و کار خود کرد و بهاب خدمت شیخ سعداهللا
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سالک  وي سطوتی ظاهر و عظمتی باهر ه اقامت گزید دراجازت او به لکهنؤ آمد
هیم نام حالت سکر و سر غوغاي خلق نداشت و پسرش شیخ ابرا ،مجذوب بود

باز ماند، نعمت و خالفت شیخ عمر  هاه کارهمغالب آمد و از جذب بر وي 
ه پوش رسید و وي در اکبر آباد بدانچه الیق وقت ري به سید مظفّر سیاهاب

د گشتند و در آگره ایشان را اکثر امرا وغیره مرید سی ،گذرانید میدرویشان باشد 
و و خسرري سردارخان هاشیخ عمر ب ۀعمارت روض ،ر سیاه پوش گویندد مظفّسی

 الم شیخمعاصر و محب شیخ االس ،نظر نیامدهه سن وفاتش ب ،بیگ مرید او بنا ساخته
از  کسهیچن آلاه وفات کرده بود ار و شانزدهزه یکنلوري که در سحب شرف الدین

  .وي مناسبت داشته باشده ه نسبت فرزندي بخالف شیخ آنچنان نیست ک
  

در ارائک نویسد از  موالنا عظام الدیناحوال آن از کمل اولیاء دین   موج
بر کمال داشت، شب  همو ورع بود، علم صوري  هدد صاحب زاولیاي عظام متعب

و روز مشغول به حق بودي، در روز و شب دو پاس با خلق صحبت داشتی باقی 
یابم،  میاوقات با خالق صرف نمودي، از وي اکثران گفتند گاهی ترا در آسایش ن

  .ه امموقوف داشت هشتگفت آسایش را در ب
  

ي از زشت و رآن ب ،وبکالم مرغه م باحوال آن مشایخ متکلّ   موج
اصلش از ، طاکینعبداهللا بن خلیق بن سابق ادرد شب در غمناکی ه آن مدام ب ،خوب

در طریقت با اصحاب سفیان ثوري صحبت داشته و  ،اکیه مقیم شدنطکوفه در ا
یت تحقیق هلبي اوالّتدر ارائک نویسد چون قاید توفیق و  .طریقت او پیش گرفته

ر هافرمود چ میفتح بن شنجرف گوید او را دیدم در مقام ارشاد  .نمایش گردیدره
ند و بنگرد و زبان یه خدا بار آنچهده غیر آن نیست چشم را نگاچیز است ک

ه چیزي نگوید که خداي تعالی از دل تو خالف آن داند و دل را ار کهدنگا
ه ر کاهدرا نگا هواي نفسه باشد و مسلمانی نداشت هیچه حسد و حقد ار کهدنگا
ه خصایل آن یافته نشود خاك بر سر کن که یل نشوي، برکار باشد کماه و بآن تشن هیچ

  .بدبخت شدي
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 ۀآن صاحب نغم ،دیندین آن پیشواي موحاحوال آن سلطان المتعب  موج
نیان نویسد هادر ملفوظ سید مخدوم ج دانیهمحضرت شیخ عبداهللا معامالت معانی 

هر  ه آنحضرت یک سال درغار دید هلسیمین چه بر باالي کو ،ه فقیر او را دیده استک
 ؟1طلبی میچه  تف آواز داد اي عبداهللاهاشبی  ،غار عبادت نموده بی آب و دانه

فرمان  ،ه من چراغ و طعام مسافران جاري باشدتا قیامت در خانقا همخوا میگفت 
شد نوسادر سکامی  وزنی نموداررشیخ عصا زد  ،آمد بر خیز درین غار عصاي بزن

آید قیمتش مصرف خانقاه  میه از نوسادر بر ار تنگهزبر آمدن گرفت هر روز 
  .اوست

  

 ،هر مدینه و مکّوآن مجا ،آن عاشق با وفا ،احوال آن صوفی با صفا  موج
 ،است زارّخدر ارائک قدس نوشته مرید ابو سعید  هکّعشیخ علی اکمل وقت 

ه در ابتداي ارادت از مکّ .بود 2مناصخاص تقدس و صوفی صاحب اخالص و 
کوشید،  طلب دینیه رضاي مادر و پدر ترك دنیا نموده به ه و بجرت نمودهام

چون از  ،3مالزمت والدین سعادت اندوخته وطن معاودت نمود و به چند بار ب
خاطر پرداخت به حرمین رفت و مجاوري نمود تا کارش به کمال  هاطرف آن

 4در سنه نهصد و نه ،ه فایز گشتهدفنا و مراتب مشامعرفت رسید و به مقام 
  .فات یافتهجري و

 و منی، ه ماآن بگذاشت 5سر سر سیخهمدم تیغ مرّیخ، آن هماحوال آن  موج 
ه شیخ عالؤالدین صالح نویسد ک 6موالنا ةدر تذکر حضرت شیخ عبدالکریم یمنی

روزي جمعی  .خدمتش رسیدهه رمه به مکّمرید شیخ سعدالدین کاشغري در مکّ
 سادات و علما در خدمت شیخ عبدالکبیر حاضر بودند و شیخ در حقایق و معارف

                                                 
 »مطلبی«چه : د.  1
 »فیاض«خاص : د.  2
 »آمد وقت«سعادت : د.  3
 »وسه«نه : د.  4
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بر سبیل اعتراض بر سخنان  اهللا هلیهی غلیظ طبع منکر اناگاه فق ،گفت میسخن 
گویم منع  میوي گفت اگر نا مشروع  ،یکی گفت خاموش باش ،شیخ دخلی کرد

ه همکنم این  میا ظلمی یستمی گفت  ،شیخ رو بدو کرده گفت خلقی منه ،کنید
 ؟ه داريهشیخ در غضب شده فرمود بگو چه شب ،مبالغه چیست جواب باید گفت

  .ست که سخن گوید ناگاه در افتاد و جان بداداوي خو
  

 هور صاحب دولت خدا داد، آن خداوند والیتفاق جماحوال آن باالتّ موج 
در  سید عبدالواحد بلگرامی میرمادرزاد، آن صاحب عبادت التزامی، رئیس االخبار 

جامع بود میان مآثرالکرام نویسد جمهور خلقت متّفق اند بر والیت مادرزاد او و 
از صبح تا صبح دیگر مدام در نوافل و فرایض و عبادت و  ،علم صوري و معنوي

خلق  ،صورت انسانه ملک بود ب ،کتاب سلوك دیگر کاري نداشت ۀقرآن و مطالع
 ،مردان این راه است بر خود غالب داشت ةکه در شیوتمام و سخاوت تمام 

د و طعام براي او روزي خادمش قدري خاشاك آور. ی نیستهایاوتش را انتقت
ار یکصد و هزدر سنه یک ،آن روز طعام نخورد که بی مالک خاشاك آوردي ،پخت

ه ی به مالء اعلی شتافت، در جوار آثار حضرت شاهلشصت و یک هجري در د
  .اوست تاریخ» رفت عبدالواحد قدسی مقام«مردان مدفون شد 

  

آن ممتاز ملک بی کیف از  ،احوال آن خدیو ملک کیفیت و حاالت  موج
اد شیخ االسالم ژاز ن جامی خواجه احمد عبدالحقآن مست جام ناکامی  ،کماالت

االولیا نویسد ۀسفینصاحب  .اند هشیخ احمد جام در قریه اندجان توابع هرات بود
 .زمانه بود ات یگانۀهددر ریاضات و مجا ،بود 1مقام ارجمند و کرامات بلند فایزبه او 

 .رد شود خورد تا میبا نمودي و باالي آن آب صابون رصایم بودي و افطار شو
ه هر باز ماوراءالنّ زبکه آرد چون عبداهللا خان اونجا به روایت حضرت مالّ شاهما

خواجه فرمود  ،خدمت آنحضرت رسیده شد در اندجان ب تسخیر خراسان روانه
 2هرات بعد از نه ماه و نه روز و نه ۀه و صبر کن قلعي خدا را به کشتن مدها هبند
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انی والد خود به زچنان شد و حضرت مالّ شاهم هوعدشد، از مدت  هدخواساعت فتح 
خواجه زیارت قبر ةاو اراد ،فرمود شبی در خدمت آنحضرت رفتم می فصیح الدین

چراغ را با  ،موجود نبود عبداهللا انصاري کرد، شب تار بود چراغ خواست روغن
یک  هن خود تر نموده روشن گردانید، فاصلۀآب پر کرده فتیله را از لعاب د
 ،چراغ خاموش گشت 1چون آنجا برسیدند ،فرسنگ بود روشنی موقوف نشد

وقت وفات خود  .نزل خود رسیدمه دستور روشن نمود تا به وقت معاودت نیز ب
مرا درست کرده دارند و منتظر سواري باشند که او برسد و نماز  ةفرمود جناز

شیخ فصیح الدین درین اثنا بر اسپ سوار رسید و نماز  .ت بجا آوردندوصی ،گزارد
و قبر در اندجان و وفات شیخ فصیح  پنجار و هزجنازه کرد وفات خواجه در 

  .هورت مزار در الهجر ه ازار و نوزدهزست و دویم رمضان سال الدین پنج شنبه ب
  

 احوال آن شیخ المشایخ اندر طریقت، آن امام و مقتدا اندر شریعت،   موج
 هور از ملحقاتتلبن شهریست مش ،ینتلب شیخ عبداهللاآن سلطان ارباب بی ما و منی 

 مستجمع معقول ،فضالشواي علما و قافله ساالر در مآثرالکرام نویسد وي پی. ملتان
ه نشسته در وطن بر چار بالش افاد هاعمر ،تکمل فروع و اصولسو منقول و م
ه چون ملتان خراب شد او و شیخ عزیزاهللا تلبنی ب .فیض علوم رسانیده عالمی را ب

ازین غیر شرح  2ی آمد و علم معقول را درین دیار مروج ساخت و پیشهلد
سلطان سکندر . هند شایع نبودمنطق و کالم در  3ه و شرح صحایف از علومشمسی

لودي مقدمش را گرامی داشت و مراسم اعزاز و احترام به تقدیم رسانید و در 
وي نویسد در وقت سکرات او خیلی افاغنه از ناگرهد صالح مولوي محم تذکرة

گفتند وقت سکرات عجیب  همهیز و تکفین بابعد تج ،اعتقاد حاضر بودند هتج
سر از تابوت برداشت و روي شیخ  ،به نشنیدیمطی ۀزبان شیخ کلم که از است

ی کشد که شما نشوند و یسوي افاغنه کرده گفت اي نادان چند کلمه گفتن بجا
را  هه شد و تمام سورتبارك متوج ةند این بگفت و در تفسیر سوریتصدیق ننما
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و در نهصد وفات شیخ  ،تفسیر فرمود پس پاي فراز کرد و جان بحق تسلیم نمود
الدرجات  هماولئک ل«نجا مدفون شد هماه ی اتّفاق شدهلهجري در ددو و بست 
  .تاریخ اوست» العلی

  

احوال آن مخدوم الیق تحسین، آن ممدوح آفرین، آن صاحب  موج
االصفیا آرد از مشایخ ةدر تذکر مخدوم موالنا عمادالدین نوسريسرسري،  1دریافت

ه سلطان راهمم رسید از غور او از عرب به عج دیار نارنول است، آبا و اجداد
ه هند آمدند و در عنفوان جوانی علم نصیب او نشد مگر به غیاث الدین غوري ب

وان هلروزي به حضور سلطان پ. رسانید همرتی بهاسبب زور بازو در علم کشتی م
 ،آمد میخانه ه ه و سر گشته بزبردست را بر زمین افگند درآن غرور و فساد وال

ف خورد و او طعنه برکات علوم بزرگانش مد نظر داشته تاسه حالی او را دیده ب
چون از  ،تالش علم درآمده ه بلت باز ماندهان حرکات جآداد و پشیمان شده از 

 ۀنمود پس مجاوري روض میکودکی ازین رسم آگاه نشده بود تالش بی فایده 
دوازده سال بسر برد و مدام م داشته ه چیز مقدهمحضرت خواجه ترك نارنولی بر 

رفت، شخصی از عقب او را گرفت و  میرت هاشبی براي ط .ماند میاي علم متمنّ
هی طلب کن، او علم و ترك و دوستی خدا خواست، فرمود خوا میهرچه گفت 

حق تعالی  ،س افاده برسانیدرت ارر و خلق یبزرگان خود را پیش گ برو کتابخانۀ
از شیخ احمد شیبانی روایت آرد  .یه بر وي فتح کردنّرسم لده ابواب علم دینیه ب

ت وي در سنّ ،مردي بزرگ بود ،ام صبا دریافته امیا رد را دموالنا عما 2من این
ه و فقر و فاقه را بسیار دوست یکی سنّت ازو فوت نشد هیچ ،اع بودبکمال اتّ

د تغلق محمداشت و این موالنا عماد فرزند آن موالنا عماد است که در زمان  می
باید 3روزي از سر غرور سلطنت تغلق بدو گفت که فیض خدا منقطع نیست .بود

ت منقطع گردد و اگر کسی دعوي پیغمبري کند و معجزه نماید تصدیق که نبو
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تغلق حکم کرد که او را  ،ور مگوئیدفجموالنا عماد برفور گفت این  .کنید یا نه
  .ذبح کنند و زبانش بر آرند

  

 ،موالی این دیار است ءه از قدماک یهلشیخ عبدالغنی سنباحوال   موج 
در   ،دات شاه پیش او بودبعضی تصنیفات مسو .د شاگرد شاه احمد استو متعب عشرّتم

کرد که در علم دعوات آیتی بود از  میاکثر احوال نقل فضایل و مناقب ایشان 
کشید و  میف علم بخود ت این تصرّقوه ه بادشاه را بهی، به روز جمعلاآیات 

گرداند  میاول که ازو  ۀتسبیحی داشت که دان .آورد میحاجات مسلمانان را بر 
هر چنین به هم ،آورد میسواري ه م بسو ۀآورد و در دان میش ببادشاه را در جن

ه ن بعدد معی  میبعد از تما ،آمد و آن جا رسید 1گفت که این جا مییک دانه 
غالم از  ،ه رفته بودندرت خانهاطه روزي ایشان ب .رسید میمالزمت ایشان 

بادشاه در حال  ،آورده بگردانیدوقوفی داشت، تسبیح از صندوق بر ها هگردانیدن دان
باز معلوم کرد که غالم تسبیح  ،وقت آمدن او شیخ حیران شد بی از ،آنجا رسید

  .گردانیده بود
  

آن کامل و صاحب  در علم دعوت و عمل شیخ عبدالغفورثانواحوال    موج
یک  ،مادري خود شیخ شمس الدین بود بسیار سیاحت کرده مرید جد .نفس بود

 نه زبان اوشامیان جنّیان ماند ي مدید درهاتمد ،برداشته بردند 2انینّجبار او را 
چندان با دل نسبت داشت که اگر شخصی نام او  ،او بود ۀو نام محبوبنبا ،دریافت

  .ه دنبال او کردي و در آتش افتاديرا بر سفالی نوشته در آتش انداختی البتّ

 ةآن پرورد ،مات قادراکثر مقد هآن ب ،رفات نادراحوال آن مخزن تص  موج
در بدایونی نویسد . سپهمااز نبایر شاه ط حضرت شاه عارف حسینیمعامالت دینی 

ه و خوارق قوي داشت چنانچه افطار هددعوت و ریاضت عظیم مجا صاحب
 ةبر جاد ،نان جوین و گیاه تلخ سوخته و دیگري تاب منازل آن ندارده پیوسته ب

                                                 
 آمد» آنجا«: د.  1
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ه شیخ ابوالفضل ب ۀن در عین پیشخانذاشریعت قویم و مستقیم است و پنج وقت ا
 کنند میازو نقل باکی از کس نداشت، خوارق بسیار  هیچگوید و  میهی دربار بادشا

انداخت و آن اشرفی  میآتش  هر تراشیده به بود که قرطاس مدوهه بی شباگر چ
تابستان و ه زمستان ب ةآوردند و میو میکار خود ه داد و ب میعاجزان ه ت و بشگ می

آمد و  میطریق نقل اشباح بدر ه ل بمقفّ ةاز حجر 1زمستان طلب کردنه تابستان ب
داشت، هذا در شوکت درویشی شان بزرگ لیکن معشد  میبجاي دیگر ظاهر 

مطلق  ه از طرف سلطان وقت در باب معاش یاد گردیدباوجود تواضع به اصرار ک
گردید و پیوسته  میشهري ه از شهري ب ،ماند میمقبول نداشت و در یک مقام ن

روزي حکیم ابوالفتح گفت که اگر نقاب دور کرده شود  .داشت مینقاب بر رو 
 ،دیدن رویم مناسب تو نباشد ،گفت من بجدویم معیوب نیستم ،ا ببینمروي شما ر

نقاب رسانید در غضب آمده از دست خود نقاب دور ه فی دست باز راه بی تکلّ او
تو ه ه بد بهفتآن در دو  ۀحکیم نمود و فرمود که نتیجه کرده روي خود را ب

امثال آن بسیار ل العالج در گذشت، هاه حکیم از مرض اسهفتدو  ،ودنم هدخوا
  .خوارق داشت

  

مردي  حاجی شیخ علیم الدینو ناجی  2یهشته باحوال آن بال اشتبا  موج
من النّاس زندگانی  4احد 3بزرگوار بود و تارك دنیا، رزق از کسب خوردي و چون

ی یفروختی گدا میکاه بریده  ،ه داشتیراهمه در سفر مکّ 5کردي و تبر و داس
بجد  هرچند بناي خانقاه را ،عالم خان میواتی مرید او بود ،ر نگرفتیذن نکردي و

  . او بیرون شهر نارنول است ةمقبر ،شد قبول نکرد
  

آن  ،ههدصحراي مشا آن خضر ،ههداحوال آن الیاس بحر مجا  موج
                                                 

 »دادن«طلب : د.  1
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د عبدالحمید ه که بن سیصاحب ریاض الجنّات نوشت بهاشیخ عبدالووالیت مآب 
تی مد ،روزي براي غسل در آب برد .با پدر خود در سفر بود ،نیشاپوري است

گویند  .وي کشاده بود علوم بر چون چند گاه بر آمد ابواب فیوضات و ،اپیدا بودن
ناگاه  ،کرد میاو طفل بود بازي  ،گفت میه ایهدوالد بزرگوار او روزي درس 

اوحرفی گفت که منکشف آن م ،ل گشتاشکالی آمد که والد او متاممه شدقد، 
 بود و میکتب  ۀمطالعبه مدام  گفت و میدرس  ،ه سالگی بودهیزدعمر او قریب 

اشتغال داشت، شخصی آمد و نشست  هاروزي تن. ماند میي کتب ها هب تودنجوا
ه بر همحالتی در وي آمد بی اختیار از  ؟این چیست که ،نمود 1کتبه ه بو اشار
هجري وفات پنج  شصت و در نهصد و ،عبادت مشغول گشت طاعت وه آمد و ب

  .اپورهیافت قبر در ش
  

 هفتدر  بابا علی شاهابدال وقت  ،ه بال اشتباههداحوال آن اکبر مجا   موج
 کند چنانچه آلت رجولیت میامور غریبه اکثر از وي نقل  ،ه بوداقلیم نویسد از ابداالن زمان

ندان زور کرد که ریشه ریشه گشت چه سنگی دیگر باالیش داشته دهاسنگی ن بر
دید از تحمل بشري زاید است  هاپس آنرا شانه کرد ازین مقدمه آنچه مصیبت 

  .اند هه از زیاددیگر کرامات و خوارق عادات زیاد. مگر این ار والیتش برداشت
  

و  غایت بزرگه اصفیا ب ۀاتقیا و ایم ۀاز اجلّ شیخ عبدالکبیر یمنیاحوال    موج
عالیشان در عشق و شوق، صاحب رشحات از اقوال مالّ جامی در حق او یت هان

یت بزرگوار و هان رم وحمشایخ  ۀدر زمان خود قبل ،مه مجاور بوده معظّآرد در مکّ
ت یک حرم آمد مده ه چون او از وطن بگفتند ک میغایت محترم بود، ثقات آنجا 

ت یک ن مدآه و دررمیدشراب و طعام نخورد و از طواف حرم نیا هیچصل سال متّ
هر یافتند و هید و بعدش مدام صایم الدسال از پاي نه نشسته مگر در قعود تش

که دو چشم داشته باشد اورا  گوشت هرگز نخوردي و گفتی حیف باشد کسی

                                                 
 »مکتب«اشاره : د.  1



 
 
 

 
 177     ششم ۀلج  

هوا بنهاد لیکن بویی از قدم بر  رفت و میآب  1هاز اقوال اوست پدرم ب .بکشند
ار ازین ضّاکابر ح 2حق تعالی عالم الغیب نیسته قول اوست ک هم. توحید نداشت

شود او دانست این  میپیچیدند که خالف نص واقع  و 3ندسخن بر خود لرزید
ل نموده آغاز کرد آنجا که ن مرتبه تنزّآه از ید ایشان نیامدهمسخن بلند است بف

 ،غیب توان گفته نیست تا خبر پوشید هیچدت است و بر وي هاه شهمحق است 
قرآن است به اندیه  هه بمعدوم باشد و عالم الغیب ک هممعدوم باشد علم  چون غیب

مصر آمدم شنیدم که مشایخ ه بقول مولوي جامی است که چون  نسبت حق است و
ن قطب زمان و غوث آبعد از شود مینابینا  اهللا هلکه یکی ا اند هخواب دیده مصر ب

نمود، درآن چند  هدمرتبه غوث بوده انتقال خوا ودر سال د گردد و میروزگار 
روز شیخ عبدالکبیر در مصر آمد و نابینا شد بعدش دو سال دیگر در قید حیات 

  .هور استه مشقبرش در مکّ 4یافت ه وفاتماند
  

 ةهداحوال آن از مشاهیر کامالن، آن از معروف عاشقان، آن مشغول مشا  موج
اصلش نیشاپور کمال اکمالش از کالمش  5امخیشیخ عمر الحق ۀحجدوام حضرت 

ه اکثران را به نسبت او اعتراض است هویدا، اگرچاحوالش  پیدا و حال حالش از
العارفین ةهی قدوروزي حضرت قبله گا .گفت میدر کالم خود سخن بی پرده 

خواجه  ،تمام میش بریخت ،ام بشکستخواجه عمر خی  میه وقتی ابریق فرمود ک
   :رباعی اینست ،جناب حضرت احدیث تصنیف کرد بی دردبی اکمال  رباعی از

  یشکستی رب 6ابریق می مرا
  

  

  یبر من در عیش را ببستی رب  
  
  

یساغر می ناب را شکستی رب  
  

  یمن مست نیم مگر تو مستی رب  
  

  

ن خواجه رباعی دگر تصنیف کرد لون روي آروي خواجه سیاه گشت بعد از
                                                 

 آب» بر«پدرم : د.  1
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  : رباعی اینست ،حال آمده دستور به خواجه ب
  ن کیست بگوهاناکرده گناه در ج

  

  ه گنه نکرد چون زیست بگوآنکس ک  
  

  هی تو بد مکافات د من بد کنم و
  

  پس فرق میان من و تو چیست بگو  
  

اقلیم نویسد وي ابتدا با نظام الملک  هفتدر  .است این قال دلیل کمال آنحضرت
دولتی ه ه باستاد او البت1ّموثق ه شاگردان امامهور بود کچون مش ،هدرس بود هم
چون  .یاران باشد ۀهر کس را این مرتبه رسانند دولتش مشترککردند  هدع همبا  رسند می
وي قدومش را بس  ،خدمتش رفته وزیر شد خواجه از نیشاپور ب الملک نظام

وفا بجا آورد و خواست که  و مراسم حفظۀ هدگرامی داشت و لوازم حسن ع
بگفت  ،خواجه ابا نمود .سلطان برد و صاحب منصب گرداندخدمت ه خواجه را ب

ه به نیشاپور نظام الملک براي وي معاشی معین ساخت هم،خوا میکه من گوشه 
مشهور و  همو رخصت کرد و ویرا اشعار غیر از رباعیات نیست و آن  دتنخواه دا

  .مطبوع عالم
  

 احوال آن پیشواي محقّقین، آن مقتداي علماي موحدین، آن قبلۀ   موج
ینحضرت عین الزّ نیدموحین  مان جمال الددر . گویند 2یکگیلوي را جمال الد
، یکی 3بود میاقلیم نویسد از خلفاي شیخ نجم الدین کبري است، در قزوین  هفت

بادشاه که از شیخ التماس سفارش از سادات قزوین را عزم شیراز شد از شیخ 
چون  ،وي دادبه انه یرازدل عسکاغذ نوشت  ةشیخ بر پار ،ارادت تمام داشت نمود

شیراز رسید و قصد مالزمت بادشاه کرد گفتند سلطان را درد شکم است وه د بسی 
بادشاه  ،سالم کرد ،در درد شکم مبتال دید را آنجا رفت پادشاه ،ام رفتهحم رد

شیخ را حاضر  ۀنوشت ،از حال شیخ پرسید ،گفت از قزوین ؟آئی میپرسید از کجا 
انه بادشاه گفت شیخ از شرف باطن و ینوشته بود عسل دراز 4کرد چون درو
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کرامت عالج ما نوشته فرستاد تا آن را حاضر کردند بخورد فی الحال شفا یافت و 
ین مالحده الموت از معتقدان شیخ بود ،د را رعایت کردآن سیعالء الد.  

  

شیخ علی بن عثمان بن علی اوصاف مستوي ه احوال آن موصوف ب  موج
هندوستان وي را پیر علی خضري در  ،ت وي ابوالحسنکنی ويغزنال بیالجالّ
 در وقت سلطان محمود غزنوي در الهور. کشف المحجوب تصنیف اوست. گویند

محمد بن مرید شیخ ابوالفضل . تشریف آورد اسالم آن دیار از برکت قدوم اوست
عالم و  ،صاحب نفحات گویند وي صحبت بسیار مشایخ را دریافته .بود 1الختلی

 آنحضرت هدخواجه ادیب کمندي در ع .لی استاوي را کماالت بس ع .عارف بود
 ؟نشینی میاز وي پرسیدند چرا ن .ه نشستنماز ن هدمرتاض بود و بست سال سواي تش

وفات شیخ علی  ،حق بنشینم ةهده نیست که در مجاز آن مرتبهنوگفت مرا 
  .ر صد و شصت و پنج هجري، قبر در الهورهاهور به سال چخضري در ال

  

احوال آن محقّق عجایب حاالت، آن مدقّق غرایب کماالت، آن از    موج
،کنیت او ابوحفض و لقبش شرف شیخ عمر فارض الحمويوابستگان حضرت نبوي، 

بعد فوت  .ملیه وسلّعی اهللا پیغمبر صلّ ۀبنی سعد از اوالد حلیمه دائی از قبیلۀ الدین
هیچا پدر خود هرچه داشت از آن برآمده طریق سلوك و سیاحت اختیار کرد ام 

ال قّبرفت دید بر در مدرسه پیري است  مصر روزي به مدرسۀ. چیز بر وي نکشود
دل خود گفت ه شیخ ب ،ورت سپس سدست و پا ش ،کرد می 2بیتتربی وضوي 

باشد و وضو مشروع نمی داند، فوراً بر  میي هااین شخص درمیان مسلمانان فق
 در من ترا فتح نشود بر زمین حجاز 3بر شیخ آگاه شده آن پیر گفت اي عمر خطرة

شد، زود رو وقت فتح تو قریبست، دانست او از اولیاست و مراد  هدترا فتح خوا
دست  ،من کجا ه کجا وفت اي سیدي مکّازین طریق وضو ستر احوال دارد، گ

                                                 
 »حسین الجبلی«بن : د.  1
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ه آورد مکّه ه را دید پس رو بشیخ نظر کرد مکّ ،ه پیش روياینک مکّ 1برداشت
شانزده سال در  ،زیارت کرد ه رسید ومکّه هرکیف به ب ،ه از نظر غائب شدا مکّفام

ال شنید بیا اي عمر وفات من نزدیک بقّري آواز شیخ د باز بر، آنجا سیاحت نمود
هیز و بود چند دینار براي مصارف تج ضرتحم ،ش رسیددمتخه جلد ب ،یدرس

گویند  همتکفین بدو داد و گفت به فالن موضع مرا به خاك سپار، قبر شیخ عمر 
عمر  ،آمد پایش بر زمین نمی رسید یار شد شخصاو تی نجا است، چون جنازةهما
می گشت و مردمان با او مسخرگی می  هاا بشناخت آن مردي بود که در بازارراو

کردند و سیل می زدند، وقت نماز مرغان سبز و سفید در جماعت نماز شریک 
ه برداشتند مرغی سبز عظیم آن خلقت بیامد زیرتابوت و با شدند، چون جناز

ب متعج 2عمر ،مرغان دیگر تکبیر و تسبیح گویان پرید و غایب شد از نظر عمر
را در جنّت بردند و محبت بودند روح او  ۀا کشتهدش آن شخص گفت این ،ماند

به لباس مرغان سبز  و دراي شهیدان کشته شمشیر شهیدان کشتۀ محبتمی چرند، 
تی در وجود آمده مرا برانداختند ذلّاز من  ،ه امنیز ازین جماع می باشند و من
الدین ابراهیم شرف نجا از شیخ هما. زنند من سیلی میه ب به قفا اکنون در بازار

از شخصی پرسیدم  ،ت آمیزمحبو ق شآوازي شنیدم ع هواه من در آرد ک 3جعبري
 .الدین ابن فارض است رفشگفت این از انفاس برادرم  ؟این صدا از کجا است

ودم اکنون از نمی ش گفت سابق ازین انفاسش را از سمت حجاز ؟او کجا است
به مصر رفت، شیخ ابن 4هیم جعبريابرا ت،ر اسضتحا ممصر مسموع می شود فام
هیم اي ابرا دسالم کرد جواب یافت که بشارت با فارض را محتضر یافت،

ه بودم از خدا که وقت آخر من هستی، خواسته از جمله اولیا مر ترا ک 5جعبري
6ريبس جعباشی پ هاتو ازین جماعتی از اولیا حاضر شوند تو حاضر شدي البد 
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گریه درآمد ه ر شده باو کردند چون دید آه بر آورد و متغییش در پ هشتدید که ب
تحقیق ه گفت اگر منزلت در مقام دوستی نزدیک تو اینست که دیدم پس ب و

دي این مقام بزرگست گفت اي گفت اي سی 1ريبجع .اوقات خود ضائع کردم
ش به آتترس دوزخ ترا می پرستم ه است که اگر ب هرابعه که زن بود گفت 2ريبجع
آرام می پرستم بر من حرام گردان این بگفت و  هشتب تگر از جهاو ز سوب رام

جمعی اولیا و . نوقت انتقال نمودهما ،ر سید راده مبکه کرد و دانستم گرفت و خنده 
او حاضر  ةمرغان سبز بر جنازبه او کرده و  نماز جنازة ةلوه الصسرور انبیا علی

  .سی و دو وفاتو انی سال ششصد در جمادي الثّ ،بودند
  

در گلزار نویسد که ثناي او بسیار  ه سنديدیانشیخ عربی احوال    موج
وقت آن شغل جمله اعضاي او بند بند  ،کمال رسانیده بوده ان را ببرقذکر  ،است
  .می شدند، مخدوم نوح به گمان مردم مرید اوست هممی شدند باز ب    جدا 

  

هی، آن ات نامتناغیر ذآن بی نیاز از  ،هیاحوال آن پاکباز محبت ال   موج
از جمله مشائخ طوس  خواجه عبد اهللا روعديمقتداي وقت  ،بیخ خودي برکندة
صحبت ابوعثمان حیري دریافته  ،ریاضت و کرامات عظیم داشت ،وقت بود ۀیگان

سیاه پوشیده پیش او  ۀج جامخواجه بن منصور حالّ .هدید همرا و دیگر مشایخ 
م نشاند و سفره پیش آورد و او خود هم خورد و به سگان نیز او به تعظی ،رفت

گفت این  ؟له استماصحاب از عبداهللا پرسیدند که اینچه معا داد، چون رفت
در  ،من است ۀو سگ من درون جام اند هو بر آمد اند هراهماویند که  ةسگان بند

  .رابع بود ۀطبق

ه آن سید ب ،تیر مالمت کرامت، آن نشانۀ هلاحوال آن مقتداي ا  موج
از بزرگان مشائخ  ه عبداللّه منازلحضرت خواجمالمت  هلپیر ا ،ازلرصورت ا

آن، مرید  هلمعرض از دنیا و او ل متوکّ ،روزگار مالمتیان بودیگانۀ  .نیشاپور بود
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و نیاز و  عجزه از اقوال اوست هر که درین راه ب .بود 1دون قصارحمه خواج
وي گوید  هم .در آید رسوا شود رزوه گردد و هرکه بد کارش قوي یاخالص آ

االولیا نویسد ةکرذدر ت .ه را در عمر یک نفس از ریا و شرك باشد کفایت استبند
عبداهللا  ،ه ابوعلی ثقفی گفت اي منازل مرگ را ساخته باش ازو چاره نیستک

 .سال وفاتش دیده نشد ،در حال بمرد ،منازل سر بر بالین کرد و گفت مردم
  

آن ولی  ،آن سالک راه رحمان ،یزدان ةهداحوال آن واصل مشا   موج
د ادح صاز اصحاب ابوحف، حضرت خواجه عبداهللا مرتعشش غ غل وی وقت ب

پیر او را  .ایشان بوده دیان عراق و ایمۀها هیگان .هدر یافت هماست و دیگر مشائخ را 
 هیچدر  .ه می گشتنار فرسخ سفر می کرد و سر و پا برههز ،بود هسیاحت فرمود
دنیا  ۀنکاح کرد و جام ،او را با دختري الفت شد ،ه روز زیاده نبوديشهري از د
نشده ث ه ملون وقت کهماشب در معامله چیزي دید  ،فقر برآورد قۀپوشید و خر
  .در سه صد و شانزده یا سیزده یا وفات ،کار خود مشغول شده ب هبود طالق داد

  

ایت کیش، آن از سرگرم عاشقان هدافضل واصالن  احوال آن از  موج
امی شیخ عدي بن مسافر الشّمحبت اندیش، آن فارغ از کار و بیکاري، افراد وقت 

ف نسبت از شیخ در تصو ،ه بود از سایر قیود آزاداز مقبوالن این طایف الهنکاري،
به از کثرت اجماع خلق در خیل .دباس داشت مادحی وشیخ عقییل منجبعلی 

او مرید و ه آن دیار ب 2خلق ،یدزد زاویه گوه توابع موصل از عالم منقطع نمکاریهن
یر گفت آنجا پ ،ی گوشه گیردیوقتی از اصحابش خواست در صحرا .مقتعد شدند
به نظر نمی آید، شیخ آنجا رفت و بر یک سنگ پا  هماز ماکوالت  آب نیست و
ه ب ،ر انار پیدا آمدشج دسنگ دیگر که زه آب شیرین پیدا شد و ب زد چشمۀ

او  ةفرمود ،ترش میداده باشو یک روز انار درخت گفت یک دو روز انار شیرین 
وفات مزار به نواح موصل  هفتد و پنجاه و صدر پان ،وقوع می آمده هر روز ب
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  .حاجت رواي خالیق است
 

 عبدالملک قاري کالم یزدانیاحوال آن گوهر درج رضاي سبحانی    موج
در  .آموختی ةاتوانگر را قر دام درویش وم ،ه روایت خوانديردهاو چ ةقرا هفت

 ،شتذدرگ هد سلوك پدر با خلق اختیار نمودپسرش شیخ محم ،آگره مدفون است
  .است 1مدفون همدر آگره او 

  

 احوال آن دلیل کمال کمال، آن تمثیل جالل جالل، آن به بوي نکهت  موج
 ةکرذدر ت باديآشیخ عثمان خیرن برتر آهرچه گویم ازریاحین خلد برین عادي، 

وي دیگ  ،و گفت مرا طعام باید 2د صالح نویسد درویشی پیش وي آمدمحم مالّ
برپا کرده از براي خود آنرا فرود آورد و کفگیر درو انداخت مروارید 

زر خالص  درویش گفت مرا طعام باید، باز کفگیر در دیگ انداخته برآورد.برآورد
درویش  4هبو آورد رو لطیف ب 3ذیذه گفت باز طعام لن کلمماهدرویش باز  ،بود

تناول طعام درویش گفت انتقال تو ازین عالم نزدیک رسیده در  ، بعددیخوران
  .ن سال ازین عالم برفت، وي غزنوي االصل بودهما

  

 خویش احوال آن صاحب کمال، آن به غایت عالی احوال، آن به زمانۀ  موج
صالح  دشیخ محم ةکرذدر ت ه عبدالقادرحضرت شایت نادر، درویش کامل هان

اقامت  ۀروه جنوب زاویکدولی شش رکوثال که از سرکار  ۀنویسد که در قری
قریه از آبادي   رسای ،داشت و در آن قریه غیر او دیگري را مجال اقامت نبود

ان آنجا سکّ ذةام را مجال مواخمعمور بود و محتسب و حکّ 5فاحشه و منکران
 ،یتشدي و توبه نموده باز گش بالي بد گرفتاره ض نمود باحیانا کسی تعرّ ،نبود
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هر کس  ،زد کشف و کرامات بسیار ازو سر می ،ه بودیتمآنحضرت را طریق مال
  .رسید ضرور از کرامت او چیزي مالحظه می کردمی بدو 

  

 ،بوستان عالم ایجاد وةآن نوبا ،حاداتّ احوال آن سلطان اقلیم عشق و   موج
در  نان حسبد محم نامش ريبسشیخ عبداهللا درگاه حضرت سبحان  ةآن برگزید

در ماه رمضان تمام ماه خود  .کرامت االولیا نویسد از کبار اولیا و اکبر مشایخ بوده
 .ه نماز گزاردينخوردي و به یک وضو در تمام ما هیچمقامی مستور ساختی و ه را ب

م یرو حج میه ما ب وي آمدند و گفتند حج باقی بود جماعتی بروقتی دو روز در 
مریدان شیخ ه ه بمی آئی؟ گفت نی، اصحاب شیخ حیران ماندند، آن جماع همتو 

غزا رفته بود اسپش ه وقتی ب ،تسزیاده ا گفتند که شیخ شما در طی االرض از ما
مرا بخش فی الحال اسپ  1هی این اسپ را به عاریتشیخ گفت ال ،درافتاد و بمرد

 رپوش زین ازو برگیر کهیاز پسر گفت ق ،خانه رسیده باز سوار شده ب ،ه شدزند
روزي در  .جان بدادو ه زین را کشودند اسپ در افتاد ینکهم ،عاریتست 2این

غالمی  ،تذشسواري از پیش شیخ بگ ،دمشق شیخ با اصحاب خود نشسته بود
بزرگان در  برابر شیخ رسید غالم گفت ايچون ، دوید ه میدهادوش ن غاشیه بر

اورا خالصی  تاز بندگی دنیا و عذاب آخر شیخ گفت الهی ،کنید حق من دعا
غالم گفت برو ه ه برخاست و ببخش فی الحال اسپ صاحبش از پا در آمد، خواج

در  ،اند هسوي شیخ کرده گفت این جماعه مرا آزاد کرده غالم اشاره ب ،آزادت کردم
  .3اد هجري وفاتهفتپانصد و 
  

آن بی شک  ،4یقینیه آن تفسیر دقایق ،هاحوال آن شرح کلمات صوفی  موج
 ،ه بندر زیر باد گجرات استیم کهااز م ،روه وطن اوستپ حضرت شیخ علیولی 
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در گلزار  .صاحب اثر نشاتین عارف حقایق کونین و ،ایم استمهنام پدر او احمد 
نویسد که در مشرب صوفیه پیر او شیخ محی الدین عربی و شیخ صدرالدین 

بر تصنیفات این هر دو بزرگ شرح پسندیده و حواشی سنجیده و  قونوي است
شرف الدین مقري را از ناسزا گفتن و تکفیر  .ازوستعوارف یکی شرح  1نوشته

قول اوست  .ن او باز داشتهدالیل متیه نمودن از حضرت شیخ محی الدین عربی ب
و خود را نیست  اند هاسوي اهللا بریدماوري کردن طایفه صوفیه که از ییاري و 
صوص شیخ فگویند پس از نگارش شرح  .است یره خدا شناسان ناگزهم شمرده بر
صد و  هشتدر  ،قونوي از ده سال کمتر در لباس امکانی زنده ماند صدرالدین

  .مدفون شدیم هاسی و پنج وفات، در م
  

آن  ،آن بر صدر کرامت صدر ،ك قدر شب قدراحوال آن مدر  موج
د برادرزاده و داماد سی یتهالدین راءد عالحضرت سیی ذاتف حاالت صاحب تصرّ

الهی  طدر گلزار نویسد مجموعه حقیقی کماالت محی .معین الدین ایرجی است
حی بص ،اکثر شب قدر را دریافت رو پاك را بر شاخ درختی بر بست ،یات بودتجلّ
گفت  ،استفسار راز نمودند ،شاخ درخت بلند ترکه رو پاك را دیدندبر  یانرهش

 ،د روپاك را بر شاخش بستممه به سجده آک شب شب قدر بود این شجر 2دي
  .ه از سرکار کالپیتهمزار شریفش در را

  

آن واصل  ،د وثوقهآن سعید ع ،معشوق ةید عشوهاحوال آن ش   موج
علی قلی خان نویسد وي  ةکرذدر ت حضرت موالنا علی احمد نشانیانوار یزدانی 

از اولیاي عالی قدر و . هور بوداین لقب مشبه و  ،هرکنی نموديخود را از م تقو
بسیار طالبان حق از  .عبادت و ریاضت مشغول بوديه پیوسته ب ،ه بدراصفیاء مشاب

ه نگیر پادشاهاروزي در مجلس ج .تکمیل و ارشاد رسیدند ۀمرتبه قینش بفیض تل
  : ن بیت خواندیتواجد صوفیه از سماع گرم بود مطربی ا
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  هیه گاهی دینی و قبلهر قوم راست را
  

  هیکج کالسمت ه راست کردم بر من قبل  
  

 .ه خاموش بودندهم ،می پرسید اران مجلس حققیقت این بیت راه از حضّپادشا
وق و کمال شوق که ذ ع شده در عین سماع بود از سوال پادشاه مطلّ درموالنا که 

روزي  ،دست افشان نزدیک پادشاه آمده گفتو آن وقت غالب بود رقص کنان 
هندوان به شوق تمام براي غسل دریاي جمن می رفتند، سلطان المشائخ جمعی 

  :ه را دیده فرمودآن جما ع
  هیه گابلهی دینی و قهر قوم راست را

  :خسرو التماس کرد رداشت معا امیکرده ه سر مبارك خود را کج و کال
  هیمن قبله راست کردم بر سمت کج کال

ه ل از موالنا باو .و جان بداد شت بیفتادذزبان گاز آخر  ۀه مصرعموالنا علی را ک
  .ند او واصل بحق گشته بوددیدمکر و حیله زعم کردند چون نیک 

  

در گلزار  يدموالنا عبداهللا فرنخوحب طالع مسعودي احوال آن صا  موج
قول اوست موالنا  .ظاهر و باطن یکسان داشت ،فاضل ،کامل ،عارف ،نویسد عالم

ن احمد جامی در سیر سلوك بال می زند و موالنا عالءالدین مکتب دار حمعبدالرّ
جامی در طی  ه مالّدر رفتن و آمدن بال نمی کشاید، مراد ازین گفتار اینست ک

  .رود ه و آسوده میو موالنا مکتب دار آهست هدی می خواباشتمنازل و مقام درویشی 

در گلزار نویسد  لی آنندي ملتانیعد سیانی احوال آن مورد عنایت رب  موج
 ۀصوبه د خرد بدر وقت سلطان محم ،دمی رسانی همه بهگري لقمابتدا حال از سپ

د جالل بخاري صوبه دار بخاري که از اوالد سید مبارك سرکار سیه گجرات ب
روزي  .ه روزي مغموم بوديخورد به اندو همد برچون روزگار سی ،آنجا نوکر شد

باید رسانید؟ او  همکرد و چه سان قوت ب 1خود مشوره نمود چه باید یۀهلاه ب
و نا موس گرسنگی و  2فت که ننگد ریباک بدر گفت فقر اختیار کن و ازین مل

نجا هماعمر  ۀبقی .مالوه رفت و اقامت گزیده س ترك نموده بپ ،ه ماندنی نبایدهنبر
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بسر کرد و  1به فراغ خاطر و خوش وقت از تواضع و تکریم مسافران زندگی
پیوسته  راحق تعالی او ،ل داشتهحاکمان قبول نساخته بر روزي آسمانی توکّ وظیفۀ

فراغ تمام کشاده ه د برون رسانید که خدمت آیند و از غیب چندان قوت می
ر ت مزاجی و خوشی خاطر او مقرّسب مسرّه پیشانی کردي و آنندي لقب او ب

آنند خوشی را گویند، در سال ششصد و نود به عالم قدس خرامید، هندي شده که در 
  .نجا مدفون شدهما

ه نام او بهیکه 2شیخ عبداهللا قدیمیاحوال آن عاشق با قدم مستقیمی   موج
کن مندو  هاب خانه و سکّرّض ۀداروغ 3انخپدرش قطب  ،گلزار نویسددر ، وجی

 ۀمرتبه ق خاطر به تعلّیهلاه در جوانی کدخدا شد ب .پدر گزید ۀبود او نیز پیش
 ،اختیار کرد شپشمینه پوش ،فوت کرد دیوانگی اورا رو داداو  چون .غایت داشت

به  هامدت. گردیدونی پیر طریقت عشق صوري او به عشق معنوي مبدل هنمره ب
هصد و نود وفات در ن ،قیم برآمدتکمال قدم مسه ه در راه خدا بئی بسر بردهاتن

  .یافت، در مندو مدفون گشت
  

 در گلزار نویسد ،هساکن آگر شیخ عبدياحوال آن آزاد از نیکی و بدي    موج
علیه  مجلس مولود سرور پیغمبران بود، به ترتیب دادن  عارف زمان ،لمتوکّ ،عابد
داد و  را سرانجام می هی داشت و به خوش طوري آن کارالم بسیار دستگاالس

  .عاشر وفات یۀدر ما ،ازین خدمات مخدوم عالم گردید
  

درس  هامدت هیمشیخ عبدالملک بن ابرالکریم ااحوال آن کریم عبد  موج
 خالفه روز وفات ب ،4بود هیون بادشاهمادر گلزار نویسد در وقت . رسمی علوم گفت

بعد فراغت  ،نماز در آینده ب ودفرزندان و متابعان فرمود زه عادت درس گفت و ب
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تمامی به و ترجمه  ک حتی یاتیک الیقینواعبد ربسجده برده به اداي فرض سر 
  . ی بیرون گنبد مدفون شدپدر کال ،رسید وفات کرد

ه آن ب ،صالقات اتّدسرا ةردبی پآن  ،احوال آن سیراب شراب وصال   موج
در کرامت االولیا آرد از  حضرت شیخ عبداهللا بن صالحدوست سرگشته و واله  ۀبادی

اورا رسم بود از  ،ه ازو مالقات کرددي بن عبداهللا بشري در مکّسی ،اکمل اولیا بود
 ،شهري انتقال نموديبه از شهري  ،ر بودي و کم آمیختی و یکجا نبوديخلق متنفّ

گفت هر شب جمعه بر خالف دیگر مقامات از اولیا  ؟را مانديچپرسید اینجا دیر 
ن سبب مالقات ایشان است مکه والیت او صحیح است حاضر می شود ماندن 

این گفتم  ،ایش چرب بودهچنانکه روزي مالک بن قاسم جیلی را دیدم که دست
ه است طعامی نخورده ام هفتگفت الحمدهللا استغفراهللا یک  ؟اي هوقت طعام خورد

از  ،تعجیل آمدم که داخل نماز شومه دادم این زمان ب طعام می ارادر این وقت م
خ راه بود و آن مسافت یکصد و سی که آمده بود حساب کردم شش صد فریجا
  .ه مرحله باشددهفت

  

در  ق بغداديحضرت شیخ علی موفّ ،احوال آن سلطان رسم آزادي  موج
ه همخود گفت که این  ف باتاسه روزي ب 1هاد حج گذرانیدهفتاالولیا نویسد ۀسفین

تفی آواز داد اي موفّق تو ها ؟راه حج می روم و می آیم نمی دانم در چه سازمه ب
ار بار هزاد هفتخود  ۀخانه ی بمخود بخوانی اگر من ترا بخواست ۀخانه ه بک کیستی

  .بخواندمی
  

احوال آن مخزن حسن کردار، آن معدن لطف گفتار، آن از ساکنان   موج
 ۀسلسل ،در بانس بریلی خدمت فتوا داشت ضحضرت مفتی محمد عومالء اعلی مفوض، 
 ههدیت متشرّع، شاغل و عابد، صاحب مجاهاغایت بزرگ و نه ب ،بیعت او معلوم نشد

مات دینی از نواب آصفو در مقد جواب نمود و نوعی خاطرشو وله وزیر سوال الد 
احوال اورا قسمی دیدم که در کتب احوال د قاسم فرماید که من میان محم .نکرد

                                                 
 »که راست«حج : د.  1



 
 
 

 
 189     ششم ۀلج  

که  یروزي از شخص .مرا در خدمت او مالقات و نیازي بود ،صحابه خوانده ام
مه آنحضرت از روي کشف برین مقد ،نوکر او بود به نیم شب رخصت وطن شدم

نوقت براي رخصت من آمد، دیگر کماالت او ازینجا قیاس باید کرد هماآگاه شده 
سات ظاهر کسی االحوال است که سواي تقدن کمال چنان مستعدندیچه باوجود ک

  .وقت تحریر اوراق بصدر حیات ،الع نیسترا بر کشف و کرامت او اطّ
  

علوم ه آن ب ،یبآن فاعل معامالت کس ،یوهبمورد حاالت  احوال آن  موج
از شیوخ سندیله من  د عالملوي محموحضرت ماشرف العلما  ،معنوي عالم صوري و

ه، نام مرشدش معلوم نشد، حنفی مذهب و چشتی مشرب بود، بعد مضافات اود
ی رفت، چندي هلده تالش معاش به تکمیل ب ۀپایه اکتساب صوري دانش بفراغ 

ل توکّ آنجا ماند آخر به القاي الهام ربانی طلب دنیا از خاطرش بر طرف شد مایۀ
ت ،چندي به خیرآباد به مسند تدریس افاده رفوطن ه خاطر آورده به خدا به ب

بسیار اجراي درس داشته  هدمآسندیله ه بعدش ب .بوده عالمی را فیض رسانیدمزین 
را طلبیده بشست بعضی  روزي سائر تالیفات خود .حواشی و رسائل تصنیف نمود

حاشیه دایر و حواشی صدرا وغیره نزد طلبه باقی ماندند 1مانند رسایل مثل آن بر
تش آنکه وقت احضار پسر خود دیگر طلبه را پیش ااز جمله کرام. ن موجود اندآلا

چشتی ازین  هب حنفی و طریقۀو مذاید نسفی ه عقد ما بیخواند و فرمود گواه باش
  :ر خواندن این شعر را مکرّآبعد از معالم می رو
  د اهللاد و محماهللا محم     ین دو حرف آمد این راهیام
  .جان بجانان سپرد. ..........تاریخه ب

  

توحید  ةباد ۀآن کاس ،احوال آن در خدمت مشایخ زمان رسیده  موج
در گلزار نویسد صاحب  حمن کاردگرموالنا عبدالرّ ،د سر بسرآن موح ،نوشیده

صفا غایت اطّالع داشت، مدارج  هلا ۀاز اصطالحات صوفی .شف و کرامات بودک
ه رونق از مدام مجلس صوفی. توحید در آستین حال و بر زبان بیان قال داشت
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ه نمود1هاو سایر مشایخ و درویشان عصر را دریافت و خدمت حضور او گرفتی
  .عاشر وفات ۀیدر ما ،کماالت گردید ۀفیض ربوده صاحب سرمای

پسر عطاءاهللا  موالنا عبدالکریمقدم مستقیم ه احوال آن دانشمند ب  موج
در گلزار نویسد در زمان سلطان  .از بوداز اعیان دانشمندان شیر. دهی استنیم

هی طبقات محمود شا .مقدم خود احمدآباد را آئین شیراز بسته محمود بزرگ ب
 هو یافعی را در نظر داشت یناکخل 2دنبسا تاریخ ستوده مان ،اوست آوردة همفرا

کرده تا واپسین سفر سلطان محمود که  از آفرینش آدم آغاز ،نگارش طبقات نمود
و علما و شعرا و سلطان  و اولیا در ششصد و پانزدهم هجري است از احوال انبیاء

به داشت که  فیاهللا نام خلءعطا ،دستور سنجیده برنگاشته ه بهمو امرا  و وزرا
  .عت حاالت پدر خلف بودبمطا

سارنی  شیخ خیرالدین الدین وءشیخ عالصاحب دولت دین  احوال آن  موج
 ع صبر و شکیب بدو سپرد ومرقّ ،تن مظهر آثار الهی بودنددو این ، اند3موطن

سایر  از، داشتند فاقه بر دوش خود دلق فقر و بینش و شتگی خرقه و دانش وذگ
  .عاشر ۀیوفات در ما، رانیدندذمراد نامرادي زیستند و آزاد خاطر می گ

  

 یت ابوعمر اصل ازکنّ عبدالملک بن عبداهللا بن عمر الکازرونیاحوال    موج
 عوات از جمله ابدال وقت صاحب کشف ومستجاب الد .کازرون فارس است

  .وفات هشت پنجاه وو ه سال نهصد ششم ذیحجو سه شنبه بست  ،کرامتست

پدر  د و نامیت ابومحمکنّ شیخ عبداهللا احوال آن افضل ولی اهللا  موج
از مشایخ کبار  .منشاء و مولد نیشاپور ،ري است اصلش از .د بن عبداهللا استمحم
بود، با جنید و محمد بن افضل بلخی و رویم و سمنون و  همعلوم ظاهر ه عالم ب

در سال  ،یري بودهحاصحاب ابوعثمان  ،هصحبت داشت همه ابوعلی جرجانی وغیر
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  .سه وفات یافت پنجاه وو ششصد 
 ،درگاه معنی ةآن برگزید ،ر مرتاضانقآن و ،وال آن فخر ممتازاناح   موج

خوب حالی بس  .اصفیا بوده است از کبار اولیا و اجلّۀ ریمنیهنّاحضرت شیخ عیسی 
یمنی  عارف احمد ،در کرامت االولیا نویسد بسیار صاحب کشف بود .پاکیزه داشت و

باز مالقات  نموده بی فّراو تن ةخدمتش رفت و از لباس فاخره در بدایت حال ب
  .شیخ گفت باك مدار چندین نوبت فی سبیل اهللا داده این لباس پوشیده ام .گشت

  

 یهایب شیخ عبداهللا بن شیخ یوسفف مقام درویشی در توقّه احوال آن ب  موج
ول و سلطان سکندر لودي از ملتان به هلصاحب گلزار نویسد سلطان ب. قریشی

یت هاول اورا داماد خود ساخت، نهلسلطان ب .ه رخت اقامت انداختی آمدهلد
دویم صفر سال نهصد 1هویدا بود، به شبکماالت بر حالش کردار والیت و نشان 

ی شد از دختر هله شیخ االسالم دوفات نمود، پسر او شیخ رکن الدین نام ک
عاشر مرجع اکابر و اصاغر  ۀیما 2ی در نیمۀهله در دسلطان بود و شیخ ابوالفتح ک

  .پسر شیخ االسالم بن عبداهللا بود گردید

 قلی خان نویسد ةکرذدر ت آقا عبدالمولیاحوال آن مشایخ افضل و اولی   موج
ه ابتدا حال ب .ان استهاصلش از اصف ،صاحب اخالق و بزرگی و کماالت که بسا

هت فصاحت و بالغت و ذهن رسا و طبع ذکا و علوت مضامین خیاالت به ج
 ۀشده در قری 3کناره ه چیز بهمه آخر از احترام ماندصحبت سلطان وقت به 

شه گیر شد و در خود را بر روي خالیق ن گوهااصف ۀارامن ۀصل محلّمتّ 4انیجس
خدا بودي و حسب ه ه مشغول بترك نمود، پیوست هم نتمام بست و شعر گفت

خواص دوستی مالقات مجملی می نمود و مراجعت کلبه  شهر رفتی باه ندرت ب
  .اثنی عشر به جوار رحمت حق پیوست یۀنجا در ماهما ،می کرد
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دان شیخ یاز مر یهه علی فراشااحوال آن در اقلیم حقیقت راهی   موج
ر گشت خواست که چون معم ،راه بودفپدرش حاکم  .وله سمنانی استالدءعال

اردوي ه ند خود شاه علی را بزطاعت اشتغال فره آخر عمر ب در ،استعفا نماید
ه بنام خود بستاند و پدرش فارغ البال عبادت کند ب رشونفرستاده تا مبادشاه 

 ،ه افتادربحامفاق قطع طریقان اتّ ه داشت باراهمه هت اموال کنواحی سمنان از ج
دران و نوکران ورفیقان کشته شدند خودش مجروح شده در کشتگان راسایران به ب

با  یدرمیان کشتگان شخصوله را از غیب حکم شد که الدءشیخ عال .افتاده بود
باز  ،ه نیافتکس را زندهیچآن موضع رفت ه شیخ ب ،استعداد زخمی افتاده است

غایت مجروح ه بار سوم زیر سنگ ب ،شتذدستور گه موجب امر باطن رفت به ب
چون جراحتش  ،ت جراحت نمودمرمو  آورد ،رمقی در حیات باقی اورا یافت

شاه گفت حاال حضوري  ،اندمال یافت اورا خواست رخصت لشکر سلطان سازد
فرمود بدون اجازت پدر تو درین امر اقبال نمی توانم کرد  ،تو ترك نمی توانم کرد

ه ور حکومت بششاه من .لشکر سلطان فرستاده ه اورا بساخت همپس اسباب دنیا فرا
در خدمت پدر رفت از آنجا اجازت گرفته  خدمته ر ساخته بنام برادر خود مقرّ

  .تکمیل رسید ۀمرتبه وله بالدءاز تربیت شیخ عال وله آمد والدءشیخ عال
  

 نیهامامی اصفاخواجه عبداهللا مراتب معانی ه ف باحوال آن متصرّ  موج
ن در ارائک .ه بودبازرگان بچف رفیق او شده خدمت ویسد چون توفیق تصو
  : الدین فرمودءنش خواجه عالیدد  ورفدریافت برالدین را ءخواجه عال

  اینست و بس خود گم شو کمال تو ز
  

  بس و حال اینست و ممان اصال تو  
  

اورا کلمات  ،الوجوه از ماسوي اهللا باز داشت د استماع این بیت من کلّمجرّه ب
  .این مختصر گنجایش آن نیافت .فقانه است در طریق ارشاد و تلقین تصوعجیب و محقّ

 آن اشرف ،ن بی نظیرتیقّ آن در تربیت و ،یرساحوال آن صاحب تاثیر اک  موج
در ارائک نویسد از امام یافعی  ر یمنیهنّاشیخ عیسی نی م و اصحاب بی ما ۀقافل

ه روزي شیخ یمنی بر فاحشه گذشت اورا گفت بعد از خفتن پیش روایت آرد ک
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بعد از خفتن که  ،لل کردحدید تجلیه و حانتظار قدوم او آرایش ه ب ،تو می آیم
زن را زحال بگشت توبه  ،آمد دو رکعت نماز گزارد و بیرون آمد 1ۀ اوخانه شیخ ب

یکی از درویشان داد و گفت که به شیخ اورا  .کرد و از هرچه داشت بیرون آمد
ه خاطر ب ۀکه گوش امیري رند،ده سازند و روغن از بازار بخصیطعام ولیمه اش ع
آنست که شیخ  گفتند عجب تر ،ب کردن حال خبر یافت تعجآآن زن داشت از

امیر بر طریق  ،روغن نداد یکی از درویشان داد و طعام ولیمه را فرمود وه اورا ب
شدم از  یند که شادگومر فرستاد که این را پیش شیخ برند و خ ا دو شیشۀهزاست

شنیدم که روغن و شریف به سعی م علیه وسلّی اهللا ت پیغمبر صلّاجراي سنّ
امیر آمد و پیغام  ةیده بخورند چون فرستادصرا با ع یمای ۀیده نیست این یافتصع

ست د شیشه را از ن دوآ شیخ گفت دیر آمدي یکی از راندذه گیهد د ویرسان
چنان همدوران دیگر نیز  ،یده ریختصعو بر  دبر رو فرودانگشت  ل بستید ومحا

فرستاده را  ر،یده بخوسول را گفت بنشین و داخل درویشان ازآن عصکرد و ر
 ۀلقم ،یده کندصنکار از خوردن عانست اابت شیخ آنقدر غلبه کرده بود که نتوهم

ه هی نخوردن گاآلی یافت که خوشتر و خوشبو تر ازسع ن خورد روغن وآچند از
دست  امیر پیش شیخ آمد و بر ،ه باز گفتقص خدمت امیر مراجعت کرد وه ب ،بود

  .او توبه کرد
  

         الغضایري 2علی بن حمیدهبري ره وادي عشق به احوال آن ب   موج
   ةسادات عالیشان در دایر ایمان و اجلّۀ هلدر ارائک آرد از مشایخ متقدمین ا

 امرپیري حلقه زدم از دعایش حج  ۀدر خان او گفته که بامدادي بر .ابدال بود
  .شد نصیب

فراوان  ۀگجراتی پیر نورانی از کماالت نصیب احتّفد عبدالسیاحوال    موج
  .ق ازو می کردندیتحق وقت سالطین ،مثنوي مولوي معنوي خوب می دانست ،داشت

العارفین آرد  ةکرذدر ت د علی درویشمحماحوال آن عاشق دلریش   موج
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روزي پسر حاکم آنجا به دیدنش رفت . نپور به کشف و کرامات مشهورهاه برب
ر کرد، فرمود باوجود این هااو اظ ؟ه چه قدر داردپرسید اسپ وفیل و فوج و خزان

  .آمدهدبه کار نخوا هیچو این  هدست که اجلش امان ندبه قریهم
 

 درویش صاحب حضرت سید عبدالفتّاحاحوال آن فضل فیض را مفتاح   موج
ه ه بیعت بدو داشتند او را بنسا ک1روزي چند. ی بودهلرّف و استقامت در دتص

داد  آن حضرت روه سماع ب ود وقت سرو ،یه حاضر کردندساء مغنّن ،باغی بردند
د آمد و گفت چون آواز سرود شنیدم از د محمیس میر ۀخانه ده بگریخت بزنعره 

کردن بود مرا  هااگر ترا این کاراح فتّاي  ههن من آواز آمد کهر رقعه و پیوند پیر
هرکاري که خواسته باشی مشغول ه ه و خود بچرا رسوا ساختی؟ حاال مرا بجایی ن

 بجاي ن خدشه نجات یافتآده چون ازند ماد محمیس قاه میرنخاه چندي ب .شو
  .العارفین ةخویش رفت از تذکر

 العارفینةکرذدر ت د علیه محمشاموج  احوال آن متصرّف معامالت علوي 
فرزندگی ه ه را ببچ. بس کماالت گرامی داشت هانویسد صاحب عجایب نمایش

صبح از یاران او برخاست که  ،بر نعش او چادري انداخته نشست بمرد،گزیده بود
ت بعید ز محبهیز و تکفین او بیارد، آنحضرت گفت ای براي تجمولی رود و معیجا

براي فکر معلومی گفت مرید  ،برويی یجا اري وذه را این وقت بگاست که بچ
سپرد، خلقت  همهت تجهیز و تکفین او می روم، گفت اورا زیر زمین نخواج

ه خاك و آب به آتش و خاك به آتش ب ،اده باربع عناصر است باد بانسان که به 
ت گرفتند نوعی آثار از یم چادر از سر بعد ساعتی دیگران رسیدند و ،آب ملحق شود

افتنده نیجسم آن بچ.  
  

