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  ر ویژهتشکّ
  
خدمت با   بهرا  ر خودبار دیگر مراتب تشکّ با تقدیم سالم و درود یک

جناب آقاي علی فوالدي رایزن محترم فرهنگی جمهوري اسالمی  برکت
 پیوستهانگیزي و راهنمایی  تکمک و تشویق و هم برايایران در هند 

ز ارشادات و ا ایشان مثل همیشه .دارم میابراز  چاپ اخبارالجمالایشان در 
ین اساس بود که هم بر خود بنده را مستفیض فرمودند و ۀنظرهاي دانشمندان

 ةدر راستاي چاپ تذکرمضایق و موانع  با وجودهاي ما  کوشش
   .نشست باربه ترین شیوه  ترین زمان و مطمئن در کوتاه اخبارالجمال

دب و اه هم امیدواریم در جهت گسترش زبان یان شاءاهللا در آت
و  بهتر شناختن و شناساندن فرهنگو در راه بیشتر و ارسی همگام باشیم ف

ن دوتمد عرفان و ،عشقایران که  ن هند وکشور شریف و متمد ف تصو
  به و ري برداشتههاي موثّ قدم ،فرهنگ است دو آنهاي  بازتاب یکی از
  .میشایسته عمل نمائ ونح  بهخود  وظائف

لت أمس از درگاه خداوندي توفیق همه دوستداران فارسی را
  .نمائیم می

  
 آذرمیدخت صفوي
  رئیس مرکز تحقیقات فارسی
  دانشگاه اسالمی علیگر ـ هند
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  مقدمه مصحح
 

د  است که در عهدد کولوي تذکره اخبار الجمال تالیف راجی محممحم
ف در تالیف هدف مولّ. دتحریر درآم ۀشتر به م1740/ق.ه 1153ل در سا گورکانیشاه 

شیخ شاه  ةاي خانوادیفی صوفویژه معرّ  هاحوال صوفیا و عرفا بکردن  این تذکره رقم
جد اعلی وي . شتق داآن خانواده تعلّ است که خودش به )هند( *کول صبۀجمال از ق

د ادات سیدالسمرید سیخواهرزاده و  ود از عرفاي بنام غزنین ابوالموی ینالد نظام
نورالدیوخ شهابشیخ الشّ ۀد غزنوي خلیفین محم دهوبین سهروردي الد.  

 وقتی که سلطان معزالدین محمد سام از دست راجگان هند نویسد ف میمولّ
الدین سهروردي  شهابغزنین برگشت در خدمت حضرت شیخ  هزیمت یافته به

توفیق و التماس دعا کرد و ازو خواست تا خلیفۀ خود سید نورالدین محمد  طلب
حضرت شیخ  . هندوستان رود  غزنوي را اجازه دهد که با سلطان براي کمک او به

به یمن چون پادشاه . »هوالمبارك مبارك القدوم« :اجازه داد و تفول گرفت و فرمود
 امیر«   ب بهین مبارك غزنوي را ملقّد نورالدر گشت سیو مظفّقدم ایشان منصور 

ام فخر د پسر بی بی ساران که در آن ایین ابوالمویالد شیخ نظام . فرمود »دهلی
با سید  بودنیز ین مبارك غزنوي د نورالدخواهر حقیقی سی وت و عصمت عفّ

 ةباشد نبیر ف میاجداد مولّکه از  شیخ جمال کولوي .هند آمد محمد بهنورالدین 
  :نویسد میچنانکه . استد ین ابوالمویالد نظام حضرت شیخ

 ةد از اوالد مخدوم شیخ جمال کولوي نبیرف راجی محماین مولّ«
حضرت ةد است که از کتب معتبر خواهرزادحضرت شیخ نظام ابوالموی 

هندوستان تشریف  ین مبارك غزنوي بودند که از غزنین بهنورالد 
یما بین دهلی و آگره فکول که واقع درمیان دوآب  ۀقصب  به هآورد

رواج اسالم در انام آنجا ظاهر  و است همچو آفتاب سکونت فرمود
 .»نمود

 س
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 ین معاصرالد ین و شمسالد ز قطب
  

 به کول آمد ز غزنین دین ناصر
  

 میان دوآبان سکّ«گوید از ظهور کشف و کرامات و خرق عادات  ف میمولّ
دوش گرفته به دل و جان اطاعت و انقیاد ایشان  برشیخ ابوالموید طیلسان ارادت 

 ۀتی در آنجا سکونت داشت و اکثر مردم را به فیض هدایت که پایمد . »ا آوردندجب
کول  ۀخلف خود شیخ عبداهللا را در قصبپس  . نهایت والیت است رسانیدند

رحلت فرمودند و مزار ایشان مع پنج مزارات دیگر از دار بقا   فنا به از دارگذاشته 
  به«قول مولّف   کول معروف است و به ۀاوالد ایشان در محجر جانب غربی قصب

  .»باشد میفیض همه خطور دنیا فراموش  دیدار مزار پر نور و پر
  

 مزارش با قبور اوالد اکثر
  

 کول است اشهر ۀخطّ ربیبه غ  
  

 دایمشجر پیلو چو ابر سایه 
  

 ین قایمالد قبر نظام که بر  
  

و شیخ بود د ین ابوالمویالد شیخ عبداهللا خلف و خلیفه و مرید شیخ نظام
اسم او ه ه حاال بمحلّ و که آن محوطه و محجرجد مولّف لعارفین ا جمال شمس

د ین ابوالمویالد ن نظامبو مرجع خالیق و انام است ابن شیخ عبداهللا ا معروف
 ۀمولد و منشاء ایشان اندرون قلع« نویسد میدر بارة شیخ جمال ف مولّ . باشد می
ی سنگ سرخ رنگ نشان نهاده بر کول است که بر مکان والدت ایشان مصلّ ۀقصب

گویند که معبد و  . است »دو حال«ی و مشهور به ب ساخته مسمآن عمارت مرتّ
آن از ابتدا تا حال زیارت گاه خالیق ذي  بنابر . استآنجا نشستگاه شیخ جمال نیز 

  : نماید میالجالل است و این بیت در خاطر مرور 
 که نشان کف پاي تو بود یزمین بر

  

  »صاحب نظران خواهد بود ةسالها سجد  
  

ب حضرت مخدوم شیخ جمال مقتداي اهل عرفان ملقّ که نویسد میو نیز 
  : نویسد میدو رباعی خود در وصف وي . لقب آباء خود شمس العارفین است به

 

 روي جمال است گل مقصود ما
  

 ره مطلوب ما کوي جمال است  
  

  جمال اندر جمال اندر جمال است                                                                                                     او ۀی در حریم روضیگرآ

 ش
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 ین که شمس العارفین استالدجمال 
 

 ز قرب حق مرا افراز دین است  
  

 نهایت غرق شد در بحر وحدت
  

 افراد اینست ۀکه تا سرچشم
  

ل است که از آن وقت تا امروز وفات شیخ جمال به تاریخ نهم ربیع االو
ف قول مولّ  هشود و ب میبرگزار سال به آن تاریخ   انعقاد عرس شاه جمال سال به

ا روز سه شنبه وام است امروز علی الد اگرچه رواج زیارت شب ونوشته است که 
  .اژدحام خیلی زیاد است

  . »تعال سه شنبه است از کرم ایزد       روز طواف حضرت مخدوم شاه جمال«
  : نویسد می

زعم و زبان انام آن دیار به اسم و رسم و کشف و کرامات و   و به«
ان نواحی آنجا از هم اقوام ند که سکّردا خرق عادات بسیار اشتهار

اعم از اقوام هنود و اهل اسالم به اطاعت و انقیاد به زیارت مزار 
تا آنکه . وام قیام دارندالد روز اژدحام علی شریف ایشان شب و

 »حضرت شیخ جمال«مذکور به زبان عوام به اسم  ةنسبت مقبر
ی و مشهور استمذکور زبانزد و مسم .« 

آنزمان تا از نفوذ و تاثیر اجداد خود در قلوب مردم  ةدربارکولوي راجی 
  : ددار میاظهار ین مولّف چن وقت خود
»ۀمذکور در قصب ت مذکوره تا حال اوالد حضرت شیخاز ابتداي مد 

کول و جاللی مذکوره هزاران هزار جماعت کثیر و به اقسام انواع 
کامرانی   هم امیر و هم رئیس شهر به ، فقیر صاحب والیت و اسرار

آنجا باالختیار مدار کار و به شرافت و نجابت و اهل اعتبار  ۀسکن
  . »که در آن نواح به افتخار حسب و نسب نهایت ممتاز و آشکاراند

عرس حضرت شاه مردم به ) ماه هندي(» اساره « در   نویسد که میاو 
شوند و لکها و هزاران مردم براي زیارت و کسب مراد  میشنبه جمع  جمال هر

 ص
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 مین تعلیم موقوفشمارند تا اینکه متعلّ میآیند و آن روز را همچو روز عید  میگرد 
  : کند مییک رباعی خود در این ضمن نقل  . بیارند » عیدي«داشته براي شاگردان 

 

 زیارت پیر شمس العارفین است
  

 استستون پشتی دنیا و دین   
  

 بده عیدي پدر استاد امروز
  

 ر همین استئکه روزي شادي زا  
  

آنجا   هرا ب ل اوگوید که چون وفات شیخ جمال در دهلی واقع شد او می
  بهاز دهلی پس او را  ، آمد »حب الوطن«ا بعداً از قبرش صداي ام . دفن نمودند

  .کول آوردند و آنجا مدفون ساختند
معتقدین  ید حضرت شیخ شاه جمال مرید وآ میف بر چنانکه از بیان مولّ

ه به مزارش العاد بسیار داشت و مسلمان و هنود هر دوعقیدت و ارادت فوق
  : داشتند
مسلمین هر سه شنبه از دهلی و آگره به شهر  هر دو فریقین هندو و«

و  »شاه جمال«ف که مخفّ» شهجا«اسم ه اي ب پیالهو ند ددحام نموژاکول 
مردم  ۀاستعمال شده است معروف شده که عام تآن کلمه از کثر اقتصار

  ».ندخور می آب آناز 
فرزند داشت که همه اهل حال بودند و سه  شاه جمال ، فقول مولّ  هب  

کول و دهلی و شکار پور و  ۀاوالد هر سه فرزند هزاران هزار بود که در قصب
ف به یازده واسطه از نسل شیخ مولّ . و پلکهنه و جاللی وغیره سکونت داشتاترولی 
 او هر سه شنبه براي زیارت مزارگوید که  می . ابن شیخ جمال است ینالد جالل

خواب   هرا ب شد و بارها او مینثار کرد و رفت و هفت مرتبه گردش  می اه جمالش
  :ایشان داشته است بهه و عقیدت فوق العاد کرد می زیارت

 ایشان بهارادت  ۀکه چون سلسلشدم  میوقت گردیدن در دل خطیر «
ابوالفضل  پیر  چندین واسطه از شیخ ابوسعید ابوالخیر استاد گرفته به 

 ۀکمتبرّ ۀد که از طواف روضیانتظام دارد شا حسن بن سرخسی
 گردکسی که  اند که هر ایشان ثواب حج رسد که ابو سعید فرموده

 ض
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ثواب کند  مین ابوالفضل سرخسی را هفت بار طواف م خاك پیر
  . »حج دریابد

ف تذکره اخبارالجمال که پیش نظر دارید هدیۀ عقیدت و ارادت مولّ
د کولوي به شیخ شاه جمال جد گرامی خود بطور اخص و به صوفیاي راجی محم

ف در این مولّ. باشد میاش و صوفیان صادق هند و ایران باالعم  دیگر خانواده
کاوش و  کرامات صوفیاي کرام را با اقوال ومند احوال و افکار و  ارزش ةتذکر

آنها فراهم آورده  ةل دربارالعات معتبر و مفصسعی تمامتر جمع آوري کرده اطّ
ق کولوي تعلّ شاه جمال ةو خانواد کول هند ۀاي زیادي از آن به منطق ةعد . است
ف هم هاي مختلف تصو عالوه بر این اخبار الجمال راجع به سلسله .دارند

مندان این  که براي عالقه باشد می اتشریحات و توضیحات بسیار سودمند را دار
   .زمینه اهمیت ویژه دارد

ح این نسخه و راقم این سطور ساکن شهر باید عرض شود بنده مصح
تحصیل کول شاهد مقبولیت و عقیدت مردم این دیار به شاه در نواحی   علیگر

شاه «اسم  هگر ببزرگ و معروف در علی ۀحاال محلّ. باشد میدر عصر حاضر جمال 
و احفاد  مزارات مذکور شده صوفیاي کول و اوالد دارد که مقابر و وجود »جمال

» اساره«ماه سه شنبه  ل و هراالو هم نهم ربیع حاال. استشیخ شاه جمال آنجا واقع 
صدها  ، دوش میآید و عرس سالیانه برگزار  می ت زیادي آنجا براي زیارتیجمع
روند و از صوفیاي  میزن براي زیارت و دعا و حصول مراد به شاه جمال  و مرد

افراد بعضی از  . کنند میت بزرگوار که آنجا محو خواب هستند طلب توفیق و هم
وطه و حمی کنند و محافظ و متولّ میعلیگر زندگی  جمال هم درشاه شیخ  ةخانواد

این  ياه خوشبختانه یکی از خانم . شیخ هستند يشاه جمال و از ورثا زیارت گاه
و قدیم  ایشان لطف فرمودند . شاگرد بنده هستندخانم کهکشان خلیل خانواده 

شود براي کار  میایشان نگهداري  ةکه در خانوادرا اخبارالجمال  ۀترین نسخ
و سواد و نجیب  من یک دنیا از این خانم با. دندست من سپارد هتدوین و تصحیح ب

دانم از  میهمینطور وظیفۀ خود  .شمسی سپاسگزارمجمال شوهر شان آقاي طارق 

 ط
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تشکّر  سید خالد حمید و سید مسرور احمد شمسیافراد دیگر خانوادة شان مفتی 
من ارزانی   بی پایان بنمایم که اّطالعات بسیار پر ارزش راجع به شاه جمال به

   . فرمودند
  

 :فاحوال مولّ
ت نظر که هم دقّ باشد میف اخبارالجمال از نویسندگانی مولّ هخوشبختان

ند را ه ها بهرود آنوفقط احوال اجداد خود و ذکر  هپس او ن . و هم شعور تاریخ دارند
 درس خواندن و حصول تحصیالت هد خود و شروع کردن بتولّ ، نویسد می صریحبالتّ
ادباي آنزمان و زیارت و توفیق طلبی و و عرفا  اي زیادي از علما ةعد با هو استفاد هعالی
کول و  ۀداران مختلف در قصب هدهو روابط با امرا و ع هبرگزید مزارات صوفیان از
ان مغول و هیختگان دربار شاهصدور و فر ک یافتن با بعضی ازتمس لی وهد

را با تفصیالت ضروري و عبارت  هر کول وغیرهیر شهر کول و مشاهجغرافیاي ش
   :دهیم میکه ما اینجا مورد استفاده قراق کرده است و قشنگ بیان  هساد

  

 : هخانواد
ف و از مولّ ۀمف از مقدزندگانی مولّ العاتی زیادي دربارة خانواده واطّ

 ۀمطبق مقد . آید و از این سبب معتبر و قابل استفاده است میمتن اخبارالجمال بر 
بودند که با افواج سلطان الدین ابوالموید  شیخ نظاماش در هند  ار خانوادهزگ او بنیان
معزالدد غزنوي در سالین محمین محمد نور الدهندوستان هب هجري 588د سام و سی 
العارفین  شمس حمنخواجه عبدالرّ ةد نبیرین ابوالمویالد حضرت شیخ نظام . آمدند

هند ه همراه خال خود بین مبارك بود از غزنین د نورالدسی ةغزنوي و خواهرزاد
  : دهد میف در این مورد چنین توضیح مولّ .بوده تشریف آورد

 مبارك یند نورالددالسادات امیر سیشود که جناب سی میروشن «
ین الد یوخ حضرت شهابالشّ شیخ ۀخواهرزاده و خلیف غزنوي

االسالم مع  ۀبه احکام شیخ االنام ماموراً به الهام اعان سهروردي

 ظ
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خویش در جنگ نام برده مقدم الجیش افواج سلطان  اقرباي
معزالدد سام بودند و ین محمین با برکت قدوم فتح سلطان معزالد

بنابر همین است که . بود یوخالشّ میمنت لزوم ایشان و با اذن شیخ
سیب ملقّ ادات به لقب شیخ االسالم و امیر دهلی معروف ودالس

د نیز ابوالمویین الد شیخ نظام آید که حضرت میپس چنان بر . شدند
غزنوي از  ین مباركادات امیر نورالددالسال خود سیخهمراه مرشد و 

 ةادات هستند و جد زبددالسهند آمد و ایشان از خویشان سی غزنین به
الواصلین حضرت مخدوم شیخ جمال شمس العارفین کولوي 

  . » باشند می
  :نویسد میدر احوال شیخ نظام ابوالموید ابیات زیر 

  

 دین حضرت بوالمؤیالد نظام
  

  

دز شمس العارفین در نسل جی 
  

ین پدر و مرشدش همجمال الد 
  

 لقب او بو سعید و بود فافهم
  

 ین پسر اوبو نصر جالل الد ز
  

جمال الدد پدر او ین ابو محم 
  

 چو تاج العارفین القاب او شد
  

 ز تاج االولیا انساب او شد
  

 به شمس العارفین غزنین لقب دان  خلف حضرت که خواجه عبد رحمن
  

  احپنج اوساط نسل بو عبید جرّ هب
  

احز اخبارات صرّات امین ام 
  

 ده یار بهشتی بالیقین است ز
  

  ردیف حج وداع مرسل همین است
  ازین ظهر ز اجداد نبی او هم  هرفکه اشراف قریش او بود چون 

  
  

 
 آورده ر خود از غزنین تشریفسسبب برادر و پ هرت بی بی ساران بضح«
نیز برادر خواند و  ین بختیار اوشی راالد که ماند حضرت خواجه قطب دهلی هب

سجد کهنه که قبر خواجه م پچدهلی قدیم در پهلوي  هب بی ساران قبر بی
ین و غوثیه عزالدلفوظ ماز  ین پس پشت آن است واقع شده والد قطب
 ةین مبارك خلیفه و خواهرزاددنورالداالخبار سی ین قلندر و تاریخ تنقیحالد نجم

 ع
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رت بی ضحر باشند پس ین سهروردي مقرّالد شهاب خیوخ شیحضرت شیخ الشّ
  : یوخ مقر اند چنانچه ابیاتشیخ الشّ ةاولی خواهرزاد طریق  هبی ساران نیز ب

 
  

 مادر آن نکو اصل نچو بی بی سارا
  

    

د عبد اهللا ابو الفضلکه دختر سی 
  

 بوده همشیره خوانده قطب کاکی
  

 پاکیه دش نزدش بقدهلی مره ب  
  

 چو خالش مقتدایش معنوي بود
  

  ین مبارك غزنوي بودکه نور الد 
  

 بدین اکثر ز ملفوظات عالی
  

 جمالی چو سیر العارفین مالّ  
  

ین شیخ از سهروردشهاب الد 
  

 ن شیخ پردردآکه خال خال بود ز  
  

 کند تنقیح االخبار می شثبوت
  

 ي گشته اظهارزّعهم از ملفوظ   
  

ین قلندرهم از غوثیه نجم الد 
  

 »همین ملفوظ گردید اي برادر  
  

در قصبۀ کول که حاال به اسم علی گر چنانکه گفته شد شیخ ابوالموید 
مشهور است که فتح . پذیرفتمعروف است، میان دوآب گنگا و جون سکونت 

ین الد ین ایبک از برکت آمد نظامالد کول و قصبۀ کول از دست قطب ۀقلع
هف تذکرقول مولّ هب. د بودابوالموی علی و از اجداد قریب اد مورث شیخ ابوالموی

شاه « ةمقبر ه والعارفین کولوي که محلّ شمسو مزار شیخ شاه جمال  باشد میوي 
راجی کولوي  . د استپائین قبر شیخ ابوالموی ، ه استشد معروفاو اسم ه ب »جمال

  : کرده است فصیل در تذکرة خویش منظومخود را بالتّ ةنسب و شجر حسب و
دشنو کرسی نسب راجی محم  

  

  دگشت از یاري محم پدید او
  

ن بود اعیانپدر او شیخ کم  
  

انپنهمد این نیست خلف عبدالص  
  

  بود خلیل اهللا پدرش مقتدي
  

  ف از شیخ حمزه مهتدي بودیخل
  

  پدر او شیخ پنجو نام بوده
  

  کام بوده ولد شیخ بده با
  

  

کند میکول را چنین بیان  ۀو قصب هند د بهآمدن ابوالموی :  
د بود مشهورلقب آن بوالموی  

  

   ز غزنین آمد اندر کول پر نور
  

  اشهرۀ کول است به غربی خطّ  مزارش با قبور اوالد اکثر

 غ
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با عارف بنام بایزید و بو عبیده با بیست و پنج واسطه استوار  نسبت او گوید  و
  : است

  فبه پنج و بست واسط این مولّ
  

  فبه آن سلطان دین دارد تالّ
  

  .هم توضیح داده است مادرش را ةخانواد ۀاو سلسل
فقط  اظهار و استفسار نسب«  :نویسد می »نظم نسب نامه«بعد از اختتام 

چون همه . ساختم نه براي افتخار یکدیگر یی و امتیاز هر یکی باابراي شناس
ا باشند و ر و یک مادر یعنی که آدم و حودمردمان و بنی نوع انسان از نسل یک پ

و تعارف نه  ت اندخانبطون که منسوب به اصل واحداند محض براي ششعوب و 
  : بت ندارد چنانچهتفاخر و طعن نسب بر دیگري مناس . براي تفاخر

  به نسب آدمیانی که تفاخر ورزنـد 
  

 از ره دانش و انصاف چه دور افتادند
  

  دیگر نرسد فخر کسی را به نسب بر
  

ا زادندچونکه از اصل زیک آدم و حو  
  

داالبرار به طعن ن حضرت سینسب بالل موذّ کبار بر ۀروزي صحاب نویسد میو 
ی و جعلناکم ثمن ذکر و انانّا خلقناکم « کریمه نازل گشت داشتند آیۀ اشتغال

بزرگوارترین شما به  به تحقیق. »انّ اکرمکم عنداهللا اتقکم وافشعوبا و قبائل لتعار
  . نزدیک خدایتعالی پرهیزگارترین شما است

  
  : تولّد

بعد دو گهري گذشته از شب «عهد اورنگ زیب  قول خودش او به  هب
در  م 1679ژانویه  15»  و نود و هشت هجريه سال یکهزار الحج م ذيدودوشنبه 

دنیا  هب ینازد که در زمان میگوید که بر خوشبختی خود  می. د شدمتولّ کول ۀقصب
ن وآمد که پادشاه متدی ت دوست مثل اورنگ زیب بر تخت عادل و رعی
 مردمان با سختی و تنگ دستی نبرد آزما نبودند وو  بود هندوستان جلوه فرما

ام اهل تخت به عبادت و عدالت نهایت نیک بخت و مرور ای زهی وقت که«
نویسد آن وقتی بود که کشور  می» .انام از آرام به نوعی سخت نبودند ۀجماع

 ف
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 » معمور ون وحمش« هندوستان از وجود بزرگان و نیک بختان و صوفیا و عرفا 
خ بایزید و د سلونی و شینویسد مثل شاه پیر محم میاسامی بعضی از آنها را  . بود

در ضمن اهل کمال آنزمان  . طیف برهانپوري و شاه دولها دریائی وغیرهشاه عبداللّ
ۀبور زمیندار قصباحوال شاه عبدالص ف قول مولّه که بنوشته نواحی میوات هر جهج
سالگی عبادت و ریاضت ایشان چندان شد ار بودند و بعد از هفده از نسل جعفر طی

یک سال کشیده  ۀبغیر از اکل و شرب چلّ ، خود را مسدود و مضبوط ساختند ةکه حجر
   :ه استیک بیت خود در این مورد نوشت. بودند

  به ریاضت صبور داشت قیام
  

  در یکی سال چلّه کرد تمام
  

و پیروزي باعث برکت و سعادت  خود دشخصیت دیگر که در زمان تولّ
کمال   و به بود که جامع علوم ظاهري بودد شریف نارنولی پنداشت محمبخت 

   . فقر و غنا رسیده بود
. مد بودد ابن شیخ کمن ابن شیخ عبدالصشیخ یار محممحمد پدر راجی 

زمان اورنگ زیب در سال  غرّة رمضان به سال ششمنویسد پدرش  میف مولّ
طغراي «شاه د در زمان محم . دنیا آمده بود  هیکهزار و هفتاد و سه هجري در کول ب

به  طالئی موازي دو صد و پنجاه و نه بیگه و پنج بسوه زمین در سواد شهر کول
  ».تقید نام قطعات دلکشا به خانواده او مرتّب شد

راجی شیخ عالم که خوردتر از  : هم بودند د را دو برادر دیگرراجی محم
نهاد و مجذوب و محبوب و در قدم او بود و کسب علوم ظاهري نموده در باطن 

  .م اش راجی شیخ حسن اسم داشتبرادر دو. بوده» مسموع و منسوب«حوالی اجمیر 
ین و اساتید شهر کول استفاده کرد و تا دوازه سالگی از معلمراجی کولوي 

د عبداهللا دهلوي که از بعد از آن چون سی. الفبا و حروف شناسی یاد گرفت
رف پیش او صتشریف آوردند راجی براي درس علم  معاریف عصر بودند به کول

کول زیاد فاصله ندارد رفت  ۀاز قصبکه آگره  شهر بعداً او به. ذ ته کردزانوي تلم
پس از آن او به سکندره راو  .و براي دو سه ماه آنجا مشغول درس خواندن بود

د حافظ محمپیش آنجا  .نزدیکی کول استه قصبات کوچک برفت که یکی از 

 ق
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سکندره راؤ بودند تحصیل علوم مختلف نمود و  ساکن در آنوقت اشرف پنجابی که
د تبریزي که خدمت حاجی محمه بعد از آن ب. سپس به موطن خود کول برگشت

ت از ایشان کافیه کردند پیوست و براي چندین مد میکول زندگی  ۀبیرون از قصب
افغانی علوم عقول و نقول ري خان صنزد مشهر خورجه  خواند و سپس در ضوءو 

کوچک جهاجر و سجواري سفر کرد و  هاي قصبه  تی بهبراي مد از آنجا. یاد گرفت
  .بعداً به کول برگشت خورجه و از ره پلول که دیهی است نزدیک کول به
د راجی محم ، یکی از شاهان اخیر گورکانی ، در اوائل عهد شاه عالم بادشاه

نواب عاقل خان قیام پذیر  ةنمود و به منزل خواهرزاد به دهلی مسافرتکولوي 
چون به کول  . تحصیل علم و درس خواندن بودبراي غرض سفر دهلی هم . شد

درگاه خواجه ه در اجمیر ب. پدرش همراه لشکر بادشاه به اجمیر رفت اباز آمد ب
ین چشتی عارف بنام هند پیوست و از عرفان و کرامت خواجه مستفیض الد معین
  : رفت میهمه روز و شب براي زیارت درگاه خواجه . شد

در اجمیر در مسجد اکبري که مرتّب به سنگ سرخ رنگ است «
هفت روز سکونت گرفتم و هر روز و شب بال ناغه زیارت حضرت 

  ».خواجه  بجا آوردم
از . اشتغال داشتعشق الهی  عبادت و عرفا و صوفیا و بااز همان زمان او 

ین به کول ور و منجسور رفت و از راه آگره و اجچتّ به بادشاهلشکر  اجمیر با
که  ا هر جائیآید که راجی مسافرتهاي زیاده کرده است ام میچنان بر  . برگشت

شهر هاپور با  ۀمثالً در مدرس. عرفاي آن دیار استفاده کردو رفت از علما و صوفیا
سید قطب عالم و سید عالم و سیمالقات کرد که آن چهار د فرید د مرید و سی

او شرح وقایه را در . تندفر میشمار  هروزگار جامع علوم و کمال ب برادر در آن
اله بخش ولد شاه مرتضی خواند و در میرته در صحبت  »میان«از  »الدن«موضع 

شیخ سلطان محمدر . اهللا خواند شرح وقایه را از شیخ عنایت ۀد مفتی بود و تتم
 ، عرفاي برگزیده مثل شاه خضر پیر میرتهی مزارهاي صوفیا و این دوران از زیارت

 ك
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شیخ احمد برنی، سیین خورجوي، مخدوم درویش سکندرآبادي وغیره د حمیدالد
ن او را بسیار دوست وي راجی شیخ کم نویسد که چون جد میاو  .ف گشتمشرّ

قت پس از اطالع مریض شدن او مولف از میرته به کول آمد اما تا آنو داشت
   :جدش از این جهان چشم بسته بود

»ت کبیر و کثیر  چون جدن که از این فقیر محبمن راجی شیخ کم
داشت موافق استدعا در مرض اخیر ایشان به وقت دو پهر روز 
پنجشنبه سیزدهم رمضان سال یکهزار و یکصد و بست و دو 

خود به یک روز پیشتر  وفات جد ، هجري از میرته به کول رسیدم
  ».فاتحه خواندم و غم و الم کشیدم ، شنیدم قبرش دیدم

حضرت شاه نعمت اهللا کرمانی بود  ةد غازي که نبیردختر سی راجی با
اشعار شاه . دپنج سالگی ازدواج کرده بو و عمر بیسته ب1133م محرّ 25 تاریخ هب

بعضی از آن . استولی کرمانی را در مورد حسب و نسبش نقل کرده نعمت اهللا 
   : شوند می گوابیات اینجا باز

  

  نعمت اهللا ام از آل رسول
  

    

انیمحرم راز عارف رب  
  

  العین میر عبداهللاةقرّ
  

  مرشد وقت پیر روحانی  
  

رد باقباز امام محم  
  

  و دین را بانی مخرب کفر  
  

  پدر او علی ابن حسین
  

   خوانی میآنکه زین العباد   
  

   باز امام بحق حسین شهید
  

  نور چشم علی عمرانی  
  

   آن وصی رسول یار خدا
  

  لی مملکت سلیمانیاو  
  

من رسول خدا است نوزدهم جد  
  

  آشکار است نیست پنهانی  
  

   هست فرزند من خلیل اهللا
  

  باد یارب به بنده ارزانی  
  

 گ



 
 
 
 
 

   اخبار الجمال 
 

اخبارالجمال دو تا از آنها طفل بودند و دو به سن وقت تالیف . چهار فرزند داشت
چاره از کجا آرم بر  . بهرة علم هر دو ندارند«بلوغ رسیده بودند اما، به قول مولّف 

   . »این زار زارم
چندین بار با لشکر شاهی مسافرت کرد و درین مسافرت ها از زیارت  او

  . شده بودفیض مزار ات شاه بو علی قلندر وغیره مست
هجري شاه عالم بادشاه در سال یکهزار و یکصد و بیست و چهار ون ج
پس از تخت نشینی  .معز الدین جهاندار شاه به تخت سلطنت نشست .فوت کرد

دور مد خان صدرالصکریا خان بن عبدالصزجهاندار شاه راجی کولوي در خدمت 
بسیار لطف ر بودند مالزمت نمود و او در حق وي ة خواجه عبیداهللا احراکه نبیر
ت یک سال مد .در همین مدت او خطیب و محتسب کول مقرر شد. فرمود

ظاهر خدمات مذکور ه راجی کولوي که ب. ر شدخ سیر بادشاه مقرّنگذشت که فرّ
د افضل سی ااز دست داده بود به دهلی مراجعت کرد و بدر خالل این روزگار را 

ف دچار که در آن زمان مولّ آید مینظر ه چنان ب. دور مالقات کردخان صدرالص
  : نویسد میسختی و تنگ دستی شده بود چون 

در آن روزگار در تمام اقلیم هندوستان نرخ غلّه یک روپیه به سه آثار شده «
   ».ر و اشکال بودوال متعذّمی خدمات بغیر از خرج الاحبود و ب

  : گوید میاو 
ل مزار ر و خیاچارگی و پراگنده خاطري هر شبی تصو یدر آن ب«

شیخ مخدوم شیخ جمال ملحوظ داشته و با عجز و انکسار رجوع 
  ».آنجناب داشتهه ب

فرداي آن شب . »تا فردا«فرمایند  میخواب دید که ه شبی او شیخ جمال را ب        
خ سیر حضرت میر فرّزمان ام در در همان ای. گشترکول ب را بازیافت و به مالزمت

کول آمدند و راجی کولوي  به  جلیسر ۀقلین از قصبالثّ حضرت غوث ةهاشم نبیرد محم
 ۀگوید باوجود اینکه همیشه به زیارت روض میف مولّ. عقد ارادت بست ایشان هب

ایشان عقیدت و ارادت تمام داشت،ه و ب رفت میحضرت شاه جمال  ةرمنو  

 ل
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ناگاه جناب شیخ جمال را  و روزي از این گنهگار اعمال شنیعه به اصدار رسید«
بسیار  »تغییر نمایم«خود را سرخ نموده فرمود ترا  ةچهر هکه به غص مدر واقعه دید

قهر قهار گرفتار شدمه ت بخجالت کشیدم و به اندکی مد. «  
سال یکهزار و یکصد و  کول را ترك کند و در مجبور شد شهرپس او 
در آنزمان که  . دوازده سال در دهلی بودت هلی رفت و براي مده دسی و شش ب

م که ی اهللا علیه وسلّپیغمبر صلّاو در دهلی بود براي زیارت و طواف موي مبارك 
ین الد حضرت قطب رفت و از زیارت مزارهاي میباً در جامع مسجد است مرتّ

ین ناگوري و حضرت بی بی سارانبختیارکاکی و قاضی حمیدالد خود و  ةجد
سلطان عالءالدنو همایوین ایلتتمش ین خلجی و سلطان بهلول لودي و شمس الد 
ف مشرّ حضرت امیر خسرو دهلويو ین اولیاء الد المشائخ شیخ نظام بادشاه و سلطان

ت دوازده در مد .کرد میشد و براي رستگاري خود از آالم روزگار التماس  می
ه حبش پوره لی واقع محلّیولوي در حودر دهلی سپري کرد راجی کاو سال که 
ت او با بعضی از در این مد. اقامت داشت »هشکسته درواز« ک چار راه یدهلی نزد

بعضی از و احوال فقرا و علما و فضال و صلحاي دهلی مالقات داشت و اسامی 
د د اسلم خلجی و حاجی محممثالً محمشود،  میدر تذکره خود یاد آور آنها را 
« که او را  نی و شاه عبدالباسط و شاه کریم اهللا و مظهر جانجاناتسیالکوافضل 

ف مطلوب نویسد، و شیخ بوالقی مولّ می»  ریاضی کیشدرویش « و  » شاعر زمان
باآلخر در سال یکهزار و یکصد و چهل و چهار از  .کیرت سینگ وغیره البین،الطّ

ساکن جونپور از سر نو  کمک لطف نواب میر جمله و سید ضیاءاهللا خان پیشکار
پس از آن . خدمت احتساب و خطابت کول و نرخ نویسی به راجی تفویض شد

ل جدایی از محتبقول خودش چون  ، او براي چند سال دیگر در دهلی ماند
  : نویسد می. دوستان صمیمی مثل گالب چند ساهوکار وغیره را نداشت

عبور  بعد از ،نمودماالیمان عزم کول  الوطن من آخرش به تقاضاي حب 
االولی د به روز چهاردهم جماديدریاي جون دهلی با پدر خود راجی شیخ یار محم 

 م
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  . »پس از دوازده سال مزارهاي اجداد بزرگوار را بوسیدم«به کول رسیدم و  1146
نویسد میچون  ، ت همسر او و فرزندان او در کول بودنددر تمام این مد :   

  ».اطفال خود را دیدم خانه آمدم عیال وه پس از زیارت ب«
دارد که پس از برگشت به کول او در خدمات مزارات  میراجی اظهار 

اجداد خود همواره اشتغال داشت اما از گناهان که از او صادر شده بود شرمسار و 
  . خجل است

 این گناهگار از اعمال خود شرمسار است و موافق آن دوبیتی اقتصار« 
  : »نماید میعرض 

  محتسب کول ام و هم نرخ نویس
  

  هم خطیب و نسل اعیان رئیس
  

  ام لیک از اعمال خود شرمنده
  

  ام زنده ام تا ام شرمنده بنده
  

 
  : وفات

العی در دست فانه از تاریخ و سال در گذشت راجی کولوي اطّمتاس
کنند در  میشاه جمال زندگی  ۀمحلّ گر ودر علی هم که اش هافراد خانواد. نداریم

العاتی چنین بارة دیگران اطّ که در حیف است شخصی. این مورد بی خبر اند
 یه حتّدربارة خود او کسی زحمت نه کرد است معتبر و خطیر براي ما گذاشته

ی که اوضاع جهان گاهی چنین گاه« بقول شاعر،. یادداشت کند هم سال وفاتش را
آید  میحیات او بر  ۀراجع به ادام »اخبارالجمال«که از  العیتنها اطّ. »ن باشداچن

عمرم تا پنجاه و «چون نوشته است  . حیات بود گیاینست که او تا پنجاه و سه سال
شاه  ۀم نیست آیا قبر وي در محوطاین هم مسلّ» .رفت ندوسال به غفلت رایگا

خود او در این  . وجود دارد یا خیر باشد می مقابر اجدادش ۀجمال که مجموع
  : مورد چنان اظهار نظر کرده بود

ایشان  ةرانسال حضرت شیخ جمال گرداگرد روضۀ منو ۀجماع«
د چون از ابتداي هوش تا حال لیکن بنده راجی محم. مدفون باشند

 ن
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بد دنیادار  شب و روز به طلب دنیا در بدر گردیده به مردم نیک و
و  فۀا جیینحدیث الد پیوسته و احادیث نبوي نیز به نظر گذشت

چون از حدیثات مرقومات ... ثنّخنیا مطالبها کالب و طالب الد
د بیشک رسیده ام بنابر آن براي خاك زث و دسگ و مخنّ ۀدرج هب

ثان و دزدان مردگان سگان و مخنّ«ناپاك خود مکان انداختن به 
  ».مناسب دیدم

تی در فوق آیا وصی هبنابر عبارت مذکور. پس خبري نداریم کجا دفن شد
العی در دست کجا سپرد خاکش کردند؟ اطّ اش هافراد خانواد. ؟ودباین مورد کرده 

خاك آمیخته شد  چون خاك با« قول شاعر مرثیه گوي معروف هند ه ب. آنها نیست
  . اهللا من باقی هوس .» همه چیز خاك است

  

  :آثار راجی کولوي
افراد  .کولوي است که ازو باقی ماندهظاهر اخبارالجمال تنها اثر راجی   هب
این تذکره را با سعی و کاوش بسیار نگهداري کرده اند و  ۀنسخ اش هخانواد

و اگر او غیر از . هیچ آسیب ندیده و سالم استهذا  ۀحقیقت آنست که نسخ
آنهم در دست ایشان محفوظ  مطمئنم که داشت میي آثار دیگراخبارالجمال 

   .ي است راجی کولوي تالیف و تصنیف دیگري نداشتپس ظن قو .مانده بود می
 

  تذکرة اخبارالجمال
  :سبب تالیف

 هارکردهق داشت و چنانکه خودش اظصوفیاي کول تعلّ هف با خانوادمولّ
پیدا کرده اي زیادي  هعالق و تصوف علم و ادب و عرفانه است از صغر سن ب

بسیار دوست داشت سعی کردند د را جد او که راجی محمد و پدرش یار محم . بود
گی او را ت بود که از بچاز همین علّ . آشنایی پیدا کند هاي مختلف که او با علوم

 و
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مختلف براي درس خواندن پیش علما و ادباي معروف آنزمان هاي  رها و قصبههبه ش
عقول و نقول وي در وطن خود علوم تحصیل  .فرستادند میهاي مختلف ر هش به

 هدر جاهاي مختلف که نزدیکی کول بودند مثل خورجه و میرتکول شروع شد و 
ه باید توج ، ضمن در. ه داشتدامغیره ا و آگره و سکندره راؤ و هاپور و

تذکره حاضر شاهد آنست که  کنیممهم منعطف  ۀاین نکت هب را خوانندگان گرامی
و کز علم اند هم مرهمعروف  غیر رهايهکوچک و شهاي  قصبه روزگار در آنکه 

  .ادب و عرفان و زبان فارسی بودند
 او در محیط  ةجهان کشود دید که خانواده د چشم بچون راجی محم

کرد و احوال و اعمال و  میف و عبادت و عشق خداوندي شناوري عرفان و تصو
او  ةن خانوادرابزرگوا اش ۀکه سرچشم بودراث فرهنگی آن مینشانگر اقوال ایشان 

د بوده ین ابوالمویالد العارفین و حضرت شیخ نظام شمسجمال مثل حضرت شیخ 
او  ةطبیعی بود او از همان کودکی از آن دریاي کرامت و عرفان که در خانواد. اند

ت صوفیاي کرام و عرفاي عظام در قلب بذر محب و اي بچشد همعطسرازیر بود 
  : نویسد می . ین شودزوي جاگ
معشوقان اله و محبان و محبوبان خداست بدانکه طایفۀ اولیا عاشقان و «

موجب بشارت است که نزدیک » یحبهم و یحبونه« : چنانکه اشاره قوله تعالی
  »ارباب حقیقت محبت حق قدیم است و محبت بنده حادث 

  یملپس بسوزد وصف حادث را گ     ی کرد اوصاف قدیم چون تجلّ
م ایشان از خالیق دبحر حقایق است و به برکت ق ۀاین طایف توضیح میدهد که

المحجوب نوشته که خداوند تعالی هرگز زمین را  چنانچه در کشف. دفع بال است
هرگز این ا ت ندارد وبی حجپس بعد از انبیا بهترین . اردگزلی نوت را بی م

 بران خدا اند نیمدرویشان ا«فرمایند که  میعبداهللا مغربی . مخلوقات اولیا اند
  ».شود میبندگان و به برکت ایشان بال از خلق مقطع 

قوتی قلبی چندان باید که ز نگار سینه که و شت صفاي باطن ااو عقیده د
او خود را در . غل و غش و حسد و کینه آلوده باشد به قوت باطنی پاك گردد  به

 ه
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هم پندارد که اصالً لیاقت کفش برداري آنها  میصف نعال درویشان و صوفیا 
در این ضمن از سلطان  .ندارد تا چه رسد به رقم کردن احوال و اوصاف ایشان

گوید که فرمودند شبی در خواب دیدم که فرشته طوماري  میابراهیم ادهم سخن 
نویسی؟ گفت نام دوستان  میپرسیدم چه . نوشت میچیزي و به دست داشت 

کن دوست دوستان گفتم من از ایشان نیم لی. گفتم نام من نوشتی؟ گفت نه .خدا
  . ایشانم و ایشان را دوست دارم

از شرمساري کردار «پندارد و  مید راجی خود را چاکر چاکران ایشان محم
آنها  ةبیشمار نامالیم خود خیال را چه مجال و توانائی که بنده عاصی را از زمر

دارین سعادت موجب ت ایشان که بهر حال محب چونگوید  میاما . » شمار آرد به
و سرخروئی کونین است به حال خود شامل دانسته براي رقم کردن احوال آن 

اطوار و ذکر رسل و « ااشتغال و ارتکاز ب .طایفه برگزیده خود را آماده ساخت
 قاو را تشوی »ةخالیق آفریدگار و زیارت مزارات و مالزمت صلحات ثقا ءاولیا
ل و اعمال و آثار و کرامات و تحقیق و ترتیب احواو جمع آوري و تالش  هکرد ب

  : صوفیاي مبین اقوال بزرگوران دین و
حضرت از به دریافت احوال و استبصار سیرت اعمال و اقوال آنها «

حال باالستفسار به کتب سلف و به شرف  ۀالم تا زمانآدم علیه الس
  ».نمود میلزوم و اتصال به قدوم فحال دیار به تکرار و اکتثار اشتغال 

احوال و آثار رجال  متداومکاوش  د با سعی مسلسل ومحم راجیپس 
دست آورد و ترتیب داد ه ماخذهاي عمده ب دینی و عرفانی را از کتب معتبر و
هاي  نسلي براا رو اولیا  ۀئماصوفیا و عرفا و  ةچون در صدد آن بود که یک تذکر

خانواده شان مهتمم و که ف و عرفان را تصو ۀسلسلآنها تا  پی خود بگزاردآینده در 
باشد براي نجات و  ي هف وسیلبراي خود مولّ ود نپاینده نگاه دار ی آن بودمتولّ
  : ارینبودي فی الدهب

هاي  از کتب معتبره استنباط و انتخاب نموده به نظم ترتیب سلسله«
تالیف قصار به  ۀب ساخته به اختیار اختصار نسخم و مرتّمنظّ اولیا

 ي
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قدر سعی به احضار مطالب و ه د که طالب بیرساناثبات و استقرار 
 ی لیل و نهار درهاظهار مقاصد خبردار و کامگار گردیده شاید که گا

حیات  ةثمر نجات و ۀاالخیار که وسیل ءیدوار به دعاف امباب مولّ
  » است اذکار و انحظار آرد

که در این تذکره  د این بوددیگر راجی محم عمده دفر این هعالوه ب
العارفین  جمال شمسشاه احوال و اوصاف جد بزرگوار خود حضرت مخدوم 

درج  را د و اوالد و احفاد ایشانین ابوالمویالد حضرت شیخ نظام ةکولوي نبیر
آنان جمع کرده به ضبط  ةبار العات دردر دسترس وي باشد اطّنماید و تاحدي که 

وام قرار ازدحام علی الد« روز مزار ایشان شب وبر  که چون گوید می .ورداتحریر بی
ت تا حال مرجع خالیق بوده است و از ابتداي حال تا امروز و از ابتداي مد» دارند

ایشان در نواح کول به افتخار نسب و حسب نهایت ممتاز و  ةاوالد و خانواد
   : بنابر آنپس  آشکار اند،
انساب مستلزم دانسته خواستم که در این نسخه احوال و اوصاف و «

و ... کولوي العارفین شمس حضرت مخدوم الواصلینةزبد االقطاب قطب
  » ضبطی در آرد هایشان به قدر دریافت واضح نموده ب اوالد

  
  

  : زمان تالیف
اخبارالجمال را در سال هزار و چهل و هفت  ۀف او نسخمولّ ۀمطبق مقد : سال آغاز
   : شروع کرد هجري

  و چهل و هفت به سال هزار و صد
  

  به آغاز این نسخه ترقیم رفت
  

سالها سال عمر به ارقام ذکر و فکر و دریافت احوال و قیل «نویسد که  می
  ».روف ساخت و ترتیب نسخه درخواستصو قال و مقال ایشان م

 الف الف
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ت و پی گیري ف زحمت بسیار کشیده با دقّواقعاً مولّ مبالغه،بدون هیچ 
ه آورددر تحریر  رشتۀ صوفیاي کرام جمع کرده و به ةالعات معتبر و کافی درباراطّ

   .است
بیش از شش سال براي تحقیق و گردآوردي و ترتیب مطالب این او  :سال اتمام

د شاه بادشاه در اخبارالجمال در عهد محم ةف تذکرقول مولّه ب. رف نمودصتذکره 
  : اتمام رسیده سال هزار و یک صد و پنجاه سه ب

»د شاه بادشاه ابن جهان شاه ابن شاه عالم بادشاه ابن و در عهد محم
اورنگ زیب عالم گیر بادشاه غازي سالطین هندوستان از اوالد امیر تیمور 

ها که اسامی آنها نوشته آید ارقام و  ابگورکانی این نسخه تالیف به کمک کتصاحبقران 
  ».انصرام گردید

ل سال االو ربیع ةبه روز سه شنبه غرّ« : نویسد میجاي دیگر تفصیالت بیشتر 
و در خاطر  پنجاه و سه هجري به اتمام و کمال رسیدو یکهزار و یکصد 

ف نسخه دو بیت بپدیدد مولّراجی محم :   
  سالبه پنجه و سه بر هزار و صد 

  

  ختم شد این نسخه اخبارالجمال
  گشت لقبش نیز اشجارالجمال  مشتمل شجره نسب و حسب جمال  
  

  
  
  
  
  
  

   : اسم کتاب
در تالیف تذکره  کولويف راجی اهداچنان که توضیح داده شد یکی از 

العارفین جمال کولوي بوده  حضرت شیخ شمس ةخانواد ةشجراحوال با ترقیم 
هر دو د که در انتخاب اسم تذکره این ده میمه تشریح است بنابر این در مقد

   : نکته را رعایت کرده است
 »چون از مشیق پیغمبر الیزال و ت حضرت ذي الجالل و تصد

ۀه جماعتوج اخبار  ن بهاولیاي عالی احوال این نسخه متضم
و حسب حضرت مخدوم شیخ جمال کولوي و هاي نسب  شجره

 الف ب
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ب و ملقّ» اخبارالجمال«ی به مذکور مسم ۀسخن انسال آن بود، بنابر این
  » .به اشجارالجمال گردید

   : گوید میر مکرّ
حسب که عبارت  ةاز ترقیم آن تصریح و ترتیب اسماء اجداد شجر«

االقطاب حضرت  نسب قطب ةاز پیران است و هم از اجداد شجر
بناء . العارفین کولوي به وضوح و انفصال رسید شیخ جمال شمس

مذکوره موسوم به اسم اشجارالجمال گردید و به  ۀعلیه نسخ
  » . الهی بفضله باید بخشید. خاطرم اخبارالجمال نیز گزید

کند میمامش را بیان تد در چهار بیت زیر اسم تذکره و تاریخ اراجی محم :  
  سالبه پنجه و سه بر هزار و صد 

  

  ختم شد این نسخه اخبارالجمال
  

  نسب و حسب جمالمشتمل شجره 
  

  گشت لقبش نیز اشجارالجمال
  

  گل مقصود ماروي جمال است
  

  زهی مطلوب ما کوي جمال است
  او ۀی در حریم روضیگر آ

  

  است جمال اندر جمال اندر جمال 

  

   

 الف پ
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  : ماخذ و منابع
مولّف با دقّت و تالش هرچه تمامتر کتب معتبر و مآخذ و منابع عمده را 

  : بعضی از آنها بقرار زیر است. کار برده و بآن استناد کرده است تذکره بهدر تالیف 
ین رازي، جامع البیان، درر منثور ام فخرالدماکبیر تفسیر  : کتب تفاسیر

قصص االنبیا ،ین سیوطیموالنا جالل الد .  
 ، هصحاح ستّ ، جالاسماءالرّ ، ةمشکو ، مفاتیح ، جامع صغیر : کتب احادیث

  ...فتاوي ابراهیم شاهی و ، هیطبقات حنف
تاریخ عالئی فیروز  ، طبقات ناصري تاج المآثر، ، طبري : کتب تواریخ
 ، تاریخ بدایونی ، طبقات اکبري ، یرحبیب الس ، واریخالتّ ةزبد ، شاهی، تاریخ گزیده

   ...بحر االنساب ، هفت اقلیم ، تاریخ فرشته
کتب  تعداد زیادي ازف مولّشود  مینامبرده کامالً آشکار هاي  از کتاب

  . را مورد استفاده قرار داده استآندوره تاریخ معروف و معتبر 
فتوحات  ، االولیاةتذکر ، کشف المحجوب ، الکینسراج الس : کتب ملفوظات

راحت القلوب،  ، انیس االرواح ، نفحات االنس ، عجائب البلدان ، الوثقی ةعرو ، مکّی
 ۀسفرنام ، اخباراالخیار ، سیرالعارفین ، خیرالمجالس ، فوائدالفواد ، اسرار االولیا

  ....دیوان نعمت اهللا ولی و ، گلزار ابرار ، مخدوم جهانیان
د نه فقط کتب دینی و عرفانی راجی محم : )منابع هندوان(پوتی هاي هندوان 

با او  ، برد میکار  هطور مآخذ و منابع ب هو ب کند میو تاریخی مسلمانها را بر رسی 
هاي سیورها و اچارنگ بهگوتی وغیره هم  کتب هندوان مثل مهابارتا و پوتی

  . است قرار دادهاستفاده ها را هم مورد آشنایی داشت و آن 
  : محتویات

 تذکرهاخبارالجمال مشتمل است بر احوال انبیا و اولیا و عرفا وصوفیا و 
افکار و احوال و آثار و کرامات ایشان و استبصار سیرت اعمال آنها از حضرت 

باالستفسار به کتب سلف و به « : دارد میچنانکه اظهار  فخود مولّ ۀآدم تا زمان
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تکرار و اکتثار و اقتباس خال خال از  صال به قدوم فحال دیار بهشرف لزوم و اتّ
و تحریر و تقریب و خیال و خصال آنها  آوردن افکارضبط  ل بهاداستانهاي کتب طو

کات ایشانو تاریخ تعداد وفات و مقابر متبرّ صفات استبشار تعریف و ۀو شم « .   
کند و تحت این عنوان  میشروع  » ذکر خالیق پیشین« ف تذکره را با مولّ

کند میل احوال پیغمبران سلف مثل آدم و شیث و نوح و ابراهیم وغیره درج او .
م و اوالد و امجاد ایشان و ی اهللا علیه وسلّد صلّبعد از آن احوال حضرت محم

ترتیب و فصول منقسم نکرده فقط او تذکره را به ابواب  . کند میبیان کرام  ۀصحاب
از ذکر چهار پیر و چهارده . ه استاشتدنظر  ردهاي مختلف صوفیا را  سلسله

ر که از آن سلسله ماخوذ و مستخرج اند هاي معروف دیگ خانواده و دوازده سلسله
عرفاي  در ضمن آن سلسله احوال و افکار و اقوال صوفیا و و کند میشروع 

احوال شیخ قادریه  ۀمثالً تحت سلسل. نماید میمعتبر آن سلسله را نقل  معروف و
 موسی و عبدالقادر جیالنی تا ابو نصر و ي سقطی و جنید بغداديمعروف کرخی و سرّ

آن سلسله مثل  »هاي بزرگوار هخواج«الن و و ذکر بعضی از متوسکند  میبیان غیره 
حمن عبدالرّ ، ین نقشبندخواجه بهاءالد ، ابوالحسن خرقانی ، شیخ ابو یزید بسطامی

  . نویسد می  جامی وغیره
تحریر  هچشت را ب ۀو عرفاي سلسل خچشتیه اقوال مشای ۀزیر سلسل

 ، عثمان هارونی ، چشتی دخواجه مودو ، بن زیدمثل خواجه عبدالواحد آورد  می
 ، ین گنج شکرفریدالد ، ین ناگوريحمیدالد ، ین چشتیمعین الد حضرت خواجه
فردوسیه  ۀدرمیان سلسل . امیر خسرو وغیره ، ین اولیاالد شیخ نظام سلطان المشایخ