 ،یرفیص دار بن حسین الصوفینعلی بن بادي عارفی واح ل آن سیوااح  موج
یم و ورو با جنید  ،از بزرگان مشایخ نیشاپور است .ستا نییت او ابوالحسکنّ

االولیا نویسد بسیاري مشایخ ۀسفیندر  .و حریري صحبت داشته ن عطابسمنون و ا
                                                 

 که» چندن«روزي : د.  1



 
 
 

 
 195     ششم ۀلج  

از اقوال اوست دور باشد از . عبور می داشته بود و در حدیث خیلی را دید
و در سال شش صد  ،مشغولی خلق سودي نمانده استه که بمشغولی به خلق 

  .پنجاه و سه وفات یافت 
  

 هیگا ،از بزرگان این قوم بود اقالنیبشیخ عثمان بن عمر احوال آن    موج
وت او قرما در خانه داشت خدرختی  ،ههت جمعخود بر نیامدي مگر ج ۀاز خان

  .ن درخت بودآاز
  

او  االولیا نویسد کنّیتۀسفیندر  شیخ عموداحوال آن ابدي مسعود   موج
و نام احمد بن محمد بن حمزه صوفی، شیخ ابوالعباس نهاوندي اسمعیل است ابو

بسیاري مشایخ را خدمت نموده و با شیخ االسالم عبداهللا  ،هدرکعمود  لقب او
یک و  هلر صد و چهاسال چ 1بجیگانگی در رکمال ه ب ،انصاري صحبت داشته

ه هرات نزدیک مسجد جامععمر نود و دو سال، قبر در گازرگا توفات نمود، مد.  
  

ابی  حمنالم بن عبدالرّعبدالسر اسماء حضرت سبحان احوال آن محرّ  موج
کنّیت او ابوالحکیم است، کسب علوم صوري و معنوي  بیلیمی االشتخجال الرّال

نمود، کتاب شرح اسماءالحسنی از مولّفات اوست، در سال پانصد و سی و شش 
  .وفات یافت، قبر در مرا کش برابر قبر شیخ ابوالعباس عریف است

  

ل بن عیسی شیخ عبداالو ،ه پیرويد وصل یار دایم بهااحوال آن در ج  موج
مقبول خاص و عوام جامع  ،او ابوالوقت استکنّیت  ي الهرويرنجبن شعیب الس

صحبت ه د جمال االسالم داودي است و بردر حدیث شاگ .علم ظاهر و باطن بود
 ت وفبغداد ره از خراسان ب ،االسالم خواجه عبداهللا انصاري رسیده حضرت شیخ

 ،واقع شدسه  جاه ور صد و پنهاده سال چعوفات او در ماه ذیق ،عمر بسیار یافت
قبر در  ،محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر گیالنی نماز جنازه اش ادا کرده
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  .صل قبر رویمبغداد متّ
  

در  شیخ علی بن ادریس یعقوبیاحوال آن مطلع بلند از دیوان محبوبی   موج
االولیا نویسد کنّیت او ابو محمد است، صاحب اسرار و معارف و کرامات و  ۀسفین

صحبت محبوب سبحانی شیخ ه ه و بهیر بودمشااز ن خود خوارق، در زما
او در وفات  ،بود 1فایده گرفته و مرید شیخ علی یتبی عبدالقادر گیالنی رسیده و

  .قبر در رباط یعقوبست ،واقع شده هده سال شش صد و نوزدعیقذلخ س
  

نقش  ةکرذدر ت یزمخوار ؟حضرت عبداهللا بعصیان االیرجیاحوال   موج
  ف رسایل دارد مرید خواجه جنید در علم تصوبود، علی نویسد بسیار بزرگ 

  .بغدادي بود
  

 ترتمدح عه عارف باهللا و مشغول ب حضرت عبداهللا غالباحوال   موج
شیخ محی الدین عربی  .رسایل و تصنیفات دارد ماتمقد بود ودر این اهللا رسول

شیخ عزیزالدین محمود کاشی  .توصیفش پرداختیه مدام ب ،دوست بودبا اوبسیار 
نقش علی نویسد شرح  ةکرذدر ت .نظیري از اولیاي حق بوده دمرید عبدالصم

  .عوارف ازوست حشر فارضیه و ةقصید
  

شاگرد شمس الدین عبداهللا شیرازي از کامالن  شیخ علی کالاحوال   موج
رت کلّی هام 2رایباتغر و دیگر جفدر علم  ،بود خواجه حافظ معاصر با ،دهوب

  .مدفون شد اجنهمااد در شیراز وفات کرد هشتصد و  هفتداشت، در 

العارفین ةکرذدر ت د عاقلد محمسیل مایل توکّ انزوا وه احوال آن ب  موج
 ی بود، آمیزش به خلق کم داشتی، حتّی المقدورهلده ه بسیاري بزرگی بنویسد او ب

 ،ح کسی مقبول نداشتیوفتور و ذه داشتی و ندر دخول و خروج بر آیندگان بست
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ی شد مآن که سه فلوس در ماهیه  ۀدوکانی میراث یافته بود از کرای 1در نخاس
 عزیز الدین. دادي همخوردي و به سگان  همخود  ،نمک و شیرینی انداخته طعام پختی

  .دیگر خوارق ازو بسیار سرزده ،ه شدعالم کرمانی به برکت انفاس او بادشا
  

 ابریق پره هی را بال نهره آن دکرامت از معاصران براحوال آن گوي   موج
در  .معاصر حضرت شیخ موسیشیخ عیسی  ،ري از فراغت و مایوسیبآن  ،دهکر

 2ءالدین زکریا به ملتان آمد، چون به کنارهاتهتّهه به دیدن شیخ بگلزار نویسد از 
ابریق پر گی آب آن رود به همکرد،  3راوي رسید مالّح در کشتی رساندن تاخیر

نجا همادستور ه گفت این آب باعث نفع خلق بود ب آورد، خدمت شیخه ه بکرد
این ه ار شریف را حارك است بدید تذّن لماابگذار، شیخ موسی گفت تشنه ک

 .نروز راوي از ملتان دور تر گردیدآگردد از  ترشرط مضایقه نیست که از شهر دور
  .5شد 4ه مسافرالدین داشتهاءشیخ ب ه بانحرمامشیخ موسی چندي صحبت 

حضرت شاه زمانه  ۀیگان ،احوال آن در عشق و جوانمردي مردانه  موج
نقل  .تمغریب کرا ب خوارق وصاحب عجی. است هنومزارش در لک عثمان دیوانه

چنین  هب بازاري گفت چنین ولی است روزي که انتقال کرد روز سه شنبه بود زنی
 همن خواهاروز پنجشنبه ازین جه بر جنازه برخاست و گفت ب ؟روز نقل نماید
مبارکش  اره واقع شد مزونی نصارا کهاار و دو صد و دو هجري چهزرفت، در یک
کرامتی عجیب دید  ،یک نصرانی در آمد خواست که آنرا بر کند ۀدرمیان خان

 .هدام قبر نیافتباوجود چندین کفر مقدور ا
 ی،هماحوال آن مرتاض آفاق، آن ممتاز علی االطالق، آن استاد حقیقت ف  موج

در ارایک نویسد در ابتداي حال از تحصیل علم مفروغ  شیخ عالءالدین خوارزمی
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ه  ن رسیدهابر صوفیه و اعاظم معارف و براه در اکناف و اطراف در صحبت اکشد
و به زمین هلیازده سال پاو ماندي و  يوضو کردي و زیک وضو نماه دوازده روز ب

ه بود هر سال حج خورد همهی طعام می خورد و یکبار گوشت ه و گاه گادهانن
  .رانیدذمی گ

  

 آن اکمل ،نظیر معاصرینی آن ب ،ت متینمکراه احوال آن قوي دست ب  موج
ی خلق پیشکش یآرد در حاجت روا العارفینةکرذدر ت اهللاحضرت شاه عبدولی اهللا 

ه بعد حصول مطلب ب ،می شد ن ساخته مشغولمعیل اداي پیشکش اگر کسی تام
شخصی از . هور می آمدظه کرد و فی الحال ب کردي مناقشه نموده نفس رانی می

 رشرطیکه تقرّه او پانصد دینار دادنی کرد به ب ،ه حاکم بود معزول گشتقبل بادشا
ته بود شگن 1تعالباس خله وي گردید نوبت به دستور از حضور سلطان به کار ب
د خلعت نیافت بعد سه روز نکم از پیشکش انکار کرد در حق او نفس رااکه ح

ه اعظم شاه ادهزبیدار بخت شا .شتذبعد چندي خودش نیز در گ ،پسرش بمرد
شیر برفت و بجار قبر شیخ  ،را دید قصد شکار کرد خشی ،شکار آمده روزي ب

هر چند سلطان زاده را  ،ن نواح مزار او بود پناه بردآرد سعدي که بزرگی بود و
ه ادهزاندام شا ه برن ساعت لرزهمااز  ،یرا نکرده شیر را بکشتذت کردند پنعامم

سود  هیچکرد  خدمت فقرا هللا هادالن نمود و روز هله اب عرجو ،مستولی شد
چنان  هم،نجات د ه تراکهلمن ده ازین ته ه بار روپیهزگفت دو  شیخ عبداهللا. نکرد

ه روز آنحضرت بعد س. ن وقت آثار صحت آشکارا گشتهماز ه را اادهزاکردند ش
من غالب آمده  بر میان آمده سعديه گفته فرستاد که درمیان من و سعدي جنگ ب

  .ن نزدیکی جان بجانان سپردهمامن می میرم در 
نقش علی  ةکرذدر ت .ق ابدال وش استمحقّ هبابا علی شااحوال    موج

او این شعر طبع زاد خود را  ،نویسد وقتی مولوي جامی اورا پیش امام نماز کرد
  : بجاي الحمد بخواند

  من رند بی سرو پا ز غم تو غم ندارم
  

  ندارم هم آنچنانم که غم تو غم توز   
  

                                                 
 ندارد» خلعت«: د.  1



 
 
 

 
 199     ششم ۀلج  

نقش علی نویسد بزرگ  ةکرذدر ت شیخ عمادالدین فضل اهللاحوالموج   
پیر  د سالی راجی محمحاابتدا تحصیل علم نمود سپس  .بود اهللا هلعالیشان از ا
در  .تکمیل رسیده قریب ب ۀعرصه ب ،یدشموجب تلقینش در عبادت کوه گرفت و ب

  .مدفون شد هدسراي مش بی خان شهید شد، در محلّۀهاه از دست شردهاهصد و چن
  

 ةدر مغل پور ،قادریه سلسله انتساب داشته ب سید عظیم اهللاحوال   موج
  .خوبی بزرگانه داشت ه نشست اخالص وی ترك دنیا نمودهلد

از  حضرت شیخ علی بداؤنی ،خ فال میمونیماي فرّهاحوال آن   موج
االسرار ةآدر مر .ون بودیغایت بزرگ و صاحب نعمت در بداه روزگار ب 1ناسمقد

رفت به  نویسد وقتی شیخ نجیب الدین متوکّل برادر حضرت گنج شکر به بداؤن
ي ه مصالّبرادر خدمت شیخ را دریافت متّصل بوریا رسید2دیدن برادر خود، با
شیخ  .ي شیخ شدنده رفته بر مصالّهنکشیده چند گام بر تردور 3شیخ انگاشته پازیر

حضور شیخ بود ه که ب بار دگر کتابی ،ایشانرا جواب نداد سوال علی برنجید و
ورق دیدند نوشته  کتاب کشادند سر چون .ون شدندذنش کردند ماددرخواست دی

  .هندن ایشان پا يدر مال بوریا معصیت کنند و خالدر در آخر زمان اینچنین مشایخ باشند که 
  

مرید شیخ اعزالدین بود،  ديهاه عبدالشااحوال آن ممتاز وادي فوادي   موج
  .هر بوداز مقامات و معامالت فقر خوب ما

از اوالد امجاد شیخ  حضرت شاه علیم اهللاله ااحوال آن واقف اسرار    موج
جونپور ه ب هبزرگانش از وطن مراجعت نمود ،4همتوطّن مرهت هدفخرالدین زا
ر ه اوالد میسشد هم ونپور بود کدخداه جآنحضرت ابتداء حال ب .نداقامت نمود

باد تشریف آجونپور مضافات اله  ۀه معموله تاندس بپنشد و زوجه فوت کرد س
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و شاغل عالم هد ت و زوقاتممتاز صاحب  خیلی مرتاض و .گزید آورده اقامت
کماالتش  ن بود ومتوکّل متنفّر از دنیا و خلق، با مولوي حقّانی خیلی محبت فیمابی

ه چون سن شریفش ب ،ی بودضانی ازو رارا ازاینجا قیاس باید کرد مولوي حقّ
ه ب ،مبالغه فرمود نکاحبه ه اورا اد و دو سالگی رسید مولوي حقّانی ممد شدهفت

یک پسر فوت کرد  ،د شددي عقد فرمود دو پسر و یک دختر متولّدختر کدام سی
ل کمال توکّه حضرت شاه علیم اهللا ب ،اوالد داردو  او موجوددختر یک پسر و یک

  .اعلی شتافت ءمالبه نموده  انزواه عبادت ب
  

صاحب  د علیسید محمدودمان حضرت علی  وةانقّ احوال آن  موج
ار یکصد و هزدر سنه یک ،رین نویسد مولدش اورنگ آباد دکن استسیرالمتاخّ

قصد زیارت ه ه بعضی از بزرگان براهمسن تمیز رسید ه چون ب ،د شده متولّدهفت
بعد تحصیل علم مشایخ وقت را دریافت  ،ه عراق و ایران شدو تحصیل علم متوج

کشتی از باد  ،ه رودرت مکّایزبه خواست که  هو زیارات مرقدات عالیات نمود
ه نجا به اورنگ آباد رفت باز به بنگاله آمد باز بآسند رسید ازه ب ،مخالف تباه شد

او مناقشه به ه پسر حاکم بنگاله سراج الدول. ی رفت، پس به عظیم آباد آمدهلد
  : دورش آخر از مخالفت فوج خود مقتول گشته بعد چند ما ،نمود

  مکافات عمل غافل مشو از
  

  جو ز گندم از گندم بروید جو  
  

  :حرف الغین
  

، آن محو ساز حقیقت وامق و احوال آن مظهر حاالت مجنون و لیلی  موج
ه ب رتضی معروفاد د محمسی حضرت غالم علی ،ه کامل ازلیعذرا، آن بی اشتبا

از د سبحانسی نبایر سیه د لطف اهللا معروف بدالعارفین سیبلگرامی روایت هاشاه لد 
آنحضرت زاویه داشت لیکن از  هیامان پور توابع بنگاله در قریگصل ه که متّنمود

 در غایت حالت صحیح و ،داشت یدرویشی آبای ۀطریق .اکابر زادگان آن نواح بود
 یه را باطفل از ابناي مغنّ ،هبه حق بود 1یت کیفیت وسیع بود، کاسب و شاغلهان

                                                 
 »مشغول«شاغل : د.  1
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خدمتش ه از وقت نماز صبح تا وقت مشغول عشا مدام ب ،وي الفت پیدا شد
بی اجرت نمودي و هر پنجگانی از دست خود وضو به  هاحاضر بودي و خدمت

ه خدمت درویش را ترك کن آن طفل آنحضرت کنانیدي، وارثانش مانع آمدند ک
نمودند  1درین باب تقید همنحضرت آاز  ه پیش آمدند وذمواخه ب ،مقبول نداشت

طفل قبول نکرد، آخر اورا پا به زنجیر کردند و محبوس ساختند، آن  همات
صل بود باالیش شده ده ه متّوک نآنواح به خود برخاست و  آنحضرت از کلبۀ

 زلق رغبت ننمود و تمام جسد خود اططعام مه شت که آن طفل بذدوازده روز گ
ید اورا وارثان نیامد دیگران از ق مرا چون مزاجش بر ،گزید 2دندانه ی بیجدا

ه برآوردند آنحضرت از باالي کوه ب 3ه جوالن از پایشین کهمخالص دادند 
 ،در اثناي راه مالقات شد .ي روان شدند و آن طفل سوي کوه عزم نموددسمت آبا

 هر موضعی که جراحته هر نوعی و به عالم گردید ب ةدهطرفه قدرت خدا مشا
 همن طریق و قدر در جسم آنحضرت همادندان بر جسد آن طفل رسیده بود بر 

جوالن قسمی که  بی کم و کاست پدیدار بودند و سیاهی خطوط حلقۀ هاراحتج
خلق از غایت استعجاب  ،در پاي او بود نیز در پاي مبارك آنحضرت ظاهر بود

وقت  .م دیدنده حکایت ماضی را از سر نو مجسو مجنون یاد نمود قصص لیلی
  .بصدر حیات قتحریر اورا

  

و  آن ممتاز ،وادي خوارق آبریزه آن ب ،یزباحوال آن شیخ کرامت   وجم
کرش ذاز اوالد شاه عبدالغفور اعظم پوري است که  شاه غالم محی الدین ،ینتم

التّواریخ آرد ابتدا به صحرا گذاردي گاه گاهی به دیدن مادر ۀصدر خال .نوشته شد
را از دعاي او بینایی چشم  4یکی نابینا. آمدي، به غایت صاحب کرامت بودي

سرهندي با پدر خود  هاشاه مل .ه ویرا کماالت بس بلند استحاصل شد غرض ک
حال کمال  هیزم را برآوردي و بفروختی، روزي در خدمت آنحضرت رسید شیفتۀ

                                                 
 »بقعید«باب : د.  1
  آن» بدید«. 2
 »از پایش جوالن«که : د.  3
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 ۀبنگل هارش التماس کردند بباي خدمتش تمنّه وقتی خشک سالی افتاد ب .او شد
ه پوش کنند چنان اقامتش را از سر نو کا ۀه بنگلی گفت کیخود اشاره کرد دانا

  .کردند باران بی اختیار بارید که عالم سیراب گشت 
 

آن صوفی  ،آن صاحب نفی شخصیت ،احوال آن بري از بشریت  موج
خدابخش بیان فرمود از رفقاي غازي الدین خان شیخ  دحضرت غالم محمامجد 

 نجا به زاویۀهماه کرد او چون وزیر قصد مکّ ،خ آباد آمده او در فرّراهموزیر بود، 
دران ایام قحط سالی هم ،ل بود و مدام درس قرآن داديمتوکّ ۀمرتبه ب ،خود ماند

نجد و یک کاسه آب افطار نمودي و کدست  یک کفه ه روز بواقع شد، بعد از س
کس چیزي نگرفتی و مالقیان را خبر از احوال او نشدي و گاهی به در هیچا ز 

خ آباد بود بسیار کامل د دیگر در فرّه غالم محموي گوید یک شا همو  .هنرفتکس 
هر دو غالم  ،جمیع صفات درویشی موصوف با برکت و کرامته و عابد و ب

اند د معاصرمحم.  
  

 حضرتن برتر آفریاد و الغیاث هرچه گویم ازه احوال آن راحم خلق ب  موج
جنّات نویسد میان غیاث الدین در بالد گجرات معروف صاحب ریاض ال شاه غیاث

 از شیخ عبدالحق نجاهما .اساس من ینفع النّخیرالنّو مصدوق  از خواص عباداهللا
 از آشنا و داشت و شی که محتاج آن باشد او پیش خود موجود می روایت آرد هر

داد و  ل و تحقیق میبیگانه هر که هر چه می خواست از مجاور و مسافر بی تام
خصال این بود سواي آن عامل و عالم و متّقی مستثناء عصر  صخافضل اعمال و ا

م لیه وسلّعی اهللا د عالم صلّه در واقعه از سیب می فرمود کهامرشدي سید عبدالو
افضل النّاس فرمود  ا الزّمان،هذاس فی من افضل النّ عرض کردم یارسول اهللا

  .هرطاغیاث الدین ثم شیخک ثم محمد 
  

، آن واقف اسرار نامتناهی، آن در حیات احوال آن حافظ کالم الهی  موج
حالل  ۀلقم ،هرهساکن گجرات از قوم بو حضرت حافظ غالم محمدبه شکل ممات، 
ابتدا حال بعد حفظ قرآن به اکتساب صوري علم . رسانیدي هماز کسب خانگی ب
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هنؤ آمد و فراغ لکه یده بوشیده چند کتب باقی بود شهرت مال نظام الدین شنک
د فاضل که حافظ محم .بیعت و نام مرشدش معلوم نشده خانوادة. حاصل ساخت

و ممتاز  1و اخذ قرات ازو نموده گذارش فرمود که به غایت مرتاض حفظ قرآن
قرآن  ةهر روز دوازده سی پارو عابد و شاغل و کاسب، در نماز تهجد  هدزا

 .کوچک تناول نمی کرد ۀه لقممداومت داشت و از شوق عبادت به شب غیر از س
 ن پورهاود در برنموطن ه بعد چندي معاودت ب ،یاد حق مصروف بوده شب و روز ب

خود  یۀهلنجا اهماباز قصد گجرات نکرد  ،خود دریافت ةه خبر وفات والدرسید
 ،ه بودهنؤ به حج رفتز شیوخ لکشیخ غالم سرور ا .را طلب نمود و اقامت ورزید

جود و  مات سخاوت ومقد ،مالقات کرد نپور به آنحضرتهابعد معاودت در بر
گفت روبروي بنده  .احسان که نیاید بیان آورد صریح دال بر کمال والیت اوست

ه داد یهلا هه بروپی هلاز جمله اش چ ،ه شخصی نذورش فرستادار روپیهز هفت
بقیه سایر خرچ محتاجان و غربا نمود و نیز شنیدم آنجا که روزي لک روپیه فتوح 

 ن پروري بی نظیرهمادستور ایثار خالیق کرد و در تواضع و مه بدو رسیده بود نیز ب
ج مسافران را خدمت نمود و خود غیر از هایت مسرّت و ابتهاه بود که از نزمان
خالیق  ،ق نداشتگنده از چیز دیگر تعلّ ۀارچچند که سابق منظور شده و پ لقمۀ

 ۀشاه ولی اهللا نام پسرش که خلف و خلیف .والیت معتقد بودنده آن دیار او را ب
و در صفاي باطن پیوسته کوشیدي در عین نموده پدر بزرگوار خود بود و حج 

 .ه فایز گشته بودهدمشا ۀمرتبه حیات پدر خود ب
 

در کرامت االولیا  جحضرت شیخ مفرّ ،احوال آن کرامت را مخرج  موج
 ،ه بودهور او را برگزیدماتی مشبی اسبابی معلوم و مقد ،حبشی بود ةنویسد او بند

د زمالک او ب ،حالی بروي غالب آمد در شش روز طعام و شراب را محتاج نشد
وي غالب و احساس نمود حمل بر جنونش کرده بند بر پایش  چون اثر جذب در

مالک  .ه خبر گرفتند در جاي دیگر نشسته بود و بندش گسستهک بعد ساعتی. دهان
روزي چند مرغ پخته پیش شیخ  .طورش گذاشته ه نموده بنکرامتی چند ازو معای

                                                 
 »ممتاز ومرتاض«بغایت : د 1
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شیخ در حالت بود فرمود این مرغان پرواز کنند فی الحال مرغان پریده  ،آوردند
در خانه دید وقتی دو کس شیخ را یکی در کوه عرفات دید دیگري شیخ را  .رفتند

سوگند طالق خوردند و این  هابر صدق سخن خود ،ه نمودندمباحث همهر دو با
 هیچزن ه و ب اند هفرمود هر دو راست گفت ،ه را در خدمت شیخ ظاهر کردندمقدم

گردد تواند بود که در وقت واحد  1قوالیت متحقّبه ه چرا که ولی یکی طالق نشد
  .تعدد نمایدي مهات مختلف خود را به صورتهادر ج

ت ار مشقّی ۀواسطه آن ب ،هاحوال آن در پی دلدار اذیت برداشت   موج
علم ظاهر بر در تحصیل  موالنا فخرالدین نورستانیمعانی  هلآن سرگروه ا ،پرداخته
می خواست که بعد ، خاطرش ترك غالب بوده پیوسته ب .ه فایق بودزمان هلسایر ا

ن و وقتی در یکی از مدارس مصر رواقی معی .سلوك اشتغال نمایده تحصیل ب
ر ماللی رو او را از غایت تفکّ ،مطالعه مشغول بوده ر داشت و بکفافی معتد مقرّ

ه ب ،سلوك بر دلش تازه گشت ۀبراي تفریح خاطر از رواق بیرون آمد داعی ،داد
آمد چرا امروز آن روز  همخود فکر کرد آخر روزي از آنچه در آنم بیرون خوا

ارشاد و تلقین  ها للّه بئه در خدمت شیخ شیشد، سایر کتب و اجناس باز گذاشتنبا
مشرّف شد تا حیات او خدمت گذاشت، بعد فوت مرشد به هور بود ر مشهن شآدر

اوالد امام غزالی رسید و اخذ فواید و فیض طوسی از  خدمت شیخ محی الدین
خدمت فرزندان اخی ه ب دیه ویرانهه از آنچه می خواست نیافت از آنجا ب ،نمود
در ارایک نویسد  .آنچه منظور داشت مستور دید 2لغ شاه رفت و آنجا نیزقتعلی 

 هاعمر در آنجا گذارنید و تربیت ۀبروده رسید بقیه صحبت حافظ عمر ب هاواخر ب
 ،االسالم احمد اربعین نشست شیخ یافت و بعد فوت حضرت عمر از فرمودة

 ،او بوده ه بیخ این قدر اخالص و اعتقاد نبود ککس از مشاهیچمشایخ جام را با 
ه وفات صد و بست به حرمین شریفین رفت از آنجا به مصر رسیدهشتسنه  3در
  .ر داردهاد فخرالدین اشتسیه آنجا ب ،قبرش نزدیک امام شافعی ،کرد

                                                 
 »مستحق«بوالیت : د.  1
 »غیر«: د.  2
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هی منکر ه نبه ورع و تقوي موصوف و ب سید فاضل گجراتیاحوال    موج
واعظان خود را می امر معروف مقید و مشهور، سالطین را با وي اعتقاد بود، در پردة و 

  .ن نماهاج ةاز مرآ ،در گجرات بود ،داشت
  

د و آن مجرّ ،آن منظر حال عارفان ،هر کمال کامالناحوال آن مظ  موج
هی نویسد دولت شا ةدر تذکر حضرت موالنا فخرالدینعامل کامل  ،محققین متین

ت همشاهباز اوج بینش و بحر مواج اکتساب دانش، عارف مجرّد و محقّق عالی 
طاعت  1سال هلاهللا را دوست داشتی، چ هلبود، از دنیا سروکار نداشتی، صحبت ا

ه ابتداي حال در جوانی ب .نفس هرگز نرفت ده و بر مرابه فقر و قناعت گذرانید
 خدمت محی الدینه ر شده بسالطین متنفّ یک دفعه از ملوك و ،شاعري مشغول بود

ازو اخذ طریقت نمود و از کتب احادیث خواند و از  ،طوسی غزالی پیوست
بعد از آن سیاحت اقالیم  ،د نعمت اهللا ولی نیز خرقه و اجازت یافتهسی خدمت میر

ه نمود و سی اولیا را دریافت و خدمت کرد و اخذ فواید نمود و دو نوبت پیاده ب
بعد از آن گوشه گزید و مرجع  ،و یک سال در بیت الحرام مجاور ماند حج رفت

 هاآن هنه نصیحت بکاابیباکابر گشت و سالطین روزگار بدو روي نیاز داشتند و 
زیارت ه خدمتش وقت سفر عراق به ه اعظم سلطان بچون سلطان زاد. فرمودي

ده مبلغی نذور عدالت نصایح مفید فرمود خوشدل ششیخ رفت شیخ او را در قانون 
   :کرد و این شعر خواند دشیخ ر ،آورد

  بر افشانیشو از که ستانی 
  

  ن نیست که نستانیشآه از ب هم  
  

  

 .اسفراین مدفون شد صد و شصت و شش هجري وفات یافت در قصبۀهشتدر 
جاي  ،علما و فقرا آنجا می باشند ،صلحا ،ه را وقف کردههمآنچه امالك داشت 

  .تاریخ اوست »خسرو«لفظ  .برکت و پر فیض است
  

خواجه فخرالدین اوحدي المستوفی احان ممتازي احوال وي را در مد  موج
                                                 

 »بسجاده«سال : د.  1
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هی نویسد فضل و کمال و مشرب فقر برو ارزانی دولت شا ةدر تذکر یرازيالشّ
یک  ،اند هلم گرفتعازو مردم بسیار بهره از  .مرجع اکابر و طالبان بود .ه بودندداشت
ه بود و آن را از دست خود اصالح و فارسی جمع نمود ار جلد کتاب عربیهز
حضرت  مدحه قصیده ب ،عالی داشت پایۀ همه درین می گفت بلک همشعر  ،داد

  :قصیده، امیرالمومنین و امام المسلمین امام ابوالحسن علی بن موسی رضا گفته
  ت رایت بیضاي آفتابشرافگردون  

  

  شب شست کحل خواب ي دیدةها هدر پرد  
  

  سمن عذار چو خوبان شوخ چشم صبح
  

  پرده ز رخ فگنده برون آمد از حجاب  
  

  .آخر نهصد وفات در
  

راه متین  ةآن روند ،حاالت ۀآن مجموع ،احوال آن جامع کماالت  موج
 2برکت توابع بردوان شاگرد مولوي 1لوجی ۀن قصبمتوطّ حضرت مولوي فخرالدین

 3جامع علوم ،او مکشوف نگشت ةخانواد ۀپیر بیعت و طریق .آبادي است لها
یت مرتاض مجرّد و متوکل، معاش غیر از هاغایت ممتاز و نه صوري و معنوي ب

اي حاکمان و رئیسان قبول ه از آباي خود میراث رفته بود دیگر باوجود تمنّقلیل ک
در تواضع و  .رف درویشان و طلبه و مسافران داشتیصنکرده و آنچه داشت آن را 

ر روزي که خادمانش از کدام عوارض متعذّ .اخالق گوي سبقت از معاصران ربوده
مردم ه ه بدهاطعام بر سر ن ۀطعام رسانی مسافران و طلبه گشتی خودش خوانچه ب

مانع بود از کسی نمی پذیرفت و تقوي او از اینجا قیاس  همرسانید و فتوح را  می
نش رفت خبر یافته فرمود ددیه ه روزي ببنگال باید کرد مستر هشتن نصاري حاکم

هر چند حاکم مبالغه کرد دید،  همبدو بگوئید که تو کافري من روي ترا نخوا
مقبول نداشت، سواي  همبراي افزونی معاش ملتمس گشت آن  ،نفرمود4پذیرا

این قدر احوال شریفش  ،ه کار دیگر اورا نبودعبادت خداوند و تدریس طلب
                                                 

 »لوحب«قصبه : الف.  1
 ندارد» برکت«: الف.  2
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ه بلکه در آنجا ماند هاتد نورالحسن خان بلگرامی که مدرا از سیار خّز ةنگارند
یافت شد و ازین زیاده حصیل علم آمده بود دره ته بهگلی کنواح ه ن بتوطّ

ار هزدر سنه یک ،که گویند بعید نیست می داشتند کماالت و مجاهدات آنحضرت 
  .هجري وفاته یکصد و نود و ن

  

 ب الدینهاه و جانشین شیخ شخلف و خلیف شیخ فخرالدین ثانیاحوال    موج
ی هلده ب چاُز دیدن انیان سید جالل حسین بخاري به هامخدوم ج. حق گو است

روزي دیگر مخدوم براي مالقات  .مرید شد و حصر خود برده ه بآمد، تغلق بادشا
شیخ را دستور بود که چند ورق ساده پیش خود داشتی بر هرکار فال  ،شیخ آمد

ه یافتی انکار کردي و ممانعت نوشته نوشت ف الهیاگر امر انکار از تصرّ ،ديید برو
 نیان رسید فال دید ممانعت مالقاتهاچون خبر آمد مخدوم ج ،یافتی انکار نکردي

شد، مخدوم باز گشت، شیخ  هدپیغام فرستاد این وقت مالقات نخوا ،ه یافتنوشت
ه یافته بود به خدمت مخدوم از غایت اشتیاق مکرّر فال دید، پنجم بار امر نوشت

شیخ را معلوم بود که  ،مخدوم قصد کنارگیري کرد ،ه مالقات شدروان شد، در را
وقت کنارگیري نعمت معارف آن کس را مخدوم می رباید کناره کرد و گفت 

شده فرزندان شیخ را با نعمت و  ت، مخدوم متبسمکثره نعمت کم دارم و اوالد ب
ؤالدین گنج روان را سرکار کالپی هاشیخ ب ،ر ساختناحیه مقرّخالفت به اکثر 

عظیم آباد مقرّر ر هابخشید، شیخ صدر را سرکار جونپور عطا کرد و شیخ بدر را ب
  .تحریر است ۀهر سه تن زیاده از حوصلکماالت و بزرگی این . گشت

هنماي طالب، آن مقتداي و ر ،غالبال احوال آن اسد فرزند اسداهللا   موج
 ةریاهللا نبۀصبغد احوال حضرت سی ۀدر رسال حضرت شیخ فریدو وحید متصوف آن 
دلپسند و جاللت گیسودراز نویسد فرد صاحب کرامت و عظمت خوارق  دسی میر

روزي  ،نواح آن شیري می مانده در مقامی وارد شد آنجا حوضی بود که ب .داشت
با شیخ  می رودرت هااز روي امتحان در کمین گاه شد که شیخ آنجا براي ط یشخص

در خلوت  .ه برابر شیر شده رفتاورا چه قسم می گذرد، دید شیخ طهارت کرد
فرمود هر که از خدا ترسد از  ؟ر کرده شودنه ترسیدن از شیر چه تصو پرسیدند
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اهللا گفت اگر کسی یک ۀصبغد ه حبیب اهللا مرید سیروزي از شا. چیز نترسد هیچ
، هون از پیش خود 1صد هون بدهانمهون مرا این وقت بدهد عوض آن چهار 

ر صد هون فرستاد و خادمش گفت اول امیر هادادم، شب امیري براي فقیري چ
خاطرش گذشت که یکصد برآورده ه ه خدا داند چه بهون طلبیدپانصد  صرّة

معاصر شاه  ،هر صد براي شما فرستاد، سال وفاتش به نظر نیامدهاگرفت و چ
  .ده بودحبیب اهللا که در سال وفات کر

 رفشنجحضرت شاه فتح بن احوال آن صاحب والیت بی حرف   موج
در  .مروزي االصل است در کرامت االولیا نویسد از قدماي مشایخ خراسان است

وقت نقل او بر ساق وي رگی از سر پوست بلند گشته چنان نقش شده بود که 
و وفاتش در سنه دو صد  ،او نماز کردند ار آدم بر جنازةهزقریب سه  ،الفتح هللا

  .هجريه اد و سهفت
  

ه اوست از اوالد میرته زادبوم وخوابگا يهدشیخ فخرالدین زااحوال   موج
روزي کشتی پر از اموال تاجران در  .قطب االسالم بود ۀدر زمانس سکندر فیلقو

فرمود این  ،تاجران در خدمت خواجه قطب االسالم رفتند ،رود جمن غرق شد
تاجران بر در شیخ فغان . يهدق است و آن کرانه از زارود از فقیر تعلّ ةکنار

شد و کشتی میزبان  رقعه در آب رود فرو ،دریا انداخته ه نوشته بنمودند، رقع
ب از طی تن رجال الغیب بر وي آمد، شیخ کلمۀ هلروزي تنی از چ .باالي آب شد

انی برین سر زمین شده پیشانی خود برخواند آن بزرگ گفت آسیبی از آسیب آسم
محفوظ از خرابی است، ازین جا سلسلۀ او به  هددر حمایت این زالیکن این شهر 

  .مشهور شد 2يهدزا
  

آن  ،حقایق طریقت ةآن گوشوار ،حقیقت ۀصحیف احوال آن شیرازة  موج

                                                 
 »ندهانم«: د.  1
 »برآمدي«او : د.  2
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مغل است در ملیح آباد  حضرت میرزا فیض اهللا گی مصروف به فی سبیل اهللا،هم
قوت خود از  ،سلسله و نام مرشدش معلوم نشد .داشت صل سندیله وطنمتّ
نذور و فتوح زر و چند زیاده تر 1ي کردي و مصارفش بر مداخل خود صدکرنو

ر کثق گرفتی و اصوري تعشّ اهرظمه ب .نقد و جنس و اطعمه از کس مقبول نداشتی
وقت تحریر اوراق  .با اطفال در بازي افروختن آتش بازي وغیره موافقت نمودي

شاه صفی  ةحجره شیخ سعد خیرآبادي ب سال است در خیرآباد به مقبرة همدر د
 ،ص بسیار کردنداز روي امتحان تفح ،او اعتقاد دارنده ان شهر بسکّ ،اقامت دارد

ا خیلی بیماران مریض شدند که اطب ،ندیدند هی او را به خوابدر شبانه روزي گا
ت خالیق انفاسش همای یافتند و در فتح مه او شفاي کلّتوجه ماندند باز عالجش باز 
  .وقت تحریر اوراق بصدر حیات را کلید می دانند،

  

 احوال آن مصلح امورات، آن مفتح رموزات، آن متلقّن حیاتی و مماتی، موج
بیعت و نام مرشدش  ۀصاحب گلزار بیان سلسل گجراتی حضرت شیخ فضل اهللا

ه از رهتک ک ۀقصبه چون ب ،گویند ترك وطن اصل نموده سفر نمود و ننوشته
 نجا گذرانید، در عالم توکّل فنا فی اهللاهماعمر  ۀه است گذار افتاد بقیی سی کروهلد

ه بازارگانی که مرید او بود چنانچ 2کس نذور و فتوح مقبول نداشتی هیچبود و از 
چون وفات نکرد واپس نمود،  قبول هیچداشت پیش او آورد از آن که سایر اموال 

حسب ه او ب ،پاي مزار او رفته رجوع می کردنده ه بعد نماز جمعه بکرد اکابران قصب
  .عاشر وفات یۀت ایشان را فتح و حل می نمود، در ماهماروحانیت سایر مسایل و م

  

علی قلی خان  ةدر تذکر حضرت شیخ فداياحوال آن عاشق خداي   موج
بر گلشن راز شرح  ،ف بودنویسد صاحب کماالت رفیع و مقامات وسیع اندر تصو

  .پسندیده نوشته که در عالم رایج است
  

                                                 
 ندارد» صد«: د.  1
 »نداشته«مقبول : د.  2
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علی قلی خان  ةاسم شریفش مرزا رضی در تذکر شاه فاتحاحوال   موج
ی هله هند آمد در دایران ب 1از ،صوفیه است ۀعلی ۀنویسد از اعاظم اشخاص سلسل

اثناي راه قطع طریقان ه ب ،ه آخر عازم حرمین شریفین شدبه انزوا گذرانید هامدت
  .هدت چشیدهابر قافله ریختند آنحضرت شربت ش

  

در ارائک  شیخ محمد فراهیهی احوال آن آگاه دل و حقیقت آگا  موج
. هی استه یک واسطه مرید شاه علی فرانویسد به علوم صوري و معنوي آراسته ب

 ،ه آنجا خرابات بود رسید و مراقب گشتحج کرد به شهري ک در آخر عمر عزم
غایت جمیله بخواستم که ه سر برآورده با یکی از اصحاب خود گفت زنی دیدم ب

ردیدم پذیرا گاو مناجات  ۀخدا توبه آتش دوزخ سوخته شود ب همویش بو رو 
توبه ه ب افتاد ناگاه چند خراباتیان زنی جمیله را آوردند و گفتند که میل این زن

ت کار از مردان تلقین خود در اندك مده شیخ او را ب ،است شیخ او را تربیت کند
هر ال ولد که بر  ،ه پیش برد و چون وفات یافت زیر قدم شیخ مدفون شدهدمجا

می رسد، وفات شیخ در بنو جان واقع شد  هماو به بالتجا نماید اوالد مزارش 
  .نجا مدفون گشتهما

  

العارفین نویسد ةدر تذکر ده فتح محمشاعاشق ذات احد احوال آن    موج
در ملفوظ میر . ی به کمال استغنا و توکّل و وارستگی و صداقت بودهلدر د وي

بسیار سیر نموده است و  ،ه آنحضرت صاحب حاالت بودوي نوشتهلسید احمد د
ه اکثر درویشان صاحب تاثیر مالقی شده چنانچه یکی قانون گو بچ هن اسفار بآدر

ی اهللا علیه آن سرور صلّ ،عمر سیزده سالگی بر بام خود خواب می کرده را دیده ب
رفتن در خدمت درویشی منزوي که وقت ه اسالم فرموده به ف بم او را مشرّوسلّ

او  ،نمود او آنجا رفت2آخر رسیده بود براي سپرد و امانت نعمت منتظر بود والیت
ظاهر طریق ه ه بقانون گو بچ ،ه شدن وقت در پردهماسایر نعمت بدو سپرده 

                                                 
 ندارد» آن عاشقموج احوال «از ایران هند تا : د.  1
 »داللت«بود : د.  2
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  .یشتر استبت کماالتش زین جنس علود ترك نکرد در باطن از اصفیا گشت اهنو
  

آن  ،حقیقت ستوده دم 1آن ،ت خدا استوار قدماحوال آن در محب  موج
عصر موالنا عبدالرّحمن جامی در  همدر گلزار نویسد  موالنا فتح اهللا ،لها ةبرگزید

روزي گفت اگر اجازت باشد  .ه رازدار بودخدمت موالنا غیاث الدین احمد پیوست
راه آرم و فرمود این ه دست از علم صوري باز داشته پاي تالش حقیقت معنوي ب

ر چند ن بایدپرسید، چنان کرد، اجازت یافت، پس دحممه از موالنا عبدالرّمقد
  .ه یکی از اولیاء اهللا گشتعرص

نقش علی نویسد درویش  در تذکرة هوريشاه فقیر الدین الاحوال    موج
آن  ۀنار خانکوکه خانه و هواکثر در ق ،ر داشتاز اغنیا تنفّ .آزاد روش خوش اعتقاد بود

آنجا به نسبت او خیلی اعتقاد می  ةناظمان و اعزّ ،فانه می نشستشهر بی تکلّ
  .شهر خود وفات نموده ه بادشاه بمحمد شا هددر آخر ع ،داشتند

  

 ،اعتقاد هر بی بصیرت آن محلّ ،احوال آن عاشق صورت و مالیک سیرت  موج
هسوار میدان تجرّد، ش ،فقیر حضرت شاهعاشق صادق  ،نظیر2ا بینآن فی زمان

نامرادي، آزاد از رسم تعب و شادي، محمود ایاز دي وادي هاتاجدار فارسان تفرّد، 
بري  ،ههدمشا ۀحجر اسود قبل ،ههدمجا مقصود، کل ایاز و محمود، احرام بند کعبۀ

از حالش  ان تموتوال بق موتوامعنی  ،مظهر ممات فی الحیات ،از غیر ذات
 ییت عند رببابل پرتو حال  ،از جمالش پیدا موتسلاهللا نورا هویدا، ترجمۀ

ین برتر، در هد، افسر مشا3ین اکبرهدفخر مجا ام قلبینوالیمورد فضایل قال 
 ت رسول اهللاز احسن ام ،مالیک کشور عشق صاحب ارایک، از حوایج بشري مثابۀ

تهی آنحضرت در امی .بوده است ی مع اهللالمقام ه پیوسته ب ،معلیه وسلّصلّی اهللا 
 هاتیده و مدنه آواز او کس نشست کهاسال ،نظام الدین اقامت داردبندگی میان 

                                                 
 حقیقت» در«آن : د.  1
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ماندي و در آبادي نرفتی، از  هاه تنهنک ةدر مقبر ،ه کس در نوم اورا ندیدهگذشت
 ،کدام وقت می نمایده ه بکس را اطّالع نشد ک هیچاکل و شرب و غایط و بول او 

مدام بر وي  ةهدبر اقبال در فتوح و نذور را افتاده دیدند غرضیکه چندان مشا
ه ار جد و کد پرسید کهزه روزي شخصی ب .غالب بود که از کونین خبر نداشت

  .اهللاۀرحم ،گفت فقیر ؟اسم شما چه باشد
  

االولیا نویسد ۀسفیندر  رتنیفشیخ اخالق فروتنی  ۀاحوال آن سرمای  موج
صاحب معارف و اسرار و احوال و  ،یت ایشان ابوالحسن است و نام علیکنّ

 ه درر کس را شناسم از اولیاي خدا کهاکه چ اند همقامات عالی بود و ایشان گفت
شیخ محی الدین عبدالقادر . می کنند ها هف می کنند چنانچه زندقبور خود تصرّ

در  1ینایس حرّقبن  جیالنی و شیخ معروف کرخی و شیخ عقیل و شیخ حیات
  . بست و یک وفات او رو دادهو سال شس صد 

  

 هلاز کبراي ا دانیهمشیخ فتحه احوال آن ولی کامل و با معانی   موج
خلق ترسد و ه ه از خدا نیز بدر ارائک نویسد از اقوال اوست ک. معارف است

پس  ،هر می کرد که ابلیس گفته که در عالم از من سیاه گلیم تر فتحه بودهی ظاگا
ه ی گفته پیران چون کامل باشند دانند که مرید بیازین سخن بسیار گریستی و جا

چنانچه اکثر مشایخ به تجربه در  3کجا انجامده کارش ب 2کدام مقام رسد و عاقبت
بود و فالن را  هدکه فالن را قدم فالن خوا آوردند که از شیخ فتحه شنیده بودند
  .چنان 4قتقدیم بر فالن و تاخیر چنان و تنسی

  
نقش علی نویسد نامش پیر  ةدر تذکر ه فاکنج گیالنیشاموج   احوال 

                                                 
 »حیرانی«:د.  1
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ه بر وضع صوفیان ن آمدهااصف هاز وطن ب1اسیس ةمولد و مسکنش بلد رضی و
ج شیوه و شعار او بود و روز و شب ریاضت خاصه عادات او کنعزلت و  ،ماندي

محمد  هدایران به عدر انقالب . ود قناعت صاحب مقام بزرگ معلوم می شدپیمو 
 2ین و سرونجمابین اج ،ه قصد زیارت حرم نمودی آمد، یک سال ماندهله در دشا

  .چشیددت هااز دست قطع طریقان شربت ش
  

ق دانشمند در اکثر عارف محقّ بیغمی هص بمتخلّ د فضلسیاحوال    موج
رت هاو دیگر علوم غریبه م ه و جفرهندسق در علم حروف و اسماء و علوم مدقّ

 ،معاصر امیرتیمور صاحبقران بود ،هکلّی داشت، تالیفات نفیس درین علوم نگاشت
  .دران ایام او را شهید کردندهم

ف آن اندر تصو ،آن کامل ارشاد آمیز ،نگیزایت اهداحوال آن ولی   موج
 در مآثرالکرام نویسد مردي بزرگ از عشق چاشنی تمام. حضرت قاسم ،واقف مراسم

وقت واقع شده که سالک را مطالعه و  مرشد ،ملفوظ او بس بلند و نازك ،داشت
 .وجم ده کروه و مزارش در قنّاحجره اش در قصبه باؤن از بلگر ،ن الزمآعمل بر

خادم فرمود درین گردباد سالم قاسم ه ب ،روزي در حجره نشسته بود گردبادي آمد
سر بسته بعد رفتن گردباد خادم دو طرف رنگین  ،ما بفریسد ۀرسان و بگو که حص

مد عرف بهري میان شیخ عبدالص .شیرین بود ۀاطعم ،وا کردند ،آورد ،آنجا یافت
برادر عم زاده و مرید آنحضرت بود و منصب قضاي شهر خود داشت اواخر از  هک
  .تکمیل رسیده ۀمرتبه خدمتش پیوست و به پیر ترك منصب قضا نموده ب ةمودفر

 ،د بودغایت مجرّه در ارایک نویسد ب حربی حضرت قاسماحوال     موج
ی تخشادت مرض او رفت دید یعه روزي بیمار شد ب .زیارتش آمديه بشرحافی ب

 واریشخغمبه نی نشست و ماز ،هو انداختهلبوریا زیر پ ةزیر سر گذاشته و پار
ه سایهمه در جوار ما سایگان گفتند سی سال کهمچون برون رفت  ،پرداخت

                                                 
 »اتیشن«بلده : د.  1
 »بهرویچ«اجین و : د.  2
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وفات، تجهیز و تکفینش  هفتدر نهصد و  ،حاجت نخواستهاست هرگز از ما 
  .را نمی شناختند هاه شهریان آنگروهی کردند ک

  

از فرزندان قاضی آنجا  شاه فقیر اله دینقین محقّ احوال آن قدوة   موج
ه بر احتیاج یت متصوف حتّی االمکان نذور و فتوح زیادهال و نغایت متوکّه ب ،بود

  .ف بودغایت عالیشان در تصو هب ،از کس پذیرا نکردي
  

سادات  ۀاز قبیل د قاسم اسرارسی ،ابرار ۀقافله احوال آن ممتاز ب موج
پیر  .د تاج الدین حجره نشین استسی ۀمرید و خلیف ،بخاري االصل بلگرام است

 .ت رحیق اشتغال داشترادا ت طریق وداراه عرفان بود و ب ۀضمیر میخان نروش
. گردانی او دماغ رسانیدند و دامن از غبار خودي افشاندند قدحه مخموران بسیار ب

ه المبتدین ک ةاین ملک است و صاحب مرآ ةد قاسم اسرار مرآمرشدش فرمود سی
ین اکثر طالبان حق را بسیه د تاج الدد قاسم اسرار حواله می نمود و هر که سی

وقت موت  .می فرمودقاسم انوار ه او ظاهر می کرد اشاره به ا دنیا بیاحتیاج دین 
شمس آباد که بلندیست از  یۀقاسم اسرار فرموده بود جاي تو غرب روه خود ب

رسید، بعد  هدخوا همل بتوکّ ةهراسید از غیب عمارت و ماده ر شده نخدا مقرّ
ه دو سه ماه نگذشته بود که دولت مندي را ب ،ه نشستمرشد سید قاسم آنجا رفت

ن اغ و روضه آنجا بنا ساخت و وظیفه معیآن طرف گذر افتاد مسجد و چاه ب
ه از بلگرامی می فرمود ک هادلشاه ه د لطف اهللا معروف بحضرت سی .گردانید
عالّ .د قاسم بوي عرفان می آیدخاك سیمه سید د عبدالجلیل می گفت که سی

قاسم اسرار صاحب سخن بود گویا پرتو قاسم انوار بر صاحب احوالش یافته 
ا دیوانش در بودم ام1آگره دیده ۀفالخالرّقتسدیوان او را در م ،دیدهقاسم اسرار گر

  .هش شمس آباد من توابع قنّوجآرام گا ،ودقبلگرام مف
  

 ،ه کاملهداحوال آن صاحب یافت یافت کامل، آن به صحراي مجا  موج
                                                 

 »بود دیدم«آگره : د.  1
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 در گلزار نویسد پس از حضرت قاضی قاضاً سندي ،آن صاحب فطرت عشق و رندي
کار برد که صاحب ه ه بهدرمز معنوي شتافت چندان مجاه حصول علم صوري ب

هتی از شناخت به قدوري نک }نز وک{خواندن از که  اوست از اقوال .ه گردیدهدمشا
ه از حاصل و یافت مطلب در وراي این عالم رو نمود این چند کلم مشام نرسید

به  هاه زبانهمنظم در آورده بر ه رز دیار خود به طسخنان اوست که زبان سندي ب
خویشتن می شتابی دیگر  1ز در صدد اثباتهنورا نفی کردند و تو خود ت ه الکلم

هر که می شتافتیم چون حق هستی ندارد، دیگر ما براي ه غیر ال کرا نفی کند ک
ازین جنس سخنان او بسیار اند این مختصر گنجایش آن  2ن مائیمهمانیک نگري 
  .عاشر وفات یۀندارد، در ما

 آن نجاست ،عالیق دنیا با بوریاه آن ب ،ریاو احوال آن کامل بی بوي   موج
 قسخت صاحب تجرید و بی تعلّ هروالهحضرت شیخ ذاکر ن نهاقطب ج ،را ازاله ويیدن

آیندگان را از  ،پیوسته در حجره بسته داشتی ،خدا کاري نداشت دجز یا ،زیستی
 .چون برخاستی تا در رسانیده باز زنجیر کردي ،صداي زنجیر استقبال نمودي

ر شیخ عابد پسر او هااز اظ ،صاحب گلزار نویسد نام مرشدش به ثبوت نه پیوسته
ه دیگر چیز نبوده و مکتوباتش هنک يپدر بزرگوار من جز بوریا آن است در کلبۀ

مندرج  3ی منیري اند، بسیار حقایق و اسرار الهی درومشابه مکتوبات شیخ یحی
د خال او تلقین ذکر از خدمت د عارف و شیخ ولی محمشیخ لشکر محم .هاختس

د غوث گوالیاري آخر از شیخ محم ،احوال ایشان نوشته شد هاو یافته چنانچه ب
  .عاشر وفات یافت ۀیفیض و نعمت برداشته در ما

 
مخدوم  در رسالۀ حضرت قطب الدین حیدرهتر، احوال آن از درویشان ب  موج 

 یک ،ه خوردك نام داشت می رفتهنگري کشهر زال در دوکان آدر ه نیان آرد کهاج
  .ه طوق ساخته در گردن انداخته این اختراع ازوستهن را تاب دادمن آ

                                                 
 »و اثبات«صد : د.  1
 »همین یافتیم«: د.  2
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نقش علی نویسد  در تذکرة ی جامیخواجه قطب الدین یحیاحوال    موج
 اکرذ وله سمنانی و شاه صفی اردبیلی و شیخ الدءعاله ب ،ه بودحج گذارد هفت

ه زیارت بیت اهللا ب نجا غلبۀهماصحرا رفت ه روزي براي سیر ب .تی رسیدهسب
ین قطب الد ،اصحاب این مقام فرستاد هه کرد و بنجا عزم کعبهمااز  ،خاطرش آمد

احمد وي محمد خلف شمس الدین مظهر بن شیخ جام بود و خواجه قطب الدین 
  .ت و سیرت ملک از حضرت احمد جام زنده فیل بودصوره ب

  

 ءآن رئیس اولیا ،راه اکمله آن پی برده ب ،احوال آن سرگروه افضل  موج
ان واریخ نویسد وي از سکّالتّۀخالصدر  ینالد حضرت شاه قطبمشایخ عالیجاه  ،دین
هی لاه مرا از جناب از اقوال اوست ک. کمال بود هلغایت اه ب ،شرقیه است ملک

 قید آنه والیت و غوثیت و قطبیت می رسد نامش را به ه هر کس بخدمتی است ک
 ابتداي حال بعد فراغ تحصیل .اختصاص بیعت او معلوم نشد ،خدمت من آشنا کنم

ا نمود و هگرفت و خدمت یر بالد و امصار نمود و هر جا از مشایخ صحبتسعلم 
 ،کثرت بوده ار بمزاي نواح آن صحره ب هید کد سراندیپ رسیده چون ب .ربود اهفیض
ا اگر کمالی هام در شما هگفت من گرسن ،نمود هتوج رل قبوهاه شد ب هگرسن هشا

 ۀیک کاسه مردي برآمد ب ه،شدشق قبري  ،ندهاست از ماکوالت مارا چیزي بد
و برنج  از شیر هت یافت کچندان لذّ ،گرفت و بخورد هبرنج شا هیک پیالو  ریش

گفت از اوالد  ؟ستیهم از اوالد آدم تو ه هپرسید ک .بود هنیافتت این عالم آن لذّ
این  ،ستمهاز اوالد یک آدم  اند هدر گذشت هی نیستم چندین آدم کیتو هاین آدم ک
  .اثنی عشر وفات یافت ۀیدر ما ،ب شددستور مرتّه ر خود در آمد و قبر ببقه بگفت و ب

 ةدر تذکر موالنا کاتبیحضرت در مخاطبی  هاحوال آن دایم با مالیک   موج
اکثر  تصوفسخنان معنی و  ،دبوشاعر و فاضل  ،ی نویسد عارف کاملهدولت شا
  سایر روش قدري ،غایت گمنامی خود را مایل بوده ب ه،جمع نمود هرا در رسال

کاتبی  ،د گرفتیواموالنا سیمی تعلیم سو از آمد  پوردر ابتدا حال به نیشا .نداشت
حد در ه ح او بصیف رعت شنسب او سیوش نویخاد تاس ،نمودهص ازین معنی تخلّ
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ق ه بی تعلّوارهمآمد و  تهراه بو ت او از آنجا روان شد سعداوت برخاه آمد و ب
گیالن و شروان و ه پس از آنجا ب ،شعر گفتن مشغول داشتیه ن گردیدي و بیو تع

هیم شیروانی بسا خدمت بجا آوردي و ر شاه ابرایملک زاده اعظم ام ،استرآباد افتاد
سالطین و  اید ازقص ۀلص در ،ه نقد فقراء هللا داديهمنذور و فتوح رسانیدي، او 

ن آمد به خدمت موالنا هااصف هار درویشان نمودي از آنجا بثذل وایبامرا یافتی 
   :سخنان عشق در شعر می گفت صاین کتب علم تصوف خواند ازین جنس

  همبر دل و جان ننگاز که اي خوش آن روز 
  

  همعشق بود زان بر جزه بهر تعلّق ک  
  

  درد سر تا بکی و محنت هجران تا چند
  

  همترك سر گیرم و از محنت سامان بر  
  

 .علیه اهللا ۀحمر ،استرآباد ۀمزار مبارکش در خطّ ،اتفو ئۀدر تسعما

احوال آن شارح کلمات نبوي، آن احکام مرتضوي، آن صاحب    موج
بعد . است هیموالنا خواجگی کو نبسۀدر مآثرالکرام نویسد  موالنا میر کالن ،ایمان

ك رید مسیو  االحباب ۀروضخدمت مصنّف  هالدین ب تحصیل علم از مرشد جمال
بعد  .سند حدیث نموده حصول سعادت زیارت حرمین شریفین حاصل نمود شاه

چون . ا ربودهنموده فیض هنقشبندی ۀخدمت بسیار مشایخان سلسل 1آنجا معاودت
ت عنصر از وي در جنّ. بادشاه احترامش را فوق الحد بجا آوردند آمد اکبر هبه 

در عمر صد  هس صد و هشتاد وهن هدر محرّم سن. نمودند هندوستان سند حدیث
  .علیه هاللّۀرحمسالگی متوجه عالم بقا گشت، 

 ،دولت شاهی نویسد ةفارسی در تذکر غیاث موالناکمالاحوال   موج2
و ابناي این جنس  هچ مقام ادب را در سخن از دست ندادهی بود، در فشاعر منص

گویی و مناقب خوانی  خنخود نبوده، در شیراز وقت نماز بساطی افگندي و به س
بود ازین  همشغول شدي و ترکیب ادویه فروختی، مردم را بدو اعتقاد به درج

م سلطان آنحضرت را طلبید و هیروزي ابرا. ت رعایت از نذور و فتوح نموديهج
                                                 

 ندارد» متوجه عالم بقا گشت ...تا...هنقشبندی ۀبسیار مشایخان سلسل«از: الف.  1
 ندارد» موج احوال موالنا کمال«: الف.  2
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 هخانون و در هیتر است؟ گفت تو بادشاهب بهمذ هب از جملهپرسید کدام مذ
د کن تا قابلیت هج ،مردم به تو می رسند هاست ک ه، چند در درین خاناي هنشست

 هزادهباز شا .وجگو از صدر نشان محاصل کنی، از در سخن  هخدمت بادشا
ب فاضل تر اند؟ گفت صالحان که با هاز متابعان کدام مذپرسید اي موالنا 

زاده را این سخن خوش آمد فتوح و نذورش ه، شااند هاخالص عبادت کرد
  :گذرانید، این اشعار ازوست

  ک در سخن گفتن زیان استتّهت
  

  تامل کن تامل کن تامل  
  

  به کار بد چو نیکان تا توانی
  

  تعلّل کن تعلّل کن تعلّل  
  

  یافت 1حق توان هو علم را لفضبه 
  

  لفضّل کن تفضّل کن تفضّت  
  

  الی بود اقبال مردانفنکو 
  

  تفاول کن تفاول کن تفاول  
  

  فرو شو لوح بینش هز اندیش  
  

  توکّل کن توکّل کن توکّل    
  

  مکن ابن غیاث از کس شکایت
  

  تحمل کن تحمل کن تحمل  
  

دولت  ة، در تذکرینتو درویش قاسمیاحوال آن صوفی بی فضولی   موج  
طریق و  لهل و اغنیا رجوع نیاوردي، شاعر اهنویسد به سبب درویشی به ا شاهی

ست نیور ه، مدام در گمنامی کوشیدي ازین باعث مشهبودسخن متین گو و خوش 
  .صد وفاتهدر ن ،نزد محقّقان

  

احوال آن مساوي الحیات و الممات، آن صاحب عجایب کرامات،   موج  
 2م اسمهیصاحب گلزار ابرا. گردیز ملتانی هحضرت شاابد به فیض سبحانی  ةآن زند

از بزرگان این . هاالسرار گردیز ملتانی گفتةو در مرآ هشریفش یوسف ملتانی نوشت
در اخباراالخیار آرد وي از متقدمان . ربیت طالبان دستی قوي داشتبه ت هطایف

 بهایست 1گردیز قصبه. دیز بوداءالدین زکریا از سادات گرهمشایخ معاصر شیخ ب

                                                 
  ندارد» توان«: د  . 1
 ندارد» اسم«: الف.  2
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ور و هنواح غزنی در ملتان، آنحضرت را تصرّفات عجیب و حکایات غریب مش
وي از قبر دست بیعت به مریدان می داد اآلن راهی در مزارش . خلق است ۀمعائن

اءالدین زکریا پیغام پدر بر قبر آن هشیخ صدرالدین عارف بن ب. موجود است
در علو حاالت و کماالت شما شک نیست فاما رعایت  که  صاحب کمال رسانید

خود کردن الزم است پس از آن روز او دست از قبر بیرون نیاورده 2شریعت جد.  
  

 و کرامت عظیم، هاحوال آن صاحب خوارق مستقیم، آن صاحب خرق  موج  
، صاحب جذبه و لیتهشیخ کمال کی ،سار ولیهاح صحراي و کسی ،آن بی شک ولی

 التّواریخ نویسد که شیخ جایی بول می کردۀخالصدر . تصرّفات عالنیه داشت. تاثیر بود
 ،ونهن هودر آن خاك استخوان محمد ولی بود، روزي آواز آمد بر وضع ممانعت 

است و آن بر خالف وضع  هنوز انانیت از مزاج تو نرفته ،شیخ گفت باش باش
به شب فرود آمدي بازاري از  رجا کهه، 3مشایخ لباس و اسباب سائبان داشت

 ةانی آنحضرت آن بازاریان می کردند و شیخ سکندر و نبیرهمغیب پیدا شدي که م
به دستور جدش باید شمرد و  همشیخ کمال نیز صاحب حالت بود، تصرّفاتش 

  .ي مجدد ثانی تحریم او داشتهندالصدق شیخ احمد سر شیخ محمد معصوم خلف
  

، آن 4منور عشق و حاالت ۀطرّار کماالت، آن به ناحی ةاحوال آن طرّ   موج  
 ،قوم حایک بوداز  حضرت موالنا کریماز کثرت حسنات جنّات نعیم، قطب وقت 

بیعت او مکشوف  ۀسلسل. حاجات خلق است5قبلۀ قریب رودولی مزار مبارکش
گشت، بسیار عالی شان اندر تصوف و عشق و والیت بود، کماالت بس عالی ن

وقتی حضرت سید . ور گرفتیهچه از زبانش برآمدي فی الحال ظ رهداشت، 
گفت من الیق آن نیستم که مثل شما ولی به  انگیر دیدنش آمدهسلطان اشرف ج

                                                                                                                            
 ایست» قریه«: د .1
 ندارد» جد«: الف. 2
 »اسباب سامان دانست«: د.  3
 »عشق حاالت«: د.  4
 »مبارکش حاجات«: الف. 5
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است و روزي حضرت شیخ صفی و 1شما نماید عین عنایت همن قدم رنج ۀکلب
ر انگیهر دو مرید با کمال و خوارق سلطان سید اشرف جهشیخ سماءالدین تکّر 

 به خدمت آنحضرت رفتند، از شیخ سماءالدین پرسیدند که نامت چه باشد؟ 2روزي
شود پس او را اوالد  هگفت این قدر اسم کالن از که گرفتر، سماءالدین تکّ هگفت شا

عرض  صفی پرسید که نامت چه باشد؟ هاز شا .ردیعقب نماند و نامش را کسی نمی گ
نوز هر است که هظا .د ماندهتار و پود شما قایم خوا ۀکرد صفی، فرمود سلسل

می  همیکی از عاشقان حق  هر طبقهاوالد ایشان به عزّت و وقار موجود اند و در 
شخصی از . صفی است هاز اوالد شاهم  هیشود چنانچه شیخ عبدالقدوس گنگو

ه می گزارند، گفت آري، آنحضرت گفت من می شنوم شما نماز پنجگانی به مکّ
و  همین است، فرمود بر پاي من پاي بنهم عزم داري؟ گفت مقصد استفسار هتو 

بود چنان کرد و گفت  هگردن ما را بگیر و بگوي یا حی و یا قیوم، آن مرد خواند
 یم بگوگو مییاحی ویا قیوم مرادش حاصل نیامد، آنحضرت فرمود قسمی که من 

از آن ترا چه حاصل شد؟ پس او گفت یاحی یا  همیشهیی گو میو طوري که تو 
وم  از تحریر است،  هه رفت و نماز ادا کرد، کماالتش زیادمراه آنحضرت به مکّهقی

  .واقع شد ه، مزار مبارکش طرف رودلی به عرصهسال وفاتش به نظر نیامد
  

 هدر اخباراالخیار آرد مسافر بسیار ماند سید کبیرالدین حسناحوال   موج  
چه سکونت گزید، صد و  هبالد و اقلیم را دید شتاد سال عمر داشت، از وي هدر اُ

ار بود از کفر به خوارق او اخراج کف3ّرهشا، در هخوارق عادات بسیار به وجود آمد
والد عرض کردن او طاقت انکار نماندي، با اکثر ا از دعچ کافر را بهی سوي اسالم،

  .صد و نود و شش وفات، قبر در اُچه ه، در سهاو این حالت ماند

فت اقلیم هدر  حضرت کمال الدین زیاداحوال آن ولی با دل شاد    موج  
در مذمت دنیا باشد، این شعر از  هاشعارش جمل ،بود هنویسد از صاحب کمال زمان
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  :کالم اوست هجمل
  ستیانهکه گفت خوش ج هاین عرص

  

  ستیسر که خاکدانخاکش بر   
  

  بان گنجیهت نگاوسآن ک
  ج

  ستین که پاسباناوخسلطانش م  
  

      
فت ه، در شیخ کمال الدین عبدالرزاقمرتاض آفاق  هیراحوال آن از مشا   موج

سمنانی  هاقلیم نویسد جامع بود میان علم صوري و معنوي، معاصر شیخ عالءالدول
قول به وحدت وجود مخالفات و مباحثات واقع است در آن  راست و میان ایشان د

و وي را مصنّفات بسیار است چون تفسیر  اند همعانی به یکدگر مکتوبات قلمی نمود
  .وغیر آن 1رینیاستاویالت و کتاب اصطالحات صوفیه مثل شرح منازل ال

  
ق در وقت سلطان حسین ولدار عارف مدقّ ججشیخ کاحوال    موج  
شیخ االسالم آن دیار بوده و شیخ ضیاءالدین مستجاب  یسواسلطان  2شدش

، بسیاري به هقبولی وافر داشت جو شیخ بابا فر هد و تقوي بودهبا وفور ز الدعوات
از  هیمد و شیخ اسحاق ابراهادي شدند و شیخ فقیه زاهدایت هداللت وي به 

  .فت اقلیمهاز  ،اند هنیکان و بزرگان بود
  

وراآلفاق به همحبوب، آن مشمجرّدالمزاج فی العشق احوال آن    موج  
ساکن  ،والیت مغضوب، آن در کرامت متصرّف مقامات مجملی و مفصلی

 مالّ ةاست که مولد او بود، در تذکر هیلچنا نام دی یولر کانوسحضرت ساناهلچ
خرق صالح نویسد وي از قدماي این طایفه است، به غایت رفیع الشّان اندر محمد 
قوي او تا این زمان دو کس بر  ۀدر ده است، از غایت جذبقبر شریفش  عادت،

اگر ساعتی تامل نمایند چندان عرق از قبرش روان  ،می کنند دمزارش از مروحه با
پیدا گرداند و سفیهان که دهل به گردن آویخته و آب آب باران گل و  ۀشود که مشاب

ست وا یند که این از امرگو میو  می گردند ها هوچدستار از سر گرفته به بغل آورده به ک
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  .صریح غلط است و بهتان
 

در سلک  حضرت شیخ کمال، 1احوال آن درویش مقدس احوال   موج  
. اکابر مشایخ منتظم بوده و علی الدوام به ریاضت و عبادت روزگار می گذرانید

صاحب هفت اقلیم از ارشاد مالّ جامی آرد که وي بسیار بزرگ بوده است و 
ف درآن ستر و تلبیس را بوده باشد   .اشتغال او به شعر و تکلّ

  

به  کّالن زماناز متو حضرت شیخ کمالاحوال آن مشایخ صاحب کمال    موج  
در هفت اقلیم نویسد که خواجه عبداهللا احرار روزي از وي . اره مشغول داشتهذکر 

او فرموده بجا آورد، بعد چند کرّت خواجه گفت کن، نمود که ذکر اره  درخواست
  :بس کن از عرش تا فرش سوخته شد بعد از آن این شعر فرمود

  مرغان چمن به هر صباحی
  

  الحیطاصه خوانند ترا ب  
  

  

احوال آن ممتاز به کماالت بلند، آن مرتاض به حاالت ارجمند، آن    موج  
صاحب نفحات نویسد بسیار  حضرت شیخ کمال خجندي،سلطان وادي دردمندي 

بزرگ بود، شغل او به شعر و تکلّف درآن محض ستر و تلبیس بود و شاید براي 
او . باشد هاختیار کردمغلوب نشدن باطن که از عبادت باز مانم این شغل شعر 

. ایذاء بدن حیوانی نمی خورده پیوسته به عبادات مشغول بودي و موافق مشرب ب
در آنجا موضعی بود که هر سال طغیان آب شده خراب می کرد، یک سال او 

درآن ناحیه زد هرگز آب مضرّت نرسانید، خلوتی داشت آنجا خود با خود را  ۀخیم
بعد وفاتش که دیدند غیر از سنگی و بوریا و  ،ندیده بود يدیگر پسرش می رفت

  .مرقد در تبریز ،کهنه آنجا نبود، در هشت صد و سه وفات یافت
  

صیب را مورد، آن در کماالت و رفعت مفرد، یصیب احوال آن النّ   موج  
اول حال نویسنده بود در  شیخ کریمآن مشرّف به فضل غفورالرّحیم، ولی برحق 
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در کرامت االولیا نویسد از اقوال . ت و از واصالن شدآخر روزي از اشغال برف
وقتی با یاران به . اوست تا گور من در دهلی است هیچ کافر برو استیال نیابد

شهر رسید، براي نماز ایستاد، هر چند موکّالن  ةصحرا رفته بود مغرب بر درواز
ز نماز شد دروازه گفتند زود بیا تا دروازه بربندم اورا خبر نبود، چون فارغ ا

پرسیدند که چندین فغان کردم نشنیدي؟ گفت حیف باشد که در نماز کسی فغان 
  .العمر درهم و درم از دست خود نگرفتةمد. شنود

  

احوال آن مورد حاالت ازلی، آن مقبول جناب لم یزلی، آن مقدس    موج  
در کرامت االولیا نویسد درویشی بابرکت بود، صحبت . موالنا کیتهلیحضرت ولی 

بسیاري از مردان حق رسیده، سلطان المشایخ نظام الدین اولیا فرمودي در اول که 
او را دیدم از صورت دانستم، ازو استفسار نمودم آنچنان جواب شافی فرمود که 

 ان شده بودوقتی بر من مهم. اگر از صد دانشمند مجتهدي پرسیدي چنان حل نشدي
از پیشتر خدمتگار خود را گفتم طعام جلد بیار، چون اندکی دیر واقع شد چوب 
بر پشتش زدم، شیخ آهی کرد گویا بر پشت وي رسید، گفتم چه بود که شما آه 

  .پیرهن از پشت خود برداشت دیدم آسیب آن چوب بر پشت او بود ؟کردید
  

ی بر لب گنگ تبن ۀمزارش در قصب حضرت شاه کمال علیاحوال    موج
مزارش که  ۀعبد الحق بنگالی است، در محوط 1شاهواقع است، از سلسله و خلفاء

در عین بر و کوه واقع شده نوري و رونقی که آنجا دیده می شود در بیان نیاید، 
ت کماالت و زیارت مزارش بی آنکه خاکش بر زمین خلد برین می خندد و کیفی

  .کسی بگوید هویدا می گردد
  

موالنا کاسه گرانی بن امیر امیرالدین احوال آن به انوار وحدت فانی    موج
در گلزار نویسد دل او  .مرید خال خود موالنا فخرالدین علی واعظ است نیساارخ

عقل و نقل بود، توقّف در منزل کرامت و  ۀعشق و عرفان و زبان او کلید خزین ۀگنجین
                                                 

 ندارد»شاه«: الف.1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  224
 

بسیار کسان از درس استاد زمانه  ،داشت وي فنازرآتوطّن در هیچ مقامی نه نموده، 
از آنحضرت نقل است که خال من پیوسته در باغی تنها می رفت، روزي به . شدند

فرمود ترا تاب تماشاي آن نیست لکن به  ،عازم شده دستوري خواستم 1همراهیش
آن که دل شکسته نشوم همراه برد، چون به باغ درآمد درختان آن همه از  ۀمالحظ

مرا از حیرت بیهوشی فرو پوشیدن گرفت، بر پشتم دست  ،رکوع آمدندقیام به 
خود را رسانید، قوت درآن حال در من هویدا گردید، در نهصد و نود و چهار 

  .وفات
  

پیر او شیخ  2ن الکهتشیخ کیاحوال آن به ترك عالیق بالواسطه   موج
 ۀچون جذب .روزگار و صاحب دولت بود ةدر گلزار نویسد مرد عمد. است 3بالل

پشمینه در گلو انداخته خدمت پیر برگزید و  ةعشق خدا رسید همه را گذاشته پار
روزي پرسیدند که فرماندهی و دولت مندي و این . به ریاضت مشغول شد

وقت مدفونش کلمه  درین هر دو کدام ارا پسند می آید؟گفت درویشی، درویشی
  .از زبان او می شنودند

  

 معبود، آن مستحق به رحمت حضرت ةحق به سجداحوال آن جان به   موج
جهان نما  ةدر مرآ. نیشاپوري موالنا لطف اهللاودود، آن غش شراب بی حضوري، 

 ۀنویسد درویش صاحب حال بود، ابتدا شاعر بوده اواخر از همه گذشته در قری
جمعی از دوستداران . اسفراین توابع نیشاپور زاویه گزیده به عبادت مشغول شد

  .ضر کلبه بود هر چند صدا کردند فتح البابی نشدخه دیدنش رفتند در روزي ب
  

حضرت پیر . در دهلی بود رکّشاه لاحوال آن صاحب کمال منور   موج  
شیر گوید بسا صاحب کمال و عالی احوال، ابتدا حال جذب به کمال داشت آخر 
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اکثر به مقابر  ،سلوکش ارزانی شد، صدها مردم شب و روز پیرامون او می بودند
والیت فیروزشاه گذرانیده و از غایت تصرّف والیت سایر مجمع که بزرگان شهر 

لذیذ از فیض او از غیب می رسید و انفاسش در هر  ۀاطعم همراهش می گردید
 قادري مرید شاه رحمت اهللا در ایام طفولیت شاه مالّ. باب حکم قضاي مبرم داشت
  .اثنا عشر وفات یافت ۀیجمال هم نگاهی داشت، در ما منظور نظر او بود و با دیگر اهل

  

نام عبدالرّزاق  حضرت شیخ لهرهاحوال آن در وادي تصوف با بهره    موج  
نویسد بخشش شعار و نان دهی  گلزاردر . پسر خورد شیخ ابو الفتح مکّی است

چون به او مواخذه نمود او دست خود را بر  ،شخصی دزدي کرده. معمولی او بود
سر او گذاشت و قسم خورد اگر دزدیده باشم نابینا شوم، بعد دو هفته او نابینا 
شد، شب جمعه بستم جمادي اآلخر سال ششصد و هشتاد و چهار رخت سفر 

  .آخرت بر بست، در آگره مدفون گشت
  

را  عدم، آن خاتم کرامتاحوال آن ولی مسیح دم، آن بیدار ساز مسافران   موج  
ود و مظهرات موجود ج ۀوي سرمای ،مجدالدین موسوم بهموج  حضرت مالّنگین، 

غلّه خرچ  ةمالّ محمد صالح هرگانوي نویسد بقّالی بود پیوسته ذخیر ةدر تذکر. بود
ناگاه آن بقّال مرد، شیخ را خبر کرد، گفت وي  ،ا داشتیمهی خانقاهش
نداده است بگوئید مجدالدین گوید باذن اهللا تعالی درویشان و صوفیان 1حساب

برخاست و  ،شیخ گویند بقّال زنده شد ۀحساب ما را بده، بر وي رفته مقول
تا چهل سال دیگر بزیست، به تاریخ هشتم ربیع االول سال هفت صد و  ،بنشست

 .هشتاد و سه وفات نمود
  

حضرت  ،یقین هرااحوال آن اکمل الدهر و افضل العصر، آن سالک    موج
محمد صالح آرد  مالّ ةبخاري گویند در تذکرمحمد  ویرا معزالدین خواجه معزّالدین

در خوارزم بود، چون چنگیزخان . از مریدان خواجه ابویوسف همدانی است
                                                 

 ندارد»باذن اهللا تعالی حساب «..تا..»حساب درویشان «از:د 1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  226
 

او آگاه گردانیدند،  ةسلطان خوارزم شاه را به اراد. هند نمود ةخروج کرد وي اراد
م به یهند دارید ما می خواه ةشاه به مالزمت شیخ رسید و گفت شما از آنجا اراد

آن جماعه به توجه شما به کفایت  یم و شرّیمالزمت شما با کفّار محاربه نما
م، فرمود چنگیز خان از بالهاي محکم و قضاي مبرم است که به دیار اسالم یرسان

ته دفع آن به قوت ما و شما نیست، این حکایت بگفت و به اهل اسالم نازل گش
به هند آمد و ارشاد خالیق کرد، بعد چند روز به رحمت  ،سلطان را عذر خواست

  .ایزدي پیوست
  

احوال آن مقتداي عارفان، آن پیشواي کامالن، آن شیخ افضل حقایق   موج  
 ،مالّ محمد صالح نویسد ةتذکر در. شاهحضرت مادهوآگاه، اشرف الکاملین 

ازینجا قیاس باید کرد که شیخ بهاءالدین زکریا هیچ کسی را ازینجا طایفه کماالتش 
روزي شیخ احمد کاکی در مسجد اجمیر به . مگر شیخ مادهو را مقتدا نمی کرد

آواز حزین  هحضورش یک شعر هندي که آن را بدان زبان دوهره می گفتند ب
این آواز کالم اهللا بخوانی جمال در حال  هفرمود اگر ب خواند، شیخ را خوش آمد،

دنیا را پشت پا زد و در خدمت وي به  ،افزاید، این سخن در دل وي کار کرد
  .ریاضت مشغول شد و مشرّف به خرقه گشت

  

آن ظاهر خراب  احوال آن مستغنی الحاجات از تصرّف و کرامت،   موج  
از میر عظیم الدین نقل است  مادهو شاهو باطن سالمت، آن درویش حقیقت آگاه، 

ره متّصل یآنحضرت از شصت سال همراه پیر خود وفا شاه در موضع سمکه 
اوده آمده جدا از آبادي قریه دایره معین ساخته  ۀبسوه مضاف صوبتوابع  محمودآباد

سال مرشدش در قید حیات مانده به جوار رحمت حق  اقامت نموده، بست
 ي از خود بهاورا آنحضرت به شرکت غیر ةتکفین و نماز جنازز و هیپیوست، تج
وقت تحریر این اوراق شصت سال اقامتش در . بر مزارش اقامت گزید هعمل آورد

ر ساعت هر دم و هاوضاعی مخصوص و طرزي خاص از  ه،آن موضع گذشت
گاؤ داشت، صبحی آن را بغیر چوپان رخصت به  هچند ماد. می افتد هدهمشا
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چنان می هم ،نیایندودي و ارشاد کردي که به قطعات کشتکار کسی در فرم هچراگا
  .کردند، دیگر کوایف او بسیار بلند است

  

ل هسنب ۀاز قصب هنداکبر مشایخ  هساکن اتاو مغنّی نهشیخ مکّاحوال   موج  
بود،  هعلی قلی خان نویسد که وي در زمان اکبر بادشا ةدر تذکر. لی استهتوابع د

 شنیدم و از ارجمند اورا1خوارق بلند و کرامات ه،شرف زیارت اورا دریافت هبند
  .مزارش دیدم

  

ل هصفات و با خصال، ا هسید ستود میر سید محمد گجراتیاحوال    موج  
  .ل کمال بودهاهل حال فقیر صوفی مشرب ا

این  2ل کمال الریب، آن واقف اسرار غیب، آن سالکانهاحوال آن ا   موج
محمد صالح  3مالّ ةدر تذکر. نگرهحضرت شیخ موسی آبر، صاحب عرفان هرا ر هرا

خود بیرون آمد، زیر درختی به یک فرسخ  هخانقا از آرد روزي با جمعی اصحاب
، بعد ساعتی چند جغرات فروش رسیدند، به یکی هاستاد با طایف هر بر سر راهاز ش

بیار، آورد، جغراتی  هدادایش هجغرات از سر فالنی ب ةاز اصحاب خود گفت کوز
فرمود  بیرون افتاد، هکفچه دار از آن کوز هبود فرو ریخت، مار سیا هکه درآن کوز

الکت هل را فرو بر و خلق کثیر را از هاله ةکردند که بیرون رو و کوز همرا آگا
شیخ موسی بسیار جسیم بود، یکی سبب . بود که اینجا آمدم 4، این سببهامان د

ماست در  ةدربار 6موتوا قبل ان تموتواکه  5ه ایمما از طایفآن پرسید، گفت 
بر نمی خون گر ببرند آماسیده را گوشت ا ةخاطر یکی از حاضران رسید که مرد

                                                 
 »کماالت«بلند :د 1
 »ساکنان«آن:د .2
 ندارد»مالّ «:الف .3
 »نسبت«این :د .4
 ندارد»ایم« :الف .5
 ندارد»که موتوا قبل ان تموتوا« :د .6
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از گوشت  ةکارد طلب داشت و پار هشد هاو آگا ةآید، شیخ از نور باطن بر خطر
  .خون نبود ۀرگز عالقهران خود برید و پیش آن شخص انداخت 

  

 بی زنگ، آن به تاثیر انفاس تیر خدنگ، ۀصفاي باطن آئین احوال آن به  موج
 ،رغ از رسم ما و منیباز صحراي مودت، آن فاهآن یکّه تاز وادي محبت، آن شا

است از توابع رودولی، از نژاد شیخ عبدالقدوس  هینی دیه، سنیهمحمود س هشاحضرت 
قرار، تاج کرامت بر سر و از عاشقان سرشار و مشتاقان بی . بود هیصفی گنگو

شیخ  ۀخوارق در بر بود و تجلّیات رنگارنگ از کثرت حاالت حقیقت سبح ۀجام
منقوش  ۀشیار، لوحهجامع حاالت مست و  ،المکانینگ معدن المعانی، سیاح هفر

 هاکثر معامالت عجایب بود هب و حقهیرمز و اسرار، صاحب نصیب مقدمات موا
عبدالرّسول کمندي داشت و نعمت  هکه بیعت از شا هاز فرزندان ایشان شنید. است
ابتدا حال نوکر سلطان . ر بر کمال داشته، علم ظاهغالم علی حنفی یافت هاز شا

خود پر از  ةپس خورد ۀمجذوبی کاس هدر اثناء راوطن می آمد،  ود، از دکن بهب
 معرفت بر وي مکشوف گشت و احوال تغیر شراب بدو داد، چون فرو برد حقیقت
زار کرامت و خوارق بلند ازو هزار در هاست،  هشد، سلوك مستی آمیز وي را بود

ۀ قرآن به کدام حرف زیر آیصادق نام حافظ در روزي حضور محمد . شد هنقل شنید
مکرّر گفت این جا زبر است، چند قرآن  خواند، حافظ برآن حرف زبر می دانست

حافظ مقرّ زبر بود آنحضرت  یافت لیکنر قرآن زیر همجید حافظ طلب داشت در 
خود رفت در حمایل  ۀحافظ به خان فرمود در لوح محفوظ این وقت زیر می بینم،

. حافظ قایل شد و مقرّ کرامت گردید هرا دریافت هقدمخود دید زیر بود، این م
او را گرگ برد، بعد چند روز که سراي خود آمد  ۀآنحضرت به سیر بود، صبی

ص نمود، بعد دریافت فرمود باك نیست بعد  هدخود را غمناك دی ۀلیها تفح
آورد و پیش گذاشت و برفت، ازین  هن کردهآنحضرت را در د ۀساعتی گرگ صبی

بیستم شعبان وفات  اماتش بسیار است این مختصر گنجایش آن نیافت، بهجنس کر
  .انسوي بودهعبدالرزاق  هکرد، معاصر حضرت شا
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، سرو رهما د علی متخلّص بهمرزا محماحوال آن درویش و شاعر    وجم  
بود، مریدخان خطاب داشت، آخر ترك  هآزاد نویسد بدایت حال مالزم داراشکو

 ةانجا از تذکرهم. به مراد رسید هنامرادي گزید ةید شد و شیوجاي مر هنمودآن وادي 
است میر بخشی  هاوقات بر شما زیاد1آرد که روزي بدو گفتم که عسرت سرخوش

دو را در خدمت تو رسوخی کامل است چرا فراغت معاشی  همهو تن بخشی 
و زنی مناسب کنند که با نعش هندگفت تو می خواهی که مرا به آن  هی؟نمی خوا

بسوزد و از حرارت آتش بگریزد، مصنّفات مثل دیوان و  که دهر خود بخواهشو
 هان بادشاهج هن آرا بیگم دختر شااهمثنوي متعدد دارد و مثنوي مختصر در مدح ج

  :فرستاد ه، او به طریق نذور چیزي فرستاد آنحضرت این شعر نوشتهگفت
  ان و فیضش آشکار استهخود پن که    ذات او صفات کردگار است به

  .در گذشت هشتاد و نهر و زاهدر یک
  

از مریدان  شیخ مویدالدین جنديارجمندي  ۀاحوال آن سلطان مرتب   موج  
فصوص براي او شرح کرد، در اثنا  ۀشیخ صدرالدین خطب. شیخ صدرالدین است

از غیب وارداتی بر شیخ مویدالدین گردید، اثر آن باطن اورا فرا گرفت و تصرّف 
او شخصی وارد بود که دعوي  ۀاد آمد دید در کلبعجیب کرد، چون از شام به بغد

ادت این دعوي خواست وي هت شد، شدي ام و از شیخ مالقاهمی کرد من م
  .قبول نکرد

  

 ۀدر رسال حضرت موالنا بخاريبیقراري  احوال آن مدام در عشق به   موج  
 هباالي منبر برآمد هانیان نویسد سی سال عمر داشت، در مکّه معظّمهملفوظ مخدوم ج

می کردند و به ذکر مشغول  هپار هگفتی، از لذّت برکت گفتارش مجلسیان جام هتذکر
  .می شدند باز به مصر رفت

  

 هو جالل، آن به عشق دوست وال هاحوال آن ولی صاحب جا  موج
                                                 

 اوقات»عزت«که:د1
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در کرامت االولیا نویسد که  شیخ ابوالمکارماحوال، آن به کرامت منور مالزم، 
روزي با اصحاب خود . ر و ارشاداتستخداوند تصرّف و کرامات صاحب اسرا

چون اسرار محبان در  در اثناء کالم فرمود که ،محبت می گفتسخن شوق و 
ر نوري که مقابل انفاس ایشان شود هبت و جالل هیجنبش آید نزدیک سلطان با 

گردد و در این اثنا نفسی گرفت سی و چند قندیل که در مسجد  هخمود و کشت
 چون اسرار ایشان به تجلّی بعدش فرمود که .ستمی سوخت در زمان فرونش

نس و جمال در عیش و کامرانی گردد  ر ظلمتی که در آن ساعت محاذي هانوار اُ
ا هقندیل همهانفاس ایشان شود روشن و منور گردد، این بگفت و نفسی بگرفت 

روزي به محفل خود ذکر دوزخ و عذاب آن . بودند باز منور شدند هکه فرو برد
 هعذاب برخواند به را ۀیخ آیش ،، از حضّاران یکی انکار دوزخ التماس کردمی کرد

بعد ساعتی شیخ براي او . ادهبینی دود از دماغش بر آمدن گرفت و طپیدن آغاز ن
 هیوش آمد قایل شد و گفت اگر تو توجهعذاب نجات یافت، چون به دعا کرد، از 
  .بودم همرد نمی کردي

  

، آن ه، آن از اولیاي ذیشان و چیدهاحوال آن صاحب خوارق سنجید   موج
، در کرامت االولیا نویسد وقتی نهیحضرت شیخ موسی بن مان، هیدر کرامت علیا برا
، 2به خدمتش آورد، شیخ آن پسر را بر خود بطلبید ههار ماهچ1زنی کودك خود را

طفل گفت، از آن روز طفل به  و اهللا احدهقل آن کودك چون آمد شیخ گفت بگو 
  .تی و سخن گفتیرف همپاي 

در  قاضی محمود دریایی تاییهمخور دریاي بی  هاحوال آن غوط   موج  
حافظ غالم رسول . دارد هاز احمدآباد گجرات فاصل هکرو هکه پنجا هدار ههسو ۀقری

در حین . گوید که بسا صاحب کرامت و به غایت خوراق عادات بلند بود گجراتی
اوست آبش  ۀزیر روض جوئی که حیات خود در گدایی پسران از روي کرامت در

                                                 
 چهار ماهه»هنود«کودك:د 1
 »بطلبیدن« :د 2
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ري روغن زرد در آن هبه روز عرس از چهار گ همبود بالفعل  هرا روغن زرد کرد
ا حاضر می شوند از آن هوکهجو جاري  می باشد، زواران که به کثرت تمام لک

ري به دستور هار گهو روشنی به کثرت از آن روغن می کنند، بعد چروغن می خورند 
  .آب می شود 1در دریا

  

امت، آن هکبریت احمر بالکرامت، آن ولی صاحب ش احوال آن  موج  
در کرامت االولیا نویسد از بزرگان و برگزیدگان  حضرت شیخ مقبلجالل مشکل 

روزي جمعی پیش او رفتند و از . می ماند هدر ویران هبود، از خالیق انقطاع کرد
 یی؟ گفتگو میگفتند یاشیخ تو چیزي ن. کرامت اولیا سخنی زدند، او خاموش بود

کردندگفت من آن را  هدرین میان سخن کنم، چون مبالغ من چیستم و کیستم که
کشت بادانجان که پیش . دانم که این کشت بادانجان را از شاخ و برگ طال سازد

شخصی درخواست کرد اگر فرمایند اندکی ازین . نگاه او بود فی الحال طال گشت
خالص بود، آن جماعت  برگیرم، رخصت داد، شجري از بادنجان برکندید طالي

  .کشت بادانجان شد همهنجان شو ادبه کار خود آوردند، مابقی را گفت با
  

 ۀر طالب، آن به توبه هاحوال آن صاحب کشف غالب، آن امیدگا  موج
مرید شیخ عالءالدین سمنانی  ه، به دو واسطفرامی هشیخ محمد شاحامی،  خالیق
االولیا نویسد در سفر حج نزدیک در کرامت . هام بودهصاحب کشف و ال. است

زد، حضّار سبب آن  هنعر هبود ناگا هقب نشستري منزل نمود، مراهخرابات در ش
 هر بر من کشف شد، زنی به غایت جمیلهپرسیدند، گفت این وقت خرابات این ش

او را به من بخش، به سر من در دادند چرا نگویی که اورا  هیبه نظر درآمد گفتم ال
  .یافت} توبه{ان وقت توفیقهمآن زن  براي تو بخشم

  

، موضعی موالنا مصلح الدین کرکی ،احوال آن ممدوح تاجداران ترکی  موج  
در . مردي عزیز و صاحب والیت بود، حفظ قرآن داشت ،است از موضع بداؤن

                                                 
 آب»با«در دیرا:د 1
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لی آرد که وقتی شیخ با هان حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دبکرامت االولیا از ز
رفت بدست اصحابی را باراك بود، شیخ گفت خیار اصحاب خود در صحرا 

است، او گفت باراك است، از دست خود ساخته ام، شیخ گفت خیار می ماند و 
  .خوردند ها ههمار نمود قسمت حضّ هاز کارد تراشید هاز دست مرید گرفت

 
کنّیت  حضرت محمد بن فضلاحوال آن در محقّقان متصوفان افضل،   موج  

 همتعصبان بی گنا. است و اصل از بلخ، مرید شیخ احمد خضرویه بود ابوعبداهللایشان 
ر را هل شها هر کردهیاالولیا آرد روزي تشۀسفیندر . ایشان را از بلخ بیرون کردند

از اقوال اوست . ادند و پا دراز نکردندهسخن نگفت و پشت باز نن کرد و نفرین
شک و مرجع عارفان به خدا در بدایت بود و  ةیقین است و ریا ثمر ةاخالص ثمر

از اقوال اوست . چ نتایج برنخاستهیمرجع عوام بعد از ناامیدي بعد از آن در 
د در دنیا هو زمریدي که طالب دنیا باشد آن نشان ادبار و نگونساري است 

ترکست اگر نتوانی ایثار کنی اگر توانی خوار داري، وفاتش در سال ششصد و 
  .، قبر در سمرقند استهقولی دوازد و به هنوزد

  
لقبش  موالنا محمود زاهداحوال آن در اتّباع سنّت فرد و واحد،   موج

متابعت  تهروي است، از جهر شاگرد موالنا نظام الدین هظا جالل الدین در علوم
 هدر تقوي و ورع جهد بلیغ می نمود، در ذي الحج ه،عالی رسید ۀمرتب شریعت و سنّت به

  .راتستهشت وفات، قبرش در مرغاب هفتاد و هفت صد و هسال 
  

احوال آن بی نظیر کماالت انسانی، آن صاحب اسرار حاالت   موج  
فاروقی  حضرت مالّ محمودربانی، آن واقف علوم صوري و معنوي،  هدرگاخاصان 
علماء  ةاودر مآثرالکرام نویسد نقّ. شاگرد شیخ محمد افضل است جونپوري

در حکمت و فرائد در فن بالغت  هحکماي مشّائین، شمس بازغ ۀاشراقیین و سالل
او را  هان بادشاهجهسالگی فاتحۀ ترویج سایر علوم خواند و شا هفدهامال کرد، در 

موضعی تجویز مالّ نمود  در هدر صدر نشین راغب ساخت، وزیر مانع آمد
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رمودي از وقت علماي تفتازانی بودند، استادش ف هتجویز کرد همحکماي پیشین 
ر کسی نشان هاجتماع دو فاضل به این فضیلت در یک ش اند هو جرجانی که رفت

یعنی مالّ محمود و دیوان عبدالرّشید که ذکرش در خلفاء بندگی شیخ محمد  هنداد
مطابق کرامت باشد آنکه روزي با جمعی به  محمود که الّحاالت م هاز جمل. هنوشت

بر سر حوضی ایستاد، گفت این قدر آب درین حوض است، حریفان  هسیر برآمد
از آن حوض برآوردند که اثر و نشان بر  هبعد انقضاي ایام قدري آب وزن کرد

به تجاهل  هآوردن آب معلوم نمی شد، به تقریبی باز مالّ را بر حوض آورد
پرسیدند که آنروز درین حوض چه قدر آب گفته بودي؟ نگاهی کرده گفت 

بر صدق مقال و  ،موجود است مابقی هینقدر من آب ازین حوض برآورده شدا
 هب حکما بودهاو بر مذ ۀر است که رویهچون ظا .حکمت کمال او قایل شدند

خاطر نداشت که احوال او را نویسد، چون به احوال شیخ به    اوراق  ةنگارند
الّ محمود او را افضل استادش که قطب االقطاب وقت خود بود دیدم که از فوت م

لم در هر نگردید و به روز چهاو ظا ةرح و نشاط بر بشرالمی رو داد که از آن باز ف
درد و فراق او ازین عالم برفت دریافتم که اولیا را سواي دین و اسالم از دیگر 
لیاقت و علوم کار نمی باشد، اگر مالّ محمود الیق الم نمی بود مرشدش متالّم 

  .تّفاق افتادجري اهزار و شصت و دو هربیع االول سال یک همنشدي، وفات مالّ ن
  

آن معالی منزلت اقلیم  احوال آن عالی مرتبت وادي والیت،   موج  
از  محمود نبوي الصامی هخواجرچه گویم ازآن برتر هدایت، آن مست جام ناکامی، ه

خوارق او را ، 1د شبستانهدردکشان محبت، شا ۀاکابر اولیاي عظیم الشّان و سرحلق
لوي حصر جنوبی او ناودانی هید که پگو میازاینجا قیاس باید کرد شیخ امیراهللا صنا

آسیب دفع می  هنداست که آسیب زدگان برآن می نشستند و سر خود درآن می د
شود، و همچنین دیگر کرامت لحظه به لحظه ساعت به ساعت از مرقد شریفش 

  .بیعت او معلوم نشد ۀسلسلفیض جاري است، سال وفات و  ةمثل فوار
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 هدر سورج گر هحضرت موال شا ه،احوال آن سیف زبان بی اشتبا   موج
 هشا. است هف بودمرد عظیم القدر و صاحب تصرّ ،صل منگیرد متّتوابع عظیم آبا

شریفش مدام نوبت می نوازند و طعام وافر به  ةروایت نمود به درواز همعصوم سنا
بندي خادم  هاست، نیچ هصاحب خرق بود هند،مسافران اقسام اقسام می د

 هبند ۀر ساخت امروز ماري به خانهاست، روزي به خدمت او ظا هآنحضرت بود
او  ۀا مار به خانهروز صد ه، بعد ساند هتو آمد ۀا مار به خانهزارهرمود ف ه،آمد
  .نوعی تصدیع ندادند، وقت تحریر اوراق بصدر حیات هل خانهر شدند و به اهظا

  

شیخ  هزمان ۀاحوال آن صاحب عنایت و غریب پروري، آن یگان   موج  
ك می مبار هاورا شا هاسلیم شا .هدریافت نشد هنام مرشدش و سلسل مبارك الوري

اد و غالباً دعوي سیادت می کرد و نزد افغانان اعتماد هگفت و کفش پیش او می ن
و فرار ایشان از مغوالن بعضی  هآن طبق 1نگام زوال و ذلّتهعظیم داشت چنانچه 

 ۀبه قلع 2هشیخ االسالم فتح پوري را به کمانداري حالتی عجیب مقید ساخت هافاغن
ص اور در آنجا رفت و باعث متخلّپش هبردند و شیخ مبارك از الور به راور هنبرنت

انجا از هممشرّف گردید،  هۀ ثانی به زیارت کعبۀ معظّمشد تا مرتب شیخ االسالم
سالگی بودم که شیخ  هبدایونی روایت آرد که فقیر در آن زمان در سن شانزد

صد هن هوالد ماجد خود در پشاور مالزمت کردم، بعد از آن در سن هراهممبارك را 
الور عازم  هبزرگ در اجمیر از را ۀزیارت خواج هبادشا که یقتفت وهشتاد و هو 

اتم  هود و بذل و ایثار بر وجفتح پور بود باز مشرّف شدم، الحق صاحب کمال ب
سالگی عالم فانی را پدرود  هنود و ن هدرین نزدیکی در سنمی شود که  هشنید. داشت
  .هوفاتش بنظر نیامد هکرد، سن

  

 ونییصاحب بدا میان مصطفی گجراتیاحوال آن واقف اسرار سماواتی   موج  
یکی از . که در گجرات بود و سودا مشغولند بود هرهبو ۀاصل از طایف نویسد که
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تا آخر  هفقر و فنا پیش گرفت ۀبه میر سید محمد جونپوري طریق هیاران بی واسط
زمان بعد تسخیر والیت بنگ به  ۀچون خلیف .هعمر درآن وادي استقامت نمود

 ،حسب حکم از گجرات آورده خان ثانی میربخشی او را باجمیر رسید آصف 
دویه می نمودند، او مجیب بود، هم ۀاز شیخ تحقیق مسئل هعلما نمود شبی مجمع

ي در بحث به موجب شیمیۀ لئیمیۀ هندم هیبه امتداد کشید، حاجی ابرا همناظر
خود کلمات می کرد شیخ را آزار داد و فقرا آنچه در کتاب شرح گلشن راز 

است او  مرید میر سید محمد بخشی هجی که بی واسطهیمحمد التصنیف شیخ 
بود به  هباز آورد ها هدویت می کرد و بر سر آن فتنهدر زمان خود دعوي م هم

چون این سخن مخالف مدعاي شیخ بود باعث غبار . شرح و بسط نقل می کرد
 هواجخ ۀبعد رسیدن به فتح پور او را فرمودند که چند روز به خان. گردیدخاطر او 
 هیبنابر تالفی آن تقصیر به طریق عذرخواور به شیرین قلم باشد، همش عبدالصمد

پیش آمد و استعفا نمود، ضعف بسیار داشت رخصت به دیار گجرات دادند، در 
  .بود هشتاد و سهصد و هدر ن هزندگی قضا کرد، این واقع هتا منزل مقصود نرسید هرا
  

اطوار  به احوال آن عظیم القدر فی االسرار حقیقت، آن شمس بدر  موج  
 معصوم هحضرت شامرحوم، اکمل روزگار  هیآن مدام در عنایت و افضال ال طریقت،

 هبیعت او دریافت نشد ۀعظیم آباد، چون سلسل ةبلد محالّت من هساکن نورپور
معصوم مردي عظیم القدر با جمیع  هدر متفرّقات نوشت، الغرض شاازین باعث 

 هدیو ۀا من اعمال پرگنهآمد رکنان در قریهبود، سی هانسانی آراست فضایل و کماالت
وایش در غایت اعتدال و از هکه مسکن شیخ نور محمد قدوایی جاي پر فیض و 

ل دالن بود رسید، شیخ نورمحمد قدوایی هجوي کلیانی و وقوع بر الیق استقامت ا
 ۀبه کمال نیازمندي و اعتقاد در خدمت گذاري او کوشید بر لب جوي نزدیک قلع

از کثرت باران آب جوي  کهساخت، بعد چندي پري براي آنحضرت هخود چ
طغیانی نمود شبی آبش از مکان استقامت آنحضرت در گذشت، پس او باالي 

یک تیر انداز ساحل دریا ملحق  ۀپل ۀدر دریا روان شد، به عرص هپر خود نشستهچ
پرش قرار گرفت او فرود آمده به جاي مصفّا و مرتفع درآن هجنگل آن قریه بود چ
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 هبه مثل بوستان آراست هیدرت الو غیر مثمره از قضا و ق هاشجار مثمر جنگل که
ایی هو تن هان وقت از جهت تفرقهمشیخ نور محمد قدوایی . بود نشست

ا هانجا رسید، از کمال نیازمندیهم هبر کشتی سوار شد هآنحضرت مضطرب گشت
ین است که فقیر در همخود کرد، او گفت رضاي حق  هتواضع اقامت به خانقا

در ملکیت خود داشت شیخ  همچون آن مکان ب. ین جا باشدهمحیات و ممات 
ت عمر همد نورمحمانجا مکانی براي آنحضرت ساخت و لوازم خدمت تا مد

و از حصر ترقیم زاید بود  هکماالت و خوارق عادات ازو که سر زد. فوت نکرد
فش که مطلق اوالد نداشتند فرزند اکثران از یمن الطا. ذا به اختصار پرداختهل

سر قبر او می آمد و میر سید مدام بر  هانسهاق عبدالرّز هحضرت شا. حاصل کردند
ولد موالنا مالّ نظام الدین  به زیارتش می رسید و مالّ قطب الدین هاسمعیل نیز پیوست

انجا به جوار رحمت هموم نگشت، هخدمتش می رسید، تاریخ وصالش مفمدام به 
  .پیوست حق

  

ویسد فت اقلیم نهدر  حضرت میرم سیاح احوال آن مشغول باهللا   موج  
به ذکر باري  هیشهم. اعتقاد بود هاد پاکیزهو نیک ن همرد وارست همرید بابا علی شا

بدین  هزل آمیز و مطایبه مایل گفتهبنابر ستر احوال اشعار  ه،تعالی مشغولی داشت
  :روش به مردم می نمود، این شعر ازوست

  شد اوقاته صرف ودهبی دریغ و درد که    م نجاتیگذشت عمر ز مستی نیافت
  

جد اعالي پدري  محمد نامی هخواجاحوال آن سلطان اقلیم گمنامی   موج  
در رشحات نویسد اصلش از بغداد اصحاب خاص . عبداهللا احرار است هخواج

ابوبکر . ابوبکر محمد بن اسمعیل قفال شاشی که از اعظم علماي شافعیه است بود
یک سال به کفّار طرف روم غزا نمودي، سال  هقسم ساخت همحمد عمر را به س

ی، سال سوم ا داشتهعلم شریعت و طریقت مشغولی ةر خود به افادهدیگر در ش
در شاش توطّن  هشیخ نامی از عشق صحبت مرشد ترك وطن نمود. حج رفتی

 هاحمد یسوي بر مزارش رفت هاسمعیل اتا مرید خواج. خوارق عالنیه داشت. گزید
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این و آن  هکسی تعریف او را بیان نمود از زبانش برآمد ه،سن وفاتش تحقیق نمود
  .ر چند سعی نمود چشمش به نشده سی در چشمش افتادخبکار نمی آید فی الحال 

  

فت اقلیم هدر  حضرت شیخ مومنن هیمباغ م ةدناحوال آن خرام   موج
حج به  ةصوفیه عارف باري شیخ عبداهللا انصاري به اراد ۀنویسد از نیکان طبق

نیت  شیخ مومن گفت چه ،رسید در مسجد از شیخ مومن مالقات کرد شیراز
داري؟ گفت نیت حج، گفت مادر داري، گفت آري، گفت باز گرد و پیش مادر 

حج  هخوش نیامد به شیخ مومن گفت من پنجا هشو، چون شیخ عبداهللا را این کلم
  .بی زاد آن را تو بگیر و تو خوشنودي مزاج مادر مرا بخش هنهام سرو پا بر هکرد

اج و ابوجعفر عمر بن اسحق هالدین منشیخ محمد بن عبدالملک و سراج  
ر یک صاحب خوارق هاد نامدار و اوتاد واقف اسرار هفت اقلیم نویسد از زهدر 

شاعري داشتند از  ةشیو هعلیه و کرامات عالنیه صدرنشین محافل متّقیان بودند، ن
ر فرد این است، هي ایشان برآمدي فردي از ها هغایت جوش شوق آنچه از نال

  :دمحمد گوی
  معتبر است که نیک داند کسی    روزگار بر غیر استگردش 

  :زبان سراج الدین است 
  ر شادي که بود پاکش کرديهاز      جر درد ناکش کرديهز  آن دل که

  :ابوجعفر گوید 
  ام هبا لب خشک و رخ تر بود    ام هدوش در سوداي دلبر بود

  

لیم اق فتهدر  شیخ محمود شبستريۀ برتري مرتب 1احوال آن فایز   موج  
ري و باطنی بخشی تمام و هار، از علوم ظاهنویسد فرید روزگار و وحید لیل و ن

 هین و گواهدي مبرهچنانچه اشعار گلشن راز بر احوالش شا هنصیبی وافر داشت
رسانید  همخاطري ب ۀنی عالقهوقتی یکی از اقرباي شیخ اسمعیل س. صادق است
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نوشت و وقت تصنیف گلشن نام او شاهد را که در بیان عاشق و معشوق به  ۀرسال
ار تعشّق آن جوان می نمود، خویشان او مانع شدند که مردم را سبب هاظ همراز 

  :انکار می شود او قبول نکرد و این رباعی تصنیف نمود
  جز عارض آن شمع شب افروز مباد    جز آتش عشق در دلم سوز مباد

  1دلم شاد نباشد ز غمش روزي که
  1غمش

   آن روز مبادمن از گردش ایام   

جري به عالم قدس خرامید و غیر گلشن راز شعري هفت صد و بست هدر سال 
  .مدفنش شستر توابع تبریز هازو نشنید

  

حضرت  ۀخلیف اییهممحمد بابا  هخواجنمایی هاحوال آن مرشد ر  موج  
اءالدین نقشبند را نظر قبول به هب هفت اقلیم نویسد که خواجهدر . عزیزان است

وان آنحضرت که هندر قصر هاءالدین بر هب هخواج او بود و پیش از تولّدفرزندي 
گفتی که از اینجا بوي مردي می آید چنانچه روزي فرمود } می فرموده{گذارش

بود، جد وي  هگذشت هروز از تولّد خواج هکه آن مرد متولّد شد، تحقیق کردند س
ان مرد است که همود این برد، او به کنار گرفت و از حضّار فرم هبه خدمت خواج
ام عنقریب است که مقتداي عالم گردد، پس امیر کالن را  هآن دادچند بار بشارت 

  .فرمود از تربیت او مقصر نشوي
  

درویش با  هحضرت سیدي مول هالدولءاحوال آن در کماالت مثل عال   موج  
لی هن رسید، گنجشکر فرمود قصد دهبوالعجب طریق بود، از باالدست به اجود

درویشان فتور ه با آمیزش ایشان از سابق بداري فاما با سالطین و امیران نیامیزي، 
ساخت و تصرّفات بی  هیخانقا هلی آمد آن را فراموش نمودهپس او به د هواقع شد

لطیف به امراي حضّاران در دادي، جماعتی کثیر به  ۀنمود که اطعم شروع هانداز
را گفتند حاصل این اجماع خلق براي خروج بر  هوي آمیختند، غمازان بادشا

 هاالسرار از صابري روایت آمدةدر مرآ. او را به عذاب بکشت هادشااست، ب هبادشا
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که آن روز من یاد دارم که سید موال را کشتند بادي برخاست و تمام عالم تاریک 
ت الکهان روز در سلطنت فتور افتاد و قحط عظیم واقع شد و باعث همشد، از 

  .شد هدیگر کشت هنیز از بادشا هعالم گردید و بادشا
  

از دانشوران بود، ابتدا از  لويهحاجی مجدالدین جاجرمی داحوال   موج  
سیر سلوك را از  هبدو رسید هیسماع و حاالت صوفیان انکار داشت آخر جذبۀ ال

موافقت زار مقام است اول هفت صد هاز اقوال اوست محبت را . بزرگان تمام کرد
ین مقام چون کسی را ا. ادن استهبا محبوب و کمترین پایه سر بر فرمان او ن

قطب االسالم، از گلزار  هخواج ۀادن دشوار افتد و در زمانهقدم ند فراتر هدست بد
عمرانی صاحب وافر علم بر کنز و مصباح و حسامی  ابرار، موالنا معین الدین
او را با نذور بسیار به طلب قاضی عضد به شیراز  هحاشیه دارد، تغلق بادشا

باز داشت، عمرانی  هندو از سفر  فرستاد، سلطان آنجا کمال دلجویی قاضی نمود
  .عالمی را فیض علم رسانید

  

ر، آن برخلق هر، آن در عشق مصفّا و طاهاحوال آن با کرامت ظا  موج  
 ینو معین، قطب وقت ممدین طالبه ل هوي از ا سلطان مجدالدعسکر بود، وي را مجدالد

یعنی در ترك و تجرید و توکّل نظیري نداشت و درویش محمد چرگر  می گفتند،
روزي در مسجد . رات بسر برديهیکی از ابدال بود و در جامع  هخرج آب سازند

او را چندان بزد  هشد، خادم مسجد دانست بول کرد هآب او ریخت ةبود کوز هخفت
وح گشت، چرگر آهی بزد و برفت، مسجد از چوب بود که اعضاي وي مجر

د عقب سلطان مجدالدین طالبه را خبر کردن. بسوخت از آن آتش به بازار رسید
او اشک خود بر آتش زد فی الحال سرد  ،گفت مسجد را سوختی رگر رفت وچ
خود را داد که  ۀرات را گرفت به مجدالدین گفتند او خرقهوقتی سیالب  .شد

امام فخرالدین رازي در وقت او بود، . دارند چنان کردند آب باز رفت برابر آب
  .نشد هسال وفات دید

سید محمود بن سید سماء خرد بن سید احوال آن مقبول حضرت ودود   موج  



 
 
 
 

 اربحر زخّ  240
 

در گلزار نویسد ترك  .در جوانی لقبش سید خان بود .است ن ناصربسماء بزرگ 
گویند . گري نموده تمام عمر در ریاضت کشی و درویشی گذرانیدهدولت و سپا

 هما بهور داشت آنچه از مشقّت آن هو پیش نرمندهزار غالم هسید ناصر مصري 
 بکسه د ما بکس گفت سیه روزي غالم ب .شان کرديرسیدي خرچ مسافران و دروی

اطفال داریم به عسرت می  هل شدهمتا ها ههممی دارد و ما  هغالمان خرچ خانقا
لی هبه د هچون برآن مطلّع شد بی خبر و اطالع قلندروار برآمد هخواج. گذرانیم

ور، آن  هرهدرویشی را یافت از علم کیمیا و سیمیا ب هرسید، به حصر فیروز شا
اکسیر بدو داد و  ۀنسخ هدختر خود را مع هن خصلت او راضی گشتدرویش از حس

کیمیا به سید  1ناصر. به خوبی کفایت است هخرچ خانقا رخصت وطن نمود که براي
. بر نگارد هدریافت هلی فرستاد که خبر اوستاد را از حصر فیروزشاهبه د همحمود آموخت

به مندو  هساخت بر روش درویشان جمع هیسید استاد را بر جا نیافت آخر جمعی سپا
  .داد رواج اسالم به مندو هرفت و زمیندار آنجا را اخراج نمود

  

از اوالد شیخ ابوسعید ابوالخیر است، در  هنهموید م هخواجاحوال    موج
د و عبادت به هز ه،علم صوري و معنوي یکتا بود، خرق عادت بسیار ازو سر زد

  .کشایی امام بود همرتبه داشت و در عقد
  

ف کماالت بلند، آن مورد حاالت ارجمند، آن از احوال آن مشرّ  موج  
در  .از بزرگان و مشغوالن بود حضرت شیخ میرا گرامیقطب وقت  ،نامی عانمتور

قصد مالقات او روان شد و آن درویش از خواب ه آرد درویشی ب  کرامت االولیا
در خواب دید که  هر مقصود رسیدهرگز دروغ نمی شد، نزدیک شهمی دید  که

مزارش باشد که زیارت  گفت چه ،بیدار شد و حیران ماندمیرا گرامی فوت کرد 
ص  هر رسیدهبرگردم، در ش هنمود است،  هگفتند او زند2نشان گور میرا گرامی تفح

گفت خواب تو راست  هشد هاو آگا ةچون رفت و مالقات کرد میرا گرامی بر خطر
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ر شب مشغول به حق می بودم دیشب از آن دولت محروم ماندم هاست که من 
  .هبرّا شدمیرا گرامی از حیات م م در دادند کهندا به عال

  

آن در  ،آن مشایخ اکبر کماالت ،حاالت 1احوال آن ولی عجایب   موج  
در . از اولیاي کبیر بود 2حضرت شیخ مغادربه غایت دالور، قطب وقت  هدهمجامیدان 

رد صدیق مالقی منویسد وي مامور شد تا در بالد کفّار رود و با  کرامت االولیا
   ر می کردهبر مردم ظا اررو داد اگر می خواست خود  اوه لتی بشود، آنجا رفت حا

ر کرد، کافري او را هروزي خود را ظا. و اگر خواستی از نظر خالیق مستور ماندي
یکی از اکابران آن قوم او را خرید . در بازارش فروخت هاسیر ساخت هگرفت و بست

ا هجمرما انداخت و هروزي آنجا فرش. تعین ساخت هو براي خدمت سکّان بتکد
را بدر ازآن حصر کردند مگر  همه هآمد هادند، سلطان وقت به زیارت بتکدهن

مکان خالی  هبادشا. انجا ماند و خود را از نظر خلق مستور ساختهمآنحضرت 
به نماز مشغول شد، از عالم غیب به او فرمان شد که ترا براي مالقات مرد  هدید

ر ساخت، هخود را ظا ،تین اسهم آن مرد صدیق هصدیق که آمدن اینجا امر شد
سبب بعد دادن سالم نماز پرسید تو کیستی؟ گفت همچو تو مسلمان،  هبادشا

خلق  ر ساخت و پرسید با این حال چه طور درینهآمدنش را پرسید، امر باطن ظا
دارد که در مسلمانان مرا میسر نمی  ها هبسر بري؟ گفت ماندن من درین قوم فاید

و تعالی  هشد، گفتم تصریح کن، گفت توحید و اسالم من محض براي حق سبحان
ل اسالم را از هالع نیست و نیز نفع می رسانم ان اطّآراست و دیگري را ب

ل هان اسالم می شدم میسر نمی شدي که این قوم را از سر شرّ اهبزرگترین بادشا
ز ارم و تصرّفی ازین جنس مار ا ببین و گفت به حال خود شو او ااسالم باز می د

ل هاستاد و گفت خدمت گذار ا هساخت فی الحال بر در بتکد هنظر خود را پوشید
حاضر کنید، بادشاه فرمود این مرد خالف ملّت را از شهر بدر کنید به انعام  هبتکد

  .اسالم باز آمد رخصت ساختند او به بالد هو امداد پس مرکوب و مبلغ داد
                                                 

 حاالت» حجاب«: د 1
     »وفادار« شیخ:  د 2



 
 
 
 

 اربحر زخّ  242
 

مرتاضان، آن سلطان اقلیم  ۀآن سرحلق ،احوال آن جویبار احسان   موج  
و در  هآمد هندرات به هاز  ویسد کهدر گلزار ن رويهحضرت مبارك خان معنوي، 
به تالوت  هساخت، پیوست هو خانقا هوبه از سرکار کالپی عزلت گزید، خانهقصبۀ م

اش  هر روز بر دروازهقرآن بودي و ایثار تواضع محتاجان به این روش داشت که 
ر یک را کفافی از نقد   همی شدند  همصدا می نواختند، گدایان غریب و مقیم فرا هنقّار

چون وفاتش رسید دریا نام خادمی را که . ین منوال عمر گذرانیدهمبر  می داد،
او بود طلب کرد و پرسید امروز تقسیم محتاجان  ۀوذ ذمو تقسیم نق هنواختن نقّار

کردید؟ گفت نی، فرمود در آوندي که زیر اورنگست پول کم یافت و نیازمندان بسیار 
 ه،گفت پنج تنک هم؟بددید، در حیرت رفت، باز پرسید دادي؟ گفت سر آدم چند 

به تقید ارشاد  ال نمود، بازهمد کرد، اهارکس وفا نخواهد نقودي موجود است به چید
حاضران پول رسانید و  همهگفت چند، گفت فی کس یک مشت، به  ه،کرد که بد

یافتند چادر بر روي خویش  همهآوند خالی نشد، چون به آن حضرت معلوم شد که 
  .جري بوده ه، سال شش صد و شصت و س1کشید و به علوي عالم شتافت

  

در گلزار  منصورحضرت درویش احوال آن از کماالت معمور    موج  
در وقت و زمان . منزل بود که به تحریر نیاید هدل و رفت هغایت شسته نویسد ب

میر علی شیر نوایی به نسبت او به غایت . است هموالنا عبدالرّحمن جامی بود
  .بیشتر روزگار او به صوم وصال گذشتی. اعتقاد داشت

  

ور ذوق و گنج شیخ معروف بن عثماناحوال آن مشایخ عالی شان    موج
در گلزار نویسد زاد بوم قریه پامر از اتفاقات . ر علوم و عرفانهوجدان کان جوا

دایت خالیق آن دیار هکّر است گذارش افتاد به هصیت پور که سرحد ملتان و ب
  .مرید شدند از معاصران قاضی قاضاً است هو م هکوشید چنانچه ک

وا هۀ از شام است آب و نابلوس قصب د نابلوسیشیخ محماحوال    موج
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به دوستی  هشت زمین گویند، از زادبوم برآمدهخوب دارد، سیاحان آن قصبه را ب
ر سال برین وضع گذرانیدي هصاحب والیت مصر به مصر رسید و توطّن گزید، 

به عزم  هار ماهبه سفر مکّه داشتی و چ هار ماهبه درس علوم صوري و چ هار ماهچ
ین دستور زندگانی نمود، همتمام عمر به . نشستی هفتر گ در اسکندریهاد فرنهج

  .عاشر وفات کرد، در مصر مدفن یافت یۀدر ما

از خوبان  هشیخ محمود بنجار هارعلم و نقّه ف باحوال آن در تصرّ   موج  
صاحب گلزار نویسد در شناخت مبدا و معاد پایۀ بلند داشت، از  .هآگر ۀسکن
ین که نام همدیوي و پري رو دادي  ۀسای خرق عادات او آن که به کسی که هجمل

آنحضرت به سمع بیمار رسانیدي فی الحال از آسیب مخلصی می یافت یا گل به 
  .عاشر وفات یۀوشیار می شد، در ماهان وقت همماوف بویانیدي  به هدستش گرفت

  

د، آن هد زاهز ۀد، آن پرکار نقطهزلف شا یحاحوال آن مست روا  موج  
در گلزار نویسد علوم  ،حضرت شیخ مجدکامل د انوار دایم به وجد، درویش هشا

انواع جفر و وفق اعداد نیکو دانستی، عالم با عمل بود، مزاج مبارکش  هخاص عربیه
خاطر لحن داؤد را قرأت خواندن کالم مجیدش  هیار باش و یار شاطر و شگفت

نشینان همبا  هان خانهمیام داشت، مدام در مپ هیرا حکم ال هاحیا ساختی که شنوند
ویدا هبر حالش  هوارهممحبت و شوق عشق  ۀولول ،یم و مسافران طعام خورديمق

  .تاریخ رحلت اوست» امام فضال«بود، 

علی قلیخان  ةدر تذکر .ص می کردادائی تخلّ د مومنمیر محماحوال    موج
ت بعضی سخنان هبودند به ج هنویسد درویش کامل بود، او را متّهم به الحاد کرد

روز  هایت بسر می برد، نوافل شبانهد و ورع نهدر ز به بندر سورت آمد ه،بیباکان
. صایم بودي و افطار از قدري نان جوین نمودي هرگز ازو فوت نمی شد، پیوسته

روزي گفت از حیات . ود بودهش 1ارگیان جمالوي از وارستگان قلمرو وجود نظ
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  .ام بعد دو روز نقل کرد هدنیا سیر شد
  

آن مقبول جناب  ،آن در کماالت معارج ،احوال آن صاحب مدارج   موج  
 هدر تصوف و توحید قدم بر قدم شا رويهین واعظ حضرت موالنا معین الد ،نبوي

قاسم انوار داشت، سخنش در آبدار بحر حقایق و بطونش فروغ تجلّیات معارف، 
ابتدا حال به اکتساب دانش صوري پرداخت تحصیل را به کمال رسانید، مصنّفات 

یوسف بر روش  ةالحال تفسیر سورو مولّفاتش سیرالنّبی تفسیر تمام و حدایق 
بسیار معانی  هر آئینهدر . تاویالت میان سخن داناي روزگار نامور و معتبر است

قول اوست وقت نوشتن . و تاویل عقل افزاي دانشوران عالم یهغریبه از روي توج
تا سین و النّاس حلیۀ طیبۀ نبوي صلّی اهللا علیه وسلّم  هتفسیر سیر از باء بسمل

د هتر خوا هکدام کمال ازین زیاد. ود در نقاب دوري نشدهش هن از دیدالعیۀفطر
 یۀو غیر بسیار ازوست، در ما ةفسیرات مصنّفات مثل مدارج النّبوبود و سواي ت
  .عاشر وفات

  

آن صوفی  ،ل عنایت سرمديآن متوکّ ،ل دولت ابدياحوال آن متمو  موج  
پدرانش  صاحب گلزار نویسد که .از سادات ترمذ است مد معظّحضرت سیم مکرّ

در زمان . انجا توطّن گزیدندهمافتادند  هنداز ترمذ به  هیدر زمان سکندر لود
اد هر نبود، از آغاز بر دانش رسمی علوم دل ننهشیخ محمد مثل او بزرگتري در ش

و باطن با تجلّیات  هزگاري آراستهیر به پرهو به تالوت قرآن دلبستگی داشت، ظا
ی رسید نصیب واردان م همخدا دلش منور شد، توکّل بسیار داشت، چون چیزي ب

گفتی و کم بود  هبود، سخن به اندیش هتسلیم کرد بهتن ل و توکّ هبدل  ،می نمود
دو پسر داشت . تصرّف داشت هکه خالف انفاسش رود، با این بی سببی دولتمندان

نشین پدر گردید،  هسید محمد و سید احمد پسین جوان رفت نخستین سجاد
  .عاشر قبر در کالپی یۀوفاتش در ما

که  هانهشیخ محسن ساکن ک هزمان هاحوال آن توکل و سکوت یگان   موج  
 هدر گلزار نویسد توکّل و خاموشی دو گوا. لیهاز د هل کروهست چای هقصب
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تک بود، می گفت از قریۀ خود به جایی نرفتی هبزرگی از ر. اند هوالیت او بود
شندگان قصبه به دیدار درویشان به قصبۀ ما می آمدي، سایر با همگر پس از چند ما

. خود می نمود ۀر یک تمنّاي اقامتش به خانهبال او برآمدي و آوردي براي استق
خود  هبه مقام خاطرخوا ها نمودهعذر همهاو جایی که دلش می خواست او از 

دیگر از  هماندي، زبان را بجز جواب ضروري نکشادي و سواي از قوت یک روز
 یۀباز رفتی، در ما هبه وطن گا هبرین نمط گذرانید هفتهدو  هفتهکس نگرفتی، 

  .هانهعاشر وفات مرقد در ک
  

مرتاضان کامل و سیاحان وادي دل  هاز جمل د یمنیشیخ محماحوال   موج  
اب هدر ارایک نویسد شیخ نجیب الدین بزغش شیرازي گوید روزي در خدمت ش. بود

بیرون رود مرد غریب که آنجا یابد  هیکی از خانقا}گفت{بودم شیخ  هنشست الدین
یکی از اصحاب بیرون رفت  .ن می رسددرون آرد که بوي آشنایی به مشام م

ت فرمود که دیگر بار برو که بیابی، هرضداشت شیخ بع ،باز آمد ،کسی نیافت
ر بود، او را درون هدید اثر غربت و سفر از سیماي او ظا هیرفت سیا 1دیگر مرتبه

اب الدین گفت اي هشیخ ش. واست که در صف نعال نشیندخ هآورد و آن سیا
از سفید آن عالم  هشیخ محمد نزدیک بنشین که از تو بوي آشنایی می آید، سیا

متکلّم شدند که دیگري نشنید، پس شیخ  هستهآ همنشست و با لوي شیخ هگذشت و پ
داشتم،  ه،من روز2طلب شد و چیزي خوردند هداد، سفر اب الدینهبر ران ش هبوس

ن ر که صایم باشد به حال خود وقت شام افطار کند، خواستم که ازیهشیخ گفت 
ي انار بردارم که وقت افطار تبرّکم باشد، شیخ برفور این ها هشیخ از دان ةخورد
 همن آگا ةي انار برداشت و به سوي من تبسم کرد، دانستم بر خطرها هدان هخطر
ل چند در آئین فتوت ازو یادرگار است از وي را مصنّفات بسیار است، رسای. شد