 سلطان ولد وین رومی ین کبري و جالل الدالد ذکر شیخ احمد غزالی و شیخ نجم
   . آورد میشاه نعمت اهللا کرمانی وغیره  و

ال شیخ احمد اسود دینوري، ۀ سهروردیه مشتمل است بر احوبیان سلسل
مخدوم  ، کریا ملتانیزین ین ناگوري، بهاءالدسهروردي، حمیدالد ینالد شهاب

  .جهانیان وغیره

 الف ث
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شیخ ابوسعید ابوالخیر را به سه جهات تقسیم کرده  ۀبیان مشایخ سلسلاو 
خیر الدر جهت دویم شیخ ابو سعید ابی  ، ل شقیق بلخی وغیرهدر جهت او :است

حمن ابو عبدالرّ ، م عالوه بر ابو عبداهللا شیخ احمد جاموغیره و در جهت سو
جد  مثل است هم شامل کردهخود را  ةمی وغیره احوال صوفیاي خانوادسلّ

راجی شیخ جیون،  ، ین، شیخ جمال شمس العارفینالد د نظامابوالمویش شیخ امجد
راجی ن،راجی شیخ کم د شیخ یار محم)برادر (راجی شیخ عالم  ، )مولف جد

  . وغیره ف این تذکره مع ذکر اوالدد کولوي مولّراجی محم ، )فمولّ
عالوه بر احوال صوفیا، تذکره اخبارالجمال اطالعات زیادي دربارة وقایع 

ه و د با توجراجی محم. تاریخی و اشخاص و افراد مهم آندوره راهم در بر میدارد
 نگاشته و  ره را در اثر خودود وقایع آنباهوش اوضاع و خ ت نظري یک موردقّ

او مسافرت هاي  استروشن  اش هاز تذکر. هاي آینده حفظ کرده است براي نسل
روابط او . داشته است عهده  ههاي مختلف اداري و دولتی را ب ولیتئبسیار کرده و مس

ف را کول و شهر دهلی مولّ ۀصوفیا و عرفا در قصب ، خطیبان ، ةقضا ، امراء ، با علما
پیدا با اوضاع و احوال و اشخاص و افراد مختلف آشنایی  او قدرت آن بخشید که

ده اي مشاهد عو او ف دارد ق با زمان خود مولّالعاتی که تعلّعالوه بر اطّ ند وک
العات اطّ هماز آشنایان و دوستان و هم پیشگان است، بوده وقایع آن بچشم خود 

ع و معتبر و کتب . اندرس می دستشنه معتبر ب و لمفصنیز او از مآخذ و منابع متنو
از همین سبب  . استفادة خاصی نموده استتاریخ و تذکره و ملفوظات و احادیث 

است که تذکرة اخبارالجمال اّطالعات زیادي از تاریخ و فرهنگ هند را در بر 
  .دارد می

  

  :ارزش و اهمیت اخبار الجمال
   : باشد میالعاده  حاضر از جهات گوناگون حائز اهمیت فوق ةتذکر

  :و اهل تصوف فتصوراجع به العات سودمند و دامنه دار اطّ
ق داشت و صوفیا تعلّ هآوردبر قدیم و نام  ةیک خانواد هف خود بمولّ

 الف ج
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ت و باو تبلور مح ةتذکر. العاده با عرفا و درویشان داشته است عشق و ارادت فوق
عمر شان را  هاین طایفۀ منتخب و عاشقان صاحب دل است که هم هت او بدمو
دوست و کسب معرفت صرف نمودند و با خلق خدا راه رسمی داشتند که  طلب به

دست تهی داشتند و قلب غنی . گویا پادشاهان و حکمرانان اقلیم قلوب شان بودند
که کسی از او پرسید عرفان چیست؟ فرمود  گوید میچنانکه ابو سعید ابی الخیر 

میمانه که صاخالق  . بنهی و آنچه در دست داري بدهی يدل دار آنکه آنچه در
ادار کرده که احوال و افکار آنان را با وبه این بزرگواران داشت اورا کولوي  راجی

صحابه و  وپیغامبران  چنانکه گفته شد با ذکر .نماید مینقل تمام  تیدقع کیفیت و
 صوفی دیگر که مستخرج و ۀخانواده و داوزده سلسل دهچهار پیر و چهار وه ئما

مسلسل و  ۀمونظیک مل در او .کند میشروع را  اش هاست تذکرمنسوب به آنها 
  :کند میبیان باالجمال نرا آار احوال وترتیب 

  مکان ذات پاکش پاك از کون و   جهان  دو بعد حمد خالق هر
  گیر یاد  خانواده  از  نه  پنج و   پیر   چار بیان کنم بر تو  می

ل کسی که مختلف صوفیا سلسلۀ انتساب آن و او ةاسامی خانواد تحت  
معروف آن و کرامت و  يهاي آن سلسه و عرفا ویژگیو د وسلسله بآن پیر 

  : تشریح داده است مثالً ستایشان منسوب اه احوالی که ب
  : بیان خانواده عجمیه

  اول از نه خانواده عجمیان
  

  کز حبیب این خانواده شد عیان
  

  

  کره و غارعجمیان باشند اندر 
  

  

  وزو شب بانفس خود در کارزارر
  

  به قدر احتیاج از روزگار جز
 

  بر خود از دنیا نکردي اختیار
 

  : یان خاندان طیفوریهب
  بشنو از من این که از طیفوریان

  

  ه از با یزید آمد عیانوکین گر
  

  نام او طیفور سلطان عارفین
  

  اعتقاد اهل معنی این چنین
  

 را دریافته صد ده و سه شیخ
 

 از همه کس نعمتی دین خواسته
 

 الف چ
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  یافتند میچار کس ز آن خرقه اي 
 

 افتندب می از او دین را ۀرشت
 

   : کرخیان ةبیان خانواد
  گویم ترا از کرخیان میباز 

  

  شد ز کرخ این سلسله اندر جهان
  

  مولد معروف کرخی هست آن  جان جان ايکرخ نام موضع است 
  

   : سقطیان ةخانوادبیان 
  یانـبار دیگر می شنو از سقط

  

  سري این خانواده شد عیان کز
  

  وهصایم الدهر اند اکثر این گر
  

  وهکه ماندن ایشان در بیابان و ب
  

   : بیان خانواده فردوسیان
  بیان من  ردوسیان راــکنم ف می

  

عیاند ـین کبري شکان ز نجم الد   
  پیر وقتش بو نجیب نامدار

  

  رز بغدادي شما بو نجیب را
  

   : چشتیه ةخانواد
  یانبتو این  کنم اي خواجه با می

  

  از حقیقت هاي اهل چشتیان
  

 خواهد خواننده می کند گویا میهاي مختلف را بیان  ابیات مسلسل سلسله همینطور با
آن سلسله،  رو س آغاز  ، هاي مختلف قبل از بر رسی احوال صوفیا با سلسله

  .آن آشنایی پیدا کند ةدمعقاید عبا معروف آن و  اشخاص
 »سلسله ها«و بعداً به » خانواده«ل به فکر صوفیا را او سراجی کولوي مدار

خانواده چهارده  وقول اه ب. منقسم کرده است باشد میمستخرج از آن خانواده ها  که
. جالب گفته استو کی از آنها ابیات نغز ی ها دوازده و در بیان هر و سلسله است
در ذکر سلسلۀ نهم که صفویه است  . و دوازدهم قلندریه است ، ل قادریهاو ۀسلسل
  : نویسد می

  خانواده صفویه تاسع  اظهر است
  

  در خراسان و عراق اشهر است
  

  شیخ صفی الدین اسحاق اردبیل
  

  منشاء این سلسله واال طفیل
  

  : گوید می باشد مییازدهم که ساداتیه  ۀبارة سلسل در
  سلسله احدي عشر سادات دان

  

  شود هم ذات شان میواسطه آن 
  

 الف ح
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  در لطایف اشرفی نکته جلی است
  

  منشا جمله صوفیه حضرت علی است
  

  هدا امام حضرت حسیناشرف الشّ
  

  نیرتبت خالفت  هم طریقت هم 
  

دهد  میتشریح چنان به مشایخ مریدان اب سدربارة مریدان و مشائخ و انت    
 و وم به تلقیندیکی از طریق خرقه، . که انتساب مریدان به مشائخ به سه نوع است

 ۀخرق  - خرقه هم دو نوع دارد. آنه ت بودم سوم به محبت و خدمت و تادب و
طور ه ك و آن بتبرّ ۀدوم خرق. ا استویک شیخ گرفتن ر ارادت که آن فقط با

تاریخ تمام ه در یک بیت ب. باشد می اوك با مشایخ بیشتر از یک گرفتن هم رتبرّ
   :کند میاشاره   »وصف امامین« کردن
  هجرت هزار و صد و چهل و هشت ز

  

  رقیم وصف امامین گشتـــکه ت
  

  

 ارزش براي آشنایی رپتذکره اخبارالجمال یک ماخذ بسیار حقیقت آنست که 
مریدان  معارف و او از مشایخ و .باشد میبا احوال و افکار صوفیاي هند وایران 

رفان برگزیده و کرامات واقوال و اعمال و عشق اصاحبان سلسله هاي مختلف و ع
ارادت و طلب معرفت و علم قرآن و تفسیر و عجز و درویشی آنان سخن و 
کند که دربارة پیر خود ابوالفضل بن حسن  میابوسعید ابوالخیر نقل از  . گوید می

من فرمود چیزي از قرآن بخوان ه ب. دمگوید که شبی درخدمت او بو میسرخسی 
ابوالفضل سرخسی شروع  . »یحبهم و یحبونه«گوید این آیه را خواندم میابو سعید 

بدون آنکه  گفت بدون تکرار ووجه  ندو هفت صد و چ هبه تفسیر این آی کرد
   .تا اینکه آفتاب بر آمد و سخن او تمام نشد . به بعضی مشابهت دارد بعضی

را کجا  وي پرسید خدا مردي از«. کند مینیز از اقوال ابوسعید نقل  و
فرمودند کجاش جستی که نیافتی؟ چند تا رباعی از ابو سعید ابوالخیر نقل  ؟جویم

یکی از آنها . باشد میف براي مرض و تپ و درد مجرب قول مولّه کرده است که ب
  : شود میکه دربارة حلّ مشکالت است نقل 

  

 بی چون وچرا    ملک خویش پاینده توئیاي آنکه به 
  

  و از دامن شب صبح نماینده توئی
  

 سامهر صبح و   
  

 الف خ
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 اره قوي بسته شدهچبیمن کار 
[  

 از قفل قضا  
  

 شاینده توئیگشاي خدایا که گب
  

 ضاقاز دست   
  

با حال موالنا جالل الدین رومی  ي هراجع به عارف اجل و طالب شورید
 آمدند و میخدمت او ه که چهار صد طالب علم هر روز براي درس ب نویسد می
»ی که از غف است و فرمودة اوست که مراشعار ایشان سراسر معرفت و تصو

همچنین کسی را باید که . زمین بپرد اگرچه به آسمان نرسد اما از دام رهایی یابد
  .»ر گرددد و سبکساهدنیا بر يکمال نرسد اما از بال هدرویش شود اگر ب

مین قاضی حمید نویسد که مرید سو میدربارة شیخ حسن رسن تاب 
کرد و  میرسن تابی و زیسته است  میین ناگوري اند و در شهر بدایون در هند الد
شاهی روشن و را شیخ  وجه شهرت او براي کشف و کرامات و خرق عادات او به

شد خانۀ شیخ شاهی را  شعله ور نآتشی که در شهر بدایو. گفتند میضمیر نیز 
  .بسوخت و او هم مثل پروانه در آن آتش جان بحق شد و در بدایون مدفون است

سازد  میالعات دقیق و معتبر فراهم او دربارة مزارات بسیاري از صوفیا اطّ
مثالً دربارة مزار پیر علی . قین و پژوهشگران خیلی مهم استکه براي محقّ

الهور است و مزار والد بزرگوار ایشان در نویسد که درمیان شهر  میهجویري 
غزنین واقع در مسجد محرابش به نسبت مساجد دیگر مائل به سمت جنوب واقع 

  .شده است
ه مشروح نوشته است چون ب ل واحوال شاه نعمت اهللا کرمانی را مفص

  .ایشان نسبت داشته استه قول خود راجی کولوي از طرف مادرش ب
ضمن نقل و  نویسد میرا ولی ارادت اوالد شاه نعمت اهللا  ةشجرمولّف 
هم بیان کرده  یه اي از تاریخ دکن در هند و گلبرگه و شاهان بهمناحوالش شم

گوید که در وقت سکرات این  می . استنقل کرده  نیزاشعار شاه نعمت اهللا . است
  : بیت لطیف بر زبانش راند

  نعمت اهللا جان بجانان داد و رفت
  

  

  بر در میخانه مست افتاد و رفت
  

  

 الف د
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ایران  راجی کولوي نه فقط احوال و افکار صوفیا و عرفاي معروف هند و
رومی و جامی و سلطان  و ارمثل ابوسعید ابوالخیر و شیخ احمد جام و عطّ

هاي مختلف  ین اولیا و خسرو و چراغ دهلی وغیره تحت سلسلهالد المشایخ نظام
نقل حال صوفیان  اش هنویسد، یکی از اهداف عمد میآن بودند  هبکه آنان منسوب 

ها و شهرهاي و کوچک  هبق به دیه ها و قصد و متعلّبودنهند که زیاد معروف ن
ده با کربسیار احوال آنان را جمع آوري  فحصت و تاو با دقّ. بوده اند بنویسدهند 
ال کول و بلندشهر و طور مث هب .خود درج کرده است ةمعتبر در تذکر هاي حواله
و و پلول و خورجه  در نزدیکی کولاست بسیار کوچک  ۀیک قصبه که پلکهن

ه اي زیادي از این عد .جلیسر وغیرهو جاللی و نانؤ و سکندره راو و جهاجهر 
هاي جور و  مغازهبر ا متاسفانه عالوه و شهرها هنوز هم وجود دارد ام ها قصبه

سر و صدا و هیا و هو خبري از آن عالم گم  اجور و خیابانهاي پر از خاك ون
   : دنگوی می حالزبان  گویا به .گشته در آن پیدا نیست

  درد سر هجغد الحق مائیم ب حۀاز نو
  

  

  بنشانما بی کن درد سر گالدیده  زا
  

  

آن روزهاي طالئی این  هف اخبارالجمال که بباید سپاس گزار باشیم از مؤلّ
نام نیک رفتگان را  اش هکند و در تذکر میه ما را جلب قصبه ها و شهرها توج

  : شویم میمثال چند تا ازین را در زیر یاد آور تبرك بطور  .سازد میزنده 
از بغداد به هندوستان آمد و در موضع بهته که در  -شیخ عبد اللّه بهتی«

از خوارق او مشهور است که اگر دزدي  .نواح دهلی است سکونت ورزید
موضع  ںشد و از آفت دزدي همه ساکنان آ میبه قصبۀ بهته بیاید نابینا  خواست می

و ت عمر ایشان از صد سال تجاوز کرد و در سنه یکهزار و سی مد .محفوظ بودند
  ».هفت یا هشت هجري وفات یافت و قبرش در موضع بهته است

  

کول سکونت داشتند اما بعضی از  ۀدر قصب سید غازي بن سید گهاسی«
اوالد او به قصبۀ جلیسر رفتند مثل میر محمد شاه و حافظ عظمت اللّه وغیره و در 

  .»آنجا شهرت دارند

 الف ذ
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ن در قصبۀ رنبیرپور نواح الکنؤ توطّ ، یحص روتخلّ به میر جعفر شاعر« 
  » معروف بودند اختیار کردند و

هاي کوچک که در دیه ها و قصبهرا اي زیادي از صوفیا و عرفا  ههمینطور عد 
 حسب و نسب و ةاي از اقوال و شجر هکند و شم میکردند متعارف  میهند زیست 

 شاعر بود چند تاو اگر . کند میسلسلۀ ایشان و اقوال و کرامات ایشان را درج 
  .نماید میبیت هم نقل 

  

  : ب به راجیصوفیاي کول ملقّ
نقل  وفی ت غایی تالیف تذکره اخبارالجمال معرّعلّ چنانکه گفته شده البتّ

احوال صوفیاي سلسلۀ شاه شیخ جمال بوده که اغلب ایشان به خانوادة خود 
اذکار و اقوال  بسیاراردات  و يت نظره و دقّپس او با توج . داشتند میق ف تعلّمؤلّ

د و همینطور براي ما وخ ةخانواد هتحریر آورده براي انسال آیند ۀرشت هرا بایشان 
شیخ سید  د که همراه باین ابوالمؤیالد از شیخ نظام .شته استگذا می   خوانندگان

اتمام ه کند و با ذکر اوالد خود ب میین از غزنین به هند آمده بودند شروع نورالد
شاه جمال بودند  ةکول که از خانواد ياز صوفیا تناحوال تقریباً چهل  .رساند می

را » راجی«  اغلب ایشان قبل از اسم خود نسبت و لقب .در این تذکره شامل است
ن لقب جزو اول اسامی صوفیاي آف توضیح داده است چطور مؤلّ . برده اند کار هب

ین از جد مادر خود این قول او پدر شیخ شاه جمال الده ب. گردید اش خانواده
ین بی ساران خواهر حقیقی سیدالسادات میر نورالدنسبت را دریافت و چون بی 

مبارك غزنوي بود که به ده واسطه از اوالد زید شهید بن امام زین العابدین بن 
امام حسین است و سییوخ شیخ شیخ الشّ ةین مبارك خلیفه و خواهرزادد نورالد

حضرت  ةین سهروردي است بدین طریق بی بی ساران نیز خواهرزادشهاب الد
باشد میین سهروردي شهاب الد .ین ابن حضرت مخدوم پس چون شیخ جالل الد

ابوین شیخ جمال ابن شیخ عبداهللا ابن شیخ نظام الدد از قصبۀ کول به قصبۀ المؤی
د د شاه بن سیراجی حامد شاه بن راجی محم ةمانک پور تشریف بردند با همشیر

 الف ر
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ین مثنّشهاب الدد حسامی بن سی یالدن بن سیین گردیزي که از هفت د شهاب الد
د از ایشان پسري تولّ .ازدواج فرمود قی استنواسطه در اوالد حضرت امام علی 

   : ف درین موردمؤلّاز  بیت ،شد که شیخ جیون اسم گذاشته
  شیخ جیون وین که بد زالد جالل

  

  اسم روشن که راجی لقب او بر
  

  

ین الد د شهابجالل مخدوم جهانیان بر انسال سید ل سیتفو د بهگوی می
شیخ جیون چون نبیرة  .قیام و قرار یافت »راجی«گردیزي مذکور در مانکپور لقب 

از ارث پس بطور راجی حامد شاه است  ةمخدوم شاه جمال که خواهر زاد
   .شد» راجی«  ب و مسمی بهخانوادة مادرش ملقّ

  چو راجی شیخ جیون خوش نسب داشت
  

  

  تشادز جد مادري راجی لقب 
  

  

و کول و پلکهنه و نانون  ۀدر اوالد راجی شیخ جیون سکّان قصب«گوید  می
برقرار است چنانچه الحال  کی بحال ویجاللی هنوز لقب راجی بر اسم هر  ۀپرگن
ه یکهزار و یکصد و پنجاه و یک هجري است فرمان امالك به مهر سلطان نس

که حساب تحریرش مدت دو صد سال و چهل  سکندر بن سلطان بهلول لودي
هر کسی و  ةچهرفرمان آن  .تی دارمسنام اوالد راجی شیخ جیون به د سال باشد به

اند کسی که اعتبار ندارد بیاید که در  نام سه یشت ملقّب به لقب راجی مرقوم
کور و لقب راجی از ارث ننیهال ذاین قربت و اتّصال مبر  عالوه  .نگاهش دارم

ح و منظور است از ا دي سندي میر غالم حسین وبمروزین العابدین  تدا تا حال سی
رائچی به هغالم علی انسال حضرت امیر محمد ماه ب ابناء میر غالم محمد و

استماع اخبار متواتر از آباي بزرگوار خود محرم و خبردارند که تا همچو اسالف 
  .» ندرخود باال ستقالل بر آن مقرّ و مقال دا

ناشی از » راجی«لقب گر جمال مقیم علی شیخ شاه ةافراد خانواد قول به
آنست که صوفیاي این خانواده نسبت و سلسلۀ ارادت خود شان را با یکی از 

  .کردند میاصحاب پیغمبر باسم رجا بن ثابت استوار 

 الف ز
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کردیم احوال چهل تن از صوفیاي کول و خانوادة شاه  ضچنانکه عر
اقتباس مختصر از بعضی آنها در زیر نقل  . شود میجمال در این تذکره دستیاب 

  : شود می
س سرّهراجی شیخ تاج الدجابن راجی شیخ جیون مرید پدر و  ین قدد 

ایشان کشف و کرامات و خرق عادات از  اهل ابرار بودند و ،ود بودهخبزرگوار 
بزرگوار خود مخدوم شیخ جمال بیرون  جد ۀقبرش در روض . نیز بوقوع رسیده اند

  . اخبار استقرار استه محجر ب
ابن خواجه لهره ابن راجی شیخ جمال  راجی شیخ خجمشه قدس سرّه

ی خود داشته اهل کشف و ئابن راجی شیخ جیون مذکور نسبت ارادت آبا ینالد
  . دکرامات و خرق عادات بودن

 پسر سیوم شیخ عبدالصمد نمازي و ریاضی به نادراي اوقات گذاري شیخ مداري
و هفت  هفتادرا دریافت و به عمر  هالفاقةليلمعراج الفقراء  هتا اکثر درج هداشت ک

 هبعد روز سیوم برادر خود شیخ کمن مرحوم به اول شب یکشنب هبود ک هسال رسید
 تخت رحلت ساجنّه بست و دو هجري بهزار و یکصد و یک هان سنضهم رمشانزد

قبر شیخ کمن ساخت و الحال از تمامی انسال  ةشرقی پائین چبوتره و قبر ایشان ب
محمد یوسف برخورداري خود و عبدالصمد  ر بن شیخ مداري معایشان شیخ کبی

الفقر  ۀبرادري به وسیل ۀکس در جماع ههر سبن شیخ مداري مذکور  هبن حمز
  . حضرت باري به رزق یاري کند تا جاري باشد هدارند کعمر گذاري  فخري

ف بر مؤلّ ةالعاد ر فوققدرت و تبحاخبارالجمال هاي تذکره  یکی از ویژگی
هاي  او سلسله. باشد می صوفیا و اشخاص و افراد مختلفهاي  انساب و شجره

ت حاوي بر یک صفحه یا بیشتر اقها و انساب را که بعضی او و پیچیده شجرهدراز 
هن دراك و حافظۀ فوق ذاین نه فقط نشانه ایست بارز از  . کند مینقل  باشد می

 .هم هست اعتبار و ارزش محتویات تذکره او بربلکه ضامن  ، فالعاده مؤلّ
  
  

ژ الف  
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  :العات تاریخیاطّ
آن ت اهمی ، ر ارزش صوفیا استپ اخبارالجمال نه فقط یک تذکره بسیار

  .مسلّم استتاریخی هم طور یک ماخذ معتبر و مهم  به
»طبق علیگر دسترکت هستاریکل سروي«   (According to "Aligarh Historical 

Survey"): 
"The significance of the book for local history cannot be over emphasized. 
Various important officials and persons of Aligarh, otherwise un-traceable 
from any other source have been identified from its pages. Similarly, 
various extinct tombs and buildings have been located through the 
information provided by this book. He speaks of there being nearly one 
thousands graves and tombs around the city of Koel. He, has however 
actually mentioned only two hundred and fifty of these".    

ر صوفیان هند اد در نظر داشته باشیم اخبارالجمال نه فقط احوال و افکیبا
حقیقت آنست که این تذکره یک ماخذ بسیار معتبر  ، دارد می و ایران را در بر

ت ص و دقّخ نخبه با تالش وتفحکره مثل یک مورذف تمولّ .بشمار میرودتاریخی 
ره را ضمن ود خی و فرهنگی آنیی و تارسقایع سیاوضاع و ونظري هرچه تمامتر ا

در دانیم راجی کولوي  میچنانکه  .زمان درج کرده است فیا و عرفاي آنواحوال ص
او نرخ  .داشت میعهده ه ولیت هاي مختلف دولتی را بئزمان گورکانیان اواخر مس

مسافرت هاي بسیار نمود،  ،محتسب و خطیب شهر بود و کوله درنویس غلّ
را در دهلی که پایتخت شاهان مغول بود سپري کرده  ي زیادي از عمر خوداساله
همه این باعث شد که  .داشت یداران مختلف دولت روابط خاص امرا و عهده و با

ه العات معتبر باطّ و دوره آشنایی زیادي پیدا کرد احوال آن راجی با اوضاع و
ه چشم خود مالحظه کرده ب قایع و امور دولتی رااین وبعضی از او  .دست آورد

العات تاریخی و فرهنگی و اي اطّ پس تذکره اخبارالجمال مخزن عمده . بود
شمرده  تاریخ  ةخذ عمدآدر م شایسته آنست کهو  باشد یماقتصادي هند  سیاسی و

و فرهنگی و مخصوصاً دربارة قلعۀ کول و عالقۀ کول و اوضاع اقتصادي  .ودش

س الف  
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یک  الجمالراخباین ایبک وغیره و فتح کول در زمان قطب الدمنطقه مشاهیر آن 
 .باشد میمنبع بسیار پر ارزش 

آید  میالعات تاریخی مهم که در این تذکره بدست تا مثال از اطّچند  فقط
  : شویم می ردر زیر متذکّ

   تاریخ زمان آشنایی با یک ماخذ عمده ایست براي  اخبارالجمال ۀممقد
غوري ها و سلطان معزالدد سام عرف شهابین محم ین غوري و تسخیر دهلی الد

 دراجی محم . ایبکین الد کول از قطب ۀمنطق کول و ۀفتح قلعو و ادست  از
دوره فتوحات سالطین دهلی که همزمان  ت هرچه تمام تر واقعات آنبا دقّ کولوي

 : کند میمه بیان مقد هند بود در ش بهدادجابا آمدن 
»چون سلطان معزالدد سام عرف شهابین محم ین غوري با الد

ثمانین و  لشکر یکصد و بیست هزار سوار در سنه ثمان و
بویه بعد از شکست سال گذشته از غزنین النّةمن هجر ئۀخمسما

ري وهمان موضع ترا مراجعت نموده باز به هندوستان رسیده بر
سابق  ۀکنار آب سرسوتی که هفت کروهی تهانیسر و میدان محارب

 ۀبود با راجه پتهوره والی اجمیر و کهنده راي بهادر برادر راج
صد سوار و سه مذکور والی دهلی قوم راجپوت چوهان که سی

هزار فیل در آن معرکه همراهی داشتند جنگ نموده ظفر یافته 
کهنده راي مذکور را در جنگ کشته و پتهوره گرفتار را به قتل 

  ».هدرسانید و خود در اجمیر تشریف بر
ین غوري غالم الد دهد که پس از پیروزي در جنگ شهاب میاو توضیح 

طور   هکهرام که هفتاد کروه از دهلی واقع بود ب ۀین ایبک را در قصبالد خود قطب
شمال هندوستان است  هاي سوالک که در به کوه خود جاي نشین خود گذاشت و

تج منهند که ه وي ب ۀلمف پس از محمود غزنوي و حقول مولّه ب. ت کردرمهاج
ن بنهاد و بیخ و  م بود که اسالم در هندوستان پابود این بار دو هاسالم شد ۀبر غلب
ف خویشان پتهوره میرته و دهلی را از تصرّ ۀین در همان سال قلعالد قطب. گرفت

ش الف  
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ه کول را ب ۀاو رود جمنا را عبور کرده قلع 589 سنه در . و کهنده راي بر آورد
ثر آچنانکه حسن نظامی در تالیف معروف خویش تاج الم ، ف خود در آوردتصرّ

ۀف قلعمولّ. ذکر کرده است باشد میین سام که تاریخ همزمان با سلطان معزالد 
رج « دهد که میگوید و توضیح  می هات قلّاع هندکول را از معتبر ترین و ام سر ب

برج ارت نبود که به انتهاي صآن ب شود و چشم را میکول در برج دو پیکر  ۀقلع
ه بیت زیر که ب . هم به قلّه آن برود تیز و تگ توانست با میبرسد و هیچ کس ن
  : کول نوشته است ۀف است در وصف قلعظاهر از خود مولّ

  

  نه بامش را گزند از ابر و خورشید
  

  

  و باران دیب از باهش را نمبو هن
  

ین ایبک و امرا و وزرا الد کول افواج قطب ۀپس از فتح قلعف قول مولّ  هب
 پراجی اس. آمده نشا دست هوال و غنائم بی شمار بملشکریان در قلعه رفتند و او 
  : دست لشکر ایبک رسیده بود چنین بیان کرده است هکول ب ۀکه از قلع ییها

باد مسیر طایر  ، یک هزار اسب آب سیر، خاك سیر آتش طبع«
آهو تگ که هر یک از آن باد  ، غضنفر رگ ، مرغ طاقت سی ، حرکت

از  بدیهی است او» نمود میان ژیت شیر قو هیکل پیل دمان و ،نیاپا
چون حسن نظامی هم در  .ثر استفاده کرده استآالم ف تاجمولّ

ین ایبک دست لشکر قطب الده کول ب ۀکه از قلع انیپاسوصف 
تن به کردار مرغ تیز پر بر روي هوا جسدر «  :نویسد میافتاده بود 

و به آسیب گوش سنان آسا آثار خدشه بر روي ماه پیدا  گذشت می
بست و قدم  میگور و نخچیر راه به سرعت مسیر بر و آورد  می

گذارد و به شرارت سم خاره  میسرع چرخ تیز گرد مر پیش دسبقت 
نعل صخره شگاف در  احهسوخت و به قد می   نجم پرن  ةشکن دید

افروخت و به آسانی بر طریق تنگ و  میدل سنگ و سندان آتش 
 ».رفت میراز در د ل و  دشوار چون خواب در چشم 

ین الد همین آوان چون خبر رسید که سلطان شهاب ف درقول مولّ  هب
خدمت سلطان ه ک از کول ببین ایالد قطب ، وج داردغوري قصد بنارس و قنّ

ص الف  
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و  هساز طال و یکی با ساز نقر ا سب تازي و دو زنجیر فیل یکی با صد پیوست و
ه ت خاصعبا خلو سلطان او را ساخت  میپنجاه هزار سوار پیشکش سلطان غور 

بنارس با سی  وج وی چند والی قنّجراي . پیشرو لشکر خود ساختسرافراز نمود و 
حشم و . چندوار و اتاوه شکست یافت ۀا در حوالی قصبنمود ام فیل محاربه صد

سلطان مذکور پس از فتح . ین غوري افتادالد دست شهاب بسیار به ۀفیلها و خزین
چون از آن . م آن نواحی را تحت فرمان خود گرفتوج تا به بنارس رفت و تماقنّ

کول را مالحظه فرمود و آنرا به  ۀکول آمد و قلع ۀطرف برگشت طرف قصب
در  نائب خود ین ایبک را جاي نشین والد قطب . ین اغلبک سپردالد حسام

از اثناي راه آن فیل سفید که  . از دهلی قصد غزنین نمود دوخداد و قرار هندوستان 
ین ایبک که او را الد دست وي آمده بود براي قطب هاز جی چند والی قنوج ب
  . فرزند خوانده بود فرستاد

ین سام به غزنین هندوستان نویسد پس از برگشت معزالد میراجی 
آب نیالب  در ماه شعبان او کنارق .ه 602در سال . چهارده سال زیر حکومت اوبود

زنین غم ماه شعبان در از دست فدایی نام کوکهر شهادت یافت و بست و دو
  .مدفون شد

  : نویسد می تر لثر در این مورد مفصآتاج الم
خدایگان روي زمین از پشت اسب کیکائی به خرگاه خواب « 

کارد ه ست بدقتی قومی ناپاك وو در چنین  ....گاهی در آمد
روان  شاهجهان چون ابر و باد دوان وبردند و سوي خوابگاه 

الح داري و در فراش نوقی را شهید کردند صگشتند و بر فور 
 و یک دوتن از آن سه چهار خونخوار سوي شاهجهان دار

شتافتند و سبک پنج شش زخم گران بر شهریار ا قلیم روان 
ره مبشّ ةکردند و مرغ روح او پرواز کنان سوي ارواح عشر

   ».شتابان رفت
   : ین سام را نوشته استبیت تاریخ شهید شدن سلطان معزالد جی در دورا

ض الف  
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ینشهادت ملک بحر و بر معزالد  
   

  

  کز ابتداي جهان مثل او نیامد یک
 

  

   فتاده در ره غزنین به منزل دمیک  ودو سال شش صد شعبان به ةغرّ سیوم ز
  

ذیقعده ششصد و سه بر ین ایبک روز سه شنبه هیجدهم سلطان قطب الد
صد و هفت در شهر الهور وقت چوگان بازي شتخت دهلی جلوس نمود و در ش

م مرگ او آن گوید که روز سو میراجی . ا مدفون شدجمرد و همان از اسب افتاد و
 .ین سام به او داده بود هم مردلدافیل سفید که سلطان معز

دن اجداد خود از ذکر آم هک راجی ببین ایپس از بیان مرگ قطب الد
گوید در همان زمان جد حضرت شیخ جمال  می. پردازد میهندوستان  غزنین به
ین شیخ االسالم حضرت شیخ نظام الد) فمولّ جد( العارفین کولوي، شمس
العارفین غزنوي و  حمن شمسحضرت خواجه عبدالرّ ةنبیر امیر دهلی دابوالموی

هند آمدند و در نواحی   غزنوي از غزنین بهین مبارك د نورالدامیر سی ةخواهرزاد
معروف بود، سکونت گزیدند و  »جاللی«و  »کول«اسم ه کول که ب ۀدوآب در قلع

 ارق ووفیض با خ ۀچشم«  نویسد می .مرتبت بخشیدندآن سرزمین را زیب و 
 ۀقلع بلکه تسخیر ، مثل حین حیات جاري است کرامات از مزار شریف ایشان

  .بود قدوم شیخبرکت   مذکور به
راجی  . د شاه یکی از فاجعۀ بزرگ آنزمان بودحملۀ نادر در عهد محم

ه سبب نزدیکی به دهلی ب  هکرد و ب میکولوي که در آن روزگار در کول زندگی 
یران و سلطان مد شاه و نفاق باهم ااوضاع و احوال آن شهر و کیفیت دربار محم
م و زبردستی سرکشان و منتفی گشتن وقوف تمام داشت، حملۀ نادر را نتیجۀ ظل

هند و جنگ بین دو  او استیالي افواج نادر به. پنداشت میحق پرستی و انصاف از 
دهلی و قتل   هد شاه و ورود نادر بلشکر ایران و هندوستان و هزیمت لشکر محم

   : کند میبیان  بالتصریح عام که در دهلی رخ داد
ند خود پسند عاري به ذکر حضرت ه ۀدرین اوقات چون جماع«

 وا خواب غفلت روا داشت و نقاق اتّفاق باهحرص و  باري دلبند به

ط الف  
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پرستی و  تا آثار حق هپنداشت کم امیران و سلطان را نیز تمام آفاق ه
سرکشان هنگامه  در هر اطراف به ظلم و زبردستی هشتگانصاف منتفی 

برخاست و بعضی عقالي اهل افکار درست اندیش دور بین به جیب 
یکایک از  هدرخواست ناگا ها خود را گوشهبار آنرد بارعدم ه یش بک

نادر شاه قوم مغول افشار مالک لک سوار  هل داعیها مشیت پروردگار
  . »ندوستان شتافت هاز ملک ایران بنابر تاخت بر 

  : نویسد مید قع شالی وقتل عام که به امر نادر شاه در دهة دربار
»امراي دیگر استیالء یافت،  ۀد شاه و جماعنادر شاه به محم

لی رسیده به روز ده به لشکر ر دومع ه بعد از آنجا نادر شاه
ۀ د شاه داخل قلعه به ذات خود مع محمحجالم ذي نه جمعه

بر بنالی گردیده به روز یکشنبه یازدهم ذیحجه سنه الیه ده
ان دهلی واقع گشت آنها را به رفع تقصیر کبیر که از سکّ

د ناموس تمام سه پهر قتل عام ساخت و خانمان سلطان محم
ان و قدمگاه اثناء راه نهیب و تاراج نموده شاه و امیران و سکّ

و دو  پنجاهفتم صفر سنه یکهزار و یکصد و ه به روز شنبه
عزم وطن خود ایران  جري نادر شاه به رضا و رغبت بهه
  .»لی را گذاشتده

د بست و دو روز از فضل الهی محم دو ماه و بعد از« نویسد  میسپس 
ور ظه هنادر شاه ب ۀوقایع دیگر که در زمان حمل راجع به .شاه خود را باز دریافت

د اینکه بخشی الممالک خواجه محممثالً  .شود میالعات کافی دستیاب آمد اطّ
عاصم یک کرور روپیه مهم سازي صوبه دار بنگاله داخل سرکار بادشاه نمود و در 

شنبه ارروز چه بین اندري و کرنال در قتل نادر شاه مجروح گشته بهنادري ما ۀفتن
ر خان و پسر رتن راي مظفّ  .بدرود جهان گفت 1157شانزدهم ذیقعده سال 

  ».ودندپیشکار جدال نم
  : نویسد می ،م که منصب دار بود در آن وقت شهادت یافتبرادر مولّف ه  

ظ الف  
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به طریق امانت بیرون کرنال سپرده بود پس از چند ماه از آنجا بر آورده به «
حضرت شیخ شاه جمال جد خود مدفون  ۀکول در راه روض ۀغربی بیرون قصب

  . »شد
هاي  اخبارالجمال اطّالعات زیادي از اشخاص و افراد طبقه عالوه برین

، ازمین دارها بخشی ه ، ها محتسب ، ها مانند قاضیداران آن زمان  و عهده مختلف
، اي قدیم و یادگاري مزاراتت بناهدارد و کیفی میعلما و ادبا را هم در بر 

. کند میرا بیان مانده اي شهر و اطراف کول  ، و آثار بجااي باستانیه ساختمان
کول در  ةورداي معروف و نام آه تاریخ خانواده ةالجمال نه فقط ماخذ عمداخبار
شهرهاي  نواحی کول مثل سکندرا راو و  ايفامیل ه ة، در بارباشد مید آن عه

و و جاللی ئنل و ناو چندوسی و تپ )علیآکرا باد ف(اترولی و جلیسر و اکبرآباد 
بررسی تاریخی «طبق دستاویز  .دهد میدست ه معتبر بالعات وافر و وغیرهم اطّ

الجمال تر از اخبارکول ماخذي به ۀی منطقآشنایی تاریخ محلّبراي  »ۀ  علیگرمنطق
داران و  ه اي از عهدهعد ةدربار تالعاّطنطور براي ادر دست نداریم و همی

 ةدور به ویژه براي آنها که خذي است بهالجمال تنها مام علیگر اخباراشخاص مه
بعضی از مزارات و مقابر که نشان شان گم شده بود  .ق داشتندگورکانیان اواخر تعلّ

   .یافت شده استباز همین نسخه ۀاز وسیل
ل العاتی بسیار مهم و مفصنواحش اطّ و کول و گرد ۀقصب ةف دربارمولّ نیز

ان سکّ ، مینار کول ، نواحی کول ، مثل : خود جا داده است ةدست آورده در تذکر هب
مسجد  ، کول ۀقلع ، صاحبان کرامت مارهره ، مزارات مشاهیر کول ، قرب و جوار کول

   .ان کول وغیرهسکّ ، جامع کول
 ةعنوان یک تذکر سزاوار خواهد بود اگر گفته شود اخبارالجمال نباید محض به

چون راجی  ،ی گردد بلکه مانند یک ماخذ معتبر تاریخ نیز شمرده شودصوفیا تلقّ
کولوي بسیاري از حقایق نوین و مهم و آگاهی بخش ارزنده براي ما فراهم کرده 

ع الف  
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تاریخ قرون  اي عمده ايه حقیقت آنست که اخبارالجمال یکی از مآخذ .است
العات و ف در البالي نگارش احوال صوفیا اطّو مولّ باشد میوسطاي هند 

هاي  منبع آگاهی حاضر از حیث ةتذکر. ما رسانیده است همعلومات تاریخی را ب
ی فراهم حف بیان وقایع صحیمولّ . تاریخی، اداري و فرهنگی بسیار ارزنده است

عالوه او  به. ت و گاه گاه مسائل و امور اداري را نیز توضیح داده استسکرده ا
  .ل دربارة رویدادهاي زمان خود را نیز داردالعات دست اوت داشتن اطّیمز

  
   : سبک نگارش

ا بعض ام. طور عمومی سبک راجی کولوي ساده و بی پیرایه است هب
هاي غیر مانوس و جمله هاي دراز و گاهگاه بدون فعل و  اوقات کار برد واژه

اقد از ف درازنویسی عبارت وي را ژولیده و ة واسامی و انساب و شجرآوردن زنجیرة 
امروز مفهوم و معنی اده کرده که فر او از بعضی لغات استوهمینط .سازد میجزالت 

 .محل استعمال اضافت را هم در بعضی جاها نادیده گرفته است. مختلف دارد
اشعار و ابیاتی که از آن مولّف است و در متن تذکره از آن استفاده شده در بعضی 

چشم  جاها ساقط از وزن است و تفاوت بین بحر دو مصراع یک بیت هم به
   .خورد می

..................................  
  

 هتدوین تذکرو  تصحیحمنّان و متعال کار  ایزدتوفیق ا هدایت و باآلن که 
مسئولیت در این  هآنانک همهداند از  میالزم  ،است هرسید یاناه پب اخبار الجمال

  .نمایمب اند تشکر هدکر يرخطیر با بنده همکا
ین الد د احتشامدکتر محماول شخصی که من مدیون ایشان هستم آقاي  
حقیقت . باشند میمرکز تحقیقات فارسی زبان فارسی در و استاد  بنده شاگرد

و  ایشان تدوینجان فشانی، دقّت نظري و کوشش المتناهی بدون  آنست که 

غ الف  



 
 
 
 
 

   اخبار الجمال 
 

هشگر جوان و با وپژ نیا ريامگاک پیروزي و. اشتدنامکان  خهسناین تصحیح 
  .یمانم میت السمخداوندي  هدرگاسواد را از 

دانم تشکّر صمیمانه از افراد خانوادة مولّف تذکره مثل  میوظیفۀ خود   
یم که اخانم کهکشان خلیل و شوهر ایشان آقاي طارق جمال شمسی بنم

اهم نسخۀ اخبار الجمال را به دست من دادند و اطّالعات معتبر دربارة ترین و  قدیم
  .ما ارزانی فرمودند  گاه شاه جمال به و زیارت اش هو خانواد شیخ شاه جمال

سپاسگزاریم که امکانات براي چاپ این کتاب م هدولت ایران سؤلین از م  
  . فراهم ساختند

کارمندان خانۀ فرهنگ ایران، دهلی نو و مرکز تحقیقات فارسی که در 
  .چاپ این کتاب کمک فرمودند الئق تشکّر و سپاسگزاري قرار گیرند

در آخر به مناسبت عنایاتی که براي چاپ اخبارالجمال از ساحت مبارك 
رئیس محترم دانشگاه اسالمی علیگر جناب آقاي ضمیرالدین شاه نصیب این بنده 

. نمایم میو مرکز تحقیقات فارسی شد از صمیمیت قلب تشکّر و سپاسگزاري 
  .       بدون توجه ایشان اتمام این کار ممکن نبود

اما . از کار در آید ح و بی غلطام تا متن و تدوین منقّ الوسع سعی کرده یحتّ
از صاحب نظران و معذرت خواستگار  احتمالی براي اشتباهات و اغالط

  .امید آنکه با دیدة اغماض بنگرند. باشم میدانشمندان 
خدمت آقاي دکتر مهر الهی براي لطف بی پایان   سپاسگزاري بی نهایت به

  .میشه بر حال ماستایشان که ه
  آذرمیدخت صفوي

  
  

  :علی گر/ کول  *
معروف است در » گر علی« اسمه که امروز ب )Koel/ Kol(تاریخی و قدیم کول ۀقصب

بود  ياسم دیو »کول« روایت اسطوره در . کتب تاریخ و روایت اسطورائی هند جاي خاصی دارد

ف الف  
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و آن نواحی دوآب زیر حکومت  آن نواح کشته شد »اهیر«هاي  رام با کمک قبیله لادست ب هکه ب
روایت قدیم  به Atkinson Edwinایدون ایتکنسن جاي دیگر  .1بال رام آمد و او اسم آن را کول نهاد

 ۀقلع. ندنهاد میالدي بنا 372که راجپوت بودند در سال  »دور«کند که کول را قبیله  میهند اشاره 
د داشت این حدس را که در مرکز شهر وجو »قلعه دور«اسم ه قدیم و منهدم شده راجپوتان ب

   .2کرد میتصدیق 
کمپیلیه  ۀنویسد که باشندگان منطق میهند تهاکور دیش راج معروف خ مورKampiliya 

این نواح آمدند و در جنوب ه کمپلیه ب ۀاز منطق نناآ. شناخته شدند Kol Koil/اسم کوئله بعداً ب
 »کول«اسم ه بعداً کمپل گره ب. آباد کردند »هرکمپل گ«اسم ه شهري بمشرق رودخانه گنگا 

شهرت  »کول«یا  »کوئل«اسم ه قرن هیجدهم علی گره ب از نویسد قبل میاو . 3معروف شد
آن یک منطقه اي . درویشی یا دیوي بوده باشدیا ی یا کوهی یاسم قشري یا جا» ولک«داشت و 

  . سرسبز و پر از درخت و آب بود
بود که  در دست راجپوتان »کول«هنگام ورود مسلمانان و محمود غزنوي به هند 

ین ایبک از دهلی الد قطب 1194در قرن . 4بودنزدیکی کول  به »برن«عالقۀ ه از سردار آنان هردتّ
هاي  کول یکی از معروف ترین قلعه ۀطبق کتب تاریخ قلع. دنموکول را فتح  ۀکول آمد و قلع به

ذکر . ه استلین حکمران مسلمان کول بودک اوبلغین االد حسام. هوقت بود آنهندوستان در 
که ابن بطوطه با پانزده سفراي  وقتی .توان یافت میابن بطوطه هم  ۀکول در سفرنام

و ساحل سوراشتر ) گجرات(م به کهمبایت  1341در سال  ، شاهنشاه منگول چین خان،انتوخاو
سبزه و شادابی  آن خطّه را بیان  او. کول گذشت که در مسیر وي بود ۀکرد از قصب میسفر 
قلعه  1524۔25کول شد در ۀد بن عمر که ایالت دار منطقابراهیم لودي، محم ۀزمان در. 5کند می

د هعبعداً ثابت خان که در . نام نهاد »د گرهمحم«به مناسبت اسم خود اي بنا کرد و شهر را 
خ سیر و محمد شاه  اسم خود  هلودیان را از نو بناکرد و شهر را ب ۀد، قلعشوبه دار آن نواح صفرّ

 (Aligarh District Historical Survey )»علیگره دسترکت هستاریکل سروي«بنابر  .نامید »ثابت گره«
  .ثابت خان هم عصر راجی محمد کولوي مولّف اخبار الجمال بود 

شهرهاي مختلف مثل و هاي  مشتمل بر قصبه» کول« ۀدر زمان اکبر شاه گورکانی منطق
گرد و نواح کول  اکبر و جهانگیر هر دو براي شکار به. مارهره و سکندره راؤ وغیره بود

با کمک مهاراجه جی سنگ از مل اسم سورج ه ب »جات«فرمانرواي معروف چون . آمدند می
. شناخته شد »ام گرهر«اسم ه ب »کول«) م1775(کول شد  ۀجی پور و لشکر مسلمانان حاکم قلع

امروز به  که اسم نهاد »علی گر«شهر را  هوقتی نجف خان که شیعه بود سپه ساالر کول شد
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  اطّالعات در بارة نسخ خطّی اخبار الجمال 
هاي مختلف  خانهکتاب رد اخبارالجمال ۀنسخ چهار تاالع نویسنده طبق اطّ

 خوشبختانه. ناقص هستندها از آندو تا ا ام باشد میموجود و کتابخانۀ شخصی  هند
 ستهکامل  ۀنسخوجود دارد شخصی خانوادة شاه جمال  ۀي که در کتابخان نسخه

خ آنرا در تصحیح و تدوین متن نسخۀ اساسی قرار داده است که مصح.  
  