  .ور استهف و مشب متعارهو الذّ لفضّۀکتاب سنن الطلب فی زرع ا هآن جمل
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از مریدان شیخ  بابا محمود طوسیاحوال آن فایز والیت موسی    موج
غرجستانی، وقتی پیر او جمعی مریدان را در اربعین نشاند، شبی خادم را  عبداهللا

د داد واقف باش که بی خودي هگفت امشب دو درویش را واردات قوي رو خوا
و هندآنحضرت و دیگري  کنند و از خلوت بدر روند، خادم حاضر نبود یکی

عقب دوید، بابا  هکنان از خلوت برآمدند خادم مطّلع شد هالیاس فریاد زنان و نعر
و الیاس را خادم هندرفت و مجذوب شد به دست خادم نیفتاد و  ها همحمود به کو

ل گشت هآورد، شیخ توجبابا محمود را کرامت بسیار . نمود جذبش به سلوك مبد
  .تل از دنیا برفهاست، در پانصد و چ

  

 د بخاريد محمحضرت میر سیاحوال آن از عاشقان ذات باري    موج  
در . آمد هنده عنفوان بست سالگی از بخارا به صاحب علم صوري و معنوي ب

ور تحصیل علم نمود، به عمر هال هالعارفین نویسد بست سال او سیر به بندةتذکر
به  هل سالگی از شیخ محمد غوث گوالیاري بیعت نمود، مدتی تربیت یافتهچ

زل و ابد حاصل ساخت و حرمین رفت و سعادت اه بعد انتقال پیر ب ،ل رسیدتکمی
  .ن شدهماندن به اقامت دک هگذرانید هبست سال برین وتیر ،سند حدیث نمود

 
رند وضع و  ر به لولی قلندرهمحمد المشتبر هاحوال آن عارف و ر   موج  

لی اطوار نیکو کردار بود، چون لفظ لولی در شعر بسیار می آورد از آن باعث به لو
میر . نیکان زمان منتظم سلک صوفیه عالی شان بودروي از همعین . ور شدهمش

د بسیار بزرگ بود، میرعلی خوشنویس خط نستعلیق را اول او همفلسی سادات مش
  .ور عالم گشت، میر ابدال وش میزیستهاز برکت آن تعلیم مش هالف نوشتن آموخت

 ،رت سبحانان، آن دایم مشغول به حضهاح عالم و جاحوال آن سی  موج  
 محمد اخسیکطی هد شاحضرت میر سیخوشخطی ه ت برآن مشتاق حروف عبا

عرب و  ۀر سلسلهگوید از مشایخ  هصاحب گلزار ابرار نام مرشدش به قلم نیاورد
چون از زیارت . ر و فروغ باطن بودهصاحب آراستگی ظا هیافت هرهب هندعجم و 

عمر بسر  هاستفاد و هدر دیار گجرات به افاد هحرمین محترمین برگشت چندگا
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گذارش به مندو افتاد، شوق اقامت  هندان سیر و سیاحت به اطراف همنمود، در 
آنجا به خاطر آورد به دختر میر سید جمال الدین ترکستانی که به میر عراك نامور 

فت سال کم و بیش در مسجد درس گفت، هاست قاضی مندو بود کدخدا شد، 
  خدمت با عظمت او گذرانیده ن اثنا بآدر هکشف منار و تلویح اصول فق ۀفقیر نیز به مطالع

آن بزرگ  ه،، آن صاحب کرامت بی اشتبااحوال آن حافظ کالم اهللا   موج  .
ساالران  هدر مآثرالکرام نویسد از بزرگان قدیم و قافل حافظ محمود قرآن خوانزمان 

از روزي که وفات . است هصراط مستقیم بلگرام به طرف شمال در زمین مربع آسود
ل دل که آنجا به زیارت می روند از مرقد شریفش آواز قرآن ها هعر شب جمهکرد به 

  .می نویسم اند هکه به گوش خود شنید هخواندن می شنوند، من از اقرار آن گرو
  

آن واقف اسرار  ،دانآن پیشواي موح ،راناحوال آن امام مفس  موج  
 تفسیر بیضاوي. دوران بود ۀزمان یگان ۀمعالّ ین بستیناصرالدحضرت امام باالدستی 

در کرامت االولیا نویسد او را . د حال گویندهدر تصنیفات اوست و بزرگیش شا
زایل شد و  هانگاشتند و در قبرش کردند، چون سکت هبود اقربایش مرد هشد 1هسکت

خاطر آورد که  وش آمد خود را در قبر دید از زندگی مایوس گشت، بههامام را 
بار  هاو فتح شود، نُ همیاسین بخواند م ةل بار سورهر که چهدر حالت اضطرار 

بود که روشنی پیدا شد و از مولوي غالم حسین شنیدم که امام در قبر با  هخواند
انی قرآن شریف ترا تفسیري گویم، همرا بر هد کرد که اگر ازین مخمصهخدا ع

نباشی در قبرش درآمد، شیخ برخاست و نباش  هپس بعد ساعتی روزن کشاد کرد
ا زیست و تفسیر بیضاوي تصنیف نمود، امام را هتمد بیفتاد و بمرد، بعد از آن امام

  .گویند همقاضی بیضا 

جذب و سلوك توام داشت، محمد قاسم  نعمت اهللا ولی هشااحوال   موج 
از دارانگر  هکرو هدبتهور گذارش نمود که من در حکومت خود او را در قصبۀ 
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ر خاموش دیدم، مردي مستغنی صاحب احواالت بلند، اکثر سخن کم گفتی و بیشت
  .ازو کردند، بسیار بزرگ بود هخالیق آنجا کرامت زیاد ،ماندي

  

 ،اثیرآن صاحب الطاف سریع التّ ،حکم اکسیره احوال آن صاحب انفاس ب  موج  
در کرامت االولیا  بوزنجانیحضرت شیخ نوزر اصحاب حقیقت دانی،  هآن سرگرو

مت به خد هروزي خادم مدرس. ر داشتهنویسد از اکابر مشایخ است، کرامت ظا
طعام نیافتند، فرمود که آن درخت توت را  هاو رفت و گفت امروز درویشان مدرس

  .بیفشان، خادم چنان کرد ثمر از شاخ درخت بیفتاد زر خالص گردید
  

ر کرامت هآن درج گو ،نجوم خوارق عجیب جاحوال آن بر   موج  
نامش باجر  حضرت شیخ ناظردلدار دایم حاضر، اشرف االولیا  ةدهغریب،آن به مشا

در . احمد بن سید رفیع بن سید جعفر شیرازي داشت ۀسلسله ارادت ب ،تمحمد اس
در  ه،جمعی کثیر ابرار و اخیار را دید هان نما نویسد سیاحت بسیار کردهج ةمرآ
جلیس سلطان به  هممحبت داشت، در سلطنت  هان بادشاهجهزادگی با شاهت شوق

 .داشتی با خود هاسلح همهطریق سابق بود، لباس پنبه دار و پشمین پوشیدي و 
ا نزدیک بساط خواب سلطان بیدار در عالم عشق و اذواق ماندي و گفتی هشب

سلطان اسپ و فیل و دیگر اسباب  ه،ماموریم از حافظ حقیقی به حفاظت جان بادشا
فروختی  هآورد هو کا همهیبه صحرا رفتی و  هپیوست همهبود با این  هبسیار بدو داد

ان سلطان هج هانجا از شاهم .يبرگ اشجار کفاف نمود هیازآن قوت کردي، گا
ماندن  هروایتست اکثر شیخ را که در محفل وجد و حال می رسید مرا طاقت نشست

قدري خود بخورد  هوقتی در حالت آب طلبید. اختیار بر می خیزمنمی ماند، بی 
و قاضی  همحمد داراشکو. د خالص بودهباقی به دیگران تواضع نمود، دریافتند ش

و بار دیگر رومال کبوتر کرد  هرسانیدند یکبار کوز هشاان وقت به عرض بادهماسلم 
وقتی در نماز . دپرواز نمو هآن کرم شد ها برگ درخت به دست ما دادهو بار

وي  .هموي ریش او مبدل به سفیدي گشت، سرش از تن جدا شد هیمعکوس سیا
ل حرم و کنیزکان را در غایت قید می داشت و نان و هرا تصرّفات بس عالی است، ا
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  .د کردندهیا نمی داد آنها آنحضرت را شهش آنهسب خواپارچه به ح

مردي عزیز و  نورالدینسید کشف آئین  هاحوال آن حقایق آگا   موج  
روزي سلطان . در کرامت االولیا نویسد به غایت شیخی کبري داشت. بزرگ بود

المشایخ نظام الدین احمد بدایونی در مجلس وعظ او حاضر بود، سید روي به 
ان همن ازین ج هۀ آیندروز پنجشنبباشید به  هآگا ها ههمگفت که  هحاضران کرد

  .ان شما ایمهم هفتهکرد، یک  همنقل خوا
  

. دایت و کوکب ملک والیت بودهنجم آسمان  ینشیخ نجم الد احوال موج 
ان نما نویسد شیخ نجم الدین کبري تربیت او به شیخ مجدالدین هج ةدر مرآ

نوي و بود، بسیار ترقّیات در مقامات تصوف کرد، با صدرالدین قو هبغدادي کرد
  .موالنا روم صحبت داشت

  

آن کماالتش  ،آن مشایخ عالی درجات ،د واال صفاتاحوال آن سی   موج  
به  هواسط هفدهه ب نسب شریفش د نوربخشد محمحضرت سی ،دل خالیق نقشه ب

اسحاق ختالنی  هخواج ۀحضرت امام موسی علی رضا می رسد، مرید و خلیف
خطاب دارد و  نور بخشیه بدو تعلّق ۀدر مخزن آرایش نویسد سلسل. است

بود خدا داند که در خواب چه  همرشدش خوابی دید نوربخشی او ازین جا است که
ربیع االول روز  همدید از آنروز مخاطب نور بخش کرد، صاحب کمال بود، پانزد

 هشتاد و سهجري در عمر ه هشت صد و شصت و نهپنجشنبه وقت چاشت سال 
  .سالگی وفات یافت

  

 ةآن مطلع بلند قصید ،ديموزون غزل آزا ۀاحوال آن مصرع   موج  
نیشاپور وطن موالنا حضرت نظیري، جوادي، آن نثر مسجع وادي بی نظیري 

وستان را سرسبز هند هوار از نیشاپور برآمد هاوست، در سرو آزاد نویسد که فیروز
نمود، برخی به صحبت گذاري خانخانان پرداخت آخر به داللت خضر علیه 

سعادت کبري در احمدآباد بعد حصول این السالم به حرمین شریفین رفت و 
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انجا از گلزار ابرار آرد که موالنا نظیري درویش هم. توطّن گزید هگجرات آمد
ذّب االخالق بود، در آخر روزگار اشعار به طرز هطبیعت و صوفی سیرت م

زار هنمود، در یک هري دارهصوفیان و تصحیح تفسیر از خدمت موالنا حسین جو
احمد آباد گجرات  هتاج پور م قدس خرامید قبرش درجري در عالهو بست 

  .درمیان گنبد عالی شانست
  

ه آن ب ،آن فتوح غالب عالم فتوح ،احوال آن روح قالب کمال روح   موج
رمضان، از اکبر  همعروف به شا انیهنجم الدین اصف هحضرت شاکشور کشف خاقان 

برابر داشت،  هانگیر زمانهبا حضرت سلطان اشرف ج. عارفان و اعظم واصالن بود
 همدر اکثر مکتوبات و  ت فوق الحد بود چنانچهبحمسبت رمضان آنجناب را به ن

خوارق عادات اآلن از  ه،ملفوظ خود به بسیاري علوت و کرامت ذکر او نمود
دف همزارش علی االتّصال جاري است، درآن نواح به غایت بزرگی و کماالت 

  .رّد و محصور بوداعتقاد عالم است تمام عمر مج
  

فت اقلیم نویسد هدر  ینشیخ نجم الداحوال آن کاشف اسرار بالیقین    موج
به حج آمد با احوال پدر  ها مجاور در مکّه بود، عالمی پدر خود را بیمار گذاشتهسال

بر احوال او  هتشویش داشت، به خدمت آنحضرت رفت و گفت که در وقت مکاشف
و صحت  هوالي عمارت خانهیشیخ از احوال و لباس و  هند،مرا خبر د همطّلع شد

  .مسواك می کرد هنشست اد کهحال او خبر د
  

از  شیخ نورالدین محمد بن خالدب وادي دین احمد هیاحوال آن م   موج
وقتی در . بت خورديهیر کس او را دیدي هب، هیعظماي مشایخ بود، به غایت م

به سراي رسید، مردم آن حوالی گفتند که اقامت شیخ درین سرا مناسب  1سفر
 .ایع می سازدضجاندار را  ودرین سرا می آید  هر شب شیر ازین بیشهنیست، 
مقیم ماند و در نماز مشغول بود که شیر آمد و برابر شیخ  هل کردشیخ توکّ
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یخ گفت تو بخوابید، شیخ فراغت کرد بر سرش دست را گذاشت او بیدار شد، ش
  .هباش ازآنروز شیر به آن سرا نیامد هاین جا نیامد

درزي بود  اگرچه ناصر بخارياحوال آن عاشق ذات حضرت باري    موج
او را باید شمرد چنانچه  هیال هتان درگاهمو شعر بی تکلّف گفتی اما از عالی 

برخاست و تعظیم کرد، اصحاب را  همحمد پارسا او را در بازار مست دید هخواج
عجب آمد عرض کردند که تعظیم مست مرد از چه راه؟ فرمود تعجب مکنید که 

د که فوق همی خوا نکرد و مرتبهفتاد مرتبه بر وي والیت عرض کردند او قبول ه
  :است هآن متصور نباشد، این شعر او برین معنی گوا

  اند هرگز برستهمراد که  ۀسر رشت    تنمی آیدت بدس پیچ از آنکهم ناصر
  

وفور ه آن ب ،آن سلطان کشور تعارف ،احوال آن خدیو اقلیم معارف  موج  
توابع  هونمزار مبارکش در قریۀ من نور هحضرت شاافضل العصر  ،کماالت معمور

 ۀخلق است، انتساب سلسل هزیارتگا همل هاست و یک آثار تربتش در سنب هآنول
اولیاي عالی مقام و اعتقاد خاص و عام است، نیازمند مرشدش معلوم نشد لیکن از 

 همقبر ۀشجر سمن از دیوار محوط هدر منون هکاتب حروف به زیارتش فایز شد
قبرش  ةخادمان بر چبوتر ت کهاس هباالي مزارش نوعی سایه نمود هاش روئید
ار کماالت و خوارق عادات هعلوت درجات و اظ. یا سقف نمی کنند هپوشش کا

ر می کنند و اعتقاد کامل دارند، وقت تحریر اوراق پانصد سال هسیار ظامردم ب
  .ر می کردندهتخمیناً از وفاتش ظا

  

آن محراب بیت المعمور  هی،لادارالخالفت عشق 1سلطاناحوال آن   موج  
سلطان نوري و ناري، ناصر دین حق  هآن از غایت کماالت زیارتگا هی،متنااسرار نا

از اقدس اولیا و مقدس اصفیا قدم به قدم صحابه واجب التّحسین  ناصرالدین غازي
عادل  هپدرش سلطان شمس الدین التمش بادشا. است هبلکه خلفاي راشدین بود
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در تعظیم  د و مرابط و عالم پرور و عدل گستر،هو جواد کریم غازي و مجا
امیر و فقیر اد و منعم خاص و عام سادات و علما و مشایخ و ملوك و همشایخ و ز

و انعامات و خدمت و تواضع سکّان  1ر سال خدمت نمودي، از عنایتهرا  همه
بود، به روز دوشنبه ششم شعبان سال شست صد وسی و  هلی را بی نیاز ساختهد
قطب االسالم رفتی و او از دنیا برفت، به سبب کمال اعتقاد پدرم در خدمت  هس

کردي روزي از سر انکسار عذر تعظیم نمود، قطب االسالم فرمود  هتعظیم بادشا
در پشت تو ولی کامل است عظمت آن بجا می آرم پس چون سلطان ناصرالدین 

قوت از بیت المال مصارف  همتولّد شد و بعد پدر بر تخت نشست غیر از وج
لطان س. محتاج ماند میسر نگشت همالعمر به خادةلیۀ او مدهننمود حتّی که ا

ادت و صیانت هناصرالدین به اوصاف اولیا و اخالق انبیا بود، تقوي و دیانت و ز
و شفقت و مرحمت و معدلت و انعام و مکرمت و حیا و صفا و ثبات و وفا و 
صیام و قیام و تالوت و حفاظت و کم آزاري و بربادي و محبت علم و علما و 

ثار پسندیده که از لوازم سلطنت و و آ هدیگر معانی گزید مودت مشایخ و صلحا با
 هاز سالطین ماضی هیچ بادشاهیل عصر در ذات همواجب مملکت باشد به اتّفاق ا

ر و باطن این سلطان هارت دین و صفت ظاهجمع نبود، ط هو ملوك قرون سابق
لی نصیرالدین هاالن در د2نچندانست که به تحریر آید و این ناصرالدین را الی

 ه،سال سلطنت نمود، طبقات ناصري به نام او تصنیف شد هدنوز ،زي گویندغا
جري هشت هو  هاز جلوس او که شد ششصد و پنجا هماحوالش را تا سال پانزد
 ه،دیۀ کتاب قرآن بود و اسالم کشمیر از دست وي شدهبود، تعین قوت وي از 

حق  هاچ عمل در رهیچون وقت وفات رسید از وزرا و امرا وصیت کرد که از من 
کنید و  هبمیرم روي مرا سیا هرگاهسزاي آن این است که  هاحسن به عمل نیامد
لی بکشید و بگردانید و به کدام غاري هي دها هبه کوچ هرسنی به پایم بست

ي هندحضرت شیخ احمد سر .هسبحان اهللا چه قدر خوف الهی او را بود. بیندازید
یشتر مقام ب ،است رجا افضلاست که مقام خوف از مقام  همجدد الف ثانی نوشت
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درین مقام بودند که چندان نماز همختم المرسلین نیز  هانبیا عنایت شد هخوف ب
ون سلطان وفات یافت بجا آوردن الغرض چ1کردي که پاي مبارکش آماس گرفتی،

و رسن ابریشم  هبار نمود تابعانش نقش شیر نفس را بر عرابه ،ت واجب استوصی
کعبه که حاجیان می آرند و اکثر  ۀبه ترك غالف خان هسیار چه هو  هبه پایش بست
ر به غاري در قبر هروان نمودند و بیرون ش همی باشد بر رویش داشت هبه رنگ سیا

است  هخلق است، بر سر قبرش سوراخی پیدا شد هزیارتگاکردند امروز آن غار به 
د سردي هخود را برآن می ن هواي سرد می آید که اگر کسی وجهکه ازو چنان 

  .برف محسوس می گردد

کماالت و تعارف، آن  ةآن ذخیر ،ق المعارفاحوال آن شیخ محقّ  موج
 آرد که سید نقش علی ةدر تذکر حضرت نورالدین اذريحذري،  همهماسوي اهللا از 

 هبن علی ملک الطوسی، بعضی لقبش جالل الدین نوشت هرهملقب شریفش علی 
او که ازین  ه،ابتدا حال با شیخ محی الدین سیر سلوك نمود. اما صحیح نیست

 هنعمت اهللا ولی پیوست، مدتی بر ارشاد او رفت هنقل نمود در خدمت شا 2جهان
مجاورت خالفت یافت پس به حرمین شریفین رفت، یک سال کعبه را  ۀخرق
حمدآباد بیدر رسید گشت در ا هندقاصد  هکتاب سعی الصفا در حرم نوشت ،نمود

   . مد،تی ماند رئیسان آنجا کمال اعتقادمند ازو شدند، اواخر به خراسان رفت
. حاجات می انگاشتند ۀطاعت متمکّن او را خالیق قبل ةسجادشبی بر 

نکات حقیقت  خیلی لطایف و هراالسرار نام کتاب در تصوف تصنیف نمودهجوا
ي داعی اجل را لبیک گفت جرهشت صد و شصت و شش هآخر در  هدر آورد

  .تاریخ اوست» خسرو«

دایم  نآ ،آن مقتداي ارباب تمکین ،احوال آن تارك دنیا و مایل دین  موج  
                                                 

عجب است درین صورت جواب آنحضرت در سوال صحابه غفراهللا  «در حاشیه نوشته آمده؛ : الف . 1
       بسیار چسپان فرمود باقی خلل این کالم بر ظاهر  افال اکون عبدا شکورالک و منک بدین عبارت 
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عالم با عمل در فضل و کمال مکمل  روالیهین نموالنا نظام الد ،اقلیم کرامت والی هب
خدمت حاکم گجرات براي ه یسد او مدام بدر گلزار نو. مستجاب الدعوات بود

و فقرا گفتی او اغماض نمودي، روزي به درد شکم گرفتار شد از دعا و دوا  طلبه
    و رجوع آورد، او فرمود بغیر از دعاي موالنا هسود نشد، در خدمت شیخ کتّ

د شد، موالنا آنجا تشریف آوردند و سوال خدمت فقرا و هچ نخواهیالدین نظام 
  .دعا کردند صحت یافت هرعایا پذیرا کنانید

 
ور، آن بالکرامت همشکور، آن عارف معروف و مش ةاحوال آن بند   موج

ر اولیاي شان هیاز مشا حضرت مخدوم نوح هاالکندي،اولیاء سندي، قطب الوقت تاج 
ات عالم حکم اکسیر همو خوارق سند است، انفاسش به فتح باب م بالکرامت
شیخ یوسف در آغاز  کهگلزار نویسد که مسیح القلوب فرمودي صاحب . داشت

درس او بود، می گفت یکبارگی جذبه فرو گرفت پس از هم اکتساب علوم صوري
چندي به زبان بیانی بخشیدند با آنکه نیروي نحو دانی نداشت تفسیر قرآن به 

اس ر فن برو التمهمشکالت  هگوناگون روش اورا گفتی، بسیار مردم سند وتهتّ
چنین حال  ةدهاز مشا ،شیدينمودي بی تامل از جواب باصواب تسکین بخ

انجا از حکیم عثمان لونکانی آرد که روزي به هم. معترضان معتقد می گردیدند
نوز بر هعلمی کماالت دعاي التماس کنم،  خدمت او رفتم خواستم براي حصول

. ز و دانش من روز افزون استهیاز آن باز پر یعلمکماتقواهللا بود فرمود  هزبانم نرفت
است و بعضی گویند در  کمال من عنداهللا ر تعلیم معنییند که او دگو میاکثر 

  .عاشر وفات یۀآموزگاري خضر است در ما
  

موجودات، آن اخص  ۀمخلصان خالص ۀاحوال آن خالص  موج  
اري، آن نگونسار وادي هکاینات، آن سر نثار عوض اشت ۀمخصوصان خاص

ت حضربر حالش طاري، قطب االقطاب  ارواحنا اجسادناانکساري، آن مرتبۀ 
ملتان مزاد بو ین تمیمی انصاريشیخ نصیرالد. احی درویش صاحب گلزار نویسد سی
 هخان هآمده در قلع هت شورش آن دیار به آگرهبود، از ج هیاپو درویش س
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جد به غسل گذاردي هر شب نماز تهگیري ماند لیکن  ها به لباس سپاهگرفت، مدت
نمی  هربانان آگاد هاین است که بیرون رفتن و اندرون آمدن او در قلع هو طرف

عزلت  هآمد و از صحبت تنفّر نمودبه حالش غالب  هیشدند پس جذبۀ عشق ال
شتافت، از غایت برخالف بودن  انیهاختیار کرد و به تکمیل اکتساب کماالت دو ج

ت صاحب نثار و ایثار با کمال علوت مراتب سخاوت داشت، زندگی همبا نفس 
  .ان پورهبسر برد، مدفن بر

  

داماد میان  نصیرخان ولد درویش خانقیان متّ ۀاحوال آن خالص   موج  
می در گلزار نویسد آباي بزرگوار او بر وضع سپاهیان در گجرات  .جموجی است

گی ستآه هخاندیس رفت به نمود او باکبر بادشاه فتح گجرات  1بودند، در سالی که
ه ل پیش گرفت چنانچه بکمال رسانید و رسم توکّ ۀواال پایه ترك و تجرید ب ةشیو

دل روشنی ه از نیستی و گرسنگی ب ،ی دل نیاویختیعسه کاري دست نیالودي و ب
از بسیاري  ،ل داشتیا و بیگانه مقفّآرزو دهلیز آرزو بر روي آشن ۀافزودي و دریچ

روزي که ازین عالم مسافر  .ودنمو مالزمت میان جموجی عاشق احیاءالعلوم پتگا
قی از عالم جمال ین علوي گجراتی فرمود امروز شیخ متّوجیه الد   شیخ ه شد ب

سبب ه باوجود این همه کمال از مسیح زمان گفت ترك دنیا ب ،گور برده تقوي ب
رهائی خود غیر از  ،یر مغالن شدمسعمل نیامده بلکه در گجرات اه من بفهمید از 

  .2دگر خیر منمود وضع درویشی نیافتم چون خالص شدم آن وضع را ترك نداد
  

 ینشیخ شمس الد وین شیخ نورالد ،خداي گوشه گزینه احوال آن از عالم ب   موج  
ل از علم صوري  .ین اندفرزندان شیخ یعقوب بن شیخ رکن الددر گلزار نویسد او

درویشی  ۀمیانی نام رفته گوش ۀبسیار بهره داشته آخر در کنار دریاي الهور در قری
بقدر صاحب  نیزی مدوی .عمر در همان گوشه و کنار بسر برد ۀبرگزید و بقی

اکتساب رسمی دانش بهم رسانیده مقابل برادر کالن مراسم سلوك گذاري و 
                                                 

 »سال از«در :د 1
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  .نی بهم رسانیدهیزطریقت گ ۀلوازم

 ةدر تذکر د نسیم شیرازيسی ،احوال آن مدام با دوست در همرازي  موج
از  ،ناجیه بود ۀصوفیه و واصالن این خرق 1ۀخان نویسد از فاضالن سلسل علی قلی

د نعیمی نعمتها یافته عالمی را از معرفت بهره ور گردانیدهسی.  
   

ناظر وجود  ،لسان حاله آن ناطق ب ،احوال آن محو جمال با کمال   موج
ن شهاب ب مرید خال خود شیخ عبدالواحد دین ابوالمویشیخ نظام الد ،ددر مقی مطلق
ر در اخبا .حالی قوي داشت ،ت بودقاز بزرگان و .ین احمد غزنوي استالد

کول  ۀویرا شمس العارفین گویند و شیخ جمال که در قصب نویسد جد االخیار
آسوده است عارف کامل بود از اوالد شیخ نظام الدوي از زمان  ،د استین ابوالموی

تا وقت سلطان المشایخ حیات یافته چنانچه سلطان المشایخ خواجه قطب االسالم 
می خواند که مانند آن از  یبچندان ترته و نماز ب ر بسیار او می کردیذکتناي ث

وقتی ازو درخواست دعاي براي باران کردند دست در آستین  .ر ندیدمدیگري میس
پرسیدند دست در آستین کردن چه سبب  ،باران آمددعا برداشت فی الحال ه کرده ب
مادرم داده بود این وقت باران از برکت ه که ب  2قطب االسالم ۀگفت آن جام ؟بود

  .کسري زیاده از دنیا برفت  در سال شش صد ،آن جامه آمد
  

آن معجون کیف کیف را  ،اقاحوال آن یاقوتی قوت قلب عشّ   موج  
در  حضرت موالنا ناصراهللا شیرازيصفت شهبازي ه آن در هواي معرفت ب ،اقشّم

تمام  ،علوم دینیهه قین نویسد از صلحاي وقت خود است و عالم است بزادالمتّ
خر اوا ،ل و عبادت گذرانید و قوت از وجه کتابت می کردزهد و توکّه عمر ب
حوایج التجا نکرد ه ل نمود و باوجود بار اهل و عیال که بر دوشش آمد هرگز بتاه

                                                 
 »علیه«ه سلسل:د 1
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جهت القاي شبه که در وجوه اوقاف و صدقات است ه و ب 1مخلوق نبرده و آرزو ب
از اقوال  .وظیفه ازین جنس قبول نکرده با فقر و فاقه ساخته و داد استغنا داده

ن می کردند و این یامامت تعی ۀاوست که ما را در بغداد امام می کردند وظیف
ناگوار آمد چرا که اگر کسی چیزي می آورد از آمدن اجرت بر ما مثل شرك و کفر 

بر سرم آمد هر  3الحال که پیر شده ام و بار عیال ،می گذشت شاق زیاده تر2مرگ
تاریخ وفات  ،ر چیزي بدهد بهتر استخاطرم می گذرد اگه کس که می آید ب

  .معلوم نشده
  

گوهر آبدار صدف آن  ،احوال آن محل درخشان بدخشان کمال  موج  
شیخ  موالنا شیخ حاجی نظیر بدخشانیآن جامع کماالت انسانی  ،حقیقت و حال

قین نویسد این همه اثر و شوق و مستی که در پیرانه سالی در المتّدازعبدالحق در 
سبحان اهللا ابتدا  .ند که در جوانی چسان خواهد بوددا پیدا بود خدا ذات آن مرد

اصل فطرت او  چون در ،حال در بدخشان بود در تحصیل علم اشتغال می داشت
ت حضرت اهللا نصیبه یافته بود ترك آن استعداد سلوك این راه و شوق و محب

ه نجا بآاز ،یافتهر و سمرقند رفت و مشایخ آن دیار را دروادي نموده ماوارءالنّ
 ،اکابر آنجا مالزمت کرد و کسب کمال نمود ،دیار مصر و شام رسیده عزم حج ب

او را  ،همانجا اسرار توحید و کلمات فصوص شخصی عالنیه در مجلس می نمود
او گفت غم مخور این کلمات را کس  ،گفتن محفل نیامدهه منع کرد این سخنان ب

قی د بکري و شیخ علی متّشیخ محم منزل مقصود رسید ازه چون ب ،نفهمید
د بادشاه صحبت داشته و از دیگر بزرگان آنجا نیز فیضها گرفت و پیش میر محم

 ظوقتی موالنا حاف ،ستي او از .عمر گذرانیده و همانجا وفات یافت ۀبقی
ن محمکه من آد شاه بحثها واقع شد درمه آمد و از میر محمه معظّمکّه ندي بکتاش

غالب است که دل افسردگی و  ،تقریري کردم که حافظ خاموش ماند ،حاضر بودم
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ی نظیر جشیخ عبدالحق فرماید من حا .لیهاي باطن بودغوفرورفتگی حافظ از مش
روزي مجذوبی در  ،عیف بودضبدخشی را دیدم در عمر شصت سالگی مگر بسیار 

ظیر از شیخ حاجی ن ،جنگ نمی آیده غایت جوش و جذب بر زبان راند که از من ب
تنگ در کنار گرفت تمام مستی و فریاد و نعره از وي بدر رفت و ا جماعه بر آمده اور

 ةبدخشان رفت و خدمت والده ه مانده بقریب چهل روز در مکّ ،دستش بیفتاد ءعصا
کمالش را عبدالحق  ،ویج نمودزت نبوي تلحاظ سنّه مادر و ب ۀاز مبالغ ،خود دریافت

شیخ بود نیز نگاشته این مختصر  رةته و هم عنایتش که درباقین بسیار نوشدر زادالمتّ
  .گنجایش آن نیافت

  

صاحب وجد و حال و خداوند ارباب فضل  ابوالوفا خوارزمیاحوال    موج
از مشرب صافی اصحاب توحید و ارباب مواجید ذوق تمام داشت مرید  ،و کمال بود

سی وفاتو در هفت صد  ،ین کبیر استشیخ عبدالفتوح ابن بهاء الد.  
  

مشایخ است  ۀاز اجلّ ینشیخ وجیه الداحوال آن با کرامت مبین    موج  
ه نسبت ارادت بدو طرف دارد و هر دو طریق ب ،کشف و کرامت وافر داشت

رسید ایفه میدالطّسی، د عمویه ممشاد دینوري و دیگر راجی یکی از شیخ محم
در بغداد  ،حضرت رویم و ایشان پیر شیخ ابوشعیب سهروردي است ،خ زنجانیفرّ

  . وفات کرد
  

آن درویش معارف  ،آن صاحب بذل موجود ،احوال آن نفی کل وجود   موج  
معدن کماالت  ،مخزن بزرگی رفیع ،واقف االطوار ،معلوم اسرار میان وفاشاه ،آگاه
در بریلی پیوسته در  ،کماالت واصالن ۀممدوح ،حاالت عارفان ۀمجموع ،وسیع

د قاسم گوید من میان محم .مالقی می شد 1حجره بسته می داشت بر تمنا از خلق
در خدمت او شان رسیدم او را از ابدال و اوتاد شمار می کردند تا وقتی که من در 

دستور شریفش دیدم بی  ،دنیا بر من نگذشت ۀمحفل شریفش نشسته ماندم اندیش
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چون وفات  ،ی برسد و هم چنان زر سرخ بخشیديیاآنکه نیاز و هدایا از ج
، محتاجان داد و گفت که فردا حاضر آینده نزدیک رسید همه اسباب و نقد را ب

ازین جنس  ،صبحی که رفتند آنحضرت انتقال کرده بود همانجا مدفون ساختند
در رمضان یکهزار و دو صد و دو هجري وفات  ،است بیشفات او بیش از تصرّ
  .یافت

ین نویسد اخوان سیر شیخ رفیع الد ۀدر رسال مولوي ولی اهللاحوال    موج  
د گجراتی از قوم بوهره که در لکهنو تحصیل علم از مالّوي پسر مولوي غالم محم        

خوب می دانست ةانموده قر یننظام الد، د فاضل حایک ویسی که حافظ محم
ه پس از لکهنو ب ،ویسیان بایدخواست قرات ازو اخذ نمود ۀاحوالش در لج

علوم صوري و معنوي عالمی ه مرادآباد رفت از آنجا به برهان پور عازم گشت و ب
العمر از کسب حایکی قوت خود نموده و اغنیاي وقت بدو ةرا فیض رسانیده و مد
علوم صوري  آن کسب شرم نمی کرد پس شاه ولی اهللا تمامه نیاز داشتند ازیشان ب

حرمین رفت و سند حدیث از شیخ ه و معنوي از والد بزرگوار خود اخذ نموده ب
  .ف شدمخدمتش مشرّه من ب ،ل گزیدت آمده توکّرسوه ابوالحسن نموده آخر ب

  

اصلش الهور در برهانپور از شاه ولی اهللا  د عبداهللاسی 1احوال   موج  
سورت  رل و استغنا دپاي توکّه سی سال ب 2از ،حرمین شتافته علم نموده بتحصیل 
  .مقیم است

  

 احضرت ولید بن عبداهللا السقّا احوال آن مشایخ از نفسانیت مصفّ  موج  
روزي از شیخ خود نقل  .ون مصریستیت او ابواسحاق بود و از اصحاب ذوالنّکنّ

ی دیدم هرگاه اهللا گفتی رنگش سفید شدي و می گفت هر بیرنگکرد که در بادیه 
ا عبداهللا رازي گوید پیش ولید سقّ .صفت او جال پذیرد ۀکس اهللا را یاد کرد آئین

                                                 
 ندارد»سید عبد اهللا« :د 1
 ندارد»استمقیم «تا»از سی سال«از: د 2
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ن را اسر بر آورد و گفت فقیر ،رفتم خواستم که در معامالت فقرا ازو سوال کنم
این سخن  ةقیامت از عهده م است که هرگز جز خدا در خاطر نیاورد و بمسلّ

بر  ،ست و شش در گذشتقولی به تواند برآمد در سه صد و ده هجري و ب
شیخ وجیه الدین یحیی دهلوي پرهیزگار  .ه مرقدش موجودحوض شایسان در مکّ

گوشه ه پیوسته چشم تر داشتی و ب ،لهی از گفتارش ظاهر بودات احوال محب ،بود
    .از گلزار ابرار ،چون وفات کرد در دهلی دفن شد ،ماندي

 
خواجه  ،آن مرشد ابرار ،آن نشان مالمت ،احوال آن مردانه قیامت   موج
مرید خواجه ابوتراب بخشی بود و از اقران جنید است و مذهب  همدون قصار

ف بود و در طریقت مجتهد و بسیار علو شان در تصو ،سفیان ثوري داشت
کلمات وي را چندان عالی  ،کنند والّتصاحب مذهب و جمعی ازین فرقه بدون 

ستري و جیند تسهل بن عبداهللا  .بردندعراق ه اول که اصحاب او را ب ۀاست مسئل
ا دل خود را گفته که اگر روا بودي گفتی که نفس خود را بر نفس فرعون نهم ام

  ه قبر در نیشاپور ب ،نود و یک وفاتو در دو صد  ،1بر دل فرعون افضل دانم
  .هرّح ۀمحلّ

  

آن امراض فواد را حکیم  ،احوال آن شبهاي تیرك را صبح صادق   موج  
علی قلی خان  ةدر تذکر حضرت امیر هاشمیدایمی  ةآن مستغرق مشاهد ،2حاذق
 ۀسلسل ۀصفا و سرحلق ۀفصوفیان ص ةذرو ،شاه جهانگیر استه وي مشهور ب 3آرد

حاالت کماالتش تا  ،اهل وفا است و حضرتش مرجع فضال و درگهش ملجاء غربا
نظم کشیده بسیاري االبرار در سلک ۀتحفثار و واب مخزن اآلجدر  .کجا شرح دهد
آف دراز مراتب تصون درج نموده که قوقطرتش را برهانی است  ت طبع و علو

شاه ه طرف دیگر به شاه نعمت اهللا نوربخش و به نسبتش از یک طرف ب .قاطع
                                                 

 »دایم«: د 1
 »صادق«حکیم :د 2
 »اودي«خان :د 3
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از  ،است هیند آن حضرت مولوي جامی را دیده صحتبها داشتگو میقاسم انوار 
  .دست قطع طریقان شربت شهادت چشیده

ومیه می ی ۀاجی کرده و داننس میان هدایت اهللاحوال آن مشغول باهللا    موج  
ر نداد و یدر بنگاله ماندي لباس دنیا تغی ،وت خود و عیال می کردقاز آن  گرفت

ر خواندن نماز نخواندي و گفتی نماز تمام عمر یک بار خوانده ام احتیاج مکرّ
  .صاحب احوال عالی بود ،ندارد

از  ،ي ترکستان استها هاصلش از شیخ زاد ندوخواجهه احوال  موج
ریاضت سلوك مشغول بودي ه مدام ب ،جناب خواجه عبداهللا احرار است پیوستگان

  .خاطرش غالب آمده بوده و از قدماي اصحاب خواجه است اندکی جذب ب
  

کتاب بلکه  ۀآن حاشی ،نناحوال آن جامع جاللت جلیالن راه ذوالم  موج  
قین نویسد مردي از در زادالمتّ ییحضرت حاتم بن احمد فجارهنمائی  ةآن جرید ،متن

ف و صندوق اقوال تصو ،مردان این راه صاحب احواالت سنیه و مقامات علیه
و اذن مالقات  شیخ عبد الوهاب رسید در مکّه 1توحید وقتی براي مالقات
 .قلب کفایتست ازین کلمه بسیار خورسند شده برفت خواست، شیخ گفت مالقات

مالقات  ةشیخ عبدالحق گوید بار دیگر هم از مردمان شنیدم که امسال او باز اراد
  .هندوستان آمدم معلوم نشد که مالقات شد یا نهه شیخ دارد پس از آن من ب

  

العارفین ةدر تذکر دحاجی یارمحماحوال آن منظور بارگاه سرمد    موج  
ستور داشت هر مریض از د ،ف و کرامت بودنویسد از مشاهیر صاحب تصرّ

مریضان امراض مختلفه پیش او می آمد او غیر از سه عالج دیگر در حق کسی 
سوم بیضه و  ،راتجغدویم  ،یکی غسل ،تجویز نمی کرد و مردم شفا می یافتند

ي ضرور از هر محتاجان که پیش او رسید ،ف بر کمال او بودهمه مشرّاین مقد

                                                 
 ندارد» شیخ گفت«تا » مالقات شیخ«از:الف 1
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ه وقتی ب .اخیري نقد و جنس بهر یک می داد و در ستر احوال بسیار می کوشید
موجب امر سرور ه دریاي شور کشتی سواري او بشکست خیلی تباهی کشید ب

  .ساحل رسانیده کشتی او را ب ۀکائنات یکی از اولیاي حق تخت

در  شیخ یوسف قتالشغل و اشغال  ۀاحوال آن صاحب مای  موج  
ه می د تغلق که ریاضت شاقّاخباراالخیار نویسد در هفت پل عمارت سلطان محم

ین نام داشت و ن اثنا مردي که پیر جالل الدآو مشغول می بود همدر کشید
زور ارادت منتظر ه او طالب بود و ب ،سر وقت او رسیده صاحب نعمت کثیر بود ب

ه موجب اشارت او مشغول به هر چه آن درویش فرمود قبول نمود و ب ،او نشسته
  .سی و سه وفات نمودو در شصد  ،مقصد رسیده کار شد و ب

  

آن  ،القآن عنقاي قاف قرب بی  ،احوال آن هماي اوج کمال کمال  موج  
د نام وي اسحق بن محم وريخهنر بحضرت خواجه یعقوعارف معنوي و صوري 

ار ده مجاورت کرده صحبت در مکّ ،موسی است باز علما و مشایخ مرید یعقو
وي را کماالت بس عالی و اقوال با  ،ی استحضرت جنید و عمر بن عثمان مکّ

  .در سه صد و سی وفات یافت ،صفا این مختصر گنجایش بخود نیافت
  

آن واصل  ،آن سوخته آتش اشتیاق ،اقدقّناوك  ۀاحوال آن دوخت   موج  
    بن خواجه بن خواجگی  حضرت خواجه یعقوبریقت طّالسلطان  ،ذات محبوب

ف بود ف تاجدار اقلیم تصومسند نشین بزم تصو ،از نسل سالطین خراسان است
، در علم و عمل بی همتا بود، ی خیلی داشتبسنو کماالت حسبی و حسنات 

در  .ازآن برآمده به نهرواله رسیدچون جذبۀ الهی اورا بخود کشید هرچه داشت 
وقت  ،درجات گرامی صفات فضیلت و کماالت او پایانی ندارد گلزار نویسد علو

مه وار سوخته و خاکستر گشت و آن چنان یدرس فصوص جسد عنصري او ه
ین در خدمت خواجه درس فصوص التماس نمود فرمود است که قاضی کمال الد

بمیرد شاگرد متمنّاي سعادت و  الزم این درس است که استاد یا شاگرد یا بادشاه
گر استاد خود را وقف این قربانی گرداند سیزدهم مباعث آرام خلق اه بادش
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ه هشت و نود فصوص تمام شد آنحضرت جان بو انی سال هفتصد جمادي الثّ
وجه احسن جاري است ه از مزارش فیض و ارشاد و تلقین ب ،جانان تسلیم نمود
اؤد و شاه شیخ د .مراد می رسنده م شده تلقین می فرمایند و بکه طالب را مجس

د و سلیمان وقت تصنیف گلزار ابرار از تلقین یافتگان روح آنحضرت بودندمحم.  
  

اصلش از سجستان بود  ،است یبانیار الشّخواجه یحیی بن عماحوال  موج
ه قول شیخ االسالم عبداهللا انصاري رسم علم به ب ،عبداهللا خفیف را دیده است
  .در چهار صد و دو هجري وفات ،هرات از ذات آنحضرت است

ه یونسیه ب ۀطایف1انیستشیخ یونس بن یوسف سیاحوال آن استاد خدا دانی    موج  
در سال شش صد و نود  ،صاحب کرامات و مقامات علیه بود ،اوشان منسوبست

  .2وفات
  

طریق فقر و  3سالک ،از مریدان شیخ جام موالنا یوسفاحوال    موج
  .د بودسلوك مالک ملک تجرّ

ه در مکّ ادات عبدالمطريین ابی السعفیف الد احوال شیخ المجدتین  4موج  
وفی قاسم مقري الصال د بن ابیین ابی عبداهللا محماز شیخ رشیدالد ،مه بودمعظّ

ین سهروردي خرقه یافته بود و طریق او از شیخ شهاب الد ،خرقه داشت البغدادي
او از شیخ  ،یناز پدر خود جمال الد اوین از پدر خود عبداهللا و عفیف الددیگر 

سهروردي و شیخ اعزّ ینشهاب الدوي از شیخ ی، وقارلفاس احمد االدین ابوالعب
ین سهروردي و شیخ اعزّشهاب الدالدین یک خرقه از شیخ محی الدد ین ابی محم

د احمد وي از سی ،ابراهیم داشت و از پدر خود زاهد عابد ابی حفص عمر فاروقی
                                                 

 »انیسیب« :الف 1
 »یافت«وفات : د 2
 »مسلک«جام :د 3
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رفاعی القصه مجاور بودین در مکّه شیخ عفیف الد، د جالل مخدوم جهانیان سی
حسین بخاري دو سال در خدمت او بوده کتاب عوارف و دیگر کتب سلوك ازو 

  .خوانده و اخذ طریق کرد و اجازت مقراض راندن و خرقه دادن ازو یافت

 خرقه از برادر خود شیخ االسالم امین ینشیخ االسالم امام الداحوال   موج  
عوي از  ،یافته ینالدخود عبداهللا ملتانی م، د شیرازيوي از ابوالحسن بن محم، 

 ،ین ابرهیوي از شیخ قطب الد، ین ابوالغنایم بن مفضل ابرهیالد رکنوي از شیخ 
ی نویسد چون مخدوم لجال ۀدر خزان .ابونجیب سهروردي ینوي از ضیاءالد

ین الد ین فرمود برادرم شیخ االسالم امینگاذرون رسید شیخ امام الده جهانیان ب
وصیا د بخاري قصد من کرده ازت فرموده است که سیه و ملتان می آمد چ

او را از  ،مه برفته معظّمکّه شیاطین ویرا خبر وفات من گفته لهذا از راه برگشته ب
من بدو  ةادرقه دادن دهی و سجراندن و خطرف من اجازت سلسله و مقراض 

د جالل داد و سیه خود هم ب ۀخرق ینپس امام الد ،حاضر هتسلیم کن اینک هم
 ۀسمرقندي وي خلیفد بن نجیب الحسین د محمسی .تلقین اشغال سلسله نمود

د چشتی وي محم ینوي از والد خود قطب الد ،د چشتیین احمد بن محمالدةقدو
از عم وي از  ،ین علی بن احمد چشتی که در دهلی مدفون استخود محی الد

ین احمد مودود چشتیپدر خود زین الد، ین احمد بن وي از پدر خود قطب الد
د مخدوم جهانیان نیز سیه د محمود بو از سی .میراو از استاد ابی اسحاق  1هناشرف

رید شیخ وي م ،وقت محمودالحسینی سمرقنديالین ابود حمیدالدسی ،خرقه رسید
بن نجیب شمس الدین ابن محمی الفرغانیجاد نس، ین ابوالعطا وي از نظام الد

وي از  ،وي از شیخ احمد موالنا ،ین ابی یحیی قصاريوي از شیخ فخرالد ،خالدي
د او از محم ،او از شیخ اسمعیل فقري ،یننجیب الدبه ابوالحیات احمد المشتهر 

 ،اس بن ادریساو از ابوالعب ،خادم الفقراه معروف ب داو از داؤد بن محم ،بن مالکی
او از  ،او از عبداهللا بن عثمان ،او از ابویعقوب تسطري ،او از ابوالقاسم بن رمضان

وي از  ،د بن زیدحاو از عبدالوا ،یساو از یعقوب السو ،ابویعقوب نهرجوري
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مخدوم ه د حمیدالدین ابوالوقت خرقه و اجازت باز سی .حضرت کمیل بن زیاد
این طریق است که خرقه ه ین را یک نسبت بجهانیان رسیده است و شیخ حمیدالد

از شهاب الداو از  ،دالکرمانی پوشیدهین ابی سعدبن محمود بن محماو  ،اسابوالعب
الماز خضر علیه الس، وي از سیموسلّ ی اهللا علیهد مصطفی صلّد المرسلین محم. 

پدر خود خرقه پوشیدد ابن عبدالغنی از شیخ محم، ین عبید وي از شمس الد
ابوالغیث بن جمیل  1مینیوي از قطب ال ،وي از پدر خود ابوالمکارم یافته ،داشت

 ،ادین علی حدوي از شیخ شمس الد ،لحفین علی بن االد سمشوي از  ،نیمالی
 نیزحضرت مخدوم جهانیان ه د باز شیخ محم .وي از شیخ عبدالقادر گیالنی

  .ت و خرقه رسیده استاجاز
  

عبدالقادر  اد مالّژاز ن ینفیع الدرمولوي احوال آن از اکابر صالحین   موج  
مولوي  ،پدرش نظامت مراد آباد داشت ،سعید ازل و محمود ابد بود ،فاروقی است
کتاب و ه نموده پیوسته ب2تفریحو جاه و دولت والد خود تفاخر ه از طفولیت ب

الحیت او از پدرش حرکات صت و جمعیت و بکار داشت و از غایت صال ةصلو
او  ۀل شد چون اهلیابتدا متاه .حضور او نه پسندیدهه ب دنامشروع از رقص و سرو

بعد یکهزار و دو صد  .د ایشانندل و مجرّج نگشت و متاهیوزباز پیرامون ت ندنما
او وارد ه هر منزل به ت در آمد و رفت هر احوالی که بسهجري که احرام حج ب

بزرگانی را که دیده ازآن شده قلمبند کرده رساله جمع نموده کاتب حروف احوال 
ین و شاه ولی اهللا بجاي خود مولوي خیرالدرساله برچیده برخی مثل احوال 

سورت رسیدم در  رمولوي گوید که چون د .ري اینجا می آیدسگذارش یافته و ک
ث نمودم و زیارات سادات عبدروس که اصل خدمت مولوي خیرالدین سند حدی

 ،کماالت ایشان مشهور است ،اند هایشان از عدن یمن است از اکابر اولیا در گذشت
 ۀخالصه طریق ،سورت رسیدنده از عدن ب ،اند هاجداد ایشان سادات علوي بود
د اکنون سی ،سورتیان تعظیم ایشان را از حد دارند ،ایشان عمل بر احیاءالعلوم است
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معاصر  رد نام از نبایر ایشان یادگار سلف خود است و مرزا خواجه دهدامحم
 »خورد و برد«لفظ  ،بست و دو فوت کردو در هزار  ،خواجه دیوانه نقشبندي بود

شهر سورت مزار  ةجامی حاشیه است و بر کنار تاریخ اوست ویرا بر نفحات مالّ
اهل شهر  ،است در سورتاشی را مزار بم نمعلّه م حسن معروف باوست و معلّ

کرامت رفیع وعجیب ازو نقل می نمایند خصوص شیرین شدن آب شور دریا که 
در  ،وند پر کرده بودند تصریح آن درین مختصر نمی گنجده آمردم از گفته او ب

 ،آبادي است قاضی آنجا بود مخاهم آنجا آرد که متصل  .هفت صد و یازده وفات
 ،خود را به قاضی سپرد خسر رز هرا ةد از خطروقتی هندي براي حج در آنجا رسی

 ،رگشت از قاضی زر خود را خواستبچون بعد حصول شرف زیارت حرمین 
هندي از هزار آدم برداشته  ةشب آن هندي را کشتند جناز .حیله گذرانیده قاضی ب

هندي مرده قاضی را از دو دست  ،قبر گذاشته نشد و قاضی خود تنها برداشته ب
بعد ساعتی قاضی هم بمرد و  ،ر چند سعی کردند خالص نیافتمحکم گرفت ه

د هم آنجا آرد شیخ محم .واقع شدند یک روزهر دو قبر برابر گرفت در 
ابرار و مشهور مشایخ  ةعبدالغنی در طایف از عمد قادري در مدینه و میر1عثمان

پیش از رسیدن فقیر چند سال پیشتر وفات  .صاحب حاالت و کماالت بوده
و  طریق هر دو انزوا ،اند هداشتمسلّم اهل زمان کماالت این هر دو بزرگ  ،نمودند

خلوت و انقطاع از دنیا و اهل آن و موالنا سید محمد د مغربی از خاندان سی
او نزدیک اغنیا و  تمریدان بسیار داشت عظم ،ی را زیارت کردمذلابوالحسن شا

 ،دیدم او هویدا می ۀآثار بزرگی از ناصی ،ه بوداز بست سال مجاور مکّ ،مقرا مسلّف
و اجازت یافتم و ماذون گردیدم نصیب کردن در حق زاکثر اذکار و اشغال شاذلیه ا

دیگران این اعمال را و دعا کرد در حق من و مالقات مفتی عبدالملک حنفی را که 
میر داد قاري را که درین  مفتی را و مالّلغنی همچنان عبدا ،از اکابر عهد خویش بود

نظام عبدالعلی بن مالّ شاگرد مالّ مولوي مجیب اهللاه فن بی نظیر بود در رسیدم ب
ین بن مالّالد مه است درس ه معظّاو از چند سال مجاور مکّ ،ین شهیدقطب الد

دعوي نیابت  خبرد فضل را که دیدم سی ،رددار بحمی دهد طلبه را در فنون علوم ت
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ه گفت دعوي نیابت البتّ ،امام مهدي او به هند شنیده بودم از آن دعوي پرسیدم
د مراد سندي را عالم و متّدارم و دیدم سیقی و د حسین مفتی را و شنیدم محم

ود بسیار بزرگی دارد شع او را به صفتی که فواید تفسیر و فقه ازو بیشتر متور
د حسین محم ،ار خضر بوددوي صحبت  ،کرد تاه وفدر جد ،گفت میوعظ هم 

د علی دو پسر او را بودندو محم، ن عمل به من اجازت شده و آد حسین از محم
ان قادري را که یکی از مشاهیر مشایخ زمان بود در بحد سزیارت کردیم شیخ محم

 ،مدینه و همچنان میر عبدالغنی در طایف مشایخ مشهور به کماالت و بزرگی بود
ماندند و شیخ عثمان حنفی  میهر دو بزرگ انقطاع از خلق داشتند و منزوي این 

گوید  میبه است و درس حدیث مصري را دیدم از پانزده سال از مصر آمده در طی
از  ،داد میو شیخ صالح فالنی مالکی مغربی را دیدم درس تفسیر و حدیث و فقه 

اس شافعی شاگرد شیخ شیخ اس ،چهارده سال از مغرب آمده مجاور مدینه شده
ابوالحسن سندي را دیدم مستغرق به حدیث و شیخ احمد حنبلی ساکن لحصا از 

چندان علم داشت که پیران ریش سفید ازو  ،مقامات بصره را دیدم نوجوانی
ت بود و همانجا موسی نام ت و تاثیر در تقریر او به شدلذّ ،گرفتند میاستفاده 

یل از سادات علوي از د احمد جمال اللّو سیعالمی را دیدم استاد ترکان بود 
خیلی استعداد در علم بهم رسانیده بود  ،مذهب شافعی داشت ،ضرموتستح
بزرگ بود و  ،داد مید االنبیا فقه اسالم درس کتب مذهب خود سی ۀصل روضمتّ
د حیات سندهی را دیدم بسیار خوب بود و  ةد عابد سندي برادرزادسیشیخ محم

حد را نظم کرده قصید سید علی برادر محمد جعفر را دیدم که اسماء اهل بدر و  ةاُ
او از عرب تا شام و روم شهرت دارد مالقات کردم و آن قصیده را خواندم و 

محمد سید  ،داشت 1حدیثاجازت گرفتم و ابوسعود حنفی نورانی را دیدم میل به 
اول سید السادات مدینه بود شریف سرور با وي حسن عقیدت  2مقبلمحسن 

 3اکثرحرم هم ه خود منزوي شد ب ۀکلبه داشت آخر سید از همه انقطاع نموده ب
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ی حنفی قادري به علوم دینیه عالم و در مشارب بلحآمد و سید مصطفی  می
ه در حق من یدم بسیار توجد ،از چند سال مجاور مدینه منوره است ،صوفیه کامل

فرمود  ،ف مفارقت مدینه و زیارت رسول علیه السالم ازو اظهار نمودمتاس ،نمود
د حیات دهلوي  و ه به جناب نبوي دارباك مدار و دل خود مدام متوجد محمسی

یکی از مشایخ دهلی بیعت نموده ه حنبلی را دیدم قادري مشرب درین سلسله ب
 ،ه خالفت یافتپس از سید مسافر قادري فرزند حضرت غوث االعظم در مکّ ،بود

ه مجاورت نموده فوت کرد و نسب سید مسافر با نسب شیخ محمد سالها در مکّ
نواح گجرات است ه یق ساکن بروده را که بغوث قادري مطابق یافته و محمد صد

 نبتجاز صحبت خلق م نمایند میع مجاورت حرمین غایت متوره ب ،هدیدم در مکّ
محمد بن علیس ساکن طرابیلس از دیار  ،بخشید میو منزوي طالبان را فایده 

از اعمال  ،مغرب از پنج سال مجاور حرمین است دیدم مرد باوقار و بزرگ یافتم
بیاموزد چون حاصل آن  اخواست مر یگفت شخص ،مغرب زمین ازو پرسیدم

پیوسته در مسجد مدینه  ،ل بود نیاموختممنافع دنیا و تسخیر اهل آن و مکر و حی
رض حاالت عجیب و حکایات غریب در غ ،خواندن درود مشغول مانديه ب

خود بسیار جمع آورده این مختصر گنجایش آن نیافت پس از حرمین  ۀرسال
سه  ،دو صد و سه در سورت رسید و م سال یکهزارمعاودت نموده پانزدهم محرّ

  .مذکور داخل مرادآباد وطن خود گردیدانی سال ربیع الثّ ةشنبه غرّ

احوال آن بدر منیر آسمان خوارق و عادات، آن صاحب سریر    موج
صاحب  حضرت ولی شاهغوث وقت  ،کشف و کرامات، آن افضل عصر بال اشتباه
 ۀل در قریف و متوکّد و منزوي متصرّعجائب حاالت و غرائب کماالت مجرّ

او ه خواص و عوام ب ،بر کوهی کلبه داشت دتوابع ترهوان بندیل کهن 1سهبر
یک  ،به نسبت اغنیا از غربا الفت بسیار کردي ،شدند مینیازمندي داشتند و حاضر 

ه را نشانید از صبح تا شام هر کس که حجره ساخته برآورده پدرش برهمن بچ
ه ب ،داد می هبرهمن از جنس هر جنس از آن حجره برآورد ۀآمدي بقدر قوت او بچ
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صبح  ،دنما میآنحضرت تنها آنجا  ،رفت میآبادي  هه بخود گرفته آن بچ ۀحصشام 
دستور در مصارف ه یافت و ب میرسید حجره را از غلّه معمور  میه که آن بچ
جمال با کمال او نقش نگین  ةحقیقت کماالت عالنیه از مشاهد ،شد میمصروف 

چشم خود ه ه برراوي شیخ شاکر علی قانون گوي چکله کو .شد میخواطر مالقیان 
  .دیده نقل نمود

  

ه ناوك عشق خدنگ، آن ب ۀاحوال آن عاشق ذات بیرنگ، آن دوخت  موج  
از  ،3ماند می دبندیل کهن 2در قصبه پنه شاه فرنگافضل عصر  1نهنگسبحانی  ۀلج
غایت عالی شان در ترك و ه لین و آخرین باقان افضلین و مشتاقان آفریدگار اوعشّ

نذور و فتوح بسیار رسیدي و در همان خرچ  ،عالی داشت ۀدرویشی و تجرید پای
  .گذاشت میکردي باقی ن

  

سید السادات در  حضرت میر شاه کهیتناحوال آن کماالت را معدن    موج  
اکثر او را دست و پا  ،غوثیت داشت ۀمرتب .نان کره استف عالی درجات از متوطّتصو

م سجمچون تحقیق کردند او را جابنی  ،که گرگان دریده باشند دو شبه کردن اند هجدا یافت
  .بسیار بزرگ بود ،ند اقامت داشتیچجراحت به نظر آمد در ناودان قلعه راجه ی و ب

  

       ساکن اترولی  میان محمودخانفان احوال آن از افضل متصو  موج  
استغراق  ،در ریاض االولیا آرد از صد سال عمرش متجاوز بود .است توابع جالیسر

   سخت  ،من به خدمتش رسیده ام و فیض ازو گرفته ام ،بر وي غالب آمده
  .مرتاض بود
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در شاهجهانپور بس  حضرت محمد اسحاقاحوال آن محمود آفاق   موج  
مردي غریب غنیمت  ،صاحب ریاض االولیا گوید من خدمتش دریافته ام .بودبزرگ 
ین نظام الد مالّ ةحسن برادر زاد مالّ .عشق خدا دیوانه و سرشار یافته شده ب روزگار

  .مرید اوست
  

****  
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فتمه ۀلج 

  هاولیاي مجاذیب هر سلسل
    

ایشان یک . ر استپوشیده نماند که مقام جذبه به غایت مرتفع و موقّ 
مقام دوام مشاهده در سلوك بس  ،مانند مییات موقوف نساعت از مشاهدات تجلّ
رقه را فذا این هباشند ل میآن مقام ایشان هر وقت فایز ه عظیم القدر است پس ب

و  کنند مین 1هذات حق به دیگر چیز توج ةد که سواي حالت مشاهدگوین میاهل سکر 
عریانی واقف نیستندو ه ندارند و از لباس از همین باعث به تلقین طالبان هم توج .
آتیناه که است از رحمت خاص  ترعبا هقول صاحب اقتباس االنوار آمده که جذب

انی هم الّم وسلّ  علیه وآلهی اهللاز آن است و دعاي مصطفی صلّ عبارت رحمۀ من عندنا
  .نی بر آن استبم خرهآی لا تدي بها قلبیهمن عندك ی ۀاسالک رحم

  

یین راحت و روح حوال آن خلد برین فرحت قلوب طالبان، آن علّا  موج
 معشوق بن محمد احمدمعشوق حق  ،واصالن، آن دستگیر محتاجان به حالت مایوسی

به  .وارق عادات به غایت عالی داشتاز عقالي مجانین به غایت بزرگ خ طوسی
در . االسرار وي مرید شیخ صدرالدین بن بهاؤالدین زکریا استةقول صاحب مرآ

زمستان در آبی  ۀوقتی در ایام چلّ. کرامت االولیا نویسد قبا بسته در طوس بودي
آوازي شنید که آنی که  ،2تا ندانم که کیستم از آب برنیایم هیال ،در آمده گفت

 ،گفت. ي قیامت چندین خالیق به شفاعت تو از آتش دوزخ نجات یابندفردا
باز ندا رسید که درویشان و  ؟بدانم که کیستم 3باشد می ،بدین خرسند نشوم

چون این جواب شنید از آب بر آمده رو . عارفان عاشق ما باشند تو معشوق مائی
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. شوق کرديمع1حمدا بهاز آن وقت هر که او را دیدي خطابش  ،به شهر آورد
 اگر نماز کنم الحمد نخوانم گفتند نماز بی الحمد: مردي براي نماز تکلیفش کردند گفت 

اك نعبد ایبه  چون، الچار به نماز بایستاد الحمد خواندن شروع کرد. درست نیست
ترك نماز  ،تمام اعضایش خون جاري شد يرسید از هر بن مو اك نستعینو ای

. ام بر من نماز روا نیست ضایحفته بودم من زن اران گفت من نگکرده به حضّ
آن حضرت پیام  هشهر ایستاد و ب ةچون شیخ سعید ابوالخیر به طوس رفت بر کنار
آنحضرت چند گام  نفرمود در آ. میداد که اگر دستوري باشد به والیت شما درآ

اینجا نوبت که  نفرمود ایاستقبال او نموده مالقات کرد و از نیازمندي او شاد شده 
همدانی از امام محمد غزالی  القضات شیخ عین .دنزنند روزي چند را بر در تو بیار می

که   میاي آن بود کاش که من خاك بودیقان را تمنّفرداي قیامت صد ،نقل کرد
آنحضرت روزي در مسجد جامع طوس در آمد، . محمد معشوق را پا بر من فتادي

آنحضرت بندي از قباي خود را . گفت یمشیخ ابوسعید ابوالخیر آن وقت وعظ 
بعد ساعتی گفت اي سلطان . زبان شیخ ابوسعید ببست او خاموش گردید. گره زد

آنحضرت گره از . ي ا هفت آسمان و زمین نهادهعالم گره بند قبا بکشا که بند بر 
  .سال و ماه و تاریخ وفاتش به نظر نیامده ،شیخ ابوسعید به گفتار آمد ،بند کشاد
  

ان به احوال آن عظیم القدر فی الکشف و العرفان، آن جلیل الشّ  موج
صاحب کشف  حضرت بهلول دانا آفاق ۀیگان ،به والیت کبیر توانا ،کرامت و برهان

2است مان این طایفهقوي و مقامات رفیع به غایت عالیشان در خرق عادات از متقد. 
اسی و رون رشید بادشاه عبدر کرامت االولیا نویسد مولدش کوفه از بنی اعمام ها

در وقت سلطان محمود . رضی اهللا عنه ،شاگرد حضرت امام جعفر صادق بود
چند کس از اوباشان آنجا  ،براي تجارت به غزنی بردند سیار دار اجناغزنوي دو زنّ

ه ف شدند الچار شده آنها به بتخانه در آمدند و بمتصرّ 3يعده تهر متاع آنها را ب
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تو ایم  ةهمه حال بندبم اما ی ا هی مایان اگرچه از دین اسالم بیگانهالگفتند که  حالحا
ت مستحکم بسته چون هم ،2و از مقام بیرون نشویم 1وئیمسخن نگ ندهیتا داد من 

نوبت به  ،نشستند همان وقت در شکم سلطان محمود دردي عظیم بهم رسید
یر را در چون مرض از عالج ال عالج گشت حسن میمندي وز. هالکت کشید

بر دیدن وزیر آنحضرت . خدمت آنحضرت فرستاد و درخواست دعاي شفا نمود
او حقیقت حال را معروض داشت، . پیش آمد که ترا فرستاد یمهمرا فرمود سلطان 

 ةچون آواز .وزیر رفت و همچنان کرد ،آنحضرت فرمود سایر طبلها یکبارگی بزنند
گفتند موجب این غوغا چیست؟ همین  ی به مظلومان رسید با یکدگرهبادشا ةارنقّ

بنابر  ،ت و عهد شکسته شد درد سلطان ساکن شدم نمودند و آن همکه آنها تکلّ
و درد  3زنی دیگران کنندهفرمود اي محمود ر ،اداي شکر به خدمت آنحضرت آمد

بعد از آن حقیقت . آري، تقصیر بنده کند تاوان بر خداوندش بود. بر تو گمارند
ارداران را طلبیده خوشنود ساخت و ظالمان را به سزا سلطان زنّ ،از گفتارداران بزنّ

فاقات از اتّ هت شکار بر آمد، بهروزي هارون رشید بر اسپ بادرفتار ج. رسانید
به خاطر آورد اگر این سمند برق سیر  ،بر سر چیزي عمیق رسید ،لشکر جدا شد

ز آن  ا کردهاسپ جست . ق کنمراه خدا او را تصده بجهد و مرا ازین چیز بگذراند ب
کریوه در گذشت، چون نزدیک شهر شد به خاطر هارون رشید رسید حیف است 

بهلول دانا آنجا . سپی دگر صدقه دهماچنین رفیق بی مثل را جدا کنم عوض آن 
مه از کشف آگاه شده نزدیک رفتحاضر بود برین مقد:  

  گفت شاها خالف عهد مکن
  

  مکن 4عهد جهد ضدر ره نق  
  

  است 5گر ترا با خدا سروکار
  

  عهد کردي وفاش ناچار است  
  

                                                 
 » نگویم«سخن : الف .1
 ندارد» و از مقام بیرون نشویم«: الف.  2
 »کشتند«دیگران : د .3
 مکن» چند« عهد : د 4
 کار» اگر«: د 5
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  رت از عهد و نقض آن غم نیستو
  

  در ره خدا کم نیست و جر؟جوي   
  

 

اگر از ماه  ،اوره با زن خود گفتحین مچندر پیش آمد در  یشخصی را مشکل
 ،خود پشیمان شده پیش علما رفت ۀخوب تر نباشی سه طالق طالقی و از گفت

  ؟چه آدم از ماه چطور خوب بود ب دادند که طالق شرعی واقع شدهمه جوا
آنحضرت عذرها . در خدمت بهلول دانا رفت و حسب حال ظاهر ساخت 1ریزناگ

نچه گفتی طالق ه آالچار گفت ب ،ی و حاضر بودن موقوف نکردهنمود، او همرا
نسان فی لقد خلقنا االقرآنی  2صتر است به دلیل نهواقع نشود چه آدمی از ماه ب

را  هنفرموده که ما ،م انسان را در احسن تقویمی ا هآفرید نههرآی یعنی ما احسن تقویم
چون این سخن . است هتر از ماهپس وجود آدم ب. پیدا کردهتقویم خوب ترین در 

از آنحضرت به  .ش حیران شدندنتطافزمانه رسید پسند کردند و بر  3به فقهاي
مادري و زوجه و دختر وارث ماند و  ،ت کردزا پرسیدند شخصی وفاهطریق است

گفت دختر را یتیمی و مادر را نوحه و  ؟رسد میهر یک چه ه گذاشت بنچیزي 
وقتی یکی از وزراي عهد به طریق مطایبه بدو  .خانه خرابی ه رااضطراب و زوج

فرمود تو با خر باش که بدین  ،گفت خلیفه ترا بر خوك و خرس حاکم گردانید
سبب جذبه آن حضرت را بهلول دیوانه به پوشیده نماند . شدي شرط محکوم من

  .سال وفاتش به نظر نیامده ،هم گفتی و از کلمات صحیح بهلول دانا هم نامیدي
 

احوال آن مظهر ذات، آن ممدوح به صفات، آن دایم به کماالت   موج
و شوکت  از جمله مجذوبان و محبوبان حق سبحانه حضرت بابا فرخ تبریزيي تیز

ریز روزي از استاد خود شیخ نجم الدین کبرا در تب. والیت و کمال بس بلند داشت
 ةی ندیده بود از مشاهدهگا چون او را. ناگاه وي در آمد. خواند میه ستّ حشر

ین متغیر گشت و مجال قراتش نماندجمال با کمال آنحضرت حال شیخ نجم الد .

                                                 
 »ناگریز«: الف.  1
 »نفس«بدلیل : د 2
 زمانه» بقضاي«سخن : د 3
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یزي شب در بیقراري گذرانیده صبح گفتند بابا فرخ تبر. پرسیدي این چه مرد است
بابا شادان نام خادم خبر رسانید که . ار بر در بابا رفتمعه استاد و دیگر حضّ

بابا فرخ گفت چنانکه به درگاه خداي تعالی . مالزمت حاضر اند ةاراد هجمعی ب
بعد ساعتی . ند، دستها بر سینه گذاشته به کمال ادب رفتندیروند اگر توانند بیا می

بر بابا فرخ پیدا آمد و عظمتی عظیم ظاهر شد و چون آفتاب طلوع کرد  حالی
بابا پاره گشت آن جامه به شیخ نجم الدین به طریق خرقه عنایت کرد و  ۀجام

پس وي دست از . شويگفت ترا وقت دفتر خواندن نیست بلکه سر دفتر جهان 
  .داشت و به خدمت شیخ اسمعیل عنصري رفت زعلم مطلق با

  

حوال آن استاد العارفین، آن برهان العاشقین، آن بید بیضاي کماالت ا  موج
عثمان بن ث استاد مجذوب دینوي و محد حضرت محمد بن منصور طوسیموسی، 

ماس سعید دارمی و ابوالعبو جنید  1ازین و ابوسعید خرّهاد مسروق و ابوجعفر حد
یان پیش نهاد خاطر ابتدا او در سخن غایت طریق مالمت 2در ارایک آورده. است
جواب داد که  ؟و آنها کدامما که  3...سخن رامالمتیان سخن یکی گفت  ،داشت
  .باران باریدن گرفت یغدر حال بی م هل الرحمتنزّیالحین صالکر عند الذّ

ی، آن به یی، آن مظهر معامالت حق نمایاحوال آن مظهر شان یکتا   موج
ن همشاهده عین وصال، آن مست پیرا رحالت مراقبه حلقه در کمال، آن به تصو

ودود، آن مرشد سالکین اعلی و  ش نقش اسممنقّ ۀت یوسف مفقود، آن لوحهنک
 ۀوي را درین حال رتب شاه شرف ابوعلی قلندردستگیر درماندگان  ،مجاذیب اکبر

 ۀدردکشان جام وصال و ساالر قافل ۀسرحلق ،یهاسرار نامتنا 4، درگاهیهنشاهشا
دلش  ،تقدیر، بیدارساز خفتگان ضمیر ۀکلید قفل کارخان ،الکامالن فضل و کم

 ۀی که آشیانیهما ،صورت معنی از صفات نکات ۀوجودش نکت ،انوار ذات ةوارهگ
                                                 

 »آزاد«ابو سعید : د 1
 »ازو«ارایک : د 2
 و آنها» ار دبسخن«مالمتیان : الف 3
 ندارد» درگاه«: الف.  4
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تواند  میاع المکان باشد تیر ادراك از کمال گمان وهم بر هدف کماالتش نفاو ارت
لند بازي که نشیمن او بر تارك عرش ممکن بود بیان وسعت بهرسید و شا

نگ دریاي وحدت و هوي ن .بس بعیدپروازیش از زبان حجره نشین دهان مالیکه 
ند هعلی قلی خان نویسد وي از عراق به  ةدر تذکر. کثرت بوده است پلنگ برّ

یت شیخ شرف نام اوست و بوعلی قلندر کنّ ،آمده در پانی پت سکونت گزید
 که مرید شیخ نظام الدین اکثري نویسند .جامع بود میان علم صوري و معنوي. داشت

یتی مرید شاگرد شیخ شرف طعمه که از علما و اولیاي بزرگ ابه رو 1اولیا است و
 .ارادت به کدام سلسله از که دارد ۀه پیوسته که طریقنعهد اوست مگر به صحبت 

امیرخسرو و امیرحسن مریدان نظام الدین اولیا به خدمتش رسیده اشعار خود 
در مکتوب خود آنجناب نویسد که به چهل سالگی از  .یدهگذرانیده مقبول گرد

 اهللاۀرحمخواجه قطب االسالم اوسی 2وطنگاه خود به دهلی رفتم و به شرف ارادت
کشایش دانش قرطاسی و ن حکیم علیم دمن لّپیشگاه  ف شدم و از درعلیه مشرّ

 نا صدر الدینلی و موالیاپقلبی روزي شد سایر علماء زمانه خاصه موالنا وجیه الدین 
نجیب الدین  وموالنا فخرالدین ناقله و موالنا معین الدین دولت آبادي و موالنا

 ی خنساري و موالنا احمد به فراوان کوشش مراسمرقندي و موالنا قطب الدین مکّ
 ،در دهلی بودم3سدرم وسال مفتی ت بس ،سپردنددهلی  يافتا منصب درس و

در رك آن وادي نموده راه غریب چنانکه کسی چون جذبه به حالم غالب آمد ت
 ینالدین تبریزي و موالنا جالل الد سسفر به شیخ شم يدر اثنا .نیافت پیش گرفتم

ند باز هه و دستار خود به من عنایت کردند، چون به جب ،رومی مالزمت نمودم
ه آمدم جذبه قوي تر شد جمله متاع دوکان شیخی را در آب جمنه انداختم قلندران

شتاد سال خرقه پوش بودم و مریدان از شمار هپس . باز به وطنگاه اصلی پیوستم
ند مانند سلطان جالل الدین خلج و عالوالدین خلج با هسالطین . بیرون گرفتم

یک  ةانداز هب ییچ یکی آنها معلومهبودند و از  4جمیع فرزندان و سپاه مرید من
                                                 

 بروایتی» ابو«و: د 1
 »زیارت«بشرف : د 2
 در» در تدریس«مفتی : د 3
 » مریدنش«سپاه : د 4
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اده بر روي آب سج1 ن آتش و برخیمریدان من درو و برخی از نپذیرفتمقیراط 
وا داشتم، هروزگاري بی مکان و زمان و قوت طیران در  .اردندزگسترده نماز گ

مستی و شورش به من روي  ،روزي قمري خوش آواز به سر وقت من در رسید
عا هم آغوش مدآن را به دعاء  هآورد آن همه طمطراق فرو گذاشتم و آن گویند

موي شوارب او  ،دالحق دهلوي در اخباراالخیار آردم و حضرت شیخ عبدگردانی
ال قصر آن نبود مگر موالنا ضیاء سنامی که مجرا که دراز شده بودند کسی را 

شریعت در برداشت مقراض بر گرفت و محاسن شریفش در دست گرفته  نجوش
گفتی که این در راه  .اري داشتجقصر شوارب کرد بعد از آن همیشه این عمل را 

نیز در قبر او . رفته شده است و مبارك خان محبوب و مرید شیخ بودشریعت گ
که  نگارندة زخّار را به وسیله و سعی حضرت حاجی شاه هدایت .پانی پت است

ه حضرت ی قادري نوشته شد به توجهتّهذکرش در مریدان شاه غالم محمد ت
ف گردید و همان وقت به مبارك خان به شرف زیارت مرقد آنجناب مشرّ

در اخباراالخیار مکتوبات آنجناب . ر گشتمالزمت خواجه جنید بغدادي مفخّ
خود تراشی اند این مختصر  ۀسعادت خداشناسی و مای ۀخوب خوب سرمای

اي  :نویسد میکاً این فقره از مکتوب براي میمنت این نسخه گنجایش آن نیافت تبرّ
ایند آن گاه ببر از توند وترا هبرادر چون عنایت در تو کار کند و جذبه در تو د

 در تذکرة مولوي محمد صالح هرگانوي. نمایدبعشق در تو آید و جلوة حسن بر تو 
نویسد عالؤالدین بادشاه خواست که نیاز در خدمت آنحضرت بفریسد از مهابت 

 سلطان از حضرت سلطان المشائخ. کرد میام بادشاه کس اقدام نجاللت او از خد و
به خاطر سلطان مقبول داشت فرمود خسرو  ،رو نموددرخواست حضرت امیر خس

چون امیرخسرو رسید خادمان خبر . ی کردهبه خدمت ایشان عذر و تکرار نخوا
 سلطان نظام الدین حاضر رخصت مالزمت فرمود برفور قدم بوس ةکردند که فرستاد

   :امیر این غزل خواند ،فرمود که چیزي از اشعار خود بخوا ن
  اق یار مشکل کار نیستی جز فریاي که گو

  چنان دشوار نیست گر امید وصل باشد هم
                                                 

 ندارد» از مریدان من درون آتش و برخی« برخی : د 1
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ی و خوش یگو میاین غزل تا آخر خواند، فرمود که خسرو خوش 
   :ازین درویش نیز بشنو ،ی رفتهی بود و خوش خواهخوا
  بر استشیم سروران بر ما لعل ایهد

  

  تجرید بر سر است ۀخسرو کسی که حلق  
  

  قنقاب عش1فتمنهار روي وسیمرغ 
  

  عارفی که منظر او عرش اکبر است زک  

  ی به عارفانعقل کل است علم لدنّ
  

  این عقل و علم جسمی و رسمی محضر است  
  

  2الواح ابجديز درس شرف نبود 
  

  موج جمال او که مرا در برابر است  
  

کنی؟  میفرمود چه فهمیدي که گریه . این شعر امیر خسرو شنیده بسیار بگریست
فهمم، نوازشها فرموده سه روز در  میمن آن است که چیزي ن ۀعرض کرد که گری

براي بادشاه و سلطان المشائخ عنایت کرد و  3خانقاه خود مهمان داشته یادگاري
  .رخصت داد

  

آن  ،احوال آن سرشار وادي شوق، آن در کرامت از معاصران فوق  موج
و در  هیه الي درگا ها هاز برگزید حضرت خواجه سعدون مجنونعاشق و مفتون، 

ولیا آرد در بصره امساك باران االدر کرامت . ی تمام داشتیحضرت ایزدي آشنا
عطا بن سلیمان هم در آن جماعت بود، دید که . خلق براي استسقا بر آمدند ،شد

جواب گفت و پرسید . پیش رفت و سالم کرد ،استنشسته  خواجه در گورستان
شوند براي استسقا  میباران تلف  كاین چه انبوه است؟ گفت مردم شهر از امسا

ی که باران هگفت خوا! بلی گفتم ستی؟هگفت تو هم درین جماعه  .برآمده اند
 ۀ من باران بفرست فی الحالیشز دو ش ی بدان راهگفت ال گفتم چون نخواهم، ؟ببارد

  .اهللا علیهۀحمر ،رسیدند  ها هچندان باران بارید که مردم از محنت به خان
  

 ، آن سرگروه مجاذیب زبردست،4آن رئیس حلقۀ قلندران سرمستاحوال   موج
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 در کرامت االولیا نویسد .جی گویندو، وي را جمال ساشیخ جمال قلندرآن عاشق برتر 
 .ي شهر داشتاابتداء حال خدمت فتو. اول کسی که راه و سکّه قلندري پیدا کرد او بود

 بی آنکه ،بودي از وي پرسیدي روان گفتندي چه هر کرا فتواي مشکل ۀاو را کتابخان
 ی اورا گرفت ترك آن وادي نمودههچون جذبۀ ال. رجوع به کتاب نماید جواب گفتی
 هداشته بتراشید و در مغاکی پنهان شد و چشم ب رریش را نزدیک تجرید خود با

این طور خبر یافته فرمود تا از  همرشدش ب. استغراق آمد هو بهآسمان داشته در س
فضالي  ،ر نشدهنش کردند مثل آب سرد بنوشید و حالش متغیهه دزیر گداخته ب

فرو سر در خرقه  ،دعوي بر وي رفتند که تراشیدن ریش خالف شرع استه شهر ب
شیخ   .2دتنشگاز آن برهان به معذرت و اعتقاد بر فضال ،محاسن سفید برآورد 1برده تا

ق او تعلّه زنی را ب .گفتند میمردم مصر یوسف ثانیش . را جمال ظاهر بسیار بود
چون ابرام زن از حد . 3ماند میت وحشت مدام به حال شیخ هخاطر گشت ازین ج

شیخ از  ،ات رفتیمد هنیز ب هلع شدآن مطّ ،ات رفتیدمه گذشت شیخ فرار نموده ب
ل ی جمال ما را که آفت حال من شده مبدهمناجات کرد ال آمدنش خبر یافته

بعد وفاتش جاي نشین او . شیخ فرو ریخت گردان فی الحال موي ریش و بروت
  .ب دانستندهمذ جزوریش و بروت تراشید و تابعانش این معنی را 

  

آن به کرامت در  احوال آن ترك میدان ترك، آن مدرك میدان درك،  موج
ه بود به در کرامت االولیا نویسد ترك بچ حضرت خواجه حیدر زادهفاده، ا هخلق ب

ز اقوال سلطان المشائخ نظام الدین اولیا آرند که همانجا ا .غایت صاحب حال
دست گرفته خواستی ه ن گرم را بهدربارة او فرمودي که او را حالتی بود که آ

 ،دستش خاصیت موم بهم رسانیديه ن بهآ ،طوق ساختی خواستی چیز دیگر
چون  .اندازند میالحال در متابعانش این رسم جاریست که طوق به گردن خودها 

آن  .سیر به دیار اهل اسالم نهادو ال قتبه قصد  ان خروج کرد و روچنگیزخ
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آیند و غالب  میحضرت رو به یاران کرده فرمود که بروید ازین جا که مغالن 
د در جگفتند از چه دانستی؟ گفت همراه او درویشی است من با او . ند آمدهخوا

این بگفت و . ند آمدهمعامله کشتی کردم او به زمین آورد بالجزم ایشان غالب خوا
 .او راست آمد ۀت دربارة خالئق گفتقبدر غاري در آمد و ناپیدا شد و عا

 
از  ۀ اهل دمشق، آن مست می محبتارباب عشق،آن کعب ۀاحوال آن قبل   موج
در کرامت االولیا نویسد جذبۀ قوي داشت و  حضرت شیخ علی کرديایام خردي، 

آنها تحکّم نوعی  1مشق معتقد او بودند و برشد، اهل د میکرامت بسیار ازو ظاهر 
 شیخ شهاب الدین عمر سهروردي به دیدنش رفت،. کند می 2کرد که بر مملوك می

 ساعتی گذشت که طعام ،آید آنحضرت عورت خود را ستر کرد میو را دید که چون ا
آنحضرت در جامع مسجد دمشق  ،3آوردند شیخ شهاب الدین را خورانیدند

همان ساعت آنحضرت  ،اه مجذوبی دیگر یعقوب نام به دمشق آمدماند ناگ می
بیرون شهر رفته اقامت گزید و تا وفات باز در شهر نیامد و یعقوب مجذوب در 

کسی مجلس  ۀاز جمله کراماتش آن که در دمشق به خان ،کرد میشهر حکمرانی 
خانه  از صاحب ،درویشان بود آنحضرت که آن جا رفت قالبهاي شکر افتاده دید

و ب حوض اندازند چنان کردند تا اجماع مجلس سایر فقرا ه آگفت این قالبها را ب
خانه گفت  چون مجلس برخاست به صاحب د،ار شربت از آن نوشیدنحضّ

آنها  هند اصالً خلل گداخت بدچون بر آور ،قالبهاي شکر خود را از حوض بر آر
  .مختصر گنجایش آن نیافت نرسیده بود این جنس کرامت او بسیار نوشته دیدم این

  

را احوال آن سلطان مجذوبان، آن پیشواي محبوبان، آن کامالن عصر   موج
 جذبۀ غالب هیاز محبو بان ال یم مجذوبهشیخ ابرا حضرتبی نظیر وقت مرغوب، 

نویسد  در کرامت االولیا .رم کرامات عجیب و خوارق غریب داشتگحالی قوي نفس 
اگر خواستی صد من تناول نمودي خواه طعام  فته چیزي نخوردي وهفته هکه 
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د سید اشرف سمنانی را به پدرش و مادرش ۀ خام و به سعادت تولّپخته خواه غلّ
 یم در سمنان اندرون دولت سراهاو بشارت بخشیده و آن چنین است که سلطان ابرا
حیران  ،ناگاه آنحضرت پیدا شد ،با اهلیۀ خود حضرت خدیجه بیگم نشسته بود

 او داشتنده از غایت اعتقاد که ب ،ماندند که او درین جا بچه صورت راه یافتهفرو 
 ،به تعظیم و استقبالش برخاستند و آورده بر صدر نشاندند و دست بسته ستادند

از راه تواضع  ،یابیم مگر پسر آرزو دارید میت آنحضرت فرمودند شما را ملتف
 ۀفرمود اعجوب ،و سماویست ارضی 1حقیقت ۀر شما آئینییش شدند که ضمیر منپ

طلبیده پیش  ،باید میزار دینار ها نرخش گران است دهم ام میروزگار به شما 
ي داده ارزان گرفتی در زیم را باهچون بدید شادان برخاست و فرمود ابرا ،نهادند

 .د شدد سلطان سید اشرف جهانگیر رونما گردید و متولّهمان نزدیک آثار تولّ
درخواست شیخ نجیب الدین ه یک بار ب .ۀ چشتیه بایدخواستلجاحوال ایشان در 

ه از هر جنس و یک بز را گوشت خام در مسجدي شب گذارنیده و پنجاه من غلّ
  .دیگر کماالتش از حد حوصلۀ تحریر زاید است ،بخورد

  
بري، آن به هاحوال آن مقبول جناب پیغمبري، آن محمود ارباب ر  موج

در کرامت االولیا نویسد مرید شیخ  ابا محمود طوسیحضرت بطور کماالت موسی 
شبی خادم را  ،وقتی شیخ عبداهللا جمعی را در اربعین نشانده بود .عبداهللا است

مبادا {ي قوي خواهد رسیدداروباش که درویشی را 2یهفرمود امشب باخبر خوا
ناگاه محمود نعره زنان از خلوت بیرون آمد و درویش  ،خلوت بیرون رود}از

ند الیاس را هخادم بدوید و  3جستند نام از عقب محمود بیرون هر الیاس دیگ
 موالنا زین الدین .برگرفت و بابا محمود رو به صحرا نهاد و مجذوب و مغلوب شد

م را به خود ی اهللا علیه وآله وسلّتایبادي شبی بر مزار ابونصر سراج رسول صلّ
طوس ترا درویشی عریان پیش  شهربه فردا  ،مخاطب و ارشاد فرما در خواب دید

روز دیگر چون به طوس در آمدم بابا محمود  ،تعظیم کن و آید حرمتش دار
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چون مرا بدید خود را بر زمین انداخت و سر در کشید من در  ،طوسی پیش آمد
سر برآورد با خود گفت اي بی ادب کسی را بعد ساعتی  ،پاي استادمه خدمتش ب
م بر تربت شیخ ابونصر سراج ی اهللا علیه وآله وسلّصلّکنی که دوش پیغمبر  میتعظیم ن

درین  دارند میفرشتگان آسمان از وي شرم  ،تو نشان دادهه با وي مالقات فرمود و ب
 جواب داد و گفت برو که اولیاي روي زمین منتظر قدم  ،زین الدین سالم کرد شیخ حال 
  .1تو اند

  

، آن طالبان مطلب را فات، آن منبع حاالتاحوال آن مجمع تصرّ  موج
کامل و نفسی عالی  ۀجذب ،در کره مانکپور بود حضرت شاه مجنون مجذوبمحبوب 
او  ةرسیدند بر خطر میخدمتش ه در کرامت االولیا نویسد که سایران که ب .داشت

ف کرامت االولیا را به نسبت وي والد مصنّ .فرمودي میآگاه شده جواب صریح 
نگام از هدرآن  ،انگیر بادشاه گذارش به مانکپور افتاددر وقت جه ،اعتقاد تمام بود

خاطر  2مه را بهروند این مقد میسپان سواري او ای شتاب شتاب هلاقضا و قدر 
رفت از غایت شفقت و عنایت شاه مجنون او را در بر گرفت و 3داشته در خدمتش

چنان نوازش فرموده به خادم گفت که تو رکاب گرفته او را بر اسپ سوار کن و 
شخصی  .کرد از آن پس سی سال اسپ او زنده ماند نادر و شاذ اسپ او مرده بود

دست گرفته از ه آنحضرت چوبی ب ،ت به خدمتش رفتاین نیه اوالد نداشت ب
شاه به  4در ضرب سومی گریخت چوب ،حجره برآمد و دو چوب بر سرش زد
ن نزدیکی دو پسر در هما ،گریختی دختر شد خطا رفت فرمود این هم پسر بود تو
بخشید و موالنا عمرجاحموي از افاضل معزّز  و یک دختر او را حق تعالی شانه

داشت آنچه خواندي فراموش کردي بدین 5هندوستان بود، ابتداء حال طبع غبی
د که نیت در خدمت آنحضرت رفت، آنحضرت چوبی به دست گرفته برو رسیدن
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 ،به زمین رسانید و بر سینه نشست کشتی نموده آنحضرت را 1بزنند شیخ عمر ازو
گیرد کس  میزور فرا ه از من ب ییآنحضرت فریاد کرد که این عزیزم علم و موال

عمر  ؟حاضر نبود ناگزیر ارشاد کرد بابا علم را گرفتی دیگر کشتی از براي چیست
کشادگی در کار او بهم رسید و  2ازبنفس شاه را در گره بسته به خانه آمد از آن 

   .ند گشتهور همش
 

در  حضرت شاه حضورياحوال آن کاشف اسرار معنوي و صوري،    موج          
 ،ور از من مالقات شدهجري در الهزار و پنجاه هکرامت االولیا نویسد در سنه 

کشف به  ،مستی بی غایت و جذبه بی نهایت داشت و کرامات بسیار ازو سرزده
از نسل ساداتست مگر بر صحت  شخصی شنیده بود که مادرم .قوي داشت ۀمرتب

این اراده در خدمت آنحضرت رفت که اگر در من اثري ه کرد ب مینسبت تصدیق ن
 .3الم میران جیوبر فور سالم گفت و علیکم الس ،از سیادت باشد از زبان آنحضرت بر آید

  

 ۀصدر خال داد حضرت شاه اله احوال آن صاحب یافت دولت خدا داد،  موج
 ،ن بودنه دهلی به ریگستان معیهعیدگاه ک 4د مسکن وي زیر دیوارنویس واریخالتّ

داد و از چوب و سنگ خلق  میمجذوب بود اکثر دشنام  ،کماالت بس بلند داشت
حاجی اولیا  .شتی فی الحال ظاهر شديذرا زدي و آنچه از خیر و شر بر زبانش گ

وشی حافظ قرآن ي درگاه خواجه قطب االقطاب بختیار ا ها هدرویشی از خادم زاد
ویرا کماالت و  ،ه حج گزارده بود در خدمت شاه اله داد خیلی اعتقادمند استنُ

   .حاالت بلند اند
  

 حضرت شاه محبوب علی مجذوبف وادي کاملی احوال آن صاحب تصرّ  موج
جذب قوي  .بود ،از اوالد شاه محی الدین که ذکرش در لجۀ متفرقات داخل است
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او اعتقاد  خالئق را به نسبت ،ت بودماالت و عالی حاالک و فصاحب تصرّ ،داشت
  .هر چه از خیر و شر گفتی فی الحال صورت گرفتی ،درست بود

  

در  1حضرت شاه حسن مجذوباحوال آن بري از کیفیت معیوب    موج
 ۀصخالدر  .اکثر خوارق ازو به عمل آمده ،بود به غایت صاحب کرامت و بزرگیدهلی 
پیش  هنویسند 3بدر خدمت آنحضرت مالقات داشت منی2ندهنویسنویسد  التواریخ

فرمود  ،ا کردخود قید شد نویسنده آمده التماس نمود و براي خالصی او تمنّ بمنی
آنحضرت اگر را بکشود در کاغذ اگر  ،اگر را آورد ،قدري اگر از بازار خریده بیار

تقدیر کلید و خازن  شعر حافظ نوشته بود، مطلبش آنکه او از زندان خالص شد
آنحضرت آن کاغذ را به دست او داد پس همچنان شد که  ،دست او داده گنج ب

  .خاوند نویسنده از قید خالص شد و بر سر روزگار گردید
  

در  .مجذوب بود در مرادآباد شاه عبد الواحداحوال آن محب شاهد،    موج
ن بود که ویرا خوارق چنی ،واریخ نویسد بسا صاحب کرامت و حاالتالتّ ۀصخال
کوه و بر دیگران بالد  حجرة خود ماندي و مردم او را در صحرا و بیابان و بربه 
  .دیدند می

  
از مریدان محمد  حضرت شاه جمال اهللاحوال آن کاشف اسرار اله،    موج
روزي درین حالت  .وي ماندي و خمر خوردي اکثر حالت جذب بر ،امین عرب

خرابی دهلی و قتل امیران و بعد چندي فوت  از آمدن نادرشاه بادشاهان ایران و
محمد شاه سلطان و قمرالدین خان وزیر در حالت خمر خبر داد و بعد چندي 

  .هالتّواریخ نوشت ۀصاز خال ،ور رسیدههمچنان به ظ
  

 یهلسنب حضرت محمد اعظمو ولی  هدهوان وادي مجاهلاحوال آن پ   موج
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او را در گرفت روي  هجذب هرسید، ناگا میعزیزي بود، اکثر اوقات به صحبت فقرا 
گردیدي و به آواز  هرو شد هصبح سیا هرد و هارو نام ن هسیا و هکرد هخود را سیا
این است  هترجم» الکن کی اللی پاوي 1وي تبهالگر جگ دک هکاال من«بلند گفتی 

بر  هاکند از معشوق سرخرو نگردد و سال هن هروي خود را سیا هیعنی تا وقتی ک
و خوارق سخت مرتاض بود مگر تصرّفات . است هماند هو در بیابان غلطیدهلیک پ

  .او را بسیار است
  

بن  حضرت شیخ محمد بنی اسرائیلاحوال آن در کرامت بزرگ جلیل،    موج
ی هللی مرید شیخ سماءالدین بود، بیعت از شیخ عصمت اهللا سنبهالاز نبایر شیخ  عمر

 هرسال وي در ابتداء حال حاکم فسیح آباد بود، التّورایخ نویسد صۀدر خال. داشت
جذب به او رسید، به  هاکثر سیر کردي ناگا است2فدر تصو هتصنیف پدر خود ک

بسیار صاحب کرامات و خوارق، اکثر به درخواست مادر خود . زنجیرش کردند
عصمت اهللا شیخ  هآخر به سعی و توج. باران بارید هبراي آمدن باران دعا نمود

چون محتضر  ماند، میخود  ۀو مدام به خان هاو کم شد پس از شیخ بیعت نمودجذبۀ 
  .و حجامت کرد و جان به جانان سپرد ام را طلبیدد حجش

هفت اقلیم در  حضرت شیخ معمر، هرکماالت عالی مشت احوال آن به   موج
 آب و طعام نخورد، هبود حبشی او را در آن حال جذبه رسید، شش ما ةنویسد، بند

 به ،ندبه زندان کردند، بعد ساعتی او را بیرون زندان یافت هشمرد هردم او را دیوانم
به مرغ بریان  هاو اشار. پیشش گذاشت هعذرش پیش آمدند و چند مرغ بریان کرد

  .بپرند فی الحال مرغان در پرواز آمدند هکرد ک
  

 رهلک، آن مظهارا  هآن نفس امار احوال آن مراتب بلند را مالک،  موج
وب مجذ. جنید غازي پوري است هعبداهللا بن شا ه، پسر شالعل هحضرت شاجالل 
ماندي و  هغایت صاحب کرامت و خرق عادت، زیر شجر ثمر هندي نشست بود به

                                                 
 الکن»بت«: الف .1
 »متصوف«در : د. 2
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وقت از آن  رگویند مدام در سر داشتی ب هبه زبان هندي آن را پین هسفل کنجد ک
از  2همغنّی 1از زنانروزي . دیگر ملتفت نشدي ۀخوردي و مطلق به سوي اطعم

خواهی داد؟  هچخوردي مرا  میروي مطاعبه گفت تو خود سفل کنجد قدري 
بعد ساعتی فرمود اي شجر خزاین . گرفتند به کار خویش آوردند هچشم از آن ک

کماالت از  همهخود پس گیر فی الحال زر سرخ از نظر مردم غایب شد با این 
ام به اتّفاق اطفال براي شکار ماهی رفتی مد. پدر خود شیخ عبداهللا بسیار ترسیدي

ان خود به خود از هی، ماهد هیفتی اي گنگا مرا ماشست را به دریا انداختی و گ
خود  هیکردي فرمودي گنگا ما هیافتادند، چون اطفال قصد ما میآب به خشکی 

  .شدند میان داخل آب هیرا بگیر، ما
  

چون . بود هنید مجذوبۀ کاملج هرا، از فرزندان شا دهیبی بی کاحوال    موج
روزي  .کردند می هنان ازو خود را پوشیدبرآمدي و قصد بازار کردي مردان و ز هاز خان

ایستاد  هدهااو پا ن ۀاو را بدید بر سین هماند آنحضرت ک هطفلی معصوم بر در افتاد
ترا فرزند بودي قدر طفل  هاي مجنون همادرش به فریاد آمد ک. فی الحال بمرد

  .بود هچون نیک دیدند زند هفرمود غلط است او نمرد. یدانست
  

شکل روح، آن از جذبات به کرامت  احوال آن به لطافت جسم به  موج
به . ی استهلمرید شیخ عصمت اهللا سنب حیات اهللا هحضرت شامفتوح، آن ولی اهللا 

پدر محبوس . سالگی جذبه به او رسید و شورش به مزاجش غالب آمد هعمر د
ص کرد . دهابر آمد رو به صحرا ن هتصرّف از حجرساخت از  چون پدرش تفح
 هر آن زن دریافتهااشراق باطن اظ از ،پدر پسر را گرفت د،دا را نشانزنی به صح

  هراهم نفس رانی نمود او  همدر حق او دعاي بد کرد، زن بمرد، اواخر براي پدر 
کرد مگر جذب  او مبدل به سلوك ۀباطن جذب همرشدش به توج. آخرت گزید
   :خوانديها اشعار شعر شد و مثل این میر احوال او به دستور هادر فصل ب. کلّی رفع نشد
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  دآی میبه دل  هناخواند هعشق علمیست ک
  

  تاس هآموخت هک هبلبالنرا سبق نال  
  

 حسین مظفّر هحضرت شاعین،  همعنوي شد احوال آن از علم صوري به   موج
ابتداء حال در نجیب آباد به تحصیل علم اشتغال داشت  گویند .هکنبو هیمجذوب میرت

درآن ایام  هم. حالش غالب بود غایت به و شرع به هقریب فراغ رسید هحتّی ک
به  هدر روغن آمیخت هانگشت سائید هدرویشی مجذوب افغان با حاالت عجیب ک

چند تکلّم هرمظفّرحسین روزي به خدمتش رفت  هجسد خود مدام مالیدي شا
به  هاز حضورش برخاست هین بیفتاد لیکن تصرّفات آن درویش بر دلش تافت کفیماب

در  هپیچید هبه طور فتیل هجدا ساخت همرا از  هاشب تمام اوراق کتابان هممکان آمد، 
 هکرد هسر و پا برهن هچراغ بسوخت و آتش جذب به حالش چنان سرایت کرد ک

 هنگر و کماؤن گردید و رفتي سري هابه کوه هد و چند ماهاصبحی رو به صحرا ن
در تمام  هوب کمجذ هرسول شا هدر بورکهندید آمد 1به ضلع میوات رسید هرفت

بعد . رنگ او برآمد هممعروف دستور به فقر و کرامت بود رسید، از کثرت صحبت 
  .ن رخت زندگانی بربست آنحضرت قایم مقام او شدهاازین ج هچندي رسول شا

  

، آن فرزند صوري و معنوي آتش عشق اهللاحوال آن صداق   موج
را مبین، آن  2هین، آن خوارق صلبیرا صدرنش هحضرت رسول اهللا، آن کرامت عالنی

گویند و  مینیان هابعضی از اوالد مخدوم ج سید علی رضا هحضرت شاولی با صفا 
بر سر  هردولی رسید ۀاز باال دست در قصب. دهند میاکثري از سادات با رتبه قرار 

مدام در گنبد مسجد . احمد عبدالحق سکونت گزید هرقد حضرت قطب ابدال شام
از کونین خبر نداشت براي بول و غایط از مسجد بر  هجذب و استغراق ک کمالوي از 

 هجذب سجادو از جهت ظهور خوارق عادات عجیب و غریب و غلبه  آمد مین
بعد چندي  .یافت میت ممانعت نأجر هاهللا علیحمۀنشین شیخ احمد عبدالحق ر

التش حا ۀرسید، معاین هیحضرت شیخ عبدالقدوس گنگو ۀدرویشی از سلسل
 از استقامت این هنمود ک هتوج هاهللا علی حمۀبه روح حضرت احمد عبدالحق ر هنمود
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 در حق او حضرت غوث االعظم هآنحضرت فرمود ک. باشد میمجذوب اکثر نجاست 
حقیقت . تعرّض حال او نکنید هاشماخود جا دهند  ۀبه خان هک هسفارش فرمود

نویسد روزي  میبرخی . یش آن نداردکماالتش زاید از بیان است این مختصر گنجا
 هدید ک. به مکان سکونت او رفت هاز فرزندان قطب ابدال اندکی شب باقی ماند

بی هوش  هاست، به مجرّد معاین هب نشستهیآنحضرت نیست به جایش شیري م
 هشیر نیست آنحضرت نشست هدید ک هاعتی چشم وا کرددر افتاد، بعد س هشد

بدیع الدین  هباش و شبی شا هرفت هر وقت دریافتبه مکان فقی هاست، فرمود ک
. پیغمبر خدا منقّش است هدر مصحفی شبی همیان به خواب دید ک هعرف شا
شب تصویر پیغمبر  هگفت ک هبه خدمت آنحضرت رفت کشف فرمود هصبحی ک

 هشیخ محمود سهنی و حضرت شا. وسلّم دیدي هوآل هلیخدا صلّی اهللا ع
آمدند و بس معظّم  میتعظیم و احترام پیش  ت او بهبه نسب هعبدالرزاق بانس

و  هلیکهزار و یکصد و چ هسن هرجب روز جمع همبه تاریخ پانزد. دانستند می
  .هشش هجري جان به جانان تسلیم نمود

  

 بهآن ا از بعد و فصل، مبرّ وصل، آن1ر برجاحوال آن اختر منو  موج
 مجذوبی بود وکپور حضرت بابادوام در سرور وفور، در کماالت معمور  هدةمشا

االصفیا نویسد به اصل از کالپی است و مشهور گوالیاري و انتساب از ةدر تذکر
به  هو سقّائی کرد 3، ابتداء حال طریق سلوك بسیار ورزیدي2مدار دارد هشا ۀسلسل
و آخر به مردي رسید و غالب  4کرد میي آب پر هاگشت و خم میضعیفان  ۀخان

ي هاوي مفتوح گشت و دل واب فتوح برجذبه نصیب او شد، در گوالیار ماند و اب
  .عالم با وي رجوع شد هلا

وي اکثر در استغراق ماندي مگر به بعضی از حوایج طبعی  هنقل است ک
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کرد و از  میچوب تناول  چند روز چیزي از جنس. داد میدست  هاو را قدري افاق
فیس ي ن ها هجام. نداشت همبود و اکثر اوقات آن  هلباس به ستر عورتی اکتفا کرد

داد و به  می هبخشید و اغنیا را به خود کمتر را میمردم  آوردند و او به میاو ه ب
. داد میاز اسرار بسیار خبر   کنند،  میداشت و از وي خوارق بسیار نقل  هیعالم را
  .اند هیافت» کپور مجذوب«بعضی از فضالي عصر  1فوتش تاریخ

  

عاشق با خصلت آن  ،احوال آن مفتون محبوب، آن مجنون مرغوب   موج
کپور مجذوب  هصاحب گلزار االبرار نویسد مرید شا شیخ دولت گجراتیبرکاتی، 

است، از  همداري گوالیاري است و به مالزمت کاجائی مجذوب سارنگپوري رسید
داشت فراوان  2در سارنگپور جا هري گوالیاري کهامواطن شیخ بهک باطن فروغ

از نشیب و فراز  هزمین پیمودو به نیروي پاي پرکار رفتار خود سطح  هگرفت هرهب
کلبه در قصبۀ دسور  هصد و هشتاد و هفت آمدهدارد، از آغاز سال ن هین آگهاج

  .بود هزند همبرگزید تا سال هزار و پانزد
  

معروف به  رکن الدین هحضرت شاجذبات متین،  ۀسرمای احوال آن   موج
دوم محمد اتاولی است بن مخدوم تاج معین الدین بن مخدوم محمد بن مخ هشا

صاحب مآثر االکرام نویسد صاحب . رکن الدین بلگرامی از عقالي مجانین است
گذشت حکم قضاي مبرم  میبر زبانش  هچ هر. بود 3ۀ قوي و نفس گیراجذب

گشت و خوارق عادات بسیار ازو سر  می هدر دلق درویشان مستان هوارهم. 4داشت
مزار  ۀبیرون محوطقبرش . وفاتش در یکهزار و یکصد هجري واقع شد ه،بر زد

  .مخدوم محمد رکن الدین متّصل دیوار شرقی
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بود 1مجذوبی حضرت شیخ جاللفضل و کمال،  ۀاحوال آن مای  موج
 هبعد از سلوك جذبه دریافت. هدر قنّوج سکونت گرفت هسالک، آباي او از ملتان آمد

 هگذاشت و گا میي نامرعی نهراز دقائق شرع ظا ي ا هحقیقت دقیق همهو با این 
ریسمان چارپایی در  هکرد هیافت روي خود را سیا2حال برو استیال می هک هیگا

امثال این . کرد میگشت و فریاد مصیبت آمیز درد انگیز  میدر بازار  هگردن انداخت
 همن او را دید هنویسد ک میصاحب تاریخ بدایونی . ي غیر مکرّر بسیار داشتهاادا

  .ام بسیار صاحب کمال بود
  

 و ارتباط، هدهمشا احوال آن صاحب مقام انبساط، آن دایم مستغرق به  موج
ی سکونت هلمجذوب در د هحضرت موجی شا ،هآن در کسوت بی کسوت شا

 همعمول داشت ک. مدام مقید ستر نشدي. مطلق بود داشت، از عارفان حق ولی
رقص  هکجا  هر هري ش ها هبا خود داشتی، در کوچ هباریک و چند زنگول ۀدوپتّ
چون مزاجش  .نمود میاز طرف خود دادي و تماشاي رقص  هو زنگول هشد دوپتّ می

خود ازو  3ۀو زنگول هبه رقّاص دادي و دوپت هشد چند روپی میاز تماشا سیر 
ي آنجا آنحضرت را روبروي خود  ها هروزي زنی از عمد. شد میگرفت و روان  یم

مستورات بی کنند درمیان  میحضرت ستر ن هکنیزکانش گفتن آغاز کردند ک. طلبید
فی الحال عالمت مردي او . نسا ام همستر کنم؟ ما  هفرمود چ. اند هستر نشست

  .مشابه عضو نسا نمود
  

صاحب  مجذوب لکهنوي هشیخ حمزر معنوي، اسرا ۀاحوال آن سرمای  موج
از امراي سلطان سکندر  هملک آدم کاکر است ک ةوي نبیر هبدایونی نویسد ک

طول دو قبر  خود بود و قبر ملک آدم به اور قبر جدمج هپیوست. م لودي بودهیابرا
 هبتی عجیب و قامتی بلند، گاهاقوي داشت و م ۀجذب. است هزیاد هرسمی بلک
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 هاسنگرفت و  می هرا 1غرّان و خرامان رآمد چون شی می هرسیر در شبه  هک هیگا
    ي شیرین خوش آیندهاادا. رسید میچ کس نهیانداخت اما به  میطرف  هربه 
  .هآورد میمصحف مجید را به تالوت  هکرد، پیوست می

  

 حضرت شیخ عبداهللاحوال آن تخت نشین اقلیم اسرار و آزادي،   موج
وي مرید شیخ محمد برقع پوش از نژاد  هگلزار ابرار نویسد کدر  مجذوب بغدادي

گفتار و کردار او به دست فرزانگی و دیوانگی در . شیخ عبدالقادر جیلی است
چ غنی هیهشیاري است، از سراي آمد و رفت مستی و  دماغ او. کشاکش است

ید خوش داشت، ترجمۀ قرآن مج 2کرد و به تالوت کالم مجید وقت مینیاز قبول ن
چون از بغداد به هند آمد یکچندي در سیالکوت و چند . در نظم و نثر بیان نمودي
دسور  ۀدر هفتصد و هشتاد و پنج در قصب هسخن کوت. روز در فتح پور بسر برد

در خلوت  هزنی به آهنگ آنک هرهند شبی زیبا چگوی. اقامت گزید ۀرسید و کلب
سو جمعی  هراو رسید از  ۀکلبفساد نفسانی برپا کند چون به فضاي  هشیخ رفت
سراپایش . 3ي خون فشان نگریستهابه زخم هافتاد هو چندي نیم کشت هتمام کشت

بیامد  هساختروز دیگر فساد نفسانی را از خاطر بر طرف . فروگرفت و برگشت هلرز
  .در قید حیات بود هنیفتاد تا سن هزار و پانزد4هچ او را معاینهیاز آن خدشات 

  

، هاو آن صاحب عجائب فرمائش هان خداوند نادر نمایش احوال آ   موج
در  حضرت پیر باجر از غایت سلوك راحم احوال فاسق و فاجر، اکمل مجاذیب

از کمرش خواست، او عذر کرد،  5گلزار نویسد شخصی را بگرفت ازو چیزي
به مالک سپرد کرد،  همه هخود گرفت ۀیانی بر گرفت چند زر سرخ ازو به حصهم
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  .صدو شصت و شش به قید حیات بودهبه شمار آورد کم نیافت، در ن همالک ک
  

 هیمجذوب امیت ادهدمیر سید الف خوارق خداداد، احوال آن متصرّ  موج
ایت صاحب حال و به غ. شیخ عیسی تاج است ۀاز نژاد سید معزالدین خلیف

 بود، هرهو خوارق عادات ظا هرهیت عالی احوال و صاحب کشف و کرامات باهان
از شراب ذوق به شدت داشت، پدرش سید ابومحمد درویش کامل و سالک 

روزي به خدمت حضرت قطب . تی عظیم داشتهرطریقت در کشف و کرامات ش
به خمر  1اد میلهدال هنمود ک هرظا هاهللا علیرحمۀاالقطاب بندگی شیخ نظام الدین 

نحضرت منع یت تکلیف است، آهاشوند، مرا ن مینجس  هدارد تمام ظروف خان
شراب ترك کن، گفت  هفرمود ک هاد را طلب نمودهدآنحضرت میر سید ال. فرمایند

ي سبو و هاوقت موقوف کردم از آن وقت سایر ظروف همیناز  االمر فوق االدب
برخاست،  هرغریو از ش هیک دفع. از شراب شدندپر  هري تمام ش ها هخان ۀسبوچ

از  هدد خلق را ازین عذاب نجات داهدحضرت قطب االقطاب فرمود میر سید ال
شراب   ها هخان همهان وقت سید مجذوب شراب خوردن شروع کرد، از ظروف هم

   .هموقوف شد، تاریخ وفات به نظر نیامد
  

مجذوب در بریلی  عبدالشّکور هشاکماالت وفور،  ۀاحوال آن قمقم  موج
ستر عورت  یت صاحب کمال بود وهاغایت عالی احوال و ن به .داشت میتشریف 

شیخ  ۀمیر سید علیم اهللا خلیف. آفاق بود هرةنپوشیدي و از وفور خرق عادات ش
بود به موجب  همع عیال و اطفال از وطن برآمد هبه عزم اقامت مکّ هآدم بنّوري ک

  .گزید و سید خود براي حج رفتآنحضرت در بریلی وطن  ةفرمود
  

مجذوب  مدن هاحضرت شحاالت صحیح از معدن،  احوال آن به  موج
بدرالدین  هشا. کراماتش را اکثر کسان قایل اند. سدهوریست، مغلوب الحال بود

 هن نقل فرمودهااز ج همجذوب بریلی در احسن القصص نویسد عنقریب است ک
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 شد بسیار مغلوب الحال هکنند اما چون دید می چند خرق عاداتش مردم بسیار نقل هر
 هرا از وي مجالی و مقاالتش نه به آن منوال ک دریافت هآنچنان ک هحالتش ن. بود

  .ر فقراي وقت بودهیحال آن از مشا هرعقل را جز قالی باشد ب

مجذوب در گنبد که  معروف هشامشهور  هحالت جذب احوال آن به  موج
باوجود حالت سکر و جذبه . بود میی است، هلدقطب االسالم در  1متّصل مقام

ی را ویران هلد ۀقلع هشیر شا هدر وقتی ک .هیت الدر علم آیتی بود از آیا 2یکسر
  .چ جا نشانی از وي پیدا نشدهی هکرد به مجرّد شنیدن این خبر غایب شد چنانچ

  

م کشور حقیقت، آن تاجدار اقلیم طریقت، هیاحوال آن صاحب دی  موج
در . مجذوب بود حسن هحضرت شات عاشق ذات ذوالمنن، آن صاحب کرام

چند بار او را . 3باخت میسلطان سکندر بود عشق  هددر ع هکاخباراالخیار نویسد 
روزي در . قید کردند و در بستند روز دیگر در بازارش دیدند هخان4در بندي

یکایک پیدا شد، فرمود بی رخصت چرا آمدي ؟ گفت من عاشق  همجلس بادشا
 هرفتگ هبود، گردن دیوان همنقلی پر آتش در پیش شا. ام هو ام براي دیدن تو آمدت

را  هحسن دیوان. نشد هرزمانی طویل درآن منقل داشت اثري از آن آتش بر وي ظا
بود، مجذوب از اطوار  5هرلی شهااز اوالد بعضی ا هنویسد ک میدر اخباراالخیار 

به  هچ هربودي  ههنکثر برا. عالم غافل صفت غریب و حالتی عجیب داشت
 هو را در خواب دیدند کبعضی علماء وقت ا. دستش رسیدي به قواالن دادي

کناند و بعضی دیگر  میوسلّم را وضو  هوآل هحضرت رسول خدا صلّی اهللا علی
وفات او . ام هدید هاو را در حرم مکّ هک گفتند میآمدند  هحاجیان از مکّ هگویند ک می

                                                 
 »مقام«نقل : د . 1
 »تکبیر«: د . 2
 »یافت«می : د.  3
 خانه قید» هندي«: د.  4
 ندارد» به دستش رسیدي.... تا....بود مجذوب از اطوار عالم غافل «از : الف.  5
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شیخ «ی واقع شد هلاست، قبر او در بازار د 1صد و هفت هجري واقعهن هدر سن
  .تاریخ اوست» پاك دل

در  ويهلشیخ عبد اهللا ابدال دجمال و جالل،  هرمظ آن احوال   موج 
نویسد مشهور به مجذوب است و در بازار رقص کنان گشتی و  اخباراالخیار

نقل  .گشت مینیز  هاو رباب هامردم با دف هراهمحال گفتی، موافق  ي هندي ها ههردو
 هدر بغل او کرداو و چند کس دست  ۀخان هلا روزي. وي بیمار بود هاست ک

 هدیدندک هان لمحهمباز آمدند  هو درون خان نشانیدند هیز خانهلبرخیزانیدند و بر د
  .او غایب شد اثري ازو پیدا نگشت

  

 مجذوب بابن هشاف مرغوب، حضرت احوال آن درویش صاحب تصرّ  موج
 هیال ۀاو را جذب. بود هبزرگ افتاد ۀخواج ةبر درواز هیار نویسد کدر اخباراالخ

 هبزرگ رفت هدر اوایل ایام به زیارت خواج هسو گوید کهرد هشیخ حمز. دست داد
آید، چون من  میگفت میان  میگرد او بودند  هبودم بابن مجذوب با مردمان ک

گفتن گرفتند و  هحمز بیدار شدم گفت اینک میان آمد، ازآن وقت خالیق مرا میان
  .ان روز شدهمفتحباب من 

  

 هدةهت پیراهن یوسف مقصود، آن دایم به مشانک احوال آن مست    موج
نویسم از آن برتر  هچهررب المعبود، آن به کرامت به خواص و عوام مرغوب، 

نویسد در نارنول بود، صاحب نفس و  میدر اخباراالخیار . دین مجذوب هشیخ ال
 هجا ک هر. انجا استهمن قبر او آلا ،گشتی میبازار نارنول صاحب کرامت، در 

 هیو گا هدر گری هیتا چند روز برنخاستی و با خود در سخن بودي، گا نشستی
مالّ . و چرکین در بر داشتی و در وقت تکلّم گفتی، خدایا هکهن ةژند ه،در خند

تم پیش شیر خوار بودم بیماري سخت داش 2همادر وقتی ک همحمد نارنولی گوید ک
 هپدرم او را به خان. ا یافتمداد تا آن گل را تعویذ کرد، شف هگل کوز. دین برد هال

                                                 
 ندارد» واقع«: د.  1
 »من«که : د.  2
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بخوراند، گفت خدایا چیزي گرم و چیزي سرد و چیزي ترش، چیزي آورد تا چیزي 
  .فی الحال پدر من برنج پخت و شکر جغرات آورد تا چیزي بخورد و باز گشت. شیرین

 .ف قويدیار مندو صاحب کشف جلی و تصرّبود در 1منصورمجذوبی هشا
عازم بود کسی را براي تفاول پیش وي فرستاد، او  گجرات همبه م هایون بادشاهم

او را باز در  همو  دي آن تیر را برکنهاتیري از ترکش آن شخص گرفت و پر
شیخ . لیکن ذات با سالمت ماند 3فتح نشود هک 2دانست هد، بادشاهاترکش ن
صاحب  هري کهابهک همنصور آب وضوي شا هاین شا هد کب مکّی فرموهاعبدالو

 سید ابومحمد فرملی به خدمت. هاین حالت از آن یافت هن پور بود خوردهاوالیت بر
نونانوان توابع  ۀماذون اقامت قری هشیخ اهللا دین بنوشت نعمت و خالفت ازو یافت

تی از جمال بعد مد. متّصل اوده گشت و بشارت والیت آنجا نیز از پیر یافت هرهک
سید  ۀبه خان هف شد، ارشاد یافت کوسلّم مشرّ هو آل هعلی ی اهللاسرور کائنات صلّ
بداؤنی است و در آستین راست آن  4پیراهن نظام الدین به قید هیعالؤالدین اود

مجاور و  هگفت هساز و تعمیر روض. پیرهن دستار منست آن را به تو عطا کردیم
زخّار در حکومت خود زیارت آن دستار حاصل  ةارندوالد نگ. خادم او باش

میان مرد ممتاز و مرتاض و  هسید ابومحمد سید مصطفی نام عرف الل ةنبیر. هساخت
در آن دیار مشهور و معروف است و در  هچنانچ هخود گذشت 5از کاملین وقت

  .وقت عالمگیر اورنگ زیب بود
  

 عشق معشوق ف کمال، آن بهجیم جالل، آن مرکز کا 6ۀنقطاحوال آن   موج
بخاري پسر شیخ حاجی عبداهللا  الغیث بخاريابو هشا هزمان ۀیگان. دایم به سرشاري

                                                 
 »مخدومی«: د . 1
 »در نسبت«بادشاه : د.  2
 » کشور« فتح: د.  3
 » بعید«: الف.  4
 .ندارد» دوتصرفاتبو............. هخود گذشت« از: د.  5
 »لفظ« آن: الف.  6
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 هدهان دو پاي هر، مجذوب بود، وقتی بر تابۀ گرم هسکري و حالتی غالب داشت. است
روزي به زیارت اجداد . اثري از آن بر پایش پیدا نشد هماند هچند ساعت ایستاد

از مادر خود پرسید . رسم میمالزمت شما  گر نصیب است فردا نیز بهرفت، گفت ا
گفت براي من سید ام؟ او گفت آري، بعد ازآن خادم را پیش خود طلبید،  هک

  .ان روز وفات یافتهمگریست؟ باري بگري،  هینوع خوا هصاحب خود چ
  

مجذوبی بود در  هحضرت فتح اهللا شا، هاحوال آن درویش حقائق پنا    موج
قادري  هماندي، مرید حضرت کریم شا هدام برهنبرگزارد ممحمد اعظم . هورال

 تمام شب به تالوت کالم مجید. مرد صاحب کمال و عارف بالحق همجذوب الهوري ک
داد فی الحال  می هک هربه  هگذرانیدي و حیوانات حشرات االرض در مشت کرد

 ههور کحاکم ال هندوي متوسل. بسا صاحب کمال بود هفتح شا. شدند میبرنج 
، تمنّاي فرزند داشت آنحضرت نمود میدولت کثیر داشت داللت خدمت درویشان 

چون وفات آنحضرت . به وجود آمدند هیفرزند بدو لطف فرمود به فضل ال هس
 هآثار سابن در آب گداخت هنزدیک رسید روشن مرید او بود آن را یک من و د

عاشر وفات نمود،  ۀیال در آخر ماشوساخت و به تاریخ پنجم  هنوشانید و خلیف
مرد صاحب کمال بود و تصرّفات  هم هروشن شا. شد مدفون هدر الهور به عیدگا

  .فوت نمود همعالی داشت او 
  

محمد . بود در الهور1مجذوبیتابوت  هشاعشق مضبوط،  احوال آن به  موج
کس را  هربودي و سخن بسیار گفتی درآن مطالب  همعظّم گذارش نمود برهن

ر احمد ابدالی ولی خان وزی هشا. داشت هرو با هرکرد و کرامات ظا می هرظا
سلطان ایران و توران به خدمتش براي مالزمت پیغام فرستاد و فرمود من این 

کرد؟ چون اجازت نیافت نرفت و  هیخوا هم چی ا هن دادهاملک را به تصرّف سک
ندوز و فتوح  از رفت غیر از تماکو و بنگ چیزي دیگر میکس به خدمت او  هر

                                                 
 »مخدومی«: د.  1
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  .کرد 1قبول نمی
  

مجذوبی در الهور  هحضرت معصوم شا، همعارف آگا ۀاحوال آن دیوان  موج
اند دست و پایش  هاکثر مردم دید. ماند میري هادر ریگ میدان نو هربیرون ش. بود

 فرمودي هاهللا علیحمۀنظام نقشبندي ر هحضرت شا. پیوستند می همشدند و باز با میجدا 
از روغن  همغسل هور ایشانند، به خوردن روغن تلخ مایل بود و مدار القطب  هک

 هبه آوندي بول کرد روزي شخصی را مار گزید، به حضورش آمد، فی الفور. کرد می
شیخ یوسف ترکی . بدو بخشید از غایت اعتقاد او فرو برد، مطلق سم تاثیر نکرد

و اشراق باطن  بود در الهور، به اخباراالخیار نویسد صاحب کشف2مجذوبی
 هوي تفاول خواستن رفتم بی آنکشیخ قطب عالم گفت در باب سفر از . داشت

  .چیزي بگویم فرمود سفر نکنی مبارك نیست
  

 هدیوان 4حضرت شیخ سوبهن، همردان3تاحوال آن در عشق و محب   موج
در . و مجذوب گشت هبود، مسلمان شد هحال و صاحب تصرّف از قوم کورد هلا

در  هممر هنی افتاد، مدت عدر خدمت شیخ عالؤالدین اجود اخباراالخیار آرد
 بر وي گذشتی هاروز. بسر برد هاهللا علی حمۀقطب الدین ر هخدمت او و به مقام خواج

نزدیک به چند من طعام فرو  هبودي ک هاچیزي نخوردي و ننوشیدي و وقت  هک
وقتی او را دیدند که  در انبار چونه افتاده است . بردي و تمام مشک آب آشامیدي

گفت  .این طعام نیست خوري؟ میه این چه ک گفتند ، او راخورد میو چونه 
  .گردد میچکنم؟ این بدبخت حرص بسیار دارد جز به خاك سیر ن

  
او  هگاهر هیساکن امیت مجذوب فتّاح هشااحوال آن عاشق و محبوب،    موج

ان روز حاکم وقت همبردي  هاز دروگري دو چوب نو ساخت گرفتی و بر در قلع
                                                 

 »نکرد«: الف.  1
 »مخدومی«: د.  2
 »مجیب«: الف.  3
 »سومین«: الف.  4
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  .دومعمول او ب هیشهمشدي 1تغیر می
  

. بود هیمجذوبی ساکن امیت جمن هشادرد و محن،  احوال آن مبتال به  موج
 هگفت درین پیچی است چون ازو پرسیدند ک میکرد  میکسی ازو  هسوال ک هردر 

گفت آن پیچ مبدل به کشایش  میرفع آن را  ۀرفع شود طریق هاین پیچ چگون
. هکت رسیدهال بت بهنوبود،  هچند روز گذشت هزن حاکمی را در درد ز. شد می

گفتند عالجش . جمن درخواست کردند، گفت درین پیچ است هکسان او از شا
در دست داشت  هبود از چوبی ک هباید گفت، چند خشت در ناودانی افتاد

  .ان دم زن حاکم بزائیدهمپیچ بود  همینگفت  هبرکشید
  

، هیتمجذوبی ساکن امی محمود هحضرت شااحوال آن عاشق معبود،    موج
مقرّر  هروپی2اش گاوي داشت کالن، خریداران قیمتش صد هغالمی بود، خواج

من  هگفت ک هدهامحمود شور و غوغا آغاز ن هد،بد هکردند، خداوندش خواست ک
فروخت، بس  همخوا هتنک هبه دوازد هبلک همبه این قدر قلیل آن را فروختن ند

 هچند زیاد هگویی د می 4هقیمتش از آنچ هچند کسان گفتند ک هر. 3نقصان است
بعد چند روز . موقوف شد هفروخت آنگا هکرد تا آن ک میاست، نشنید و غوغا 

 هرسید، قصابان قیمت گوشت و پوست از دوازد5بیمار شد قریب به مردن وگا
  .بردند همقرّر کرد هبی کم و زیاد هتنک