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

  : ، علیگرشخصی مملوکۀ خانوادة شاه جمال هنسخ. 1
   : هنسخصات مشخّ
    ندارد   :   هنسخ ةشمار

  296   :  تعداد صفحات
  21   : هسطر فی صفح

  نستعلیق، خیلی خوش   :    خط 
  x 9.2 6  :  صفحات  ةانداز

  سید امین الدین احمد بن سید کریم الدین   :  اسم کاتب
   ق. ه1229چهارم ماه ربیع اآلخر  :   استنساخ  هسن

 یداراي اهمیت و ارزش خاص از دو حیثکۀ خانوادة شاه جمال وملم ۀنسخ  
 توان میو ازین رو شود  مییافته  ترقیمهل اینکه تاریخ استنساخ این نسخه در او. است

الکتاب بعون  تمت« در ترقیمه آمده است. گفت که این قدیمترین نسخه هست

گ الف  



 
 
 
 
 

   اخبار الجمال 
 

یکهزار و دو صد و بیست و نه 1229اآلخر  تاریخ چهارم ماه ربیع.... ملک الوهاب
فهرست طوالنی اسامی عرفا و صوفیا را دارا  ۀنسخ آغاز کتاب » هجري نبوي

نسخه با این . شود میو تراجم آنها با همین ترتیب درین نسخه یافته  باشد می
علی رسوله والسالم  ةالعالمین والصلو بللّه ر لحمدا «: شود میعبارت شروع 

امابعد فقال العبدالضّعیف الرّاجی الی  .اصحابه اجمعین محمد وآله و سیدالمرسلین
یار محمد بن راجی کمن من  راجیراجی محمد بن  الرّحمان ذي الجالل والمننۀرحم

و با  »...کولوي مخدوم شیخ جمال شمس العارفین الواصلینةاالقطاب زبد اوالد قطب
  : رسد میاین عبارت بپایان 

گردید  اشجارالجمالو ملقّب به  اخبارالجمالمسمی به  همذکور ۀنسخ«
  : ابیات ، دو بیتی بپدید هموافق آن در خاطر راجی محمد مؤلّف نسخ

  

  لزار و صد به ساهبر  هو س هپنج
  

  لاخبارالجما هنسخ تم شد اینـخ
  لنسب حسب جما ةشجر مشتمل

 

  گشت لقبش نیز اشجارالجمال
 

  
   علیگر ، کتابخانۀ مزمل اهللا خان هنسخ. 2

  :هصات نسخمشخّ
   266  :    هنسخ هشمار

  252  :  کل اوراق
  21   : هسطر فی صفح

   خوانا ، نستعلیق خوش  :    خط
  ندارد  :  اسم کاتب

  ندارد  :   استنساخ  هسن

ل الف  



 
 
 
 
 

 اخبار الجمال   
 

را انجام  وو آغا هم نسبت به نسخۀ موالنا آزاد کامل تر است  هنسخاین 
چون ترقیمه ندارد ازین سبب از تاریخ استنساخ و اسم کاتب نسخه  . باشد میدارا 
داده شده طوالنی اسامی عرفا و صوفیا فهرست در آغاز این نسخه . یمشو میآشنا ن

نسخه با این عبارت . شود میتراجم آنها با همین ترتیب درین نسخه یافته است و 
 علی رسوله سیدالمرسلینوالسالم  ةالعالمین والصلو بللّه ر لحمدا « : شود میشروع 

الرّحمان ذي ۀرحمامابعد فقال العبدالضّعیف الرّاجی الی  .اصحابه اجمعین محمد وآله و
االقطاب  یار محمد بن راجی کمن من اوالد قطب راجیراجی محمد بن  الجالل والمنن

و با این عبارت بپایان  »...کولوي مخدوم شیخ جمال شمس العارفین الواصلینةزبد
  : رسد می

گردید  اشجارالجمالو ملقّب به  اخبارالجمالمسمی به  همذکور ۀنسخ«
  : ابیات ، دو بیتی بپدید هموافق آن در خاطر راجی محمد مؤلّف نسخ

  

  لزار و صد به ساهبر  هو س هپنج
  

  لاخبار الجما هنسخ ختم شد این
  لنسب حسب جما ةشجر مشتمل

 

  لقبش نیز اشجار الجمالشت ــگ
 

  

  علبگر) ذخیرة حبیب گنج( کتابخانۀ موالنا آزاد  ۀنسخ. 3
   : همشخصات نسخ

  22/30-ف   :   هنسخ ةشمار
    222   :   تعداد صفحات
  18و  16   : هسطر فی صفح

  شخوخیلی نستعلیق،    :    خط 
  معین الدین انبتهوي   :   اسم کاتب

  ق.ه 1323جمادي االول / 16    :  استنساخ  هسن

م الف  
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ذکر تقریب خالئق پیشین که « است و  لوسطا موالنا آزاد ناقص ۀاین نسخ  
در سر ورق  .شود درین نسخه موجود نیست میدر هر دو نسخۀ مذکوره یافته 
چون این قسمت داراي اهمیت خاصی نبود لذا « نسخه اطّالع داده شده است که 

اهللا دارد  این نسخه مشابهت زیادي با نسخۀ مزمل . »ترك کرده شدنقل آن باالراده 
  .و ظن قوي است که ازین نسخه نقل شده باشد

  

  کولکاتا ،ایشیاتک سوسائتی ۀنسخ  .4
  :صات نسخهمشخّ
   1112 : نسخه ۂشمار

 268 : کل اوراق
 نستعلیق  : خط
  x 8.25 ، 3.25 x6.25 5.5 : صفحات ةانداز
  ندارد :  نه استنساخ س

 عالوه برین. ز وسط و انجام افتاده استاست و الطّرفین این نسخه ناقص ا
 کتابخانۀ« سر ورق نسخه داراي مهر. و قابل استفاده نیست ستوضعش هم خراب ا

   . هست» کیمبریج مشن 
......................................  
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  اختصاري عالیم

 
  نسخۀ شخصی مملوکۀ خانوادة شاه جمال، علیگر  : الف
 ، کتابخانۀ مزمل اهللا، علیگر 266شماره   : ب
 ، کتابخانۀ موالنا آزاد، دانشگاه اسالمی، علیگر 30/ 22ف  ، شماره  : ج
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 محمد وآله و علی رسوله سیدالمرسلین 1والسالم ةالعالمین والصلو بللّه ر لحمدا
 الرّحمان ذي الجالل والمننۀرحمامابعد فقال العبدالضّعیف الرّاجی الی  .اصحابه اجمعین

 الواصلینةاالقطاب زبد محمد بن راجی کمن من اوالد قطبیار 2راجیراجی محمد بن 
 3نسبه ۀکولوي القریشی الفهري الّذي ینتظم سلسل مخدوم شیخ جمال شمس العارفین

که چون گنهگار  اندر این معنی هابن جرّاح امین هذه االم همن ابی عبید ۀبفی الصحا
 آفریدگار و زیارت مزارات خالیقي ذکر رسل و اولیا شرمسار از صغر اطوار فاتحه و

 گردیده به جناب ٤ثقات به عجز و انکسار معتقد و منقاد نثار خاکسار يو مالزمت صلحا
عالمتاب ایشان حب قلبی باالستمرار مرکوز داشت و به دریافت احوال و استبصار 

 حال باالستفسار به ۀالسالم تا زمان از حضرت آدم علیه ٥سیرت اعمال و اقوال آنها
 نمود میسلف و به شرف لزوم و اتّصال به قدوم فُحال دیار به تکرار و اکتثار اشتغال  کتب 

به اقتباس خال خال از داستانهاي کتب طوال باالنتشار محال  الفور انحصال مآل فی
 اوقات روزگار به افکار تحریر و تقریر و خیال خصال آنها غنیمت ٦و دشوار و صرف

استبشار تعریف و صفات و تاریخ تولّد و وفات و مقابر  ۀشم کمال بی شمار دانسته
 متبرّکات حضرت سید االبرار احمد مجتبی شفیع المذنبین محمد مصطفی خاتم النّبیین

السالم  معلیه ٧وسلّم و اشخاص عظام پیغمبران علیه اهللا محبوب پروردگار صلّی
خیراالنام به روایت منقول هزاران هزار انتظام  وغیرهم که در سلک اظهار و انساب

                                                 
 ندارد » والسالم « : ب،ج.  ١
 ندارد» راجی« : الف.  ٢
 ندارد» سلسله نسبه«: ب.  ٣
  ندارد» خاکسار« : ج.  ٤
 » ایشان« به قول : ب.  ٥
 اوقات» و خوف«: ب.  ٦
 »ن علیهم السالماپیامبر«: ب.  ٧
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 ۀالجنّمبشّره فی  ةقرار قیام قرار دارند و ده یار کبار که به اخبار حدیث اهل اعتبار به عشر
 اشتهار و نامدار اند و حسنین السبطین و سلمان و نُه اعیان اوالد حسین کرامت شعار

دوازده امام و نزدیک  عنهم معروف به اهللا االنوار رضی که آنها مع علی و حسنین ذوي
 يهر چهار بزرگوار که مقتدا ۀاند و ایم و مختار باالنحصار ۀممختص باالما شیعه

 اولی االقتدار که عالم علوم يشریعت آثار بالیقین واالقرار و بعضی دیگر تابعین و اولیا
 هاي ترتیب سلسلهانتخاب نموده به نظم اسرار و آشکار اند از کتب معتبره استنباط و 

 اثبات و استقرار رسید هتالیف قصار ب ۀنسخاختیار اختصار  م و مرتّب ساخته بهولیا منظّا
که طالب به قدر سعی به احضار مطالب و اظهار مقاصد خبردار و کامگار گردیده 

نجات  ۀشاید که گاهی لیل و نهار در باب مؤلّف امیدوار به دعاء االخیار که وسیل
  .حیات است اذکار و انحظار آرد ةو ثمر

اولیا عاشقان و معشوقان اله و محبان و محبوبان خداست  ۀبدانکه طائف
که نزدیک ارباب  ١موجب بشارت است یحبّهم و یحبّونَهقوله تعالی  ةچنانکه اشار

  :٢، بیتحقیقت محبت حق قدیم است و محبت بنده حادث
 

  چون تجلّی کرد اوصاف قدیم
  

 

  پس بسوزد وصف حادث را گلیم
  

 :٣قدس سرّه، بیت اهللا و به قول قطب العارفین ناصرالحق والدین عبد
  چه اقرار است یحبهم و یحبونه

  

  خویش را خریدار است٤گرمزیر پرده ب
  

 مآل روي خود ةذات نیست بلکه مشاهدت داشتن صاحب جمال آئینه را لزیرا که دوس
 جانوران طیري ٥استماع بیان معنی محبت حق با بنده به زبان سمنون محب است و از

حدیث صحیح نیز وارد در باب ایشان و  اند هاز آسمان بر زمین فرود آمده جان داد
و اینجا مراد از علما  علیه وسلّم اولیاي امتی کانبیاء بنی اسرائیل اهللا قال النّبی صلّیاست 

ایشان رسیده و علیه وسلّم به  اهللا باطنی آن سرور صلّی و٦اولیا است که علم ظاهري
                                                 

 »هست « : ب.  ١
 ندارد» بیت«: الف، ج.  ٢
 ندارد» بیت«: الف، ج.  ٣
 خویش» جگر«: ج.  ٤
 »کنون محبت«: الف.  ٥
 »ظاهر«علم : الف.  ٦
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ایشان مزارات  از خارق و کرامات الیموتون بل ینقلبون من دار الی دار اهللا انّ اولیاءنیز 
اقدام  برکت به ظهور و منکشف و مادام قیامت قیام این طایفه بحر حقایق علیا است و به

خداوند تعالی ایشان از خالیق دفع بال است چنانچه در کشف المحجوب نوشته که 
قال النّبی این امت را بی ولی ندارد چنانچه  ندارد و هرگز ١تجهرگز زمین را بی ح

یعنی  ۀعاالس 2تقوممن امتی علی الخیر والحق حتّی  ۀیفعلیه وسلّم ال یزال طا اهللا صلّی
و نیز فرموده تا قیامت د نکه بر خیر و حق باش ۀخالی نباشد از طایفهرگز امت من 

یعنی همیشه در امت من  ال یزالُ فی امتی اربعون علی خلق ابراهیمعلیه وسلّم  اهللا صلّی
بهترین  از انبیاه السالم باشند پس بعد علی٣اهللا چهل تن بر خوي ابراهیم خلیل

اند  امینان خدا قدس سرّه فرموده که درویشان ٤ربیمغ مخلوقات اولیاي اند و عبداهللا
 ۀلیکن هر یکی از این طایفشود  میبر بندگان و به برکت ایشان بال از خلق منقطع 

از نظر خالیق پنهان و  متبرّکه را مشربی و رویه است، بعضی به وجود ظاهر بشري
و خبردار و خود ندانند و بعضی عالم پیدا و آشکار و ازینها بعضی جمال حال بعضی 

کرامت استظهار و  بهبه الهام مامور  اسرار و بعضی يازینها نیز بعضی ساعی بر اخفا
مکتومان و چنانچه  اشتهار دارند و هر یکی ازیشان درجه به درجه نام و القاب دارند

پس باید  و نجبا و امامان و قطب و غوث و افراد نقبا اخیار و ابرار و ابدال و اوتاد و
که  که به انتظام شریعت قیام دارد در وي به حقارت نباید نگریستکه هر کس 

به  اعلم که چیست و در جامه کیست و خارج الشّریعت هرگز مضرّتی خود است واهللا
را  اهللاعلیه را پرسیدند که اولیاء اهللاۀرحمسالمی  ان نخواهد رسید و شیخ عبداهللایش ۀمنزل

و  لطافت زبان و حسن اخالق و تازه روییچیز شناسند درمیان خلق؟ گفتند به بچه 
تمام بر همه خالیق پس  نفس و قلب اعتراض و پذیرفتن عذر و شفقت يسخا

و نزدیکی ایشان نزدیکی اوست و جستن ایشان  دوستی ایشان دوستی خدا است
و پیوستن به ایشان پیوستن به اوست و آداب ایشان آداب اوست و جستن اوست 

علیه گفتند که الهی چیست  اهللاۀرحمانصاري  خواجه عبداهللا چنانچه شیخ االسالم
                                                 

 »محبت« بی: ج.  ١
 »تقویم الساعۀ«: ب.  ٢
 ندارد »خلیل اهللا«: ب.  ٣
 »عربی«عبد اهللا : ج.  ٤
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که دوستان خود را کردي هر که ایشان را جست ترا یافت و تا ترا ندید ایشان را 
نشناخت و سلطان ابراهیم ادهم قدس سرّه فرموده که شبی در خواب دیدم که 

نویسی؟ گفت نام  مینوشت، پرسیدم چه  میفرشته طوماري به دست داشت چیزي 
لیکن دوست  ١منیدوستان خدا، گفتم نام من نوشتی؟ گفت نه، گفتم من از ایشان 
رسید و گفت دگر  ۀدوستان اویم و ایشان را دوست دارم، درین بودم که فرشت

ماست و  مقدم بر همه نویس که دوست دوستان ٢را طومار از سر گیر و نام ابراهیم
سودمندترین چیزي مردمان را صحبت  اند هگفت ٣علیه اهللاۀرحمسنجري  ابوعبداهللا
دوستان ي به ایشان در افعال و اخالق و زیارت کردن قبرها ءاست و اقتدا صالحان

ایمان  نان اولیافرموده هر که به سخ ٤علیه اهللاۀرحمج خدا و حسین بن منصور حالّ
تراب وآرد و ازآن چاشنی دارد او را سالم من رسد و شیخ ذوالنّون مصري و اب

تعالی از بنده که اعتراض فرماید زبان او به  اهللا اند هتعالی فرمود ی رحمهمااهللابخشن
 :٥، بیتطعن و رد و انکار اولیا دراز شود

  

  کس درد ةگر خدا خواهد که پرد
  

 
  

  پاکان برد ۀمیلش اندر طعن
  

برحق  منهو معلیه وسلّم من احب قوما فه اهللا قال النّبی صلّیو حدیثی که 
است لیکن به شرمساري کردار بیشمار نامالیم خود خیال را چه مجال و توانایی 

آنها شمار آرد، بهرحال محبت  ةدارد که عاصی به معاصی کبارالکبایر را از زمر
ایشان که سعادت دارین و سرخ رویی کونین است به حال خود اشتمال دانسته 

و دریافت احوال و قیل و قال مقال ایشان مصروف ارقام ذکر و فکر  سالها سال عمر به
 :٦، بیتساخت و ترتیب نسخه درخواست

  

  هر کسی را وصال دوست محال
  

  

  خیال جستجو گفت وگویی او به
  

                                                 
 »من نه از ایشان ام«: ب، ج.  ١
 ندارد» را«:  ج.  ٢
 ندارد» علیه«: الف.  ٣
 ندارد» علیه«: الف. ٤
 ندارد» بیت « : الف، ج.  ٥
 ندارد» بیت « : الف،ج.  ٦
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یا رب ذي الجالل بمنّه و کرمه این نسخه را به استکمال رسانیده به شرف 
 :١جمال خود مشرّف باید گردانید

  سال هزار و صد و چهل و هفته ب
  

  به آغاز این نسخه ترقیم رفت
 الدین غوري با لشکر یکصد و نیز چون سلطان معزالدین محمد سام عرف شهاب 

 النّبویه بعد شکستةمن هجر ئۀخمساو بیست هزار سوار در سنه ثمان و ثمانین و 
 بر همان موضع تراوري ههندوستان رسید سال گذشته از غزنین مراجعت نموده باز به

سابق بود با راجه پتهوره ۀتی که هفت کروهی تهانیسر و میدان محاربکنار آب سرس 
مذکور والی دهلی قوم راجپوت چوهان که  ۀوالی اجمیر و کهنده راي برادر راج

 سیصد هزار سوار و سه هزار فیل در آن معرکه همراهی داشتند جنگ نموده ظفر یافته
 قتل رسانید و خود در اجمیر راي مذکور را در جنگ کشته و پتهوره گرفتار را بهه کهند

 راي مذکورین تشریف برده اجمیر بر راجه کوله پسر پتهوره و دهلی بر متعلّقان کهنده
 کهرام که هفتاد ۀاو بود او را در قصب ةالدین ایبک که غالم برگزید مسلّم داشته قطب

 کوههاي سوالک که شمالی هندوستان است نهیب و تاراج کروهی دهلی است گذاشت و
 غزنین مراجعت نمود و همین ابتداء بانی اسالم هندوستان بار ثانی که تا حال نموده به

الدین در همان  ملک قطب. سلطان محمود تعلّق دارد  به٢اول ۀقیام است و مرتب
میرته و دهلی از تصرّف خویشان پتهوره و کهنده راي  ۀلشکر کشیده قلعسال 

را به جبر و  کول ۀاز آب جون گذشته قلع ئۀامخمسو ثمانین و سنه تسع  برآورده در
صاحب  ٣امینظالمعارك و همعصر عالّمی حسن حاضرقهر گرفت چنانچه وصفش

د خویش که تاریخ معزّالدین سام است ثبت نمو النّظم والنّثر در تاج المآثر تالیف
 ر برج دو پیکرد٤ج آنبرسر هنداست که کول از معتبرین و امهات قالع  ۀکه قلع

                                                 
 »کرد « باید: ب.  ١
 »اولی « : ب.  ٢
 حسن بسطامی آمده که اشتباه است  ها هدر نسخ.  ٣
 ندارد» بر « : ب.  ٤
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آن  ةو وهم تیز و تگ به زرو١گذشت میشعاع بصر از حضیض آن نشود و  می
 :٢رسد، بیت مین

  گزند از ابر و خورشید نه بامش را
  

  نه بومش را نهیب از باد و باران
بعد از قتال و جنگ و جدال امرا و ارکان دولت در قلعه رفتند اموال  
 ٣بیشمار تا یک هزار اسپ آب سیر خاك پیماي آتش طبع باد مسیر طایرغنائم  بسیار و

آهو تگ به خدمت آوردند که درآن اوقات خبر  رگ غضنفر حرکت سیمرغ طاقت
 توجه سلطان شهاب الدین مذکور به قصد تسخیر قنّوج و بنارس شائع گشته قطب الدین

دو  اسپ تازي وسر کول به پیش او رفته مالزمت دریافته صد  ایبک مذکور از
رض زنجیر فیل یکی با ساز طال و یکی با ساز نقره پیشکش نموده و پنجاه هزار ع

 .لشکر نموده به خلعت خاصه سرفراز گشت و پیشرو لشکر سلطان مذکور شد
 داشت میراي جی چند که والی قنّوج و بنارس بود سی صد فیل یکی ازآنها سفید 

چندوار و اتاوه محاربه نموده شکست یافت، حشم  ۀاستقبال نموده در نواحی قصب
تا بنارس  ٥سلطان مذکور ٤و بسیار به دست سلطان مذکور افتاد ۀو فیلها و خزین
مقرّر ساخته مراجعت نموده هزاران تا بنگاله شکسته مسکن مسلمین  ۀرفته و بتخان
و  ٦اغلبک سپرد نمود کول را به حکومت حسام الدین ۀکول دید و قلع ۀتماشاي قلع

قطب الدین ایبک مذکور را دار و مدار نائب هندوستان نموده به دهلی گذاشته 
 از اثناء راه فیل سفید را با خطاب فرزندي جهت ٧به جانب غزنین روان شد وچند منازل 

 ملک قطب الدین ایبک مرسول داشته با غنایم کثیر و فتوح کبیر به غزنین رفت و سلطان
مذکور بعد کشتن پتهوره و فتح هندوستان چهارده سال کامرانی نموده شب سوم 

                                                 
 »نمی گذاشت « : ب.  ١
 ندارد» بیت « : الف،ج.  ٢
 » طیر « : ب.  ٣
 ندارد» و «  : ب، ج.  ٤
 ندارد» افتاد سلطان مذکور « : ب.  ٥
 ندارد» نمود « : ب.  ٦
 ندارد» و « : الف.  ٧
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به کنار آب نیالب از دست فدایی نام کوکهر به کاردها  ئۀستّماشعبان سنه اثنی و 
 :٢شعبان به غزنین مدفون گشت چنانچه، بیت ١شهادت یافت بست و دوم شهر

  

  نادت ملک بحر و بر معزالدیهش
  

  

  کان مثل او نیامد یهکز ابتداي ج
  

  فتاده در ره غزنین به منزل دمیک  ه سال ششصد و دوة شعبان بسیوم ز غرّ
  

 و ٣ه سنه ثلثم ذي قعدهیزدهالدین ایبک مذکور روز سه شنبه  سلطان قطبو 
ا از ه ن بازيدر چوگا ئۀستّماو  ۀسبعه در سنه لی نمودهبر تخت د جلوس ئۀستّما

است و روز سوم او فیل سفید نیز  ٤ور و در آنجا مدفونهاسپ افتاد و بمرد در ال
 ٦ایام ناظر وجود مطلق در مقید شیخ االسالم شیخ وقت حضرت شیخ ٥بمرد، در آن

ه عبدالرّحمن شمس العارفین غزنوي و نظام الدین ابوالمؤید نبیرة حضرت خواج
لی و جد قریب هسید نورالدین مبارك غزنوي امیر د رزادة سیدالسادات امیرهخوا

 ندوستانهه العزیز از غزنین بم هحضرت شیخ جمال شمس العارفین کولوي قدس سرّ
مچو آفتاب هو صاحب والیتی میان دوآب   عالقۀ شیخ االسالمی هب هتشریف آورد

 هکول و جاللی است سکونت ورزید همعروف ب هاندرون قلعۀ قصبۀ کول مذکور ک
 و چشمۀ فیض هو مقبرة آن سر زمین را زیب و زینت بخشید هخوابگا هو بیرونش ب

 هحیات جاري است بلک ٨حینو کرامات از مزار شریف ایشان مثل ٧خارق هب
 ٩ابوالمؤید مذکور برکت قدوم حضرت شیخ نظام الدین هتسخیر قلعۀ مذکور ب

از نبائر  هکلوي هد ١٠از ملفوظ عزالدین هور است و چنانچهمعروف و مش
انی هاصف امیر سید نورالدین مبارك غزنوي است و آن تصنیف محمود بن مسعود

                                                 
 ندارد« سهر « : الف، ج.  ١
 ندارد» بیت « : الف، ج.  ٢
 »ثلث « : ب، ج.  ٣
 است» مدفن « : الف.  ٤
 ایام» ازآن « : ب.  ٥
 ندارد» شیخ « : ج.  ٦
 » خوارق « به : ج.  ٧
 حیات» و « حین : الف.  ٨
 »مسطور « : ب، ج.  ٩

 »عزیزالدین « : الف.  ١٠
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شود  میمعلوم بالتّصریح چنین  هنظر در آمد هب هک ئۀسبعما ثلثین و هسن هالمکتوب
 و خلیفۀ  هرزادهسید نورالدین مبارك غزنوي خوا١جناب سیدالسادات امیر هک

به  مسطور مامورا٢ًاحکام شیخ االنام هروردي بهاب الدین سهیوخ حضرت ششیخ الشّ
مقدم الجیش لشکر سلطان  هلالسالم مع اقرباي خویش در جنگ مذکور نۀاعا٣امهال

قدوم برکت  هاذن حضرت شیخ الشّیوخ و ب هتا ب همعزالدین محمد سام بودند ک
و  االسالمی لقب شیخ هملقّب ب٤ذکورالسادات مشان نصرت و فتح گشت بنابرآن سیدای

ملفوظ نجم الدین  هغوثیور شد و رفتار اخبار کتاب هلی معروف و مشهامارت د
اداتهقلندر غوث الدد السین ابن سید نظام الدین  ر مندوي ولد سید نورالدامیر سی

 هشود ک میمعلوم  ۀیلی نیز برین گفتار است پس ازین کناهمبارك غزنوي امیر د
سیدالسادات امیر  هی مرشد و خال خود کهمراهحضرت شیخ نظام الدین ابوالمؤید 
 ایشان اقرباي سیدالسادات هلی است بودند، چونکهسید نورالدین مبارك غزنوي امیر د

الواصلین حضرت مخدوم شیخ جمال شمس العارفین ةمذکور مقرّري اند لیکن زبد
 حضرت شیخ نظام الدین ٥ین مزار جد بزرگوار خودمزار شریف ایشان نیز پائ هکولوي ک

زعم و زبان انام آن دیار  هدر کول است ب همان مقبرة مسطورهدر  ٦ابوالمؤید مذکور
سکّان  هار دارند کهاسم و رسم و کشف و کرامات و خرق عادات بسیار اشت هب

ارت مزار زی هاطاعت و انقیاد ب هاسالم بل هنود و اهاقوام از  همهنواحی آنجا 
نسبت مقبرة  هقیام دارند تا آنک ام علی الدوامهشریف ایشان شب و روز اژد

و  ٨اسم حضرت شیخ جمال مذکور زبان زد و مسمی هزبان عوام ب هب٧مذکوره
تا حال اوالد حضرت شیخ مذکور در  ٩ور است و از ابتداي مدت مذکورههمش

                                                 
 امیر» ابن « : ب.  ١
 »االنامی « شیخ : الف.  ٢
 »بااللهام « : الف.  ٣
 ندارد» مذکور « : ب.  ٤
 ندارد »خود « : الف.  ٥
 » است « مذکور : ب، ج.  ٦
 »مذکور « : ج ٧
 »ی زبان مسم« : ب، ج.  ٨
 ندارد» مذکوره « : ب.  ٩
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سام انواع فقیر اق هو ب زار جماعت کثیرهزاران ه هکول و جاللی مذکور ۀقصب
کامرانی سکنۀ آنجا  هب هر شدهم رئیس شهم امیر و هصاحب والیت و اسرار و 

افتخار  هدر آن نواح ب هل اعتبار کهنجابت اشرافت و  هباالختیار مدار کار و ب
 هکدرخواستم  هایت ممتاز و آشکاراند بنابر آن مستلزم دانستهحسب و نسب ن

 الواصلین حضرت مخدومةزبد١طب االقطاباحوال اوصاف و انساب ق هدرین نسخ
 مااهللاهرحمابوالمؤید ٢جمال شمس العارفین کولوي نبیرة حضرت شیخ نظام الدین

ضبطی درآرد و چون در  هب هقدر دریافت واضح نمود هتعالی و اوالد ایشان ب
 ٣ه بادشاهمحمد شاد هدر ع هالنّبویةجرهبعد االلف من  ئۀماو خمسین و  هثلث هسن
 ٥غازي هابن اورنگ زیب عالمگیر پادشا هعالم بادشا هابن شا ٤انشاههج ابن

تالیف  هندوستان از اوالد امیر تیمور صاحبقران گورکانی این نسخهسالطین 
تصریح  ٧گزید و از ترقیم آن ٦ارقام و انصرامآید  ها نوشتهاسامی آن ها کهکتاب هب

م هو  ٨عبارت از پیران است هک تصریح و ترتیب اسماء اجداد شجرة حسب
ة نسب قطب االقطاب حضرت شیخ جمال شمس العارفین کولوي شجر ٩اجداد

َ علی وضوح هب اسم  هموسوم ب هنسخۀ مذکور هو انفصال رسید بناء
باید  هی بفضلهال .نیز گزید اخبارالجمالخاطرم  هگردید و ب اشجارالجمال
 ١٠ : بخشید، ابیات

  

  گل مقصود ما روي جمال است
  ججج

  

  تمطلوب ما کوي جمال اس ١١هیز
  

                                                 
 »قطب اقطاب « : ب.  ١
 ندارد» الدین « : ج.  ٢
 » بادشاه محمد شاه « عهد : ب، ج.  ٣
 »شاهجهان « : ب، ج.  ٤
 ندارد» غازي : الف.  ٥
 »انسرام « : ب.  ٦
 »ترقیمش « از : ب،ج.  ٧
 ندارد» است « : الف.  ٨
 ندارد» اجداد « : الف.  ٩

 ندارد» ابیات « : الف.  ١٠
 مطلوب» ره « : ج ١١
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  وۀ اگر آیی در حریم روض
  

  جمال اندر جمال اندر جمال است
  

، هالسنّ تفسیر کبیر امام فخرالدین رازي، معالم التّنزیل محی : کتب تفاسیر
سیوطی، تفسیر بیضاوي، تفسیر  جالل الدین٢، درر منثور موالناي١جامع البیان

   .تفسیر بی نقط فیضی، قصص االنبیا حسینی،
 ، جامع صغیر، مفاتیح،هالصحابۀففی معر هجامع االصول اصاب : کتب احادیث

عبدالحق، استیعاب، اسماءالرّجال،  ةعلی قاري، شرح مشکو ة، شرح مشکوةمشکو
ید اساس ه، تمهدایه، الفی، ه، طبقات حنفیهالشّریففی آباء هالمنیفجۀدر، هصحاح ستّ

ن، فتاوي الدین، نافع المسلمی ابهمناقب السادات قاضی شاالسالم مخدوم الملک، 
 .یهیم شاهابرا

 ، تاج المآثر، طبقات ناصري، تاریخ عالئی،ةطبري، معارج النّبو : کتب تواریخ
االحباب، ضۀتاریخ یافعی، تاریخ بخاري، رو هی، گزیدهضیاءالدین برنی فیروز شا

االخبار، حبیب السیر، طبقات صۀالصفا، خالضۀرو، ٣التّواریخ، نظام التّواریخةزبد
نظام الدین احمد، تاریخ بدایونی، تاریخ  قات اکبريمحمودي، واقعات بابري، طب

واقعات مشتاقی، مخزن افغانی، ند، هالحجۀان مآثر، منتخب التّواریخ، ه، برهفرشت
 . االخبار، بحراالنساب محمد جعفر حسین، قاموسفت اقلیم، تنقیح ه

 وب،، کشف المحجهالقادریۀتحفسراج السالکین، رموزالحقایق،  :کتب ملفوظات
 ضۀالوثقی، لطایف اشرفی، روةاالولیا، فتوحات مکّی، مفاتح حسین میبدي، عروةتذکر

عجایب البلدان، وصایاي نظام الملک طوسی، معارف ابومحمد، محاسن  الرّیاحین،
، رشحات، انیس االرواح، دلیل ةد النّبوهامام قشیري، نفحات، شوااالخبار، رسالۀ 

گنجشکر،  ٤راحت القلوب، اسراراالولیا، نیز ملفوظات ن،العارفین، فواید السالکی
بن ابابکر مصلّی  مجموع الفواید عبدالعزیزنظامی، رر فوایدالفواد، افضل الفوائد، د

                                                 
 ندارد» جامع البیان « : ب،ج.  ١
 ندارد» موالناي « : ب،ج.  ٢
 ندارد» نظام التواریخ « : ب،ج.  ٣
 گنجشکر» ملفوظ « : الف.  ٤



 
 
 

 
  11     اخبارالجمال 

 ١سیراالولیاي سید محمد خورد کرمانی، ،برادر سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیا
نصیرالدین  ٢شیخبحرالمعانی ملفوظ نصیرالدین، خیرالمجالس حمید شاعر ملفوظ 

 الدین قلندر جم، نهالعارفین ملفوظ عزّالدین غوثیصۀة شجره، خالغیاثی، الفی تبریزي، ثمر
انیان، هاالنساب میر معانی خان، سفرنامۀ مخدوم جۀتکملنساب االتقیاء عبداللّطیف، 

ولی، سیرالعارفین، اخباراالصفیا، اخباراالخیار،  اهللا شرف السادات، دیوان نعمت
 ار،االسرةاالولیا، مرآسفینۀ رفریدي، گلزاراالبرار،هالصادقین، جوا القلوب، کلمات جذب

االولیا،   االولیاء محمد عالم سمرقندي، مجمعةشمع جاللی، دیوان رشیدي، مرآ
   .الواصلین، شمس المفاخرةلیا، شجرکرامات االولیا، احوال االصفیا، مناقب االو

گوتی سوتره کلپ سوتر هبچارنگ امنان، هارت برهابهم :نودهاي هپوتی
 .اهائی سیورهپوتیما، هوغیر

  
  :تقریب ذکر خالیق پیشین

 روح ریحانی هچون رضاي رحمانی ایزد سبحانی عاید برین معنی گردید ک
لوالك تا موافق کالم قدسی  هاشرف الخالیق است در آرد ک هدر جسم انسانی ک

مبدأ مخلوقات و خالصۀ  نوري اهللا اول ما خلقحدیث نبوي و  لما خلقت االفالك
 وسلّم هعلی اهللا مصطفی صلّیجتبی محمد موجودات ثمرة شجرة کاینات یعنی احمد م

 اهللا حضرت آدم صفیاول از  همنتشر ساخت ٣منتفی وخالیق پیشین را ور آید هظ هب
 وسلّم هاهللا علی د و در پیشانی آن نور محمدي صلّیروي زمین را آرایش بخشی ابوالبشر

ن جان بود گردانید و پیش از ایشان بر زمین خلقت جان ب هخلیف هامانت نگاهداشت
من قبلُ  هخلقنا االنسان من صلصال من حماء مسنون والجانَّ خلقناتعالی و لقد  اهللا کما قال

ازین  هک٤استپدر دیوان و پریان و اول کسی  هو چنین شخصی ک من نَّارِ السموم
ابوالجن اسم  ةالصفا و معارج النّبوضۀروایت رو هب هبر روي زمین پدید آورد هطایف

                                                 
سیراالولیا سید محمد خورد  ،المشایخ شیخ نظام الدین اولیا بن ابا بکر مصلّی برادر سلطان« : ب،ج.  ١

 ندارد» کرمانی 
 ندارد» شیخ « : ب،ج.  ٢
  ندارد » و « : الف. ٣
 ندارد» است « : ب،ج.  ٤
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جماعۀ  د او نسلش صغیر و کبیرهروایتی طارتوس و لقب جان بود و در ع همات بسو
نمونی جماعۀ هداشت کامرانی و ر هموجب شریعت ک هکثیر شد و او مدتی طویل ب

تقاضاي طبعی  هب هدرگذشت و بعد انقضاي مدتش اکثري ازین طایف هخود نمود
ی برپا هنامتنا ايهفساد هی رو گردانیدهاز طاعت ال هاصل خلقت خود کفر ورزید

نافذ گشت و از بقیۀ  هعدم و فناي آن جماع هتا الجرم حکم لم یزلی ب هنمود ک
از صلحاي  هیافت هار امان کهرالقهواسطۀ استقامت بر جادة طاعت از ق هب هاین طایف

نام و بعد  ملیقا نمچنیهگردانید و بعد از جلیانیس  هایشان جلیانیس نام را والی طایف
جاري اجراي ام حکّ همهو این هموس نام استقرار حکومت دریافتاهمچنین هازو 

ر یکی هو چون  داشتند میا قیام هبر تعلیم خداپرستی طایفۀ خود هاحکام شرعی نمود
ر یکی هبعد از انقضاء مدت  هانتقال دریافت ها مدتی مدید کامرانی نمودهازین

 هفتن هتی محروم ماندخداپرس هب هاکثر این طایف هاغضاب گذشتگی را فراموش نمود
ا هآنو از بقیۀ صلحاي  هفنا و پایمال گردید عتاب رب ذي الجالل هو ب هبرانگیخت

انکار  از خداي تعالی هاموس طایفۀ جان بن جان کهو بعد از  هدرجۀ سلطنت رسید هب
طایفۀ مالیک  الچار به هنیافت هخاطرش را همطلقا نصایح و مواعظ رسوالن ب هآورد

 هالسیف در اکناف عالم متفرّق گشتبقیۀو  هقتل رساند هري را بو اکث هنازل شد
زاري و توبۀ  هب هم بود کهیکی رئیس ابلیس  هبعضی را اسیر گردانیده و از جمل

ملقّب  هار یافتهزمرة مالیک اشت هد و عبادت بیشمار بهز هو ب هیافت هبسیار مخلص
سال  اهچون سال. وت گشتتا معلّم الملک همراتب اعلی رسید ک هب هعزازیل شد هب

حسب طول زمان بسیار پدید  هاز عبادت او منقضی شدند و بنی الجان نیز ب
 هاز خداشناسی بري گرفت هو ربع مسکون را متصرّف گشتتمامی جزایر  هآوردند ک

 الجالل ابلیس حکم رب ذي هباز درپیش نمودند ب اهشیوة شورش و فساد خون ریزی
  السیفبقیۀو  هقتل رسانید هد کمال بهج هب ها رسیدهر آنب هجمعی مالیک شدسرحلقۀ 

 هتصرّف خویش گردانید و یقین ک هروي زمین را ب هرا جزایر و جبال منتشر نمود
 :١، ابیات ی بر زمینهی بر آسمان رفت و گاهگا هخود را در علم و عمل بی نظیر دانست

  

  کفوج مل هتفاخر ب هز را
  

  

  کبر فل هی بر زمین بود و گهگ
  

                                                 
 ندارد» ابیات « : ب.  ١



 
 
 

 
  13     اخبارالجمال 

  شاز کار کردار خوی هنبود آگ
  

  شنجار خویهد غلط کرد هخوا هک
  

خطیر  هپیدا نمود انا و الغیريحکومت باالستقالل خیال و از دریافت امر 
او امتناع  هدیگري فرماید ب هتعالی این امر حکومت ب هاگر حق سبحان هگشت ک
حضرت  هفرمود انّی جاعل فی االرض خلیفهرا نداء  ها هخداي تعالی فرشت هآرد ک
انتظام خالفت قیام بخشید و عزازیل را عقاب لعنت  هآفرید و ب١السالم را هآدم علی

 هدرج هب هآن نور امانت درج همین بود کهمقصود و حکمت ازین  هک هکشید تا آنچ
از نسبش حضرت محمد  هانتقال یافترات هرین الی ارحامِ الطّاهمن اصالب الطّا

خاطرم  هد گردید موافق آن حدیثی بهوسلّم متولّد خوا هعلی اهللا صلّی اهللا رسول
 :مولّف راجی محمد رسید، ابیات 

  

  مبیزار هین و زمانـــــاز زم
  

  

  مدارنپ همیشه یرـــــــحته ب
  

  دان رفتنهن جان از جمجان 
  

  مخاکی ضعیف و نادار همن ک
  

 ابلیس هنود مقتضی و مستدعی چنان است کهاستفسار گفت و شنود قوم  هار بهاظو 
پیشتر از جان بن جان بر زمین  هگویند ک. ٢نارد باید بود هی بندي مسمهدر زبان 

و  و اخراج ابن جریرواهللا اعلم بالصواب  همدتی اسپان بر جمیع حیوانات کامرانی نمود
و  یوم االربعاء یکۀخلق المال اهللا قال انّ لیۀعن ابی العا ۀلعظمابی حاتم و ابوالشّیخ فی اابن 

 یکۀُفکفر قوم من الجِنِّ فکانت المال ۀلجمعیس و خلق آدم یوم اخلق الجنّ یوم الخم
م فکانت الدماء و کان الفساد فی االرضِ فمن ثم قالوا هم فی االرضِ فیقاتلُهِبط الیهت

ک الدماء الخ و اخرج ابن جریر عن ابن عباس قال هیفسد فیا من هاتجعلُ فی ا و یسف
 ن بینِن نّارالسموم مالجن خلقوا م مهیقالُ ل یکۀِکان ابلیس من حی من احیاء المال

م هکلّ یکۀو خلقت المال لجنّۀِالحارث و کان خازنا من خزاین ا هفکان اسم ۀِکیالمال
ا اذا هو لسان النّار الّذي یکون فی طرفهحی و خلقت الجنّ من نّارِ و ذا الهمن نور غیرِ 

م بعضا هبعضُا و یسفک الدماء قتل هبت فاول من سکن االرض الجنّ فافسدوا فیهالت
م بِجزایرِ البحرِ و اطراف هم حتّی الحقهفقتل یکۀِم االبلیس من جند المالهالی اهللا فبعث

علی  اهللا احد فاطّلع هو قال ضعت شیئا لم یضع هابلیس ذلک اغترّ بِنفسالجبالِ فلما فعل 
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 ۀیفخلانّی جاعل فی االرضِ  ئکۀِللمال اهللا فقال یکۀم المالهو لم یطّلع علی هذلک من قلبِ
ک الدماء کما افسدت الجنُّ قال انّی ها من یفسد فیهاتجعلُ فی یکۀُفقالت المال ا و یسف

 همن کبرِ ها التعلمون یقول انّی قد اطّلعت من قلبِ االبلیسِ علی ما لم تطّلعوا علیاعلم م
ج الطیب آدم من طینِ الزب واللّازب اللّز اهللا آدم فرفعت فخلق بیۀِثم امر بِتر هو اغترارِ

کث فم هآدم بِید هنفخلق م مسنونا بعد التّرابِ ن و انّما کان حماءنتّمسنون ممن حماء 
ثم یدخل فیصلصل فیصوث  هبرجل هیضرب هجسدا ملقی فکان ابلیس یاتی لیلۀ اربعین

و بشئ من فیه و یخرج من دبره و یدخل من دبره و یخرج من فیه ثم یقول لست شیئا 
 هفی اهللا نفخما خلقت و الن سلطت علیک الهلکتک و الن سلطت علی الغضنک فلما 

وحن رالنّفخ هم من  هاتتهقبل راس االّ صار لحما و دما  هفجعل الیجزي شیئا فی جسد
ض فلم یقدر هقد تعب لین ما رأي هفاعجب هنظر الی جسد هالی سرت النّفخۀت هفلما انت

 هعطس فقال الحمد للّ هفی جسد لنّفخۀُخُلق االنسانُ من عجل فلما تمت ا اهللا و قولهف
الّذین کانوا مع  یکۀِثُم قال للمالیا آدم  اهللا له یرحمک اهللا فقال هللا امِ منهرب العالمین بِال

االّ ابلیس ابی  آلدم فسجدوا الّذین فی السموات اسجدوا یکۀِدون المال صۀابلیس خا
و اکبرُ سنّا و اقوي  هو انا خیرُ من همن الکبرِ فقال ال اسجد ل هواستکبر لما حدث نفس

رر فسیر دعبارت ت هی بعینهو  شیطانا رجیما هو جعل همن الخیرِ کلّ هو اکیس اهللا هخلقا فابلس
معتبر از  هک المصابیح و عبارت مفاتیح شرح الدین سیوطی منثور تصنیف موالنا جالل

است  هتعالی عن اهللا رضی ةریرهاز ابی  هاي حدیث است در بیان معنی حدیث که کتب
الضّمیرُ راجع الخ  هخلق اهللاُ آدم علی صورتوسلّم  هآل و هعلی اهللا صلی اهللا رسولقال قال 

 مۀملکی الرّوح الحیوانی الجسم منتصب القا خلقا جدیدا عجیبا هم و اما آدم فاخترعالی آد
ا لمتقدم و ال محاذیا هال شبیاختراعا  هصورت ارتحل هتقدم کان هفلم یجِد آدم علی مثال ل

 ةو عبارت شرح مشکو مالّ علی قاري ةالخ، کذا فی شرحِ المشکو هیخلق آخر یشبه
 ههوج اهللا کرمقال علی و . الخ السالم هوع االنسان بآدم علینو قد ابتدأ خلق شیخ عبدالحق 

من حوا احدي و عشرین  السالم هالسالم فی ابتداء الرّجل و ولد آدم علی هخلق اهللا تعالی آدم علی
ابیل و هعوض من  هالنّ السالم مولود بغیر االخت هتوأمان و شیث علیبطنا و فی عشرین 

السالم  هسنون آدم علیا و هالسالم انا ولد من نسل هحورا فقال علی ۀِنّلجااهللا من  هارسل
به  هاست و چنانچ از محمد جعفر حسین مکّی هالخ من بحرِاالنساب ک سنۀالف 

خیبر و  هب هشام و ولید بن مغیرهل بن هابوج هقول صاحب طبري در خبر است ک
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اي امتحان حضرت ترین توریت بر ودان عالمهپنج ج هفدك و وادي القري رفت
از توریت صعب  هشت مسئلها بیست و هوسلّم آوردند و آن هعلی اهللا صلیپیغمبر 
اگر شما پیغمبر اید جواب  هگفتند ک هوسلّم پرسید هعلی اهللا صلیحضرت  هترین ب

داد، در آن  همسئل همهجواب وسلّم  هعلی اهللا صلی اهللا رسولفرمائید، حضرت محمد 
بود و  هبر پشت زمین کرا آفرید خداي تعالی پیش از آدم هبود ک هین مسئلیکی ا همسئل

جان بن  هک ١وسلّم فرمود هعلی اهللا صلیبود؟ حضرت پیغمبر  هدست ک هاین زمین ب
ابلیس است اورا با  هاوشان بر روي زمین فساد آوردند عزازیل ک هوقتی کجان را 

تصرّف خویش  هزمین را بن را براندند و تا جان بن جا هبر زمین فرستاد ک ها هفرشت
نکرد و  هالسالم را سجد هآدم علی هخلقت آدم حسد نمود هدرآوردند بنا بر آن او ب

توریت  ها را بهودیان جوابهی ا و تصدیقهصدور جواب ا در پیش آورد، بعدهفساد
 همکّ قوماند و گفتند مایان ر دو جادوگرهاین محمد و موسی  هکافران مکّه گفتند ک

و  رونرا و قالوا انّا بِکّل کافهقالوا سحرانِ تظاتعالی  هبقول هر دو نگردنده چنانچهازین 
 اهللا رضیابن قلیس و ابن عباس کند از  میروایت  هیقول جابر بن عبداهللا انصاري ک

درین معنی قرآن و کتب . است مچنینها ست همعتبر از کتب هما در کتاب الفی کهعن
مین ها متّفق بر همضمون تحریر آن هبیشمار ملحوظ گردید اخبار و تفسیر احادیث

و  هاهللا آراست ور انسانی از آدم صفیهخالق سبحانی آغاز ظ هک هتقریر دریافتیک 
مشتق من الجن یعنی  هکابناءالجن پریان عالم جنّات  بر زمین مالئک و پیشتر از وي
ست بود و گمان بعضی انسان ه االبدان معنی مکشوف همقابل انسان ب همنشوراالبدان ک

ند نام و نشانش از آن کتب پیدا هد میپیش از آدم صفی اهللا آدم دیگر قرار  هک
و اختراع اهللا  ربانی از آدم صفیقدرت  مثبت ابتدائیت خلقت انسانی به همهنیست 

و مورخین  دینهو مجت هی مخالف قرآن و حدیث و اقوال صحابهاز خود در خلقت ال
و مدتی درمیان  هموجب کفر شمرد در بعضی نسخ نافع المسلمین هرد بلکمناسبتی ندا

الرّحمن ةلیکن مفسر تفسیر حسینی در سور. آفرینش انسان و جان مقداري زیان
و در تعیین اول از ابتداء حضرت آدم صفی اهللا تا  هزار سال شمردهمدت شصت 

وسلّم چندان اقوال  هعلی اهللا صلی اهللا رسولمحمد ور حضرت خاتم االنبیا هظ
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ن اختیار هرگز ذها درین مختصر هشرح آن نجائشگ هک هنظر در آمد هاختالفات ب
 هرت دارد چنانکهمزید اعتبار ش هب هقول محمد بن جریر الطبري ک هلیکن ب هنکرد
 اهللا صلیور آدم تا زمان خاتم النّبیین هنامۀ بزرگ منقول است از وقت ظهدر شا
قول  هو ب هصد نیز گفتهزار و نهو پنج هسال بود هزار و سیزدهسلّم شش و هعلی

 هل سال و سهزار و چهار هجرت سید عالم چهود از روزگار آدم تا ایام هی علماي
و نیز از  هشتاد سال تحریر فرمودهزار و صد و هروایت اخبار نصاري پنج هو ب هما

السالم دو ماهآدم تا طوفان نوح علیاز زمان حضرت  هعبداهللا بن عباس مرویست ک
م هیم علیهو از طوفان نوح تا وقت ابرا هو شش سال بود هزار و دویست و پنجاه

السالم پانصد ماهعلینگام موسی هیم تا هسال بود و از ابرا هفتاد و نهزار و ه السالم
المقدس بنا  بیت هک ما السالمهنگام سلیمان علیهو بیست و پنج سال بود و از موسی تا 

سال و  هفتدهفتصد و هاسکندر رومی تا  سلیمان رد پانصد و سی و شش سال بود و ازک
سال بود بدین تقدیر از  هو شصت و ن السالم سیصد هاز اسکندر تا زمان عیسی علی
زار و پانصد و بیست و دو سال باشد و از هپنج ما السالمهروزگار آدم تا ایام عیسی علی

، هسال نیز گفت هاختالف روایات پانصد و پنجا وسلّم هعلی اهللا صلیما  عیسی تا پیغمبر
زار و هوسلّم شش  هعلی اهللا صلیابوالبشر تا شفیع روز محشر موافق این تحریر از آدم 

عیسی و پیغامبر ما دو پیغامبر  فیما بین هشوند و روایتی است ک میفتاد و دو سال ه
م هِتعالی اذ ارسلنا الی کما قال اهللا س بن متّییکی جرجیس دویم یون اند هدیگر شد

ثالث فقالوا هفکذّبو اثنینِ ر حال مطابق اقوال جمعی هب انّا الیکُم مرسلونما و عزّزنا بِ
زار هفت ه هکم و زیاد همهباخبر اند  هکتابی هک ل سیر مسلمین یا از قوم دیگرهکافّۀ ا

 هدو چند س هاقع شدو و خطاي وهدر تعداد ساز جمیع  هخدا نخواست هسال شمرد
در قبول تصور عقل  هنود کهبعضی قوم  خیال بندي هار چند باشد چندانکهچند چ
محض  هم از احاطۀ بیان متجاوز و نامسدود کهی و نامحدود و عنان لسان هنامتنا

سلسلۀ نسبت خود از حضرت  هاختیار نمود معاقدمل باید بود آنرا هحرف و صوت م
مانا هشخصی بر هدرین ایام است ب هانام چنانک امهاژد  هب هتآدم ابوالبشر انحراف ساخ

بنا برآن از غرقی  هند بلکهد میقدیم انتساب و قرار  بندیم ایاز مدت قدیم 
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تر نوح هتا انتساب جماعۀ بنی آدم از م هطوفان نوح نیز انکار دارند ک هندوستان به
محال و متعذّر و  همهاین و١ما السالم نرسدهانضمام کرفته به حضرت آدم علی

 منسوب اند هسوي پدر خود حضرت آدم ک هجمیع افراد نوع انسان ب هاشکال چونک
 هآدمی است و بالتّصریح در قرآن مجید است مخاطب ب هبنابر آن ملقّب و مسمی ب
م فی البرّ والبحرِ و هتعالی و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هقول هلفظ بنی آدم اند چنانچ

و اقتضاي مرام کالم  تفضیالم علی کثیرِ ممن خلقنا هم من الطّیبات و فضّلناهرزقنا
ل اسالم و دیگر هاي اسالف اه کتاباندرین باب از اطاعت  هبرآن است ک هاکبرنام

رو  هدنیا انحراف و عزل گشت طلب ها پسر نامبارك ابوالفضل بهتن هاقوام کتابی
منقوالت مناسبتی ا در هتدخیل آن هومات ادراك عقلی کهمو هتا ب هک هگردانید

منان ها و برهسیور هچنانچنود هود بعضی هید شک آراسته به شهود بیهندارد و تم
نجوم مطلق بی فواید و  قواعد ها بت پرست و زبان درازي بهسرشت ریاضی آن هک

تالیف غیرمالیم و درشت ایشان  هشماري ب هنادر است و تفصیل پرستاري و ستار
 ۀافسان هیم و تقویم مرتاض و ممتاز اعتبار نمودرفتار و گفتار صدق تنج هرا ب

و وتیرة ایشان  هاز اقوام غیر کتابی ها و خطائیان کهزبانی آن هخلقت انسانی ب
اي از رسل و همخالف آیات و احادیث باوجود صدور معجزات و کرامات بی ن

 براي سخن آرایی هخطا است معارض اقوال اسالف در پیش داشت هنوز بهاولیا تا 
 از امام جعفرصادق منقولست هچنانچ هآورد٢بعضی مقوالت اولیاي ثقات اهنآ دئیتاو 
 هفرماید ک میو شیخ ابن عربی  هزار آدم بودهزار هپدر ماست  هپیش از آدم ک هک
زار سال باشد و مدت دور هفت ه هزمانی ک هفتهی دور است بعد هقدرت ال هب

آدم دیگر خلعت وجود  شود واست نسل یکی منقطع  هسلطنت سیارات سبع
ش قلبی دارد هان خواهپن هنودان ساختهرا حجت اثبات قول  هپوشد اقوال مذکور

و ا هسیور هنودان چنانچهن بعضی زمان ابتداي خلقت انسان موافق گما هک
ندوستان از طوفان نوح هغرقی  هو ب٣بندیم قدیم رساند ازمنۀ قدیم یا همنان بهبر
از آفات  هندي کهحیلۀ اخبار و انقال مثل کتب قدیمۀ  هب همودالسالم قرار ن هعلی

                                                 
 »ما السالم الزم نباشد هتر نوح از ابوالبشر حضرت آدم علیهواسطۀ م هب« : ب.  ١
 »مقوالت که آورده « : الف.  ٢
 »قرار دهد « ب .  ٣
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 الیوم مال عاصتعالی  هبقول هگیرد و لیکن بیچار هاستدالل و پنا هروزگار باقی ماند
الّ مماحفانجیناو نیز  ن رین مع هو اغرقنا الّذینَ هوالّذ ی الفُلکنّکذّبوا  فنا ام کانو هبِآیات

و رسوایی بنابر  تا غرق شد و چندین تکالیف هت کنیاف همخلص هو را هچارقوما عمین 
درجۀ  به هدریافت اقوال اولیاي کمال مطابقت ها بهتا اقوال آن هزندگی نموده سخن آنها ک

معرض شکوك و  هبزار سال است آنرا هفت همدت  هقول اسالف ک ١پذیرایی رسد
اختراعی و افترایی  ٣مشربمآل ابوالفضل ایجاد تقلید ٢خالف رساند تا موافق اصل

 هجو ملیح نموده هالفصیح چنانچ عکس هار قرار گیرد و یا رموز تمسخر بم در شمهو
در سند مقوالت  ههر دو بزرگوار مذکورمطالعۀ کتب  هب هو در دریافت بند ٤باشد
تقدیر تسلیم  هد گردید و بهخوا اختراعی و عندیات هجاي ندید اغلب ک همرقوم

محال از اقوال ر دو ه مآل هچونک پذیرد میمدعایش تطبیق ن هب همقوالت مسطور
ا هباشد و نیز آن اهللا متاخّرالخلقت غیر آدم صفی هر کهانقطاع انسال پیشین است  همذکور

مقرّ بالیقین و  السالم هغرقی استیعاب روي زمین از طوفان حضرت نوح علی هب
از وادي تصور و خیاالت و استقالل اند و نیز منشا و مقصد هر دو منقوالت  هب

احوال  هبیه آن برویۀ اولیاي صاحب کمال است تعبیر و تش هالم امثال کتخیالت ع
انام عالم اجسام مناسب نیست و ندارد و بر تقدیر تسلیم امام جعفر صادق و شیخ 

جان بن جان  هخالیق پیشین ک هاعتبار انواع و اقسام مختلف همااهللا بهابن عربی رحم
 اد نبودند اصلها خاکی نهباشد لیکن آن هفتگ هطریق مجاز آدم قرار داد ها را بهاست آن

و  اند ها را آدم خاکی تصور نمودهنودان آنهرا هوا و بعضی از نار بود ظاهبعضی از 
از  هاي عجیب و غریب کهو طول عمر و کار هجستدر باب عظم  هایی کهسخن 

در تاریخ  هاحوال بشري نباشد چنانچ همالیم ب سازند میم منسوب هما وغیرهبر
معنی خاك است و خلقت  هب همفصل مذکور است و آدم مشتق از ادیم ک هفرشت

 شیخ ابن عربی هآدم است و نیز قولی ک هخاك است بنابر آن ملقّب و مسمی ب هآن نیز ب
                                                 

و رسوایی زندگی نمودن سخن آموزان که تا اقوال آنها به اقوال اولیاي مذکورین ارتباط « : ب.  ١
 »  دریافته 

 »که تا اصل مآل  آنرا شکی کند « : الف.  ٢
 »مثبت « : الف.  ٣
 ندارد» باشد « : الف.  ٤
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و بی اعتبار  استدالل فرضیات عدم جواز هآرد محض فرضی است و اثبات اخبار ب
را بعضی عوام النّاس الیعلم  هعن اهللا رضیصادق است و نیز منقول امام جعفر 

 اهللا کرمعلی  هند و بعضی بهد مینسبت  وسلّم هعلی اهللا صلیحضرت پیغمبر  هب
راوي از معتبرین  هثق هکس ناقل ک هم بهلیکن کسی نام  هنیز نسبت داد ههوج

اشخاص  هر سهیکی از  هپس عدم یقین نسبت قول مذکور ب هر نساختهباشد ظا
بالتّصریح مقتضی و مستدل  ها تشخیص ناقل معتبر با تسمین عظام مذکورین و

 هقول صحاب هو کتب معتبرة احادیث ب هبدیع هاصلی ندارد و االّ چنین مقدم هاست ک
 توان میعامل ابتر کسی نو ابوالفضل عالم اکبر و ١شد مندرج می هو یا روایت تابعین البتّ

را منقول مذکور گی قول الچار هبنابر آن ب ساخت مییافت و درین میدان استداللش ن
در پی تجسس  هتا کس ب ها بر نسبت امام جعفر صادق اکتفا نمود کهتنول هناقل مج هب

از  نود را فرضاهتقدیر حسب درخواست و تدبیر ابوالفضل اگر قوم  هنباشد و نیز ب
 هند چنانکهم قرار دهما وغیرهبراز احفاد  هزمرة افراد بنی آدم خارج و موقوف داشت

من اتّقُوا ربکم الّذي خلقکُم  ا النّاسهیای هنودان است آیۀ کریمهتیاري بعضی وضع اخ
 بالتّصریح منافی و ابطال ما رِجاال کثیرا و نساءها و بثَّ منها زوجهو خلق من ةنفس واحد

یک  هابوالبشر کنسبت والدت خود را از آدم  هنودان نادان است کهاقوال بعضی 
و بی  هار رویهچ هشخصی خلقت آخر ک هب هساختاست انحراف  هجنس و متشاب

تقدیر گر شود بدین  میند و مستلزم هد میو خود را آدمی قرار  کنند می هجفتش بود
 نودانهار زبان فقط موافق هرعایت کفو اظ هنگویانند و بعضی بآدمی نباشند و 
و مخرج خود دل و جان ابواآلباي حضرت آدم را منبع و  هان بهپن همذکوران داشت

والیقین اتّفاق  نودان سخن رس باالقرارهۀ جمیع افراد نوع انسان دانند و پس از جماع
آدم و حوا متولّد و متناسل اند و  همسلمین دارند و بالتّحقیق جمیع افراد انسان ب هب

ا النّاس انّا خلقناکُم هقال اهللاُ تعالی یایگذشت و ایضا نص  هچنانک هحوا از آدم پیدا شد
 هیلیقُ لمن اصلبنوآدم و آدم من تُراب فال  کلُ النّاسِ و عبارت مفاتیحی و اُنث من ذکر