  
مرید  6مجذوبی حاجی هحضرت شااصحاب ناجی،  ۀاحوال آن سرحلق  موج

 ي ها هاصلش از راج هوال چشتی است در گلزار ابرار آرد کهرضرت معروف نح

                                                 
 »شدي«تغیر: د.  1
 »چند«: ا.  2
 ندارد» بس نقصان است«: د.  3
 می گوئی» که تو«: د.  4
 » بمردان«: الف.  5
 » مخدومی«: د.  6
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چون آن دیار به تاراج رفت از خرد سال در هند افتاد و از چند جا . بیجاپور است
نت بلوغ رسید در بندوقچیان چاکر شد آن جا مح ۀچون به پای هپرورش یافت

از پیر رخصت زیارت  مرید شیخ سعداهللا چشتی شد، هر مالوهاد ۀبه قصب هکشید
از  هیدر پریشان گوئی آگا. باز گشت هآسودگان هند گرفت، به آن شرف رسید

آوردم  میداد، بی نیازي او ساختگی ندارد و چون احوال به قلم  مینفس االمر 
شوم و بر کاغذ سوار  مین ما به نوشتن بزرگ 1گفت بزرگان به نوشتن سزاوار اند

  .بود هصد ونود و هفت زنده، در سال نگردم میشهسواران ن هراهم هشد
  

مجذوبی  هحضرت شیخ پیار، هاراحوال آن درویش مخالف نفس ام   موج
جمال فریفتگی داشت چند سال در مندو عشرت دیوانگی اندوخت از  هربه مظ

  :مردم سرائیدي حال به نشستی، به زبان هبس  بی آرامی درونی ساعتی یک جا ن
  لایبسیاریم م هحسن از بسک به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رود دل میاندك حسن از جا ه ب  
  

عماري دار فیل در  هناگا 2پخت میة گلزار با وي در گذري خیالی روزي نگارند
 هپرد ۀنغم هو دست بر عماري فیل آویخت 3دهاپاي بر دندان فیل بن هرسید، برجست

 هماجگارا آ هبرداشتند و دیوان هپرد هدهودج نشینان بیتاب ش. کشا بر اوج رسانید
مدهوشی طرفین در فیل نیز سرایت . ناز و نیاز او شدند ةخود ربود هساخت هعشو

پس از چندي از چشم  هکرد بی اختیار فیلبان دامن عماري فرو هشت، مختصر آنک
بر لب  هزاوی هاز شیخ دولت ک همدر سال هزار و شانزد هن شد تا آنکهامردمان پن

صد و نود و هفت هگذارش نمود فقیر در ن هدیپال پور دارد شنید ک هیهرن تاالب
 هدرآن مسجد آمد هبه اجین در مسجد نور نام شیخ عبدالغفور باشد شیخ پیار هک

گرفت، پس از چندي بیماري شکم او سبب رفتن ازین عالم گردید در  هگوش
  .شد هصحن همان مسجد خوابگا

                                                 
 »سزاوار آید«: د. 1
 »تحت«: د. 2
 »هشتاد«: د. 3
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تمام  عریان ماندي و بر گل هحضرت شاکل، جز و احوال آن بري از   موج
دوکان  ۀرفت  خواج می هدوکان ک هرداشتی و بر  هجسم خود را براز انسان مالید

باوجود چندین نقصانات عالم را . داد میشد، تمام دوکان را به تاراج  میجدا 
قتل  ۀدر هنگام. افزودند میبه اعتقادش  هتر تفاخر نمود هبدو نبود و زیاد هموخذا

مغلی سر مبارکش از شمشیر جدا انداخت  ه مدبه عمل آ هوقت نادرشادر  هی کهلد
به چشمش کرد  هماند، دیگري از نوك شمشیر اشار هچنان ایستادهمو تن مبارکش 

جسد شریفش بر زمین  هبه مجرّد گفتن این کلم تو ولی اللّهی هو گفت دانستم ک
 .راوي حضرت پیر شیر. بیفتاد

  
از  هیامیت ساکن 1مجذوبیقطب الدین  هشااحوال آن عاشق متین،   موج

فرزندان حضرت بندگی شیخ جعفر ابتداء حال بعد تکمیل اکتساب رسمی دانش 
او زندگی قضا کرد  هبا مغنّی پسري او را تعلّق خاطر گردید پس از چندي ک

اثناء او را جذبه در رسید، خلق  همینماند به  هرسال صایم الد هآنحضرت دوازد
او به  هپیر علی معروف به پیر شیر فرمود ک هروزي حضرت شا .ددانستن می هدیوان

دارد و به  میفائز است و از نظر خالیق خود را مستور  همرتبۀ رفیع این طایف
  .گردد، وقت تحریر اوراق بصدر حیات میي لکهنو  ها هکوچ

 
گشت  ترکهن مجذوب هشاوب یعماحوال آن اکل و شرب را داند   موج
 هبیابانی را دریافت و پیوست هحضرت شاوي کشف مزار ن آمد از رهاکنان در مو

چنان شد همبی اکل و شرب گذرانیدي و اکثر گفتی فقیر را گرگان خواهند درید 
  .ن مدفن یافتهاسراي مو هاو را گرگان دریدند، به درواز

  

 وي ناگوري االصل حضرت شیخ عبدالجلیلین را دلیل هداحوال آن مشا  موج
به هوش آمدي  هگا هر ،وي غالب بود رنویسد سکر بصاحب گلزار . چشتی است

  .یاران را از صحبت اغیار باز داشتی و خود مدام به استغراق بودي
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. ودب 1مجذوبیشیخ نظام   حضرتاحوال آن کشور کرامت را انتظام   موج
رسم روزگار پرستان از چوب و رسن بغیر گل سقفی به  صاحب گلزار نویسد

تن برآن  هد هاو چندان وسیع بود ک ،ندنام میمچان آن را در هندوي  هساخت ک
بر زبانش از  هچ هرآمد و  میماند و از باالیش کم فرود  می هتوان خوابید نشست

به دیر به وقوع آمدي و از قبولیت و  هبه تعجیل خوا هنیک و بد گذشتی خوا
 مصاحبت و حصول دولت و علو مرتبت شیخ ابوالفضل مبارك را در ابتدا حال او

و منزلت مشهور عالم  2در قربت هبود آخر به حضور اکبر بادشا هبشارت داد
  .شیخ ابو البرکات مبارك برادر ابوالفضل در اکبر آباد بر مزارش گنبدي بنا نمود. گردید

 
 ۀجذب هدر گلزار نویسد ک سید حبیبب هیاحوال آن در صالبت فقر م  موج

 3شیخ مبارك .داشت کشف کامل او به سلوك و مستی او به هوشیاري آمیختگی و
  .بنا ساخت اقامت داشتی هقلی خان حجر هوي باغ شاهلپ هدر آگر

  
در گلزار     . مجذوب است 4شیخ مبارك تبارك احوال آن عاشق اهللا  موج

 ها بهل مدت هادهونی ک ةاست به درواز هحالت عجیب وي را بود هنویسد ک می
بناي کلبۀ گل  هبود ک ولشکرگزاري گزران گذرانید در تعمیر دل چندان مشغ
  .نپرداخت، بعد از وفاتش عمارتی بر مزارش بنا کردند

  

 ر، مجذوب و مغلوبهاساکن ب الدینشیخ صدربیدار،  هیعشق ال احوال آن به  موج
 به خدمت هک هراالبرار آرد تحفۀدر  . حضرت قطب المدار ۀجمن جتی خلیف همرید شا

  .رهابه خاك سپردند من توابع ب هرکا کوحگردید، در  میو شیدا  هرسید دیوان میاو 
  

در  همجذوبی ک شیخ خوند میاناحوال آن محرم اسرار پردگیان،   موج
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  .جمن جتی است هن پور خاندیس مدفون است مرید شاهابر
  

 اقلیم خوارق عامل، آن حقیقت حقیقت بهاحوال آن کرامت کامل، آن   موج
وي را خلع  هزار نویسد کدر گل .است هدر مندوگجرات آسود هنشیخ سدرا معدن 

و دو  هبابا مان دریائی و پیار ۀیک مرتبه بدن خود حوال هبدن حاصل بود چنانچ
اشت سهولینی واقع شد موشی هددر نگ هبود، چون ازین اعزّ هعزیز دیگر نمود

باز گشت، حافظان را اطالع نمود  هنزدیک رنج زخم زد وي زود واقف شد
از  همعترف به تقصیر شد هبابا مان ک 1رسیدنددر  همهبزند  هخواست ک میاسفندي 

نشانیدند درخت سبز شد گویند تا حال 2جا نجنبید چون اسفند از در زمین فرو
بود در  3اقدس آن درخت سبز است این بابا مان دریایی از رهتکان ۀپیش روض

ت وفا هدید هشدن عرش آستان ما هشعبان پیش از استعار همدفون است، در ما هاود
نعمت اهللا  هامر شدي شاه دان وي عزیزي مشغول شکستگی بازمری. یافت

مند گردید و دیگرشیخ فرید بن حافظ از وي شیخ  هرهاز وي ب همصاحب داشت
  .شیراز ولی بن فیض اهللا هاد از وي مسعود برندهدجمال الدین از وي شیخ ال

  
مال، وصال، آن پیشواي صاحب فضل و ک هلاحوال آن مقتداي ا    موج
در . وي معروف به شیخ جودهن است حضرت شیخ ودوداهللاله رار آن کاشف اس

. موالنا حسام الدین مداري است ةطیب نبیر 4هوي مرید شا هاالبرار نویسد کتحفۀ
صاحب جذبه و کرامت . است هیاز مجاذیب و معاصر میر سید عالؤالدین اود

ضرت گنجشکر از فرزندان ح هم کمثل شیخ قاس هبود، خلفاي نیکو ازو ماند هسنی
شیخ جودهن به جونپور عبور فرمود شیخ قاسم با کودکان مشغول  هوقتی ک. بود

به  همجذوب گشت هاو فرمود این پسر از ماست به مجرّد این کلم. به لعب بود

                                                 
 » رمیدند«: ا.  1
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به مرتبۀ تکمیل رسید، سکونت در  همالزمت وي گردید، آخر به سلوك آمد
خلفی . مدفون گشت  ها وفات یافتانجهمنمود،  می ارشاد خالیق هکورتاندا گزید

مرد با برکت . شیخ اجودهن بود ۀعقب گذاشت و شیخ رب االسرار پسر و خلیف
  .تا شیخ ابوالفتح ثبت است هخالفتش در فرزندانش جاري ماند 1پشت در پشت

  

معارفان، آن افضل و اکمل ولی  ۀان، آن سرحلقاحوال آن رفیع الشّ   موج
  پوشی2سواي سبز. ی اقامت گزیدهلدر رکاب گنج د ی،هلساکن د مجذوبکا هیب هشا

بانس  هرتهااز دیگر ملبوس چندان رغبت نداشت، گرد مکان خود دیوار از ت
خود وقت شب گردیدي  ةآمدي مگر در دائر میاستوار داشتی و از مکان خود بر ن

 هود کتعجب نم هقطب االسالم دید هآن حضرت را شبی بر منار خواج 3مگر
به مکان شریفش  هان وقت دویدهماز مکان خود برآیند،  هنیست ک معمول ایشان
خرق  هاز جمل. است هچنان به مکان خود نشست همآنحضرت  هرفت دید ک

روزي  همحلدار خان ناظر دولت سراي سلطان محمد شا هعادات او این است ک
زبانش الل  ان روزهمخاموش باش از  هفرمود ک. به حضورش چیزي عرض کرد

ر مطلب او باقی هاغیر از دستخط کردن دیگر مقدور و اطوار اظ ،گوشش کر گشت و
شاطران و جلوداران در شلنگی اوشان موافقت  هراهم هک نماند و دستور داشت

روزي . بود میچنان در شلنگی مشغول  همو آنحضرت  شدند میشل  هاکرد و آن می
 هی آمد و از پیش نگاهلد برنج به گاو پر از وان با یکهزار هفتصد نرهلنام پ هبنجار

مست گشت و سایر  به جانب او انداخت فی الحال هآنحضرت گذشت، او یک نگا
علی  هاو شا ۀفقیر شد و یک خلیف هاموال و اسباب دنیاداري را هللا به محتاجان داد

  .بود، سلوك به خاطر داشت
  

ی هلدر د جذوبابومحمد م هشااحوال آن صاحب عنایت مرغوب،    موج
صاحب کشف و . داشت میراري روح اهللا خان مکان  هبر تاالب متوصل کو

                                                 
 » نسبت در نسبت«: د.  1
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 هبر آورد هداشت ، از خاکستر یک مشت زر نقر1کرامات بود، بیگ مغل را تعشّق
. نمود می، او مدام عذر 2کشت هیفرمود تو مرا روزي خوا میداد و  میمدام به او 

سواي  ،جست 3ن خاکسترانید و آد گردهیش هروزي آنحضرت را به صحرا برد
  .به دهنش خاك باد و بر سر ه،خاك آنجا نبود

  

پیش  ه، آن کهی، آن کامل اسرار آگاهیاحوال آن مستغرق انوار ال   موج
االبرار تحفۀدر حضرت شیخ کمال ابدال دوعالم پائمال، رئیس المجاذیب  هرتش هم

به  هآویختلق کثیر با وي عالی داشت، خ ۀآرد مدام به قید ماندي، به غایت رتب
شدند، در نظر خالئق احوال خود در طور مالمت مشهور   میمطلب خود فایز 

آن  ۀاکثر با شراب الفت داشتی و در نش. محفوظ ماند هااز هجوم آن هداشت ک می
از  ماند میفرمود و اگر شراب باقی ن میسواي سخنان حقائق و معارف دیگر حرف ن

بر آمد و  هکند هعلی ۀازین سلسل هتید و گفتی یک هفرسان می همب هآب حوض نش
  :این شعر خواند

   ما مست شوقیم در طبیعت
  
  

  صیت شراب گرفتاخ بآ  
  

  

متشرّعی گرفت چون نیک  هآوردند به اثناء را میشراب او را  ةکوز یک مرتبه
   :کرد آب بود و این شعر از وي منقول است همالحظ

  ؟تز پیا هرخ بنما ک4بی قصور تو  مهاي 
  

  ر قدم تو آورمحور را د هزلف گرفت  
  

پیش آمد خان  هدر مدتی منکر وي بود روزي در اثناء راهاو خان زمان خان ب
   :خواند هانشا کرد هچند به جانب وي کرد این بیت بدیه هینگا همذکور ناشناخت

  ينگر میکنان جانب ما  هروي جلو می
  

  5نگري میگر ترا میل بما نیست چرا   
  

 

                                                 
 »بعشق«: د. 1
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افتاد و  1به پایش هاسپ فرود آمد کمال باشد، از هشا هن گفت بعید نیست کخا
 هربیع الّثانی سن هماخالق و نیاز کار فرمود، در پانزد ۀانواع نیازمندي را به صیغ

  .نی شدهاصد و هفتاد و دو مسافر آن جهن
  

ایت، آن به هداحوال آن خدیو والیت والیت، آن سلطان اقلیم   موج
 ۀی قیام الدین خلیفمرید حاج محمد افضل هحضرت سید شااکمل،  کاملین ۀطایف
در جذب خوارق ارجمند و به حالت . میر الهوري بود هقطب االقطاب شا ۀسلسل

العارفین نویسد میر  ةدر تذکر. ارجمند زیستی، استغراق خیلی بر وي غالب بود
ور سید افضل به حض هبه خلفاي خود گفتی ک هاهللا علیحمۀسید حسن رسولنما ر

به خدمتش رفت، او  2میر سید حسن رسولنما ۀخلیفم خان هیروزي ابرا. شوند می
م خان داد، او فرو برد کیفیت هیبه ابرا هبه دهن خود داشت برآورد هزنجبیل ک

او را حاصل  هدیگر و انوار مخصوص به او هویدا شدند و بر بعضی مقامات ک
شود آثار جذبه  میمشغول  هر مزارش رفتکس ب هرنبودند خود را فتحیاب دید و 

گردد، از سخت ترین مرتاضان و  میحاصل  و انقطاع ماسوي اهللابدو پیش آید 
ی مشهور به هلوي در د هحضرت پیر شیر فرمودي ک. عاشقان بایدش شمرد

 ةبه حجر هپنا هریکهزار و یکصد و یک وفات، بیرون ش هبه سلخ صفر سنخدانما بود و 
  .دفن شدخود 

  

 احوال آن کامل با حاالت لطیف، آن اکمل با کماالت عفیف، آن به   وجم
در گلزار نویسد بر روایت . انکور غیاث الدین هحضرت شامسرور،  هو معامل هدهمشا

ویست، جذبه با سلوك داشت، از دولت مالزمت بزرگان روزگار آثار هربرخی 
ام الدین نقشبندي والیت و کمال از جبینش آشکارا بود، به خدمت موالنا نظ

در مسجد مغاك . ور گردانیدي هرهرا ب 3انمصاحبت کردي و به فیض تلقین اکثر

                                                 
 »بپاکش«: د.  1
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ي دالویز فرمودي، چون شورش  ها هاز زبان عرفان بیان نکت 1هنگام مثنوي خوانی
گرد  هجذبه از سر جوش زدي حافظ اسیر نام مریدي داشت بر دوش او سوار شد

عبداهللا پسرش سالکی صاحب جذبه و  .یت مجیب الدعوات بودهاگشتی، ن
اختیار  هیرهنمائی عاشقان ال ةراالسالم بلخ شیودر دا. مجذوبی با سلوك بود

در زمان تموج جذبات العیاذباهللا اگر کسی به او گستاخی کردي سزاي . بود هنمود
  .اهللارحمۀعاشر وفات،  یۀکردار رسیدي، در ما

  
 سید محمد بن جالل بن زبید درابن  حضرت سید حسین مجذوباحوال    موج

سیر سلوك در  هاتمد. اصل از سادات ترمذ است مرید شیخ محمد غوث گوالیاري
یت فیوضات هابه ن همرشد در سفر و حضر مصاحب ماند هراهمطریق سلوك نمود و 

معنوي مفخّر گشت، آخر در سن سی سالگی جذبه در رسید انواع خوارق از آن 
محمد غوث در هنگام شورش شیرخان سور از گوالیار به چون حضرت شیخ  ه،سرزد

هوسناکان در روزي آنحضرت در مجلس  .نمود او در رکاب رفتگجرات هجرت 
دش هیدزد گمان بردند و ش هآمد و آوندي از آب برداشت، مجلسیان مجذوب ندانست

  .و دو هبود سال نهصد و پنجا: ، مصرعه2ساختند، این مصرع تاریخ اوست
  

منور به انوار حقیقت، آن  ںحقیقت معرفت، آبه م احوال آن مجس    موج
در گلزار . منصور مجذوب هحضرت شاعاشق خدا  و خوب، ف زبونتکلّ بري از

روزي در . کرد میریست به جوانی قوت خود از رهزنی هابهک هنویسد مرید شا
 به محفل درآمد و به تندي هبزرگی دعوت عام بود، او شمشیر گرفت هخانقا

خواهش طعام کرد، آن بزرگ فرمود تاب خوردن طعام درویشان داري؟ گفت 
از دست خود به دهنش داد به مجرّد فرو شدن بی هوش  هخورد ۀگ لقمآري، بزر

ي گشتی، چون اندکی هوش  ها هوضع به کوچ هدیوان هچندي برهن ه،در افتاد هشد
گرد آن شمع کرامت  وار هماندي، از صبح تا شام پروان هنشست هآمد پیش طاق قلع

 »مشو بخوانی«: لفا.  1                                                 
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 هرال ظااز زبانش خیر و شر گذشتی فی الح هخالیق جمع ماندي، درآن اثنا آنچ
ۀ خاندیس را به اشارت او صوب رفت و به 1به دیدنش هایون بادشاهم. شدي

فرمود، از حضّاران آن وقت  هنهضت رایات عالی هبه مالو هباستانی والی حکام سپرد
 یشرف حضور داشت، دیدم نخست مجذوب الهدرآن مجمع  هبند هروایت کرد ک

داخل ترکش  باز رپیک با  هکند 2پر از آن هس هبرآورد هتیري از ترکش بادشا
چون اندکی  .آب آن را بر زمین ریخت هاز دست آبدار گرفت هگردانید و ابریق خاص

دان در ترقیم حاضر  هچندي از بزرگان نکت. آب باقی ماند باز به آبداري سپرد
 هیکی از فرزندان بادشا هرمودند، تیر را یک پر گذاشتن نشان آن است کبودند ف

کمتر  هاز عمر شا هنگرد ک میآن ابریق ه ندك گذاشتن آب بشد و ا هدعالمگیر خوا
نپور هاعاشر وفات، در بر یۀآخر تعبیر به تقدیر موافق افتاد، در ما. است هماند

  .مدفون است
  

شمایم مشام کثرت، آن بري از  هت ریاض وحدت، آناحوال آن نک  موج
نویسد از در گلزار . مجذوب هشیخ حسن بدل همعیوب، بی نظیر زمان 3سایر مصنّفات
و  4تن ماندي هی است، از شکم مادر مجذوب آمد و مدام برهنهلبزرگ زادگان د
و  هدادي، فریفت هبه گویند هبه ناچار پوشانیدي به زودي برآورد هاگر کسی جام

برخی از بزرگان زمانه او را به خواب . و حسن صوت بود نگران حسن صورت
و  5ریزد میدست مبارکش  آب بر هبه خدمت حضرت خاتم االنبیا ایستاد هدیدند ک

سلیم خان سور روزي متمنّاي قدومش . او را در طواف دیدند هبعضی در حرم مکّ
به زودي شود،  هقالین نشاط تو پیچید هخود گردید و فرمود زود باشد ک ۀبه خان

آن  6سو خرامیديهربه ه حاالت او آنک ۀاین ارشاد او ظهور گرفت و از طرف
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بوي خوش  هاختند کنش میاین طریق ه قدومش را ب همعطّر گشتی بلک  ها هکوچ
بول و براز او بوي ...... نمود می 1چنان همآورد  میآید شاید آنحضرت تشریف  می

 ۀسای همی هلزارش در بازار دصد و شصت، مهناخوش نداشت، وفاتش در سال ن
صاحب سخاوت و جود بود  2از پرستاران شیر خان سور، بسا هقبر خواص خان ک

  .د کردهیو هشت ش هصد و پنجاهاو را در سال ن هرشاپسر شی هو سلیم شا
  

در  ،مجذوب بودحضرت شیخ شکر احوال آن صاحب حاالت سکر،    موج
د ماند، بعدش جذبعلم و به در ۀبه ناقل هاتگلزار نویسد مدعشق  ۀس طلبه مقی

صد و هبود، در ن هرخدا در ربود، مدهوش و الیعقل گشت، صاحب کرامات ظا
  .و مزارش در وطن موجود دهفتاد وفات نمو

  

مجذوب بود خلف قاضی کدن بن قاضی   قطب شیخ حضرتاحوال    موج
 3قطبدر گلزار نویسد خدیو . نی قریشی است، وطنش چندیريهاشرف ج سعداهللا

عیسوي ملک و ادریسی والیت در هنگامۀ رانا چتّور از وطن به کالپی رسید، در 
 و سختا از گی اوقات به نماز مصروف داشتی و خلق رهمعنفوان جوانی 
فرستاد،  هاندرون خان الوحروزي قدري . از مجلس خود باز داشتیدرشت گویی 

 هخورد مرد، در س هک هرشد، فرمود،  هخود پرسید گفتند خورد ۀحص 4چون از
چون زندگی به پیري رسید سخن . اش زندگی قضا کردند هروز تمام مردم خان

از تحقیق  هاگرچ ،وت نبودگفتن موقوف کرد، مدام خاموش ماندي مگر نماز ف
براي گرم کردن  هیمهصبح به صحرا رفتی و . وقت و شمار رکعت خبر نداشت

خود را پائین انداخت، ه یوار شدآب وضو آوردي، روزي دربان قفل نکشاد، بر د
چون نگریستند بی رسیدن آسیب به صحرا رفت و به خوردن . باشد هدانستند مرد

 خان مصاحب مبارك. و االّ فال خورد میخواست  میو نوشیدن اختیار خود داشت، 
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  .چند تالش کردند نیافتند هرصد و هفتاد از نظر مردم غایب شد، هدر ن ،روي بوده

کالپی  ه نشینگوش شیخ عبدالحکیمن محب مستقیم، احوال آ  موج
. رسانیدي 1همب هان لقمهیدر گلزار نویسد ابتدا حال به روزگار سپا. مجذوب بود

چند روز ریاضات نمود به خرقۀ . ب حاجی ملتانی گردیدهابدالوآخر مرید شیخ ع
در برابر مسجد  هآخر جذب او را در ربود، در گنبدي ک. 2خالفت مشرّف شد

و  هسال آنجا گذرانید هلبودند منزوي گردید، چ هبنا کرد هک هیمودخان به تالمح
رسید، در  به مطلب هخضر فیضیاب گردید هان مسجد به مالزمت خواجهمدر 
پسرش شیخ عبدالشکور به . صد و هشتاد و دو سفر عالم جاودانی نمودهن

چ کس هیاز  ه،نشینی مانند پدر خود مشهور گردید هزگاري و گوشهیو پر3فضیلت
در وقت تحریر گلزار به قید  ه،به توکّل کامل گذرانید هرجوع براي روزي نیاورد

 .حیات
  

مجذوبی بسا صاحب هول یخ پش هشااحوال آن در دین و دنیا مقبول،   موج
مشهور  همحل ک4هنهیبود، در چند روز در م هیکمال و خوارق عادات و جذبات ال

 هاز باال خس پوش ساخت هزمین کوي کندید به زیر هو نامور جایی است از آگر
  .برد، درین هنگام بجاي آن خس بست کاخست آسمان وار میبسر 

  

مرغوب، آن  ۀمستغرق لجمحبوب، آن  هدةاحوال آن محو مشا  موج
در گلزار نویسد از . مجذوب شیخ هانسا بخاريحضرت حاکم اقلیم عشق شعاري، 

عمر  ۀن سالک و تابع شریعت بود، درمیانابتداي عنفوا. نیان استهااوالد مخدوم ج
پندار هستی موهوم  هبدو رسید سکر و بیهوشی برو چنان غالب آمد ک هیال ۀجذب
 هراز زبانش برآمدي فی الحال ظا هچهر ،ال زندگی یافتس هیکصدو پنجا. نماند
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او را از پتن به  هاسید محمود بار 1شدي، در سال هزار و سوم سید قاسم پسر
بود، سید معلومی نذر پیش  هنشست هیروزي بر کنار چا. راه خود بردهمگجرات 

بد سید گفت چرا چنین کردي؟ گفت . انداخت هبه چا هاو گذاشت آن را گرفت
بی بی  هاش ک هنی به جنّت فرستادم، پس از چند روز از والدهمدست بره نکردم ب

بودي به ما  هنی فرستادهمبه دست بر هآنچ هجنّت نام داشت مکتوبی رسید ک
خود  ۀپیش رسید در هزار و پنجم وصال یافت به صحن خان هچون برگشت. رسید

ذکر و فکر دوستی او به جاروب کشی مزارش با  ةشیرهمبزرگ نام . مدفون شد
  .خدا مشغول است

  

حکایات الریبی، آن عین  ةدرود غیبی، آن ذخیر ۀاحوال آن صحیف   موج
در گلزار نویسد . مجذوب عالؤ الدین ثانیحضرت شیخ علو کمال و میم معانی، 

از توابع  هسرهاعلوم غیبی و زبانش مترجم لوح الریبی مولد شریفش ب ۀنسخ
جذبۀ الهی در ربود از وطن به اجمیر آمد، چند را  احمدآباد گجرات، یکبارگی او
به  هتماشاي آنجا دید هچند گا. به گوالیار رفت هسال به وجد و مسرّت گذارنید

 .کشاد میزبان به جواب  هرشتافت، بر ضمیر مالقیان مشرّف بود، بی سوال ظا هآگر
اي تسخیر اکبر بر هبه حکم بادشا همرزا عبدالرّحیم خانخانان بن بیرم خان وزیر ک

 هلا هدر تهته هتعین شد به خدمت آنحضرت رفت و به خاطر آورد ک هۀ تهتهصوب
 ةقسم نصیب گردد؟ بر خطر هچ دالن و درویشان بسیار اند مرا نصرت و فیروزي

ترا در قرارداد  هکشاد، فرمود تو کیستی ک هازبان به دشنام بی انت هاو مشرّف شد
چنان  همعالؤالدین است  همالک تهتّه بزرگان به صواب و خطا نگریستن برسد،

یافتم  هبه تسخیر خانخانان در آمد از این جنس کراماتش بسیار نوشت هتهتّه هشد ک
پس از هزار و هشت سال هجري وفات یافت در . گنجائش آن ندارد این مختصر
  .مدفون گشت هسواد آگر
  

در گلزار نویسد مقدم پسریست از  .مجذوب بودرنگ هبابا باحوال   موج
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شیرین و دیوانگی رنگین داشت، از هواي حرف و  ۀر، جذبهاتوابع د ههد
در  هیمحبت ال ۀذبچون او را یکبارگی ج. حرکاتش مسرّت و خورمی پیدا شدي

تمام روز در . اقامت گزید هبه سوي مندو آمد و به قلع هشد هربود از خانمان آوار
نج دوکان حلوا ک را به هاوسرود به شب رسانیدي و شب 1به سیر  ها هبازار و کوچ

از برکت قدومش مردکار حلوا . سر به زانوي حیرت نهاده به روز آوردي فروش
 2صد و نود و پنج حمیر نام قومهدر سال ن ،ر گردیدبرکات حاصالت بسیا فروش

را  هرجانب شرق است حوالی ش هاز مندو بیست کرو هاز کوهستان جیت پوري ک
شبی از دو . تاخت و تاراج به خاطر آورد ةخطر هخالی یافت هیاز لشکر شهنشا

این حال آنحضرت  ۀاز مالحظ ،دداخل شدن هربه ش هتاخت هصد سوار و هزار پیاد
ناخوش  هرا این کلم هاآن. یان بیاسائید دشتیان لکدکوب شدندهردر دادي ش ندا
. پیشانی قبول نمود هآنحضرت را به چند زخم شمشیر مجروح ساختند، کشاد. آمد

را  هادند آواز شپاشپ تیرباران و چاکاچاك شمشیر گوشهاآخر چون پاي پیشتر ن
یافتند و اکثري  هو مرد هشترا بیشتر از زخم تیر و شمشیر ک هاصبح آنکرد  هآگند

یش از هانکرد تا یک سال زخم همي خود مرهانیم جان آنحضرت مطلق به جراحت
بر زمین افتادي ویرا از دست  هکرمی ک هروار  3کرم و ریم پر ماندند و ایوب

شدند  جراحت رساندي، بعد یک سال آن جراحت از خود خشک ۀبه رخن هگرفت
 ،امت ازو است این مختصر گنجایش آن نداردازین جنس بسیار کر .فرصت یافت

 .هزار و هفتم وفات یافت در مندو مدفون گشتدر سال 
  

، آن ه، آن به وادي وصال بریدهي معرفت رسیدهانته ااحوال آن ب  موج
در گلزار . زاد بوم پتن گجرات حضرت شیخ عبدالرزاق طاییسلطان کشور یکتایی 

ایزدي جذبه در ربود  هآراستگی داشت ناگاو تقوي  هدز به ،ی باف بودنویسد قطن
کسی که به اسمش  هشد هوقت کفن کردن ستر عورتش پوشید هکرد هلباس پار

کسی نیستم  ةخطاب کردي زبان به دشنام کشادي و گفتی رزاق نگویند من بند
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پدرم گفتی اي رزاق تا بدو اهللا نگردي به سرحد حقیقی ایمان نرسی و به سرمنزل 
 هنیابی مقصودش از دو اهللا است چون برخی اهللا را منزّ هرفت رامع هیکمال ال

 2گردد مومن هن 1هو تنزی هجامع تشبی هک هرخوانند پس  می هدانند و بعضی بر تشبی
 هتشبی هلا. جامع ه،قسم باشند مشبه، منزّ هکامل نشود برین تقدیر خداپرستان بر س

جمیع صوفیان در محبت در  مومنان و اصحاب هی، کافر اند، ارباب تنزهو تنزی
در سال هزار وفات، مدفن  هفصوص الحکم و فتوحات به کشایش دل تحریر یافت

 .در زادبوم
  

مجذوب ساکن  حضرت شیخ علیم الدیناحوال آن از ارباب یقین،     موج
مفتی اسپ گم کرد پس . یت صاحب کشف قويهادر گلزار نویسد ن. هتک بودر

باز جوئیم، بر  هین مجذوب حقیقت اسپ گم شدانش گفتند ازاز چندي مصاحب
بجویند،  هفور رسیدن از زبان مجذوب بی سوال برآمد اسپ خود را از فالن درواز

آرد این چنین  می هاز آن سو مردي اسپ را به گلو رسن بست هفرمود بجا آورد
 .عاشر وفات یۀبسیار کرامت ازو درآن دیار مشهور است، در آخر ما

  

 دیپالپوري ههنشیخ کبیر بردر لطافت خلقت نوري  احوال آن   موج
مادرزاد او را عطا شد، در خردسالی یتیم  ۀدر گلزار نویسد جذب. پدرش خیاط بود

ان قصبه متکفّل همداشت، شیخ عبدالقادر قاضی  3گردید مادرش از پرورش تنگ
ر و د، بست و پنج سال در وطن گذرانید، در سال هزاهاکبیر نام ن هپرورش او گشت

بسیار خرق عادت ازو . از وطن اقامت گرفت هیر کروهابه دولت آباد چ هموازدد
از ربودگی او آثار  همکرّر به خدمتش رسید همگلزار  ةنگارند. کنند می هرظا

  .از دنیا برفت همدر سال یکهزار و شانزد ه،مند گشتهره ب هخوشنودي دریافت
  

ذارش نمود امام علی گکرم حق  هشادوست مستغرق  احوال آن به    موج
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اقامت نمود، حالی قوي  هآنحضرت مجذوب سیر کنان در موضع بهتوامئو آمد هک
غیر از ستر پوش از دیگر  ه،و طوري عجیب داشت و خرق عادت بسیار ازو سرزد

 هرسید آن را در زمین دفن نمود می هملبوس التفات نداشت، نذور و فتوح آنچ
در ایام  .ر شجري مانديگرفتی و زی هردکس خواستی برآو هرشد،  میملتفت ن

آب نریختی ازین جنس خوارق عادت او بسیار  ةاو قطر 1جاي مسکن برشگال به
شخصی شبی به خدمتش  هرسانید میبه او  هقوت روزمرّ هاست، از خادمانش ک

این . اند و به رقص مشغولند هپیش او نشست هجماعی سوار و پیاد هرفت دید ک
ن ساعت اسباب طرب و تماشا اهمد این وقت چرا آمدي؟ فرمو هخادم را دید

  .شد هیبیخبر خالئق به طرفی را هم غایب شد صبح آن خود
  

    در بهتوامئو حسین مجذوب هشااحوال آن درویش با خوارق مرغوب    موج
داد   میکسی  هاز قلیان رغبت داشت و آنچ هکرد ک هرشیخ امام علی ظا. ماند می
  .شد هبه کسی سمت روانسوخت، بعد چندي  می

  

در گلزار  ريهاایون مجذوب بهمشیخ خاکساري  ۀاحوال آن سرمای  موج
داشت، حاالتش چندان  هافغانان سور است، عمر از هشتاد زیاد ۀنویسد، از طایف
میر محمد اشرف  همبه تحریر کلک در نیاید، در سال هزار و پانزد همحمود بود ک

و ام بزرگ با برکت بود  هبه خدمتش رسید گلزار گفت من ةفروغی از نگارند
  .صاحب کرامت

مجذوبی اد هدال هموسوم بشیخ کاجا دولت خداداد،  2حوال آن موردا    موج
ابتدا حال مدتی به . صاحب گلزار نویسد گذشتگی و وارستگی شعار داشت. بود
سبب عشق  3تعلّق خاطر آورد، محبت مجازي هگري گذرانید آخر به جمیل هسپ

د مست و جذب عشق بدو رسی هرفت هرفت هحقیقی گشت، ترك روزگار نمود
                                                 

 او» تسکین«بجاي : د .1
 دولت» نور و«آن : د . 2
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اقامت داشت، حضّاران به انواع طریق کمال  ه، در سارنگپور مالو1هوش گردیدمد
  .عاشر وفات یۀنمایند، در ما میکنند و عجائب خرق عادات ازو بیان  می هراو ظا

از مریدان  2رینهاهکبن، احوال آن قطبین و عارفین، شیخین مجذوبی  موج
 دو مجذوب محبوب حضرت عالّم الغیوب هراالبرار نویسد این تحفۀقطب المدار در 

 به خدمت هک هرپیوست و  میدو بسیار به ظهور  هرخوارق عادات و کرامات از . بودند
گشت و  میو مغلوب  مجذوب هشد بی اختیار تارك شد میاین عزیزان مشرّف 

 هز شرف بیعت جناب قطب المدار صاحب جذبۀ قویدو بزرگ بعد ا هراین 
  .است هقنّوج آسود ۀدر قلع هاگشتند یکی ازین 

 
 هیدولت شا ةدر تذکر بابا سوداییبه کرامت نمایی  هراحوال آن اش  موج
گفت، اصل او از  میاست، ابتدا حال علم آموخت و شعر  هدل بود هلنویسد مرد ا

برو غالب  همیت معتقد اند، چندین جذبه وال بور است او را در آن والیت بهزن
 هاست سنگان نام ک هیگفتند و در ملک زنبور دی میبود از آن جذبه او را سودائی 

ازو و از فرزاندان او تعلّق داشت براي محصول آن  هدر حیات و ممات آن دی
در حق آن قوم  ،سود نیفتاد کردند هتقاضا کردند او زحمت رسانید نالش به بادشا

به  هشد هف اجابت رسید و مردم آنجا تباهدبه  هن ملک دعاي بد کرد تیر بود کو آ
  .صد هجري وفاتهمرو و طوس فرار گرفتند، به آخر ن

  
کرامت و  ۀناصی ةطرّار لب شوق کماالت، آن غرّ ةاحوال آن طرّ  موج

سایر  فقبه جوان مرد و سالح، آن وا هنفس امار هدخوارق عادات، آن مجا
حضرت رب  هرحاالت مهتر خلیل، آن مظ هردر اصالح، آن مظ هفیمعامالت صو

خلف  حضرت شیخ رکن الدینجلیل، آن به کرامت خلق را معین، سلطان المجاذیب 
شیخ سعداهللا کندوري قرار بحلوري است، از اعاظم اولیاي مجاذیب و  ۀو خلیف

 ،ا خدیو بودرق عادات ارجمند راکابر اصفیاء واجب التّوصیف، کماالت بلند و خوا
 »کردند«مدهوش : د . 1                                                 

 ندارد »بهکهارین«:   ا. 2
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آن را در  هداشتی و پیوست هانهیاین است جوشن و خود آهنی سالح سپا هاز آن جمل
نفس را نصیحت  هیبر خود کشیدي و با خود در سخن بودي، گا هآتش گرم ساخت

نمودي، بعد انتقالش  هکردي و وقتی خند هاعتراض فرمودي، اکثر گری هینمودي گا
صاحب  .د اثري از آسیب سوختی نیافتندارکش جدا کردنسالح را از تن مب هک

جذبه و صاحب  هلبود اوالد داشت شیخ اراغلی ا هلاالصفیا نویسد متاةتذکر
 همعین ساخت. نمایند میکرامت بود، در حیات و ممات نمود خرق عادت ازو یکسان 

 آب براي وضو و یک سفال ۀاز تاریخ سوم شعبان اربعین نشستی یک سبوچ هبود ک
 هبرآمدي آن تمام سنگریز هبا خود داشتی و در عید الفطر از چلّ  ها هیزپر از سنگر

طعامی پخت به  هخورانید وقتی ازین غلّ میانان همپخت و به م میشد آن را  میبرنج 
بود قدري از آن بخورد او از کشف  هآن حضرت گرسن 1ۀانان رفت صبیهمتالش م

ئی تنکان بگوا هاي کهري کچارهمجن «دریافت چون باز آمد گفتن آغاز کرد 
یۀ هلا. ي من خورد او را گرگ ببردهرکچ هک هربه فارسی یعنی  ه، ترجم»لیجاي

را  هداشت اندکی غفلت واقع شد صبی هآنحضرت شب را از ترس انفاسش زند
آغاز کرد، فرمود  هدو دست بر سینۀ شیخ زد و گری هرشیخ  ۀیهلگرگ برد، صبح ا

 هرام  هگفت همن نخورد آن را گرگ بخورد بلککهچري  هک هربودم  همن این نگفت
آمد، به  هدبه دست خوا هکهچري من خورد آن را گرگ ببرد تالش کنید آن زند هک

به مادرش  هیافتند آورد هرا زند هجست و جوي آدم فرستاد در صحرا آن صبی
اثنا عشر مزارش را امیر وقت در  یۀما هویرا کماالت عالی اند در آخر زمان. سپردند
ساعت به ساعت چادر سفید و شمع  هلحظ ههور کرامت لحظاز ظ ،ود کردسراي خ

براي خود قصري  همدام بر مزارش معمول گشت بعد چندي امیر تاب اقامت نیاورد
  .کرد هابعید بنا نمود و آن سراي را ر ۀدیگر بر فاصل

  

، آن هیمواهبات نامتنا ۀ، آن خزینهیۀ جذبات الاحوال آن گنجین  موج
 ر تودد و وفاق، آن مقبول قلوبهانو ب ۀآن شگوف ،ت و اشتیاقمحب نسرین ۀگلدست

 همرید شا م مجذوب خراباتیهیابرا هشاخالئق ارضی و سماواتی، مفتون معشوق 
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عظیم و قدم مستقیم مستغرق انوار  ۀوي را درین حال مرتب. اعظم خیالی است
 احوال مرشدش ۀلدر رسا. جاللی و جمالی و منشاء احوال صاحب کمالی بود

ات اشتغال هدخرابات ماندي و در جذبات و مجا ۀدر خمخان هنویسد پیوست
بعد  هداشتی، قوت کمال و خصوصیت او را در جناب پیر ازینجا قیاس باید کرد ک

 اعظم هبا شیخ محمود پسر بزرگ شا 1اتّحاد هی کهلو امراي د هوفات مرشدش بادشا
قایم مقام پدر گردانیدند و و  هحمود را سجادشیخ م هپوشانید هخیالی داشتند خرق

اعظم خیالی را  هان وقت حضرت شاهممتابعت او تحریص دادند،  خلق آنجا را به
م مجذوب فرمود برخیز و هوشیار هیاز ابرا هدر خمخان هشد هرصورت مثالی ظا

من درو است  همن ک ۀخرق همن برو و جزودان نیلگون طلبید ةباش و بر در حجر
و امیران محمود  هادشاه بمجلس ک ن و بهپوشامحمد بو به فرزندم حاجی  بر گیر

م از جذب به هیاند پیر و خلق را بدو دعوت کن، پس ابرا هنشاند هکرد هرا سجاد
 هدر آورد هخرق هجزودان طلبید هرفت و از خاتون خان هسلوك آمد، بر در حجر
حاضر داشت نذر  هآنچ و 2هبه مجلس آورد و نشانید هبه حاجی محمد پوشانید

 هم تو کهیشیخ محمود گفت اي ابرا. و حاضران را بدو دعوت نمود همودن
من  ۀخلل به خان هدر امورات خالفت من دخل کرد 3مجذوبی این وقت هشیارش

شیخ ما نباشد، از  واقف نیست قول و فعل من بی حکم هاندازئ؟ گفت مرشد زاد می
کس تا مجلس  هربینم،  مییکی را بقا نهستید  هاشما هک هدرمیان دو صاحبزاد

نمود، آخر در  4است، خلق را حیرت رو هماند او سجاد هعرس اول مرشدم زند
ان سال شیخ محمود ازین عالم رحلت نمود، مجلس عرس را حاجی محمد هم

منشی خدا بخش از فرزندان بندگی جعفر روایت نمود مجذوبی بود در . نمود
ماند و سر  می هو پا نشستد هرزمین رسد  هسرینش ب هنکفرّخ آباد تمام روز بی آ

شد و چون شام  میدانست و متکلّم ن میدر مراقبه داشتی و کس او را درویش ن
در آن گلخن  هبرد هشدي نزدیکش گلخن نخود بریان فروش بود، اندکی کا

                                                 
 »مراتب«که : د.  1
 »پوشانید«: د.  2
 »شده«هشیار : د.  3
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چنان همآتش  آمد میبر  هک همینغلطید، صبح  1گسترانید و باالي آتش می می
به رفاقت کسی ام  هآوردم ک هطر خطرروزي به خدمتش رفتم و به خا. نددید می

شود به مجرّد روبرو شدن فرمود از آن کس ترا  میانتقال غیر انتفاع از آن معلوم ن
 .انتفاع نیست جاي دیگر سعی کن

  

 همجذوب در تذکرمحمد زمان احوال آن صاحب کمال بی گمان   موج
او به  ۀحب کرامت بود، اکثران از انفاس متبرّکنویسد به غایت عالی احوال و صا

 .حشم و خدم دنیا رسیدند
  

بود بیکالی؟ در  مجذوبسید عبداهللا  اهللاۀحقیقاحوال آن واقف    موج
امورات  همهنویسد عالم متبحر و مدرس بود، چون ویرا جذبه در رسید  هتذکر
 فریسد مین پور هابر او یکی پیش آمد و گفت پدرم به ةروزي از تالمذ. خورد همبر

شد، به  هیفرمود منصبدار خوا ،شوم میاز شما رخصت جهت سرانجام مطلبی 
شد بعد  هتبا هآمد هدر انقالب زمان هبه مقصد مطلب پدر نارسید هن پور رسیدهابر

 .رسانید همنوکر شد و جمعیت کلّی ب هدو سال در منصبداران بادشا
  

مجذوبی بود در  درویش مجد نامام پیغ هکرامت رسانند احوال آن به    موج
. شد هت مشیخت زیادهررا در بدایون کثرت مریدان و ش هیبدایون شیخ شا

 هیروزي با اجماع کثیر از پیش درویش محمد مجذوب گذشت، گفت شیخ شا
او را آتش گرفت شیخ  ۀروزي شیخ در استغراق بود خان. نشوي هسوخت هکترسم  می

  .بسوخت
 

 ان در حاالت، آن بلند مکان در کماالت، آن باالشّ احوال آن رفیع   موج
 مزار شریفش در عظیم آباد هک همریداز نزاد سید پیر  حافظ رحم علیخوارق جلی 
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نسب سیادت پیر و  1نگیر سمنانی صحتهاحضرت سلطان سید اشرف ج. است
 هاز فرزندان پیر و مرید جد حضرت حافظ در قری همرید به مرتبۀ غایت نوشت

 هراهمحافظ عالم من قریات دریاآباد اقامت ورزید الغرض حضرت  هشاسراي 
 بندگی شیخ نظام الدین هدر خانقا هآمد هیوالد خود به اکتساب صوري دانش در امیت

قرأت قرآن  همقیم شد و از قدوة االتقیاحافظ محمود عظیم آبادي ک هاهللا علی حمۀر
به افضال و کمال بود  هدهجامجید به مردم آموختی و به غایت متّقی و صاحب م

انجا به جنب مزار مولوي همار رحمت حق پیوست و حسنات به جو همینو در 
و فیض باطن  هدهي مدفون گشت حفظ قرآن نمود سپس به مجاهدنورال

به  هتا آنک هبپرداخت، اول از ارواح مبارك حضرت قطب االقطاب فیضیاب گردید
آنحضرت  ۀمتبرّک ۀرگان مدفون روضمرتبۀ کشف قبور رسید از ارواح اکثر بز

 هفرمود من جمل می هاز وي مروي است ک هچنانچ هفیضیاب گردید هتفیوض برداش
در حین حیات داشتند  هیابم ک مین تصرّفات هاحضرت در هفت قبر ج هقبور درگا

د یاسین نقل است ک هاز حضرت شا هک هکارش به جایی رسید هالقصروزي  همحم
 هم ما از رابودیم، به طریق بازي کودکان گفت هاالقطاب نشستدر مسجد قطب  همبا

کدام کس زود تر  هروم و شما از طرف دیوار بیایید، ببینیم ک می هبه درگا هدرواز
شدیم سید مذکور را  هدرگا ۀرسد، چون به تعجیل تمام داخل احاط میآنجا 
اشراق  ه،مالحظه شد هایافتم ازین جنس خوارق عادات او بار هانجا نشستهم

نفوان جوانی ازین عالم فانی باطن و کشف خواطر به غایت داشت، در ع
  .ي، مجذوب صفت بودهدنور ال ۀدر باغچ هیامیت ۀقصب مدفن او به ،درگذشت
  

 ۀمجذوب در قصبمستان  هحضرت شااحوال آن کامل بی گمان     موج
اس کاري ستر نمودي و از دیگر لب هپارچ هآباد از یک ذرع ههندیه متّصل ال

در آن . است هامت و بزرگی بودنداشت، یک قرآن مجید با خود داشتی صاحب کر
  .مرزا کلب علی راوي احوال اوست. ت بسیار داشتهرنواح ش
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مرزا کلب . مجذوب در بنارس بود کوار هشارایاحوال آن دوست     موج
 هن عالنیهابر سکّان بنارس به نسبت او خیلی اعتقاد داشتند، به کرامت و هک هعلی گفت

  .آید میظهور  از خیر وشر فی الحال به آید میاز زبانش بر  هآنچ هگفتند ک میبود، 
  

 مالّ ةمجذوب در تذکرسید احمد عبد روس احوال آن با عرشیان مانوس،   موج
 هرقوي داشت، در وقت تشویش و اضطرار امراض  ۀمحمد صالح نویسد جذب

بدو دادي فی  ها به لب مبارك خود رساندر هقهو ۀبه خدمتش رفتی پیال هکس ک
  .شد میحال او الحال صحت کامل میسر 

دایم  هیو سرشار، آن به محبت نامتنا هدیوان هیعشق ال احوال آن به  موج
 بود، از شرفاء قانون گویان احمدآباد مجذوبباقر  هحضرت شاشاکر،  ةبیقرار، آن بند

و  هعادات و کرامات بود، دیوان بسیار صاحب خوارق. است هیتوابع قصبۀ امیت
براي زیارت مزار مرزا قطب االقطاب بندگی شیخ اکثر  هگا هزیست، گا می همجرّدان

شد، فیض باطن از آنجناب داشت و از  میآمد و مراقب  می هیامیت نظام الدین به
و گزید، خوارق عادتش التعد  می همحرمان1ي محبتهدحضرت مولوي نورال

 بردند میدر ابتداء مردمان بیماران را براي دعا به پیش او  هد کگوین. التحصی است
 هبه مجرّد مالحظ هرسید هاقضاي آن هیافتند و کسانی ک میاکثري از دعایش شفا 

این رخصتی است ازین معنی پیش از مرگ آن شخص بر اقربایش  هفرمود ک می
بر لب . داشتند می هشد لهذا مردمان بیمار خود را از نظرش پوشید می هماتم تاز

رفتی و در  هکرد دریا جوي گومتی دیهش آباد بود، اکثر به شکار مرغابی عبور
را به جاي گولی  هتفنگ خالی ریگ دریا به جاي باروت پر کردي و سنگریز

نصف اللّیل 3شبی. کردي و آوردي و خوردي2بر جانور زدي و شکار دریا هانداخت
پسر عالمگیر  هدرشاهاامروز ب هت کي آمد و گفهددر خدمت حضرت مولوي نورال

حضرت  هو تعالی است ک هسبحان ی جلوس کرد، حکم حقهلبر تخت سلطنت د
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 هختسا.دام را اسناد سلطانی درست هتمغا یک لک هلو ا هایشان را بجا آوردی هلبه د
و  هنیازات الیق هبه اعزاز و احترام تمام پیش آمد هتشریف فرمایند بادشا1.نذر کرد

ی هلحضرت مولوي چون به د هچنان شد ک همکرد،  هدخوا هاکخدمت لکهو
  به غایت احترام  هرفت بادشا

ساکن  ک متهولیهیب هشاو مشغولی  هدهۀ مشااحوال آن سرمای   موج
ي به غایت عالی احوال و صاحب هدت مولوي نورالهااست از دی هیدی هرجولی ک
شکر  هنیشکر را جوش دادعرق  هدر موسم سرما ک هدستور داشت ک. بلند بودخوارق 

رت بعد فراغت پختن کنند آنحض میبراي آن گلخن به غایت درست  می سازند
شب  هرفت و باالي آن آتش اندکی خاشاك گسترد میآن گلخن شکر اندرون 

افروخت و  می هشعل هآمد آن خاشاك سوخت میبر  هصبح ک فرمود، میاستراحت 
 هیور بسیار شوریدگی کردي چنانچبرد و به آواز خوش ط میبسر  هعمري گدایان

بسیار  ههند به رنگ سیاریست در جانو هبه شروع آمد برشگال به آواز کویل ک
کردي آخر او را سنگ و خشت زدي و خوش آواز و حزین دارد اوالً خیلی رقص 

  .کردي هی و گریده میمارا چرا آزار  هگفتی ک
  

 هرهاس ۀدگان قریاز باشن مجذوب هماود هشا هماحوال آن درویش ا  موج
در خدمت  بود، هرهصاحب خوارق عادات با. است هبود هدیو همن توابع پرگن
 2احوال فیض باطنی خود از جناب هي اکثر آمدي و محرمانهدمولوي نجم ال

 هاز کدام بزرگ فیض یافت هچون حضرت مولوي پرسید ک. ساختی هراقطاب ظا
اگر ناواقف این اسم شنیدي  همدار بندگی میان بر وضعی ک هاند فرمودي از شا

حضرت  هکرد ک میش مولوي درین معنی تفتی. این نام یک بزرگست هدانستی ک
دو بزرگان یکی  هر همدار دیگر اند فرمودي به مبالغ هبندگی دیگر و حضرت شا

شد کاملی که از مرتبۀ  میآنحضرت معلوم  3از فحواي کالم هاند غرض ک هبود
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رسند  میه به مقام قطب االقطاب و قطب المدار صمدیت فی الفردیت ترقّی کرد
 هاو را آزرد هر مردم قریکثا ،ی استان نواحهمازو فیض باطن دارند، مزارش در 

 هنرفت هیبه امیت هیرسیدند و گا میدعاي بد کردي به سزاي آن  هاکردي در حق آن
  .فرمودي هو تمام نقش و نگار آبادي و امکن هربود به چشم ظا

  
، آن ولی عالی هر، آن در کرامت اشهرآن صاحب خوارق ظااحوال   موج

بود  میندیر هانویسد در پن هتذکر مجذوب بود، درحضرت شیخ کمال احوال 
او دو روزن  ةداشتی، به درواز هداشت و مدام در بست میکمال  ۀاستغراق به درج

تند، یاف مین هکردند او را در حجر می هنگا هو پنجشنبه از آن روزن ک هبود، جمع
درین ایام  هگفتند ک می هرود و نیز مسافران مکّ می هبدین ایام به مکّ همشهور بود ک

شور و  هبر در او آمد هجمع شد هرم و اطفال شی ا هدید همکّ هایان او را در راممدام 
شدند، پنجشنبه و  میمند  هرهکشودند و خلق از زیارت او ب میدر را  هغوغا کرد

  .کشود میدر ن مهاز شور اطفال  هجمع
  

از  ،مجذوب بودمحمد عاشق  صادق احوال آن در عشق و محبت  موج
بود  هپدرش به حرمین شریفین رفت هدر صغر سن وي ک .اوالد اکابران گجرات

بر وي غالب آمد،  هکرد یکایک گری میروزي در میان اطفال بازي کنان سیر 
ص کردند هر هبه انواع پرسیدند ک رفت هچ جواب نداد، چون به خانهیچند تفح 

نکند، تاریخ را  هپدر بمیرد چرا گری هموجب مالل خاطرش نشود، گفت کسی را ک
  .کردند مطابق افتادضبط 

در . مجذوب بودحضرت شیخ عبداهللا ، احوال آن واصل انوار اهللا  موج
بر  هآورد هبیرون خان هاو چند کس او را دست گرفت ۀخان هلی بیمار شد از اهلد
براي کاري اندرون رفتند چون باز آمدند اثر و نشان شیخ  هاانیدند و خودیز نشهلد

  .غایب شد همعلوم کردند کنیافتند،  1عبداهللا مجذوب
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، آن به جذب و سلوك توام، همجراحت قلب طالب مر احوال آن به  موج
از قوم قریش مجذوب سالک  حضرت شیخ جالل الدینکرامت و یقین،  هلا ۀآن قبل
گشتی و از  هادر بیابان همال محمد صالح نویسد اکثر سرو پا برهن ةذکردر ت. بود

در علوم عقلی و نقلی و رسمی و حقیقی  .وديپوشش مقدار ستر عورت اکتفا نم
دنیا را مطلق در نظر او قدري  هلچ چیز اصالً تعلّق نداشت و اهی ر بود بهمتبح

ت، از عبادت بر فرائض و داشتی، مقید بود از احکام شریع هنبود، مشرب قلندری
آن به اعتقاد پیش  هلرسیدي ا هک هو قصبه و قری هرش هرسنن اقتصار نمودي و 

هشام نام گفت یک مرید دارم  میگرفت و  میجوم شدي کس را مرید نآمدي و ه
پیش آورد  هگردد و یکی از معتقدان او ملفوظش جمع نمود میمجذوب در صحرا 
شدم  هخواند خام بدم پخت میاین  هات، بارانداخ هدر چا هاز دست او گرفت

در  او را هیال ۀان شورش جذبهمابتداء حال بر کسی عاشق بود در . سوختم
روزي روحانی صفت او را . جانب اجمیر افتاد و به صحرا بگشتی گرفت او به

السالم بود، گفت نی، ه دید و به پایش دوید، او برفت پرسیدند این خضر علی
پیش از ظهور باران سنگ بارد و این مرد از  هالسالم آن است ک هعالمت خضر علی

صد و  هس ،رید اویممردان غیب بود هفتصد و بست و پنج علم یاد داشت من م
چند علم مرا آموخت، خوارق و کرامت شیخ جالل الدین قریشی را بسیار بود 

کیمیا  این است روزي روبروي وي ذکر کیمیا کردند گفت تف بر علم هازآن جمل
آن تف او بر طبق مس رسید فی الحال طالي خالص گردید، چندي در  هک همین

هفت وفاتش در  ،نمود میبست و پنج سال بود، عمر شریفش تخمیناً 1هی و بیانهلد
  .و هشت بود، قبر در مضافات مندو هلچ2صد و

 
، آن از آتش عشق هی، آن خواص نامتناهیاحوال آن مورد افضال ال   موج

رنپور هامالّ محمد صالح نویسد در س ةدر تذکر حضرت شیخ دوجن مجذوب مغلوب،
سالگی رسید پدر  هزدنمود، چون سن دوجن به دوا میبود پدرش در آنجا زراعت 
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دارم به چرا  هگفت ما مردم مزارع ایم اگر ترا قوت کشتکار نباشد گاوان و بزان ک
مردان ر کس از هاداد، چ می گاوان را آب هروزي بر دجل. به آشتی قبول کرد هبرد

و شیخ  ولهلشرف بوعلی قلندر پانی پتی و بابا ب هخضر و شا هغیب پدیدار شدند خواج
اس خورد، بزرگان خاطرش را تسلّی دادند و گفتند هرطفل بود سدهو، چون وي 

السالم پیشتر  هخضر علی. اس مخورهرام  هتو از جنس مائی براي تربیت تو آمد
د، چون انگشت برداشت از هاگشت خود را بر چشم او تا دیري ندو تر ان هررفت 

شان او درآمد، چون این حالت در خود بدید به قدم ای هعرش تا به فرش در نگا
وي را مرید شیخ  ه،تو شد ۀحوالهو فرمود این طفل شیخ سد به پس خضر ،افتاد
 هتا س هشد ر تن از نظر وي غایب شدند، بی هوشهاچ هرو تلقین نمود پس  هکرد

بردند چون به  هماند، مادر و پدرش به اضطرار تجسس نمود به خان هروز افتاد
 هن و آسیبش نمودهوش آمد زبان از تکلّم بر بست، مادر و پدرش حمل بر جنو

آن  هشنیدند ک. ندید هچ فایدهیاو فرو نگذاشت  ۀاز سعی رفع مرض و خدش هدقیق
شود قصد آنجا نمودند،  میطّلع جنس را م هرسقامت  هطرف گنگ بزرگی است ک

بر والدینش غالب آمد آن وقت  هچون بر گنگ رسیدند کشتی نیافتند بکا و گری
باشد؟ گفتند  هچ هپرسید سبب گریسال آنحضرت زبان کشود،  هردهابعد از چ

کرد و گفت من بر  هروم و کشتی نیست، خند میتو پیش بزرگی  1براي تداوي
بیایید، چنان کردند به سالمت عبور آب نمودند  مهروم عقب ما شما  میروي آب 

شکر ادا نمودند  ةاین کرامت است و او را بیماري نیست، سجد هک صریح دانستند
 هرروز به روزي ازو ظاان هکردند و ازین جنس بر فرزند معاودت وطن هو مع

مقام اعلی داشت،  هم اش هو نبیر هپسرش نیز بسا صاحب کمال بود. شدن گرفت
  .ر وفات یافتهاصد و شصت و چهن هدر سن

  

نویسد  هدر تذکر. مجذوبی بودحضرت الجین ن، هیاحوال آن ولی م  موج
و  هد شد او را شستسرو متولّچون امیرخ. ماند میوي هلامیرخسرو د ۀدر جوار خان

                                                 
 » ندادي«براي : الف. 1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  324
 

 

دو قدم از خاقانی پیش  ه، گفت آوردید کسی را ک1پیش آوردند هپیچید هدر پارچ
هردم او دو قدم غزل و مثنوي  هکنند ک میرا چنین تعبیر رفت، فوق او  هدخوا

به خاقانی  هاند ک هبعضی مخادیم فرمود هوي در ظهور قصاید چنانچ هباشد چ
  .هپیش نرفت باشد هاگر رسید هنرسید

  

هزاري  هبار هحضرت شا، احوال آن از افضل عاشقان حضرت باري  موج
چون جذبۀ محبت خدا بدو  مجذوبی بود در جونپور متّصل چوك اقامت داشت،

رسید متّصل مزار دیوان عبدالرّشید به مقامی اقامت نمود، تصرّفات و خرق عادات 
عریان ماندي  ،مائل نبود به کثرت تمام و تاثیرات تام داشت، مطلق از لباس هعالنی

 هاین است ک هشدي از آن جمل هراز زبانش برآمدي فی الحال ظا هچهرو 
او کان کبریت احمر از شعور خود دریافت، آنحضرت را ه دایرة مجوسی در چا

گردانید متمنّاي اجازت بر آوردنش گردید، آنحضرت براي  هآگا هبرین مقدم
طر معمول است آن قطرات را تقا 2هاستنجا کلوخی ازو طلب نمود، بعد ادرار ک

برین کلوخی بگیر او چنان کرد فی الحال زر خالص گشت، فرمود  هفرمود ک
خود دریافت کان کبریت در  ةبه قاعد هنین کیمیا بکن آن مجوس باز کتالش چ

گردانید و  هآنحضرت از تصرّف والیت او را پوشید هنیافت معلوم کرد ک هچا
آن را  هکشتی نمود ،اي اوالد نمودحضرت تمنّ به آن هدر کوچ هروزي زنی عقیم

ق تعالی عنایت هفت بار جنبید هفت پسران او را ح هافگند و باالي شکمش نشست
  .اثنین عشر وفات یافت یۀاو، در ما ةکرد، مزار شریفش در دایر

  

در  بابا محمود مجذوب طوسیجالل قدسی،  هراحوال آن ولی مظ   موج
نام سید قاسم  هسبزوار مجذوبی بود دیوان هرش در همالّ محمد صالح آرد ک ةتذکر

در کشف و کرامت یا  بابا محمود بهتر است هبه دیدنش رفت به خاطر آورد ک
زنم چندان  میچندان  3زنم میگفت چندان  همن شد همتوج هایشان، معاً این خطر
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بابا محمود را آب فرو برد و باز گفت بابا محمود از ترکش من تیر  هزنم ک می
به  هوار به طوس آمدم در خدمت بابا محمود رفتم و این مقدماز سبز است چون