انسان باالسم  پس درین مقام باعث قیام و اختالف در مبدأ خلقت والتّبختر ةتراب النّخو
 هبنی آدم ک اشخاص هی چنین باید دانست کهی از مشیت الهکالم نامتنا هو زبان ب

                                                 
 »می باشد « : ب.  ١
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ا این ابناي آدم را تلقین و هو آن هین افتاددست خلقت پیش هاست بخلقت متأخّر 
اناس  هاختالط عالم جنّات ب نودان متولّد و متناسل اند وه اهازآن هک هترتیب نمود

و شجرة کاینات  هموجودات ثمرمبدأ  هک هرگاهاست و امر ممکن و از اکثر اخبارات 
خالیق جمیع  هب الخلقت تقدیم الحقیقت وسلّم فی هعلی اهللا صلی اهللا رسولحضرت محمد 

اولی و  طریق ها از حضرت آدم صفی اهللا بهبصدر گذشت پس تقدیم آن هاند چنانک
وسلّم کنت نبیا و آدم بین الرّوحِ والجسد و ایضا  هعلی اهللا صلیقال النّبی  هالیق چنانک

ر وجود خلقت هاعتبار ظا  هبلیکن  م فی البعثهکنت اولُ النّاس فی الخلقِ و آخرُ
 هتا ب هقلم جاري گشت ک کلک از حضرت آدم صفی اهللا یبترت یتاعره ري ببش

  .تر شود  ر کسی آسانهترتیب دریافت اسما و انساب به  
 تعالی هچون حق سبحان اند هآورد : السالم هابوالبشر حضرت آدم صفی اهللا علی 
نّی اندا فرمود  همالیک هگرداند ب ۀ خودآدم را بیافریند و بر زمین خلیف هک خواست

جاعم در زمین خلیفۀ خود پیدا هیخوا میما  هدرستی ک هیعنی ب ۀخلیف ی االرضِل ف
ک الدماء و نحنُ نُسبح ها من یفسد فیهاتجعلُ فیآریم، فرشتگان گفتند  ا ویسف
س لک ك و نُقدفساد  هی آورد کهیعنی بار خدایا در زمینی کسانی پیدا خوا بِحمد

کنیم  میپاکی یاد  هگوییم و ترا ب میتو  اي ناحق بریزند و مایان حمدهکنند و خون
دانید یعنی در خلقت  میدانم شما ن می هیعنی آنچ انّی اعلم ما ال تعلمونفرمان آمد 

اد و مشایخ و سالطین و هاولیا و علما و زانبیا و رسل و  هآن حکمتی است ک
 جبرئیل را فرستاد تا قبضۀ خاك ترهند بود، پس مهحکّام عادل در ایشان خوا

 هخاك از من مبردار ک هزمین اورا سوگند داد کت خلقت آدم از زمین بردارند هج
ی در وجود آید و بدان سبب من در هخلقی را از من بیافریند و مبادا ازو گنا

معرض عذاب سخت باریتعالی باشم، جبرئیل باز گشت، میکائیل را فرستاد اورا 
 گشت،اورا نیز سوگند داد تا باز  نیز سوگند داد تا باز گشت، اسرافیل را فرستاد

از  عزرائیل را فرستاد اورا نیز سوگند داد او قبول نکرد و گفت امر حق تعالی باال تر
  است خاك برداشت و چون بی رحم هخانۀ کعب هروایتی است از آنجا ک. سوگند است

 هل شب و روز حق سبحانهدة قبض ارواح بدو مقرّر شد و مدت چهو شفقت بود ع
 فرماید می هچنانک هید قدرت خود خمیر کرد هب هآن خاك را درمیان طایف و مکّتعالی 

او درآورد و پیوست  کالبد هار روز بهو بعد از چ آدم بیدي اربعین صباحا طینۀخمرت 
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السالم امر  هعلیسجدة حضرت آدم  هرا ب همذکور همتعین ها هو ابلیس و جماعۀ فرشت
را در  السالم هعلیود و انکار آورد و حضرت آدم ا ابلیس ملعون ابا نمهتن هفرمود ک

 تصرّفات وي را مباح داشت هو امین خود گردانید و جمل هشت جاي داد و خلیفهب
لوي چپ آدم حوا را بیافرید تا بدو انس هاز پ همگر خوردن گندم و انگور، آنگا

 یاري هد برد بچون ابلیس حس ام کلّ حی هو انّما سمیت حوا النّگیرد و جفت گرداند 
 هاستصواب طاؤس حوا را بفریفت تا حوا از آن درخت ممنوع هب هشت رفتهمار در ب

بِطُوا ها حکم هب هعتاب نافرمانی آورد ه، حق تعالی ایشان را ب خورد و آدم را خورانید
سراندیپ و حوا  هندوستان بر کوه  هشت برون انداخت، آدم بهاز ب ا جمیعاهمن
میسان از مضافات   هان و ابلیس بهاصف هکابل و مار ب زمین هو طاؤس ب هجد هب

ع و زاري و توبۀ  سبب مفارقت حوا و جنّت و کالم هوآدم ب هبصر فرشتگان تضرّ
و یا سیصد سال توبۀ  هنافرمانی بسیار نمودي، بعد از دویست و یا دویست و پنجا

 یاقوت هبآدم قبول گشت، بعد ازآن جبرئیل از فرمودة خدا عزّ و جلّ یک خانه مرتّب 
آورد  هشت برآورد ولی بر زمینی کهبیت المعمور است از ب هاو مسمی ب هسرخ ک

ور هظ هبر روي زمین ب هایست ک هو آن اول خان هادهاورا نست ه هدر آنجا خانۀ کعب
طواف آن خبر داد  هو آدم را ب ، هاآلی بیت وضع للنّاس انّ اولرسید کما قال اهللا تعالی 

حوا را در جبل عرفات باز یافت و  هبود ک هرفت سراندیپ براي طوافش هو او از کو
گون جعد موي زیبا روي قامت او شصت ذرع بود شناخت و آدم دراز باالي گندم 

و  هحق سبحان هک اند هآورد. تی تمام داشتهالسالم مشاب هآدم علی هو حوا در صورت ب
ل هحوا چگی عمر آدم را از پانصد سال هبوط جنّت پس از رسید بهتعالی بعد از 

 ر شکمی پسري و دختري توأمان بودند و آدم موافقه، در  فرزند داد در بیست شکم
داد و  میتوأم او ن هکرد ب میدختر دیگر بطن تزویج  هر بطنی را بپسشریعت خود 

فت سال خورد ازو بود هبرادرش  هکابیل هپسر اول بود توأم اورا براي  هقابیل ک
سبب در شصت سالگی عمر خود  داد تا بدان میقابیل بدان رضا نمعین نمود و 

رغبت بدو  هاستوث یا اقلیمیا نام بود ک هابیل را بکشت و توأم خویش را که
ماند  میستان روپوش هدر کو هجانب جنوب گریخت هب هدرآوردداشت در حبالۀ خود 
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ابیل هر فوت نسل او تا زمان طوفان نوح باقی بود و آدم ب ازو اوالد بسیار گشت،
ابیل ها عیوض هپنج سال خداي تعالی شیث را تن١بعد از هکرد ک میجزع بسیار 

قولی صد و  هزار و بهل هچ ها هانتقال آدم فرزند و فرزند زادوي بخشید و در زمان  هب
تن ل و یک هبودند، فرزند بی واسطۀ او چ هم رسیدهبیشمار ب قولی هزار و بهبیست 

اهللا ةُصلوا علی االنبیاء لۀالمنزتب الکُ و جمیعدختر بودند بست و یک پسر و بست 
السالم  هعشر صحایف و علی شیث علیالسالم  هانزل علی آدم علی ، هو اربع ئۀما مهِعلی

 السالم هیم علیهو علی ابرا صحیفۀالسالم ثلثین  هادریس علیهو و علی اخنوع و  صحیفۀخمسین 
زار هو عمر آدم  ،قان الخ من مفاتیحوالفرعشر صحایف والتّوریت والزّبور واالنجیل 

را  همه٢ه بودد خود ساختهبود اورا ولی ع ترین بزرگ هبود شیث پسر او ک هسال رسید
 االول ر دوازدهم ربیعهوقت ظ هبست و یک روز بیماري کشید همتابعت او امر فرمود هب
 اهللا صلی اهللا رسولقال قال  هعن اهللا رضی ةریرهو عن ابی رحلت فرمود  هروز جمع هب

 لجنّۀادخل ا هخلق اهللا آدم و فی هالشّمس یوم الجمعه فی هوسلّم خیرُ یوم طلعت علی هعلی
شت هو فرشتگان کفن از ب عۀتقوم السا هو فی هتبت علی همات و فی هبط و فیها هو فی
تر هبر آن نماز خواندند لیکن امامت م و یز و تکفین نمودهتج هاورا غسل داد هآورد

 هسراندیپ ک هندوستان اتّفاق افتاد و بر کوهآدم در  فات حضرتو ه،شیث نمود
ور است و هآدم مش هقدم گا هگشت اکنون بمدفون  هسمت قطب جنوبی واقع شد

روز  هیا پس از س هما هروایتی س هسال و ب فتهقولی   هیک سال و ب هحوا بعد ازو ب
 حوا را درو وصی بود  هخلیف هوقت عشاء ششم محرّم وفات کرد شیث ک هشب جمع

 کشتی هوفان تابوت ایشان را بنوح در زمان ط هور است کهجوار آدم دفن کرد و مش
  .دفن کردند هو یا در نجف کوف بوقبیس و یا در بیت المقدس هدر غارالکنز کو هدرآورد

مادرش حوا چون خداي تعالی  :السالم  ماهنبی اهللا بن صفی اهللا علیشیث 
ایی توام بخشید بنابر آن نامش شیث هتنعلیه السالم  آدم هابیل بهشیث را عوض 
ور هو مش همعنی شیث بدل است یا بخشید هبونصر مقدسی گوید ک هگشت چنانچ

 حسن صورت هب شتی فرستاد و شیثهخداي تعالی براي جفت وي حوري ب هاست ک

                                                 
 »که تا بعد پنج سال « : ب.  ١
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آدم  هصوري و معنوي ب هو صفاي سیرت و کثرت فضائل و عموم فواضل و مشاب
و وصی  هسایر فرزندانش امتیازي داشت و بعد از آدم شیث خلیفاز السالم  هعلی

 علم نجوم نازل گشت و همشتمل ب هصحیف هپنجا هبود ک گشت و پیغامبر مرسل
اوریاي ثانی خوانند و عنی نیکبخت گویند و غاریمون را به محکما اورا غاریمون 

صنعت و اکسیر در زبان سریانی معلّم را گویند و علوم طبعی و ریاضی و اوریاي 
آدم امرد بود  هک الصفا از محمد بن اسحاق منقولستۀضاز وي روایت کنند و در رو

السالم بود و  هتجلّی یافت شیث علی هلحیاز فرزندانش به زینت  هو اول شخصی ک
منقطع شد االّ شیث و اکثر در دیار  السالم اوالد آدم در طوفان نوح علیه هنسل جمل

روایتی  هیست بصحایف خود دعوت نمودي و مرو هماند و قوم خود را ب میشام 
قولی سیصد سالگی عمرش پسرش انوش بزاد، چون عمر گرامی  هل بهصد و چیک

سال رسید پسر خود انوش را وصی  هو دوازد صدهن هالسالم ب هحضرت شیث علی
دویم رجب رحلت فرمود و در غار  هوقت عصر روز دو شنب هب هگردانید هو خلیف

از خلقت آدم  هک اند هبعضی گفت .تلوي پدر و مادر خود مدفون اسهبوقبیس پ هکو
  .اند  سال هزار و ششصد و دوازدهالسالم یک  هو وفات شیث علی

نام بود، زبان  هشتی مخوایلهمادرش حور ب: السالم هانوش بن شیث علی
و انوش به عربی صادق را گویند و ١ هشت است ازو مروج شدهعالمت ب هتازي ک

شریعت شیث پدرش قوم خود انوش بود و بر  هدرخت خرما نشاند هاول کسی ک
صد و نود و پنج سالگی عمرش پسرش   هب هروایتی است ک. را دعوت نمودي

شتصد و دو سال هصد و شصت و پنج سال یا هن هبزاد و چون عمرش بقینان 
طور قاضی خان بیضاوي  هسال و ب هصد و پنجاهقولی ابن جوزي ن هرسید و ب

تم ربیع االول در شام فه هپسر خود قینان را وصی نمود هششصد سال رسید ک
او  هکسند به طبري است  هالصفا بضۀرودرآنجا مدفون گشت و در  هرحلت فرمود

از خلقت آدم و وفات انوش  هک سال عمر یافت و منقولست هصد و دوازدهنیز ن
  .شتصد و دو سال هزار و همدت یک
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بنت کیال بن  هنامش حارث و مادرش وابط: السالم هقینان بن انوش علی
و بنابر فرمود  میالسالم قوم خود را دعوت  هست و او بر شریعت شیث علیآدم ا

ر بابل و شوش از هانیان مشغول بود و عمارات شهانتظام ج هوصیت پدر خود ب
دش آدم زاد همردم سکونت داشتند و در ع هي اوست، پیش از آن در غار و کوبنا

ق ساخت همهبسیار شد  . نمود میبل اقامت خود با اوالد شیث در حدود با هرا متفرّ
والد خویش را الئیل بزاد و اهبود پسرش م هفتاد سال رسیدهصد و  هب هگویند ک

ا هآن هکردي ک میمنع  همیشهاوالد قابیل  هطور بزرگان خود براي اختالط ب هب
جرموز  کوه در پاي همفسد و ظالم اند، فرزندانش حکم بزرگان خود عدول نمود

ل هشتصد و چه هچون عمرش ب. و شرب خمر کردبنیاد زنا  ها اختالط نمودهآن هب
و از غم و  هالئیل را وصی نمودهپسر خود م هل سال رسید کهسال یا ششصد و چ

  .در شام مدفون است  هدویم شعبان رحلت نمود هروز جمع هب هاختالط مذکور هاندو
بنت سوالن بن  هالئیل ممدوح، نام مادرش نجلهمعنی م :الئیل بن قینانهم

السالم است و او سیصد سال است فرمانروایی گیتی یافت و  هلییطل بن شیث عه
جلد ایشان را براي لباس و  هالك نمودهرا  هحیوانات موذی هاو اول کسی بود ک
بلوغ یک صد و شصت سالگی عمر خویش  هب همرویست ک. فراش معین کرد

انام  همنقولست ک. با اوالد خویش مفسد و جابر بود هپسرش بارد بزاد و آن بادشا
یطل بن ه هویرا از سلطنت موقوف داشت هآن ایام بدان رفع ظلم و فساد اتّفاق نمود

صد و شش سالگی و هن هشیث را بر کرسی ریاست انتظام قیام داد، چون عمرش ب
شتصد و پنج سال رسید پسر خود بارد را وصی هل و یا نود و هشتصد و چهیا 

 .درگذشت، قبرش در مداین هنمود
ال سهن مرخس بمادرش معنی بارد در عربی ضابط و  :مهالئیلبارد بن 

سهیل بن شیث علیه السالم است و آن بادشاه عظیم القدر به لشکر بی شمار بنت 
  .همیشه به قتال مشغولی داشت عمرش یکصد و چهل سال قبرش در مداین 

حکم پدر انتظام  هبربابک بن شیث و او بمادرش شمیال بنت : برد بن بارد
ید آورد و مردم را ا او پدها و جویهرود هان گشت و اول کسی بود کهبخش ج

اختیار  هکر کسی زمینی هد او خالیق متفرّق شدند و هزراعت آموخت و در ع
 المالس هد حین حیات آدم علیهر یک بدان زمین شد و ایشایان در عهکردند القاب 
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بود  هشتاد سالگی رسیدهصد و شصت یا صد و  هو چون عمر برد ب اند همتولّد شد
الم متولّد شد، از وي بنی ادریس علیه الس زنی از اوالد قابیل با دیگر بخواست هک

روایتی دو صد و  هفت سال بهصد و هصد و شصت و دو سال یا نهچون عمرش ن
برد  هخین ثقات بر آنند کو اکثر مؤر. سال رسید وفات یافت، قبرش در طایف هس
و صحیح آنست   هالئیل است و بارد را اصال به ضبطی نیاوردهپسر م هواسط بی

  .که بارد هم اسم برد است 
ور هکثرت اشغال تدریس ملقّب و مش هاو ب هک :السالم بن برد هاخنوع علی

روایت  هالسالم و ب هم مادرش حصب بنت بیان بن آدم علیادریس گشت، نا هب
الم  ن آدمبزدل نام داشت و او بعد از گذشت ةمعارج النّبودیار مصر  هبعلیه الس
 دویست سال مبعوث گشت هالسالم ب هادریس علی هک هو بعضی گفت ١بود همتولّد شد

روایت بعضی صد و  هسال ب هو مدت صد و پنجا هبرو نازل شد هو سی صحیف
بیست سال خلق را دعوت فرمودند و او مردي خوب روي گندم گون بزرگ 

در سخن بیشتر  هستهت اندك آاستخوان گوشمحاسن تمام قد مناسب اندام قوي 
در وقت مشی نظر مبارك بر زمین  اوقات خاموش بودي و اعضاء او بی اضطراب

ادت هافگندي و خود را از فکر خالی نگذاشتی و چون سخن گفتی انگشت ش
اوست و  هقوانین نمودتجدید  هو بعد شیث علیه السالم کسی ک هحرکت داد

 هند اما بهد میالسالم نسبت  هلیآدم ع هبعضی جا جمیع علوم و صنایع را ب هاگرچ
و  هی و نوشتن و رشتن و بافتن و دوختن او درمیان آوردناسر علم اخترشهقول اش

ر آبادان هکرد دو صد ش میرا تدریس خداشناسی و تعلیم فتاد و دو زبان خلق هبه 
رامس گویند و هرمس الهاورا  هساخت، عرب اورا اخنوع خوانند و حکماء یونانی

 نیکو ٢لم نوشت او بود و علوم حکمت و نجوم و حسابق هب هاول کسی ک
آن  دانستی و تا امروز کالم او حکما و منجمان را حجت است و اورا مثلّث از

 هگویند ک. عظیم القدر بود هنبی صالح و حکیم بزرگ و بادشا هت گویند کهج
ي ازو فرزند هعقد نکاح خود آورد هزنی بردخا نام ب هبود ک هشصت و پنج سال
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 هاو اول کسی است ک مکانا علیا هو رفعنا هحکم آیۀ کریم همتوشلخ متولّد شد و ب
قول صحیح حیات است و تمام ایام  هشت جاي داد و بهخداي تعالی اورا در ب

 هشت برون آمدهالسالم از ب هادریس علی هشت گرفت و جمعی برآنند کهمقام در ب
چون  هک هگفت هشغول است و طایفی مهعبادت ال هب هدر آسمان ششم با مالئک

بر  هئکو مال همانجا قبض ارواح او نموده هآسمان رفت هب هفرشتمعاونت  هادریس ب
است و عمر  ١و الحال جسد مبارکش در بیت المعمور موضوع هوي نماز گزارد
و  شتصد و شصت و پنج سالهوقت عروج و رفتن ازین سراي فانی  هگرامی ایشان ب

ی سیصد و شصت و پنج سال و هپنج سال و نزد گروار صد و هقولی چ هب
صد و شصت و دو سال بود و در طبقات ناصري سیصد و هن ةالنّبو روایت معارج هب

و قال شمردند  میدشواري  هب هسال است و اورا فرزندان بسیار بودند ک هپنجا
اهللاُ  هوتو عالم بِجمیعِ العلوم ففهم کان الدریس ولد و انساب العربِ والشّا ابونصر مکّی

جزع کثیرا فاوحی اهللاُ تعالی علی  هالسالم علی فوت ولد هو ادریس علی هقبل ابی
  . هولدك و بین طولِ عمرِك فخیر بِطول عمرِ ةِادریس خیرتُک بین حیو

عربی منشرح است  همعنی متوشلخ ب: السالم همتوشلخ بن اخنوع علی
السالم است و او بعد  همادرش برکیا بنت کرجیل بن حجویل بن حیتان بن آدم علی

بر اسپ  هبزرگ قوم شده و اول کسی ک ٢السالم است هادریس علی هاز پدر خود ک
م السالم شغلی هانبیاء علی هصالحیت و ارشاد طریق هب همیشهسوار شد او بود و 

 فته هفت سال عمر زنی درخواست، چون عمرش بهشتاد و هداشت و بعد از صد و 
معنی بزرگ باشد متولّد شد و بعد از  هب هنام ک ٣لمکسال رسید اورا فرزندي 

صد و هیا ن هصد و نوزدهوالدت پسر خود بست سال دیگر بزیست، عمرش ن
 .سال، وفات و قبرش در عراق هشصت و ن
 تازي قلیل مادرش عربا بنت غرابیل بن هلمک را معنی ب :ک بن متوشلخلم
در ملک شام و حجاز و عراق السالم و او بعد از پ هبن شیث علی خبون٤متوسل بن
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. یوق نام بود پیش لمک فوت شد هر بود، پسرش صاحب جمال کهو ماوراءالنّ
نواخت و  میلمک بربط مثال صورت فرزند مذکور بساخت و در گردن خویش 

فت سال نوح پیغامبر از هشتاد و هصد و  هگریست و پس از رسیدن عمرش ب می
السالم پانصد و نود و پنج  هالدت نوح علیبعد از و همرویست ک .وي متولّد شد

ی اورا لمکان و المک و التح نیز گویند و ابوالفضل هوگر. سال دیگر حیات یافت
وفات و قبرش در  هشتاد سال ثبت نمودهتصد و فهعمر گرامی ایشان  هدر اکبرنام

تومان کابل از زمین  هکقبر ایشان در علیشنک  هور آنست کهشام است و مش
لمغان موسوم  هبنابر این آن والیت ب همعروف است بلک. هلمغان است واقع شد

محمد  هکنند چنانچ میدر آنجا موافق رواج بجاي کاف غین تلفّظ  هگشته ک
  .هدر واقعات بابري شرح نمود هیرالدین بابر بادشاهظ

 برکائیل ابن مخوائیلت مادرش قینوس بن :السالم بن لمک هنوح نجی اهللا علی
السالم گندم گون و  هالسالم و حلیۀ مبارك نوح علی هوع بن قین بن آدم علینبن اخ

و  مۀالقا غایت عریض و جسیم و رقیق الساقین والساعدین و عظیم العینین و طویل هب
زبان  هشدت غضب موصوف بود و اسامی و القابش ب هداشت و ب همحاسن کشید
و  در تمام عمرش تپ هک هجمشید بادشا. سکر خوانند و عرب نوح گویندسریانی ویرا ی

 صورت هپنج بت ب هتلقین ابلیس ملعون دعوي ربوبیت نمود هبود ب هدرد سر اورا نگشت
 خلیفۀ خود قرار هادها ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر نهو نام آن هآراست همختلف
او  هت پرستی را رواج دادب هاول کسی ک. بودند هدر اطراف عالم منتشر ساخت هداد

 هر آنست کهدو نیم ساخت و اش هار هاورا ب هتا بر وي ضحاك خروج نمود هبود ک
میان آدم و نوح بودند و مردم بدیشان اعتقاد  هاین اسامی پنج مرد صالح است ک
ختند ا ساهصورت ایشان از چوب و سنگ پیکر هتمام داشتند، بعد از مرگ ایشان ب

 ها مشغول گشتند و مرویست کهپرستش آن همرور زمان ب هب و تعظیم آن نمودند،
السالم  هقابیل کفر شیوع یافت و آدم علیچون در اوالد  هابتداي بت پرستی آنست ک

ابلیس . آمدند میکافران را مانع  السالم هفوت شد مومنان از زیارت مزار آدم علی
که کنید ترتیب لسالم ا هشما صورت آدم علی هگفت ک هکافران فریب داد هملعون ب

زیارت مزار  هب هشوید چنانچ میمومنان  هزیارت و طواف وي متفاخر ب هشما ب تا
 کافران قول ابلیس ملعون را مستحسن. کنند میالسالم مومنان بر شما تفضّل  هآدم علی



 
 
 
 

 اخبارالجمال  28
 

خلق  السالم هبعد از عروج ادریس علی همچنان نمودند و نیز منقولست که هدانست
 هب همردم آمد هب هشکل گرفت للّعنۀا هابلیس علی هنمود ک میقراري بی هو زاري ب هگری

 هدارید ک هنزد خود نگا هصورت ادریس تراشید هسنگی را ب هدعا نصیحت کرد ک
چندین قیل و قال در آن  هر حال بهتا دل شما ازو قرار گیرد، مردم چنان نمودند ب

مردم بت پرستی پنج بتان  همه اال اهللا هالالگفتی  هان نبود کهیچ کس در جهایام 
سالگی عمر و یا در دویست سالگی و  هدر یک صد و پنجا هک کردند می همذکور

نبوت  هرا ب سال رسید خداي تعالی او شتادهار صد و هچ هچون ب هروایتی است ک
 و او نبی مرسل بود و اولُ نبیهو در تفسیر معالم التّنزیل است  هچنانچمشرّف گردانید 

 نوح بن متوشلخ هو در بیضاوي است ک هتعالی و لقد ارسلنا نُوحا الی قوم هولق هچنانچ
استیعاب  هب هو این اشار او اربعین سنۀو ابن خمسین هبعث و  هبن ادریس اولُ نبی بعد

السالم پیغامبر تمام عالم و تمام عالم قوم نوح  هنوح علی هزمین است کپیغمبري روي 
ی هوحدانیت ال هسال قوم خود را ب هصد و پنجاهن سالمال هاست و نوح علی السالم هعلی
م الف هِفلبِِث فیتعالی  هقول هدعوت نمود چنانچ ما السالمهصحایف آدم و شیث علی هب

تمام قوم نوح گفتۀ او عدول  م ظالمونهو   م الطّوفانُهاالّ خمسین عاما فاخذ سنۀ
کشتی سوار شدند  ا با او درهآن هشتاد کس کهنمود مگر  میبت پرستی  همه هداشت
 هسکس دیگر ایمان نیاوردند،  هسواي ن هل زن و روایتی است کهل مرد و چهچ

 در تفسیر هدیگر اشخاص چنانچ هزنان ایشان و س هپسرش سام و حام و یافث و س
یکی از قوم نوح دیگر کسی  ها در دعوت مدت مذکورهبیضاوي است و سواي این

 هالسالم چنانک هاما نوح علی االّ قلیل هآمن معتعالی ما  هقول هایمان نیاورد چنانچ
حکم خداي  هب همنادي کردي ک ها گونها و روزهشب همیشهفرمان باري تعالی بود 

 ها از اسالم گریز نمودهرسید و آن میخلق از مشرق تا مغرب  همهسمع  هتعالی ب
کفر و بر  ها هشدند از پارچ میو روپوش  نمودند میا هاي خود انگشت هگوش در 

م دعائی االّ هارا فلم یزِدهتعالی رب انّی دعوت قومی لیال و ن هقول هچنانچ هقرار گرفت
م و اصرّوا هم واستغشو ثیابهم فی آذانهجعلوا اصابعم هم لتغفرلهفرارا و انّی کلّما دعوتُ

 زدند میایت و بی دریغ هبی ن هرا تمام کفّار ک السالم هعلیو نوح  واستکبرو استکبارا
السالم وحی  هنوح علی هالعزّت ب نمود پس از حضرت رب میو زاري  هیگر همیشه

ی مسلمان شدنی بود شدند و از باقی کسی هالاز قوم شما در مشیت  هرچه هآمد ک
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تعالی و  هقول هافعال ایشان چنانچ هنباشید ب د شد پس مغمومهدیگر مسلمان نخوا
 .ما کانوا یفعلون س بِآمن فال تبتئ لن یومن من قومک االّ من قد هاُوحی الی نوح انّ

السالم  هعلی تر نوحهمعلوم شد و سواي ازین م همر متنفّس قوم هچون عدم اسالم 
حق الچارگی از حضرت رب العزت در  هب السالم هزدند نوح علی میشدت  هب هرا ک

 نماند یکی متنفّس کفّار بر روي زمین باقی هانتفا و فناي تمام قوم کفّار دعا نمود ک
 مهتعالی و قال نوح رب التذر علی االرضِ من الکافرین دیارا انّک ان تذر هقول هچنانچ

السالم  هتعالی عزّ و جلّ دعاي نوح علیخدای .یضلّوا عبادك والیلدوا االّ فاجِرا کفّارا
 منع  هآب طوفان و آراستن کشتی براي نجات او و ب هغرقیت قوم ب هب همستجاب نمود

تعالی واصنعِ  هقول هی داد چنانچها آگاه ز داشتن عذاب از قوم کفّار ظالمدعا و با
السالم  هنوح علی .م مغرقونهفی الّذین ظلموا انّالفُلک بِاعیننا و وحیِنا والتُخاطبنی 

آراستن کشتی مشغول  هب السالم هجبرئیل علی آموختگی هدانست ب میآراستن کشتی ن
آورد و در آن  میشتی عوج بن عنق چوب براي آراستن ک همنقولست ک. گشت 

نوح گفتی  کنی؟ می هاي نوح چ هنوح گذشتی ازو پرسیدي ک هب همدت کافران ک
غرق آب طوفان  هبا مومنان در آن نشینیم شما را خداي تعالی ب هکشتی است ک

نجار  کردند و گفتی از پیغامبر می هد نمود، کفّار سخن او باور نداشتی و مسخرهخوا
شما بر  هفردا مسخر کنید بر مایان می هاگر امروز مسخروح ایشان را گفت شدي؟ ن

 .تعالی قال ان تسخرُوا منّا فانّا نسخرُ منکُم کما تسخرون هقول هچنانک. ١م کردهیخوا
و نوح اورا در مدت دو سال مرتّب ساخت،  همین گشتهان هکشتی اول در ج

ناي آن سیصد رش بود و قیل طولش هرش و پزار و دویست هدرازي کشتی 
 هطبق هو آن کشتی را س. گز و عمق آن سی گز بود هسیصد گز و عرض آن پنجا

، طبقۀ اسفل براي وحوش و سباع و درندگان و گزندگان و طبقۀ اوسط هساخت
بودند و  هبا وي گروید هاعلی براي خود یا کسانی کبراي دواب و انعام و طبقۀ 

چندین مدت  هدرمیان ما و شما ب هزدي و گفتی ک میرا  السالم هوح علیآن قوم ن همیشه
 هستی؟ چنانچهبود بیار اگر صادق  هنمود هوعد هغرقی مایان ک هبسیار جنگ واقع شد ب

 .قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جِدالنا فاتنا بِِما تعدنا ان کُنت من الصادقینتعالی  هقول
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 هقول هدعاء امداد طلبید چنانچاز پروردگار خود  المالس هالچارگی نوح علی هپس ب
از فرمودة خداي تعالی  السالم هپس جبرئیل علی تعالی قال رب انصرنی بِما کذّبون

 جاي وي نشست هحکم باري تعالی ب  هی بهارم برد و کوهلمعمور را بر آسمان چا بیت
 هۀ کعبوز خانمانجا امرهبیت المعمور بود  هزمین نرسد، جایی ک تا عذاب آن بدان

 سراندیپ هبر سر کو هندوستان آمده هاز فرمودة خداي تعالی بالسالم  هو نوح علی. است 
خانۀ نوح یک تنور  هاد و بهکشتی ن هرا بگور آدم و حوا را باز کرده تابوت ایشان 

السالم  هنوح علی هو از ارث آدم ب  پخت میدر آن تنور حوا نان  هنی یا سنگی کهآ
نشان طوفان آن تنور است،  هک بود هکرد هبود خداي تعالی با نوح وعد هرسید

آب برآید، چون وقت آن عذاب  تو نان بپزد از رخنۀ آن تنورزن یا دختر  هوقتی ک
الدین  درر منثور موالنا جالل و بیضاوي و لسنّۀا التّنزیل محی آمد موافق تفسیر معالم

روایت عباس در  هیا ب هجزیر هعین دردیا  هسیوطی و تفسیر حسینی در زمین کوف
 ه،از میان آتش آب برآمد هک پخت میآن تنور نان  تان زن یا دخترش درندوسه

آن عذابی است  ه، نوح دانست کهتنور آب برآمد ١از هپژندة نان نوح را آواز داد ک
ا هحتّی اذا جاء امرُنا و فار التّنّور قُلنا احمل فیتعالی  هبقول هفرمود هخداي تعالی وعد هک

االّ قلیل و  هالقولُ و من آمن و ما آمن مع هیاالّ من سبق عل لکهاثنینِ و امن کُلِّ زوجینِ 
پس موافق حکم خداي  ا انّ ربی لغفور رحیمها و مرسها بِسم اهللاِ مجرهقال ارکبوا فی
 ر جانوريهکس و جفتی از  هروایتی ن هشتاد کس بهالسالم با آن قوم  هتعالی نوح علی

ش و سباع و طیور ک تا نسل  هبود ک هیدباري تعالی آفر هحیوانات مانوس و متوح
در کشتی سوار شد، اول  هگرفت همراهایشان منقطع نشود و زاد ضروري درکار 

ل شبان روز از تمام زمین آب بر هسوار شد شیر بود و آخر خر بود و چ هچیزي ک
تمام روي زمین یک چشمۀ دریا  هکآمد  میقطرة بزرگ فرود  هو از آسمان ب آمد می

تحقیق مقدر بود یعنی غرقی تمام  هبر کاري کر دو آب هگشت، پس جمع شدند 
انّی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بِِماء  هفدعا ربتعالی  هقول هقوم کفّار چنانچ

 هچون کشتی درخواست ک .عیونا فالتقی الماء علی امر قَد قُدر مر و فجرنا االرضهمن
 رچندهرا نوح  کافر بود او هارم کنعان کهالسالم را پسر چ هاز جاي برخیزد نوح علی
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 هجواب داد ک هکشتی در آي، کنعان انکار نمود هب هگفت اي پسر اسالم قبول نمود
تا او غرق شد، در آن وقت  هم گرفت کهخوا هپنا هسبب طوفان از کو هامروز ب

اي کشتی بریدند هموشان رسن  هنبود، وقتی ک هآفریدو خوك را  هخداي تعالی گرب
را  حکم خداي تعالی پیشانی شیر بمالید، شیر هب السالم هنوح علی. مردم دشوار آمد هب

مچنین از پیل ه. موشان کشتی دفع شدند از بینی شیر بیرون جست، هآمد گرب هعطس
 هآب ایستاد چندان آب بود کارپایان خورد و کشتی بر هسرگین چخوك برآمد تا آن 

چوآب از سر «: مصراعل رش آب گذشت، هروي زمین چ ی کالن ترهاز کو
قدرت خداي  هب السالم هعلیو کشتی نوح ١»گذشت اي دل چه صد نیزه چه یک نیزه

مغرب رفت، چون  هب هاز آنجا باز گردید همشرق رفت هی بر آب تا بهو مشیت ال
بر آب مچنان هفت بار کشتی بر سر آب طواف کرد و هرسید المعمور  بیت هجایگا هب

یچ ه یهتا موافق ارادة ال هگردید ک میمغرب  هو از مشرق تا ب مشرق  هاز مغرب تا ب
فاغرقناهم اجمعین فلم  تعالی هقول هچنانچغرق شدند  همهان نماند هجافر در کس ک

شتاد تن و جانوران ه هآنکبجز ٢من تفسیر جامع البیانمنهم احد یبقِ علی وجه االرضِ 
فی  همعو من  هتعالی فانجینا هقول هکشتی نشین بودند چنانچ السالم هبا نوح علی هک

اي اغرقنا  الفلک المشحون الموقّر المملو من النّاس و الطّیر و الحیوان ثم اغرقنا بعد الباقین
حسین  ۀلسنّامن معالم التّنزیل تصنیف محی  همن تقی من قوم هلهبعد انجاء نوح و ا

لِ بیتی فیکم هوسلّم مثل ا هعلی اهللا صلیقال النّبی  ةحدیث مشکو هو چنانچ بغوي
ثلِ  ب سفینۀکمپس نسل تمامی کفّار منقطع  لکها ها نجا و من تخلّف عنهنوح من رک

الّذین  القومِرُبِتعالی فقُطع دا هقول ها شکر واجب چنانچه شد و بر انقطاع انسال ظالم
للّ ظلموا والحمدالعالمین ه رب الم هنوح علی هالقصیا از  همسجد کوف هاز باب کند الس

عاشر رجب در کشتی نشست تمام  هجزیر هموضعی است ب هک هند یا از عین درده
تا تمامی کفّار غرق  هایت انجامید کهن هچون واقعۀ طوفان بروي زمین بگشت، 

 از زمین موصل یا شام است روز هجودي ک هبر کو هفرو شد ی آبهامر ال هشدند و ب
 هچنانچبود  همدت طوفان شش ما هم محرّم کشتی قرار گرفت چنانچهعاشورا د
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و  و غیض الماء و قُضی االمرُ تعالی و قیل یا ارض ابلعی مائک و یا سماء اقلعی هقول
و اخرج ابن سعد و ابن عساکر من طریق الکلّی عن ابی صالح  الجودي استوت علی

 لّمکاس کان لو لم یکن احد فی ذلک  سنۀیوم ولد نوح اثنان و ثمانون عن ابن عب
 ء علی اطولِ جبل فی االرضِو ارتفع الما.  الزّمان ینتهر عن شکر فبعث اهللاُ نوحا الیهِم الخ

 اشهر ال تستقرّ ستّۀِفطافت بهم االرض کلّها فی  1......بهمذراعا  فسارت  ةعشرخمس 
تابوت  هکسی ک هوقت گفت السالم در آن هنوح علی هک و روایت طبري است 2.علی 

 اید تا اورا دعاي زندگی تا قیامتدفن نم هالمقدس رفت السالم در بیت ماهآدم و حوا علی
المقدس رفته  تابوت گرفته در بیتالسالم که کشتی نشین بود او  خضر علیه نمودم،

 هاوالد عمالیق دفن نمود، چون پایان کوه جودي آن جماع هدفن کرد و مرویست ک
سوق الثّمانین موسوم شد، بعد از اتمام بنا علّت  هنمودند ببنا  هک ٣شتاد نفر قریهه

ن ودیعت حیات سپردند االّ کشتی نشی همهپیدا گشت  وباي طاعون درمیان ایشان
، نوح  سام و حام و یافث و زنان ایشان پسرش هو س السالم هکس نوح علیفت ه

 ندهو  هسام داد و دیار مغرب و حبش هو عراق و فارس و خراسان را ب هشام و جزیر
  هو ترکستان را ب ٤حام عطا فرمود و چین و صقالت هو سند و اراضی سودان را ب

 هتن است چنانچ هاین س هطوفان بانتساب بنی آدم بعد از طی کرامت کرد و  یافث
و  هم الباقین یفید الحصر و ذلک یدلّ علی انّ کلّ من سواه هتعالی و جعلنا ذُریِّت هقول

سام و حام و یافث فسام ابوالعرب  لثّلثۀا ةنبو یۀفقد فتوا، قال ابن عباس ذر هسوي ذریت
ین ابوالتّ ودان و یافثو فارس والرّوم و حام ابوالسرك من تفسیر کبیر امام فخرالد

عباس قال لما خرج  م من نسل نوح، روي الضّحاك عن ابنِهرازي و افراد النّاس کلُّ
م، قال هوالنّساء االّ ولده و نساء ن الرّجالِِمومن م 5ن کان معهمات م لسفینۀِنوح من ا

ارس والرّوم سام و حام و یافث فسام ابوالعرب و ف ثلثۀب کان ولد نوح سعید بن المسی
نا لک من تفسیر هابوالتّرك والجون و یاجوج و ماجوج و ما ودان و یافث و حام ابوالس

                                                 
 کرم خورده: ب.  ١
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و ابن جریر و ابن ابی  ه؟رمذي و حسنو یخرج التّ لسنّۀمحی ا معالم التّنزیل حسین بغوي
ا و جعلن هوسلّم فی قول هعلی اهللا صلیبن جندب عن النّبی  هسمرعن  هابن مردویحاتم و 

الدین سیوطی و  و سام و یافث عبارت تفسیر درر منثور موالنا جالل م الباقین قال حامه هیترذُ
و . آدم ثانی گشت هملقّب ب السالم هعلی نوح هبناء علی والتّواریخ التّفاسیر کذا فی جمیعه

شش سال و یا در  و صد و بیست  هالسالم ب هالسالم بعد از فوت آدم علی هنوح علی
ار هزار و چهزار و ششصد و یا ه هد متولّد شد و عمر گرامی ایشان چون بهعخر اوا

عالم جاودانی رحلت  هزار و سیصد سال رسید از عالم فانی بهو یا  هپنجا صد و
سال  هسال یا سیصد و پنجا هبعد از طوفان دویست و پنجا هگویند ک. فرمود

روایت درر منثور  هبیت المقدس و ب الصفا درضۀروایت رو هایشان بزندگانی نمود و قبر 
روایت بحراالنساب در شام و ابلیس ملعون اوالد  هو ب والمقام ١درمیان زمزم و رکن

عالم رسید  هانتشار و شیوع او ب هکفر تلقین نمود ک هب٢باز هبرد هایشانرا از را
و قیل ما نجا من الکُفّارِ من الغرقِ غیر عوجِ بِن عنق در قصص االنبیا است  هچنانچ

فلم  للسفینۀساج  خشب انّ نوحا احتاج الی هو کان سبب نجات هان الماء الی حجرتک
،  همن الشّامِ فنجا ها عوج الیها فحملهنقلُ هیمکنُ  .من معالم التّنزیلاهللاُ تعالی من الغرقِ

عنق نام  هالسالم چون مادر او ک هپدرش سبحان بن آدم علیعوج بن عنق 
 السالم هرت یافت و او بعد از فوت آدم علیهادرش شسوي م هعظیم الجسم بود نسبت ب

ی برآوردي هما هدست در قعر دریا انداخت هزار رش باال بود کهمتولّد گشت، پنج 
از  هر کهالسالم  هبریان نمودي و بخوردي و در طوفان نوح علی هو بر آفتاب داشت

حداثت سن او در  هکفّار غرق شدند مگر عوج بن عنق ک همهکشتی بیرون بودند 
بود و  هگذشت آب تا ساق عوج رسید هل رش آب از کوهبود چ هی استادهبر کو
 :، بیت هنیز گفت هی تا زانو و بعض تا سینهگرو

  

دبو هدین هۀ بط اگر چبچ  
  

  

  دبو هسین هآب در پاش یا ب
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را در  السالم هنوح علی هسبب نجات عوج باوجود شرك آنست ک هک هو بعضی گفت
 بود تا روزگار هدراز داد١را زندگانی بود خداي تعالی او هنمود ترکیب کشتی معاونت

 هکافر شد همه هبودند ب هالسالم چندین پیغامبران که دید ماهموسی و از نوح تا موسی علی
بود  هتجرید شد هباورا  هماند و زن براي جفتش پیدا نگشت و براي دفع مرضی ک هزند

 السالم هموسی علی هوقتی ک. بود هنی او کنانیدانزال م هساختحکما سوراخی در سنگی طویل 
 طول هبود عوج یک سنگی عظیم ک هاز قوم عادیان رفت هجنگ قوم جباران باقی ماند٢براي

 خواست میآمد و  هول و عرض لشکر موسی باشد برداشتعرضش موافق و مساوي طو 
 او نمود، خداي مقابلۀ ها از لشکر برآمدهالسالم تن هموسی علی د،هبر تمامی لشکر بن هک

مچو هنی برآن سنگی زد و سنگش هاو منقار آ هتعالی مرغی از دوزخ فرستاد ک
وا بر ه هگز ب هالسالم د هموسی علی .شد  هدر گردن عوج اوفتاد و عوج بیچار هحلق
 :و بکشت، بیت  هعصا بود بر ساق عوج زد عوج اوفتاد چون کو هگز ک هو د هشد

  

  جوي باز دارد بالي درشت
  

  

  تعوجی بکش هک ٣شنیدي عصایی
  

 هلوي وي پل دجلهساختند و از یک پ می هپل دجل هبود تا وقتی ک همچنان افتادهو او 
تا وقت نوشیروان عادل ماند و نوشیروان  همدت پانصد سال پل مذکور هساختند ک
زار سیصد سال بود، ه هدور نمود، عمرش س هلوي آدمی نامناسب دانستهرفتار بر پ
السالم زبانی  هار حقیقت طوفان نوح علیهدرازي عمرش اظدر  ٤حکمت هشاید ک
 ، کنعان،هند، سند، زنج، نوبهپسر بود  هاما حام را ن. کرد هباشد ک هخالیق بود هعوج ب

 هند و کنعان را ذکر نکردس هکوش، قبط، بریر، حبش و بعضی حام را شش پسر نوشت
 ابواالنبیاء، و کیومرثد خشپسر شدند ارف هو سام را نیز ن هرا پسر حبش گفت هو نوب

 پسرانلو هواز و پهبناي اوست و ا همداین وغیر هپدر ملوك عجم است و اسود ک هک
اوالد او  هشام و روم پسر اویند و بوزج ک هلو است و یفن کهویند و فارس پسر پ

عمارات خوزستان  هفراعنۀ مصر از نسل اویند و عیلم ک هو الوز ک همنقطع نوشت
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پسران اویند و عراق پسر خراسان است و کرمان و مکران  لن و تنباکرد و خراسا
و  آذربایجان و اران هاحفاد اویند و بوذر ک هقوم عاد از جمل هد و ارم کان لپسران تنبا

 ارمن و فرغان پسران اویند و بعضی سام را شش پسر گویند کیومرث و بوزج و الوز
اورا  هترك و چین و صقالب و منسج ک هپسر شمرد هو یافث را یازد هرا ذکر نکرد

خزز و روس و و ١اورا کیمان نیز خوانند و خلج همنسک گویند و کماري ک
خلج و سندسان و غز  هشت پسر نوشتهسندسان و غز و یارج و در بعضی کتب 

اسماي اوالد ایشان مسمی و ملقّب گشت  ها بها و دیاره و تمامی قوم هرا یاد نکرد
السالم از  هطوفان نوح علی انتفاء بناي تمامی عمارات و بلدات ازدام و هو بعد از ان

قال اول حایط وضع  اخرج ابن عساکر عن کعب االخبار. سر نو مرتّب و مجدد گشت
 .من درر منثور االرضِ بعد الطّوفانِ حایط حرّان و دمشق ثم بابل هعلی وج

 رعایت هنودان بهابوالفضل بر خالف اسالف موافق اصناف  هنماند ک هپوشید
زار ه ندي چندینهاستدالل وجود و ثبوت کتب  هکنایت تمسخر آنها ب هتفخّر یا ب
انکار  السالم هطوفان نوح علی هندوستان بها از غرقی هار مضمون و مآل آنهاظ هسال و ب

خلقت حضرت آدم سال ابتداي  هاشتغال اخبار نویسی روزگار و سن هدارد پس کسی ک
او مرور و خیال  اول بر عبارت پرفتور هان دارد بالضّرور کالسالم و انسال ایش هعلی

اي معتبره اورا نامسموع و نامنظور سازد تا ه صدور جواب و سوال هب هعبور نمود
قیام و قرار  هیافت هقصور شعور به عقاید اذمام و ضالل را هاستبصارش ب هکسی ب

  .ر شدچندین سطو هام ساعی االرقام بهنگیرد بنابر آن خطور قاصراالف
است السالم  هابوالبشر حضرت آدم علی هانتساب جماعۀ انام آدمیان ب هبدانک

 ی و احادیثهطوفان آیات کتاب ال هالسالم ب هو بر انقطاع انسالش سواي نوح علی
دین و اولیاء صاحب کشف و کرامات هو مجت هی و روایات صحابهدین پنا٢رسول
ل سیر اسالم و دیگر هاۀ ر گذشت و کافّبصد هاند چنانچ ی ناطق و مستدلهنامتنا

 اهاطالق کتب بر کالم ربانی باشد و دیگر حقیقۀم برین قیام و قرار دارند و ه هاقوام کتابی
مسودة  هرچند کهنود هشود و نزد  می همتفرّعات ازوست مجازا کتب گفت هنسخ ک
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قرار ا را کتب هآن هاکبرنامم ابوالفضل در هی نام دیگر ندارد تا ها بجز پوتهمنقوشۀ آن
 ها کهانکار دارد تا قول آن السالم هندوستان را از غرقی آب طوفان نوح علیه کنایۀ هداد

آن  ١منبع و مخرج بنی آدم قرار ندارند نیز تطابق پذیرد و دلیل ذلیل السالم هآدم علی
آرد،  میدرمیان ا هزار سال از حوادث روزگار و اخبار آنهندي چندین هبقاي کتب 

ندارد لیکن  ها فایدهۀ مؤلّفات آنذکر اذکار مشارب مغایر و مطالع ط واختال هاگرچ
 دو مقام یکی در ذکر آدم دویم در بیان نوح هر و مسلم اکبر در اکبرنامهچون عالّمۀ اش

معارض  هبرپا نمود همین شورش و فتنهندي هاطالق کتب   هالسالم ب ماهعلی
منان ها و برهمدتی صحبت سیور همستلزم دانست هبنابر آن بند هاسالف گردید
 هک هنوشتا هخلصی در جوابش از آن ها رسیدهاي آنهعبور پوتی هب هاختیار نمود
حال است از زمانۀ  هام انام چنانکهازد ها خلقت انسان بهسیورزعم  همتصور شود ب

م انکار دارند هدارد و طوفان حضرت نوح در کنار از قیامت  قیام ٢االیام دوام و قدیم
شتاد سال از هصد و هبعد گذشتگی ن هخود مقرّ و معترف ک ايهمامی پوتیلیکن از ت
اول از اول  ا استهمقتداي سیورار کس هاز بست و چ تریناخیر هابیر کهفوت م

 پیشتر از هندي درآمدهو قلم   تحریر هنام دارد ب هگوتی سوتر کهی اچارنگ بهپوت
زار و یکصد و هیک هالحال سن ترقیم و تنقیش اصال نبود و هوي سواي علم سین

ار هزار و دو صد و شصت و چهالکتش را دو هجري است ه هکفت هل و هچ
شتاد هزار و دو صد و هی مذکور یکهتحریر اول پوتبدین تقدیر  هشد هما هسال و ن

نیز کسري کم و منان را هاي برهندي پوتیهتحریر قلم  اهباشد و آن هما هار سال و نهو چ
منان ها اگر در حق برهبالفرض والتّقدیر گفتن سیور ازنداي خود سهمعاصر پوتی هزیاد

منان آغاز بنی آدم هو قصور ندارد و نزد بر ا شکهمنظور نباشد در حق سیور
ندیم قدیم شمارند و از ابوالبشر  هطول امتدادش باز زمانۀ قدیم لیکن از  هحادث ن
بع و منبود  هار رویهچ همنان را کهبر هنمود السالم انحراف هآدم علی ٣حضرت

تا  هالسالم انکار دارند ک هطوفان نوح علیندوستان از هغرقی  همخرج انام دانند و ب
زعم  هب هارت کهابهمنان مهمؤلّفات بر ابوالبشر الزم نیاید و جامع هانتساب بنی آدم ب
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 1147 هسننظرم گذشت الحال  هفارسی آن ب ۀت ترجماسترین مؤلّفات  ا مبسوطهآن
زار و هار هگ نام دارد و چارم که کلجهچا مدت دور هنزد آن همذکور شد هجري که
ارت پیش از دور هابهتالیف م ۀابتداي زمان هشت صد و سی و پنج سال منقضی گشته
بیاس نام  هسال گویند و نسبت تالیفش بزار هپنج شش  هگ مذکور قرار دادارم کلجهچ

ی هما تريودري نام دخهمچمادر بیاس  هنوشت هند در آن نسبتش کهد میمقتداي خود 
دیو هیم و ارجن و نکل و سهجدشتر و ب هجنگ و جدال راج ارتهابهو مبنی م است

ا نیز هباشند نسب آن ها کهالعم آنابناء  به سانتن هبن راجا دانگ پاندا بن چتر هابناي راج
 هوار کنی کندهرم و باد و اندر و اس از هان مذکورر پنج برادره هک هدرو ارقام نمود

کفایت نمودند و پاند مذکور بعد از مرگ زن ر یک و ب همتولّد شد ها قرار دادهدیوت
زن  هگویند ک .هور گردیدهظ  هکرد ب هبیاس بر مادر پاند نگا هپدر خود از نظر ک

دریاي جون بود و زنش معاصرش بود  هیا کهسانتن مذکور دریاي گنگ بود و کن
او پیرچر دختر دریاي و  ١ۀراجزن  هنظرم رسید ک هجون دختر آفتاب است، چون ب

این خیاالت باد  هقین دانستم کبالی هخاطر جمع گشت هن فکر و اندواست ازی هکو
از حد بیرون و افزون است از  کونان کون هک هوایی و حکایات بی حیایی آن گروه

نطفۀ  هتولّدش عادي ب هاحوال بشري مناسبت ندارد و ذکر در بیان انسال انسان ک
ۀ من طین ثّم اللستعالی و لقد خلقنا االنسان من  هقول هپدر و رحم مادر باشد چنانچ

 لمضغۀفخلقنا ا مضغۀ لعلقۀفخلقنا ا علقۀ لنُّطفۀفی قرارِ مکین ثُم خلقنا ا نطفۀ هجعلنا
 انشأناعظاما فکسوناالعظام لحما ثُمو بحق  خلقا آخر فتبارك اهللاُ احسن الخالقین ه

او  هچنانچ هم خود مقر گشتهابوالفضل  پآدپر ۀجمدر تر یعلو و الیعلیحدیث 
یچ هتاب پسران دارند هآفتاب و ما هامثال این سخنان ک هنماند ک مخفی هگفت

 هآن وقوعی ندارد و افسوس ک هر است کهعاقالن ظا معقول نیست و نزد
اغلب  همخالف اسالف گردید هزل بی اصل را کتب شمردهابوالفضل مؤلّفات چنین 

او و  معاصر همنان کهفی الحقیقت این وضعیات ابوالفضل باشند و یا مخیالت بر هک
جمیع ارت و هابههاي فارسی م ترجمه هور است کها پدرش مبارك باشند و مشی

متضمن احوال جان بن  هرواج دارند مرقومۀ اوست و یا شاید ک هاي دیگر کهپوتی
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نود نارد نام دارد بعد هنزد  هتلقین و ترتیب ابلیس ک هجان خلف پیشین باشند و ب
انسال  هباشد و اگر قبل از طوفان ب هالسالم رسید هذریت نوح علی هاز طوفان نوح ب

و انتفا و  هباشد بعد از طوفان باز رسید هطوفان غرق شد هب هالسالم رسید هآدم علی
از جمیع منان هجماعۀ بر هست چنانچهغرقیت او  هارت نیز مقتضی بهابهانتشار م

لک  اصل شصت ارت درهابهاین م هارت نیز باالتّفاق مقر اند کهابهاي و مهپوتی
نارد خواند و بیست و  هک هسی لک اشلوك بر آسمان رفت هست از آنجملهاشلوك 

ریان و چچهان و راجهان که لنکه رکهه هتحت الثّري و کند هلک اشلوك ب هن
او  هکاین پناقلش سوت پرانک از بیسم  هخوانند و این یک لک اشلوك ک هوغیر

کفر  بنی الجان هد و بیشتر اوقات کست میان مردم رواج دارنهسامع از بیانیین مذکور 
ا را هآن ها نازل گشتهبر آن هافواج مالیکا هبار هبرپا نمود اهفساد خون ریزي  هورزید

ا نیز بر آسمان هکتب آن هگذشت، مالئک ا باالهدر احوال آن هچنانک هفنا و پایمال نمود
 هد کجالاباشند و از شصت  هغرقی طوفان رفت  هم بهباشند و در تحت الثّري  هبرد

از غرقی  قاف هیک جلد معین در کومین هبیشمار اجالد باشند  نقل در نقل کرورها
رؤساي فی الحقیقت از  هم کهندارد و ابلیس  هباشد مضایق هیافت هطوفان امان ک

معلّم  هزمرة مالیک هب هک هبر آسمان رفت هست و از روي زمین اسیر شدهبنی الجان 
زار و ه هاز شانزد هیا کهاحتیاج کتب ندارد و کن هآن عالّمۀ ظالّم هالملکوت گشت
ا یک لک و هپسر سواي دختر هر عورتی دهحساب  ها بهزعم آن ههشت عورات ب

از انواع انسان باشد نیز بر تقدیر عدم  ١شتاد پسر دارد و اگرهزار و هشصت 
پس او از  هم باقی ماندي چون نماندهندوستان نسلش البتّه به چیزي ه هطوفان ب

 هندوستان بهغرقی  هتقدیر انسان انقطاع انسال او ب و برباشد انواع جان بن جان 
مین مقیاس کفایت هست و بر معاصرین او همقرّر  ٢طوفان مثبت دلیل و برهان

ست هالسالم مقرّر  هنماید و نوشیروان عادل از اوالد کیومرث بن سام بن نوح علی
 توب ومک هل اسالم و دیگر اقوام کتابیهنسب او مفصل در جمیع کتب ا هچنانچ
از  جناب سعد بن ابی وقّاص هد امیرالمومنین عمر فاروق بهاوالدش در ع ،مضبوط
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 رانا هب هک هدر اودي پور سکونت ورزید هندوستان رسیده هب همستخرج گشت مداین
و  از انتساب حضرت نوح هنود اوالد حام حمل نمودهملقّب و موسوم اند بر مؤلّفات 

اوالد حام اند تعجب ندارد  هنود کهحراف پس ان ما السالم انحراف دارندهآدم علی
 زار سالهفت هو نیز عدم ضبطی اسماء اجداد بالتّفصیل مر هنودان اوالد حام تا مدت 

السالم  ها از انتساب حام بن نوح علیهباشد دلیل انحراف آن هل کتابیهمساوي ا هک
 مشقّت هطوفان صنعت آراستن کشتی ب هندوستان بهاست و نیز بر تقدیر عدم غرقی 

شتاد انسان وسعت هندوستان براي امان یافتن هملک  هدرکار نبود چونک ١طویل
 کرد و برداشتن میندوستان کفایت هو نیز براي بقاي انسال جانوران ٢گمان دارد بی

ا عوج بن عنق هر جانوري در کشتی احتیاج نبود و نیز بر بقائیت تنهیکان جفت 
 معنی هان یافتی چامآب طوفان  ندوستان ازهل سیر قیل و قال دارند اگر ملک هتمامی ا
و  کرد میذکر عوج نیز کفایت  هم خیال ذکر احوال او نکردي و ذکرش بهیکی  هدارد ک

از  ندارد و کج رفتاري ابوالفضل هل سیر محال و در پوشیدنش فایدها همه هنسبت نسیان ب
و  هل مکتوب ساختمعاصرش بود در تاریخ بدایونی خود مفص هشیخ عبدالقادر بدایونی ک

الدین چشتی قدس  معین هنشین عصر اوالد خواج هسجادالدین  زبانی سید نجم هب هبند
 ناگوري و از اوالد قاضی حمیدالدین ناگوري و از بعضی اوالد سلطان التّارکین هسرّ

 ناگور هاز اوالد سلطان التّارکین ناگوري ب ٣ینامظام شیخ ن هناگور استماع دارد ک ۀسکن 
نکاح خود در  هکنیزك شیخ مذکور ب هام آمدای و شخصی خضر نام از اطراببود 
تا ازو مبارك پور ابوالفضل متولّد گشت و فیمابین  هسکونت نمود کدر ناگور  هآورد

 از قدیم تا حالما قرابتی هالتّارکین ناگوري قدس سرّ و سلطان الدین معین هاوالد خواج
ر ه هفرمود هس سرّین چشتی قدالد ینمع هخواج هگویند ک. و بحال است برقرار

ناگور یا به گور و جزاي اعمال ابوالفضل بعد  هب از نسل ما باشد الیق هدختري ک
 :مقال رسید، بیت  هب هرا گردید و تاریخ عجیبهدر مت هاز اموال او بتخان هقتلش ک
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  ابوالفضل لعینشیخ ١پیمبردشمن دین 
  

  

  ددین خویشتن را داد و دنیایی خری هآنک
  

  باوجود فضل و دانش آن لعین روزگار
  

  گشت شیطان را مرید از مسلمانی برآمد
  

  سال تاریخ وفاتش از خرد جستیم گفت
  

  دسر باغی بری اهللا رسولتیغ اعجاز 
  

 بنت براکیل بن حجویل بن اخنوع النّبی همادرش عرو: السالم هسام بن نوح علی
 لگیپس از رسید پانصد سا هروایتی طبقات ناصري اینست ک هب. ستهالسالم  هعلی

ست هروایت مقدسی از کبایر انبیاء مرسل  هالصفا بۀضعمر نوح سام بزاد و در رو
بعد یکصد و دو سالگی عمرش  هزبان اند و منقولست ک هاوالدش نوزد ٢و درمیان

 ئۀمااربع  هکان السام بن نوح لما فات ابوپسرش ارفخشد بزاد و از جامع االصول 
سام  عمر گرامی ٣روایت توریت هب و نیز در طبقات ناصري سنۀو عاش بعد مائتی  سنۀ

  . الصفا پانصد سال، وفات و قبرش در شامضۀروایت رو هششصد سال و ب
 والدتش هبنت سابیل بن قیم بود و مرویست ک هیبمادرش صل : بن سام دارفخش
 زار و دویستهالسالم و والدت او دو  هدو سال بود و میان آدم علی هبعد از طوفان ب

پسرش  هبود ک هیکصد و سی و پنج سال رسید هب و او ٤ار سال بودهل و چهو چ
   .درگذشت، وفات و قبرش در شام  هک هسال رسید هشالخ بزاد و عمرش دو صد و پنجا

ست پس از هدختر سروش بن یافث سرود مادرش  :د شالخ بن ارفخش
ار صد سال، هرسید عمرش یکصد و سی سال پسرش عابر بزاد، تمامی عمرش چ

  .وفات و قبرش در شام
بنت عویلم بن سام بن نوح  هیمادر ایشان مکع :لسالم بن شالخا هعابر علی

 السالم است و او از انبیاء مرسل است و پس از رسید عمر شریف ایشان یکصد هعلی
 و قبرفتاد سال، وفات هار صد و هار سال پسرش فالخ بزاد و عمر گرامی چهو سی و چ
السالم  هامبر علیغیود پهور عبارت از هروایت متبادر و مش هو عابر مذکور ب. در شام

ود و لقب نبی اهللا و حلیۀ مبارك هزبان عبري عابر و در عربی  ٥است و اسم او در
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 السالم هحلیۀ حضرت آدم علی هب هغایت مشاب هالسالم تمام قد و بسیار موي و ب هود علیه
قول اصح  هبالصفا مدت دعوت ایشان صد سال و مدت حیات او ضۀبود و در رو

 روایت علماي نصاري هسال بفتاد هار صد و هار سال و یا چهشصت و چ ار صد وهچ
ار هقولی چ  هبسال و  هقول عامۀ مفسران صد و پنجا  هسال و ب هل و سهسیصد و چ

ست در ه گویند در غاري از مغارات حضرموت گنبد عالی. شتاد سال استهصد و 
و  هادهرآن تخت نمبارك او ب هوج اند هآن گنبد تختی از سنگ رخام پرداخت هپیشگا

بِسمِ اهللاِ العلی االعلی انا  هلوحی از طال برآن تخت است و در آنجا مکتوب است ک
و م الی االیمان هن من عاد فدعوتالمالئیی ود النّبی رسولُ رب االرض و السماء اله

و از حضرت  العقیم واصبحوا کالرّمیم رّیحفاهلکتم الخلع االصنام واالوثان فعقبونی 
حضرموت در تلی ریگ  هود بهقبر  هک منقولست ههوج اهللا کرم ١علی مرتضی

و باب بنی  ةمیان دارالنّدو همعظّم هود در مکّهقولی بعضی قبر  هسرخ است و ب
شعیب و  هشت پیغمبر دیگر کهود با نود و هقبر مبارك  ةوسهم و از معارج النب

  .ایشان است درمیان رکن و مقام و زمزم است هصالح از جمل
بنت صغري بن عویلم  هنام او قاسم بود و مادرش عرو :بن عابرفالخ 

و  سال آدم هالدت فالخ یکصد و سبیابیل و و ست و مدت فیمابین جلوس نمرود وه
فتصد و دو سال است و او صاحب لشکر کثیر ملک هزار و هجلوس نمرود دو 

در زیر دیوار وفات کرد  هک هفتاد سال رسیدهبود، عمرش یکصد و  همعظّم همکّ
   . اد و در شام مدفونا افتهبعد از آن تبدیل زبان
 بنت شقر بن عویلم بن سام بن نوح انت نامش ارغون مادرش :ارغو بن فالخ

 سال عمر پسرش شاروغ نبی هو ن السالم است، بعد از بلوغی دو صد و سی هعلی
  .دریافت و وفات و قبرش در مداین است هسال هالسالم پیدا شد و عمر سیصد و ن هعلی

بنت  هبود و مادرش عرو همنام او سر :غوالسالم بن ار هعلی غشارو
عابد و ذاکر  همیشهالسالم نبی صالح و  هکوتک بن عویلم است و شاروغ علی

بعد  ه،م و دنانیر را رواج دادهدرا هاو اول کسی است ک هروایت گزید هب. ماند می
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السالم  همتولّد گشت و عمر شاروغ علی١سالگی عمرش پسر او ناحوراز رسید سی 
  .وفات و قبرش در مداین ،دو صد و سی سال

 همادرش ملکناحور روزي بود، تفسیر : السالم هعلی غور بن شاروحنا
ل سالگی رسید پسرش تارخ بزاد و بعد دو هچ هب هاخیل بن عویلم بود، وقتی کبنت 
ست و ضبطی هشت سالگی درگذشت وفات و قبرش در کنعان هل و هو چ صد

نوشت و در  هصري و اکثر نسخ چنانست کانساب و اسماء در طبقات نا سلسلۀ
هشاروغ ب هارغون پسر اشروغ بن فالخ و ناحور پسر ارغون ارقام نمود ةمعارج النّبو 
  .هذکر نیامد
ان سیجو بنتسنکی مادرش  ٢به معنی خازن عرفش آزر :ورحارخ بن نات

 چون نمرود خزاین خود بدو تسلیم کرد او ه،ادهپدرش تارخ نام ن ،تبن یقظان اس
در دست او بود و  هبت بود کآن گویند آزر نام . ترا آزر به معنی خازن نام گش

ل و پنج هبود در زبان عرب و آن چبود و آزر بتگر  هآن بت ساخت هبعضی گویند ک
فتاد هبزاد، عمرش یکصد و  السالم هیم علیهپسرش ابرا هبود ک هسال هیا پنجا هسال

و لیکن  همرقوم شد هور مؤرخین بر این است کهجم. سال، فوت و قبرش در مصر
 هفی آباءالشّریف هالمنیفجۀدر نسخۀ در هاهللا علیۀحمرموالنا جالل الدین سیوطی 
عبداهللا بن عباس و امام فخرالدین رازي و  روایات هباآلیات والحدیثات مستند ب
آزر برادر تارخ و عم  هک هل تصانیف چنان ثبت نمودهدیگر جماعۀ معتبرة سلف ا

وسلّم  هعلی اهللا صلی هدر ذکر حضرت رسالت پنا هنچست چناهالسالم  هیم علیهابرا
  . د گشتهواضح خوا
ار هچ همملکت تمام روي زمین ب هگویند ک:  بن تارخ ٣یم خلیل اهللاهابرا

دو مسلمان یکی سلیمان و دویم ذوالقرنین و دو کافر یکی بخت النّصر  هشدکس 
 ،کرد میربوبیت در زمین بابل بت پرستی و دعوي  هپس کنعان ک دویم نمرود،

 هبدین سال در مملکت تو پسري از مادر بزاید ک هی داد کهنمرود را آگا ٤منجمان
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خود با تمام مردم در  هوالیت تو بگیرد، نمرود تدبیرش نمود بتان را بشکند و
 هحامل١ر گذاشت تا عوراتها در شها و کودك هماند و زن هزد هصحرا خرگا

روزي نمرود را براي  .بزاد اورا بکشتنرینه  فرزند هک ٢هر عورتی حاملهنشوند و 
به دست ر درپیش آمد و خزینۀ نمرود آزر که وزیرش بود هش هاحتیاج ب هخزین

نام بنت حسام بن یقظان معتمد نمرود بودند، نمرود آزر  هلیلهداشت و عورتش ا
 م رفت، هخانۀ خویش   هر آمد بهر فرستاد، آزر در شهش  هب هبراي آوردن خزین ٣را
وي کرد، حق تعالی  هتا صحبت ب هوت برو غالب گشت کهعورتش ش دیدن  هب
مان ساعت هالسالم را از صلب پدر به رحم مادر درآورد و آزر  هیم علیهتر ابراهم

تا بعد از  هالسالم حملش را مخفی داشت ک هیم علیهپیش نمرود رفت و مادر ابرا
بر درش سنگی  هداشت هنگا السالم بزاد و اورا در غاري صحرا هیم علیهابرا هما هن

زعم خود  هبزادم بمرد و مادرش بعد از چند روز ب هآزر گفت پسري ک هنهاد و ب
ن هد هانگشت خود ب هیافت، دید ک هباشد برآن غار رسید زند همرد هدانست ک می
شیر داد، مدتی  هنوشید، مادرش اورا در کنار گرفت میآید  میشیر بر  هاد و ازآنکهن

اهللا رحمۀقول کسائی  همستند ب هالصفا کضۀروایت رو هب .درآنجا پرورش نمود
ت دفع هج هزار کودك در آن ایام بهشت هفتاد و هزار و یا هست صد ه هعلی
ر آمد و ماجراي هش هشد، بعد از روزگار نمرود باز ب هالسالم کشت هیم علیهابرا

در آن  هد کیم را از غار بیرون آورهمذکور مردمان را فراموش گشت، مادرش ابرا
 هآورد هوقت مناظر کواکب در تحقیقات پروردگار با مادر کرد و مادرش در خان

ان هکشت پن مینمرود پسران را  هاین پسر تست، در آن ایام ک هآزر گفت ک هب
 هکرد و ب میدید و صبر  میالسالم  هیم علیهکرد ابرا می هداشتم و آزر بت تراشی ک

بتان را زدي و گفتی  هادهآب نو طعام بتان روي  خورانیدن و نوشانیدن بر ۀانهب
نوشند  خورند و نمی ایشان نمی هنوشید؟ چون مردمان بدو گفتی ک خورید و نمی چرا نمی

 خدایی هکار توانایی ندارد او ب همهبر  هالسالم گفتی چیزي ک هیم علیها ابراهدر جواب آن
پدر گفت با  شکست و میمه بتان را ه هقابوي وقت دریافت هچون شاید تا روزي ب
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تعالی یا  هقول هراست نداري و فرمان دیوان مبر و این بتان را مپرست چنانچ هتو را هک
 ال تعبد الشّیطن انّ الشّیطان هو دیگر گفت ابت لم تعبد ماالیسمع وال یبصرُ و ال یغنی عنک شیئا

ش ستی و پیه هو گفت اي پسر دیوانیم نشنید هآزر پند ابرا کان للرّحمنِ عصیا
تا از  هفرستاد ک هدر بتخان هیم را گرفتهنمرود ابرا. ر نمودهکیفیت ظا هنمرود رفت

ماند، روز عید  هیم در بتخانهالچارگی ابرا هخدمت بتان بیاموزد و ب هخادمان بتخان
ت و نرف هیم عذر بیماري نمودهر بیرون رفتند ابراهتر شهتر و مهمردمان ک همه هک

رسانید و  میاثبات  هب هیم را گرفتهنمرود ابرا .گشتمنکر  هشکست هبتان بتخان
خداوند من  هنمرود گفتی ک  هیم بهکرد، ابرا میخاطر داشت آزر تغافلی نیز  هب

مشرق و جاي و مکان ندارد و صاحب  هاحتیاج ب هخداوند آسمان و زمین است ک
و  یچ مضرّتهکردن  هچیز قدیر است و ب همهمغرب و بی شریک و بی نظیر و بر 

را  یمهنمرود اندرین فرو ماندي ابرا. خدایی نشایند همنفعت این بتان عاجز و ناتوانند ب
 هکرد تا آزر بمرد، نمرود سرداران لشکر خود جمع نمود میصبر  هداشت هنگا
تدبیر  هبکرد تا  مییم کار نهفرمود بر ابرا می هر عقوبتی کهیم را بیاوردند و هابرا

تکُم ان کُنتُم هوانصروا آل هقالوا حرِّقوتعالی  هقول هچنانچاورا بباید سوخت  هگفتند ک
 آتش در آن زد و آتش از آنجا تا آسمان هیزم بی شمار آراستهپس نمرود خرمن  فاعلین

در آن آتش بیندازند  هخواستند ک هبه غل و زنجیر بست هیم را آوردهبرآمد و ابرا
 یم را در آن اندازد،هاگرد آتش بگردد و ابر هحرارتش کسی توانایی نداشت کلیکن از 
عالج انداختن او منجنیق نمود،  هحضور نمرود آمد هصورت شخصی ب هابلیس ب
وا شد از فرمودة خداي تعالی جبرئیل ه هالسالم از منجنیق ب هیم علیهغرّة صفر ابرا هچون ب

یچ حاجت هیم منم جبرئیل، هگفت یا ابرا هبر گرفت هیم را بهبیامد و ابرا السالم هعلی
یم هقول ابرا هپروردگار خود دارم، چنانچ هتو ندارم و ب هیم گفت بهابرا داري؟

 چون او از جبرئیل یاري نخواست از باري تعالی درخواست اما الیک فال،السالم  هعلی
خلیل  هدست خود گرفت هیم را بهآتش رسید خداوند عزّ و جلّ ابرا هب هوقتی ک

و خداي تعالی بر آتش  یم خلیالهابرا تعالی واتّخذ اهللاُ هقول هخویش خواند چنانچ
یم و هتعالی قُلنا یا نار کُونی بردا و سالما علی ابرا هقول هامر برودت فرمود چنانچ

 هیم را راهپس بنابر حکم باري تعالی آتش ابرا م االخسرینهکیدا فجعلنا هارادوا ب
ست و غل یم در آنجا نشهچشمۀ آب و مرغزاري دید، ابرا هزمین آمد هتا ب هداد ک
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یم را هابرا هتحیر افتاد هو زنجیر از وي جدا گردید، چون نمرود این احوالش دید ب
 هاد آتش سرد گشتهقدم ن هیم میان آن فروغ دوید جایی کهطلبید، ابرا هندا نمود

یم هابرا هخجالت کشید و مردم رو بایت هیم نهو ریحان بپدید، نمرود از ابرا هسبز
پس  ،شدند میمسلمان و آمدند  میعالم اطراف مردمان  از هآوردند و ماجرا شنید

 باشد هیم گفت چهیم نداشت لیکن از ابراهابرا هیچ تاب مقاومت به هماند نمرود در
خود جاي دیگر بروي؟  ةبا مردمان گروید همن بخشید هر بابل بهاگر تو این ش

نزد عم  هجرت نمودهمسلمانان از بابل  هبا گرو هالسالم اجابت کرد هیم علیهابرا
نام صاحب  هبخران بود برفت و اورا دختري بود سار هرمس ناحور بادشاهخود 

یم هر دو بر دین اسالم ابراهو پدرش  هان نبود و سارهآن در جنیکوئی  هجمال و ب
 همراه هسار هیم چند روز در بخران ماندهزنی بدو داد، ابرا هرا ب هبودند و عم او سار

در خلوت  هرا ازو گرفت هسار هشنید هتعریف سار مصر رفت، ملک مصر هب هگرفت
حکم خداي تعالی خشک گشت، پس ملک از  هدست او ب هبرو دست دراز کرد ک

ا هاگر دست من از دعاي تو درست شد ترا ر هد گشت کهدعا طلبید و متع هسار
 همرتب هس هد شکستهنمایم، ایشان دعا کردند دستش درست شد، ملک مذکور ع

مچنان خشک و درست شد پس ملک مصر هبار دستش  هر سهدست دراز کرد و 
 ها نمود، درین مدت بهرا ر هاجره بدو بخشید و سارهکنیزك  هدید هکرامت سار

این تمامی  هبود ک هحجاب برخاست هیم و سارهمیان ابرااز حکم خداي تعالی 
م و السال هیم علیهبعد ازآن ابرا دید، می هبود ک همعاین یمهماجراي مذکور بر ابرا

موضعی  هب هم حد شام آمدهکس در بیابان حد فلسطین و  هر سه هاجرهو  هسار
آخر حیات  ار دارد تاهمزرعه خیرون معروف بود اکنون به قدس خلیل اشت هب هک

 هشرم ک هاجرهو  هیم از گرسنگی سارهچون ابرا .هدر آنجا توطّن اختیار فرمود
ۀ دوست برفت کسی نیافت و انهب هبراي آوردن طعام ب هادهداشت جوال بر دوش ن
بیامد  هاجرهنزدیک ایشان باز آمد و جوال بیفگند و بخفت،  هجوال بر ریگ نمود

این  هدانست ک هیم بیدار گشتهنان پزید، ابرامان ساعت هجوال باز کرد آرد دید 
آرد و گندم  هجوال را دید ک هیم برخاستهقدرت خدایتعالی است نان بخورد و ابرا

تا بسیار  هخوردند و گندم بکشت ک میبه نان  هآرد جدا کرد اند هختبا یکدیگر آمی
و پیدا شدند، آرد کردند و باقی باز بکشت بسیار برکت کشت، گوسفندي خرید 
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پیش او آمدي و  همیشهبر دینش بود نزدیک ماندي  هیم کهلوط پسر عم دیگر ابرا
نداند و این عدو آن جز خدایتعالی  هگوسفند گاوان چندان بیشمار جمع شدند ک

تا  ها بسیار نمود کهبنا هادهازآن جوال ریگ بود، پس مردمان روي بدانجا ن همه
خورانیدي  همسافرین و مردمان را طلبید هار سو فرستادهر گشت و کسان را چهش
کرد  میخدایتعالی صرف  همال و نعمت در را هرچند کهوآن ا نخوردي هرگز تنه

السالم از  هز بلوغ صد سالگی عمرش اسمعیل علیو بعد ا نمود میخدایتعالی زاید 
معاف گشت و  هحکم خداي تعالی استعداد قربانی او نمود ک هبزاد و ب هاجره

و اسمعیل بر زمین  هاجرهرضاي وي  هتولّد اسمعیل رشک برد ب هب هچون سار
اسمعیل را  هالسالم از شام آمد هیم علیهابرا١یهامر الاز بود و  هسکونت ورزید همکّ

 هفرشت هدر خبر است ک. بنا کردند هبود خانۀ کعب بیت المعمور هجایی ک هرفیق گرفت
بر آن خط بنا  هگرد آن خطّی کشید ک هآمدماري  هنمود و قومی گویند ک هایشانرا انداز

ترا و  هاین جایگا هالسالم اسمعیل را دعا داد ک هعلییم هکردند و حج فرض شد و ابرا
شام بازآمد  هالسالم ب هیم علیهخدا سپرده ابرا هب روز قیامت باد و اورافرزندان ترا تا 

و سفید قامتش  مایونش سرخهالسالم رنگ و روي  هیم علیهحلیۀ مبارك ابرا. 
سال  هصد و پنجا هبود، چون ب هالسرّ الصدر و ضخیم العینین و عریض تمام و اسهل

 هدهبود مشا ها نشدرسید آثار شیب و بیاض بر محاسن مبارك او قبل از وي کس ر
ملّت  فت سالگی نمرود و متابعانش را بههو یا بست و  هفرمود و در سن شانزد
شتاد سال هآتش انداختند و مدت دعوتش صد و  اورا در هحنیف دعوت فرمود ک

و پنج فتاد و پنج سال و یا صد و نود هروایات اختالف یکصد و  هو مدت حیات ب
 قید صحیح  هو روایت طبقات ناصري بسال  هو یا س هو یا صد و بست و ن ٢سال

بست و پنج روز صاحب فراش  همدت عمر او دویست سال، بعد از آنک هآنست ک
مزرعۀ  هب هلوي سارهپ همحرّم رحلت فرمود اورا ب هم ماهن هبود روز پنجشنب

فکان بین  ور استهخلیل اهللا مش هاکنون ب هشام دفن کردند و آن جایگاخیرون از والیت 
و بین مولد و بین  سنۀن و اربعون و اثنا ئۀما و سنۀو بین نوح الف  السالم هعلییم هابرا
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 سنۀو خمسا و سبعین  ئۀمایم هو عاش ابرا سنۀو ثلث و تسعون  ئۀالفان و ثمانما ةجرهال
داعیۀ  هب هحکمت در صندوق سوار گشت هنمرود بو  جامع االصول سنۀو قیل مائتی 

 از میان افتاد، خدایتعالی بر وي فوج هبود ک ه رفتحرب از خدایتعالی سوي آسمان باال
بر سر خود  هوقت آزار پشّ هتعین فرمود اورا با لشکر او غارت نمود و او ب هپشّ

زدند،  میرفتار وي بر سرش نیز   هرفتند ب میاعادت او   هب هزد مردمانی ک دست می
 :پس جماعۀ نوع ایشانرا توبه الزم چنانچه بیت 

  

را المغرور تُب من غیر تاخیهاال یای  
  

  

  رت قارونایو لو صیاتی الموت قد  فانّ
  

  بافالج مات ارسطالیس بقراطبه سل 
  

  مبطونا و جالینوسبه سرسام  و افالطون
  

 هک هاجرهمادرش  :ما السالمهیم خلیل اهللا علیهبن ابرا اسمعیل ذبیح اهللا
السالم را بخشید و  هیم علیهبود و او ابرا هوي داد هب هدید همصر کرامت سار ملک

یم هتر بود و ابراهال مس هاردهیا چ هپنج سال یا سیزد هاز اسحاق پسر سار اسمعیل
گفت ایشان  هرا غیرت آمد، سار هسار هغایت دوست گرفت ک  هرا ب خلیل اسمعیل

موضعی  هب هو اسمعیل را بر زمین حجاز آورد هاجرهیم خلیل هنزد من نباشند، ابرا
شام رفت و اسمعیل در آن وقت  هب هفرمان خدایتعالی گذاشت هاست ب هر مکّهش هک

بود و او از تشنگی  هسال هروایتی سیزد  هسال و ب هروایتی س هبود، ب هشیرخوار
ی زیر پایش آب زالل پیدا گشت و هقدرت ال هزد ب میاي خود را بر زمین هپای

 سالگی دختر حارث بن مضاض را بخواست و ازو هیزدهوقت   هابوالعرب اسمعیل ب
پسرش  قیدار هبود ک هفتاد سال رسیده هپسر متولّد شدند و مدت عمرش ب هدوازد

موافق بود  السالم هیم علیهحلیۀ ابرا هالصفا حلیۀ مبارکش بضۀروایت رو  هب ،پیدا گشت
 قولی صد و  هفت سال و بهروایت اصح یکصد و سی و  هو مدت حیات ایشان ب

نود سال معاصر پدر بزرگوار خود بودند و زمان دعوت ایشان  هآنجمل سی سال از
 هو وفات ایشان در مکّ هسال شمرد هفت سال و بعضی پنجاهل و هچ هقریب ب
ور است و همش هدر حرم کعب هاجرهو مزار ایشان در جنب قبر مادر ایشان  همعظّم

النبی نحو من و کان بین وفات اسمعیل و بین مولود هبعضی میان رکن و مقام نیز گفت
  .ود ینقصون من ذلک من جامع االصول هوالی سنۀ ئۀستّماالفین و 
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ی بنت حارث بن مضاض مادرش ام سلم :سالمال هقیدار بن اسمعیل علی 
 در زمانش هک ١بود هفت خصلت دادهخدایتعالی قیدار را . بن عمر بن جرجیم است

خطا نگشتی، سوم از دور  و در تگ بگرفتی، دویم تیرشهکسی دیگر نبود، یکی آ هب
فتم در هیبتی تمام، ششم شجاعت، هارم قوتی عظیم داشت، پنجم هچ بدیدي،

داشت ذرة ازآن ساقط نشدي و  هفتاد زن بگشتی و قوتی کهشبانروزي گرد 
روز پسرش بنت  هو دوازد هشت ماهسال و  هشتاد و نهبلوغ عمرش یکصد و  هب

شتاد سال در شام درگذشت و هصد و  دو هو چون عمر قیدار ب همتولّد گشت
متولّد است از قیدار حمل و از حمل بنت  ةروایت معارج النّبو هدرآنجا مدفون و ب

  .ستهدرمیان  هیک واسط هک
الن بن سنا هبنت زید بن ک هلیلهمادرش م ،ت سعد بودبنام ن :ت بن قیداربن

والدتش بمرد پدرش رفتند، مادرش در حال  مییمن  همادر و پدرش در را  بود،
بیحد آمدند پدرش نیز از رنج آن بمرد و  هک ارانم اد، چونهی نهدر کو هاورا گرفت

بگذشت اورا  هبماند تا کسی ک هبود زند هادهن ها چنانکهنجا تنل روز در آهاو چ
عمرش  هوقتی ک. قدرت خدایتعالی هب هشد هبرگرفت و نبت نام کرد یعنی رویانید

نود سال برسید پسرش یشحب پیدا گشت و مدت عمر نبت یکصد و بست  هب
  .سال، وفات و قبرش در مصر

جرجیم است یک  بنت علی بن هنام مادر یشحب خطان :تبیشحب بن ن
زار تن از اوالد اسحاق ه هملک اورا اوالد اسحاق بکشتند او سوگند خورد ک هبند

سر  هرا بر سر گور آن بند زار کسهم کشت، پس هخود خوا ٢بر سر گور بنده
رسندگی یکصد و  هو ب هبرید اورا بدین معنی یشحب نام کردند یعنی خون ریزند

سال، فوت و قبرش  هو دوازددو سال عمرش اورا پسر الحق آمد، عمرش یکصد 
   .در مداین است و او ملک بود اما جابر

بنت واسع بن المعري اورا یعرب  هندهمادر یعرب  :یعرب بن یشحب
گردانید، یعرب  هبود، خدایتعالی اورا زند هزاد همادرش اورا مرد هبراي آن گفتی ک
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رخان مس است و بعضی مؤنبود نام او  هآمد هقول بعضی زند هنام کردند و ب
  .شمارند میمیسع را هو پسر یشحب  هیعرب را ذکر نکرد

میسع هرا  ، او١بود هبنت مراعم بن دراع همادرش حارث: میسع بن یعربه
بود  هیچ کس بر اوالد اسحاق دست نیافتهمت بود و هبزرگ  هآن گفتندي ک براي

قسطاط مصر برفت و از زمین  هملک شام بود و حجاز و یمن بگرفت و تا ب هکاالّ او 
 لهبلوغ چ هاوفتادي، ب هیبت او در سجدهاورا بدیدي از  هرکهنیز بگرفت و  رسفا

سال وفات و قبرش  همیسع نود و نهعمرش پسرش ادد متولّد شد و مدت عمر  سالگی
  .در شام

ست و این ادد به بست و هبنت قحطان  همادر او حنیف: میسعهد بن اد
 الد اسمعیل نخستین خطیار خط نوشتی و از اوهار زبان سخن گفتی و بست و چهچ
یکصد و  هرسید پسرش اد بزاد و اد ب هفتاد ساله هاو ب هوقتی ک. نوشت او بود هک

  .در شام وفات کرد و قبرش در آنجاست ٢سالگی عمر هپنجا
بن  همادرش سلمی بنت حارث بن مالک بن یمار :٣ن اددالسالم ب هد علیآ

شد و بنا برآن او  می همیل شنید هوازدد هصوت او ب هاست و او بلندآوازي بود ک لحم
فتاد هرسندگی عمرش به  هنبود و ب ٤یچ کس برابرهگفتی و با حسن و جمالش  را اد
وفات و قبرش در مداین  پسرش عدنان بزاد و عمر او یکصد و نود سال، سال
یم نحو هن عدنان و ابرایخرون باو ذکر ابوالحسن المسعودي و او نبی بود و . است

 ةا اختالف کثیرها و ضبطهجدا لکن فی لفظ یلۀا طوهمبین ةالمد نّاقرب فاذا ه اربعین آباء و
  .هطبقات الحنفی

بنت مغرب بن قینان یا قحطان بود و  همادرش حایل: السالم هعدنان بن اد علی
 ابن عباس هاز عبداللّ. شجاعت کمال بود هایت صاحب جمال موصوف بهاو مقتداي عرب ن

 هک ام هوسلّم شنید هاهللا علی صلّی هما از حضرت رسالت پنا هما مرویست کهاهللا عن رضی
این  قصد کشتن او رو نمودند،  هزار سوار دشمنان به هبود ک ها نشستهروزي عدنان تن

                                                 
 ندارد» بود « : ب.  ١
 » عمرش رسید « : الف.  ٢
 ندارد» بن ادد « : الف.  ٣
 ندارد» برابر « : ب.  ٤
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 ار سوار ایشان بینداخت وهل و چهچ١تا هقتال پیوست ک  هایشان ب  هالحال ب عدنان فی
سواران روان شد،  هب کوجان هب هادهگریز ن هرخ ب ٢آنها هشد بعد هاسپ عدنان کشت

العزّت  فرمان حضرت رب  هدرخواست، ب هدنبالش نمودند، عدنان از خدایتعالی پنا
امان گرفت، بعد ازآن تاریکی بر  هبر کو هپیدا گشت، عدنان اورا گرفت هاز کو رسنی

م از معجزات هماند، آنرا عدنان سالمت  زیمت افتاد،هرا  همهشد  رهسواران ظا
در آن زمان نور حضرت محمد  هوسلّم گیرند زیراچ هاهللا علی صلّیحضرت مصطفی 

ل و پنج سالگی عمر خویش هچ  هوسلّم در جبین عدنان بود و ب هاهللا علی اهللا صلّی رسول
 ۀعامۀ ایم. صد و نود سال و وفات و قبرش در طایف پسر معد بزاد و عمر عدنان

عدنان بدین بیان  هبآن سرور سب ن هسیر و کافّۀ علماء انساب و خبر اتّفاق دارند ک
اهللا بن عباس از عبد هاست چونک هآدم مختلف فی هعدنان تا بو از  ٣هتحریر پیوست هب هاست ک
وقت ذکر نسب عالی  هوسلّم ب هاهللا علی صلّی اهللا رسول هک ما مرویستهاهللا تعالی عن رضی
الی کذّب النسابون کشیدي و فرمودي  رسیدي عنان بیان را بازعدنان  هچون ب خویش

یم هاسمعیل و ابرا هک ٤ور مؤرخان بر آنندهمقال جماین حال  و با وجود مافوق عدنان
السالم در سلک اجداد خیراالنام انتظام دارند و  مهو شیث علیود و نوح و ادریس هو 

ید ابن مسعود است بق هرا از کالم اصحاب ک هحدیث مذکور هالحنفی صاحب طبقات
 .شمارند میصحیح 

بن معرب بن قحطان بود و او  ٥بنت یشحب همهمادرش  :عدنانمعد بن 
ح ک هبراي جنگ ب همیشه ماندي و زین از پشت اسپ جدا  هبنی اسرائیل مسلّ

سال رسید پسرش نذار متولّد  هپنجا هب هوقتی ک. نکردي بنا برآن اورا معد گفتی
  .وفات و قبر در شام گشت و مدت عمرش یکصد و بیست سال،

 بنت جوش بن جرهم است و ابوالحسن عربی همادرش مغار :نذار بن معد
زار شتر قربانی هچون معد نذار را بزاد  هنذار آنست ک هتسمیۀ آن ب هوج هگوید ک

                                                 
 ندارد» تا « : الف.  ١
 رخ» آنها « : ب.  ٢
 »آید « اضافه؛ : ب.  ٣
 »بر آنست « .: ك  ٤
 »بن یشحب « اضافه؛ : ب.  ٥
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زار شتر همادر و پدرش  هاین پسر سخت نذار بود ک هنمود، اشراف عرب گفتند ک
و عمر نذار  ١شدهمرش پسرش مضر متولّد فتاد دو سال عهبلوغ  هب ه،قربانی داد
  .هوفات و قبرش در مکّ ،نود سال

بنت عشرك بن عدنان است و  همادرش عقیل :السالم همضر بن نذار علی
رسندگی عمرش به یکصد و سی سال پسرش الیاس پیدا گشت و مدت عمر  هب

   .سال، وفات و قبرش در شام همضر یکصد و پنجا
باد بن حارث بود پدر آبنت  قامعمادرش : ٢ما السالمهالیاس بن مضر علی

 بود بنابر آن او را الیاس ٣هوقت نومیدي تولّد اورا زاد هغایت پیري ب هب هو مادرش ک
سالگی عمر خویش پسر خود مدرك بزاد و عمر شریف  هل و نهگفتی و در چ

  .ایشان یکصد و بست سال و وفات و قبرش در مداین است
عامر بن حارث بود و مادرش حذف بنت : ٤السالم همدرك بن الیاس علی

 هخانۀ او پسر خزیم هفت سال رسید بهسی و  هاو ب هوقتی ک. او ملک مداین بود
  .فتاد سال، وفات و قبرش در مداینهپیدا گشت و عمر مدرك 

 بن نذار بن معد بود و همادرش سلمی بنت اسد بن ربیع:  بن مدرك هخزیم 
 لفظ هتسمیۀ او ب هابوالحسن عربی وجروایت  هشام و حجاز و یمن بود و ب هاو پادشا
شصت  بلوغ عمرش هبود و ب هاو قبیلۀ مغرب و قحطان را یکجا برد هآنست ک هخزیم
   .بزاد و عمرش یکصد و نود سال، وفات و قبرش در یمن است هپسرش کنان هسال

یالن بود و او غبن  هبن عرو هل بنت رعوانهمادرش ن :هبن خزیم هکنان
هشتاد سالگی عمرش پسرش نضر متولّد گشت و عمر کنانه به رئیس یمن بود و 

 .وفات و قبرش در یمن ،نود سال
مضر  ٥د بن طلحه بن الیاس بنده بن اه بنت مرّمادرش برّ :نضر بن کنانه

 ور به قریش بود چنانچههادشاه عظیم القدر و شجاع و صاحب جمال مشپبود و او 
                                                 

 »گشت « متولد : ب.  ١
 ندارد» علیهما السالم « : الف.  ٢
 بود» تولّد شده « نومیدي : الف. ٣
 »علیهما السالم « : ب.  ٤
 ندارد« بن « : الف.  ٥
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بن  بادشاه اکثر عالم شده و از عبداهللابوالحسن طوسی هست که این نضر قول  به
 ١علیه وسلّم هست که اهللا صلیروایت صحیح مستند به پیغمبر عنهما  اهللا رضیعباس 

و بر همه جانوران صغیر و کبیر زبردستی  باشد میکه در دریا  قرش نام جانوریست
همه  ودر میی که یجا ،دردا میش نرجانور تاب برداشت یودارد و کسی  میو استیال 

وقتی که نضر بر  ،برد میجمیع جانوران  ۀو او طعم گریزند میجانوران از بویش 
  زبردستی و چیرگی خراج از عرب و عجم گرفت همه عرب جمع گشته نامش به

او  ۀتسمی ٢وجه ةاالحباب و معارج النبوۀضقریش نهادند و نیز به روایت رو
و که قریش مشتق از تقرش که به معنی جمع شدن است  ٣اند هنوشت قریش چنین به

 ،است معنی تفتیش معنی اکتسب است و یا از تقریش که به یا مشتق از قرش که به
و  گشتند مینضر مجتمع  ۀخان آمدند همه در ضیافت به میحج  چون قبایل متفرّقه که به

 ۀفقرا نموده نفقنمود و نیز تفتیش حال  مینیز پیوسته او به کسب و تجارت قیام 
اسکندر رومی مالزم نضر معاصر و رسانید و بعضی بر آنند که  میتقدیم  محتاجان به

گفتند و به  میرا نضر  داشت او بود نامش قریش و از آنجهت که صورت خوب
وفات  ،نضر یکصد و نود سال بزاد و مدت عمرمالک هفتاد سالگی عمرش پسرش 

  .٤بعلتنحلد و  و نام ابناء مالک .و قبرش در شام
بن  وبنت عدوان بن عمرعانکه  او رئیس بود و مادرش :مالک بن نضر 

قیس بن غیالن بود و در چهل سالگی عمرش پسرش فهر بزاد و مدت عمرش 
  .و فهر و اسد رنام ابنائش ها. هشتاد سال وفات و قبرش در یمن است

فهرب نیز به زیادتی باء موحده یعنی تواریخ در بعضی  :فهر بن مالک 
ندله بنت عامر بن حارث بن عامر بن سعد بن الجرهمی بود و حمادرش  ،شمرده

قاهره  يان ملک یمن با لشکرهاوقتی که حس ،نام وي عامر و او رئیس مکّه بود
  براي خراب نمودن مکّه آمده بود این فهر با جمیع اوالد قریش مقابل او گشته به

 ،ان را باوجود لشکر انبوه هزیمت دادندتعالی حس اهللا کرمجنگها درپیوست به 
                                                 

 ندارد» که « : الف.  ١
 تسمیه» وجوه « : ب.  ٢
 »اند « چنین : ب.  ٣
 ندارد» و بعلت « : الف.  ٤
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چون در کتب انساب ما فوق فهر کسی  .ملک مکّه مبارك و یمن فهر گرفت
بعضی اهل سیر برآنند که قریش لقب  ١او شود بنابر آن به دلیل میقریش یافته که ن

 فهر بن مالک هست و این قول آنها اعتبار ندارد زیراکه مشهور در مؤرخان هست
به بلوغ هفتاد  ،ایر اوالد نضر غیر از فهر عقب نمانده و آنها را قریشی گویندسکه 

وفات و قبرش در  ،سالگی عمرش پسرش غالب بزاد و مدت عمرش نود سال
ه و او پسران بسیار داشت اما مشهور ترین ایشان سه پسر غالب جد پیغمبر مکّ

و او  متبوعبیده جرّاح امین االا و حارث جد ثمحار علیه وسلّم و اهللا صلیخدا 
فهر به نسب شریف حضرت  ۀمبشّره است و نسب او به واسط ةیکی از عشر

  .رسد میعلیه وسلّم  اهللا صلیمحمد 
بن  عدساسم ثانی سبالئیل مادرش لیلی بنت حارث بن  :غالب بن فهر

 بن تمیم درکه بن الیاس بن مضر بود و به روایت دیگر دختر حارثمهذیل بن 
هشتاد به وي بزاد و لبه پنجاه سالگی عمرش پسرش  ،بن سعد الجرهمی است

 .و در آنجا مدفون ٢سالگی عمرش به شام درگذشت
 مادرش سلمی بنت عمر بن سعد بن حارث بن عمر العاص :وي بن غالبل

 ، لد است و او رئیس بودنحانکه بنت عروایتی مادرش  اعیه و بهخزبن حارث ال
 ،سال عمرش پسرش کعب بزاد و مدت عمرش یکصد سالبلوغ سی و نه  به

 . ه، نام ابناء او کعب و عامه و اسامهمکّوفات و قبرش در 
وقت بلوغ هفتاد  مادرش باربه بنت کعب بن العین بود به :ويل٣کعب بن

وفات و قبرش در  ،بزاد و عمرش یکصد و بست سالمرّه سالگی عمرش پسرش 
علیه وسلّم و عدي که  اهللا صلیه جد پیغمبر خدا و مرّمضبض نام ابنائش  .مداین
ةمبشّرال ةالخطّاب و سعد بن زید هست و هما من العشر امیرالمومنین عمر ابن جد 

علیه وسلّم در کعب  اهللا یصلّ ٤مقبولنسب شریف حضرت رسول  و نسب ایشان به
 . ملحق است

                                                 
 »او « دلیل : ب.  ١
 »گذشت « شام : الف.  ٢
 لوي » بنی « : الف.  ٣
 علیه وسلّم  اهللا صلی» رسو ل اهللا « : ب.  ٤
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او رئیس  ،بن محارث فهر بودشیبان شه بنت یمادرش رح :مرّه بن کعب
 چهلت عمرش یکصد و هفتاد سالگی عمرش پسرش کالب بزاد و مدبلوغ  به ،بود

و علیه وسلّم  اهللا صلینام ابنائش کالب جد پیغمبر  .سال وفات و قبرش در مداین
امیرالمومنین  .یم گویندت ١یبسیار پیدا گشت بنابر آن ایشان را بن ۀکه ازو قبیلتیم 

 همبشّرال ةعشرالمن اهللا تعالی عنهما  رضی و طلحه بن عبداهللاهللا عنه  رضی ابوبکر صدیق
 .اند بقط خالد بن ابو ولید و ابوجهل بن هشام از بقط ٢بنوو  اند هازین قبیل

به بلوغ چهل  ،دین بنت سهریر بن ثعلبه فهر بودهمادرش ن :کالب بن مرّه
 ،یکصد و ده سالو هفت سالگی عمرش پسرش قصی متولّد گشت و مدت عمرش 

علیه وسلّم و  اهللا صلینام ابنائش قصی که جد پیغمبر  .وفات و قبرش در طایف
المبشّره و  ةوقاص و هما من العشر یبا زهره که جد عبدالرّحمن بن عوف و سعد

 .علیه وسلّم اهللا صلی ٣پیغمبرآمنه که مادر 
که بنت اسود بن عدي و او رئیس ننامش زید مادرش عا :قصی بن کالب

شده مکّه بود و بنو خزاعه را که بعد از اسمعیل پیغمبر بر مکّه معظّمه مستولی 
ه قبایل قریش را در مکّه جمع نمود بنابر آن اورا مجمع القبایل درکبیرون بودند 

سم حج براي حاجیان طعام انواع با تکلّف بسیار ساختی که اگفتندي و در ایام مو
و  ٤بزادکرد، به بلوغ پنجاه سالگی عمرش پسرش عبد مناف  میرا کفایت همه 
ت عمرش یکصد و هفتاد سال و وفات و قبرش در مکّه و دختر خلیل بن مد

حارث الخزاعی که در نکاح آورده بود ازآن زن چهار پسر آمد یکی عبد مناف که 
بیر بن العوام که از علیه وسلّم هست، دویم عبد عزي که جد ز اهللا صلیجد پیغمبر 

که الدار تعالی عنها است، سیوم عبد اهللا رضیالکبري ۀیجمبشّره است و خد ةعشر
 ٥، حضرتآورد المسافرزندانش در روز احد کشته شدند مگر عثمان طلحه که او 

                                                 
 تیم» بنو « : ب.  ١
 ندارد» بنو « : ب.  ٢
 » حضرت محمد مصطفی« مادر: ب.  ٣
 » متولّد گشت« عبد مناف : ب.  ٤
 »علیه وسلّم  اهللا صلیو مصطفی « : ب.  ٥
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برادر شیبه و  علیه وسلّم مفتاح کعبه بدو داد پس ازآن به اهللا صلیمصطفی  محمد
 .فرزندان عبد قصی در بادیه رفتندچهارم عبد قصی اما 

فهر  ١نامش مغیره و مادرش را به حسن و جمالش :عبد مناف بن قصی
ري و امارت قریش به وي رسیده بود و او تگفتندي و بعد از قصی پدرش مه

طویل قد و صاحب جمال و در سخاوت کمال داشت، به بلوغ هفتاد سالگی 
ایشان باهم پشت هاي عمرش پسرانش هاشم و عبدالشّمس توامان بزادند که 

که همچنان میان  ٢ندعقال در آن وقت گفته بود و پیوسته بودند به تیغ جدا کردند
افتاد و عمر عبد مناف نود و هشت سال وفات و قبرش در  اوالد ایشان تیغ بر

 و عبد یغوث و عبدالدار و عبدالعزي و نوفل و عباده و مکّه، نام ابناء آن حارث
الشّمس  و عبد ٣استعلیه وسلّم  اهللا اهللا صلّی رسول هاشم که جدو مخرمه و  لبمطّ

که تمام قبیله بنی امیه از نسل اویند و امیرالمومنین عثمان بن عفّان و معاویه بن 
عبد مناف به نسب شریف حضرت  ۀو نسب ایشان به واسط اند هبنی امیسفیان ابی 

 .رسد میعلیه وسلّم  اهللا صلی اهللا رسولمحمد 
بن  خفالکه بنت هالل بن ننام او عمر و مادرش عا :هاشم بن عبد مناف

رفاده شم رسید و ها هري و فرماندهی قریش بعد از عبد مناف برکوان است، مهت
حاجیان و سقایه به دست او بود و اورا هاشم که مشتق از هشم دادن  یعنی طعام

آن گفتی که این عمر در قحط مکّه نان براي به معنی نان شکستن در کاسه باشد 
نه سال عمرش خداي  به بلوغ نود و و دادي میبسیار ته کرده به فقرا  ها هدر کاس
و عمرش یکصد سال، وفات و قبرش در طریق داد لب را فرزند عبدالمطّ تعالی او

ست و نسب دو اشام به شهر عدن که از بالد شام هست قبر وي در آنجا مشهور 
فرزندانش باقی مانده یکی عبدالمطّلب مذکور دیگر اسد که پدر فاطمه مادر علی 

 . مطّلب بن عبد مناف رسیدعبد الي و رادبربه ازو مهتري  بعد ،است
 تجارت الجمیل رئیس مکّه بود، چون هاشم بهۀبیشنامش  :مطّلب بن هاشمالعبد

 اریه را بخواست و عبدالمطّلبجنسلمی بنت عمرو الکه مدینه رسید  زمین شام رفته بود تا
                                                 

 »جمال « و : الف.  ١
 که» بود « : ب.  ٢
 ندارد» است « : ب.  ٣
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 شام روان شد و در راه نقلشم از مدینه جانب ها هم مادر برفت کحر هاز صلب او ب
الجمیل ۀبیشمتولّد شد نام او مادري خود  جد ۀکرد که عبدالمطّلب در مدینه به خان
کسی را ازو خبر نبود ناگاه  که بودند عمنه آنرا نهادند و آن در مدینه بزرگ گشت و 

تو  ةالجمیل نام برادرزادۀبیشکه ه خبر داد لب رئیس مکّثابت پدر حسان شاعر به مطّ
لب مطّ ،ستاتیر انداز نهایتی  و  جوانی رسیده صاحب جمال پسر هاشم در مدینه به

الجمیل ۀبیشن گشته ااستماع این خبر طرف مدینه رو فرزند که نداشت فی الحال به
ورد، خلق مکّه اورا استقبال نمودند مکّه آ عقب خود نشانده بهبر مرکب جمازه را 

همه مردمان و زنان عرب میان خود گفتند که جوانی دیدند عقبش ازه مچون بر ج
خود دعوت  ةدرزادالب براي شادي برلب عبدي در عقب خود آورده، چون مطّمطّ

ل به مدینه با اهل یالجمۀبیشد ه رفتن هاشم به شام و تولّهمه عرب کرد و تمام قص
نمود که ه و اقربا التماس همه اهل مکّ ستاده گشته بهیالجمیل اۀیشبه ظاهر نمود مکّ

آواز  ه در وقت آمدن ما میان خود بهمن نام من همان باشد که خلق مکّ ياي اقربا
خود ام نامش  عم ةلب عبدي یعنی غالم آورده من همان بندگفتند که مطّ میبلند 

لب عبدالمطّ لب بن عبد مناف درگذشت مهتري قریش بهچون مطّ. لب شدعبدالمطّ
خواب آغاز عمارت چاه زمزم نمود همه ب سب  او به وقتی که ،پسر هاشم رسید

میان راه آب که نبود همه  در ،روان شدند شام  سبب منازعت به  قریش مانع آمدند و به
گفتند که اگر خواب تو راست هست  لبتنگ آمده از عبدالمطّ  اهل قریش از تشنگی به
آب  ۀچشم قدرت خداي تعالی  به لبناگاه زیر پاي عبدالمطّ ،مایان را آب پیدا شود

لب عمارت ظاهر گشت تا قریش سیراب شده از منازعت باز آمدند و عبدالمطّ
رث نام بیش نبود و با حلب را از یک پسر چاه زمزم کرد و در آن وقت عبدالمطّ

سنّت   یکی را قربان بهد هرا ده پسر د د بود که اگر خداي تعالی اوخود متعه
بلوغ هفتاد سالگی   بهرا ده پسر داد،  او اهللا کند چنانچه خدایتعالی خلیلم یابراه

وفات و  ،هشت سالو  ش یکصد و بستت عمرعبداهللا بزاد و مد عمرش پسرش
 ،اسعب ،حمزه ،ابو طالبعبد مناف،  ،مقسوم ،ءرث، جراحه، نام ابنائش قبرش در مکّ

 بهطالب رسید و ازو وپسرش اب عبداهللا و بعد ازو مهتري قریش به ،ابولهب ،عبدالعزي
 اسبرادرش عب به اس و از عببهاس و ازو پسرش عبداهللا بن عب  د رسید پسرش محم

لب سیزده عبدالمطّ االخبارۀصروایت خال به .اس مانددست خلفاي بنی عب به نو همچنی
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علی و ١بود را چهار پسر م پسرش ابوطالب بود که بود اوفتدختر بود و هپسر و شش 
 خدايرا  عبدالمطّلب بن عبداهللا و ی و حمانهنها و طالب و دو دختر جعفر و عقیل
ده پسر داده خورد ایشان عبداهللا پدر حضرت رسالت پناه او استدعاي تعالی موافق 

درمیان  نذر ۀلب قصوقتی که همه بالغ شدند عبدالمطّ. بود علیه وسلّم اهللا صلّی
لب قرعه عبدالمطّ ،تسلیم گشتند و در حرم کعبه آمدندبر پسران انداخت همه 