  .د بر آورد و گفت بی تیر و پیکانخاطر داشتم بابا سر از نم
  

، مجذوبی بود در یتیم هحضرت شااحوال آن از بحر کرامت در یتیم،    موج
  .مراد آباد بدایون به غایت عالی شان بود در کرامت هلسنب

  

آن از غایت سکر  1در گروه،  هیدلش به عشق ال هاحوال آن ولی ک   موج
ن مقتداي اخص الخواص، آن اولیاي کماالت اختصاص، آ ةبه مقام سهو، آن ذخیر

معروف به  شیخ عالؤالدین مجذوبدین و دولت را کلماتش تفاول، قطب االقطاب 
 هعالول، عالول از عاشقان انوار و عارفان اسرار در کشف و کرامت  اقوال صوفی

قوي و حاالت و کماالت بس رتبۀ رفیع داشت، اکثر علما و درویشان مثل  ۀو جذب
 2معقول شدند خشت هنمود همناظر هبه خدمتش رسید هی وغیرهلبشیخ حاتم سن

دار زربفت مزارش اطلس افالك چون افالك ثوابت  هبه خیال غالف بوت همزاري ک
مقابل  هشعاري ک چشم کواکب صورت کمخواب است و کرامت هبا هزاران بوت

 مرید پدر خود شیخ سلیمان هدر ملفوظ نویسد ک. برق بی آب هسیف زبانش شعل
عم سلطان سکندر  ةروزي آنحضرت بر خطر. عارف صاحب والیت ردولیست

مریدي من به خاطر است فقیر به غایت خرد  ۀخدش هفرمود ترا ک هشد هلودي آگا
خاطر  ار بود مادرم بهضتحا سلیمان عارف در مرض موت و هپدرم شا هسال بود ک

معصوم  3ین فرزندي آنحضرت خویش و اقربا دارند مرا سواي اهادیگر زن هآورد ک
فرمود  هباشد؟ پدرم چشم وا کرد هدیگر غمخوار نیست، بعد این مرد حال من چ

 هامید مباش و دست مرا به طریق دستگیري پیران ک4اي نیک زن از رحمت حق نا
بر سر من گذاشت و پدرم  5و دستار هستگیري نمودگیرند د میوقت مرید کردن 
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برد  هو مدین همادرم مرا به مکّ 1بود، سپسمرید شیخ فرید گنج شکر را  هبالواسط
ی تشریف آورد از شیخ الدن هلچون به د هانجا آرد کهمو به دفعات حج کرد و 

فرزند شیخ فتح اهللا ملتانی سند حدیث کرد و تفسیر خواند، از فیض و عنایت 
اهللا او را جذبه گرفت پس حمۀسالم بختیار اوشی رقطب اال 2طن حضرت شیخبا

جمن کلبه گزید و عالمی  ةکنار همامور شد آنجا رفت هی به اقامت آگربه نوید قطب
در متاخّرین  هک هبه توالّیش درآمد، چندان تصرّفات و خوارق عادات ازو سر زد

بر  ،ز احکام تقدیر بودکشف به غایت قوي داشت و انفاسش نی. شود می هکمتر یافت
معنیش  هواندي کقرآن خ یۀیک یک آ هردر جواب  هحّضار مشرّف شد ةخطر

 ۀمناسب سوال او باشد و سالطین اقلیم صوري و معنوي از طفیل تفاولش مرتب
 هقطب االفراد شیخ نظام نارنولی به داللت پیر خود خواج. والیت خود را یافتند

فت و فرد مطلق شیخ سلیم چشتی را یا 3خاتون از حضرت بشارت اقامت نارنول
. ي او امر نمودهرو دولت ظا هعز و جا وصولسکونت فتح پور سیکري و به  4به

پیر خود به عزم  ةموج دریا به موجب اشار مرید شیخ عالؤ الدین هشیخ ابن امروه
شناخت و مجذوبی بسا  هآمد به ارشاد آنجناب مقام خود امروه هسکونت آگر

 هدر باب کرامت از آنحضرت مکابر. ماند می 5هبیان ۀصبصاحب کمال در مسجد ق
 هربه  هساخت تمام احوالش سلب شد هوشیار گشتاز والیت معزول  نمود او را

به حکم وي به  هایون بادشاهممشغول گردید و  کرد میپیش از جذب  هکاري ک
عادات التعد  6افغان فتح یافت هبر شیرشا هاو باز آمد ةایران رفت و به موجب اشار

ي هامعی سوداگران اسپج هک شود می هنقلی تیمناً نوشت هازو به عمل آمد التحصیو 
اسپان را بر کشتی سوار کردند باد  هآوردند، به زودي ک میعراقی به هندوستان 

 هوالیت آنحضرت کهرةمخالف وزید احتمال سالمت کشتی رسیدن نماند، از ش
 هگذرند فالن اسپ کسالمت باگر اسپان من ازین آب  هبودند نیت کردند ک هشنید

                                                 
 »چشمش«: د.  1
 ندارد» شیخ«: د.  2
 ندارد» از حضرت بشارت اقامت نارنول خاتون هنارنولی به داللت سر خود خواج«: ا.  3
 ندارد» به«: د.  4
 »بنانه«: ا.  5
 دارد» بر سکندر لودي از یمن انفاس و غالب آمد خوارق« فتحیاب : د. 6
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اسپان  هسوداگران مع هیول نمایم، به عنایت العالول بال هسر کاروان نیاز شا
رسیدند اسپی دیگر به ندز آنحضرت آوردند، فرمود  هسالمت ماندند، چون به آگر

در  همن ک 1يهاد بیارید دستی ا هان وقت به نیاز من مقرّر کردهم هان اسپ کهم
اسپان بر  همفت نیست، سوداگران مع همجروح و سست شدکشش کشتی شما 

پیش استادند، به فقرا فرمود  هکردند و آن اسپ را آورد هت او اعتقاد تازکمال قو
خوردند  هخورند، چون فقیران اسپ را ذبح کرد هکباب کرد هآن را ذبح نمود

دادیم آن اسپ  میمایان چند گاو عوض آن  هسوداگران بسیار تاسف نمودند ک
ندین کاروان بود آنحضرت گلیمی بر سر سوداگران انداخت دیدند چ هازاره

فرمود اسپ خود را . اسپان بسته اند که هر یک اسپ به از اسپ سوداگران است
. قدم بوسی نمودند هکرد، سوداگران منفعل شد هیبگیر به اسپ دیگر نظر نخوا

روم او مغموم شد،  میزود است ازین عالم  هروزي از مبارك خان سور فرمود ک
سال مغموم شد، باز گفت بعد دو  هادبعد یک سال بروم او زی همضایق هفرمود چ

 هسال الم او موقوف نشد، فرمود ک هشد، باز گفت بعد س هالم بر خاطرش زیاد زبا
سال موافق خواهش خود ماندیم کم نیست به  هاگر س هروز هصاحب حیات س
جانان  هدةجان را به مشا هو س هصد و پنجاهسال ن هذیقعد هممرتبت، در هفتد

از عالؤ الدین  .حاجت رواي خالیق است هبارکش در آگرتسلیم نمود، مزار م
بود فرزند عقب ماند، از مریدان آنجناب  هلمتا .آید میمجذوب سال وفاتش بر 

چندان بر وي  هدهذوق و عشق و مشا هیکی راجو نام از قوم بنی اسرائیل بود ک
ۀ پیر پس خوردة خود بدو داد جذب. روزي. کف رفتی 2از دهنش هغلبه داشت ک

یار صاحب کرامت بود بدین حال بس. از خود بر رفت هجمل هکامل بدو رسید ک
چون به نسبت او خلق را اعتقاد پیدا نشد  ه،چند سال در حضوري مرشد بسر برد

رخصت  هنمود3رهاعنایت نمود صاحب والیت قصبۀ د هاو را گلیمی به جاي خرق
ور والیت خود از جان در آن قصبه یک جوگی ساحر بود راجو او را به ز. فرمود

دویم از مریدان آنحضرت  .شتندگمطیع و معتقد او  بکشت ازآن باز سایر قصبه
                                                 

 که» اسپهایمن«: د.  1
 »که ازو پیش گفت«: د.  2
 »زنار«قصبه : د.  3
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بود، از صحبت کیمیا اثر  هبه طریق تجارت آمد هموسی نام مجذوب است ک
نامرادي گزید و مجذوب شد،  ةشیو هآنحضرت سایر اسباب دنیاراهللا به تاراج داد

به  هیرو داد، گا هآنحضرت او را افاق ةخورد آخر از پس هبدین نمط ماند هامدت
در  هبه جذب ماندي برین وضع هفتاد سال خدمت پیر کرد هیسلوك و گا

   :هدر مناقب او گفت 1اهللاحمۀاین اشعار موالنا غزالی ر. گذشتو
  یبر طور دل موسی ثان هیز

  
  

  یزخم لن تران هو لی ناخورد  
  

  ترا خم وحد همرب همسق
  

  ستانیلد ترا داد است جام  
  

  غزالی مصحف روي ترا دید
  

  یواقف گشت از سبع المثان هک  
  

  

  تجلّی وصال،  ۀطور سوخت هکمال، آن کو ۀاحوال آن حجر اسود کعب  موج
 جبرئیل مجذوب هحضرت شا 2آن شب دیجور ریاضت کشی، تاجدار کشور جذب

بالل محراب اقصاي تواجد و شوق، ابواحمد اسود مکاشفات مافوق،  حبشی
باران رحمت  هحقیقت انسانی، ابر سیا ۀجاودانی، نفحات ناف 3لمات الحیاتظ

خدا، ستون سنگ موسی دین مصطفی، مداد نقش اسم ذات اهللا، مد بسم اهللا مدح 
محبوب، خال  ةابروي جمال، سواد طرّ ۀرسول اهللا، شب قدر معراج کمال، وسم

د، فیل مست عارض مطلوب، دود آتش عشق و دود، آتش ریز دود شوق معبو
لشکر عاشقان  هعین عرفان و سپا هدید هیسیا محو، وي ۀبیش 4فضاي سهو، شیر

رسید  هچون فقیر براي حج به مکّ هفرمود ک میالعارفین ةحضرت قدو. است هبود
جبرئیل از خاص و عام شنید، از غایت  هفضیلت حاالت و علوت کماالت شا
 5وسلّم هوآل هسول صلّی اهللا علیزیارت ر هشوق مشتاق گردیدم، چون به عزم مدین

 هاز س هدارد رسیدم از جهت ناتوانی ک هفاصل هاز مدین هشش کرو هق کرای ۀدر قری
بودم به زیر شجري خرما غلطیدم و مطلق احوال  هچ نخوردهیر روز هاچ

                                                 
 ندارد» ره«: د.  1
 »جنت«: د.  2
 »آبحیات«: ا.  3
 بیشه» سیاه«: د.  4
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 همصداي به من رسید هندي تعال هندي تعال، تا  هآنحضرت یاد نداشتم، ناگا
 هکلمست، باز گفت عبدالغنی تعال، برفور سنوح این آنحضرت ا هنشدم ک هآگا

مرد باال بلند حبشی  هجبرئیل است، برخاستم دیدم ک هحضرت شا هدانستم ک
 هاست، پیش شدم سالم کردم، چند گام از را هنداشت ایستاد همستر  هک هبرهن
 1خرما از هدست مرا بگرفت و به دوکان بقّال نزدیک کرد س هبانی پیش آمدهرم

ل اجازت مالک متام نش برداشت و به فقرا داد و گفت تاکل یعنی بخور، بیدوکا
او گفت ایشان مختار من و اشیاي من اند احتیاج اجازت من نیست پس  ،شدم

خود آورد و نشانید، من به خوردن خرما  ةبه حجر هآنحضرت دست مرا گرفت
د پیش آورد، و نان و ابریق و آب سر هپخت هیما هخودش باز رفت همشغول شدم ک

رفع احتیاج  هرخواست من آوردسیر خوردم و نوشیدم بعدش از جاي قلیان بی د
 ۀپخت ةبود به حجر هدرآن باغ افتاد هساخت پس خار خشک و چوب خشک ک

خود را  2ۀسین هبرد هخود بر افروخت، چون آتش صالح شد فقیر را اندرون حجر
یستاده به خواندن درود مشغول چنین حال فقیر ا 3هدهاز مشا هدهابر سر آن آتش ن

از دست خود بر آتش غلطانید آن آتش به فقیر  4شد بعد از دیري فقیر را
بر غایت تصرّف و  هبرد هقصید ۀد ازآن زبان وحدت بیان در ترجمنگشت، بع

بود بعد از آن شیر گرم آورد  هبه شنیدن نیامد هیچنین معنی گا هسلوك بکشاد ک
از  هکردند رخصت خواستم، فرمود ک هعزم مدین هدم قافلتواضع فقیر نمود، مر
ن قدر طاقت است سالم مرا برسان گفتم مرا ای 5وسلّم هوآل هپیغمبر صلّی اهللا علی

 هریعنی به  6سالم آنحضرت ادا سازم، فرمود قال حال همنور ۀبه حضور روض هک
 هک 7نزدیک رایق رسیدم دیدم همراجعت نمود هباشد چون از مدین هقسم ک

                                                 
 ندارد» از«: د.  1
 ندارد» سینه«: د.  2
 » شاهد«: د.  3
 »از دست خود فقیر«: د.  4
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سالم کردم از آنجا عجایب و  هکنند نزدیک رسید میآنحضرت بر زمین معلق زنی 
نمود،  هابرد و انواع الطاف و نوازشخود  ةدر حجر هدست مرا گرفت 1غرایب دیدم

السالم اند و نیز از خارج  هایشان قدم به قدم مهتر خلیل علی هبر فقیر ثابت شد ک
رایق به موجب حکم پیغمبر خدا است  آنحضرت را اجازت اقامت همعلوم شد ک

  .بقید حیات بود هار و یکصد و پنجاهزکند، در سال یک مین هیگا هلهذا قصد مدین
  

مجذوبی بود در مرادآباد  هراز هحضرت شا، 2هراحوال آن کامل اظ    موج
 هم  داد میپیشتر خبر عزل و نصب  هدو ما هیت صاحب کشف بود، اکثر عمال را ماهان

 هبرداشت هو ویران ه، پیشتر از وفات خود خشت از کوچ3آمد میهور چنان به ظ
بعد  کنم، چون میجمع نمودي، مردم وجه آن پرسیدند گفت براي قبر خود جمع 

  .بمرد قبرش را از آن خشت برچیدند هیک ما
  

مجذوبی بود در  هرز هحضرت شا، هرلطف و ق ۀاحوال آن مای   موج
اهللا حمۀی رهلشیخ نصیرالدین چراغ د همنور ۀی، به محراب حصار روضهلد

روز به قرآن خوانی  هس هی در بستهلچراغ د ۀماندي، حافظی اندرون روض
جواب حافظ  ،آمد برابر قامت حافظ ایستاد و سالم کردبر  همشغول بود، ماري سیا

 توانم می همطلب داري؟ گفت محبت خدا، گفت البتّ همار پرسید چ ،سالم داد
 هدباشد از تو باز پس خوا می هدر محراب درواز هن مجذوب کآموخت فاما ای

 هگرفت، گفت شما فضل نمائید، فرمود به وقت صبح کاذب برخیز و بیرون درواز
را عبور  هاین نال هتا ک هیروي جواب ند میز تو پرسد کیستی و کجا برو، اگر ا

چون  چنان کرد، مجذوب همحافظ . نمود هدنکنی، باز مجذوب تعاقب تو نخوا
 4هپرسان احوال گشت حافظ گریخت، مجذوب متعاقب شد، چون حافظ از نال

بمرد،  هسر خود را بر سنگ زد هآمد هبگذشت مجذوب از غایت تاسف بر درواز
                                                 

 »دیدیم«: د.  1
 »اطهر«: د.  2
 »آید«: د.  3
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اهللا  حمۀاز فرزندان شیخ ر. ی واقع شدهلد هبادشا هدر وقت محمد شا هاقعاین و
  .از دست خود نوشت هود دیدکتاب مسطور به چشم خ ۀاالصفیا بر حاشی ةمصنف تذکر

  

بود سالک  مجذوبی هحضرت یتیم شا ،هاحوال آن کماالت دستگا  موج
 ههن در امروگوید م هشا 1خیر. گجراتی داشت هدول هشا ۀپیوند ارادت به سلسل

به شرف مالقات او مشرّف شدم سلوك و جذب توام یافتم و کرامت  هلتوابع سنب
شبی  2هافتاد یکی آن است ک هدهازو مشا ازو سرزدي و خوارق گوناگون هعالنی

او  ةشب پیرامون دائر هبقی هبود ربودند نابینا شد هچ هراو ریختند  ۀدزدان به کلب
را  3خود ۀون صبح شد سایر اسباب مغروتبه مقصود نبردند، چ هگردیدند ذر

حاضر آوردند و عذر خواستند، آنحضرت به جهت بینائی ایشان دعا کرد و 
  .رخصت فرمود

  

کماالت و  ۀهشیاري، آن مجموعاحوال آن مورد احوال مستی و   موج
 شیخ عبدالحق در زادالمتّقین .مجذوب راوي هحضرت جویخاکساري، آن محب محبوب، 

کرد و عیال داشت، چندي صحبت با  میبود، تجارت  همکّ هلعیان انویسد از ا
حالت او آن یکی از مردان حق گزید آخر ذوق و حالت نصیب وي شد و وضع و 

او را حالت پیدا  هذیحج ةو عشر هشوال و ذیقعد هدرآمد شهور حج ک هبود ک
کردند به این  میروز افزون تر گردیدي در دست و پایش زنجیر  هرشدي و 

چون موسم  ،نمود میعرفات و مقام منا آمدي و عجایب حالتی رو الت در موقف ح
در چند  هگردیدروز هوشیار  هرو کردند  میهوشیاري در کار او  گذشت میحج در 

رفت  میشد و به تجارت  مین 4اصالً در وي آن سرگرمی محسوس هکشد  میروز چنان 
در مستی، این شعر  هما هو سگذرانید  میبه هوشیاري  هما هو ن کرد میوکار خود 

   :تموافق حال اوس
 »خیر«: د.  1                                                 

 ندارد» که«: د.  2
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  نپرستی ک میسال  همه هنگویمت ک
  

  شاب میپارسا  هما هخورو ن می هما هس  
  

  .را بشکست هوقتی قنادیل مکّ هدر حالت مستی آمد
  

مجذوبی بود در  هحضرت میرن شا، هاحوال آن بر فلک کرامت ما   موج
بسیار گفتی و  همجذوبان هاي سخنلباس غیر از ستر نداشتی،  ه،توابع گوند هدیوهام

و روز غسل کردي  هر. جواب دادي هاان سخن همبر  هشد هخالیق آگا ةبر خطر
  .شدي، صاحب خوارق بود هراز زبانش بر آمدي ظا هاب اکثر خوردي و آنچشر

  

احوال آن صاحب یافت خداداد، آن مورد کرامات معاد، آن مقبول     موج
قدرت اهللا  هابتداي حال مرید شا حضرت سید کفایت اهللا خیرآباديدي، هامرشد و 

ن ناظم چنیاپتن به تالش معاش به دکهن رفت، از قبل محمدعلی خا هقدوائی شد
رن هیک هدرآن ایام شا همازو بود  1مطالبهه دکن چندي حاکم ماند به علّت مواخذ

 همجذوب به غایت صاحب کمال و محل اعتقاد خاص و عام و خوارق عالنی
سید گفت  ؟میل برگ تنبول داري 2گفت اي سید ،وزي بر سرش رسیدداشت ر

رن هیک هان روز شاهمن سید کرد در دهن خود داشت به ده هقاشی ک ،عنایت شود
حضرت سید را جذبه از جذبات حق . انجا مدفون شدهمن نقل نمود هاازین ج

فیض جاري شد  ةبرگ تنبول از فیوضات غیبی مثل فوار ۀبرفور فرو بردن فضل
و  هبه ما سوا اهللا دیگر کار یاد نداشت هچندان سکر و محویت برو غالب آمد ک

محل اعتقاد عالم گشت، وقت تحریر  هک هازو سر زدخوارق و تصرّفات عجیب 
   .اوراق بصدر حیات

آن  احوال آن سلطان المجاذیب، آن مورد حاالت عجیب و غریب،    موج
پسر شیخ  حضرت حمید ابدالرکین ذوالجالل، مقتداي التا هخاصان بارگا ۀسرحلق

نسبت ارادت نگرام بود و  هپرگن ۀول عملهلشیخپور نواح ب ۀعبدالواحد ساکن قری
 او از عاشقان سرشار و مشاقان بی اختیار. میر الهوري داشت هبه خدمت حضرت شا

                                                 
 » مطالبه مواخذه«بعلت: د. 1
 ندارد» اي سید«: ا.  2
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ازو  هشانی بزرگ و حالی قوي و کرامت به غایت وافر و تصرّفات متکاثر ک
میر الهوري  هچون در خدمت شا. شود می هکم یافتبه احوال دیگري  هسرزد
مقید ستر  هال او غالب آمد کانجامید چندان جذب به ح هدهاو به مشا هدةمجا

خود  ۀ، بعد چندي به وطن تشریف آورد به قری1ستر او ندیدند هینماند و گا
 هشد اگر جمل می هربه تامل و تکلّف ازو ظا هاستقامت گزید، کماالت و خوارق ک

نقل است . به طریق تبرّك این است هباید یک دو کلم هري عالحدنویسد دفت
علماي افاضل  هسیف اهللا جوراسی ک 2ماند مالّ می هحجر به الهور در ههنگامی ک

براي  ماند میآنحضرت  ةوقت بود به جهت دوستی وقت طالب علمی نیز در حجر
 ساعتی محکم بربست مالّ بعد هبیرون آمد، آنحضرت در آن حجر هکاري از حجر

که آمده در حجره بسته دید آواز داد که بکشا من هم اندرون بیایم، حضرت فرمود 
کنند آن  می 3در شیخپور است اطفال ضایع هبرهاي کنار من ک هل کن کتامساعتی 

گیرم، گفت این سخن دیوانگی چیست؟ شجر کنار در شیخپور  می هرا تمام شکست
سماعت صداي شاخ و  کنی گوش را به میو ایشان در الهور ، گفت اگر اعتبار ن

ل همالّ ک 4گردان هبرگ آن متوجد صداي شاخ و برگ شجر را شنو هکرد 5تام
و نیم  هپخت هدید ک هدریافت، خاموش ماند بعد ساعتی در را وا کرد اندرون رفت

اند، خوردن آغاز کرد، گفت این خام  هبرگ افتاد هو خام بسیار بر کنار مع هپخت
چنان کرد بعد  همپخت  همخوا هل داشتگسستی؟ گفت بر وضع انبه پا هبراي چ

آنحضرت مدام  هنقل است ک. شدند بر آوردند و خوردند هشش روز بر کنار پخت
ماند  می هنشست هآتش نارسید ۀداشت و بر سبوچ میحربۀ تیر و کمان با خود 

 هاندرین حالت روزي پسر برگ تنبول فروش پیش آمد تیري بر جگرش زد ک
او را  هور و فغان رسید و شکایت آغاز کرد فرمود کجان بداد، مادرش ناالن با ش

برخیز  هاز پا نمود ک هبود آن را ازین قطع کردیم پس اشار هري شدید رسیدبیما
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میر  هآنحضرت مرید شا هنقل است از وقتی ک. شد هفی الحال آن طفل زند
کرد فرمودي  میبه خدمت حضرت میر طلب مطلب  هک هرالهوري شد از آن باز 

مراد از  1بود برد، هداشتم شخصی از پورب آمد هچ نیست آنچهین حاالپیش م
باید  هشخص پورب ذات با برکات حمید ابدال  است پس به چشم دل مالحظ

چنین مرشد در حق مرید خود به  هبود ک هدازین کدام فضیلت خوا هزیاد هکرد ک
م تما ۀلکهنو و نواح آن وبا به غلب هربه ش هنقل است وقتی ک. این فضیلت فرماید

لکهنو منظور نظر  هباشند هملک زاد احدي خالی از بیماري نبود یکی هبود ک هآمد
قبول آنحضرت بود روزي به دیدنش آمد او را بیمار یافت، فرمود من بیماري ترا 

فرمود  ه؟فائد هك شدند چهالمانم و اقرباي من  هزند هاخواهم گفت اگر من تن می
شفا یافتند از آنجا به   ها ههمی الحال و اقرباي تو خوردم ف همن بیماري تمام محل

به طرف مشرق واقع است نیز از یک  هملک زادگان ک ۀدر قبیل 2رفت آنجا هیمیتا
من  هفرمود ک همبا تمام قصبه بیمار بود در حق او  همکسی سرخوشی داشت او 

حضرت بندگی رفت  هبیماري تو خوردم فی الحال صحت یافت از آنجا در پور
بسیار شفقت بر حالش  هي کهدوي شیخ محمد زمان والد مولوي نورالمول ۀبه خان

گفت افسوس اگر از پیشتر  دان بیماري وبا دیهمدر  هممالقات نمود او را داشت 
 هیاز لکهنو تا امیت هگفت وباي دو محل ؟بود او گفت چرا بخو 3رسیدیم می

 هگفت ک شود، مولوي میاگر بیماري ترا نخورم ن هخوردم هنوز تحلیل نشد
 هدر سن ه شوم پس به تاریخ بستم ما میاست مرخّص صحت و بودن شما منظور 

خود  ۀجانان تسلیم نمود و در قری هدةجان به مشا یکهزار شصت هجري المقدس
تاریخ او بر » غنی«از لفظ  هعلیاهللا  حمۀمدفون گشت، معاصر حضرت شیخ بود ر

در آمد و  هدهمجا جناب بهآن زید پور از اثر صحبت4ر مشایخ قصباتهاچ. آید می
  .ام گردیدمقبول خاص و ع
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ان اسرار، آن فاحوال آن پیشواي عاشقان انوار، آن مقتداي کاش   موج
از قوم قدواي ساکن  هرنورالد هحضرت شارئیس المجاذیب  هر،لطف و الق هرمظ

 هیمقید ستر نبود و گا هجذب کامل حتّی ک 1موضع مسولی بود، از ایام صبی
و ریاضت  هدهو طریق مجا به کسی ارادت آرد هبی آنک .را ندیدکسی ستر او 

کیفیت  هدةپیش گیرد به احوالش غالب آمد مادرش مدام از ناواقفی به مشا
. ماند میخاطر  هافسرد هالیعقل و مدهوش است حمل بر جنون نمود همزاجش ک
و  مدآ میشد به کار  میاگر بجاي تو سنگی یا خشتی پیدا  هفرمود ک هشد هروزي آزرد
صبحی آنحضرت . ، دستش شل شد و معطّل ماند3تبرداش هطپانچ 2زدن دست به
مارا   هبه مادر خود گفت بگیر، او گفت ک هپر از آب به دست خود گرفت ۀسبوچ
ایشان دست دراز بکنید چون او  هچطور بگیرم، حضرت گفت ک 4هشل شد هادست

ت کمال او قو را گرفت از آن روز هسبوچ هدست دراز کرد فی الحال طاقت یافت
 5احوال ایشان را از حضرت هی کیش در آمد حتّتوالّه گشت خالیق ب شایع عالم

ما او را در بر پیغمبر  هاهللا استفسار نمودند، فرمود ک حمۀر هسید عبدالرزاق بانس
تر ازین  هکدام کمال زیاد. کند میبازي  هنشست هام ک هوسلّم دید هخدا صلّی اهللا علی

 هشود و عادت داشت ک می هند نوشتك سخنی چي تبرّبود لیکن برا هدخوا هدرج
ان پا هم 6بر زانوينشست و پاي دیگر  می هدهاچارپائی یک پاي خود ن ۀیک پای بر
و حصول این مقام  کرد میگردید و لغزش ن می ها 7گذاشت و به مثل آسیا پایش می

 ۀاست حاصل بود و طنطن ارواحنا اجسادنامقام  هاو را از کمال لطافت جسم ک
میر کلّو پسر میر مشرّف صوبه دار اوده بود عامل سرکار . یی نداردهاتیت او انوال

ي عذاب و عقوبت از جهت باقیات سرکار  ها هبه وعد هخیرآباد را معزول ساخت

                                                 
 »صبحی«ایام : د. 1
 »براي«دست : ا. 2
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و  هآمد 1آنحضرت ةبه درواز هوالیت آنحضرت شنید هرةحضور طلب کرد، او ش
 هاستاد هنحاجتی به طلب آمد او بر در خا هخبر کرد، مادر حضرت فرمود ک

سروکار است؟ گفت ضرور برو و ازو  هگفت از من چ هد،خوا میمالقات تو 
آمد، عامل مذکور بعد حصول سعادت قدم بوس  هبکن، پس به درواز 2مالقات

ساخت، دستاري سفید از بازار خرید  هراحوال اضطرار از ترس صوبه دار ظا
 هردم او رخصت گشتدستور بحال کترا به  هبر سر او بست و فرمود ک هکنانید
ترا به  هرسید کحکم صوبه دار مع سند سرکار خیرآباد بدو  هشد، در اثناي را هروان

ان هم هبخشید اهللا به توحمۀر هرنورالد هحضرت شا هدستور بحال کردم و خلعتی ک
به  هایشان نمود حصول سعادت قدم بوس هکند پس عامل مسطور برگشت میکفایت 

 هکرد کودکان جمع شد میتماشا  هروزي بر بام خان هکو نقل است  خیرآباد رفت
به پائین انداخت آنجا شخصی کزگان  هیک طفل را گرفت هشد هشور نمودند، آزرد

پخت فی الحال آن طفل درآن کزگان در افتاد و نوعی  میچیزي  هبر دیگران داشت
 اوالد مادرش به تمنّاي باقی ماندن سلسلۀ هنقل است ک .هنرسید 3آسیب بدو
او سخت مغلوب االحوال  هآنحضرت را کتخدا کند، دانایان گفتند ک هخواست ک

در شریعت جایز است به خلوتش بفریسند اگر  هاست اول کنیزکی از دارالحرب ک
ۀ بر بام خان هنیست، پس کنیزکی را آراست هبدو التفات نمایند کتخدا کردن مضایق

و بازار  هاو در کوچ هرسانیدند کر در را بستند، مردم خب هخلوتش بود فرستاد که
از کنیزك  هدر خلوت را وا کرد هرا به تصدیق رسانید هگردد این مقدم می هقصب

بعد آمدن  هحضرت به من فرمود ک هاحوال چطور گذشت؟ گفت ک هپرسیدند ک
ون وقت از نظر همدانستم پس  هتو در را چرا بستند، من خاموش ماندم، فرمود ک

. التفات ندارد موقوف کردند هابه این چیز هید کم گردما غایب شد پس معلو
  .هیا ن هفیما بین مالقات شد هالمتوکّلین بود، معلوم نیست ک ةمعاصر قدو

  

کمال، آن  هدةجمال، آن مستغرق مشا هدةاحوال آن محو مشا    موج
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از عاشقان بی اختیار حالی قوي به مرتبۀ  مجذوب هادمد هحضرت شاعاشق محبوب 
سیدي فی الحال جمیع مطالبات و مقاصدات او در بدو ر هشخص ک هرداشت 

شاگرد مرید و  .هنمود، سامع تمیز کند یا ن میبیان  هو مجذوبان هسخن بی باکان ةپرد
به  رسد میدست ارادت او  هبه چند واسط هقطب رحمن جونپوري است ک هشا

بانی  هاقطب رحمان از حضرت ش هارزان عظیم آبادي بدین طریق شا هحضرت شا
بر لب  هقطب رحمان از طرف عظیم آباد تشریف آورد هشا. ارزان هاز شاو او 

اقامت گزید، حالی قوي و  هت در جونپور مکانی ساختهادریاي گومتی به چهپرا گ
اتم غالب بود ۀتی بلند و کراماتی وافر داشت و جذب به خاطرش به درجهم .

و اطراف و  هرش ي ها هع خمخانمدام به  خمر التفات داشت، حاکم جونپور جمی
شراب  1جوانب را بشکست و ممانعت به غلبه نمود، آنحضرت چون از خادمان

شد از  هدشراب فقرا موقوف نخوا هطلب کرد حسب حال را گفتند، فرمود ک
آوردند خود  هکرد 3پر هي آب گومتی ک ها هسبوچ 2خادمان. دریاي گومتی بیارند

آن آب را خورد  هکس ک هر ر معهود عنایت کرد،به دیگران به دستو هنوش فرمود
از  هحاکمان برین معنی مطّلع گشت. و خواص نوعی فرق در شراب نیافت هاز ذایق

به  هاست ک هتصرّف کماالتش ازآن زیاد. دست بردار شدند  ها هخمخان 4ممانعت
مجذوب از قوم گاذر  مدهاشاید د هآمدیم بر سر سخن اول ک. آید 5قید قلم در

ما  هروزي معروض داشت ک .رفت می قطب رحمان ه، اکثر به خدمت شابود
در سلک مالزمان سرکار داخل شویم، آنحضرت فی الفور التماس  هامیدواریم ک
ي خود جدا هارا از لب هخود بدو عنایت کرد او را فرو برد، چون کاس ةپس خورد

به افراط  هانان وقت سخن بیباکهمرا محرم گشت و از  هیکرد انوار تجلّیات ال
 هآنجا بود هاآمد، مدت 6هلما هپرگن ۀموضع بلیا عمل ز آن بهتمام گفتن گرفت، بعد ا
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 هشکست، بعد از آن به پوئی ک میروز  هر هچوب بانس را بر سر زمین زد هد
است اقامت گزید و آنجا بر زن پاسبانی عاشق شد، از تصرّفات  1لاهمتّصل م

رئیسان آن جوار از جز و کل  همام یافت کت تهرر خرق عادات شهاباطن و اشت
ایا و هدتحایف و  همع هطبق هه طبقاز بدو آوردند و امیران و ناظمان صوبروي نی

 هرسید جمل میبه خدمتش  هرسانیدند، از نقد و جنس ک مینذر و نیاز به خدمتش 
 رسید این نیازمند همب هبه درج هرکرد او را فراغت ظا میبه آن زن پاسبان امداد 

 هرگفتند از خیر و شر  میم سخت مغلوب الحال یافت هآن صاحب کمال را دید هم
  .2گیرد میگوید فی الحال صورت  می هچ

  
انوار  ۀمطالع آن مدام به ق روزگار، آن واقف اسرار،احوال آن محقّ    موج

تی بلند همحالی قوي و  ه، از کامالن زمانصفت علی هحضرت شاولی، کامل وقت 
 هسجاد نعمت اشرف هقر و فنا و ترك ممتاز بود، مرید حضرت سید شاداشت، در ف

 هسال را چلّ هنگیر سمنانی است و دوازدهانشین حضرت سلطان سید اشرف ج
مطلق از زبان سخن نگفت، چون سخن گفتن آغاز کرد جذب سلوك  همقرّر ساخت

کثرت تمام ذوق بسیار داشت به  هي فقیرانها آمیز بر احوالش معلوم شد، از چوب
در  هگفتی و پیوست همبالغاشتن موي در تمام سر به هدرسید براي نگ میکس بدو  هر

معنی نداشتند کتابی  هربه ظا هداشت، از بعضی کلمات با معنی او ک می هبست هحجر
نعمت اشرف پیر خود  هدر جناب حضرت شا هعین العیون نام کرد هتصنیف نمود

شد  میکتاب نمود چو معنی آن الفاظ معلوم نآنحضرت بر آن  هربرد و درخواست م
   :کرد و دستخط فرمود هرخاطرش م اگزیر بهآنحضرت متحیر ماند ن

  رهوشیابرگ درختان سبز در نظر 
  

  رورقی دفتري است  معرفت کردگا هر  
  

   

ت، آن هرمقام حیرت، آن صاحب کرامت و ش احوال آن بی خود به  موج
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حالی قوي و عرفان  پیرا مجذوب، هپادشاپیر  زشت و خوب، فقیر 1فارغ از تکلیف
مقیم شد،  هدریاآباد تشریف آورد 2ۀتدا حال در قصباب. کامل و کرامات وافر داشت

ي هاماند و در جمیع سرا میدرمیان صحرا  هوضع بود و باشش بدین دستور بود ک
و رسانید  میخود آب  همهداد و به  میچ متنفّس تکلیف نهیمسافران به  هیفرودگا

آمد و غذایش صرف از کلوخ مصفّا بود، بعد  میبه شب در صحرا به مکان معین 
 هکا ۀزیر سای هدر کوچ هدریاباد بر سر را هرصحرا آمد درمیان ش بست سال از از

از  هسبز دوام الفت داشت و از خیر و شر آنچ هاستقامت گزید، از چرس و گیا
ظم و امرا و حاکمان وقت بدو و نا 3گشت می هرگذشت فی الحال ظا میزبان او 

 هیان و دیگران جملنّو مغ اندیوآوردند به سر می هروي نیاز داشتند، فتوح و نذر ک
گفت و در  میبخشید و مدام بر وضع مجنونان بی خطاب کسی سخن به افراط  می

گفت، در  می هاکثر سخن بی پردو  4ماند مین همروز و شب کدام وقت خاموش 
گشت و  میمعتقدان کمال او  رسید فی الحال میبه مالقات او  هکس ک هراو  ۀزمان

است فاما مستفید قدم  هگذشت آن قصبهه ر این احوال اکثر باین نیازمند تا تحری
  .هبوس نگشت

  

به حیات از قید هستی،  هاحوال آن خدیو اقلیم مستی، آن در گذشت   موج
سیر کنان به  هبهنگاز در برخی هشاآن مورد والیت معروف کرخی، عاشق کامل 

شت و اقامت گزید، به غایت صاحب احوال و کرامات وافر دا هآمد هیامیت ۀقصب
 هیکی از خرق عادات او این است ک. گفت می هکس بی پرد هره مدام سخن ب

یکی را یک اسمی اختراعی از طرف  هرهزار دو هزار کس به او مالقی بودند و 
ان همگذشت به  میبه سوي او  5شب تاربود، آن شخص اگر به  هخود مقرّر ساخت
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 ،امساك باران شدوقتی . بود 1عالم ادنی خارق ةبر خطر هیکرد و آگا میاسم یاد 
گفت  هی؟د هما چ به شخصی درخواست بارش نمود فرمود اگر بارش شود

قبول نمود، به وقت شب بارش بر کمال  ه،پخت هیگفت ما ه،به مقدور بند هچهر
  .عشر وفاتاثنی  یۀشد در آخر ما

  

اسرار   ةحوال آن انفاسش حکم تقدیر، آن سلطانی سریر، آن ذخیرا   موج
 ۀدر صوب هک هاز سادات دربهنگ شریعت اهللا م بهموسو ا مجذوبهرج هحضرت شااله، 

و مولوي حسن  هاهللا علیحمۀاز ملّا نظام الدین ر هر است بود اول به لکهنوآمدهاب
به  ههدي بیعت نمود هی رفت از شاهلد تحصیل علم کرد بعد از آن به سوي

از خود رفت باز به  هریاضت مشغول گشت، چندان حالت جذب برو غالب آمد ک
از بزرگان عالی و محقّقان خبرت . در مکانی مقیم گشت هنال ۀبر پای ههنو آمدکل

شد،  میازو فوت ن همدهوشی و الیعقلی نماز پنجگان همهالتزام است و به این 
به حضور او آمدي تمام حقیقت  هکسی ک هرخالیق قوي داشت،  ةکشف بر خطر

اعظم نام طالب علم  روزي محمد. نمود میبیان  هحال او را در گفتگوي مجذوبان
 3اسناد همعاش مع 2ي امیتهوي براي سوال و جواب و بههدشاگرد مولوي علم ال

 هشتدستورات حاکمی از سال گذ هداشت ک هرفت و به خاطر اندیش 4پیش حاکم
او  به حضور آنحضرت شد بی درخواست ه، ناگا5شوند یا به دستور برقرار باشد هزیاد

چنان واقع شد و کماالت و همحال است  ۀچو صیغ هماستقبال  ۀصیغ هفرمود ک
اهللا خانسامان صبغۀ. درین مختصر گنجد هچندان است ک هخوارق عادات او ن

شفاي مرض او به  ةدعا دربار وزیر بیمار بود، یکی براي درخواست هآصف الدول
به یک  هخدمت آنحضرت رفت و حسب حال التماس نمود، فرمود قدري میو

موجود بودند در چادر  هقدري ثمر کنار ک هم،ا جواب بدبیارند ت هچادر سفید کرد
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 هو هفت بودند، فرمود ک هپنجا هبه خدمتش بردند، آن اثمار را شمارکرد هسفید بست
 همیناهللا را در صبغۀرا ببرید  1شود این چادر میمر کم نو هفت سال را ع هپنجا

مرش و سنین ع 2دفن نمایند، سائل مضطرب و حیران به سر او آمد هچادر کرد
ر ساخت وقت تحریر هااظ هشا ةفرمود ،عدد ثمر کنار محسوب شده تحقیق نمود ب

 .احوال بصدر حیات
ریلی است، دست از فرزندان مخدوم عادل الملک بهر دل هشا احوال موج  

بیعت از پیر عطا فرزند پیر اشرف دارد، نهایت حالی قوي و کشف کامل داشت، 
 هرمطلب  هدر سخنان مجذوبان ،کرد میقوت خود را از گدائی  هبود لکهنومدام در 

مرا  هشد فرمود ک می هگفت آزرد میفرمود، اگر کسی او را درویش  میکس را بیان 
  .جیو نگویند هاسید گویند و سوداگر گویند ش

  

از سادات  کرك هحضرت شااحوال آن در والیت صاحب درك،   موج
روزگار و از کامالن . پوريهرعبدالرّحمن ال هگردیزي مانکپوریست مرید شا

به شرب خمر  هخاطرش غلبه داشت پیوست چون جذب به ،قان اسرار بودمحقّ
ات حق اشتغال   هدات و مشاهدبه مجا هخلق را از دشنام دور کرد هالفت گرفت

 همیان پسر شا3هجري حضرت پیر1200 هذیحج همداشت، چون به تاریخ دوازد می
در سن شصت  هک رسانیدند فرمود 4یاسین بلگرامی وفات کرد چون این خبر به او

ام چرا اینجا مانم  هیکصد چند سال هن نماند تا کهاو هفتاد سالگی پیرمیان در ج
یکهزار دو صد  5هذیحج همتاریخ نوزد روم، پس می هممن  هعنقریب است ک

  .انجا مدفون گشتهمهجري در قطب نگر انتقال کرد در 
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 ذوبهمجبود  زنی هنماند در محمدپور توابع اود هاحوال پوشید   موج
مطلق سیر نکردي و در سرما دوغ خوردي و از روي کشف از ماضی و مستقبل 

ز هشت منزل به او پیغام داد زخّار را یکی از معتقدانش ا هنگارند. خبر دادي
مقامتش رسیدم به آواز  1فراموش کرد، چون محاذي هنیازمند در محمدپور رسید

در حق  ،واب گفتبلند گفت آن پیغام به من است، رفتم و ادا کردم، چیزي در ج
شد براي دریافت  2وارد هبود درست آمد، درویش در اود هفرمود همن آنچ

را  هاکردي آن هرم دست فرو بردن به حّضار اشارگ ۀگداخت طعام خود به دیگچ
  .شد میگز محسوس نهر هحرفت دیگچ

  

یت هاتوابع گورکهپور، ن 3هرمگ ةاز باشند درویشی مجذوباحوال   موج
سترپوش از دیگر لباس میلی نداشت و  هي یک پارچمغلوب االحوال بود، سوا

السالم  هسین علیبه نام حضرت امام ح هفاتح هدادند طعام پخت میمردم  هچهر
 هروز به یک دی هر هماند ک میکرد و مدام مسافر بدین طریق  میتصرّف  هنمود
داد  میکرد، اگر کسی  میشد و براي قوت خود طلب ن میمقیم  هرمگ ۀپرگن ۀعالق
نویسد  هجمل هخوارق عادات بسیار ازو سرزد .ماند میاالّ خاموش  و وردخ می

یکهزار یکصد و نود و  هنماید، در سن میصار درین مختصر نگنجد بنابر آن اخت
خلق  ههشت امساك باران به شدت بود، عباس قلی خان عامل آنجا التماس کرد ک

این  هفرمود ک در باب بارش فرمایند، هبارد آنحضرت توج میمیرد باران ن می
م از ظلم و سخت گیري تو نوبت به جان  ا کردهاز یک سال آباد  هرعایاي من ک

برآمد بر  هد چطور بارش شود، مکرّر تمنّا نمود و الحاح و زاري کرد از قلعدارن
السالم نشست و مناجات کرد او در مناجات بود  هچبوترة تعزیت امام حسین علی

روان گردیدند  هتمام احیاض پر شد هارید کر گهري باران بی غایت بهابعد چ هک
ائچ هرسالگی در ب هدوازددر سن  ۀآنحضرت خود غسل نمود مجذوب ان آبهمدر 

رقص  هتمام شب و روز استاد هکیفیت حال او ازینجا قیاس باید کرد ک هوارد شد
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بر سوال کسی  هیگا هداد، گا میشد مطلق جواب ن میکس ازو سایل  هرکرد،  می
چ کس او را در سواي حالت رقص هیدر تمام روز و شب  هن االّ ود ونم میتبسم 
چار روز کسی اگر طعام براي او  هباشد و بعد از س هندید هو یا خفت هنشست
برد و آب  میدادند فرو  میان رقص به دهنش همدر  هپنج شش لقم هبردند ک می
  1.براي طعام در استدعا بخورد هآشامید و ممکن نبود ک میگز نهر

  

در صفی پور اقامت  بابو مجذوب هحضرت شااحوال آن ولی محبوب،   موج
صفی قطب االقطاب روایت آرد از  هفرزند مخدوم شا شیخ غالم یحیی. داشت

       رسید می هسترپوش از چیز دیگر کار نداشت و طعامی ک هاز گلیمی و پارچ 2لباس غیر
 هچنانچ اهللاحمۀصفی ر هشیخ مخدوم عالم فرزند شا ۀدیگر از خان 3خورد مین

وح و قلم در ل هطعام براي آنحضرت آوردي روزي فرمود ک هپیوست هسیدي بود ک
 آوردي می هخورد، در طبق ک همشود من طعام تو نخوا مین هیافت 4به نصیب تو شئ

 هطعام درآن افتاد هکرد جمل هرا نگا هموجود است بگیر، او چا هدرین چا همه
است و روزي از دعاي او بارش شد و در  هادافت هان قسم تر و تازهم هیافت ک

ریر اوراق او را به کثرت دنیا نصیب ي اوالد محمد دعا نمود تا تحهرحق چود
  .خلق هبابو زیارتگا هاست، در صفی پور مزار شا

  
مجذوبی در جعفر  هحضرت شا، هراحوال آن صاحب کرامت اش   موج

 داشت، مین هپوش دیگر پارچغیر از ستر هشیخ نورمحمد گزارش سازد ک. الهور بود
گردید و با  می هرر تمام شد هبه دست گرفت هدهاباالي قلیان گلی تماکو و آتش ن

نظام  هروزي به خدمت حضرت شا. کرد مینمود و سخن ن میچ کس التفات نهی
خبر غارت قصبۀ بسرور  هبود ک هاست نشست هنقشبندی ۀاحوال او داخل لج هک هشا

محمد اعظم  هکرد ک هرظا هنظام آمد هاعظم مرید شامادر شیخ . گردید هرشایع ش
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آن قصبه را کفّاران غارت  هشود ک می هو شنید هنجا رفتدر بسرور کدخدا است و آ
آنحضرت  هنظام متامل بود ک هحضرت شا. باشد هکردند، احوال پسرم جان گذشت

ود فرم هاست، شا1به خیر هیافت هزن خود در حصري پنا همحمد اعظم مع هفرمود ک
ول بسرور اند در ق ۀایشان قطب قصب همردم فرمود ک الحق چنین است باز به

  .ایشان خالف نیست
  

، مجذوبی بود در اوده رهاب هحضرت شار، هااحوال در گلشن کمال ب  موج
یت صاحب کمال، بصارت هابه غایت مغلوب الحال بود و ن هاز متوسالن بانی شا

 به خدمتش هآنجا دستار سرخ بر سر بستروزي هندوي از رئیسان . نداشت نابینا بود
گر آنحضرت از سرخی رنگ دستارم از روي کشف ا هروان شد و به خاطر آورد ک

دو تیراندازان  ۀچون بر مفاصل. ایشان کمال ندارند هدانم ک هخبر فرمود بهتر و االّ ن
   :هند در رسید آنحضرت این شعر خواندن گرفت

  لعل رنگ خوبست ولی رنگ مسافر دارد
  

  روي اسالم نداند ولی کافر داند  
  

   

فیل فرود آمده نذور الئق او گذرانید، آن را آنحضرت  مجرّد استماع این شعر از به
  .فروشان فرستاد می ۀفی الفور به خان

  

 هن دیدها، پیري بود جشیخ بنی اسرائیلخدا رحیل،  هراه احوال آن ب   موج
وي غالب  ر جذب برابتدا سالک بود و آخ .هبه جمیع فضایل آراست هخدا رسید

کردند و ویرا مردم  میبند  هدرون حجر بود، هجسمش خاصیت روح پیدا کرد ،آمد
دیگر کماالت ایشان بسیار . یافتند میجستند ن می هدیدند، چون به حجر میدر بازار 

دیدم این مختصر گنجایش آن نیافت، در سال هزار و سی و پنج وفات  هنوشت
  .هلیافت، قبر در سنب

ر، آن هوشیااحوال آن عاشق سرشار و بی قرار، آن مقتداي مست و    موج
 از عاشقان بی اختیار سبحان هشا، ملقّب به حضرت سید اشرفرحمان،  هدةمستفرغ به مشا
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ش. و مشتاقان انوار بود د احمد از والیت ایران به د 1جدی آمد، از حضور هلسی
  سبصحیح النّمردي از سادات  ه،آمد وبه لکهن هاوده مقرّر شد ۀسلطان یک روز صوب
دو پسر داشت یکی سید عبدالعزیز پدر آنحضرت و . است هو عظیم القدر بود

سید اشرف را به  2هچون حق سبحان. مجرّد الولد رفت هدویمی سید قاسم ک
وجود آورد بعد چندي پدرش نام وي سبحان مقرّر ساخت، چون به سنّ تمیز 

لند خان امیر نوکر به الهور رفت و پیش سرب هرسید اسباب سپهگري درست نمود
ب قادري هابه خدمت حضرت سید عبدالو هقادری ةدر خانواد انجاهم ،گشت

کسی بداند مدام  هبی آنک3خفیه. اخذ فواید نمود همشرّف بیعت گشت هاهللا علیحمۀر
ی آمده در سرکار خاندوران نوکر هلدر کسب ریاضت اشتغال داشت، از آنجا به د

 هروزي جملآغاز جذب معلوم شد  هبعد چندي ک آمد، لکهنوازآنجا به  هگردید
بر لب گومتی به سمت شرق  هعثمان دیوان هبر مرقد حضرت شا هاشیا را تاراج داد

سر . نشست، از آنجا به مقابر فرزندان شیخ فخرالدین بحلوري مقیم شد لکهنو
از زبانش بر آمدي  هچهرروز به جنبش داشتی و  هانگشت راست دست را شبان

خواب  هسر خود بر زانوي او کرد ،از زنی الفت داشت .ورت گرفتیفی الحال ص
شدي از پستانش شیر آشامیدي و برآمد شیر از برکات و  هنمودي، چون گرسن

عمل  هاو خروج کرد ةفاروقی از فرمود 4محمد معزّالدین. خوارق عادات او بود
و  یکهزار یکصد هذي الحج همردهاچ. برطرف ساخت هرا از صوبۀ اود هافاغن

  .خود مدفون گشت ۀرد، به کلبهفت هجري وفات کشصت و 
  

مودت، آن درویش  ۀمحبت، آن فایز ولول ۀاحوال آن جاذب جذب   موج
 در صنّام مجذوبی ه، شیخ امیراهللا صنامی گوید که صدق علی شامحرم اسرار  ه،عالیجا

فش قریب به صد سال عمر شری هالعمر ک ةنام، مد هبود از قوم کهتري رام ناته
و  هو برهن هاماند تن می رگفتند و در ب می هایشان را رام ناته بود خلق اهللا هرسید
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را بستی  هادر سبو بند ساختی و به رسم اسپان از رسن آن هگرفتار کرد هااکثر مار
او  هرا به آتش انداخته کباب کردي و خوردي، درین دار و گیر مار ک هاو اکثر آن

در قید  هعمر تجاوز نمود مادرش صد سال ،رسید میگز آسیب بدو نهرگزید  میرا 
قاضی  هدرآمد، خادمان درگا هرمالقات مادر به ش ةروزي به اراد. حیات بود

   هآیم و تکی میمعزالدین گفتند آنحضرت بیایند و بنشینند، فرمود فردا این جا 
را  2و دو سال پسر هبعد از پنجا هداد ک 1سازم، پیش مادر رفت او را بشاشت رو می
نام من صدق  هکنم ک میت تو وصیه میرم ب میت پس فردا من آنحضرت گف ،ددی

را خراب  هامن آن ههندوان مرا بسوزند و االّ ن هاست و مسلمانم، نشود ک هعلی شا
شب شد در  هکرد، پس از آنجا باز به مقام اقامت خود رفت، سیوم روز ک همخوا
صبح عیدالفطر  به دوکان حلوا فروش غلطید و جان به حق تسلیم نمود، هآمد هرش
به غایت  هکقاضی معزالدین . تکفین کردند همسلمانان بعد نماز او را غسل داد ،بود

 هبود چنانچ صاحب کمال و عالی احوال از ولی اهللا صاحب کرامت و مجیب الدعوات
سید الحق قطّاع هد رتا به قیامت برین آبادي مضرّت نخوا هدر حق صنام فرمود ک
اند قال مقال  هنشد هدست انداز در آن قصب هیان گای و امیرالطریق و افواج سلطان

بود التماس  هقاضی معزالدین شد ةاز خادمان بر سر مقبر هک هصدق علی شا
اجازت یافتند در مقابر به خوشی تمام دفن  هدخوا میمدفن خود اینجا  هنمودند ک
از  هر کچاد ۀگوش هآنحضرت را من در قبر در آورد هشیخ امیراهللا گفت ک. ساختند

اثنی عشر وفات  یۀشریفش کشیدم غیر از نوري مجسم ندیدم، در آخر ما ةبشر
  .هاهللا علیحمۀیافت، ر

  

در  مجذوب3هیتهارابدال ب هشامحبوب،  هدةمشا احوال آن دایم به   موج
ري من اعمال خیرآباد به غایت مغلوب االحوال بود، کشف و کرامت هیک ۀقصب

من روزي  هک هسید خیرات علی کنتوري گفت هست کا هلازآن جم هازو بسیار سرزد
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شجاع  هصوبه دار اوده درمیان آمد، فرمود ک هبه خدمتش رفتم مذکور شجاع الدول
امیر مذکور رخت حیات ازین  هبود ک1همرد، یک سال نگذشت همدت شد ک هالدول
د ن بربست و از زبان عربی و فارسی و هندي، سنسکرت از کمال والیت خوهاج
ائچی هریت عالی احوال بود، سید مستعدخان بهاچورا مجذوب ن هشا .ودب هرما

خود بی نظیر بود از نفس رانی او زندگی قضا کرد و  ۀعالم زمان هنیشاپوري ک
د کرم اهللا کنتوري نیشاپوري را با قطع هآن این است ک ۀقصد  ۀسیزمین از سی

هت رفعت را تاب مقاومت از جاهللا به میان آمد، چون سید کرم  همستعدخان مناقش
داشت، در خدمت آنحضرت  هسید مستعدخان نبود مضطرب بود و اندیش ۀمرتب

 هرباشد؟ ظا هشود سبب آن چ میبه خاطرت تردد معلوم  هآمد، آنحضرت فرمود ک
برآ  هدهقسم ازو ع هچ هسید مستعدخان مرد رو وارد ما غریب درین مناقش هکرد ک
رو برو است  هقصاب ک همیني گوشت گاؤ از دوکان قدر هشد، فرمود ک همخوا

 هگوشت خام را تناول نمود ۀچنان کرد آن قطعهمبیار من دشمن ترا بخورم، 
سید مستعدخان در حضرت پور  هان روز کهمبابا من دشمن ترا خوردم  هفرمود ک
ن بیرون آمد و جاجمیع احشا از شکمش  هرفت دستی به او اجابت شد ک هبه پاخان

  .به قید قلم آید هاست ک هفاتش از آن زیادتصرّ ،حق تسلیم نمودبه 
  

 مردي گرامی قدر ،در بدوسراي سکونت داشت مجذوب2احوال چو   موج
در عین شدت باران رو را به سوي باران . است هبود و صاحب خرق عجیب بود

شد  ، برفور این صدا آب برگشت و در هوا ساکن3باري میتا کجا  هگفت ک هکرد
نباري،  هبودیم ک هکرد 4ما ترا کی منع هبعد ساعتی فرمود ک ،و قد آدمد بر بلندي

  .نمودند هآنجا حاضر بودند این خرق او را مالحظ هباز باریدن گرفت، مردمان ک
  

، مولوي غالم نبی گوید بارك اهللا هشا ه،لااحوال آن صاحب کشف    موج
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 م، ا کردهف او صرّتجربۀ ت هان باربود، م 1همجذوبی صاحب احوال و کمال در بسو
  .ساخت میا هیرفتم از اول شیرینی براي من م میبه آن قصبه  هگاهر

  
و پست،  ست، آن واقف اسرار بااللاحوال آن مقتداي سرمستان  ا    موج

 حضرتصدف تفرید، آن مبرّا از سایر عیوب،  هرتجرید، آن گو ۀخزین ۀآن سرمای
االسرار نویسد ةرآدر م. وقت و عقالي مجانین بود از کامالن مجذوب کرك هخواج

وردي است و گویند شیخ هرمرید شیخ اسماعیل قریشی س هک هبه تحقیق پیوست
ءالدین ذکریا ملتانی بود و ارادت و خالفت نیز هاشیخ ب ةاسماعیل برادر یا برادرزاد

 از آن خاندان بزرگ داشت و صاحب احوال و کرامت و مقامات عالی بود، به
آباد  هال هر کروهاولی بر چهرن ۀدر قری هتقال نمودموجب اشارت باطن از ملتان ان

 آباد هچون کماالت او به نواح ال. انجا استهمجانب غرب توطّن گزید، مرقدش نیز 
از  هکرك ک هخواج. شایع شد اکثر مردم آن دیار روي نیاز به خدمتش آوردند

را وارادت عظیم رو  هیافت، خواج بود نیز مرید وي شد و تربیت هفضالي زمان
حجاب اکثر این کار است از نظر  هدر غایت خلق ک هدرو مستغرق شد هاد چنانکد

 هیافت و در کر2هکر ۀاو مطلق در افتاد، پس از پیر رخصت و اذن اقامت قصب
داند  هچنوشید فاما کس  میطریق مالمت پیش گرفت و دایم در نظر خلق شراب 

داماد و  الءالدینملک ع. بی اختیار خوارق ازو سرزدن گرفت پس. نوشید می هچ هک
طرف  هبود لشکر بسیار جمع نمود هسلطان جالل الدین خلجی حاکم کر ةبرادرزاد

خزاین و اموال بی شمار به دست آورد،  هساخت 3دیوگیر رفت آن ملک را تاراج
به  با خزاین دیوگیر خواست به لطایف الحیل او را هاو واقف شد ةجالل الدین برادرزاد

عالءالدین  ه،مذکور شد ۀقصب همتوج هسوار شد ی به کشتیهل، از د4دست آرد
و به نیازمندي تمام درخواست امداد  هکرك آمد هبه خدمت خواج همتردد شد

بکند باتو جنگ تن  هر کس«فرموده  هاز استغراق سر برآورد هباطنی نمود، خواج
رمضان سال  همهفتد ازین بشارت شادان برخاست، عالءالدین» در کشتی سر در گنگ

شد  هشتکالدین باالي کشتی  الدین جاللءنود و پنج از دست عالششصد و 
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کرك بس عالی  هکماالت خواج. شد هسرش به گنگ درافتاد فتح عالؤالدین بادشا
 هاست، سال وفات به نظر نیامد، معاصر سلطان المشائخ بود، مزارش در کر

  .لقحاجت رواي خ
  

 هآن عاشق ذات ال احوال آن با خوارق رفیع، آن با کماالت وسیع،    موج
ابتداء حال با لولی دختر . مجذوبی بود در بدایون از قوم حایک  هحضرت خورم شا

تعشّق گرفت، چون او بمرد جذب به حالش غالب آمد، در بدایون بر مزارش 
قلم از تحریر  هکنند ک میچندان تصرّف ازو نقل . نشست یکی عارفان حق گشت

 هرخوارق عادات ازو بسیار ظا ،ودیت مرتبه مغلوب االحوال بهان. مقصر است
شد، بر باالي قبر  میگذشت فی الحال  میاز خیر و شر بر زبانش  هآنچ ه،شد

  .داشت میماند، کشف قوي  می هنشست
چند تا  هنقل است روزي افغانی شمشیر نذرش آورد، او شمشیر را گرفت

قصد قتل او کردند،  هبمرد، جماعت افغان جمع شد هت به آن افغان زد کجراح
پر شد،  هک هانداخت هافغانان سنگ و خشت در آن چا هانداخت، انبو هچا را به خود

بود، بعد یک سال  هچون رئیس ازآن قوم آنحضرت را برآورد آسیبی بدو نرسید
  .شدند هعقوبت اخراج و تبا به نواع هریاست آن قوم زایل شد و از دست شجاع الدول

  
ذوبی بود در بریلی مجشاکر  هشااحوال آن صاحب کمال وافر    موج

 هزد، اکثر مردم را آنچ میازو سر  هۀ عظیم القدر تصرّف عالنیغایت مرتبه ب ،مقیم
  .فرمودي شتاب به ظهور آمدي

سخن معشوق خاموش، آن معشوق با هوش،  1سنوح احوال آن به   موج
مردي عظیم القدر و صاحب کرامات  معصوم مجذوب هحضرت شابوب آن عاشق مح

داد از قلیل  میکسی  هخاموش گردیدي و آن چ لکهنوزار و با هدر کوچ. وافر بود
سترپوش از دیگر ملبوس  ۀپارچ هو کثیر حاضر را عنایت کردي و جز از یک ذرع

  .راق بصدر حیاتآمیختند، وقت تحریر او میمردم به اعتقاد تمام بدو . کاري نداشت
  

طریقت، آن  هلآن محمود ا ،احوال آن مجذوب متابع شریعت  موج
در ملفوظ عالول بالول . است ههمتوطن امرو نبحضرت شیخ اا معدن کماالت ر
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 ةآمد به موجب اشار هنویسد او به موجب حکم پیر خود به عزم سکونت آگر
ی نویسد وي مجذوب صاحب تاریخ بدایون. اقامت گزید هعالول بالول به امروه
شد و خوارق  میازو فوت ن هرهاز دقایق شریعت مط ي ا هبود، باوجود جذبه دقیق

فقیر از  هزمانی ک ،ف زیستی و مرید گرفتیبی تکلّ ،1کنند میبسیار ازو نقل 
 همتوج هامروه هبه را همالزمت حضرت شیخ داؤد جهنی وال از پنجاب باز گشت

یتی از کالم مجید خواند و خطاب االعلی الیقین بدایون بود در مالزمتش رفت، آ
لت صبر و اجر اشارت در باب فضی هجانب فقیر التفات نمود هیگا هگا هکرد

 هاین اشار هشد ک هربر زبان آمد بعد ازآن ظا هالباقیات الصالحات آی هصابران کریم
ه آن دل مرا ب هداشتم ک هصبی همجمالً آنک. مرا رو داد هبود به وقوع مصیبتی ک

غالباً آن . او در بدایون ازین عالم برفت هخیلی تعلّق بود و درین سفر بودم ک
صد و هباشند، وفاتش در سال ن همن بود مقدمات تسلّی بخش به جهت خاطر

  .هشتاد و هفت رو نمود
 

**** 
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تمهش ۀلج  

           
ابی  2نی بنتها بنت اسد حضرت ام مهنساء مثل حضرت فاط 1در احوال

ی، آن مریم هسایر اسرار نامتنا رة، آن سایلهیا نۀخا ةحجر ةآن حاضر طالب،
بنت حسین بن  هرازدانی و در احوال حضرت سکین یثاي شآن حو ،مسیحاي ثانی