قربانش نماید همه اهل قریش مانع آمدند که که انداخت بر عبداهللا افتاد خواست 
صد به  اتتران انداخت شباشد و رسم افتد بعده قرعه بر سنّت مبادا میان فرزندان 
پس عبداهللا که ذبیح  ،خانه آورد  قربانی داده عبداهللا را بهرا  ٢انشتر رسید همه شتر

الم والس ةلواعالم علیه الص ۀنیز ذبیح است بنابرآن خواجالم الس علیه است و اسمعیل
نه دختر وهب بن مجهت عبداهللا آ  هلب بو عبدالمطّ بحینانا ولدت من الذّفرموده 

م بود علیه وسلّ اهللا صلید مصطفی عبد مناف را تزویج نموده که مادر محم
فلما خلق و نیز فرموده  نوري 4ما خلق اهللاُ لُعلیه وسلّم او اهللا صلیقال النبی  ٣حدیث

خداي تعالی نور را که در جبین آدم  هلبِی صوري فتعالی آدم رکب ذلک النّ اهللاُ
به بلوغ  ،به عبداهللا رسیده٥درجه تا بود و ازو منتقل گشته درجه به هامانت نگاهداشت

ر پنجاه و یک سالگی عمرش نور مذکور مصوم به حضرت و مجساهللا رسولد محم 
ب لمشهور است وقتی که از ص و ور گردیدهد و ظعلیه وسلّم گشته متولّ اهللا صلی
ت و مدآمد  میم مادر حواز شکر و حمد از رآاستقرار گرفت  رم مادحره ر بپد

 ةبوالن روایت معارج هه بپنجاه و یکسال و وفات و قبرش در مکّ تمامی عمر عبداهللا
وقت باز ه طرف شام فرستاده بود که ب  هب ترسم تجار  هرا ب اهللا لب عبدعبدالمطّ

 اهللا صلیایفه مدفون است و چون پیغمبر دارالتّ  هگشت در یثرب وفات یافت و ب
 يودروایت طبقات محمه ب .لب نیز وفات یافتم چند ساله شد عبدالمطّعلیه وسلّ

                                                 
 ندارد» بود « : ب.  ١
 را» شترها « : ب.  ٢
 ندارد» حدیث « : ب.  ٣
 نوري» من خلق « اول : الف.  ٤
 ندارد» تا « : الف.  ٥
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پنج سال و  ست ویب ت عمر عبداهللامداهللا یمصطفی صلّد انتقالش پیش از مولد محم 
  .ا چهار ماهیشش ماه و ه م بعلیه وسلّ

النّ خاتم اهللا رسولد حضرت محممعلیه وسلّ اهللا صلیدالمرسلین بیین سی 
 از اشراف و لب بن هاشم بن عبد مناف بهترین ماسوي اهللابن عبدالمطّ بن عبداهللا

 قریش از جانب پدر و هم از جانب مادر که آمنه بنت وهب بن عبد مناف ۀلیان قبیاع
وحید و هما کانا علی التّو ثبت بحدیث صحیح انّه هست بن زهره بن کالب بن مرّ

ین رازي اما فخرالد یقۀرب فی هذه طرعمن ال ۀیفکما کان علی ذالک طا ماهیدین ابر
ن فیهم کوحید لم یکلّهم الی آدم علی التّم علیه وسلّ اهللا صلیبی آباء النّ ان و زاد

الم لم والس ةلود ما کانوا مشرکین قوله علیه الصباء محمآن اعلی  شرك قال مما یدلّ
ما المشرکون نّتعالی ا اهرات و قال اهللاُاهرین الی ارحام الطّازل انقل من اصالب الطّ

ذي قوله تعالی الّ ن اجداده مشرکاً قال و من ذالکنجس فوجب ان الیکون احد م
و تقلّ یراك حین تقومینقل نوره من ساجد الی ساجد قال و ه نّااجدین معناه بک فی الس

 ام کانو مسلمین و اموسلّ هعلی اهللا صلید محم ءباآجمیع  ه علی انّو انّ ۀیفاآل قریربهذا التّ
من  عۀالی ذالک جما ه عم ابراهیم ال ابوه و قد سبقهازي انّکما قال الرّ حفاالرجر زآ

النا باویرفلف السجمجاهد و ابن و اس سانید عن ابن عبآزر ابا  قالوا انّ ديریر والس
 هریفباء الشّفی اآل ۀیفلمنا جۀدر تارعب خارارخ و آزر اخ التّما ابراهیم ابن التّابراهیم انّ

رافتم ما علیه وسلّ اهللا صلیبی ین سیوطی و قال النّمن موالنا جالل الداس فرقتین النّ قت
و  هلیۀِالجا صبنی شیُ من عهدلم یفوي بین ابجت من را فاخمفی خیره جعلنی اهللا االّ

ی فانا ام هیت الی ابی وتدم حتی انآ ولدخرجت من نکاح و لم اخرج من سفاح من 
خلق الخلق تعالی  اهللا نّم اسلّعلیه و اهللا یبی صلّقال النّو ایضا  اکم ابریخم نفسا و رکخی

خیرالبیوت  ثم لقبیلۀا رالقبایل فجعلنی فی خیرفجعلنی فی فرقتهم و خیرالفریقین خی
م علیه وسلّ اهللا یبی صلّهم بیتاً و ایضا قال النّرهم نفسا و خیرفجعلنی خیر بیوتهم فانا خی

ن ولد ابراهیم اسماعیل و اصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانه و تعالی اصطفی م ان اهللا
ن بنی هاشم قریش بنی هاشم و اصطفانی ممن قریش و اصطفی  نهطفی من بنی کنااص

 ن است مجازاآصریح بر آزر که در قرپس برین تقدیر اطالق ابوه بالتّ من جامع صغیر
ود و ناز آنجماعه  گرامی آنحضرت بسیار لیکن مشهور يو اسما ستم اعیانزع  هب

 سریانی نابز هب اثالم طالیالس علیهآنحضرت در صحف شیث  ايهامنو  ندا نه نام
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 همشقح بالم الس ر صحف ادریس علیهد نان وگهم روو سرقدر معنی بزرگ  هب
معنی روشن  السالم برقیطا به معنی محمود و در صحف ابراهیم علیه  به ایستوده معنی  

ترین  رخمعنی آ  هبء ایخراکه قبل از توریت بود السالم  و صحف موسی علیه روي
عنی یع فادمعنی  هب احیدمان و در توریت د آخرالزّیسمعنی   ها بیقرماونیز و  پیغمبران

حوك یعنی خندان مراد کشاده روي و ضت خود و نیز آتش دوزخ از ام کنم میع دف
رم و در حی ماحمعنی  هالم حمیاطا بالس ر زبور مهتر داؤد علیهداست و  خوشخوي

ابن  حق را از باطن و از ةدا کنندجمعنی  هقارقلیطا بالم الس عیسی علیه انجیل حضرت
م علیه وسلّ اهللا صلیکه پیغمبر  اس منقولستعبد و در فرموده نام من در قرآن محم

و در دویم عبدالملک و در  عبداهللا ر آسمان اولدید و حانجیل احمد و در توریت ا
هوس و در چسیوم عبدالقدپنجم عبدالمومن و در ششم الم و در ارم عبدالس

اق و در ماهتاب هفتم عبدالخالق است و در آفتاب عبدالرزعبدالمهیمن و در آسمان 
و ور و در روزها عبدالحکیم و در شب عبدالودود عبدالنّ ار و در ستارگانعبدالجب

در  الجلیل ودار و در روحانیت عببیان عبدالغفّ و حمن و در کرّدر فرشتگان عبدالرّ
بهشت عبدالباري و و در  ثکور و در لوح عبدالباععبدالشّافع و در قلم عبدالرّکرسی 

فاق اتّ هالم بوالس ةلوب است و والدت با سعادت آنحضرت علیه الصلدر دوزخ عبدالغا
دوشنبه لیکن در  ب روزاتفو اهل سیر بعد از طلوع صبح صادق پیش از طلوع آعلما 
نتعی سرور در سال فیل  نند که آنآاهل سیر بر ۀسال و ماه و تاریخ اختالفات عام
روز  لی هر دو قضیه در یکوق هد شده بعد از پنجاه و پنج تا چهل روز و بمتولّ

به فیل و  ۀسال از واقعسی م بعضی والدت آنحضرت بعد عز  هواقع شده و ب
هور علما مبعضی بعد از چهل سال روي داده و قول صحیح است و ج ناگم

م گروهی زع هاآلخر بوده و ب اه ربیعمالم در سرور علیه الس د آنکه تولّ دنامعتقد 
االول بود دویم و هشتم نیز  ان و مشهور آن است که دوازدهم ماه ربیعضدر رم

د نوشیروان تولّگویند در عهد  .به از ماه مذکور بودهنول بعضی اول دوشق هگفته و ب
االصول و جامع صاحب سال که گذشته بود و چهل و دو تت حکومشده بعد از مد 

ی گذشته بود از مو دو سال از وفات اسکندر روکه هشتصد و هفتاد  اند هغیره آورد
 اهللا مکه مرویست از امیرالمومنین علی کرّ مبارك پسندیده ۀصفات گزیده و حلی

هر که از دورش بدیدي  ،ندت بودبهی م باعلیه وسلّ اهللا صلیوجهه که پیامبر 
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 ،افتیبتروشنائی ازو  ،بترسیدي چون نزدیکش آمدي بیارامیدي و خوشدل گشتی
د عگرد سر و ج ،و برفتی او فروتر نموديااگر چه دراز مردي با  ، برتر بودالبا  هب
چون  ،ف رسیديتسر ک  هچون فرو کشیدي ب ،موي از بناگوش ایستاده بودي و

زردي  هگندم گون مایل به سپیدي و بعضی مایل ب ،بگذاشتی بجاي خود رسیدي
 ،سدینو میکشاده ابرو و در فتاوي ابراهیم شاهی پیوسته ابرو  ،فراخ پیشانی ،نیز نوشته

نیک  به سفیديچشم سیاه ي دشم پیدا شخوقت ه درمیان هر دو ابر رگی بود ب
باریک لب و کشاده دندان و گرد روي و لطیف  و بلند و باریک بینی نمک دار

 ریش سپید عارض و خوب گردن و معتدل اندام و واز و سیاهی موي و گردآ
ر گاست بود و فراخ سینه و از سینه تا ناف او موي هنود مرکم شپشت او با 

ند و دراز ساعد پهن قلم نگار  هخورد دمیده چنانچه ب يها خطی باریک از موي
  همبارك ب يکتف و دراز انگشتان باریک که کشاده بودند و دراز ناخن که دستها

چشم و بیشتر در زمین نگریستی و شیرین سخن نگریستن او از دنبال  يزانو رسید
و پر دل و نرم گوي بدي را  اش سخاوت حکمش عدل گفتارش حکمت پیشه

مکافات نکردي و گناه عفو نمودي، درمیان دو کتف او خالی بود سیاه از دینار 
زده و آن مهر نبوت بود ازو خوشبوي مانند بوي ١میلزردي   ه بهکمتر چنانک

از شیخ ابن حجر  ةدر شرح مشکو. مشک آمدي که پیش ازو کسی را چنان نبوده
توجه حیث کنت فانّک منصور و درآن  ده ال شریک لهاهللا وحمکّی منقولست که 
قول اکثر اصحاب حدیث و اهل   و ابتداي نزول وحی به ٢بودمهر نبوت مکتوب 
یوم یا هشتم ربیع االول سال چهل و یکم از والدت آن سرور سیر روز دوشنبه س

و نزد جمعی کثیر از ایمۀ سیر و تواریخ در ماه رمضان مبارك بوده و بعض 
که ابتداء نزول وحی بر آنحضرت در خواب در  اند همتاخّرین علماي حدیث گفت

ابی حبشه منذ خلق اهللا آدم الی بیداري در ماه رمضان بود قال ماه ربیع االول و در 
و قیل اکثر من ذلک  ئۀ سنۀالف و ثمانی ما خمسۀعلیه وسلّم  اهللا صلیان یبعث محمد 

قرآن و شقّ القمر و و معجزاتی که به ظهور رسیده مثل نزول  من جامع االصول
                                                 

 ندارد» میل «: ب.  ١
در شرح مشکوة از شیخ ابن حجر مکّی منقولست که اهللا وحده ال شریک له توجه حیث « : الف.  ٢

 ندارد» کنت فانّک منصور و درآن مهر نبوت مکتوب بود 
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آهو و گواهی  سخن کردن طفل اهل یمامه که همان روز متولّد شده بود و سخن کردن
دادن سوسمار بر نبوت آنحضرت و تسبیح گفتن سنگ ریزها در دست مبارك 
آنحضرت و آمدن درخت خرما پیش آنحضرت و روان شدن سنگ بر روي آب 

طلب آن سرور و اثر نکردن آتش بر ردایی که دست مبارك بوي رسیده بود و به 
 اند هکردن بزغاله بریان زهرآلوده و سواي ازینها بسیاراند و جمعی  که نقل کردسخن 

ظهور رسیده از  هسه هزار معجزات بظهور آمده و قدري که از حضرت ب از آنسرور
قول اکثر علما در ماه ربیع االول  هیچ پیغمبر روي نه نموده و معراج آنحضرت به

قولی در بیست و هشتم ربیع   سال دوازدهم از نبوت و گویند در شوال یازدهم و به
و به قول مشهور شب بیست و هفتم ماه رجب و نزد بعضی در هفدهم ماه  اآلخر

رمضان سال دوازدهم از بعثت و جماعتی بر آنند که بعد از بعثت به پنج سال این 
وسلّم  اهللا صلیحضرت آنسرور گویند در شب دوشنبه بوده و . صورت روي نموده
سال سیزدهم یا چهاردهم از  ست و هفتم صفر یا غرّة ربیع االولیبا صدیق در شب ب

 بیرون رفتن از مکّه روز دوشنبه بود بهبعثت واقع شده و اکثر اهل سیر برآنند که 
اهللا تعالی عنه  خانۀ ابی بکر رضی گویند که خروج از. قول بعضی پنجشنبه بود 

دوشنبه یا بالعکس بوده مدینه  به روز پنجشنبه بود و خروج از غار و توجه نمودن به
علیه وسلّم داخل مدینه  اهللا صلیاتّفاق اهل سیر روزي که حضرت پیغمبر  و بهباشد 

اختالفات بعضی برآنند که و در تاریخ  منوره شدند روز دوشنبه بود از ماه ربیع االول
بوده و بین مولد عیسی  قولی سیزدهم  قولی دوازدهم به  قولی دویم و به  اول ماه و به
یلۀ وفات آنحضرت ها همن جامع االصول و واقع سنۀستّمائه و ثلثون  ةو بین الهجر

االول سال یازدهم از  دوازدهم ربیعنزد جمهور ارباب سیر هنگام چاشت روز دوشنبه 
نیم شب یا سحر واقع شده و به  شب چهارشنبهقولی دوم ماه مذکور   هجرت و به

ضرت عایشه صدیقه اتّفاق قولی بعضی روز سه شنبه در مدینه معظّمه در حجرة ح
موجب وصیت ایشان علی   قفص روح مقدس گشته را بهافتاد و در آن مکانی که 

عباس فضل و قثم و اسامه بن زید و صالح حبشی معتق رسول و عباس و دو پسر 
کردند از آخر صفر دوازده روز یا چهارده بود غسل داده دفن  شقرانکه مشهور به 

اهللا علیه وسلّم شصت و سه سال و  صلّی سن شریف آنسرورروز رنجور ماندند و 
فاوحی قولی شصت و دویم سال  و به قولی شصت  قولی شصت و پنج سال و به به
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 ینۀِثم هاجر الی المد سنۀو عشر  ثلثۀفاقام بعدالوحی به مکّه  سنۀاربعین  ابناهللا و هو 
فی السراجیه فی باب الفوائد و  سنۀو ستّین  ثلثۀفاقام بها عشر سنین و توفّی و هو ابن 

کان میالده یوم االثنین من شهر ربیع اآلخر و وفاته یوم االثنین من شهر ربیع االول فی 
فتاوي ابراهیم  االربعا فی وسط اللّیل، لیلۀالیوم الّذي ولد فیه فی آخرالضّحی و دفن فی 

اول من  مۀعلیه وسلّم انا سید ولد آدم یوم القیا اهللا صلی اهللا رسولقال  ةقال ابوهریرشاهی 
 ینشقّ عنه القبر و اول شافع و اول مشفع اخرجه مسلم و ابو داود و لم یقل ابو داود یوم

من حلل  لحلیۀقّ عنه االرض فاکسی االتّرمذي قال انا اول من ینش یۀو فی روا مۀالقیا
الیق یقوم ذلک المقام غیري من ثم قوم عن یمین العرش فلیس احد من الخ لجنّۀا

 اهللا رسولعلیه وسلّم فقط محمد  اهللا صلیو نقش نگین آنحضرت  جمیع االصول
بود و تمام انگشتري معه نگین نقري بود و نگینش مرتّب به سه سطر در سطر اول 

حین حیات آنحضرت . د بوداهللا و در دویم لفظ رسول و در سوم نام محمکلمه 
علیه وسلّم خاتم در خنصر ایشان بود و بعد از آن تبرکا به صدیق و  اهللا صلی

مدت شش سالگی خالفت ایشان در چاه  فاروق رسیده به عثمان رسیده که تا در
 اهللا صلیسرور مرویست که حضرت آن. فتاریس افتاد هر چند که تالش نمود نیا

دختر خود را به زنی ندادم مگر آنکه  علیه وسلّم فرموده من زنی نخوانستم و هیچ
االحباب ضۀروایت رو به .آن امر نمود جبرئیل از نزد پروردگار فرود آمده مرا به

نزد آنجمله یازده  اند هازواج مطهرات دوازده بود که آنحضرت بدیشان زفاف فرمود
ه چهار بودندمتّفق علیه و یکی مختلف فیه که زوجه بود یا سریا سریه ام .  

 دختري و پسري تمام از خدیجۀالکبري اهللا علیه وسلّم اوالد آنحضرت صلّی
 اسماء اوالد ذکور. شمارند و چهار دختر میهست مگر ابراهیم چهار پسر و بعضی سه 

سیوم طیب و گفته بعضی که طیب و هم  ،طاهر  دویم عبداهللا ملقّب به ،یکی قاسم
چهارم ابراهیم در  .است و این هر سه پسر از خدیجۀ کبري استطاهر لقب عبداهللا 

وفات  غرایشان در سن صسریه بود متولّد شده و جمیع  مدینه از ماریه قبطیه که
هم زوجه ابوالعاص ابن کلّ یل اکبر اوالدهقناته و بهی اکبر و یافتند و اسماء بنات زینب 

ر پس او بود از وي ۀسر خالپکه  بن عبد مناف سمشّربیعه بن عبدالعزي بن عبدال
غ فوت شد و دخترش نزد بلو نّس هعلی ب ،وجود آمدند هعلی نام و دختر امامه نام ب

نکاح وجهه در  اهللا کرمآنها امیرالمؤمنین علی  توصی هب هراالزّۀبعد وفات فاطم
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ن در اشیتعالی عنه نسل ا اهللا رضیامیرالمؤمنین عثمان  ۀه زوجرقیو آورده خود در
ه در عقد رقیکلثوم که بعد از وفات  ام .ریاض رضوان خرامیدند  هب طفولیت ایام

امیرالمؤمنین علی  ۀفاطمه زوج ،تعالی عنه در آمده اهللا رضین اامیرالمومنین عثم
م از ایشان است که لّعلیه وس اهللا صلید االمجاد وجهه که جمیع اوالد سی اهللا کرم
ب نیز مم القاسم ثُعلیه وسلّ اهللا صلی بینّلا عن انس بن مالک قالوا اکبر اوالد ستیومر

  .من جامع االصول ،ابراهیم مفاطمه ثُ مکلثوم ثُ ام معبداهللا ثُ مه ثُرقی مثُ
یت ایشان دا کنّخ ولساول ر ۀخلیف :یقصد ابوبکرحضرت امیرالمؤمنین 

یق اکبر و نام شریف ایشان عتیق و افضل البشر بعداالنبیاء ابوبکر و لقب ایشان صد
 هبن مرّ تیمبی قحافه عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن اهم عبداهللا و هو ابن 

الخیر سلمی بنت صخر بن عمر بن  نام مادر ایشان ام ی ویمتملقریشی االبن کعب 
یق از جانب پدر و هم از مادرش که با کعب مذکور است و نسب حضرت صد

حساب عدم تعداد اسم ابتداي مشار الیه ه ه که باء االعمام بودند در مرّبنیکدیگر ا
نسب آن به ست اهفتم از سرور کائنات است و از ایشان نیز هفتم  دجمنسوب 

 ۀعنه بعد از واقع اهللا رضییق اکبر رسد والدت صد میم وسلّ علیه اهللا صلیسرور 
م سه سال علیه وسلّ اهللا صلیچهار ماه بوده و پیغمبر  ودو سال به فیل سه سال یا 

باال و لعل سپید باریک اندام  میا دو سال و چهار ماه ازو مهتر بودند و او مردي تما
 شده کو فروه آمده چشمها ب تنگ رو موي بر روي مبارکش ننمودي پیشانی بیرون

تجارت شام ه الداران قریش بود پیش از ظهور اسالم بماز جمله  نابه حب ضّمخ
مان را و بی آخرالزّنظر باش بیرون آمدن تت نمود که منرفته بود راهی او را وصی

م علیه وسلّ اهللا صلیخوابی دیده بود چون از شام باز آمد خبر مصطفی که  اند هگفت
ران بلوغ سی سالگی عمرش اسالم آورد و او اول کسی بود که از معمه شنیده ب
 اهللا صلیمصطفی  يب معجزه بر پیغمبر ایمان آورده مال و فرزندان فدالبغیر ط

و زبیر و اقرباي خود را به اسالم دعوت کرد و عثمان بن عفّان ود نمم علیه وسلّ
آوردند  دعوت او اسالم عوام و طلحه و سعد ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف به

د احب محمصو حق تعالی او را علیه وسلّم بود  اهللا صلیو یار غار مصطفی 
اهللا  نّه ال تحزن اصاحبِل قولُذ یا ارغی الف امهذ ا ثانی اثنینِه تعالی لفرموده چنانچه قو

ر حیات او را امامت فرمود و در روز وفات آن خالم در آو رسول علیه الس معنا
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اح اب و ابو عبیده ابن الجرّاعانت عمر ابن الخطّه م بعلیه وسلّ اهللا صلیسرور 
د شد تاجماع صحابه گشت که او بر مسند خالفت نشست و سر عرب هر که مر

ن کعب بوقوع پیوست و در ب داب و اسور مسلمه کذّشهمه را بکشت که تا دفع 
ۀاز عراق و بعضی از بادی بعضی و اسیاف بحرو ام خالفت او اکثر بالد بحري ای 

 اهللا صلیمصطفی از عرب و بعضی از شام و از زمین فلسطین مفتوح گشتند و 
ت خالفت ایشان دو سال و م صد و چهل و دو حدیث روایت کند و مدعلیه وسلّ

وفات ایشان در سال  ،ز رنجور بودروده نزاپه روز بوده و آخر عمر دسه ماه و 
نبه و ش روایت اصح شب سه هر روز دوشنبه بخسیزدهم از هجرت در مدینه آ

ت و سیوم و یا بیست و هفتم ماه جمادي اآلخر یسا بیقولی جمعه بست و دوم  هب
هودي که مهمانی نموده در یموت ایشان  سبب ه،ي نماز گذاردو ب براو عمر خطّ

ت عمر شریف ایشان بست و سه سال و مد طعام زهرش داده بود نیز شمرده و
 قولی عبد ذلیل هب بوده و »نعم القادر اهللا«پنج سال و نقش نگین ایشان  بیست وقولی  هب

م استعلیه وسلّ اهللا صلیرت رسالت پناه ضصل قبر حالجلیل و قبر ایشان متّ رب. 
خوقت آ  هعنه ب اهللا رضییق اکبر صدۀروض رد هت نموده بود که تابوت مرا بر وصی 

این  اهللا رسولالم علیک یا بگوئید که السو الم برید والس ةلورسول علیه الصمطهرة 
 بقیع هب االّاجازت شد در کشاده گردد تا در آرید و تو آمده اگر  ۀآستان هابوبکر هست ب

ت عمل نمودند هنوز آن کلمات تمام موجب وصی هبگوید که چون  میراوي  .برید
واز بر آمد و ندا بگوش ما رسیده که در آرید آنکرده بودند که پرده دور شده 

 ثات بیشمارحدی ماهللا عنه راشدین رضی يحبیب را سوي حبیب و در فضیلت شان خلفا
ال  مس وم ما طلعت الشّعلیه وسلّ اهللا صلیبی قال النّ ،بر یکی اکتفا نمودملیکن  اند
یش پ دوو ازواج ایشان چهار بودند  اًیکون نبی ن ابی بکر االّعلی احد افضل م تغرب

د و عایشه خواهر حمن و محماسماء اوالد عبداهللا و عبدالرّ . از اسالم و دو بعده
  .کلثوم و اسماء خواهر عبداهللا مذکور که مادر عبداهللا زبیر است حمن مذکور و امعبدالرّ

یت ایشان کنّ :عنه اهللا رضیحضرت امیرالمؤمنین ابوحفص عمر فاروق 
نام شریف عمر و هو ابن  عنه و اهللا است و لقب فاروق اعظم رضی حفص ابو
اح بن عبداهللا بن فرط بن زراح بن عدي بن ربیل بن عبدالعزي بن نفاب بن خطّ

بنت هاشم بن مغیره و قیل تمه خکعب بن لوي القریشی العدوي و نام مادر ایشان 
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قول اول دختر  هب ،ستابنت هشام بن المغیره المذکوربن عبداهللا بن عمر مخزوم 
اهللا شود و نسب فاروق اعظم رضی میقول ثانی خواهر ابوجهل ه ابوجهل و ب عم 

 م در کعب که جدعلیه وسلّ اهللا ینسب آن سرور کاینات صلّ بهاز جانب پدر 
رسد و والدت  مینهم ایشان است  م و جدعلیه وسلّ اهللا یهشتم آنحضرت صلّ

روایت اهل حجاز بغایت سپید رنگ ه ب .سیزده سال بودهبه فیل  ۀایشان بعد از واقع
روایت اهل  هحنا و ب هب بمخضّ خساره و سرخ چشمهار و لعل ع سرلو دراز باال اض
ست شکار توانست کرد و فاطمه دهر دو ه فاق برده بوده و باالتّجعراق سیاه 

ایشان یشتر از پعمر بن ثقیل مذکور که  نرهش و شوهرش سعید بن زید بهخوا
آنها  ۀخانه بنابر آن عمر براي کشتن خواهر خود و شوهرش ب دایمان آورده بودن

ایشان از دهلیز آواز قراتش شنید  ،خواندند میطه از قرآن  ةرفته بود و اوشان سور
سال علیه وسلم رسیده در  اهللا ید صلّارقم نزد حضرت محم ۀخانه محو گشتند و ب

 اهللا ید که بیست و پنج ساله بودند و مصطفی صلّنگوی .ششم از بعثت ایمان آوردند
 اباالسالم بابی جهل بن هشام او بعمر بن الخطّاللهم اعزِّم دعا که کرده بود علیه وسلّ

ف شرف اسالم مشرّه از جماعۀ که ب اند سق عمر مستجاب شد و چهلم کحدر 
 بیها النّیا ایکریمه در شان ایشان نازل گشته که  یۀهمان روز این آ گشته بودند و

اتّ منِو ک اهللا حسببعک مکرد و روز سه ا روز دین آشکار و عمر همان ومنینن الم
، سند خالفت نشستندبر مشنبه بیست و سیوم جمادي اآلخر سال سیزدهم هجري 

گفتند ایشان آن را موقوف  می خدا رسول ۀعنه را خلیف اهللا یق رضیصد ابابکر
و ام خالفت ایشان فتوح بسیار و در ای ١امیرالمومنین گشتنده داشت موسوم ب

اهواز و فارس و جزیره و عراق و جبال  بیشمار بظهور رسید چنانکه شام، مصر و
اصفهان و بیت و  نعسقال وو بابل و مداین  یاطبساوو ري و آذربایجان  اصطخر و

 .وغیرهم هیعمودبعضی بالد روم چنانکه  سکندریه واموصل و و المقدس و نهاوند 
ق حتوابع و لوابا  هدر وقت ایشان هزار و سی و شش بلد حباباالضۀروایت روه ب

م علیه وسلّ اهللا یمصطفی صلّاز ا نه حدیث یگشته و او پانصد و سی هفت و مسخّر 

                                                 
می گفتند ایشان آن را موقوف داشت  خدا رسول ۀعنه را خلیف اهللا رضییق صد ابابکر« : الف.  ١

 ندارد»  امیرالمومنین گشتنده موسوم ب
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 هت خالفت ایشان داتر کرد و مدوت خالفت خود در حج متدروایت کند و در م
ه روز و شهادت ایشان ب قیل پنج ماه و بست و یکپنج روز و  سال و شش ماه و

م بوده ماه محرّ ةسال بست و سیوم هجري شب یکشنبه غرّ حباباالضۀروایت رو
نبه بست و هفتم ذي الحجه سنه بست و سه هجري شروز چهار  یروایته و ب

زخم رسیده و روز شنبه و در مدینه از دست ابولولو  داداموقت اداي امامت نماز ب
حبیب السیر روز یکشنبه  روایت ه و بهوفات روي داد ضیۀهشتم ماه مذکور ق ت وبس
محرّم سنه اربع و عشرین وفات یافت و در روز دوشنبه به پهلوي ابی بکر  ةرّغ

االحباب ۀضعنه مدفون ساخت واین قریب الفهم است شاید که راوي رو اهللا رضی
محرّم سنه اربع و عشرین را از سال ثلث و عشرین  ةهمین شب یکشنبه غرّ

قولی  بهو شد و مدت عمر شریف ایشان نزد جمهور شصت و سه سال باشمرده 
قولی پنجاه و هشت سال و  بهو قولی پنجاه و پنج سال  پنجاه و چهار سال و به

کر ل قبر ابوببوده و قبر ایشان متّص »کفی بالموت و اعطا یا عمر«نقش نگین ایشان 
قبر  متّصلرا گویند که عیسی علیه السالم  .امعنه اهللا است رضی ١اکبر صدیق

دو این دو یار بزرگوار درمیان  عنه دفن خواهند نمود و اهللا فاروق اعظم رضی
علیه وسلّم لو کان  اهللا صلّی قال النّبی ٢حدیث. پیغمبران نامدار مبعوث خواهند شد

نکاح در آمده و دو به که ازواج ایشان شش تن  لخطّاببعدي نبی لکان عمر ابن ا
و زید اصغر و عاصم و  اهللا عبدالرّحمن اکبر و عبید، و اسماء اوالد او عبداهللا .هیسر

اوسط و عبدالرّحمن اصغر و ابو شحمه که او را زید اکبر و عیاض و عبدالرّحمن 
زدند و دخترانش پنج بودند و زید  دهربر محد از موت هم بعد مر کشته خدر حد 

تعالی  اهللاهماعلی مرتضی رحمفاطمه و بنت  نام پسر و رقیه نام دختر از ام کلثوم
  .که در نکاحش بود بوجود آمده بودند

کنّیت ایشان ابو  : عنه اهللا رضی حضرت امیرالمؤمنین عثمان ذوالنّورین
جهت آنکه دو دختر حضرت  است و لقب ذوالنّورین به یا ابولیلی یا ابو عبداهللا عمرو
علیه وسلّم رقیه و ام کلثوم در نکاح ایشان بوده که هیچکس را از  اهللا صلّی پیغمبر

                                                 
 است» عنه  اهللا رضیابا بکر « : ب.  ١
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علیه وسلّم  اهللا سرور صلّیدر آمده مگر ایشان و آننه آدمیان دو دختر پیغمبر در نکاح 
دادم و نام  میعثمان  دیگري بهیکی را بعد  داشتم میکه اگر چهل دختر  اند هفرمود
 ابن عفّان بن ابی العاص حارث بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف ش عثمان و هوشریف

ر بن ربیعه بن حبیب بن عبدالشّمس بن عبد مناف و ذي ازدي بنت کو و نام مادر
اهللاعلیه وسلّم است و با عبد اهللا سرور صلّیآن ۀنام مادر ایشان ام حکیم بیضا که عم 

 اهللا پیغمبر صلّی : توأمان بوده و نسب ایشان از جانب پدر و هم از جانب مادر اینست
پنجم ایشان است جد علیه وسلّم و  اهللا علیه وسلّم که جد چهارم آنحضرت صلّی

و  میانه باال ،واقع شدهفیل  ۀوالدت ایشان بعد از گذشتن شش سال فیل به عام ،رسد می
خ کتف و ااندام و گندم گون و بزرگ ریش و فر رنیکو روي و تنگ پوست و ت

اي که  يدندانهاي خود را به زر بسته بودي و درمیان خواب و بیداري ندا شنید
 علیه وسلّم بیرون آمده و در سال اول اهللا خفتگان برخیزید و مهیا باشید که احمد صلّی

 او حکم بن ابی العاص چون عم ،عنه ایمان آورده اهللا داللت صدیق اکبر رضی بعثت به
 درسوگند خو او را بسته که تا دین اسالم را بگذارد و دین پدران نگرداند و مادرش

ت دید از دین اسالم دست نکشید که تا ایشان مذلّاو اگر چه  دهدناو را نان  هک
 ممحرّم سال بست و چهار ةغرّ عنه به اهللا دست از وي بداشتند و بعد عمر رضی

 آنچه باقیو هجري بر مسند خالفت نشستند و در ایام خالفت او فتوح بسیار بوده 
 سجستان و طلبس و خراسان و نیشاپورو و کرمان  دالجررادبود از حدود اصفهان و 

و هرات و مرو و بلخ و طخارستان و ارمینیه و طبرستان و از روم اسکندریه که 
و طرابلس و قبرس و همدان و افریقه و  اهل آن نقض عهد نموده گردیده بودند

ان و مازندران و قسطنطنیه و طوس جسپید و سر ۀران و اندلس و کازرون و قلعیق
از ١صد و چهل و شش حدیث و سواي اینها همه بکشادند و قرآن جمع نمودند و

 نفس خود ده حج گذارده و مدت خالفت علیه وسلّم روایت کند و به اهللا مصطفی صلّی
ایشان دوازده سال بوده دوازده روز کم و یازده سال و یازده ماه و بست و دو روز 

صحابه خروج نموده بست روز او را محاصره کردند  ءانبعضی از اب. اند هنیز گفت
روز روایتی  الحجه و به روایت طبقات ناصري روز چهار شنبه غرّه ذي بهبعد ازآن 
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و  و نقب کرده در آمدنداط ایام تشریق سنه خمس و ثلثین از پس قصر سجمعه او
زخمی نمود و مصحف در کنارش بود که تا شهید نمودند تا روز شنبه او حلق  به

مشهور آنست که روز جمعه سیزدهم  ،در خانه بماند بعد ازآن به شب دفن کردند
 ةهجرت در مدینه منور زسی و ششم ایا شانزدهم ذي الحجه سال سی و پنجم و 
ایشان هشتاد و هشت سال بود و نزد  شریف شهادت چشیدند و مدت عمر شریف

و  اند هشتاد و دو و هفتاد و پنج سال نیز گفتبعضی نود سال و هشتاد و شش و ه
 بیالنّ قال و٢حدیث. بوده و قبر ایشان در بقیع است1»نّننذرو لت صرنّتنل«نقش نگین ایشان 

 و عثمان سبعون الفا کلّهم قد استوجبت النّار عۀلیدخلنّ بشفا معلیه وسلّ اهللا یصلّ
در آمده بودند آن که به عقد نکاح  جمیع ازواج ایشان که پیش از اسالم و بعد از

خالد و امان و  اصغر و اهللاکبر و عبد اسماء فرزندان عمر و عبداهللا .هشت زن بودند
  .سعید و عتبه و ولید و شیبه و مغیره و عبدالملک و چهار دختران بودند

الحسن و کنّیت ایشان ابو : ههوج اهللا حضرت امیرالمؤمنین علی مرتضی کرّم
 و ابن ابی طالب بنهست و او نام شریف ایشان علی  اهللالقب مرتضی و اسدابوتراب و 

بن اشم هه بنت اسد بن اشم بن عبد مناف و نام مادر ایشان فاطمهبن  المطّلبعبد
 المطّلب است و ایشانعلیه وسلّم عبداهللا  عبد مناف است و جد ایشان و آنحضرت صلّی

بوده در  ه معظّمهۀ اثنا عشر و والدت ایشان در مکّائم ازنزدیک شیعه امام اول اند  به
واقعۀ از  اآلخر بعد م جماديهم رجب یا دوازدهه سیزدۀ مبارك روز جمعدرون خان

روایت  به .هه بودۀ کعبکه والدت ایشان در خان اند هه سی سال و بعضی گفتفیل ب
و االصول  جامعه روایت و ب البدر حسناًۀلیلحسن الوجه کانه القمر االستیعاب کتاب 
عنه  اهللا رضی قدياو بهند تمسکه روایت طبقات ناصري  و به کان آدم اللّون شمایل
بود و بزرگ شکم و فراخ چشم و اضلع سر کوتاه باال  تایبغسیاه جرده ٣است
در سال اول بعثت حضرت رسالت پناه ده ساله یا یازده ساله بودند و بعضی  ،بوده

 اهللا سیزده ساله نیز گفته که ایمان آوردند و پیش از وحی در تربیت مصطفی صلّی
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 پنجم و یا سیعلیه وسلّم بودند و اول کسی که از صبیان ایمان آورده و در سال سی و
طلحه و زبیر بعد از آنکه بیعت کرده  رت به مسند خالفت نشستند،هجششم از  و

عنه  اهللا رفتند و علی رضی اعنه اهللا ه نزدیک عائشه رضید نمودهبودند نقض ع
میان او و عائشه و طلحه و زبیر  ،طرف عراق رفت ه در مدینه بود پس بهار ماهچ

ه شدند و در زار کس کشتهه یزدهروایتی  به ، بصره مصاف شد بهاهللا عنهما  رضی
ه که در بیعت نیامده بود از شام روي اد و معاویهثین روي به شام نبع و ثلسسنه 
 ١ل شبانروز جنگ میان قایم شده، چ م رسیدندهصفّین  ه و بهادهه نهوج اهللا علی کرّم به

بن  اهللاه روایت طبقات محمودي میمنه عبدبودند لیکن بزار کس هو با علی نود 
ابی لیلی بن عمران  اهللا الجیش علی کرّمو مقدم  عمر بن االسدعباس و میسره 

زار مرد بودند هه شتاد و سهبا معاویه  وند جرّاح بودالجرّاح برادرزادة ابو عبیده 
کس از طرف عراق و زار هو پنج ست یب ،ه شدندزار کس کشتهفتاد همیان ایشان 

و ده روز مانده و  که صد مصاف اند هاز طرف شام و گفت ٢زار کسهل و پنجهچ
رون آمدند و به یبو باز گشتند و خوارج با علی  ناممکن کردندجنگ نود روز بود 

علیه وسلّم پانصد  اهللا مصطفی صلّی او از رسیدند ونحج  اشتغال چندگاه بدین قتال به
ه ماه و به کند و مدت خالفت ایشان پنج سال و سفت حدیث روایت هسی و  و

بن ملجم در نماز الرّحمن خوارج عبد .هروز بود ارهماه و چه ار سال و نهقولی چ
ه روز زیست و س ر آلود زخمی زد و بعد از زخمهخنجر ز ه را بههوج اهللا علی کرّم

ه قولی جري و بهلم هدو شنبه بیست و یکم ماه رمضان سال چشب  وفات ایشان
و  اند هه و بعضی بست و سیوم نیز گفتماه مذکور روي نمودم هفتدهروز جمعه 

ه و نقش شت و پنج سال بودهیا  ه سال وشت و سه مدت عمر شریف ایشان
 اهللا گویند حق سبحانه تعالی براي حضرت امیر کرّم .بوده »اهللا الملک«نگین ایشان 

اهللا  د رسولهعشمس نمود و آفتاب از مغرب باز گردانید یکی در  ددوبار روجهه 
و قبر ایشان  علیه وسلّم اهللا از وفات آنحضرت صلّیبعد باز م و یکی علیه وسلّ اهللا صلّی

 اهللا المؤمنین علی کرّمه امیرمسطور است ک ةدالنبوهچنانچه در شوا در نجف است

                                                 
 »ماند « قایم : ب.  ١
 »زار کس هل و پنجهزار کس از طرف عراق و چهو پنج ست یب«  : ب.  ٢



 
 
 
 

 اخبارالجمال  70
 

را وصیت فرموده بودند که  ماعنه اهللا ه امیرالمؤمنین حسن و حسین رضیهوج
برسانید و رتی دارد هه به غزنین که الحال نجف شادهسریري ن رچون بمیرم مرا ب

در آنجا ند یافت آن را بکنید هدرخشان است خوا رن نواز آه آنجا سنگی سفید ک
علیه اهللا رحمۀالغفور الري مرا در آنجا دفن کنید و مالّ عبدند یافت هگی خواکشاد

 اهللا آستان امیرالمؤمنین علی کرّم موضعی که بهآورده که قبر ایشان در بلخ است در 
 ۀه در قریور مزار متبرّکهو ظ اند هآورد اهور است و درین باب حجت هه مشهوج
سنه خمس و ثمانین و ور هاالسالم بلخ است در شۀقبران که ثلث فرسخ خیاجه خو

یافته در آن موضع  ز تاریخ نشان و اخبار بایقرا ه بادشاه مرزافاق افتاد کاتّ ئۀثمانما
دید که گنبدي است و درآن مزار است از اعیان بلخ مشورت نموده قدري قبر 

ذا قبر ه ١استن منقول رآاز سنگ سفید پیدا شد که بلوحی حضرت کند که ناگاه 
قال اد دارد من حبیب السیر هازآن روز اشت اهللا علی ولی اهللا اَخ رسول اهللا اسد

ه و عاد من من واالم وال همواله اللّ مواله فعلی وسلّم من کنتعلیه  اهللا صلّی اهللا رسول
و  متعالی عنه اهللا ۀ اثنا عشر رضیمام اول اند از ائممومنین او حضرت امیرال عاداه
ه ازواج حضرت علی نه تن بودند که مهشود و  میی هایشان منت هب جمیع اولیاۀ سلسل

اسماء اوالد حسن  .در آمده بودند ه نکاحشت تن دیگر بهرا هفاطمه ز بعد وفات
علیه السالم و حسین علیه السالم و محمد حنفیه که اورا محمد اکبر گفتندي و 

عثمان و عباس محمد اوسط و محمد اصغر و ابوبکر و عمر اکبر و عمر اصغر و 
اکبر  اهللاو عبد ا گفتندي و جعفر اکبر و جعفر اصغرشقاکبر و عباس اصغر که او را 

. حسن دختران بیست بودندو ابوطالب عمر و عوف و م اصغر و یحییاهللا و عبد
عشرون  تعشر والبنا ۀعتسه صحیح الذّکر هوج اهللا اوالد امیرالمؤمنین علی کرّم

ید و ابوالقاسم محمد الشّجاع بن حنفیه و هالحسین الشّ الحسن السبط و خمسۀ قبونمعال
 . االکبر و ابوطالب عمر بحر االنساب ءاقه سور بهمش ابوالفضل العباس

 محمد وکنّیت ایشان ابو : اهللا عنه رضیالمومنین امام حسن حضرت امیر
ما و مادرش هعن تعالی اهللا طالب رضی و ابن علی ابن ابیهنام حسن و و تقی و سید  لقب
یم اند وعلیه وسلّم و ایشان نزدیک شیعه امام د اهللا صلّیاهللا  را بنت رسولهز هفاطم
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ره بوده در نیم هۀ اثناعشر و والدت ایشان باز ائمسیوم از ۀ رمضان سال مدینه منو
علیه وسلّم بر  اهللا صلّی اهللا ه پیش رسولدیهالسالم نام ایشان را به  هجبرئیل علیجرت و ه

 اهللا رسول ه آورده و گویند که ایشان شبیه ترین مردمان بودند بهشت نوشتهب ۀ حریرقطع
از ناف تا  عنه مشابه تر بود اهللا فرق سر و حسین رضی ه تا بهسینوسلّم از  علیه اهللا صلّی
ه فت سالهعلیه وسلّم ایشان  اهللا محمد مصطفی صلّی١رحلت حضرتوقت  به ،قدم

ه درآن روز ادت یافت خلق کوفهکوفه ش بهاهللا عنه  رضیعلی حضرت  بودند و چون
با المقدس  شام رسید خلق شام در بیت بیعت نمودند و چون خبر به خالفت با او به
االول  ه در ماه ربیعزار مرد از کوفهل هعنه با چ اهللا کردند و حسن رضیبیعت ٢معاویه

در مدت ده روز و ه ادهن عراق ه روي بهاد و معاویهروي به شام ن اربعینسنه احدي و 
م در هه با مداین آمد ما در سبایاطهعن اهللا زمین کوفه آمد و لشکر حسن علی رضی به

د شد و ایام هناحق ریخته خوا عنه دید که خون مسلمین بهاهللا  حسن رضیآویختند، چون 
شتند با معاویه صلح نموده در ماه نیز گذ سنۀبعدي ثلثون  ۀفالخاله حدیث ک خالفت موافق

ه و پانزده روز بود و فت ماهخالفت بدو تسلیم کرد و مدت خالفت او  یاالول جمادي
دا هالشّضۀاالول موافق رو م ربیعهوفات ایشان در پانزد ،شش ماه و پنج روز که اند هگفت

ه و مدت عمر شریف ایشان جري بودهه صفر سال پنجاه م ماهبست و ن هشب شنب
ه ر دادهه ایشان را خاتون ایشان جعده بنت اشعث زور آنست کهمش. سال شتهل و هچ

ن و زید و عمر و طلحه و یمثنّی و حسحسن  اسماء اوالد .در بقیع است و قبر ایشان
اصغر و اسمعیل و محمد و یعقوب و  اهللاکبر و عبدالرّحمن و عبد اهللاحمزه و عبد

 ۀثلثه ن اوالدفکان له مو ام حسن  اهللاجعفر و ابوبکر و قاسم و دو دختر ام عبد
ابومحمد الحسن المثنّی  ةاالبنان و بنت واحدم هبات االّ ان العقب منعشر ذکرا و ست ن
 و در سنه اربع و اربعین  ،حراالنساببمن  ،بنت الحسن السبطاهللا عبدو ابوالحسین و ام

ی لاوالشّمس بن عبد مناف زیاد بن ابیه امیه بن عبدبن حرب بن  بی سفیانمعاویه بن ا
ه حسب عبدالرّحمن بن ثمرمان سال هو در  بصره و خراسان و سیستان گردانید

لب بن هرا مطیع گردانید در آن نزدیکی ماستجازت زیاد فتح کابل نموده مردم آنجا 
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تان ندوسه به کابل و زابل آمد و به ومر ه که از امراي کبار عرب از حوالیابی صفر
حواري و غلمان اسیر ساخته و بسی والیت در آمده با کفّار غزا کرده و ده دوازده 

مدت بعضی از خراسان شتافت و در آن  به وغیره را تاراج نموده سالما و غانماًلمغان 
علیه وسلّم اقرار و  اهللا صلّی اهللا و نبوت رسول اهللاه جسته به وحدانیت ند جستهمردم 

در رجب  ١هۀ مسلمانی در آمدند، وفات و قبر ایشان یعنی معاویحلقاعتراف نموده به 
شتاد و هروایتی  هشت سال بهفتاد و هبه دمشق بوده و مدت عمر او  سنه ستّین٢در

 .پنج یا شش
ید و هو لقب ش اهللاکنّیت ایشان ابو عبد : السالم حضرت امام حسین علیه

ه و اخیه و ما و امهعن اهللا لب رضیوا بن علی ابی طاهاست و نام حسین و  سید
و والدت ایشان در مدینه بود روز سه  اند هایشان نزدیک شیعه امام سیوم و ابواالیم

ه بوده جرت و گویند مدت حمل ایشان شش ماهارم شعبان سال چهارم هشنبه چ
ما هبن ذکریا علی نمانده مگر ایشان و حضرت یحیی هو پنج فرزندي شش ماه

عنه و علوق حضرت فاطمه  اهللا میان والدت امیرالمؤمنین حسن رضی السالم و
علیه وسلّم ایشان را  اهللا پنجاه روز بوده است و رسول صلّیحسین ه امام را بهز

ه در تاریکی از نور جبین ایت کمال بودند کهو ایشان به جمال ن هادهحسین نام ن
ما پیش هعن اهللا گویند حسین رضی .٣نددربی په یشان رارخسارة ا هدرخشندو مبین 
علیه  اهللا صلّی اهللا حضرت رسول ، کردند میکشتی علیه وسلّم  اهللا یصلّ اهللا رسول
ا گفت هعن اهللا السالم را، فاطمه رضی ین علیهحس ٤مرفرمودند بگیر حسن را مر وسلّم 

علیه وسلّم فرمود  اهللا صلّی اهللا گویی که خورد را بگیر، رسول میرا  بزرگاهللا  یا رسول
گوید که حسن را بگیر و مدت عمر شریف  میکه جبرئیل علیه السالم حسین را 

شتاد و دو هفتاد یا هادت ایشان با هه بوده و شفت سال و پنج ماهایشان پنجاه و 
ه یا جمعه عاشوره وقت نماز تن از دست یزیدیان بی نصیبان در کربال روز شنب

بن زیاد  اهللامبنی فساد عبید ۀداده سر حلق ري رويجهجمعه سال شصت و یک 
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که در آنوقت از یزید بن معاویه امیر کوفه بود که او عمر سعد ابی وقاص مذکور  هیاب
ا شمر ابن ذي هنموده به مقابله فرستاده و از اعیان آن ١عساکر فاجره را سرخیل

ا تاب بیان هه بودند عنان قلم از وقوعی آنم کهالجوشن و سنان ابن النخعی وغیر
  .ندارد

 هیچ سنگی راهالمقدس  عنه در بیت اهللا که روز قتل امام حسین رضی اند هآورد
 که در آن روز خون از آسمان ٢یافتند و بعضی گفتهنداشتند که در زیر آن خون تازه نبر

 هیرصاع ٣هود تا مردمان قریکوفه نم اح آن عمر سعد از آنجا عزیمت بهصبگویند . بارید
 ٤قبایل مع العابدین ر زینهك اطسپردند و سر مبارخاك کربال  اجساد مبارك ایشان به

ه حاکم ک ا را نزد عمرو سعید ابن العاصهاین ودمشق برده بودند ا ید بهیزه پیش ایشان ک
 نزدیک قبر بهه ر را تکفین نمودهسر اط ، عمرو سعید ابن العاص مدینه ازو بود فرستاد
ذا اصح هو  مدفون ساختما مادر ایشان در بقیع هعناهللا  را رضیهحضرت فاطمه ز

ارم با هچ مند اماردا مینرا مختار و اعتبار شیعه آروایتی که  هکما فی الیافعی و ب
امام حسین  ر صفر سر مباركهه متوجه مدینه منوره شده بیستم شاقرباي خود وقتی ک

ه مدفون م ساختمضموا هداي کربال به اجساد آنهاي تمام شهعنه و سر اهللا رضی
اختالف روایات بعضی در  هآن به مدینه منوره تشریف فرموده و ب ازود بعد نم

 :، ابیات  ا در دمشق نزد باب الفرادیس مدفون استی وعسقالن 
  

  باغ رضوان ادفرن آن شه که یسح
  

  

  ي او گردد فروزانروز نور 
  

  ران را روز محشهیدان جهش
  

  ربهسوي ریاض خلد رد بو
  

  او شود پر شت از نور رويهب
  

  ریدان را تفاخهبدو باشد ش
  

علی اصغر  العابدین علی اکبر ابو محمد زین ثنتانوالبنات  ۀبعین ارنکان من الباوالد ایشان 
پنجم  روایت بعضی پسر یر بهالس روایتی جعفر و از حبیب به والرّابع ابوبکر اهللاو عبد

البنات امزمانه وفات یافت ف ه اندكادت آنحضرت بهعمر نام دارد که بعد ش
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اهللا عنه کتخدا شده  نبایر عثمان رضی که هر دو به و قیل زینب هسکینو  هطمفا
اد و یزید بن سجلالعابدین ا من زین ه ال عقب له من االبناء االّانّ فقوا علیاتّو١بودند

افسوس چنین کاري شد براي دید پعشرین از مادر پیش بو  تسمعاویه در سنه 
ه ید سواي سهادت ایام شهه گزید بلکه از روز ششت ماه سلطنت مدت سه سال و

م هساعت دیگر ندید و درین مدید اکثر لشکریانش  ار روزهسال و دو ماه و چ
 هاالول سن م ربیعهاردهتا چ هک شت سال گردیدهسی و ورزید و مدت عمرش الك ه

نشنید و بپرید و نسل سیزده پسرانش در جهان کس  انهاربع و ستّین مرغ روحش از ج
د دمید و بنو عباس عبس قبر هکسان تا قیامت خوا ايهالعابدین لک از یکی امام زین

امش انتق به ها منتشر گردانید چونکهاي آنهو استخوانکندید  هیزید و جماعت بنی امی
خمارش  هدنیاي دون چنان انجامید واهللا اعلم ک به هد رسید و از اعمالش ثمرهنخوا
السالم  هبین ذکر حضرت امام حسین علیفیما کشید و ذکرشعاقبت چه خواهد  به

لیکن براي ضروري دریافت چگونگی  موافق قانون سلف مناسبتی ندارد هاگرچ
یار کبار  هحفظ مراتب او و دتعظیم و  هب هباید مندرج ساخت میا که هاحوالش نزدیک آن

در فضیلت شان ایشان حدیث  هچنانچ اند همبشّر ةور به عشرهمش هابرار ک ۀاز اصحاب
و عمر فی  ۀالجنّ وسلّم ابو بکر فی هاهللا علی قال النّبی صلّینبوي صحیح وارد است 

و سعد ابی  ۀلجنّو زبیر فی ا ۀلجنّفی ا هو طلح ۀالجنّو علی فی  ۀالجنّو عثمان فی  ۀالجنّ
و ابوعبید  ۀلجنّو عبدالرّحمن بن عوف فی ا ۀلجنّو سعید ابن زید فی ا ۀلجنّوقاص فی ا

المطلّب  ایشان از عبدو جمیع ایشان از نسل قریش اند و نسب  ۀلجنّا ابن الجرّاح فی
وسلّم ملحق  هعلی اهللا نسب حضرت محمد صلّی هب هر بن کنانربن مالک بن نضهبن ف
ح که نوشته آید مفصل واضح  شود می گردد و از آنها  میکه از دایرة مختصرة منقّ