  .ن کماالتالحات و معدصو دیگر بعضی نسوان ال علی بن ابی طالب
  

بنت اسد  هحضرت فاطمقاف  هاحوال آن لعل امامت و کرامت را کو   موج
 هک اند هبعضی گفت. مادر حضرت علی مرتضی و برادارن ایشان شم بن عبد منافهابن 

و  همدین هجرت کرد با رسول به هرت و صحیح این است کهجوفات او قبل از 
فرزند از  هاست ک هشمیهااو اول زنی  هزبیر آرد ک از 3در استیعاب. آنجا وفات کرد

 هنم پیراوسلّ هو آل هعلی هی اللّوفات کرد پیغمبر خدا صلّ هرگاه. شمی آوردها
مردم گفتند یا رسول چنین سلوك  ،دفن کردهن ان پیرهم هب هاو پوشانید همبارك ب
و  هدیگري نبود هري کنندهتدیگري ندیدیم، فرمود بعد ابی طالب در حق من ب هاز تو ب

  .شود هاو پوشانید هشت ببهي اه هلّح کهدر پوشیدم  لهذا او بهن خود هپیر
 

 پیغمبر مشمول، 4صحابیت همورد افضال رسول، آن ب ۀاحوال آن مقدس   موج
 لّهالۀرحمو خواهر حضرت علی مرتضی  نی بنت ابی طالبهاحضرت ام  دابداراآلآن 
 ،در استیعاب نویسد. م بن عبد مناف استشهااسد بن  همادرش فاطم. بود هعلی

شمار  هب هاسالم آورد در صحاب هسال فتح مکّ .اند هگفت 5دوهنشریفش بعضی اسم 
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م فرمود وسلّ هوآل هعلی لّهی الروزي پیغمبر صلّ هاالحباب نویسد کۀروض در .آمد
 .1نی داخل شود در امن استهاام  ۀخان هب ههر ک

  

عمر  خواهر امیرالمؤمنین بنت خطّاب هضرت فاطمحاحوال آن حسنات مآب،    موج
روایتی  هب ،بود هسعید بن زید بود و در ابتداء بعثت اسالم آورد ۀفاروق است زوج

شد و پیش عمر بن  2زوج مسلمان همراهحکایتی  هقبل اسالم زوج خود و ب
 3مشهوربه شرف اسالم مشرّف شده و حکایت عجیب  هعن تعالی لّهاب رضی الخطّ

عمر  ،واندخ میخود رفت او قرآن  هراه عمر رضی اللّه عنه روزي به خانۀ خواست ک
آن را شنید اسالم او به قرآن، خواهر حضرت عمر ایشانند، از  نهتعالی ع رضی اهللا
  ؟.استیعاب

 

ارجمند توصیف  عۀاحوال آن مطلع بلند تعریف والیت، آن مصر  موج
بنت حضرت امام  نهسکیعصمت  امامت، آن خلد برین را زیب و زین، نگین خاتم

النساء ةسیدوي . لقب داشت نهو سکی مهیتی امیاروه و ب نهامی نه، نام سکیحسین
 مصعب به ،از احمد و اطرف و احسن انسان از روي سلف و خلف بود و عصر خود بود

پنجم  بهپنجشن ه،و حکایت شعر ازو نقل آمد قهبن عوام تزویج کرد، نوادر طریبن زبیر 
  .ن خلکانبتاریخ ا مۀوفات، از ترج هدهژسال یکصد و  لوربیع اال

  

 رضی اهللا یهانصار ةحضرت امرا یهعیسو ةاحوال آن صاحب معجز   موج
 بهعیادت جوانی رفتم و مادري داشت  به کهگوید  4انس بن مالک .هاتعالی عن

یدم بر رویش پوش مهجا ،بیمار بمرد کهز بر بالین او بودم هنو ،سن و نابینامغایت 
 ،گفت پسر من بمرد هد،درین مصیبت ترا اجري د لیمادرش گفتم حق تعا بهو 

ت هجرسوي پیغمبر تو  بهتو و  به کهانی د میگفت خدایا اگر تو  ،ريآگفتم 
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وقت مان هشد و  هفریاد رس باشی فی الحال پسرش زند 1یترا در سخ ام ما هکرد
  .طعام خورد و انس بن مالک را شریک کرد

  

در  کنیزك حضرت عمر هحضرت زایداسرار برتر،  ةال آن نماینداحو   موج
سالم کرد و  هم آمدوسلّ لهوآ یهعل ی اهللانویسد روزي نزدیک رسول صلّ هدشوا

م تا نهادبر سنگی  بر بستم و مهم رفتم چون خرهیزطلب  بهگفت امروز بامداد 
سید را از  ،تاز آسمان بر زمین آمد بر من سالم کرد و گف کهبرگیرم سواري دیدم 

ت بر بهش کهترا  مرت گفت بشارت باد بهشرضوان خازن  کهی یمن سالم گو
 بهت روند و بهشبی حساب در  هیگرو ،ندا هنوع قسمت کرد سهامتان تو بر 

گفت و باین  ،بخشندبشفاعت تو  بهرا  هیحساب آسان کنند و گرو به هیگرو
م هیز مۀآن خر کهتفات دید قصد آسمان کرد و از میان زمین و آسمان بر من ال

من  همراه ،را نذر عمر برسان مهکرد این خر هسنگ اشار بهتوانم برداشت  مین
آثار  هاو شد همراهم وسلّ لهوآ یهعل ی اهللارسول صلّ .م رسیدهیز مۀخر معهسنگ 

رضوان معرفت  کهمرا از دنیا نبرد  خداي تعالی الحمد هللا گفت هآمدن سنگ را دید
  .مریم عطا کناد بۀمن برسانید و زن را حق تعالی مرت بهمن  خبر مغفرت امت

  

 موالي رسول اهللا یهحضرت صف، 2رامت عظیماحوال آن صاحب ک   موج
رسول  که تا کهشرطی  بهآزاد کرد  مهگفت مرا ام سل .موسلّ لهوآ یهعل اهللا یصلّ
بودم  تهوقتی در کشتی نشس. م حیات باشد خدمت او کنموسلّ لهوآ یهعل هللای اصلّ

چون او را دیدم گفتم  ،نجا شیري بودآرسیدم  شهدر بی تهشکست بر تخبکشتی 
 هتواضع فرود آورد بهنسبت من سر خود را  بهشیر  ،م موالي رسولا هیمن صف

  .رفتن نمود هوي خود مرا داللت راپهلآواز کرد و از  هستهآ هستهآ
  

آن از اي فلک عظمت، آن مشتري آسمان عصمت، هراحوال آن ز  موج
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بنت ابوجعفر منصور بن محمد  خاتون هحضرت زبیدفضایل و حسنات مشحون، 
رون رشید هالب، مادر محمد امین بن اس بن عبدالمطّبن عب بن علی بن عبداهللا

احتیاج  کهور است شهحج چنان م هسخاوت و احوال خرچ او در را صۀق. بود
و  اه همیل کو هاز د هزبید ،در بودینار مقرّ بهیک مشک آب  هشرح ندارد و در مکّ

در  .از جبل تا حرم آب چون تیر روان کرد ،آورد کّهم بهر نه تهشگاف ها سنگ
مثقال  هدهفتر نهدر آوردن  هزبید که هآمد کّهمیر شیخ رفیع الدین از تاریخ م لۀرسا

کنار  هزبید ه،بغداد نمودبه این کار امر حساب  هلبعد انفراغ ا ه،طال خرچ کرد
روز  کهر حساب گذشتم بود دفتر را در آب انداخت و گفت من د تهشسن لهدج

نیست  هکارکنان است مرا مواخذ همه از من و چهدر گذرند آن1همحساب از ما 
وکیل او گفت مال  ،نیز درست کرد نسیان بۀمن باشد بگیرند و عق مۀذ هااز آن چهآن

. دینار شود بهش لیک با چهن اگرراست بک بهفرمود عق میود ش میبسیار خرچ 
یکی را درو عشر قرآن بود و در قصر او آواز  هرصد کنیزك حافظان قرآن داشت 

او  جد ،العزیز بودمۀا هند و نام زبیددش میچون آواز مگس عسل همقرأت قرآن 
در سال یکصد و شصت و پنج  ،دنهالقب  هت خوبی و نرمی زبیدجهابوجعفر از 

در  هدو صد و شانزد نهجمادي االولی س هما در ،وي نکاح کرد رون رشید را باها
و شش  هشتادسال یکصد و  بهبغداد وفات یافت و پدرش جعفر بن منصور 

 هفت ةپنجر هحضرت رسالت پنا ضۀگرد رو غات نویسداللّةدر زبد. 2وفات نمود
 ،رون رشید بودها اوست براي محافظت منافقان و دختر عم ۀساخت نجوش
 : ویدگ مینظا

 ةانجیر شد نام هر میو نه    ةد است هر بیومثل زبی نه
  

  

 ،از یمن است دردا حضرت امفردا،  3قامت به هاطاحوال آن خی  موج
در تاریخ یافعی او را در شام سخت قدر عظیم  .4است هباعمل بود مۀسخت عال
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بن ابوسفیان با وي  یهشوهرش معاو ،غایت جاللت صالحیت او شایع بوده ب ،بود
  .وفات هجريو یک  هشتادل کرد، در سال نکاح خواست قبو

  

 بۀف والیت وسیع، آن کعکماالت رفیع، آن متصرّ یۀاحوال آن سرما   موج
 1یهاشبیلقدس نویسد در  لۀشیخ ابن عربی در رسا ینّمثبنت  مهفاطی، را مصلّ معنوي

 هماز آن  کرد میخالیق  زر مۀاو قوت از اطع ،سالگی هفتاداو را مالقات کردم در سن 
فت لیکن حیا گ میاو  ،فتمر میمن براي حقایق شنیدن پیش او  ،اندك خوردي

در عمل او  حهفات ةسور ،شاید بر من نظري افگند کهکرد از غایت جمال خود  می
گفتی  ،نی براي وي من ساختم نۀخا ،تو بخشیدم بهاین عمل  کهمن داد  بهبود 

حق تعالی ملک  .بن العربیفرزند من محمد  نشیند االّ نه کسی پیش من نیاید و
هر کس او را دیدي  و بود در ذات خدا لهبود و او وا هوي ظاهر کرد خود را بر

 ،خدا را نشناسد کهاست و وي گفتی احمق آن است  2حمقا فت آن نساء ازگ می
او نظر کرد }نظر کرد{هاو را از دور4نجامع مسجد ابوعامر مؤذّ بهعید  3در شب

 لهیا ،ن اذان گفت مناجات کردمؤذّ کهشب ماند وقت صبح  ،دسوي مؤذن و باز گردی
یرد و مردمان در خواب اند بعد نماز گ مینام تو  کهآن را  نظر من مگیر ةردوعوض 

و  هاگفت او چرا آمد فق هبادشا ،رفت هپیش بادشا هاعید آن مؤذن با صلحا و فق
ثین او را سیلی زد آمد و گفت هتمجلس بدر کردند او پیش آن حضراز  همحد، 

سیدي ر میقتل  بهامروز   نهاالّ براي تخفیف بود و بودم هشب دعا نمود بهفرمود من 
  .تمام کرد وفات یافت مهچون این کل

  

ات، آن منبع فضایل تقان ةصالحات، آن ممتاز ضۀاحوال آن مرتا  موج
ن کرمان هااالولیا نویسد از بادشاةتذکر ، درشجاع کرمانی هدختر شاربانی، 

تالش  بهروز  سهدرین  ،ت خواستمهلروز را  سهپدرش  ،رخواست او داشتد
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کرد با  مینماز نیکو  کهردید تا درویشی را بدید گ میمساجد  به 1درویش قانع
 ؟داري هلگفت اي درویش ا هشا ،نماز فارغ شد 2زاصبر کرد تا  هشا ،خشوع
تو  کهمرا چنین  گفت هی؟قانع و قرآن خوان خوا 3پارسا لۀجمی هلگفت ا ،نهگفت 

 کهدرم  سه همگفت من د هشا ،درم بیش ندارم سهاز دنیا جز  4چیزي که وئیگ می
پس چنان  ،بندبعطر و عقد نکاح  بهشیرینی و یکی  بهیکی  هنان ده داري یکی ب

درویش آمد نانی خشک  نۀخا بهدختر چون  .او فرستادند نۀخا بهکردند و دختر 
 بهبود  هگفت دوش بازماند ؟این نان چیست آب، دختر گفت ةدید بر سر کوزخ
درویش گفت دانستم دختر  ،برون رود کهدختر قصد کرد  ،ت امشب گذاشتمجه
از  کهوم بلر میدختر گفت من از بینوائی تو ن ،این درویش نتواند بوده ب هشا

و اعتماد بر رزاق نداري  اي هدنهااز دوش نانی  کهوم ر میضعف ایمان و یقین تو 
 فتگ میداشت و  نهسال مرا در خا بیست کهر برساند لیکن عجب از پدر دارم دیگ که
اعتماد بر خداوند ندارد،  کهکسی داد  بهداد اکنون  همگاري خواهیزپر بهترا  که

من  نهدرین خا کهگفت عذر آن است  ؟را عذري نیست هدرویش گفت این گنا
  . باشم با نان خشک

 بهتمام عمر  ،گنجشکر استبزرگ دختر شیخ فرید  هبی مستور بی
عصر بود و  عۀو عبادت راب هدز به که فهدویم بی بی شری .عصمت و عفّت ماند

بود  میجایز  5به زنان در حق او فرمود اگر خالفت هابار یهعل اهللامۀرحگنجشکر 
 به که مهبی بی فاط نسویمی .ساختم مینشین خود  هادادیم و سجد می فهشری به

  .مشیخت گشت ةو بانوي خانواد هین اسحاق درآمدموالنا بدرالد لۀحبا
  

ه احوال خویش ب ةحیا کیش، آن مستور 6فۀیضع، آن فهن عاراحوال آ  موج
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 بهو  نشست می لّهاالولیا آرد از عجم بود و در ابنۀسفی در .نهواشعحضرت  نهروش کامال
ن ان و عابداهدعارفان و زا ،اشتد میفت و آواز خوب گ میوعظ ي خوش اه هغمن

نابینا  چشم تو یهاز گر کهم یترس میگفتند  ،دندش میدر مجلس وعظ ایشان حاضر 
کوري و است از  بسیار مرا دوست تر یۀگفت در دنیا کور شدن از گر ،نشود
دار او دیه لقاي محبوب باز ماند و ب به کهچشمی  ،ت عذاب دوزخ در آخرتشد

 یهعل اهللامۀرحیل عیاض چون پیر شد فض .مایدن مینیک ن یهمشتاق باشد بی گر
گفت اي فضیل درمیان تو و حق چیزي  ،پیش او رفت و درخواست دعا نمود

 هش شدهو فضیل بی مهاز استماع این کل ؟اگر دعا کنم مستجاب شود هست که
  .و پنج وفات هفتاددر سال یکصد و  ،در افتاد

  

 ذهبود و با معا هبصر هلاز ا هعابد هعفیر، هدهاحوال آن افضل زا  موج
 هکسی گفت چ ،چشمش نابینا شد کهچندان گریست  ته،صحبت داش یهعدو

 ،است دشوار است نابینائی ؟ گفت محجوب بودن از خداي تعالی از آن دشوار تر
  .د وفاتهشتادر سال یکصد و 

  

بنت ابی محمد حسین بن حسن بن  یهحضرت سف، یهاحوال آن ول  موج
و مقیم  ثهاز قدماء نساء محد عهو متور1هعمقن هو مرتاز هعلی بن ابی طالب ممتاز

مصر رسید و از ایشان حدیث سند  بهچون امام شافعی  کهنقل است  .مصر است
در . گزاردند نماز هاو برد نۀخا بهامام را  ةرحمت حق پیوست جنازه کرد چون ب

رحمت حق ه چون ب ،حیات بود به هجري هشترمضان سال دو صد و  هما
مصر  هلا ،برد ینهمد بهزوج ایشان خواست نعش را  بن جعفر سحقپیوست ا
موسوم  که مهنهدر موضع مابین مصر و  ،ستخوانش نمودند قبول گردیدتمنّاي ا

  .ذات سباع است دفن کردند
  

عصمت و  هنپاکدامنی، آن گریبان پیر قۀاز خر رلوفاحوال آن  موج
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 یهعل اهللامۀحر ، شیخ ابن عربیحضرت شمس ام فقرافروتنی، آن مرد میدان صلحا، 
او  ،شد و مانند او نیافتم در مردان هازو دید هار فیضمکرّ کهقدس نویسد  لۀادر رس

ت قلب حال خود را و قو همتبود در غایت  همعامالت و مکاشفات کرد به
و مقام  ام هدر باب کشف او اکثر خبر داد ،بسیار بود 1شت او را برکاتمستور دا

  .وقت بر وي یکجا یافتم خوف و رضا هر دو مقام در یک
  

بت احوال آن جگر کباب فی العشق ودود، آن چشم پر آب فی المح  موج
از  2االولیا آردنۀسفی، در فهحضرت تح نهزما فۀ، عارفّهسایر عالیق مصاز معبود، آن 

ازینجا قیاس باید کرد مثل حضرت  ،کبار نساء عارفات کامالت واصالت بود
تهجد هم  که شبی اضطرار داشتم خواب نیامد به ثنایش پرداخته سرّي سقطی

فوت شد، صبحی براي رفع آن اضطراب به هرجا که رفتم سود نکرد، آخر عزم 
چون بدانجا  ،حال آیم بهبیمارستان کردم شاید از مالحظۀ احوال اشخاص آنجا 

بوي  هي پاکیزاه هکنیزي دیدم با جمال نیکو و جام ،حال آمد بهرسیدم حالم 
هر دو پا و دست در بند داشت چون مرا دید  ،مشام من رسید بهخوش ازو 

صاحب بیمارستان گفت این  ؟پرسیدم این کیست ،بگریست و چند اشعار برخواند
چون این سخن  ه،من فرستاد بهصاحبش براي عالج  هشد نهکنیزك است دیوا

 هبشنید بسیار بگریست و اشعار عربی برخواند معنی آن این است اي مردم گنا
ت او بغیر از محب اند هیار است مرا در بند کردهشظاهر مستیم و دل من  بهداریم ن

کرد  توانم میبی فرمانی از آن ن هت و دوستی او کمحب ۀدیگر نداریم و من شیفت هیگنا
ند صالح ناد میفساد من  هفساد من است و آنچ اند هصالح من انگاشت هپس آنچ
ي بر صفت او چون باشد زن گفت اي سرّ ،آورد هسخنان او مرا در گری. من است

وش ه هحق شناختن است بعد از آن بی خود شد چون ب هاگر او را بشناسی چنانک
 کهگفتم  ،ل نشدمهشناختم جابو را اگفت تا  آمد گفتم تو مرا چون شناختی ؟

ناشناسا  هگفت آن کس را ک اري؟د میکنی کرا دوست  میت دعواي محب هک ام هشنید
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این  ،گفت حاسدان بند کرد؟ هگفتم ترا این جا ک ،ي خودها نعمت هارا بگردانید م
وش آمد صاحب بیمارستان را گفتم آن را ه هچون ب ،بزد و بیفتاد هبگفت و نعر

ي مرا مالک حقیقی مملوك گفت اي سرّ هی،خوا هجا کهرگفت برو  ،کن هار
 ،است عاقل تراین از من  واهللا هبی اذن او چسان روم؟ دانستم ک هدیگري کرد

این مختصر گنجایش  هاالولیا بسیار نوشتۀسفیندر  هکماالت و حاالت حضرت تحف
  .آن نیافت

است از نساء  یحرب1ابراهیماالولیا نویسد نام پدر ایشان ۀسفینام عینی در 
 هشتو  بیستدر سال ششصد و  ،وشتن میفتوي  هرفات کامالت در فقعا
  .رجب وفات هري ماهج

  
ت أم عالم قره نهیستنامش  الواحدۀام هدعشق شا ةستود احوال آن  موج

صدقه بسیار  انست ود میفقه و حدیث و فرایض و هم حساب و نحو را خوب و 
شتاد متجاوز هات، سن از در ماه رمضان سال ششصد و هفتاد و هفت وف داد، می
  .بود

  

مل نام پدرش قاضی ابوبکر بن کا المالسۀامالکالم،  ۀاحوال آن ولی   موج
 ،عیل ثقالنی استااالولیا نویسد شاگرد محمد بن اسمۀسفیندر  .ف استبن خل

در رجب سال ششصد  ،کماالت بسیار داشت ،دي از شاگردان اوستهنوخی و زات
  .بود هشد 2دو نود متولّ
  

روزي در  ،واعظ حافظ قرآن هحضرت میمون همعصوم ۀاحوال آن ولی  موج
 هن یافتهاین پیر هود چنانچش مین هباشد پارحالل  هاز وج هک هفت جامگ میوعظ 

از عبدالصمد پسر ایشان . ت سال استعمال دارمهفو  هلمادر من است از چ
او را  هاز مادر گفتم ک ،افتادن بود همشرّف ب هنهمن دیواري ک ۀخان هروایت است ب
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چنان  ،دیوار محکم کن هب هداد ک هچیزي بر کاغذ نوشت ،از سر نو باید ساخت
خاطر رسید ببینیم  هبعد فوت ایشان ب ،حرکت نیامد هسال آن دیوار ب بیست ،کردم

 هدیدم ک 1گرفتم فی الحال بیفتاد کاغذ از دیوار ؟است هنوشت هدرین کاغذ چ هک
موات مسک السم ای وات واالرض ان تزوالمیمسک الس انّ اهللابود  هنوشت

  .وفات یافت هنود و س صدوشدر سال ش، هکسواالرض ام

 االولیاۀسفین در. داشت هیت ام سلمکنّ تعالی اهللامهارح هخدیجاحوال   جمو
در سال  ،بود هکامل ۀعصر و عارف ۀارت یگانهنویسد در فضل و کمال و تقوي و ط

  .جري فوت کرده تهفر صد و سی و هاچ
  

د و ورع هصدق و صالح و ز هب هاالولیا نویسد کۀسفیندر  واعظ هخدیج 
 ،شتاد و شش سالهت عمر و مد و شصت وفات صدهارچدر سال  ،بی نظیر بود

  .قبر نزدیک ابن سمعون
  

  بود و حدیث قدسی  هعلم ظاهري و باطنی را جمع کرد همروزی هکریم 
  .وفات یافت هشصت و سو صد  هاردر سال چ ،فتگ می

  

در  .حاضر شدندي هردر مجلس او سایر نساء صالحات ش واعظ هفاطم 
  .و یک وفات یافت بیستسال پانصد و االولیا نویسد در ۀسفین

  

 هبود هسید هفاطمویدا هاحوال آن بر فلک والیت چون آفتاب    موج
بود و  هزمان ۀدت یگانهرت و عبادت و مجاهاد و ورع و تقوي و طهدر ز .است
سهو  هفتاددر سال پانصد و  .بود هبیرون نیامد همرتب هت عمر خود جز سمد 
در نواحی مصر  هاست زنی مصری هیافعی نوشت اهللامام عبد .ري وفات یافتهج

در سرما و گرما از آنجا نرفت و درین سی سال  هسی سال بر یکجا اقامت کرد ک
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سی  هنواحی مصر زنی را دیدم ک هک هآشامید و امام یافعی نوشته نخورد و ن هیچ
در  روز و زنی هنشستی و ن هشب ن هب ،ماند در گرما و سرما هسال بر دو پا استاد

  .بود هسال چیزي نخورد بیستخوارزم 
  

 ةدهخاصان، آن مستغرق مشا ۀمرتاضان، آن خاصۀ احوال آن مرتاض  موج
در . است هشیخ احمد خضروی ۀزوج نیشاپوري هحضرت فاطم ،مسروري هدوام ب
کرد و  هوي در طریقت آیتی بود و دختر امیر بلخ است توب هاالولیا نویسد کةتذکر
دگر بار پیام داد  ،احمد اجابت نکرد ه،از پدر من بخوا هد کاحمد فرستا هکس ب

ر هرا هباش ن بر هانستم راد میاحمد من ترا مرد  اي هک پدرش  هاحمد ب هازین کلم. ب
ترك شغل دنیا کرد و  هاحمد داد پس فاطم هك او را بتبرّ حکم هپدر ب ،پیغام داد

با وي  هیزید نمود فاطمود و چون احمد عزم زیارت بااحمد عزلت اختیار نم هب
 حضور بایزید شد نقاب از روي برداشت و سخنان گستاخ از بایزید هبرفت چون ب

چون احمد  ،ر شد و غیرتی بر دلش مستولی گشتاحمد از آن متغی ،آغاز کرد
بر عکس باید روي از احمد پوشیدن و از  هاحمد گفت این چ ه،بیامد روي پوشید
او محرم  و 1تو محرم طبیعت منی ه؟ گفت از آن کمعنی دارد هبایزید نپوشیدن چ

او از  هخدا و دلیل این سخن آن است ک ها رسم و ازو ببه هواز تو  ،طریقت
بود تا  میبر بایزید گستاخ  همن محتاج و پیوست هصحبت من بی نیاز است و تو ب
 هاز براي چ هگفت یا فاطم ،بود هحنا بست ،افتاد هروزي چشم بایزید بر دست فاطم

بودي بعضی اوقات  هدست حنا ندید گفت یا بایزید تا این غایت بر ؟اي هحنا بست
چشم بر حنا افتاد صحبت من با تو حرام شد، در سال دو  همرا انبساط بود اکنون ک

  .جري بوده هو س بیستصد و 
 

 در کرامت االولیا یرینسبنت  هحضرت حفصم دین احوال آن نور مجس  موج
ه شب ب. است هصاحب کرامات و آیات بود ،یرین استسبن  دنویسد خواهر محم

چراغ  هبودي ک هگا ،نماز مشغول شدي هبرخاستی چراغ روشن کردي و ب زمان
                                                 

 و» به مغنی داد«طبیعت  :د .1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  362
 

  .اش بی چراغ روشن ماندي هنبودي خان

 يشیخ احمد ابی الحوار ۀزوج هشامی هرابع، هدین احمد حامی هاحوال آن ب   موج
د نظر کرد و گفت این طشت را بردارند اش بو هدر خان هروزي بر طشتی ک .است

رون هابعد چندي خبر وفات  ،بمرد هرون رشید خلیفها هبینم ک می هدرو نوشت هک
در کرامت االولیا آرد در حقیقت قدمی . بود ي سقطیزنی شاگرد سرّ ،رشید رسید

ي پیش شیخ سرّ ،جا غرق شدثابت داشت، روزي معلّم پسرش را به آب فرستاد آن
او برخاست  ،رق شدن پسر خبر فرمودغاز  هخن در صبر و رضا گفتاو رفت و س

جوي آبی نشان دادند آنجا رفت و گفت  ،من نمائید هو گفت مقام غرق شدن او ب
 هد و دست پسر گرفتهادر آب ن یک بر آمد فی الحال پااز آب آواز لب ،فرزند محمد

  .برد هسالمت در خان هبر آمد و ب
 

ام محمد مادر ضعیف،  هردستگیر  1ب قدر وف شاحوال آن مشرّ  موج
امید یافت شب قدر در  هب هک هدر کرامت االولیا آمد از شیخ عبداهللا، خفیف عبداهللا

بود  میمشغول  همادر من در خان ماندم و میرمضان باالي بام بیدار در نماز  هما
 هي را کچیز اي عبداهللا هانوار شب قدر بر ایشان ظاهر شد مرا آواز داد ک هناگا

سرا رفتم و برکات آن وقت را  هشتاب از باالي بام ب ،اینجا است هیواخ میآنجا 
  .دم از آن شب قدر قدر مادر دانستمهادریافتم و سر در قدم مادر ن

 
 قلینغوث الثّ ۀ، عممحمد حضرت اماحوال آن افضل امتان حضرت احمد،   موج

ولیا نویسد سالی در گیالن در کرامت اال. حضرت شیخ عبدالقادر گیالنی است
در  ،نکرد هچند دعاي استسقا کردند فائد هرمردم  ،قحط افتاد و امساك باران شد

د رجوع آوردند برخاست و صحن خان خدمت امهیال ،بروفت و دعا کرد همحم 
  .عالم از آب سیراب شد هک هساعتی نگذشت ،تو آب بپاش ام همن جاروب کرد

  

{ 
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در کرامت  خواهر ذوالنّون مصريبري، هکماالت و ر ةاحوال آن ذخیر   موج
 و انزلنا علیکم المنّکسی بخواند  یهگویند این آ ،حق بود هب هنویسد عارف االولیا
دیان را نو سلو گفت خداوندا اسرائیلیان را منّ لويوالسهب ه،ي فرستادي و محم 

و سلوي  راقی در حال مننم تا من و سلوي نینشی هاز پا ن هت و جالل کعزّ
  .و غایب شد 1دهابیابان ن هباریدن گرفت و او رو ب

 

 شیخ فریدالدین گنجشکر ةحضرت والداحوال آن فلک والیت را قمر،   موج
عوات در کرامت االولیا نویسد بزرگی تمام داشت و مستجاب الد .هعلی اهللاۀرحم
د بیامد دز ،بودند هخفت هحق بود و سایر مردم خان هشبی آنحضرت مشغول ب ،بود
 ،کور شد و فغان نمود اگر مرد است پدر من است و اگر زن مادرم بود الحال فی

بصارت باز یابم  هک دزدي آمدم در حق من دعا کند هاینجا ب همن خطا کردم ک
دعا کرد  هعلی اهللا ۀشیخ فرید رحم ةوالد .نکنم هیباز این کار گا هکنم ک د میهع

و عیال  همع هوز دیگر جغرات بر سر گذاشتر ،خود رفت ۀخان هچشم باز یافت و ب
ن برادر هاز اجود هعلی اهللاۀرحمفرید گنجشکر  2چون حضرت. مسلمان شد هاطفال آمد

 ،آنحضرت گم شد هطلب مادر فرستاد در اثناء را هل را بمتوکّ خود نجیب الدین
ین هر چند تفحشیخ نجیب الدگذشت  هبدان را هتی کص کرد نیافت بعد مد

 هکرد هآن مکان یافت دانست این استخوان از مادرم باشد در خلیط نی دراستخوا
  .یچ نیافتندهوا کردند  هپیش شیخ فرید آورد چون خلیط

 
 کنیزك صاحب جمالکمال مجوسی را بود  ةف عمداحوال آن متصرّ  موج

مجوسی  .عبادت در آمد هب همسلمان شد هقرأت قرآن شنید یروزي از شخص
م براي هاو  ،دست گبري فروخته مجوسی کنیز را ب ،نیفتاد هرچند زجر کرد سود
در  هآن کنیز را دید ک 3یمان روزي موالناي .نمود قبول نکرد هدین مجوسیان مبالغ
گفت چون کنیز خریدم مسلمان  ،از احوالش پرسید ،خواند مسجد نماز را می
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او ه دینار ب ةصرّ ،موقوف نکرد هاو باز نماز و روز ،آزار او شدم یدر پ هدانست
م و از هاو را ایذا د هنهااین به ب هخود دزدیدم براي آن ک هسپردم و غافل یافت
من  هب هبود برآورد هداشت هک ییخود ازو خواستم جا ةچون صرّ ،اسالم باز گردانم

  .هاعلی اهللاۀرحمم، دین او کامل است اسالم آورد هداد دانستم ک
  

سلطان  ۀاول زوج ساءت النّهنزحضرت و عرفا،  هاحوال آن از صالح  موج
خطاب بی بی  هین ذکریا آمد باؤالدهب هعقد نکاح خواج هتقریبی ب هلی بود بهد

از بطن  هشیخ صدرالدین و شیخ رکن الدین فرزندان خواج .پاکدامن مخاطب شد
صحبت سلطان صحبت  1بر هبی بی ازینجا قیاس باید کرد ک ۀاو آمد و کیفیت مرتب

  .2شتمقبول دا هخواج
  

احوال آن مرجع واصالن، آن منبع عارفان، آن افضل نسایان الکالم،    موج
 ،بود هات و عارفات زمانتدر اخباراالخیار نویسد از صالحات قان سام هحضرت فاطم

مرشد و خلفاي او  هعلی اهللاۀرحمذکرش در ملفوظ سلطان المشائخ نظام الدین 
و از کلمات  ها داشتهاو مشغولی ۀوضسلطان نظام الدین بیشتر در ر .بسیار است

 هاو را ب یسام مردي بود حق تعال هگنجشکر است فاطم 3فرید الدین   شیخ 
برآمد کس  هچون شیر از بیش هو شیخ نظام الدین فرماید ک هصورت زنان فرستاد

 همرد باشد خوا هفرزند آدم را تقوي باید و طاعت خوا ه،نر است یا ماد هنپرسد ک
 : ودش میت عشق و کمال او از آن ظاهر علو هازوست ک همصرعزن این دو 

  یهم جان خواهم عشق طلب کنی و ه
  

  ر نشودهر دو طلبی ولی میس  
  

سام  هوفات فاطم 5بعد از هلی روایت است کهچراغ د 4از شیخ نصیرالدین
فتم از طور ر میعزّت رب العزّت  هود بهعبادت مع همن ب همردي بزرگ شنید ک
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مین جاي هوي؟ گفتم ر میبی باك  هگفت کیستی ک هفرشت هگذشتم ناگا ملکی در
آمدند من پاي  1هو فاطم هحق تعالی مرا بطلبد نروم فی الحال خدیج هنشینم تاک

است، گفتم  هطلب تو فرستاد همارا حق تعالی ب هگفتند اي فاطم ،ایشان بوسیدم
شما براي گرفتن من آمدید  هت باالتر ازین باشد کستم کدام عزّهمن کنیزك شما 

آیند  هوید ایشان درمیان نگ میراست  هفاطم هفرمان آمد ک ،ام ها من سوگند خوردام
م هلیکن من از جا جنبیدم و گفتم خداوندا در حضرت تو این چنین بی ادبان 

ان همی کرد و در هاین سخن گفت و آ ،بندگان حضرت ترا نشناسند هباشند ک
  .لیهدر دقبر  ،گور خود فرو شد

  

در اخباراالخیار  حضرت بی بی اولیاءاحوال آن بلقیس والیت با صفا،   موج
ل نشستی فقرن چهلوي خلوت اربعین با  ،نویسد از صالحات وقت خود بود
وي  با هسلطان محمد تغلق بادشا .برآمدي هچندتا خوردي باقی از آنجا گذاشت

و بسیاري از مشایخ را  هکردشیخ احمد مردي بسیار کار  .اشتد میاعتقاد عظیم 
  .عالئی است ۀقبر بی بی بیرون قلع ،از فرزندان او بود هدید

  

از قوم  فتح خاتون هحضرتعشق بیچون،  ةنعر هاحوال آن مدام ب  موج
العالمین  هدر خیرالبیان نویسد وي مرید شا. دي نظیري نداشتهنرود فن س دروشان ا

ندي هتو در سرود  هک ام هن شنیدمرشد فرمود م ،ی شدهمتنا هشد نويهانججه
 هآن قدر ن هسمع مبارك رسید هب هرد قسمی کعرض ک ،ییوگ میي دلکش هانقش
چیزي  همالی کوز ةو استعداد خود، حضرت فرمود در پرد هقدر حوصل هب هالبتّ

 العالمین هشا .ی افالك رشک بردمغنّ هی بر نواخت کنقش هن پردآحسب الحکم در ،بخوان
حال مرشد خود در تواجد و  ةدهونما شد و فتح خاتون نیز از مشارا حالت ذوق ر

 هفتح خاتون فرمود ک هب هبعد افاق ،مستغرق شدو و محو  بی اختیاري درآمد
سرود گفتی محو و  همین است و فتح باب تو درین است از آن باز کهمشغولی تو 

  .وقوع آمديه از زبان او در آن وقت برآمدي بال اختالف ب همستغرق شدي و هرچ
                                                 

 آمدند» ایستم تا که میگفت کیستی که ساك میروي گفتم همین جا «خدیجه و فاطمه : د. 1



 
 
 
 

 اربحر زخّ  366
 

 همرید شا ،داشت فقر در بر ۀالعارفین نویسد خرقةدر تذکر ساءضیاءالنّ 
   :چند بیت این است ،صبجاي تخلّ هدر مثنوي اسم پیر را آورد ،ملحق بود

 للعالمین ۀرحمعشق آمد 
  

 عشق شد باعث برین دنیا و دین  
  

  اهابتدا عشق است و عشق است انت    مصطفی عشق است و عشق است مرتضی
 عین او عین الیقین هر ولی

  

 دت منجلیهاشین او اندر ش  
  

 قاف او در قرب حق دارد قرار
  

  ملحق گوش دار هاین سخن از شا  
  

 
 ، آن معامالت درویشیهده، آن مشغول مجاهدهف مشااحوال آن متصرّ  موج

وري همیر ال هخواهر حضرت قطب االقطاب شا،  حضرت جمال خاتونون، صئرا م
 هوجود آید ک هترا دختري ب هبود ک هد او بشارت یافتاش از تولّ هماجد ةوالد .است
کسب و ریاضت ممتاز  هزمان و بی نظیر دوران و از صالحات قانتات و ب ۀعارف

احوال بزرگی و کمال او در  هآنحضرت از مادر خود ک همچنان واقع شد کهگردد، 
 در .سلوك نمود هرا ۀ، اخذ فواید طریقهوري نوشتهمیر ال هاحوال حضرت شا

در ترك و تجرید  ،حاالت و مقامات گردید ۀصاحب هاالولیا مذکور است کۀسکین
 هو از حضرت شا هخوارق عادات و کرامات ازو بسیار ظاهر شد. دوران بود عۀراب
قاضی محمد معرفت برادر خود  هک هبدین طریق رسید هآن عارف هنیز فیض ب 1میر

د و آثار و نتائج ش میفرستاد و او بر آن مشغول  می هفتو گ هنوشت هطاهر اشغال قادری
 ةدهچون مشا ،بود هکدخدا شده کدام بزرگ زاد هابتداء حال ب .ریافتد میفواید آن 

 هبنا ساخت و از شوهر کار نداشت چنانچ هعالحد ةبراي خود حجرذات برو غالب آمد 
 ۀخان هب هار کردشک هیروزي ما. فرمود ثناي او می بی غایت االقطاب حضرت قطب

ی نوري پیدا شد هرا دید در ما هیچون آن ما هچشم وا کرد هدهاو آمد و از مشا
 همه هب هدارند ک هاحتیاط در خان هب هیاین ما هفرمود ک ،منور گشت هتمام خان هک

خشک  هیا آن ماهتمد. مچنان کردنده د شد،هبرکاتی عظیم پیدا خوا هاسباب و اشیاء خان
پیش از وفات در سیوستان وطن  و خبر وفات حضرت قطب االقطاببود  هماند هشد
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فت گ می همیر مرا مالقات شد هدر عالم ملکوت از شا هبود ک هخود از برادران گفت
   یاد حق ه ب هم کرد، تو مارا حاضر دانستهتاریخ من ازین عالم وفات خوافالن 

  .مشغول باش
 

، هیاسرار نامتنا ۀدریافت، آن لهیقبولیت خاص ا ۀن برداشتآ احوال  موج
 3نقل است مولد و منشاء او 2،حضرت بی بی خرد ،1ردبمآن پی وصل بی وصل 

مراسم طوي . کدخدا سازند ابا نمود، نگذاشتند والدینش خواستند .بلگرام است
با م کنان دیگر نمود، تبس ةاو جلو هآراست هجلو هاو را ب همشّاط هوقتی ک ،شروع شد

لباس  مانهچنین حال داغ شدند و با  ةدهمید، مادر و پدر از مشاانجمن روحانیان خرا
 هشب بر سر تربت او آمدند، خواستند ک هو زیور در قبر کردند، دزدان خبر یافت
نابینا شدند و در مقام  همه هیاز حکم ال ،قبر وا نمایند و زیور و لباس بگیرند

فتاد و خاك پاکش ور این کرامت شوري در خلق اظهصبح از . حیرت فروماندند
  .هاعلی اهللاۀرحمنام او منسوب است،  هخرد در بلگرام ب همحلّ ،خالیق شد هزیارتگا

 
خالیق، آن در کماالت فایق، آن  هبهی احوال آن باعث عنایت ال   موج

در  دشیخ نظام الدین ابوالموی ةوالد هحضرت بی بی سارکامل عاشق و وحید،  ۀعارف
 وقتی امساك باران شد پسرش شیخ نظام الدین. بزرگ بود االصفیا نویسد بسیارةتذکر
دامن  ۀحرمت این رشت هدست گرفت و گفت خداوندا به ب هگسست 4از دامن هرشت

 هباران بفرست برفور عرض این کلم ههرگز چشم نامحرم بر وي نیفتاد هک  هضعیف
قبر  هک لیهدر د هنهک هلوي نمازگاهقبر او در پ ،باران رسید و عالم سیراب گشت

  . هقطب الدین پس پشت وي واقع شد هخواج
 

، آن معدن کماالت هوالیت شامل ۀ، آن صوفیهکامل ۀاحوال آن عارف   موج
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محمد صالح آرد  مالّ ة، در تذکرحضرت بی بی زلیخا مادرسلطان نظام الدینو یقین، 
قل مادرم نقل است که غرّة جمادي الثّانی روز ن از سلطان المشائخ نظام الدین هک

فرمود، در ماه آینده به که  . چون ماه نو دیده شد تهنیت ماه نو بدو رسانیدم. بود
ر الم متغیح ه،سیدتهنیت خواهی رسانید؟ دانستم که وقت نقل ایشان نزدیک ر

سپاري؟ گفت  می هک هرا ب همن بیچار هگفتم ک. بر من غالب آمد هگردید و گری
آمد و گفت  هانی بود جاریجمادي الثّ ةغرّ هصبح ک. م دادهجواب آن فردا خوا

گفت دوش . ل آنجا رفتمشیخ نجیب الدین متوکّ ۀاز خان ه،ترا طلب نمود همخدوم
گفت خداوندا این را بتو  هاکنون بشنو دست راست مرا گرفت ام هکرد هاز تو وعد

 .جانان تسلیم نمود ةدهمشا هانی بود جان بجمادي الثّ ةغرّ کهروز مان هسپردم 
  .ت حق تعالی محبوب خواند و سلطان المشائخ کردهحضرت نظام الدین را ازین ج

  

عالی  ۀصفات، آن مخدوم هب هذات، آن کامل ۀاحوال آن واصل  موج
بنت حضرت مخدوم شیخ خاص  نهاج هحضرت مخدومی خاندان، اسم بامسم

عمت از ی، اکثر نهقطب االقطاب بندگی شیخ نظام الدین امیت ۀخدا و زوج ۀخاص
و سایر مقامات سلوك و معرفت از تربیت بندگی نظام  هم یافتهوالد بزرگوار خود 

چون شیخ  هاست ک هاز آن جمل. صاحب کشف و کرامت گردید ،الدین طی نمود
هب هو کاود آمد مفر ،او بدید همین کهاق برادرش را دختر حق تعالی داد عبدالرز 

کرد و او نکاح ه شیخ نظام الدین ب گیبعد وفاتش بند. د شدهجاي من وقتی خوا
شبی آنحضرت  هنظامی نویسد ک در سیر. جعفر ازو پیدا گردید حضرت بندگی

 ،نمود هپدر خود را دید بدو توج هناگا ،سیر آسمان دید و در را نیافت هخود را ب
یابم، دستش را  میسیر آسمان آمدم درش ن هحیرانی؟ گفت ب هپدرش گفت چ

عرش  هنمود، چون ب هافت آسمان درگذشت و سیرهز هر شیخ خاص ا هگرفت
ی تخت عرش بر مصلّ هحضرت قطب االقطاب بندگی نظام الدین ب همجید رسید دید ک

 هااز آنحضرت گفت شب سیر آسمان االقطاب صبح قطب واند،خ میقرآن  هنشست
 د بود بنتهتر خوا هو کدام کمال ازین زیاد 1کردي، ازین جنس کماالت او بیشتر
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از حضرت بندگی  هروزي زنی عقیم. هولی و مادر ولی و خود ولی ۀولی، زوج
ترا  هپان بدو بخشید مراد آنک هفت بیرهآنحضرت  ،نظام الدین تمنّاي اوالد کرد

 هفت بیرهاز حضرت بندگی التماس کرد آن را  هفت فرزند آید، حضرت مخدومه
باز ستید  هود دو بیرآن وقت حضرت بندگی بر احوالش کشف نم ،پان عنایت شد

 هفتاد سالهحضرت بندگی  .آن را دو حمل ضایع شد و پنج پسر بوجود آمدند
  .ی دفن شدهآنحضرت انتقال نمود در امیت هبود ک هشد

 
کماالت  هدهر ب ۀربع مسکون، آن افضل هعصر ب ۀاحوال آن رابع  موج

واهر حضرت خ هآن ولی ه، اگر چحضرت بري بوابا کمال صفا  ۀآن ولی مایون،ه
در . لی بود مگر آنحضرت او را مادر مهربان گفتیهبندگی شیخ نصیرالدین چراغ د

چون والدین  هاز ثقات شنید .زمان و در کرامات مریم دوران بود ۀکماالت آسی
ان نقل نمودند خود اکثر در هازین ج هعلی هاللّمۀرححضرت شیخ نصیرالدین 

 هب هحضرت بري بوا در اود. ديلی مانهد هالمشائخ ب خدمت حضرت سلطان
درخواست نمود  هحاکمی ظالم از رؤساي اود هحق بودي ناگا همشغول ب هحجر

دارم و  هامیان شما ر درهاقامت درین ش ةد نیز ارادهرو د هعزل حکومت مرا ک
بدون وصلت و داخل شدن در کفو شما خوب  هموطن گزینم لیکن این مقد

اري او شرفا را طاقت این لحاظ جب هد بهید من هخود ب ۀدختري از قبیل ،نیست
ب عالمی بود منص. دافتا کردند راست نمی می هم مشورهانکار نماند، با ةکار و زهر

بی مادر و پدر است  ییگفت دختر شیخ یح ،خود داشت ةدهع هب هبلداي ضق
نکاح حاکم باید داد و  هباشد او را ب میسیر  هرسم مجانین اکثر به برادري دارد ب

 ها همه ،مهم بدهخوا هر کهدختري بی وارث را ب هسد کر میقاضی ام مرا  هک من
آنحضرت پیغام نسبت حاکم داد  هب هقاضی رفت ،و مستحسن نمودند 1قبول

و روي خود  هموي سر خود را تراشید هآنحضرت را چندان حزن و مالل رو داد ک
 هروز جمع هبح کبرخاست ص هیچ مسموع نکرد و گفتها قاضی فام 2هرا خراشید
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حضرت بندگی نصیرالدین از شرف باطن . د شدهعقد فراغت خوا ۀاست از خطب
بر وضع طی االرض آمد و در را کوبید هاود هلی بهاز د هگشت هآگا همبرین مقد، 

آغاز کرد آنحضرت  هپیش آمد و گری هآنحضرت از اندرون آمدن برادر خبر شنید
 هظالم ماند و ن هر ندارم مگر خدا دارم نزور ظاه هفرمود خاطر جمع دار اگر چ

ر براي اداي هرؤساي ش 1در غایت فرح و نشاط حاکم ظالم با قاضی و سایر ،عالم
سقف مسجد در  هکرد کلی کار هنفس رانی چراغ د ،بود هجامع مسجد رفت هنماز ب

اکم و ح 2بماند هک تواند میس آنجا ننماندند الحال عالم مدر هافتاد ظالم و عالم زند
کردند حق تعالی حضرت  هدي خطبسی هآخر آنحضرت را ب .ذاالقیاسهظالم علی 

نوز در هشد و اوالدش  هذکرش نوشت هد گردانید کشیخ زین الدین را ازو متولّ
 هزیارتگا هحضرت بري بوا در اود ۀی آباد اند و روضهصل امیتس متّاجور ۀقصب

  .خلق است
  

خواهر سید حسین  بی بی آرامام، یاد معبود بی آره احوال آن ب   موج
 3يمتاهطریقت  هدر سلوك را ،سلطان المشائخ داشت هاست، ارادت ب هروالهن

در موضع  هسلطان المشائخ رسید هچون هر دو از خدمت ب .هبرادر خویش بود
گردي بیامد و  هبراي عبادت برگزیدند روزي هرز هی گوشهکدوري من اعمال دیو

بر پشت او رسید و اآلن در  هآثار آن جملانید عصا بر پشت سید حسین رس
باشد پس  بر پشت هر فرزندانش می هاست ک هدو این نشان معمول شد 4فرزندانش
ت اقامت آنجا در احوال سید حسین کیفی ،گذرانیدند هآمد هروالهن هاز آنجا ب

فتصد و هبی بی در . باید خواست هاللّۀرحمبرادرش در خلفاي سلطان المشائخ 
  .هروالهنگ در سواد نهقبر در کنار س ،رحلت ازین عالم فرمود نود

  

ودود، آن بلقیس  ةدهاحوال آن مستغرق جمال معبود، آن محو مشا   وجم
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 ۀاسی مرید و خلیفهالدین بن قاضی گ دختر شیخ محی لتهبی ما بیسباء خدارسی، 
ور همشبسیار بزرگ و صاحب استغراق و در کماالت  ،آبادي هال هاللّ شیخ محب
دات همجا هاو ب ،بود شوهرش بمرد هابتداء حال با شخصی کدخدا شد .آفاق بود

حاصالت تمغا بر محتاجان بخشید و  هب 1هرا للّ همهاموال داشت  هدرآمد و آنچ
خود را صرف مسکینان و محتاجان نمود قوت خود را از فروخت حاصل جد 
  .اهعلی هاللّۀرحمبود،  هدهصاحب مشا ،از دست خود ریسیدي نمودي هریسمان ک
  

بات هاز قوم عصار در اکبرآباد از موا بی بی جیاا، مصفّ ۀاحوال آن ولی  موج
امراي و رؤساي  هحاالت و کماالت او دید ،ایزدي و مورد جذبات سرمدي گردید

حضرت سید احمد  .مشایخ وقت بدو پیوستند هوقت روي نیاز بدو آوردند بلک
 هی کتید آل محمد بعد سالم پیغام فرستاد امانامرشد من س هگفت روزي ب هشا

  .فرستادند هنوشت هدارند ایشان بعض اشغال و ادعی 2سپرد شما اند ترسیلبراي من 
  

 ل بیت المقدسهوي از ا هدالمتعب ۀبلبا همحراب حقیقت ساجد هاحوال آن ب   موج
. ول بیندغیر مشغه مرا ب هارم کد میمن از خداي تعالی شرم  هک هوي گفت ،است

دعا کنم؟ گفت از  هوم چون آنجا رسم چر میحج  هب هشخصی ویرا گفت ک
مقام خوشنودان از خود  هاز تو خوشنود شود و ترا ب هخداي تعالی آن طلب کن ک

  . برساند و ترا درمیان دوستان خود گمنام گرداند
  

وي  3 هحضرت مریم البصری، هو معنوی هاحوال آن واقف اسرار صوری  موج
اهل بصره است، در روزگار رابعه بوده و با وي صحبت داشته و خدمت وي از 

کرده و بعد از رابعه نیز چندگاه زیست و در محبت سخن گفتی و چون سخنان 
 فتندگ میت سخن از محب هس کمحبت شنیدي بی خود گشتی و گویند که وي در مجل

است هرگز  هفتوي گ. م در مجلس جان بدادهوي بدرید و  ةدي زهرش میحاضر 
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ماء فی الس و هغم روزي نخوردم و در طلب آن رنج نکشیدم تا این آیت شنیدم ک
  .قکم و ما توعدونرز

  

 داتاز متعب ههوال هحضرت ریحان، ملهحااحوال آن نخل والیت را  موج
این ابیات در پیش گریبان خود  هعلی هاللّۀرحماست در ایام صالح مري  هبود هبصر
 :تاس هبود 1هنوشت

  متی و سروريهانت انسی و 
  

  حب سواکای نالقلب وقدابی ا  
  

  تی و مراديمهیا عزیزي و 
  

  یکون لقاکامتی طال شوقی   
  

  2ی من الجنان نعیمللیس سو
  

  ارید ان القاکا یراتیغ  
  

  
 هاللّها رحم هالعدوی ةحضرت معاذ، همراتب قلبی هاحوال آن فایز ب  موج

 هل سال روي خود بهچ ه،ست و با وي صحبت داشتا هعدوی هتعالی از اقران رابع
وي را گفتند  .آسمان باال نکرد و هرگز در روز چیزي نخورد و شب خواب نکرد

 هسانم خواب شب را بر مییچ ضرر نهگفت  ،نفس خود هسانی بر میضرر بسیار 
 .شب هو خوردن روز را ب ام هروز انداخت

  

وي از عجم بود  هشعوان حضرت، هپروان هدهشمع مشا هاحوال آن ب  موج
فت و چیزي گ مینغمات خوش وعظ  هشست آواز خوب داشت و بن می هدر ابلّ
ازو  ،دندش میدان و عابدان و ارباب قلوب در مجلس وي حاضر هزا ،3واندخ می

کور  هگفت در دنیا از گری ،چشم تو نابینا شود هاز بس گری هترسم ک میگفتند 
 .عذاب نار هور شدن بتر است از ک شدن بسیار مرا دوست
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یا از  هاز بصر هحضرت کردی، هو خفی هاحوال آن واقف اسرار جلی  موج
  هب هقول اوست شبی پیش شعوان. است هکرد می هو خدمت شعوان هواز بودها

نیست جاي  خواب خواب شدم پاي خود را بر من زد و گفت برخیز این جا جاي
دریافتم غم  هصحبت شعوان هنیز قول اوست از آن وقت ک .است 1خواب گور

را در دل من  همارم و ماسوي اللّش مین دنیا را نجس هايروزي ندارم و دنیا، رغبت
 .یچ چیز نماندهالفت 

  
 ساءاز سادات النّ هدمشقی هحضرت حکیم، هاحوال آن کاشف اسرار عشقی   موج

 هبعرا هاست ک هاحمد بن الحواري گفت. است هشامی هاست و استاد رابع هشام بود
شوهر تو یعنی احمد  هک ام هگفت شنید ،درآمدم هدمشقی هگفت بر حکیم

چون بپسندد با آن  2گفت ،گفتم آري ؟دهخوا یگر میالحواري بر سر تو زن د بن
  .دو زن با خداي تعالی مشغول گردانده دل خود ب هدارد ک هعقلی ک

 .بود هفل کوهد اهااز ز حضرت ام حساناحسان و احوال آن معدن عفو   موج
 سفیان.زنی بخواست هوي را ب هک اند هبعضی گفت ه،فتر میزیارت او  هسفیان ثوري ب

 زادگان عم هگفتم ب ،ندیدم هنهوي غیر از حصیر ک ۀگوید وقتی بر وي درآمدم در خان
گفت اي سفیان پیش از این در چشم و دل  ،متاع دنیا دارند سفارش بنویسم هتو ک

  .سفیان از آن بگریست ،دنیا ندارم هنون شدي من میل باک همن بزرگتر بودي ازین ک

 هنام وي فاطم هحضرت زیتون، هاحوال آن کماالت والیت را نمون  وجم
است روزي سرماي  هوي گفت. بود هو جنید و نوري کرد همزهدمت خ ،است

گفت  ؟بیارم هگفتم چ ،گفت آري ؟خوري یچ میهگفتم  ه،نوري در آمد هسخت ب
 .است هم، از اولیاي حق بوددآور ،نان و شیر

در اردبیل  هالبردعی هحضرت فاطم، هت محمدیام ۀاحوال آن فاضل  موج
 .است هبسیار بزرگ بود ،بود می
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 مجلس هوي ب بنت ابوبکرکتانی هفاطماحوال آن مورد افضال رحمانی،   موج
نفر دیگر جان  هوي س با، فت جان بدادگ میت سخن از محب هسمنون محب وقتی ک

  .دادندب

 هحضرت فضّ هزمانۀ ، کاملهو فضّ 1بذهاحوال آن تارك آرایش    موج
در آوند من  ،رت کرامت وي را مالقات کردمهاز ش هک هبیع مالقی گفتشیخ ابوالرّ

گفت ما قومی  ،وي پرسیدم ۀاز پستان گوسفند خود شیر و عسل بدوشید از قص
روز عید شوهرم  هب ،دمکر ن میآ م گوسفندي داشتم قوت اطفال از شیریفقیر

سبب فقر قربانی بر من واجب نیست و  هگفتم ب ،او را قربان کند هخواست ک
فاقاً در آن روز اتّ .اندد میو تعالی خوب  هاوست حق سبحانه مارا ب هاحتیاجی ک

اطفال من  هآن را بکش بر نوعی ک هشوهر دادم ک همانی رسید گوسفند را بهم
دیدم گوسفندي بر  هآن را بیرون برد ناگا ،نمایند هگری هنباشند ک هبرین سر آگا

آن گوسفند از شوهرم  هفرود آمد دانستیم ک هخان هبرجست و ب هخان دیوار
کند در عجب ماندم و  میآن را پوست پوست  هبیرون رفتم دیدم ک ،است هگریخت

مان را گرامی داشتی حق تعالی نعم البدل آن هگفت م ،را با شوهر گفتم هاین قص
  .گردانید

 سرّي سقطی هحضرت تلمیذعصمت و نیک بختی  ۀاحوال آن سرمای  موج
 2آب غرق شد استاد او سرّي سقطی این خبر بدو رسانید و در صبر هپسرش ب

 هب ،یدهاست مارا آن جا را نشان د هگفت او چنین نشد ،کرد هرضاي حق مبالغ
ب اَه یک آن باز آمد لبگفت اي فرزندم محمد آو ،کردند هبردند و اشار هکنار دجل

  .برون آمد هرفت و دست فرزند گرفت

شیخ ابوسعید  دیارحضرت بیبیک مرواحوال آن شناور بحر توحید،    موج
گفتم  ،ام هم پیش تو آمدتظلّ هب هدر مرو نزدیک من آمد و گفت ک هک هابوالخیر گفت
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سی سال  ،باز مگذار ما هما را یک نفس ب هکنند ک گفت مردمان دعا می و،بر گ
فاق نوز اتّهمن کیم  هتا ببینم کر اذگ العین بمن باز ۀمرا یک طرف هویم کگ میمن  هکاست 
  .هنیفتاد

بر غالمی  1حضرت دختر کعبریاضات صعب،  ۀاحوال آن مرتاض  موج
دختر بانگ  ،غالم او را دریافت و سر آستین وي بگرفت هق خاطر داشت ناگاتعلّ

من با خداوندم و آنجا مبتالیم بر تو بیرون  هست کترا ازین بس نی هبر غالم زد ک
چنان است  هاست ن هاو گفت هشیخ ابوسعید گفت سخنی ک .طمع میکنی هدادم ک

  .باشد هکسی را در مخلوق افتاد هک

ون گوید ، حضرت ذوالنّسودا هحضرت جاریخدا،  ۀاحوال آن ولی  موج
 هاین زندیق هفتند کگ می زدند و کودکان وي را سنگ می هرا دیدم ک هکنیزکی سیا

من در پی او برفتم مرا آواز داد و گفت اي  ،بینم میرا  2من خدا هوید کگ می
با  ندویا پاهي دوستان او سها همشناختی؟ گفت جا هگفتم تو مرا از چ ،ونذوالنّ

گفت  ؟کنی میتو اقرار دیدن خدا  هویند کگ مین کااین کود هگفتم ک ،یکدیگر آشنا
  .چ حجاب میان ما و او نماندهیو را بشناختم راست است چون ا

از کماالتش  هولهمج ةمراا حضرت هجناب احدیت مقبول هاحوال آن ب  موج
است این مختصر  هون در نفحات حکایت بس غریب آمدذوالنّ هقول خواج هب

  .بخود گنجایش نیافت

در نفحات  هولهمج هحضرت جاری هاوراد معمول هف باحوال آن متصرّ  موج
دیدم بی خوابی  هون آرد وي را در دیر مالقات کردم کنیزکی ضعیفذوالنّ هخواجاز 

وي را گفتم در  ،وي سالم کردم جواب داد بر ،بود هروز و شب در وي اثر کرد
 ؟بینی میگفت سر بردار غیر از خداي تعالی در هر دو سرا  ؟باشی میمسکن نصاري 
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ل مرا از د او ،گفت دور شو .؟ 2یابی میی نهایوحشت تن نی، گفتم 1یچهگفتم 
یچ موضع از غیر او ه هاست ک هت خود چنان پر کردلطائف حکمت و محب

  .بینم مین

در نفحات از  همصری ةاحضرت امر، هن بساط فقریاحوال آن مزی  موج
او در نواحی مصر سی سال در یک مقام در سرما و گرما  هک هتاریخ یافعی آورد

  .هو نیاشامید هو نخورد هکردت خواب نو درین مد هگذرانید

در نفحات  اخري یهمصر ةاامراحوال آن صاحب نعمت عظمی،   موج
و در زمستان و تابستان  هماند هبر دو پاي ایستاد 3حیران و هوال یسالوي  هک هآورد
  .آمدند میا گرد وي در ها و ثعبانهمار هی نبودهپناو  هسای او را

و  بیستوي از  هخارزمی ةامراحضرت  هاحوال آن فایز مدارج علی  موج
  .هو نیاشامید هسال نخورد جپن

در نفحات از اقوال شیخ  هحبشی هجاری، هاحوال آن مقیم مقام قدسی  موج
پیش من  هحبشی همسافر شدم در وادي جاری هعزم مکّ هعبدالقادر گیالنی آرد من ب

گفت  ،از کجائی؟ گفتم از عجم هآمد و نیز تیز در من نگریستن گرفت و گفت ک
در  هی افگند کدل تو حق تعالی تجلّ گفتم چطور؟ گفت بر ،تو مرا در رنج افگندي

 هتو رسیدم ک هاز حبش ب هآن را دید هآن چنان سواي تو بر دیگري کرامت نکرد
در طبقی  ،شب در آمد ،شدم هراه پس من و او جدا جدا ب ،ترا ببینم و بشناسم

هر شب  العالمین رب هللّ الحمدگفت  ،وي نازل شد از آسمان بر شش نان با شیر
دستور ه نیز ب هآمد امشب براي هر شخص دو نان عطا فرمود میبراي من دونان 

از  هابریق حاضر آوردند بعد تناول طعام و آشامیدن آب حبشیه و سرد بآب شیرین 
  .من رخصت شد
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در  هفارسی ةحضرت امرا، هع نشین مسند فردوسیاحوال آن مرب  موج
کار  هب ها کهآرد او وارد سراي من شد بعضی آوند بزغششیخ علی  نفحات از

 ،نبود هادر آنغلّه ا بودم فام هرا براي پاك ماندن بست هابودند سر آن هداشت غلّهنگ
گفتم سر آن را براي  ؟یرندگ میبر ن هچرا غلّ هکشاد اظرف ر يهاگفت سر هفارسی

 ؟شود قوت برسد هن اگر بستهدفت گ هدر آن نیست، فارسی هو غلّ ام هبستپاك ماندن 
بر کمال علو  هرسید ک هاش بجا آوردم چندان غلّ هفرمود ،است1هغدر مدماو 

  .2والیتش معتقد شدم

، در هنیهاصفا ةاحضرت امر، هم روحانیی عالّاحوال آن روح معلّ  موج
را روزي بر منبر وعظ حالتی در  هعلی هاللّۀرحمنفحات آرد شیخ عبدالقادر گیالنی 

ي خود در پاي هامتابعت شیخ دستار هاران بحضّ ،باز شد هعمام دبود یک گرر
خود را  ۀامعم هحال خود باز آمد سخن آخر کرد هچون شیخ ب ،داختندمنبر ان

شیخ  ،یک عصا باقی ماند ،خود را گرفتند ۀدیگران نیز دستار و طاقی ،راست نمود
 .شدانداخت فی الحال ناپیدا شیخ آن را بر دوش خود  ،، دادمهمن د هگفت آن را ب

خود را  يها هموافقت من عمام هون مردم ببامن گفت چ منبر فرود آمد 3ن ازشیخ چو
 ه،دهان میعصا را  هگشت هن سر آگاین برهادند مرا یک خواهر است در اصففرود آور

 ۀن دست خود را دراز کرد عصابهاچون من او را بر دوش خود کردم او از اصف
  .خود را بگرفت

  
*****  
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