ترقیم یافته و باقی که شش اند ارقام  اند هبزرگوار که خلیفه شداحوال هر چهار 
   .نماید
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و  هکنّیت ابومحمد و نام شریفش طلح عنه اهللا عبداهللا رضی هطلحالخامس 
 اهللا ابوبکر صدیق رضی ةر زادعثمان بن عامر براد هو ابن عبداهللا بن ابو قحافه

ی حضرمی بود و نسب ایشان از مر عالّهخوا هصفیما بود و مادر او هتعالی عن
 هشتم است بهفتم از سرور کائنات است و از ایشان هجد  هک هجانب پدر در مرّ

باال فراخ  هرسد و او مرد لعل و سپید و میان میوسلّم  هعلی اهللا نسب آن سرور صلّی
سالگی عمرش اسالم آورد،  هکتف و سطبر ساق بود، به بیست و س هکشاد هسین

وسلّم او را  هعلی اهللا و روز اُحد مصطفی صلّی ١سال در مسلمانی ماند هسی و ن
الجود خواند و ۀطلحجود و عطا بود روز حنین  هالخیر خواند و از بسکۀطلح
 هعلی اهللا م گفتندي و در روز اُحد خود را سپر مصطفی صلّیهالطلحات ۀطلح

و تیر و شمشیر خورد و تیري بر انگشت او آمد  هخم نیزفتاد و پنج زهوسلّم کرد، 
م بسیار نمودي و در حرب هیک انگشت او بیکار شد و مال بسیار داشت و بذل 
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ست و  هجمادي االول سن هزد، در ما هجمل مروان بن حکم او را تیري بر سین
و یا دو سال و  هو یا س ار سالهید گشت و مدت عمرش شصت و چهثلثین ش

 هرودي بود بر آورد ةبر کنار هدختر او بعد وفاتش به سی سال او را از گور ک
اسماء او الد او موسی و . در آنجا دفن کرد هنقل نمود هبصر هیافت ب همچنان تازه

عمران و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و ذکریا و یحیی و عیسی و عثمان 
  . دندار بوهو صالح و دختران چ

 و ابن عوام هو نام شریفش زبیر و  یت او ابوعبداهللاکنّ ادس زبیر عوامالس
کبري  ۀخدیج ةبن خویلد بن اسد بن عبدالعزي بن قصی بن کالب و برادرزاد

 ۀبنت عبدالمطّلب عم هما است و مادر او صفیهعن اهللا بنت خویلد مذکور رضی
از جانب پدر در قصی  سبت ایشانوسلّم بود و ن هعلی اهللا حضرت مصطفی صلّی

جد پنجم از سرور کائنات است و از ایشان نیز پنجم است به نسب آن سرور  هک
و سبک گوشت کثیر الّشعر  هرسد و او مرد لعل و سپید رنگ دراز باال یا میان می

 هر دو قبلهسالگی عمر خویش اسالم آورد و به  هخفیف العارضین بود، به شانزد
وسلّم فوت نکرد، اول  هعلی اهللا یز موافقت مصطفی صلّا هو هیچ غزو هنماز گذارد

بود  هخدایتعالی شمشیر کشید او بود و در روز بدر چادر زرد بست هدر را هکسی ک
 اهللا یشت حدیث از پیغامبر صلّهم بدان شکل آمدند و او سی و ه همالیک هر سر کب

جرموز در  عمر بن هبود ک هوسلم روایت کند و او از حرب جمل باز گشت هعلی
 هادت ایشان در ماهاو را بکشت، ش اند هاز زمین بصر هسفوان یا وادي سباع ک

 سال به روایت جامع االصول هو ن هست و ثلثین مدت عمرش پنجا هجمادي االول سن
در  هبه وادي سباع مدفون بود بعد ازان نقل نمود. شصت و چهار یا شصت سال

و منذر و  هاسماء اوالد او عبداهللا و عرو. استور هآوردند و قبرش مش هبصر
و  هاجر و خالد و عمر و حمزهاز اسماء بنت ابوبکر بودند و م هب کعاصم و مصع

  .دختر بودند  هو جعفر و د هعبید
کنّیت او ابوعبداهللا اسحاق و نام شریفش سعد و  اصسعد ابی وقّالسابع 

 بهو ابن ابی وقاص مالک بن وهنام پدرش مالک و ابی وقاص کنّیت پدر او بود و 
ري القریشی و مادر سعد هالز ةن کالب بن مرب هرهبن عبد مناف بن حرب بن ز

هبود و نسب ایشان از جانب پدر در کالب ک هحمیه بنت سفیان بن حرب بن امی 
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و  رسد مینسب آن سرور  هجد ششم آن سرور کائنات است و از ایشان نیز ششم است ب
 هو در آخر عمرش چشم او پوشید هموي بود هباال و شکست بلند هجرد هاو مرد سیا

اسالم آوردند و  هکسم از آن جماعت ک یوممن سکه گوید  میاو چنین . بود هشد
وسلّم بود  هعلی اهللا با مصطفی صلّی ها هغزو هسال بود و به جمل هدر آن وقت نوزد
روز اُحد مصطفی خدایتعالی تیر انداخت او بود و در  هدر را هو اول کسی ک

ام تو باد و در ای تیر انداز مادر وپدرم فداي هوسلّم او را فرمود ک هعلی اهللا صلّی
 اهللا ادت عثمان رضیهاو فتح کرد و بعد از ش هبالد سواد و قادسی هعن اهللا عمر رضی

و از  هیچ کاري شروع نکردهساکن شد ودر  هبه عقیق رفته دو منزل از مدین هعن
شتاد و یک حدیث روایت کند و وفات ایشان در هوسلّم  هعلی اهللا مصطفی صلّی

مروان بن  ١هآوردند ک ها را به مدینهآن ةجناز ه،ودخمس و خمسین در عقیق ب هسن
شتاد و دو یا هقبر ایشان در بقیع است و مدت عمر او  ه،حکم بر آن نماز خواند

 همبشّر ةلت نمود از عشراز دار فنا به دار بقا رح هو آخرین کس ک هفت سال بوده
یم و اسحاق اکبر و اسحاق اصغر و هاسماء اوالد او محمد و ابرا .هاو بود
  .دختر بودند  هیژدهحمن و عمر و لرّعبدا

کنّیت او ابواالعور و نام شریفش سعید  هعن اهللا سعید بن زید رضیالثّامن 
 هعن اهللا عم عمر رضیو ابن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزي و پدرش زید ابن هو 

نسب  بود و نسب ایشان از جانب پدر به هخزاعی هبنت نعج هبود و مادر او فاطم
م از هوسلّم و جد د هعلی اهللا م آنحضرت صلّیهجد ن هنات در کعب کآنسرور کای

و دراز باال و بسیار موي بود و او و  هجرد هر سد و او مرد سیا میایشان است 
و  هاسالم آورد هعن اهللا عمر ابن الخطّاب پیش از عمر رضی رهخوا هاو فاطم ۀزوج

لیت مفارقت هاو از مشرکان ج هور اسالم طالب حق شدهپدرش زید پیش از ظ
شت هل وهوسلّم چ هعلی اهللا بود و سعید شاعر بود و از مصطفی صلّی هگزید

 همدین به هم به عقیق بودهاحدي و خمسین وفات او  هحدیث روایت کند و در سن
و مدت عمر او  هبه روایتی وفات و قبرش در کوف. در آنجا دفن نمودند هآورد
حمن اصغر و ن اکبر و عبدالرّشت سال بود و اسماء اوالد او عبدالرّحمهفتاد و ه
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یم اصغر و زید و خالد و اسود و هیم اکبر و ابراهاکبر و عبداهللا اصغر و ابرا عبداهللا
  .شت بودند هدختران 

کنّیت او ابومحمد و قیل ابوزید  هعن اهللا عبدالرّحمن عوف رضیالتّاسع 
و ابن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن هبود و اسم شریفش عبدالرّحمن و 

و به روایتی عنقا بنت  ١ري القریشی و مادر او صفاهالز هالب بن مرّبن ک هرهز
جد ششم پیغمبر  هبود و نسب ایشان از جانب پدر در کالب که رهعوف بن ز

رسد، او مردي  می ٢نسب آن سرور هوسلّم و جد پنجم ایشانست ب هعلی اهللا صلّی
موي و از  هشکستو چشم  اخو فربلند باال نیکو روي تنگ پوست و سپید رنگ 

بود و دو  هنماز گذارد هر دو قبلهبه  ه،مالداران قریش بود و از کبار صحاب هجمل
وسلّم غایب نبود و  هعلی اهللا از خدمت مصطفی صلّی هیچ غزوهو در  هجرت کرده

وسلّم در  هعلی اهللا بود و مصطفی صلّی هشت زخم بر تن او رسیدهاحد  ةدر غزو
 اهللا بود و او شصت و پنج حدیث از پیغامبر صلّی هتداء نمودتبوك بدو اق ةغزو
 ل و پنج سالهسی سالگی عمرش مسلمان شد و چ هوسلّم روایت کند و ب هعلی

فتاد و هاثنی و ثلثین و قبرش در بقیع، مدت عمرش  هوفات در سن هدر اسالم ماند
شم تسع و عشرون ش هروایت طبقات ناصري در سن شتاد سال و بههدو و یا پنج و 

و مدت عمرش شصت و پنج  هانتقال نمود هعن اهللا خالفت عثمان رضی سال از
 قسمت هب هبودند، ثمن مال او کار زن هو یا بست و یک پسر و چ هیژدهسال، او را 
 هتا پنجا هبود وصیت کرد ک هزار درم نقرهبود مبلغ سیصد و بست ه زنان رسید

یم و اسمعیل و هابرا اسماء اوالد او محمد و. زار درم در خیرات صرف نمودنده
یحی و ابوبکر و عمر و عثمان و عبداهللا اکبر و عبداهللا اصغر و سالم اکبر و سالم 

یل و هاصغر و حمید و مصعب ومعف و زید و س هاکبر و عرو هعرواصغر و 
  .فت بودند هابواالبیض و بالل و مورد و دختران 

و ه ریفش عامر بود وش و نام هکنّیت ایشان ابوعبید جرّاح هابوعبیدالعاشر  
ر بن مالک بن هبن حارث بن ف هب بن ضبهابن عبداهللا بن جرّاح بن هالل بن ابی ل
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جرّاح  هري القریشی و نسبت اضافت او به سوي جد او ست کهالف هر بن کناننض
عبارت قاموس جرّاح کشداد علم و نام مادر ایشان ام غنم بنت  هنام داشت چنانچ

بن عبدالعزي  ١بنت غنم بن جابر همهام هبو به روایت اصا هجابر به روایتی اسمی
م آنحضرت هجد یازد هر کهو نسب ایشان از جانب پدر در ف هبن عامر بن عمیر

نسب آنسرور  هم از ایشان است بهشتفتم به روایتی هوسلّم و جد  هعلی اهللا صلّی
رسد و او مردي نیکو روي و تنگ پوست بلند باال باریک  میوسلّم  هعلی اهللا صلّی

سببی  به هبود و سبک ریش دو دندانش از پیش شکست هرویش خاست ا برهاندام رگ
 هعلی اهللا اندرون پیشانی مبارك مصطفی صلّی هک هزر هقدر روز احد دو حل هک

ا را به دندان خود کشیدند بدان دو دندانش شکستند هبودند آن هوسلّم داخل گردید
 فت سالگیهازو فصیح تر سخن گوي نبود و در بیست و  هیچ کس دندان شکستهو 

روز بدر وقتی  هروایت اصابه ب ،در اسالم ماند یک سال سی و عمر مسلمان شد و
تعالی ال تجِد قوما یّومنون  اهللا قال هکریم ۀشد آی هاز دست او کشت هپدر ابوعبید هک

ون من حادوادو لو کانوا آباء هو رسول اهللا باهللا والیومِ اآلخریم او ابناءهخوانهم او ام او ه
قال  هچنانچ هامین امت شد هبود ک هل و یکسالهگشت و چ الخ نازل مهعشیرت

و  ابن الجرّاح هابوعبید مۀِذه االُهامینا و امینُ  ۀموسلّم انّ لکلِّ ا هعلی اهللا النّبی صلّی
ل یمن را تعلیم شریعت هتا ا هک هوسلّم او را به یمن فرستاد هعلی اهللا مصطفی صلّی

در  هچنانچوسلّم بود  هعلی اهللا الوداع ردیف آنحضرت صلّیۀجحو قرآن نمود و در 
روایت  وسلّم هعلی اهللا حدیث از مصطفی صلّی هاردهو او چ هحلق هازدف هیافعی است ک

ما ازو بیعت خالفت هعن اهللا فات حضرت ابوبکر و عمر رضیکند و بعد از و
قد  هقیفالسقال ابوبکر الصدیق یوم  هدر استیعاب است ک هنمودند چنانچ میشریف 

قبول خالفت  هلیکن اباعبید هعمر و اباعبیدذین الرّجلین یعنی هرضیت لکم احد 
 االحبابۀضرو هشد چنانچ هاو خلیف هنکرده اعانت و سعی ابی بکر به حدي نمود ک

تا فتح کرد و از  همخبر اند و ابوبکر او را به شام فرستاد ک هو اکثر سیر سلف معتبر
 اربع عشر فتح یرمول هتا در سن هشام شد ک يرااهللا عنه امیراالم اوایل عهد عمر رضی

 همراهو خالد بن ولید و عمرو بن عاص را  هبشر ابن کعب را آنجا گذاشت هنمود
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در آن وقت در  هروم ک هقل بادشاهرمیان حمص و دمشق فرود آمد و  هخود گرفت
 آن جماعت هدمشق فرستاده بود ابوعبید تبراي اعانه حدود حمص بود او جماعتی ک

بن ابی سفیان را  هآنجا یزید برادر معاویدمشق را کشاد و در  هشتکشمشیر ه برا 
گویند که در آن حرب هشتاد هزار .نمود در محل آمده با لشکر روم محاربه هگذاشت

 کس از لشکر روم کشته شدند در سنه خمس عشر فتح حمص نمود حصار بعلبک
رفت و بعد از آن  هبگرفت که هرقل ممالک شام و مصر گذاشته در قسطنطنی

ست  هر گرفتند و در سنهر به قهر دو شه هفلسطین و قیصاری هایشان حلب گرفت
در آنجا عمرو عاص  هشد هآن را بیت المقدس گویند متوج هعشر براي فتح ایلیا ک

کسان  ها نمودهج جنگهر دو نهبه بود  هم رفتهبود به روایتی خودش  هدرا فرستا
 هخود تشریف فرمود هعن اهللا عمر رضی هبود ک هآنجا را مغلوب و محصر ساخت

ا کلنا غیرته الدنیا هو امیرهاذا دخل علیه بالشّام و  هعن اهللا قال عمر رضیبکشادند، 
 يوبا يام در بالد شام بالای بعد از آن در آن .من کتاب االستیعاب هغیرك یا اباعبید

 در اسالم واقع گشت و آنرا طاعون هست کی اطاعون شایع گشت و این اول طاعون
گفتند و  میعمواس گویند چونکه اول آن بلیه در قریه که پیدا شده آنرا عمواس 

در آن وبا بست و  هروایتی است ک. درمیان ورمله و بیت المقدس است هآن قری
 هم از عالم فانی انتقال فرمودند از آنجملهو تابعین وغیر هزار کس از صحابهپنج 
مشتمل بر حمد و ثناي خداي  هبلیغ هو خطب هبر منبر آمد هجرّاح ک هبوعبیدیکی ا

 هکفرمود به درستی  هادتین خواندهوسلّم و ش هعلی اهللا درود بر مصطفی صلّیتعالی و 
 اهللا این زحمت طاعون رحمتی است از خداي تعالی و دعایی است از پیغمبر صلّی

 هت طلبید کصدق نیه ست و بوسلّم در شان امت و سبب موت صالحان ا هعلی
 هر روح او را به این واسطهنصیبی ازین مرض عرض جسم او گرداند تا جو

بر  همانروز به آن زحمت مبتال شدهعلیین رساند این بگفت و از منبر فرود آمد  به
عشر از دار فنا  ۀمانیث هو در سن هخود گردانید ۀمسلمانان معاذ بن جبل را خلیف

شت سال و هو  هت عمر شریف ایشان پنجاددار بقا به شام رحلت فرمودند و م به
و ترك فی قبرِه معاذ بن جبل و عمرو بن العاص  همعاذ بن جبل بر وي نماز گزارد

من کتاب االستیعاب و وفات ایشان به روایت جامع االصول و والضحاك بن قیس 
بیسان مدفون است و روایتی است اردن اتّفاق افتاد و در  اکثر سیر سلف صحیح در
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در آخر حیات کسی  عنه که  اهللا که  در حمص متوجه عالم آخرت شد و عمر رضی
بودي  هجرّاح زند هاگر ابو عبید هک هدر آن وقت فرمود هرا به خالفت تعین نکرد
  : نظم ساختم، نظم هیچ تردد نکردمی چنانچهدر تفویض خالفت بدو 

  

  حجرّا هم اصحاب کان بو عبیدهد
  

  

  احز اخبار صرّاش نسبت جده ب
  

  رهفچون  دو بواشراف قریش ا هک
  

  رهم ازین ظهی او بز اجداد ن
  

  تشتی بالیقین اسهیار ب هد ز
  

  تامت پیمبر را امین اس همه
  

  نرابح هم بهل یمن و هم اعلّم
  

  سرور است در حج و داع آنالردیف 
  شام بود در عصرامیر امراء 

  

  رر نصهعمر فاروق حضرت مظ
  

  داربع عشر یرمول بکشا هبسن
  

  ادم از فتح دمشق بسیار شد شه
  

  ترقل داد زو پشه هبه فحل آمد ک
  

  تزار از روم او کشهشتاد ه هک
  

  داز وي گریزی ۀتا قسطنطنی هک  درقل چون بلغزیهجنگش پاي ه ب
  

  دخمس عشر فتح حمص ش هسنه ب
  

  دم حلب رس شهحصار بعلبک 
  

  ور ده هم و قیصاریهفلسطین 
  

  ال تسخیر کرد اوجاشکال مه ب
  

  تعشر بر ایلیا رف هستّ هنسه ب
  

  خود رفت بگرفتعمر رت تا حض هک
  

  بدنیا حال اصحا هبفرمودش ک
  

بر باه ر کرد جز حالت زتغی  
  

  تم زین دار بگذشهیزدهسالی ه ب
  

  تشهو  هنجپ سنین عمر او بد
  

  با طاعون عمواسوسبب موتش 
  

  اسام شد نزد اکثر النّشن زدا در
  

  ابن جبل قایم مقامش معاذ
  

  شخواند اندر مرز شام هجناز
  

  سیسعمر عاص و معاذ دین تا
  

  سم ضحاك بن قیهرش کرد ه قبب
  

  ان است در شامسیه بمزار ایشان ب
  

  احکامه ت منظر رضوان بجنّه ب
  

  ددویم آخر وقت فرمو هخلیف
  

  دبو می هخالفت دادمی گر زند
  

وسلّم  هعلی اهللا صلّی اهللا سئلت من کان رسول یشۀسمعت عا هن ملیکبقال ا
ا هقیل ل ،را ثم من بعد ابی بکر؟ قالت عمهمستخلفا لو استخلف؟ قالت ابوبکر، فقیل ل

بن  اهللا مسلم و قال عبد هذا اخرجهت الی هابن الجرّاح انت همن بعد عمر؟ قالت ابو عبید
؟ اهللا م کان احب الی رسولوسلّ هعلی اهللا اي اصحاب النّبی صلّی ۀیششقیق قلت لعا
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ابن الجرّاح، قلت  هقالت ابوبکر، قلت ثم من؟ قالت عمر، قلت ثم من؟ قالت ابو عبید
 التّرمذي من جامع االصول فی فصل الّثانی بباب الرّابع فی هخرجثم من؟ فسکتت ا

اسماء اوالد ایشان  .هو کذا فی کتاب اسماء الرّجال صحاح ستّ هفضایل الصحاب
  . ابویزید و عمر

 ها باء موحدها نقطتان و بعدهاء و سکون الیاء تحتهو فتح ال همزهب بضم الیهاُ 
و تشدیدالباءا هبفتح الضّاد المعجم هو ضبو فتح هملهو عمواس بفتح العین الم هدلموح 

و سکون  هالموحدبفتح الباء اسم موضع و بیسان هملهبالسین المالمیم و قد یسکن 
 همزهدن بضم الواالر ۀفباالردن معرو ۀینوالنّون مد هملها نقطتان و با سین المهالیاء تحت

 هبریط ةر معروف من بحیرهید النّون شو تشد هملهو سکون الرّاء و ضم الدال الم
  .  بالشّام هکو ١جامع االصول و در قاموس اردن نام ور من عبارتبالغیحتاز 

مقدم الجیش  هروایت طبقات محمودي ابی لیلی بن عمران الجرّاح ک به
ست و جرّاح بالیقین ا هابو عبید ةدر جنگ صفّین است برادرزاد ههوج اهللا علی کرّم

نشان عدالت و  .ودعالم ترین مردمان ب ۀبالروایحماد ابن ابی لیلی المعروف 
  .عبادت معبود

سلطان ناصرالدهروز یکشنبه ین التمش بین محمود بن سلطان شمس الد 
 ه،لی جلوس فرمودهبر تخت د ۀئاربع و اربعین و ستّما هبیست و سیوم محرّم سن

ندوستان را زیب و هو چند روز به کامرانی ممالک  هما هسال و س همدت نوزد
ان هپن هاو بود ک ۀاي مصحفی مکتوبهب هصرف معیشت او ب همیشهو  هزینت بخشید

د و از بی کنیزکی هند هاي زیادهب هدانست هبادشا ۀتا کسی نوشت فروخت میدر بازار 
 هبادشا ه،ا افتادهو آبل هدستم سوخت هنمود ک هروزي گری پخت می هاو نان ک ۀمنکوح

تا  هکرد کصبر باید گذران دنیا روزي چند آخرکار با خداوند  هدر جوابش گفت ک
از بیت  توانم میو ن ابدی ي براي خدمت اجرروحقیامت از خداي تعالی  بفرداي
ایشان ي ذي الجالل است براي تو کنیزکی خرید نمایم، وفات ها هحق بند هالمال ک
انام به  هلی زیارت گاهۀ مزارش در داربع و ستّین و ستمائ هم جمادي االول سنهیازد
ین غازي است دنصیرال هور بهمش يباردرین ایام به عرف عوام خلقت  هام کهاژد
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دش به نام او تاریخ طبقات ناصري مشتمل از هاج سراج در عهعصر من ۀمو عالّ
 هور سنهمغفور مذکور این شسلطان  تم سلطنهالسالم تا سال پانزد هاحوال آدم علی

 هندیه ۀتواریخ قدیم از معتبرین هدرست نمود هباشد ک ئۀثمان و خمسین و ستّما
جریست مدت ه هشت کهل و هد و چزار و یکصهیک همسلمین است الحال سن

 ار صد و نود سال باشد و از تواریخ متاخّرین تنقیح االخبارهآخر تحریرش چ ۀزمان
 هزادهابن شا هد محمد فرّخ سیر بادشاهحال ع ۀتا زمان همتضمن احوال سابق هک

غازي است به  هابن اورنگ زیب عالم گیر بادشا هعالم بادشا هعظیم الشّان ابن شا
اوالد جمیع  هر دو کتب تواریخ مذکورهر طبق ب. باشد  هلتحریرش مدت بیست سا

ادت هن است و بر تقدیر انکار زوج نسبت به شهمثبت و مبر هعشرة مبشّر ۀصحاب
 ار فصاعدهاش ستّۀ هو ان جاءت به دایهعبارت  هشود چنانک مییکی عورت ثابت 

 ةدالالو ۀجحفان  ۀمتا ةاعترف به الزّوج او سکت الن الفراش قایم والمد هیثبت نسبه من
 ةادهو یثبت ذلک بش هدایهو عبارت دیگر از  ةد بالوالدهتش ةداحو ةامرا ةادهیثبت بش

و اکثر مشایخ و اولیاي کبار از آن  هدایهباالجماع فی باب ثبوت النّسب من ال هالقابل
م متقدم از تاریخ طبقات همعاصر و  همذکور همبشّر ةابرار عشر ١ۀسال صحاب

 ۀو سلسل هسکونت ورزید هزانی فرمودرتشریف اندوستان هناصري مذکور به 
ور است و در شان جناب همتعارف و مش همسطور ةمبشّر ةنسب ایشان به عشر
ا راه و نشان پیدا نیست و اوالد هنسبت تکذیب آن هرا بم هعالی ایشان گمان و و

ندوستان موجود و قیام دارند و بعضی کتب تواریخ هزاران در ها تا حال هآن
تحریر او تا زمانۀ حال چهار صد و  ۀزمان هک ئۀثلثین و سبعما هسن هخراسان مکتوب

م هاو ازو نود و دو سال باشد و بعضی تاریخ دیگر که مستند به ازوست و تحریر 
 ةعشر ۀعناد یا به نادانی انقطاع انسال بعضی از صحاب ها از راهمتاخّر است در آن

دعوي خیال  هاعتبارش نیست و اصلش ندارد چونک هنوشت هک همذکور ةمبشّر
 هک تواند میاطّالع و اخبار اثبات یا نفی انسال از استیعاب روي زمین خیلی امر محال 

ادت به انتفا نیز غیر هباشد و کاتب ازو اصالً خبر ندارد و ش هي بودجال بانسا
  . جواز است واهللا اعلم بالصواب 
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کنّیت ایشان ابومحمد است و  :هعن اهللا حضرت امام زین العابدین رضی
و ابن هو لقب سجاد و زین العابدین و نام علی و  اند هابوالحسن و ابوبکر نیز گفت

ر بانو دختر یزد جرد هم و نام مادر ایشان شهعن اهللا ی رضیحسین بن علی مرتض
ارم هنام و ایشان امام چ هغزال هو به روایتی جاری هاز اوالد نوشیروان عادل بود هک

ر هاثنا عشر و والدت ایشان به مدین ۀاند از ائمجرت و هاز  هدر سال سی و س همنو
به وقت وضو  هکت ساو روایتی  هشت و به قولی سی و شش بودهو  یبه قولی س
شد، چون ازین احوال  میگشت و لرزه بر اندام  میمبارك ایشان زرد  ۀساختن گون

ایشان م استاد؟ و مدت عمر شریف هخوا هپیش ک ها پرسیدند فرمودند کهبه آن
و  هقولی پنجا شت و بههو  هقولی پنجا شصت و یک سال یا شصت و دو سال و به

جري و یا نود هار هم محرّم سال نود و چهیزدهشش بود و وفات ایشان در شب 
. است هعن اهللا قبر امام حسین رضیه یشان نزدیکتر بو قبر ا هو پنج روي نمود
و  محمد الباقر ۀستّواتّفقوا علی انّ االبناء الّذین اعقبوا من زین العابدین اسماء اوالد ایشان 

ما هید و امهعمر االشراف و زید الشما ام عبداهللا بنت الحسن السبط و هر امهالبا هعبداللّ
ابدین ا الی زین العهم و بعثهالف در ئۀالّثقفی بما هعبید ا المختار بنهاشترا ۀیجندا جار

من ام ولد و علی بن زین العابدین  هوالحسین االصغر از ام عبداهللا والصحیح انّ
العابدین اوالد سوي  و زین هم اوالد الحسینیهی الیهم الّذین ینته ۀلستّوالءاهف
والحسن  هو اکبر ولدهو  الحسین االکبر ۀتسعم هم الّذین لم یعقبوا و ه ۀلستّؤالءاه
د االصغر والقاسم و عیسی و سلیمان هامعبداهللا بنت الحسن و عبدالرّحمن و محم ما ام

العقب  ر انّهو قیل ثمان و ظ ۀتسعو هو عبداهللا االصغر و داؤد اما البنات زین العابدین ف
  .ید من ابن واحد هو عقب الحسین الش ةواحد ۀبنالحسن السبط من ابنین و ا

کنّ :رد باقحضرت امام محمد یت ایشان ابو جعفر و لقب باقر و نام محم
و نام مادر ایشان  همعن اهللا و ابن علی بن حسین بن علی المرتضی رضیهاست و 

ما و ایشان هعن اهللا بنت امیرالمؤمنین حسن بن علی رضی هام عبداهللا و قیل فاطم
ل امیرالمؤمنین حسین تپیش از ق هرهمط هامام پنجم اند و والدت ایشان در مدین

 هجري بودهفت هو  هصفر سال پنجا هسیوم ما هسال روز جمع هبه س هعن اهللا رضی
وسلّم مرا  هعلی اهللا روزي رسول خدا صلّی هعنه  مرویست ک اهللا و از جابر رضی

 هتو زنده بمانی و مالقات کنی با یکی از فرزندان من ک هفرمودند اي جابر شاید ک



 
 
 

 
  85     اخبارالجمال 

السالم گویند و خداي تعالی او را نور و  هین علیوي را محمد بن علی بن حس
د داد، وي را از من سالم رسانی و مدت عمر شریف ایشان هایت خواهحکمت ن

تاریخ  و به هفتاد و سهقول واقدي  و به هصت و سقولی ش فت سال و بههو  هپنجا
 هعنه است عمر شریف ایشان پنجا اهللا منقول از امام جعفر صادق رضی هبخاري ک

قول  و به هجري بودهار هو چ ایشان در سال یکصدو و فات  هشت سال بودهو 
و  هسال بود هفدهو به قول مدانی یکصد و  هیزدهیحیی بن معین در سال یکصد و 

امام  اسماي اوالد ذکور ابو عبداهللا. العابدین قبر ایشان در بقیع است نزدیک قبر امام زین
ال  هفقوا علی انّواتّدختر یم، علی و دو هجعفر صادق، عبداهللا اکبر، عبداهللا اصغر، ابرا

  .ادق ابی عبداهللامن الص عقب الباقر االّ
کنّیت ایشان ابو عبداهللا یا ابو  :هعن اهللا حضرت امام جعفر صادق رضی

ابن محمد بن علی بن حسین بن علی  هوو لقب صادق و نام جعفر و اسمعیل
د بن بکر بن محم بنت القاسم هم و نام مادر ایشان ام فروهعن اهللا المرتضی رضی

 اهللا اسما بنت عبدالرّحمن بن ابی بکر الصدیق رضی هم و مادر ام فروهعن اهللا رضی
 هریار الملک کهر بانو دختر یزد جرد بن شهر شهمادر قاسم بن محمد خوام و هعن

و  ۀلا ابناءالخاهمزین العابدین والقاسم کلّ واحد منو آن آخر ملوك عجم است بود 
قولی در  جرت و بههشتاد از هدر سال  همدینه والدت ایشان ب ،اند ایشان امام ششم

امام صادق  ۀاست و نسبت خرق هاالول بودم ربیع هفده هروز دوشنب هشتاد و سه
از دو جانب است یکی از جانب پدر خود حضرت امام محمد باقر  هعن اهللا رضی

 هخود ک ةوالد رسد و دیگر از پدر می ههوج اهللا به حضرت امیرالمومنین علی کرّم
 ایشان را از صدیق اکبرقاسم بن محمد بن ابی بکر و ایشان را از سلمان فارسی و 

 هآرد ک می در رشحات است و در کشف المحجوب هاست چنانچ هتعالی عن اهللا رضی
ر هد شویم هبیائید متع هبا موالی خویش فرمودند ک هعن اهللا روزي امام جعفر رضی

را شفاعت کند، یاران گفتند یا فرزند  همهقیامت ه د ببااز میان ما رستگاري ی هک
جد تو شفیع جمیع  هاحتیاج ک هوسلّم ترا به شفاعت ما چ هعلی اهللا صلّی اهللا رسول

به قیامت در روي  همن به افعال خود شرم دارم ک هعالم است؟ ایشان فرمودند ک
قولی  و به هشت سال بودهجد خود نگرم و مدت عمر شریف ایشان شصت و 
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رجب م هپانزد هشنبروز دو  همعظّم هنیز در مدین ١وفات ایشان و و پنج سال شصت
و آن گنبدي  و قبر ایشان در بقیع است هجري روي دادهشت هل و هسال یکصد و چ

م هعن اهللا در آن امام محمد باقر و امام زین العابدین و امام حسن رضی هاست ک
ادق ابوالحسن و اسمعیل االعرج الص اسماء اوالد امام ابو عبداهللا الجعفر. اند هآسود

ابو علی و محمممامون ابوجعفر و اسحاق الموته ب بلقّمیباج د الدد ن ابو محم
و وسلّم و علی ابوالحسن  هعلی اهللا صلّی اهللا به رسول هد العالم المحدث المشبهزا

عبداهللا االبطح والحسن ابو محمد و محمد االصغر  ۀنیم ثماهاما االبناء الّذین یعقبوا من
  .ۀبعوالعباس و یحیی و عبداهللا و المحسن و عیسی اما البنات ار

کنّیت ایشان ابوالحسن و  :هتعالی عن اهللا حضرت امام موسی کاظم رضی
 اهللا و ابن جعفر الصادق رضیهقب ایشان کاظم و نام موسی و یم است و لهابو ابرا

 هعن اهللا امام محمد باقر رضی هنام ک هبربری هحمید هو مادر ایشان ام ولد بود هعن
بود و از وي خیراالرض امام  هداد هعن اهللا به امام جعفر صادق رضی  هوي را خرید
فتم اند، والدت ه مایشان اما شدند ومتولّد  هعن اهللا امام جعفر رضی موسی بن
بست و فتم صفر در سال یکصد و ه هروز یکشنب هو مدین همیان مکّ ٢ابوا هایشان ب

و  هپنجا ار سال و به قولیهو چ هو مدت عمر شریف ایشان پنجا هجري بودهشت ه
فتم و به قولی نصف هششم و به قولی  هوفات ایشان روز جمع ه،پنج سال بود

مدتی پیش ازین به زبان مبارك  هجري چنانچه هتاد و سشهرجب سال یکصد و 
و قبر ایشان در بغداد  هارون رشید واقع شدهبود در حبس  هبخشید هخود اطّالع ک
رضا، زید، اسماء اوالد ایشان علی . قریش ةور است به مقبرهمش هک هاست در مقبر

 ،دمحم ،یلارون، حسن، حسین، عبداهللا اکبر، عبداهللا اصغر، اسمعهیم، عقیل، هابرا
، عبدالرّحمن، قاسم، جعفر ه، اسحق، عباس، ابوالقاسم، حمزیحیی ،جعفر ،احمد

  .دختر هیزدهاکبر، جعفر اصغر، 
کنّیت ایشان ابوالحسن  : هتعالی عن اهللا حضرت امام علی رضا رضی

 اهللا و ابن موسی بن جعفر رضیهچون کنّیت پدر است و لقب رضا و نام علی و 
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و ام النبین نیز  هو میمانی هو نجم يدودانکتم نام  هبود ولدم و مادر ایشان ام هعن
شتم هو ایشان امام  اند همادر امام موسی کاظم بود هو ایشان کنیزك حمید اند هگفت

م ربیع اآلخر در سال یک هیازد هروز پنجشنب هبود هاند و والدت ایشان در مدین
صادق پنج سال و  جري بعد از وفات جد ایشان امام جعفره هو س هصد و پنجا

در سال مذکور و نزد بعضی در سال  ١فتمهقولی ششم یا  شتم شوال و بههقولی  هب
  .هجري بودهو شش  هیک صد و پنجا
 هوسلّم را در خواب دید ک هعلی اهللا پیغمبر صلّی هشبی حمید هک اند هآورد

زمین ل هترین اهاز وي فرزندي ب هرا به موسی پسر خود ببخش ک هنجم هک فرمود
رگز ثقل در حمل رضا نیافتم و در ه هضا روایت است کالرّ آید و از ام وجود به

به وجود آمد  هشنیدم و در زمانی ک میلیل هخواب از شکم خود آواز تسبیح و ت
 هجنبانید چنانک میاي مبارك هلب هروي به سوي آسمان نمود هادها بر زمین نهدست

و  سال هل و نهمدت عمر شریف ایشان چ. کسی سخن گوید و مناجات کند
 هگویند ک. سال است هقولی پنجا ل و پنج و بههقولی چ ار و بههل و چهقولی چ هب

در آن  هبود ک هي انگور ایشان را خوراندها هر آلود خوشهارون زهمامون ولد 
به طریق طی ارض در یک ساعتی نزدیک  هوقت امام تقی فرزند ایشان از مدین
 نان دو چشم ایشاو می هخود کشید ۀسین هپدر در رسید و ایشان امام تقی را ب

رمضان  هم ماهبست و یکم یا ن هروز جمع هان با ایشان فرمودهو سخنان پن هبوسید
مصاف به والیت  هسناباد از روستاق نوقان ک هجري در قریهشت هسال دو صد و 
  : لت فرمودند، ابیات طوس است رح

  ار لعل ترهچشانید ز هام ک هشنید
  

  دین ۀانگور اي یگان ۀدانه عدو ب
  

  نپروی ۀست خوشهدرو  هسمان که آب  ما هبد شد هسد این سخن کر هتاك تا چه ب
ه ۀو قبر ایشان در قبائی الطّ هدر سراي حمید بن القحطب هک ۀارون رشید بر قب
اوالد ار دارد و اسماء هد اشتهمش هکالن است ب ةامروز معمور هاست و آن قری

  .نیم ابو الحسیهمحمد جواد، ابو جعفر ثانی، ابو محمد حسن حسین جعفر ابرا
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 کنّیت ایشان ابوجعفر و ایشان را بو جعفر : هتعالی عن اهللا حضرت امام تقی رضی
ابن علی بن موسی بن و هجواد و نام محمد و  و لقب تقی و اند هثانی نیز گفت

روایت  ان یا ریحانه ام ولد بوده، بهم و مادر ایشان خیروهعن اهللا جعفر صادق رضی
 هجمعم اند و والدت ایشان روز هاست و ایشان امام ن هقبطی هل ماریهبعضی از ا

و مدت عمر شریف  هبود هجري در مدینهم رجب سال یکصد و نود و پنج هد
سال دو  هششم ذي الحج هشنب هایشان بست و پنج سال و وفات ایشان روز س

بغداد است در  هو قبر ب هد خالفت معتصم روي دادهجري در عهصد و بست 
ایشان امام موسی کاظم رضی ۀقفاي قب علی نقی  اسماء اوالد امام .هعن اهللا جد
  .دو دختر و موسی

کنّیت ایشان ابوالحسن ایشان را  :هعن اهللا ضیعلی نقی ر محضرت اما
ور اند و نام هادي و ذکی و عسکري و به نقی مشهثالث گفتندي و لقب  ابوالحسن
و ابن محمد بن علی بن موسی بن جعفر صادق و مادر ایشان ام الفضل هعلی و 

اند، م هنام بود، ایشان امام د ١هنارون و به قولی ام ولد سماهبنت مامون ولد 
جري و هار هسال دو صد و چ هم رجب و به قولی روز غرفهوالدت ایشان سیزد

متوکّل مرغان  ۀگویند در خان .هبود همنور هسال در مدین هبه قولی دو صد و سیزد
کسی  ا سخن کسی بههاي آنهدر آنجا درآمدي از شور آواز هر کس کهبسیار بودند 

مرغان خاموش گشتی  همهدر آمدي  هدي در آن خانها هدیگر نشنیدي و و قتی ک
ل و هل و یا چهو چون بیرون آمدي باز آغاز آواز کردندي و مدت عمر شریف چ

 ور است،همش هسامرّ ۀدیه از نواحی بغداد ب هیک سال و وفات ایشان در سرمن راي ک
 اآلخر م جماديهسیزد قولی هاالول و ب اديجم٢هاآلخر یا ما آخر جمادي هروز دو شنب

و  هجري در زمان خالفت مستنصر باهللا واقع شدهار هو چ هسال دو صد و پنجا
اسماء اوالد ایشان امام . در سرمن راي بود هقبر ایشان در سراي ایشان است ک
  . حسن عسکري، حسین محمد جعفر
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لقب د و حمکنّیت ایشان ابو م :هعن اهللا عسکري رضی حضرت امام حسن
و ابن علی بن هور اند و نام حسن و هعسکري مش هبو  و سراج زکی و خالص

م و مادر ایشان ام ولد سوسن نام بود و ایشان هعن اهللا محمد بن علی رضا رضی
اثنا عشر، والدت ایشان در سال دو صد و سی و یک و یا  ۀم اند از ائمهامام یازد

 ١زندان ان بودم از تنگی و گرانیدر زند هک هشخصی گفت ه،بود هجري در مدینه هد
 ،تمشود ننوخشکایتی نوشتم و خواستم لیکن از شرم تنگدستی اهللا عنه  رضیی کز هب

ی نمود، از هخود خوا ۀامروز نماز پیشین به خان هوشت کایشان در جوابش ن
 هقاصدي دیدم ک هناگا هخود گزاردم ک ۀنماز پیشین به خان هزندان خالص شد

 هر وقتی کهر آن مکتوب است د هآن کتابتی ک همراهو  هبراي من صد دینار آورد
ی یافت و مدت عمر هاجتی باشد طلب کن و شرم مدار موافق طلب خواحترا 

شت سال و وفات ایشان روز هسال و به قولی بیست و  هشریف ایشان بیست و ن
جري در سرمن راي هشتم ربیع االول سال دو صد و شصت هششم یا  هجمع

 هثبوت پیوسته ل قبر پدر ایشان است و بو قبر ایشان در آنجا نیز متّص هاتّفاق افتاد
وقت وفات  هفرزندي نبود ک حمدم معسکري را غیر از ابو القاس ٢امام حسن هک

  .در حبیب السیر است  هبود چنانک هو یا دو سال هپدر خود پنج سال
و ابن هکنّیت ایشان ابوالقاسم و نام محمد و  :دي هحضرت امام محمد م

د بن علی بن موسی بن جعفر بن محمبن علی بن محمد بن علی الرضا بن  حسن
صیقل نام و به قولی  هو مادر ایشان ام ولد بود ههوج اهللا محسین علی مرتضی کرّ

اثناعشر و والدت با  ۀم اند از ائمهسوسن و به قولی نرجس و ایشان امام دوازد
 خمس و خمسین و مائتین هشعبان سن صفتنم هیا پنجشنب هسعادت ایشان شب جمع

ثمان و خمسین و مائتین در سرمن راي  هوالعشرون من رمضان سن قیل الثّالثو 
انگشت  هوقت والدت به دو زانو آمد ایشان به همرویست ک .هواقع شد هسامرّ عرف
و در  گفتند الحمد هللا رب العالمین هزد هبه جانب آسمان برداشتند پس عطس هسباب

 روایته بخمس یا ست و ستّین و مائتین و  هرمضان سن ةبه غرّ هزمان معتمد خلیف
                                                 

 ندارد» زندان « : ب.  1
 »امام عسکري « : الف.  ٢
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 سرمن راي هبه حضور مادر خود در سرداب ١هاربع و ستّین و مائتین نزد امامی هگزید
نزد قیامت باز  هآخرالزّمان است ک ديها حی و قایم و مهغائب شد و به زعم آن

تاریخ وفات ایشان  هل سنّت و جماعت تاریخ مذکورهظاهر باشد و به عقاید ا
 الوثقیةاهللا در عروۀرحمد سمنانی ماحمد بن مح هاست و شیخ رکن الدین عالءالدول

 ابدال ةدر دایر لغایب شد او همحمد بن حسن عسکري از نظر مردم ک هک همرقوم ساخت
 وفات همنور همراتب قطب اعلی رسید که تا در مدین به هدر آمد بعد از آن ترقّی نمود

 هالقطبی 2و قد وصل المراتبالوثقی ةعبارت عرو هدر آنجا مدفون است چنانچ هیافت
هتعالی عن اهللا د بن حسن العسکري رضیمحم و  ٣ةرهل بیت الطّاها ۀو عن آبائه الکرام ائم

الی قد صار  طبقۀاالبدال و ترقی متدرجاً متدرجا  ةدایر ذا اختفی دخل فیاو ه
 هزیینوشو دفن فی  هاد بنفسجو کان القطب علی بن حسین البغدادي فلما د سیداالفرا
 ۀلقطبیا ۀتبفی الرّ و بقی هو جلس مجلس هعن اهللا حسن عسکري رضی محمد بن هصلّی علی

عثمان بن یعقوب الجونی  هو اقام مقام ریحان توفا اهللا تعالی بروح وثم  ۀسنتسع عشر 
 هعلی اهللا الرّسول صلّیۀینفی المد هو دفنو هعلی هابحجمیع اصو و هالخراسانی و صلّی 

را هالزّۀطماز اوالد فادي آخرالزّمان هل سنّت و جماعت مها ۀو نزد کافّ. الخ وسلّم
نام پدرش د شد و نام او محمد و  همتولّد خواالسالم  هقریب نزول عیسی علی

وسلّم لو لم یبقی من الدنیا االّ یوم واحد  هعلی اهللا قال النّبی صلّی هعبداهللا باشد چنانچ
 هل بیتی یواطی اسمهارجال منّی او من  هیطول اهللا تعالی ذلک الیوم حتّی بعث اهللا فی

اسم ابی یمالءاالرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما و ایضا  هاسمی و اسم ابی
 هوسلّم یقول المهدي من عترتی من ولد فاطمه اخرج هعلی اهللا صلّی اهللا قال سمعت رسول

د تعالی یفتح علی ی اهللا وسلّم انّ هعلی اهللا و ایضاً قال النّبی صلّی ابوداود من جامع االصول
محمد بن عبداهللا حتی یصیر الدنیا شرقاً و غرباً عدالً  هل بیتی و یقال لهرجل من ا

اب الدین، و بدین هقاضی ش السالم من مناقب السادات هسرورا الی نزول عیسی علی
 هدي کامرانی نمودهم هبه نظرم گذشت و بعضی گویند ک ٤مضمون اکثر اخادیث

                                                 
 امامیه» شیعه « : ب.  ١
 القطبیه» مرتبۀ « : الف.  ٢
 »الطهارت « بیت: الف.  ٣
 »روایت « اکثر : ب.  ٤
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جعفر صادق  ماماد یا والقاسم محمامام از امام اب هدر گذشت و نسب ارادت دوازد
 هتعالی عن اهللا آباي پدري است اما نسبت امام جعفر صادق رضی همعن اهللا رضی

علی  تاو به حضر هبه واسط هآباي به دو طرف است یکی به آباي پدري ک
او به حضرت  ۀبه واسط هدویم به آباي مادري کرسد و  می هوجه اهللا مرتضی کرّم

ا بصدر گذشت و از اکثر هدر احوال آن هچنانچ رسد می هعن اهللا ابابکر صدیق رضی
بالتّصریح  هشیخ ابوسعید ابوالخیر در الفی تبریزي ثبت نمود ةشجرات و شجر

االولیا ةون فریدالدین عطّار در تذکرو چ هنسبت ارادت ایشان آبائی ترتیب یافت
 هوجمقام  آن و در هنمود هدق اکتفا کامام به ذکر یکی امام جعفر صا هازین دوازد
بود نه  همهآید ذکر  هیکی بودند و چون ذکر یکی کرد همهایشان  هک هآن فرمود
است و  هدوازدامام دارند یکی  هب دوازدهب او دارند مذهمذ هقومی ک هبینی ک
آبائی ایشان  نیز مقتضی و مستدل بر نسبت ارادت هیکی است عبارت مذکور هدوازد

زار هاز  هک التعد و التحصی هناطق دالیلر یک ایشان به هاست و فضایل و مناقب 
  :مرقوم کلک سازد، ابیات  هیکی و از بسیار اندکی است نتوانست ک

  صد مناقب بگذرد وین نا تمام        تا قیامت گر بگویم زین کالم  
 هعلی اهللا لبیت سعادت کونین و رضاء رسول مقبول صلّیهپس دوستی ا

  :بیت  ه،عن اهللا شعر امام شافعی رضی هوسلّم و نجات دارین است چنانچ
  

  ديفض حب آل محمکان الرّو ل
  

  

  ید الّثقالن الی رافضهفلیش
  

تن مصروف ساخت  هلیبت را درین داوزدهتمامی محبت ا هامامی ۀاما شیع
امام را  همین دوازدهتن انحصار و اختتام نمایند و  همین دوازدهو امامت را به 

 هاردهچ هلحق ساخترا مهالزّۀوسلّم و فاطم هعلی اهللا حضرت محمد مصطفی صلّی
  : بیت  هشمارند چنانک میمعصوم 

  علی ها سبمحمد مرتضی   ها سبمصطفی 
  سنحسین و دو حرا و کاظم یک هجعفر و ز

ل هو نزد ا هل بیت نیز ضبط نمودهصوم را از احفاد و صغار امع هاردهو بعضی چ
نماي معرفت و هشریعت و طریقت و رل بیت مقتداي هسنّت و جماعت در ا

امام صاحب مفاخر کبار ذوي االبرار بسیار  همتاخّر دوازد همعاصر و چ هحقیقت چ
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ادي و امام مقتداي و پیشواي انام تا قیامت علی الدوام هانشاءاهللا تعالی  هبود
باالنحصار و  همعصوم ک هاردهامام و چ هند شد و لفظ پنج تن پاك و دوازدهخوا

جایز ندارند  هفاظ مذکورال هاطالق هر س هدانست هشیعاست از اصطالحات تخصیص 
  .مندرج به ارقام است واهللا اعلم  هو اکثر کتب معتبر ید و اساس االسالمهدر تم هچنانچ

کنّیت ایشان ابو عبداهللا و نام سلمان بن بدخشان  :حضرت سلمان فارسی
در یکی از مضافات رسد و  میر هنسب شریف ایشان به منوچ هبن اذرخش ک

 هایت اعلی در رسید کهشرف نه کبار است و بو از اصحاب  هبرد میان بسر هاصف
 ل البیتهسلمانُ منّا ا هک هوسلّم در شان ایشان فرمود هعلی اهللا روز جنگ خندق پیغمبر صلّی

و     االولیاۀسفیندر  هاست چنانچ هعن اهللا و انتساب ایشان به علم باطنی از صدیق اکبر رضی
فرمودند انا  میکرد  میا هاز ایشان تفتیش نسب آن هر کهاست  الواصلینةشجر

ور شد و در همش ی وقب در عرف عوام مسممین لهتا به  هسالم کسلمان ابن اال
در ه فت اقلیم است کهو در  هجري وفات ایشان به مداین بودهسال سی و سی 

 ههوج اهللا امیرالمومنین علی کرّمجري به ایام خالفت حضرت هسی و شش  هسن
سال یا سی صد  هو پنجا دو صد حمدت عمر شریف ایشان به قول اص ه،واقع شد

  .زار و پانصد سال هار صد سال و به قولی یک هو پنجاه سال به روایتی چ
ل نجد هنام شرفیش اویس و از ا :ه عن اهللا حضرت اویس قرنی رضی

ایشان بدو منسوب اند و نسبت تلقین و تحصیل  هاست ک هبودند و قرن قبیل
 هعن اهللا روق رضیر از عمر فاهو به ظا اهللا نعمت در باطن از حضرت محمد رسول

وسلّم ایشان  هعلی اهللا ما دارند و حضرت پیغمبر صلّیهعن اهللا و علی مرتضی رضی
 ةو والدمزد شتربانی صرف معیشت خود  هب همیشهو  اند هرا به خیرالتّابعین فرمود

نمودند و ایشان را بدو سبب یکی خدمت مادري پسري و دویم از کمال  میخود 
و چون دندان مبارك  هوسلّم میسر نشد هعلی اهللا یسرور صلّ حال مالزمت آن ۀغلب

کدام  هو ایشان ندانست ک هید شدهوسلّم در جنگ احد ش هعلی اهللا آن سرور صلّی
موجب وصیت پیغمبر  شکستند و چون بهاي خود را هدندانست تمام دندان 

عمر  وسلّم امیرالمومنین هعلی اهللا مبارك آن سرور صلّی ۀوسلّم خرق هعلی اهللا صلّی
 هعنهما نزد اویس برد اهللا در ایام خالفت خود با علی رضی هعن اهللا رضی

 هر دو خلیفهتا اویس دعا کرد و از  هدرخواست دعاي مغفرت امت نمودند ک
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ان اء گوسفندهبه دعاي ایشان حق تعالی به قدر موی هنمود مرویست کنعمت سند 
ت امآن قدر گوسفندان نداشت از  هیچ قبیلهدر عرب  هو مضر ک هربیع هقبیل

ایشان در  همسطور است ک ةدالنبوهو در شوا هوسلّم بخشید هعلی اهللا یپیغمبر صلّ
بود رحلت فرمود، چون یاران ایشان براي کندیدن قبر به  هغزا رفت هذربائیجان بآ

 هدر جام هخواستند ک هیا ساختهسنگی رسیدند قبر کندیده یافتند و چون لحد م
دست باف بنی آدم نبود و ایشان را از  هک نیز یافتند ها ها جامهآن هتکفین نمایند ک
المحجوب چنین  االولیا و کشفةدر قبر دفن کردند و صاحب تذکر هآن کفن ساخت

کرد  میدر صفّین جنگ  ههوج اهللا ایشان به رفاقت حضرت علی کرّم هک اند هآورد
ید شد، تاریخ وفات ایشان به قول اول سیوم رجب سال بیست و دو و هتا ش هک

اهللا ۀرحمامام ابو عبداهللا یافعی  هچنانچ هجري بودهفت سال ه و به قول ثانی سی
  .ه نیز مرقوم نمود هقول مذکور ر دوهالرّیاحین ۀروضدر  هعلی

 هر فروشی کهکنّیت ایشان ابو سعید و چون گو : حضرت حسن بصري
بود  همادر ایشان از موالی ام سلم هگویند ک. گفتند مینمودند حسن لولوي نیز  می
و از کبار تابعین اند،  هجري بودهان در سال بست و یک والدت ایشو 

و شیخ  اند هدید هرا با صد و سی کس صحاب هعن اهللا امیرالمومنین عمر رضی
ارادت حسن بصري به حسین بن  هاالولیا ناقلست کةفریدالدین عطّار در تذکر

 و هبود ههوج اهللا ارادت حسن به علی کرّم هک هآورد ۀاست و در تحف هعلی بود
 هاردهور منبع و مخرج چهبه روایت متبادر و مش هر دو وجهازو بگرفت به  هخرق

مسلمانی چیست و مسلمان  هاز ایشان سوال کردند ک همنقولست ک. اند هخانواد
کیست؟ فرمودند مسلمانی در کتاب و مسلمان در زیر خاك و مدت عمر شریف 

سال  رّممحم هاردهسال و وفات ایشان در پنجم رجب و یا چ هشتاد و نهایشان 
 هک هیک بصرسابق آبا د بود و نزد هک هجري و قبر ایشان در بصره هیکصد و د

  .بط ابلیس استهاو را میسان نام بود و م هالحال آباد است ک
از کبار  :ه عن اهللا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی

 هخویش حضرت عایش ۀعم ۀو در خان همدین ۀاي سبعهتابعین اند یکی از فق
سلمان و ارادت سلمان  تنسبت ارادت ایشان به حضر هو ب اند هیافتتربیت  هیقصد
 هدر مدین هک هیحیی معاذ فرمود. االولیا است ۀسفیندر  هچنانچ رسد میصدیق اکبر  به
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 تریچ یکی را عالیه هو از زیاد مرویست ک میچ یکی را افضل از قاسم ندیده همنور
اگر معاملت خالفت به اختیار من  هست کازو ندیدم و از عمر عبدالعزیز منقول ا

قولی  و به هجري بودهفت هگذاشتم و وفات ایشان در یکصد و  میبودي به قاسم 
  . اند هو صد و دو نیز گفت هیک صد و هشت و به قولی یک صد و دوازد

کنّیت ایشان ابوحنیفه :  هاهللا علیۀرحمکوفی  هضرت امام اعظم ابوحنیفح
و ابن ثابت ابن رونا پدر ایشان کابلی هاهللا علیه و نام نعمان و حمۀلقب امام اعظم ر. 
در سال  هع ابناء کوفو والدت ایشان در موض هواقع شد هکوفه بنا بر قضا ب صلاال
اربعه و انس بن مالک  ۀو ایشان از تابعین کبار و امام اول اند از ائم هجري بودهشتاد ه

 اهللا علیه رسول صلّی هک اند هآورد. اند هروایت کردا هاز آن هرا دید هابحفت کس صه هوغیر
 هبه ابوحنیف هبود ک هانس بن مالک امانت سپرده را بن مبارك خود هوسلّم آب د

بود تا در ایام طفولیت به امام اعظم رسانید  هشد هند داد و آن در لب انس آبلهخوا
و فضیل ١هنمود هاستفاد هصحبت داشت هعن اهللا امام جعفر صادق رضی و در بغداد به
وسف امام ابو ی هافی و داود طائی و صاحبین کحم و بشر هیم ادهعیاض و ابرا
هعلی اهللا رسول صلّی ۀبه طواف روض هک هر گاهایشانند و  دد اند شاگروامام محم 

آمد که  میالسالم علیک یا سیدالمرسلین جواب  هگفتنند ک میرفتند و  میوسلّم 
پیغمبر  هگفت ک هاهللا علیۀرحمو یحیی بن معاذ رازي  امام المسلمین علیک السالم یا

؟ یعنی کجا این اطلبک اهللا گفتم یا رسولیدم و دب وسلّم را در خوا هعلی اهللا صلّی
ب او هو مذ هنزد علم ابی حنیف هک یعنی فرمودند هقال عند علم ابی حنیفجویم ترا 

ب او حکم هل سال موافق مذهالسالم بعد از نزول چ هعیسی علی هبی است کهمذ
 کرد میزار رکعت نماز هر شب ه هاهللا عن امام سینان رضی همرویست ک. د کردهنخوا
بار  آخر همنقولست ک. بود هارت خفتن گزاردهطه ت سی سال نماز بامداد بو مد

نصف قرآن و نصف دیگر بر  هرفتند شبی بر یک پاي استاد هکعب هبه طواف خان هک
 عبدناك حق عبادتکما عرفناك حق معرفتک و ما گفتند  ه،پاي دیگر ختم نمود

بود و عبادت  ق شناختنح هما را آنچ یناختش هابو حنیف هاتفی او را آواز داد که
منقولست . حق عبادت کردن است پس آمرزیدم ترا با تابعین تو هکردي مرا آنچ
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شست، مردم گفتند بقدر درم نجاست روا  می هل از جاملب آبی گ رروزي امام ب
نقل است امام . استداري سپس چرا شویی؟ گفت آن فتوي است و این تقوي 

کودك گفت  ،فتیا مین رفتی میاستوار قدم ه بگفت ید امام د هکودکی را در گل افتاد
امام بگریست و شاگردان را . تا دیگران نیفتند هل است تو قدم استوار دار کهمرا س

ر تر نشنوید متابعت نکنید بنابر آن اختالف روایات هدلیلی از من ظا هگفت در آنچ
به  هدر مرتبمنصور عباسی امام اعظم را  همنقولست بادشا. واقع است هتالمذ

الیقی، گفت تو  هامام گفت الیق قضا نیم، بادشا هخدمت قضا تکلیف داد اول مرتب
امام گفت اگر دروغ گفتم دروغ گو قاضی نباید و اگر راست گفتم ناالیق قاضی 

در بغداد باز تکلیف  هآمد بار دویم بادشا هنشاید، کسی را جواب نیامد، امام به خان
 هتازیان هر روز ده هان نموددرا در زن مقبول نکرد اماقضا نمود چون ایشان مطلقاً 

م رجب هتا پانزد هبود ک هفتاد سال رسیدهزدند و مدت عمر شریف ایشان به  می
جري در حبس وفات یافت و در حالت حیات ایشان مدت ه هسال یکصد و پنجا
بود لیکن از مادر متولّد نشدند، در  هی شدضقنم هاهللا علیۀرحمحمل امام شافعی 

فت صد ه همنقولست ک .امام اعظم رحلت فرمود امام شافعی تولّد نمود هشبی ک
حاضر  هار صد مرید و شاگرد در پاي جنازهو چ هنماز گزارد هزار کس بر جنازه

بردند موذّن بانگ نماز گفت آنحضرت به آواز  می هرا در را هبودند و چون جناز
 همهنزدیکان  هگفت ک هو رسول هد انَّ محمدا عبدهاالّ اهللا و اش هد ان ال الهاشفصیح 

ل کس قالب از جان هتا چ هوش گشتند کهشنیدند و جمعی از دیدن این حال بی
نمودار بودند و قبر ایشان آنجناب نیز  ةی ساختند و مرغان سبز و سفید بر جنازهت

یکی از افراد بودند و  اهللاحمۀاعظم ر ماام هک اند هاست و گفت هنهر بغداد کهمتّصل ش
امام  امام شافعی شاگرد اهللا رحمهما عیال ابی حنیفهالعلماء کلُّهم امام شافعی گفته 

اعظم است میکی از شاگردان اماکه د محم .  
کنّیت ایشان ابو عبداهللا و لقب شافعی  :ه شافعی قدس سرّ محضرت اما

به  هشت واسطهو ابن ادریس و نسب ایشان از جانب پدر به هو نام محمد و 
رسد و نام مادر  میوسلّم است  هعلی اهللا جد پیغمبر صلّی هاشم کهعبدالمطّلب بن 

 سن بن علی بن حبن القاسم بن زید بن  هی بنت حمزهاست و  سنحایشان ام
اند، والدت ایشان  میاشمی علوي فاطهم، ایشان قریشی هعن اهللا ابی طالب رضی
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و  هجري به غرّه هب سال یک صد و پنجام رجهبه شب وفات امام اعظم پانزد
 هرسید همدین و ایشان به هیا در یمن واقع شد و قولی در منا قولی در عسقالن و به به
با امام محمد  هوفات امام مالک به عراق آمد و بعد هکسب علوم نمودمالک  مامااز 
خدمت ١بعد از آن به هشاگردي نمود هشاگرد امام اعظم است صحبت داشت هک

فایق گشت و ایشان امام دویم  همهب راعی افتاد به صحبت او در تصوف بر حبی
م سالگی هفت سالگی حفظ قرآن نمود و در پانزدهدر  هگویند ک .هاربع ۀاند از ائم

اگر عقل شافعی را وزن  هک هفرمود هاهللا علیۀرحمدادند و سفیان ثوري  می فتوي
رون ها هبادشا همنقولست ک .يخلق عقل او راجح آمد همنیکردندي با عقل یک 

علما در جوابش در ماندند امام  همهام یا دوزخی؟  یشتهمن ب هرشید پرسید ک
ر دزنی قا گفت بلی یکبار بر ؟ز مانديبا هی قادر شدهی بر گناهشافعی گفت گا

ا ل جنّتی هامام گفت پس تو ا ،دا باز ماندمخا از ترس شدم امکما قال اهللا تعالی ام
امام چند سال در  ی الماويه ۀلجنّوي فانّ اهی النّفس عن الهو ن هم ربمن خاف مقا

ار هسلخ رجب سال دو صد و چ هتا روز جمع همصر رفت ک هب هبغداد درس گفت
  .امام یکی از اوتاد بود . مصر است ۀایشان در قراف رفات یافت و قبجري وه

و هکنّیت ایشان ابو عبداهللا و نام مالک و  :ه حضرت امام مالک قدس سرّ
قولی  والدت ایشان در سال نود و پنج و به ه،تعالی عن اهللا ابن انس بن مالک رضی

از  هدي کهم هبادشا ه،بود همنور هجري در مدینهفت هقولی نود و  ار و بههنود و چ
امام شافعی استاد  هنمود و ایشان اگر چ میایت تعظیم ایشان هخلفاي عباسی بود ن

فتم ربیع اآلخر هاند لیکن در علوم دینی امام سیوم معدود اند، وفات ایشان در 
  .است  هو قبر ایشان در بقیع عرف هجري روي داده هفتاد و نهسال یکصد و 

د یا یشان ابومحمکنّیت ا : هقدس سر٢ّحضرت امام احمد بن حنبل
والدت ایشان در بغداد در سال و ابن محمد بن حنبل، ه و نام احمد و ابوعبداهللا

و شاگرد  هاربع ئمۀارم از اهجري است و ایشان امام چهر اهیکصد و شصت و چ
معتصم  هبادشا همنقولست ک. افی اند حو معتقد بشر  هاهللا علیۀرحمامام شافعی است 

                                                 
 خدمت» در « : ب.  ١
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 احمد مات احمد بن داؤد معتزلی بود اماضالق شت و قاضیدا همعتزل١بهباهللا میل مذ
نگی هبردند سر می هقرآن را مخلوق بگوید، امام را پیش بادشا هنمود ک فیرا تکل

زار چوب هبودم مرا  هبود گفت اي امام وقتی دزدي نمود هبر در سراي خلیف هک
گز هر حقی هب هائی یافتم تو کهاقرار ننمودم عاقبت ر هزدند بر بطالن قیام داشت
اري بود مرا یاین سخن  هک ی کرد، امام احمد فرمودندهاقرار موافق ایشان نخوا

 هزار تازیانهنکرد امام را با وجود کبر سن به عقابین کشید و  لهامام موافقت معتز
 هبست هاي امام کهشد و دست هزدند امام قرآن را مخلوق نگفت و ازار بند امام گشاد

خجل گشت امام را  همعتزل د،تنسرا ب مند اماازارب هبودند دو دست از غیب پیدا شد
 هبود ک هسال رسید هفتاد و نهاشتند امام بیمار گشت، مدت عمر شریف ایشان بگذ
مان آزار به وقت هبغداد به متوکّل علی اهللا سنّی و معتقد امام بود در  هد بادشاهدر ع

جري وفات ه یکو  لهم ربیع االول سال دو صد و چهدوازد هچاشت روز جمع
 هنوز نه هن هفرمودند ک میکردند و  میدر حالت نزع اشارت  همنقولست ک .فتیا
وقت پر خطر است  هحالتست؟ فرمودند ک هاي پدر چ هنوز، پسر ایشان گفت که

در  هبر بالین اند یکی ابلیس است ک هاضرانی کح هبجاي سوال به دعا مدد کن ک
ن از دست اجان و ایم اي احمد هگوید ک میاندازد و  میخاك بر سر  هبرابر ایستاد

نوز تا یک نفس باقیست جاي ه هنوز نه هن هگویم ک میمن سالمت بردي بنابر آن 
 هآمدند و خود را بر جناز میایشان مرغانی  ةجاي امن و بر جناز هخطر است ن

 هنعر هود و ترسا مسلمان شدند و زنّار انداختهزار گبر و جهل هزدند تا چ می
بغداد  ٢ار دریايگفتند و قبر ایشان در کن می اهللا د رسولمحم االاهللا هزدند و ال ال می

  .است 
یم اصل هنام ایشان یعقوب بن ابرا :هحضرت امام ابو یوسف قدس سرّ

ست ه هاهللا علیۀرحمکوفی  هو شاگرد رشید امام المسلمین ابی حنیف هاز کوفایشان 
به قضا  هودیکاو را قاضی القضات خواندند ایشان بودند و با وج هک و اول کسی

در  همنقولست ک. گزاردند  می هر روز دو صد رکعت نماز نافلهاشتغال داشتند 
                                                 

 معتزله» مذاهب « : الف.  ١
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موافق کتاب  هام برگشتم االّ آنچ هفتوي داد هر چهبه  هفرمودند ک میوقت رحلت 
و هفتم وفات ایشان در بیست . وسلّم است هعلی اهللا و سنّت رسول خدا صلّی
هجري بوده و عمر شریف ایشان هفتاد سال و قبر در  رجب سال یکصد و هشتاد

  .بغداد است 
امرا بود، چون  هنام پدر ایشان حسن است ک :حضرت امام محمد شیبانی

در واسط متوطّن گشت در اینجا امام محمد متولّد  هعراق آمده ت شام باز والی
حسن و  هو ایشان ب اند هعن اهللا ایشان شاگرد رشید حضرت امام اعظم رضیشدند و 
پس  از پس ستونی یا هاهللا علیۀرحمحضرت امام اعظم  هکمال داشتند ک ایتهجمال ن

 ١نشاندند و علم حضرت هروبروي خود ن ندریش نیاورد هتا ک دادند میپشت سبق 
را ایشان در عالم منتشر کردند و امام ابو یوسف و ایشان را  هعن اهللا امام اعظم رضی

اهللا ۀرحمامام شافعی . بودند هو صاحب تصانیف معتبر گویند میصاحبین و امامین 
شاد هاآلخر سال یکصد و  م جماديهاردهدر چشاگرد ایشانند و وفات ایشان  هعلی
 اهللا رضی هاربع ۀچون ذکر ائم. ري است جري اتّفاق افتاد و قبر ایشان در ه هو ن
ل سنّت و جماعت هب حق اهمذ ار عناصر دین و استقامتهچ ۀبه منزل هم کهعن
شارح روایات شرح  همامین کسبب وجود شریف ایشان بالیقین است و ذکر ا به

  .شد  هرسید آغاز در بیان احوال اولیا نمود ماتمامتین اند به 
و دویم به تلقین  هطریق است یکی به خرق هانتساب مریدان به مشایخ به س

ارادت  ۀدو قسم است اول خرق هتادب به آن و خرقسیوم به محبت و خدمت و  ذکر
تبرّك و آن تبرّکاً از مشایخ بسیار  ۀنباشد، دویم خرق از یک شیخ گرفتن روا و آن بجز
  :، بیت  روا باشد

  تشهل و هزار و صد و چهجرت ه ز
  

  تترقیم وصف امامین گش هک
  

  

آنها ه ار پیر و چهارده خانواده و دوازده سلسلۀ دیگر که مستخرج و ملحق بهذکر چ
  : است
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ه شش کس ب هوجه اهللا ماز حضرت مرتضی علی کرّ هدر عرف صوفی هبدانک
 بساویس قرنی و قاضی شریح بن حا هو خواج ١ینامحسنین االم ه،رسید خالفت

چون حسنین  .عنهمتعالی  اهللا حسن بصري رضی هو کمیل بن زیاد و خواج بسحا
ه امامین شدند باقی هر کس به ب بائز گشته ملقّفامامت  ۀدرجه عنهما ب اهللا رضی
ی و ممتاز گشتند چنانچه شاه حبیب اللّه قنّوجی از لطایف اشرفی مسم٢ریچهار پ

از عبارت ر یچنانست که چهار پ مشهورا اشرفی در مناقب االولیا ناقل است ام
ر یبعضی چهار پو نزد  ٣عنهم است اهللا بصري رضیحسن حسنین و کمیل بن زیاد و 

بن زید  ی و عبدالواحدمحسن بصري و حبیب عج ر عبارت از حضرت علی ویپ
عنه دو خلیفه  اهللا رضی هر نهجی از حسن بصريه ب ؛ تعالی عنهم است اهللا رضی

یکی -ه خانواده پدید آوردندرت حبیب عجمی که ازو نُضیکی ح ٤ممتاز شدند
چهارم سقطیه، پنجم جنیدیه، ششم گاذرونیه،  ،م کرخیهسو ،م طیفوریهدو ،عجمیه

حضرت عبدالواحد بن م دو ۀو خلیف .طوسیه، نهم فردوسیههفتم سهروردیه، هشتم 
م ادهمیه، سو ،م عیاضیهدو ،زید که از ایشان پنج خانواده مستخرج شده یکی زیدیه

 اهللا رضیحسن بصري  طتوسه پنجم چشتیه و این چهارده خانواده ب ،ریهیچهارم هب
به  هدیگر ک يها هسلسل هوازدهی باشند و دمنت ههوج اهللا به حضرت علی کرّم عنه

 ه،یکی قادری هسلسل ٥هدوازد ههور اند از آنجملمش و اسم پیران خود ملقّب شد
هفتم  ه،ششم خضروی ه،پنجم یسوی ه،اریهارم شطّچ ه،سویم نوری ه،دوم نقشبندی

مستخرج و متفرّع از آن  هروسی دعب همد ه،هم صفوین ه،هشتم انصاری ه،زاهدی
حسن  ۀاولش بدون عالق هک ههم ساداتییازد ۀمذکور اند و سلس ةخانواد ههاردچ

پیوندد و  می ههوج اهللا السالم به حضرت علی کرّم هامام حسین علی ۀبصري به واسط
 هاست ک ههم قلندریملحق است و سلسلۀ دوازد هو چشتی ههروردیآخرش به س

                                                 
 » االمین «: ب،ج .  ١
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مفصل منظوم  هچنمذکور بود چنا يها ههر سلسلو  هخانواد ههر چهاردمستخرج از 
  : نظم، هر یک معلوم شودتا طریق انتساب  هباشد ک

  

  جهان بعد حمد خالق هر دو
  

  

  ذات پاکش پاك از کون و مکان
  

درود و صد سالم و اتصد تحی  
  

  بر رسول و آل و بر صحبش مدام
  کنم بر تو بیان چار پیر می

  

  نُه از خانواده یاد گیر پنج و
  

  گوش کن این چار پیر اي مه ز من
  

  یک کمیل و یک حسین و دو حسن
  وز حسن بصري عطا شد نعمتی

  

  شکی زید آمد بی بر حبیب و
  

  زید آمد اي نگار از حبیب و
  

  در شمار هاز خانواد هن پنج و
  

  یک از پیر عجمی اي پسر هشت و
  

  یک از پور زید آمد نگر چار و
  

  از حبیب این هشت و یک آمد عیان
  

  طیفوریان و کرخیان ،عجمیان
  

  سقطیان و طوسیان فردوسیان
  

  نآ گاذرونی سهروردي بعد از
  

  ١انعیاز جنیدیان ترا گویم 
  

  اندر بیان هآمد هاین نُ هجمل
  

  چار و یک از پور زید آمد بدان
  

  زیدیان عیاضیان و چشتیان
  

  اوریان هم از یهمیان و هباد
  

  خو هاین پنج اند اي فرخند هجمل
  : هعجمی ةبیان خانواد

  عجمیان ةاول از نه خانواد
  

  شد عیان هکز حبیب این خانواد
  

  و غار هاندر کو عجمیان باشند
  

  روز و شب با نفس خود در کارزار
  

  

  جز به قدر احتیاج از روزگار
  

  بر خود از دنیا نکردي اختیار
  

  

  از صدق دل ٢هکان شد يهر مرید
  

  هر و نام خود کردي بهلنام ش
  

  از اعتقاد هشد ز آن سلسل هچونک
  

  هادنام خود را نام پیر خود ن
  

  :  هة طیفوریبیان خانواد
  

  طیفوریاناز  هبشنو از من این ک
  

  

  از بایزید آمد عیان هکین گرو
  

                                                 
 »از آن « : ج.  ١
 »شدي « : ب .  ٢
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  نام او طیفور سلطان عارفین
  

  هل معنی این چنیناعتقاد ا
  

  هدین باال شد هرا کار او در
  

  هها در خدمت صادق بودسال
  

  هشیخ را دریافت هو س هصد د
  

  هکس نعمتی دین خواست ههماز 
  

  یافتند می ه يچار کس زآن خرق
  

  بافتند میرشتۀ دین را ازو 
  

 ن یک چار کسآهست ابراهیم ز
  

  بس١احمد و محمود و مسعود است
  اعتقاد هآن مریدانش ز را

  

  نام خود یکسو نهادهر و نام ش
  

 خواند شان میخویش را طیفوریان 
  

 جهان زین لقب مشهور شد اندر
[  

  :  ة کرخیانبیان خانواد
  

 گویم ترا از کرخیان میباز 
  

  

  هاناندر ج هشد ز کرخ این سلسل

 کرخ نام موضع است اي جان جان
  

 مولد معروف کرخی هست آن
  

 پیر وقتش نام او موسی رضا
  

ّما هخدا گفت هک نشانس ان  
  

  یک روایت دیگري بشنو ز ما
  

  موسی رضا ٢بد مرید بو علی
  

  شد مسلمان او ز دست آن امام
  

  کار او از دست موسی شد تمام
  

  همدر طریقت پیر او داؤد 
  

  گشت معروف از مریدانش اتم
  

 ود داؤد از مریدان حبیبب
  

 او را نصیب هوز حسن بصري شد
  

  با وي در ارادت دست داد ههر ک
  

  هر خود یکسو نهادنام جد و ش
  

  شت مشهور او ز نام کرخیانگ
  

  صوفیان هیافت شهرت در گرو
  

 ترك دنیا واجب آمد نزد شان
  

 اکثر ایشان نگیرند خانمان
  

  : هسقطی ةبیان خانواد
  بار دیگر می شنو از سقطیان

  

  شد عیان هاین خانواد ٣کز سري
  

  هنعمت دین یافتز کرخی او 
  

  هکرخی از موسی رضا پرداخت
  

ههر اند اکثر این گروصایم الد  
  

  هماندن ایشان در بیابان و کو
  

                                                 
 بس» هست و : ب.  ١
 »موالي علی : ب.  ٢
 »سر این « کز : ب.  ٣
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  ةشب به طاعت روز اندر روز
  

  کنند افطار اندر یوزة می
  

  دست داد ١سقطی را ز خلّت ههر ک
  داد

  

  هادترك نام خویش کرد و سر ن
  

 عالم گویدندش سقطیان هجمل
  

  این زماناز سرّي سقطی بخوان تا 
  

  : هة جنیدیبیان خانواد
  از جنیدیان ترا گویم نشان

  

  کو مرید سقطی آمد بی گمان
  

  گفت شخصی مر سري را کاي  سري 
  

  هتريکو مرید از پیر دارد ب
  

  گفت گر این نیست بشنو پس چرا
  

 ما ماست بهتر شد ز این جنید از
  

 ٢همچنانپیر او در شان او گفت 
  

 ٣باشم تا بگویم این و آن همن چ
  

  ن پاك دینآ هر مریدي کان شدي ز
  

 نام خود را محو کردي از یقین
  

 خود بگفتی از جنیدیان منم
  

خورم د این لقب را درمن ز سی 
  

 برند میل زندگانی در توکّ
  

  خورند دنزد ایشان ز غیب آی هآنچ
  

  : هبیان خانوادة گاذرونی
  گاذرونی را بیانکنم من  می

  

  هانکان ز بو اسحاق شد اندر ج
  

  یافت هعبداللّ هاسحق از خواج بو
  

  شتافت میدولت دین در پی او 
  

  او مرید بو محمد شد ز جان
  

  او فدا از خانمان هشد به را
  

  هاو ز بغدادي نصیبی یافت
  

  هبر تافت ههان چون مهر و مدر ج
  

  الغرض آن بو اسحق جان جان٤
  

  هانامیر گاذران بد در جاز 
  

  با وي در ارادت شد ز جان ههر ک
  

  آن خویشتن را گاذرونی خواند
  

  زان ز بو اسحاق بین تا این زمان
  

  آمد عیان هدر جهان این سلسل
  

  : ههروردیبیان خانوادة س
                                                 

 »خلعت « : ب.  ١
 »همچنین « : ب.  ٢
 »آن و این « : الف،ب .  ٣
  :  این بیت به این طور آمده: الف.  ٤

 آن خویشتن را گاذرونی خواند  الغرض آن بو اسحق جان جان      
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  کنم بر تو بیان اي نیک مرد می
  

  هاي اهل سهرورداز حقیقت 
  

  مر بو نجیب همرشد این سلسل
  

  الدین نصیب هبو نجیب را از وجی
  

  هالدین به چارم واسط هشیخ وجی
  

  هاز جنید این دولت دین خواست
  

تی سی سال شیخ بو نجیبمد  
  

  بر زمین ناورد پشت آن غریب
  

  بد عظیم القدر شیخ با صفا
  

  خدا هتازي بود در را هیکّ
  

  با وي شد ز جان ههر مریدي نو ک
  

  خانمان هر ومحو کردي نام ش
  

  مو به مو هاو چو پیر خویش گشت
  

  وا را گویاند شهروردي خویس
  

  :ة طوسیان خانواد بیان
  بشنو از من خاندان طوسیان

  

  ین طوسی شد عیانالدءاز عال
  

  ین همین و نجم الدالدءشیخ عال
  

  رفت پیش بو نجیب محترم
  

  گفت عمر ما بسر آمد کنون
  

  که وه کاري ز ما نامد برون هو 
  

  هروردي این جوابگفت پیري س
  

  چنینم دل خراب داغ اینه ما ب
  

  دین هکس رفتند پیش وج ههر س
  

  تن با صد یقین ههر سشد مرید آن 
  

  طوسه ین بالءالدالغرض آن شیخ ع
  

  شد ز پیش پیر خود چون نو عروس
  

  نشست آنجا و خلق آن دیار می
[  

  چون نوبهار مششد ز فیض مقد
  

  کرد اقتدا میبا آن شیخ  ههر ک
  

  نام خود فنا هر وکرد نام ش
  

  اینک طوسیان هخلق گویندش ک
  

  از عالي طوسئ تا این زمان
  

  :  هبیان خانوادة فردوسی
  کنم فردوسیان را من بیان می

  

ین کبري شد عیانکان ز نجم الد  
  

  وقتش بو نجیب نامدار پیر
  

  بغدادي شمارنجیب را ز  بو
  

  اندر وجود هفردوس آمد ١زاو 
  

  مسکن او موضع فردوس بود
  

  گفت روزي پیر او کاي نیک نام
  

  کارت شد تمام هرو به فردوسی ک
  

  نآ فردوسی ازه هور او بگشت مش
  

  شد عیان هدر جهان این خانواد
  

                                                 
 فردوس» به » « ب.  ١
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  : هبیان خانوادة زیدی
  هگویدم از زیدیان با شکو

  

  هو رسم آن گرو هاز طریق را
  

  پنج کس بودند از ابناي عوف
  

  در دل شان از خدا بسیار خوف
  

  شد مرید آن زید با صد اعتقاد
  

  هادخود یک سو ن دج هر ونام ش
  

  انش نداخویشتن را زیدیان گوی
  

  زیدیان گویند زان اندر جهان
  

  : هة عیاضیبیان خانواد
  کنون بشنو از من عیاضیان

  

  آمد برون هسلسلکز فضیل این 
  

  ن شدي زان پیر مردآهر مریدي ک
  

  اولش دل را ز دنیا کرد سرد
  

خود در خاك کرد نام شهر و جد  
  

  فضیل پاك کرد نسبت خود با
  

  : ههمیة ادبیان خانواد
  فضیل هبلخی یافت از خواج هشا

  

  رسیدش از طفیل مینعمتی کان 
  

  ن پیر بلخآ مریدي کان شدي ز هر
  

  از کار دنیا ترش و تلخکام شان 
  

  هادهمی گویاند خود را آن گرو
  

  هماندن شان در بیابان و کو
  

  ساخت نام خود را محو هر ونام ش
  

  اختببد پیر عشق خود هر دم رن
  

  : ههبیری ةبیان خانواد
  اي ذوالکرم هبیریان شنواز 

  

  ه کمشهر و قریه ماندن ایشان ب
  

  هیچ چیزدادي به ایشان  می ههر ک
  

  زشیپدر قبول شان نیفتی یک 
  

  روز و دو روزي آن ولی بعد یک
  

  جنگلی هکرد افطار از گیا
  

  خوردي ز نخلستان مدام ها همیو
  

  داشتی هر صبح و شام میپاس دل 
  مرعشی را داد دست هآن هبیر

  

 نشست میمرعشی بر جاي بلخی 
  

  آن بگفتی از براي سروري
  

  بصروي ههبیرنسبت خود با 
  

  : هچشتی بیان خانوادة
  با تو این بیان هکنم اي خواج می

  

  از حقیقت هاي اهل چشتیان
  

  بود یک شخصی علی دین وري 
  

  بصروي هیافت نعمت از هبیر
  

  داد دست همر حذیف ههبیرآن 
  

  نشست میهم جاي اد هوآن حذیف
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  یک مرید دین وري اسحاق بود
  

  مریدان در ریاضت طاق بود از
  

 نامت چیست گو هپرسیدش کشیخ 
  

 تو هی هر چیوگفت اسحاق است و گ
  

 شوي میگفت از امروز چشتی 
  

  شوي میهشتی با مریدان خود ب
  

  باشد از مریدان شما ههر ک
  

  چشتیان گویند مردم مر ورا
  

  کاري تو شود آنجا تمام هرو ک  هی است اندر ملک شامچشت یک دی
  

  جام می ز دستش نوش کرد ههر ک
  

  هوش کرد ١نام خود از نام پیر
  

  چشتیان هو م هندش هر کدگوی
[  

  ز علی دینوري تا این زمانا
  

  اي ذوفنون هدشد تمام این چار
  
  
  
  
  

  آمد برون هزین چارد ٢و ده ود
  

 ۀمذکور است، سلسل ةهار خانوادمستخرج و ملحق به چ هک هسلسل هبیان دوازد
  : هاول از حضرت قادری

  شد عیان هقادریاولش زان 
  

  کان ز عبدالقادر آمد بی گمان
  

  بوالحسن ٣او مرید بوسعید او
  

  اي فتن ٤سی ابوالفرجاو ز طرطو
  فتن

  

  شیخ بوالفضل را داد دسته او ب
  

  بغدادي بود است او ز شبلی او ز
  

  قادري ٥آمد از جنیدیان بر
  

  یاد دار این را اگر تو قادري
  

  : هدوم نقشبندی ۀبیان سلسل
  شمار هدویمی ز آن نقشبندی

  

  ین گرفت این اعتبارالدءهاکز ب
  

  د بو علی را داد دستسیه او ب
[  

  نشست مید بو محم ياو بجا
  

  ینیتمد از علی رامحم بو
  

 او ز محمود است مشهور این چنین
  

  نامدار ٦عارفی شد هاو ز خواج
  

  او ز عبدالخالق آمد کامگار
  

                                                 
 »او پرهوش « نام : الف.  ١
 »ده و دو «  : ب.   ٢
 »مرید « او : الف.  ٣
 اي» مرید است « : الف.  ٤
 »برون شد « : ب، ج.  ٥
 »عارف آمد : ب، ج ٦
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  استهمدانی او مرید یوسف 
  

  علی ثانی است واو مرید ب
  

  هین او ز قاسم یافتددولت 
  

  هاو ز بغدادي به سومی واسط
  

  : هبیان سلسلۀ سوم نوری
  است هبود نوري هسیومی ز آن دو د

  

  است هکان ز شیخ بوالحسن نوري شد
  نامش احمد بن محمد اي جوان

  

  او مرید سقطی آمد بی گمان
  

  رضاسقطی از کرخی و کرخی از 
  

  همچنین میخوان یقین تا مرتضی
  

  : ههارم شطّاریۀ چبیان سلسل
  گویم بتو هچارمش شطّاری

  

  کان ز عبداهللا شطّاري بجو
  

  او ز عارف او ز محمد عشقی است
  

  نهري است ءان قلی مااو ز یار
  

  هبود یاو مرید بوالحسن عشق
  

  هشد میپیر او در دین محمد 
  

  مغربیو آن محمد از محمد 
  

  دان اي صبی میاو ز بازید است 
  

  شد جدا شطّار از طیفوریان
  

  گویم بخوان اي جان جان میبا تو 
  

  : هبیان سلسلۀ پنجم یسوی
وي است پنجمش یسوي ازان ده د  

  

  سوي استاحمد ی هآن ز حضرت خواج
  

  دین همرشد او در سلوك را
  

  همدانی یقینیوسف شیخ  هخواج
  

  علی از فارمد هپیر او خواج
  

  بر صراط حق رسانی معتمد
  

  آن هبوالقاسم ک هاو مرید خواج
  

  نشو و نما از کودکان هیافت
  

  از ابو عثمان مغرب او مرید
  

  بو علی کاتب رشید هوي ز خواج
  

  بو علی رودباري پیر او
  

  هدایت میر او هبود در را
  

  امید ١دید او اندر هدي روي
  

  جنیدشرف حضرت  از جناب با
  

  سوي اندر ملک ترکستان بجانی
  

  گمرهان را گشت هادي و امان
  

و قربت مقتدي د بصدر عزّب  
  

  عالمی از فیض او شد مهتدي
  

  از نسب هاز چند درج ٢رسید می
  

  با حنیف ابن علی عالی لقب
  

                                                 
 امید» امري « : ب.  ١
 »می رسد « : ب. ٢
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  : هبیان سلسلۀ ششم خضروی
  هزان سلسل هرویسادس آمد خض

  

  هاحمد خضروی هز حضرت خواج١آن
  

  حضرت حاتم اصم هوي خلیف
  

  مینیکو ش ٢از شقیق بلخی  
  

  هیم ادهم مرشدشابرا هخواج
  

  موسی کاظم هم او را راشدش  
  

  ٣از امام جعفر صادق بدو
  

  از محمد باقر او شد صدق جو  
  

  ز زین العابدین هداشت وي خرق
  

  ٤او حسین ابن علی شیر غرین  
  

  کرام هقول بوحفص است کز جمل
  

  عالی مقام هاحمد داشت هخواج
  

  جود ت و تقوي وهمبا علو 
  

  د بس عظیم القدر بوددر تجرّ
  

  نزد اهل بصیرت معنويه هم ب
  

  داشت با اسرار حق حال قوي
  

  : ههفتم زاهدی ۀبیان سلسل
  نآ هفتم از هسلسل ههدیزا

  

  هد کرد عیانبدرالدین زا هخواج  
  

  او اندر خالفت اي اخی رپی
  

  هیتین زاهد میرالدخر ف هخواج  
  

  هی شد نام اوتهم خدا داد میر
  

ر ز ص   هپت جام اوباي محب  
  

ین کبیرمرشد و پدرش شهاب الد  
  

  بود و دلپذیر هکو امام مکّ  
  

  هصدرالدین بد هوي مرید خواج
  

  ههر هم از سمرقندي شدمشت  
  

  عبدالسالم ۀوي مرید خواج
  

  نام محبوبی برو الزم تمام  
  

  ریمعبدالک ۀخواجاو مرید 
  

  ب شد قدیممعشوقی ملقّه هم ب  
  

  قطب دین عبد المجید هوي ز خواج
  

  هم مرید ههم خلیفاز دل و جان   
  

  حسن هي آن خواجروباز یار ه
  

  و اندر زمن ربهمقتدا و ر  
  

  القاسم کباربو هوي مرید خواج
  

  هیم شهر یارگاذرونی ابرا  
  

  عبداهللا خفیف هوي مرید خواج
  

  هبر دین حنیفر مقتدا و  
  

                                                 
 »زان « : ب.  ١
 نیکو شیم» او « : الف.  ٢
 »به او « : ب.  ٣
 »متین « شیر : الف.  ٤
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  او مرید صاحب حال عظیم
  

  رویم هد مشتهر خواجبو محم  
  

  جنید هاعظم از خواج هاو خلیف
  

  اي رو سفید هکوست سید طائف  
  

  در باال و دست همذکور هسلسل
  

 هور و هم مقبول هستشائع و مش  
  

  در جونپور هسلسل هزاهدی
  

  فوروهست معروف و مریدان در   
  

  : ههشتم انصاری  ۀبیان سلسل
  

  هانصاری ههشتم است آن سلسل
  

    

  هساری هعبداهللا کرد هواجخ
  

  هراتانصاري آن پیر  هخواج
  

  شیخ االسالم است بس واال صفات  
  

  بوالحسن خرقانی است هاو ز خواج
  

 باقی اندر دوست از خود فانی است  
  

  بایزید از باطن روحانیت
  

  بو الحسن را کرد نیکو تربیت  
  

  را در خالفت پیشوا هر اوظا
  

  اب عالشیخ بوالعباس قص  
  

  جواند ایوي شیخ محم پیر
  

  آن طبري بود ابن عبداهللا  
  

  شیخ ابو محمد جریري مقتداش
  

  بود فاش هدر کرامات عظیم  
  

  هد خویش بودوقت و غوث ع هقبل
  

  اعظم خلفاء شیخ خویش بود  
  

حضرت جنید هد طایفیعنی سی  
  

  صد امیدقبلۀ توحید و منبع   
  

  هر فانی رخت بستچون جنید از د
  

  او بجایش بر سر مسند نشست  
  

  هم رسید یک روایت معتبر این
  

  انصار از پدر خود شد مرید پیر  
  

  ابو منصور محمد نام او هخواج
  

  عقیلی کام جو هاز حمز ١وي شد  
  

  هراتملک  ٢در هدر خراسان خاص
  

  برکت سمات هاست این سلسل هشهر  
  

  : ههم صفویسلسلۀ نبیان 
  

  است هرتاسع اظ هصفوی ٣خانوادة
  است

  

    

  در خراسان و عراق اشهر است
  

                                                 
 »شده « : ب. ١
 »خاصه ملک « : ب.  ٢
 صفویه» سلسله « : ب.  ٣



 
 
 

 
  109     اخبارالجمال 

ین اسحاق اردبیلشیخ صفی الد  
  

  واال طفیل هسلسل این ءمنشا  
  

  راوهد ابراهیم گیالنی زا
  

  ١مامرشد و مهر خالفت انّ  
  

  نیفمیافت او اقبال اخالص 
  

  ین تبریزي شریفاز جالل الد  
  

  داشت با این برتريوي خالفت 
  

  ین شیخ ابهرياز شهاب الد  
  

  شیخ رکن الدین سنجاسی شده       هادي او در طریق راشده
  

  وي ز قطب الدین شیخ ابهري
  

  سروري هداشت با اهل زمان  
  

  وي به خلفاي اعاظم دین قوي
  

  هروردي منتهیبو نجیب س  
  

  این امید هبه درج هدرج یافت او
  

  حضرت جنید هتا به سید طایف  
  

  : ههم عبد روسید ۀبیان سلسل
  آن هعاشر بود از جمل هسلسل

  

  شمر اي رازدان هعبد روسی  
  

 سید عبداهللا ملکی عبد روس
  

 پاك از دنوس همنشاء این سلسل  
  

 وي مرید شیخ ابوبکر است و بس
  

 نفسعبد رحمان شیخ او عالی   
  

  هوي مریدي شیخ مولی آمد
  

  هبودشیخ علی پیر طریقت او   
  

  شیخ علوي پیر او شد اي صفی
  

  وي شد از شیخ محمد بن علی  
  

  م در جهانقدمب بد هم ملقّ
  

  هدي واال مکان هآن شهنشا  
  

  هشیخ ابومدین شد دوي مری
  

  همغربی در عرف نامش آمد  
  

  هر کرامبا  هاو به چندین واسط
  

  مدارد انضما هبا جنید خواج  
  

  هروردس ةعبد روس از خانواد
  

  در خالفت اخذ کرد هنیز خرق  
  

  هانساب او فایق شد ۀسلسل
  

  ههی با جعفر صادق شدمنت  
  

  اندر عرب ههرت این سلسش
  

  گجرات و عدن دارد طربه هم ب  
  

  هی کان علم انتشیخ علیم اهللا
  

  حلمه ین خراسانی بالدءهم بها  
  

  کز کرامت مقبل عالم شدند
  

  ودندب هدر طریق عبد روسی  
  

  

  :ه هم ساداتییازد ۀبیان سلسل

                                                 
 »ما انت« : الف.  ١
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  احدي عشر سادات دان هسلسل
  

  هم ذات شانشود   میآن  هواسط
  

  جلی است هدر لطایف اشرفی نکت
  

  حضرت علی است هصوفی همنشاء جمل  
  

  سادات راست هلیک خاص این سلسل
  

  کو ز اصل این خاندان محض خاست  
  

  هم طریقت هم خالفت رتبتین       هداء امام حضرت حسیناشرف الشّ
  

  عالی جناب هاز ش هاخذ کرد
  

  شیر مردان بوتراب١یزدان هشا  
  

  زو کرامت یافت زین العابدین
  

     زو محمد باقر آمد برترین  
  جعفر صادق ازو شد کامیاب

  

  هدایت همچو روشن آفتابدر   
  

  موسی کاظم ازو شد مقتدا
  

  علی موسی رضا هاز وي آن شا  
  

  از وي آن ساالر دین حضرت تقی
  

  ضرت نقیوي عالی مرتبت حاز   
  

  رنیی زو مسترتضمیر جعفر م
  

  میر علی اصغر ازو بدر منیر  
  

از وي میر شد هد عبداللّسی  
  

  سید احمد کوفت زو باب رشد  
  

  بخاري زو رشید ٢سید محمودي
  

  سید محمد بخاري زو مرید  
  

  خلقش شد عیان هسید جعفر ک
  

  همچنانکرد حاصل نعمتی زو   
  

بوالمؤیلی زو مهتداعد د سی  
  

  اري زو بجاخشد جالل اعظم ب  
  

  دین بس عالی مکان هراه زد ب
  

  سید احمد کبیر الحق بدان  
  

  دین سید المتأخّرین هزو ش
  

  مقتدا و مرشد و مر طالبین  
  

  در والیت مسند آراي کمال
  

  هان سید جاللمخدوم ج هشا  
  

  همنشاء سادات بخاري سلسل
  

  همقامات عالیزوست در عالم   
  

  هم حقائق هم معارف بی عدد
  

  هم دقایق هم خوارق ال تعد  
  

  هیناز آن م هآن قدر صادر شد
  

  رینکان نشد ظاهر ازین متاخّ  
  

  آن زمان هنبود یهیچ درویش
  

  کز مالقاتش نشد آن مستعان  
  

  هل و چند شیخ یافت آناز صد و چ
  

  ر ارشاد خالفت در جهانهب  
  

                                                 
 »مردان « شاه : ب.  ١
 »محمود « : ب.   ٢
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  لیک پیش این دو از اهل کرام
  

  کرد حاصل تربیت ارشاد تام  
  

ین ابوالفتح زکیشیخ رکن الد  
  

  سهروردي کاشف اسرار خفی  
  

ین محمود اي جوادهم نصیرالد  
  

  چشتی در وقت خود شیخ رشاد  
  

  تبار ١واال هزین جهت دو سلسل
  

  هرورد و چشتی با اعتبارس  
  

  جاري اند در خاندان آن کریم
  

  سیومی سادات منهاج قدیم  
  

  دهره تش بکماال الغرض فضل و
  

  اظهر است از نور شمسی بر سپهر  
  

  قطب عصر بود شغوث وقت خوی
  

  ان مقامات ستودوپس خالفت   
  

بیافت ٢يد اشرف جهانگیرمیر سی  
  بیافت

  

  افتبتوي خوش  مر حبا کاین نور بر  
  

  :ه هم قلندریدوازد ۀسلسل
  هشت چارو دویم زآن  هد هسلسل

  

  شمار هاي اخی آن را قلندری
  

  ههر سلسلچند مردانند از 
  

  یلهنسبت پیران خود کرده 
  

 در طریقت چابک و چاالك و چست
  

  درست هنسبت خود با قلندری
  

  خویش را منسوب زین مشرب کنند
  

  ٣یگر بودندنعمت بخش شان د هگر چ  
  ٣بودند

  

  د نام گیرن محمآیک قلندر ز
  

  کثیرفق جمعی با مریدان متّ  
  

  مشرب عظیم القدر داشت هزینهم
  

  قصر این بیت معلّی او فراشت  
  

  هم ز ماستما ز دریائیم و دریا 
  

  این سخن داند کسی کو آشنا است  
  

  هحسین با شکو هحیدر شا هشا
  

  هگرو هبا مریدان شد قلندری  
  

  شیخ شمس الدین تبریزي بود
  

  اصحاب خودبا مولوي روم است   
  

  بی مثل زمان هدیگر اهل اللّ
  

  شیخ فخرالدین عراقی را بدان  
  

  مغربی هاسحاق بود هخواج
  

  هل شیراز اي اخیحافظ ا هخواج  
  

                                                 
 »تبار « عالی : ب،ج.  ١
 »جهانگیر « : ب.  ٢
 »بوند « : ب.  ٣
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  اکمل بسیار علی هذ القیاس
  

  این لباس ههر خانواداز  هکرد  
  

هباطن شد هت شان تصفیهم  
  

د ١اکثر ابداالن به آن   همشرب ب  
  

  هست در نفحات منقول این چنین
  

  ف پاك دیناز اهل تصو یجمع  
  

شیخ صدرالدد قونويین محم  
  

  روي مولوي ز ین جمعآ در هم  
  

  اند هدر امامت کردی التماس
  

  اند هپی در اولویش برد هز آن ک  
  

  مولوي فرمود ما آن مردم ایم
  

  شینم در خور ایم ههرجا کرسم  می  
  

  امام هف بتصو هل تمکین وز ا
  

  ٢امامتاکه صدرالدین محمد شد   
  

  بیان هشرفی کرددر لطائف ا
  

  چنان هدر مقامات قلندری  
  

  بو احمد سر پیران چشت هخواج
  

  مشرب ابدال را بر خود نوشت  
  

  کافتند هخواجگان چشت کاین ر
  

  ابدال اکثر یافتند ۀرتب  
  

  ستود ٣ق هم کراماترهم خوا
  

  آمده بسیار زیشان در وجود  
  

  اینچنین آمد در اخبار االخیار
  

  یافت این مشرب که در هند انتشار  
  

  باعث آن شاه خضر رومی است
  

  را او بدین ره مومی است ياکثر  
  

  بعد انابت تربیت شایسته یافت   ین شتافتالد قطب هخدمت خواجه ب چون
  

  خالفت ز آنجناب ۀخرق هیافت
  

  رخصتش حاصل شده با فتح باب  
  

  لیک تغییر لباس خود نداد
  

  قلندر او نهاددر سفر همچون   
  

  در دیار جونپور هر که رسید
  

  مرید ین قلندر شدشاه نجم الد  
  

هین که در مشرب شدشاه نجم الد  
  

  پور از سیین بودهد نظام الد  
  

  ادشاه معنويپور پاوست 
  

  سیین مبارك غزنويد نورالد  
  

  خرقه ارشاد و خالفت را خضر
  

  به بر ین قلندر راکرده نجم الد  
  

  عود فرموده بوده سوي رومخود 
  

  بوموهر مرز  زاخاطرش برخاست   
  

  ن این سلسله را برمالآاز بعد
  

  ام تا این منتهااز همان ای  
  

                                                 
 »این « به : ب.  ١
 »انام « : ب.  ٢
 »کرامت « : ب.  ٣
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  قطب بینا دل طریقت انتما
  

  اپدارد ب میدر دیار هند   
  

  شیخ محمود قلندر لکهنوي
  

  بر کماالتش رسائل محتوي  
  

  عبد رحمان مشتهر جانباز بود 
  

  ممتاز بود ١الهرپوريلقب  با  
  

  ین سلسله عالی بودندزهردو ا
 

  علم باطن را ز جان تالی بودند  
  

 چونکه خود این سلسله جاري شده
  

  نام چشتیه قلندریه شده
  

ین قلندر بو علیشیخ شرف الد  
  

  واقف اسرار خفیات و جلی
  

  ز روحانیت حضرت کبار کو
  

ین اوشی بختیارخواجه قطب الد  
  

  وجه احسن تربیه یافته بر
  

   برین مشرب گرفته مرضیه هم
  

  رابیت گفت اندر وقت خوش این 
  

  رانده است این بیت را ترجیدر 
  

  واي قلندر نواختینگر بو علی 
  

  صوفی بدي بدانکه دو عالم قلندر است
  

  شیخ دین صابر علی فرخنده نام
  

  خوش کالم٢نام شیخ شمس الدین ترك
  

  عالی نظرهر دو از خلفاي شیخ 
  

ین همه گنج شکرآن فرید الد  
  

  در شعار خود قلندروش بودند٣
  

  با نشاط باطنی دلکش بودند
  

  برین مشرب بوده گیسو دراز هم
  

  د دلنوازد محمم وي سیسا
  

   :رباعی، این دو بیت از واردات طبح اوست 
  

  لطیف اند زمین و آسمان هر دو
  

  

  قلندر را درین هردو مکان نیست
  

  ناقص فتاده ها هنظر در دید
  

  وگر نه یار من از کس نهان نیست
  
  

  ین بودی کز نصیرالدکّمد یس
  

  این دو بیت از مشرب خود وا نمود
  

  : رباعی
  اندر ره عشق سرسري نتوان رفت

  

  بی دیده ره قلندري نتوان رفت
  

                                                 
 »الهوري « : ب.  ١
 »برکت « : ب. ٢
 : این بیت به اینطور آمده: ج . ٣

   با نشاط باطنی دلکش بودند
  

  شعار خود قلندروش بودنددر   
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  ی ایمانبخواهی که پس از کفر بیا
  

 کافري نتوان رفته جان ندهی ب تا
  

  

  مسعود کو بوده مرید ۀخواج
  

  

ین رشیداز جناب شیخ رکن الد  
  

ین بوداو ولید از شیخ شهاب الد  
  

ین بوداو امام حضرت نظام الد  
  

  چند بیتی هم درین مشرب بگفت
  

ر معنی از رموز حال سفتد  
  

  : غزل
  د شو از دین و دنیا قلندرمجرّ

  

  که راه حقیقت ازین هر دو برتر
  

  به نزدیک مردان یناد چیستجهان 
  

  شر پرو طلسمات شیطان پر شور 
  

  اره گیتیی است مکّیزنی بیوفا
  

  و بگذر و بگذار طالقش بینداز
  

  مرا آرزوئی است دیرینه یارب
  

ربحق نبی زود گردان میس  
  

  دار رقصم سر انالحق زنان بر
  

  رنفس گردان مظفّ منصور بر چو
  

  

  دولیوقطب ابدال شیخ احمد ر
  

  

  برین مشرب نموده خوشدلی هم
  

  پاك دینآن ولی  نعمت اهللا
  

  در قلندریه رساله گفت این
  

  مقصد چون رسده منتهی صوفی ب
  

  شود میآن زمان صافی قلندر 
  

  عالیه آن شاه لباب ۀنکت
  

  واببالص ١اعلم فهم کن واهللا
  

  خداوندا بحق این بزرگان
  

  در عشق خود مسرور گردان مرا
  

  کام من ریز شراب شوق خود در
  

  ایشان بر انگیز ةمرا در زمر
  

 ةعات خویش مستخرج از خانوادفافهم چون هر چهارده خانواده معه متفرّ
 ةچشتیه باشد و هر دو خانواد ةساداتیه مستخرج از خانواد ۀبصریه باشند و سلسل

منبع و مخرج  ه عالیه باشند بدین تقدیرمذکور ةز خانوادع اچشتیه متفرّ بصریه و
اطالق خانواده علیه  جماعۀ خانوادة مذکوره خانوادة علیه باشد و بر همه خانواده

عات آن شود چنانچه علیه بصریه و علیه متفرّ قداجائز باشد و امتیاز علیه بالص
م زمان قدتچشتیه و قیاس دیگران هم برین است و بنابر اعتبار اصول و فروع و 

 ۀباشند و سلسل يها هسلسله ابقی بو مه خانواده مذکوره موسومه ب ةچهارده خانواد
                                                 

 » عالم « و اهللا : الف.  ١
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القاب  همذکوره مستحق ب ةرده خانوادم زمان از چهاتقد هب ۀالحقیق چشتیه اگرچه فی
وي که مستخرج نشده  دیگر ازندرت رواج و سالسل ه خانواده باشد شاید که ب
بعضی از  بر آنست که الکشمرده باشد لیکن لزوم اش ها هبنابر آن از جمله سلسل

 شمرده و ١سلآنها از سال دارند و ها هم و شیوع از خانوادقدتاست که  ها هسلسل
رت حض ۀعالی ۀاند چنانچه سلسل القاب خانواده ممتازه و غیر شیوع ب رمتاخّ

٢فردوسی است و حال آنکه او طوسی و ةم و کثیرالوقوع از خانوادقادریه که متقد 
م است متقد٣ابوالخیریه که از قادریه هم ةشمار یافته و خانواد يها هاز سلسل

ل خواهدنوشت مفص اورا هسالسل هم شمار نگشت تا بند ةزمره او ب سبحان اهللا
ها مع  هخانواد ۀنادان منبع و مخرج جماع ۀم گروهی صوفیعزه اهللا تعالی و باءانش
نام خانواده ظاهر و پیدا  دیگر ۀد که تا از صحابنعلیه باش ةعات محض خانوادمتفرّ

نیست حال آنکه میر سیه در لطائف اشرفی آورده که س سرّد اشرف جهانگیر قد
 یقط حضرت ابابکر صدتوس هچهار خانواده ب حوریه هر و فکیهس شهابیه وو  یهکبکب
 ٤عمرحضرت  ۀواسطه ه بیفاروقیه و صحیف ةنواداو خ ل اندمتوساهللا عنه  رضی

ورین حضرت عثمان ذي النّ ۀواسط هعثمانیه ب ةنواداو خ٥ندیگو میل فاروق متوس
ه ملحق هوج اهللا معلی کرّحضرت  ۀواسط همذکوره ب ةل است و چهارده خانوادمتوس

است و عنهما ملحق  اهللا و علی رضی اشتراك حضرت عمره اویسیه ب ةاند و خانواد
یق صد حضرت هنقشبندیه ما منتهی ب ۀلسلشیخ احمد نقشبندي در معارف آورده که س

اهللا عنه و از شجرة قاضی مطهر خلیفۀ جضرت بدیع الدین شاه  رضیاکبر است 
و منتهی به حضرت صدیق اکبر است  مداریه نیزمدار معلوم است که سلسلۀ 

کبار هم  ۀبزرگوار در کنار بلک از دیگر صحاب يها ههر چهار یار خلیف يها هنواداخ
عنهما  اهللا رضیعبداللّه بن عباس  ۀواسطه اسیه بعب ةنواداچنانچه خپدید آورده 

مستخرجعنه  اهللا رضیحضرت ابی درداء  ۀواسط هدردائیه ب ةنوادااست و خ لمتوس 
                                                 

 »سلسله « : ؛ ج  ها هسلسل« : ب.  1
 ندارد» او « : الف.  ٢
 ندارد» هم « : الف.  ٣
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 ۀوجی از کتب معتبره مذکوره در مناقب االولیا رسالقنّ اهللا ه حبیبااست چنانچه ش
 ١دیگر صحابه مفقود باشند لیکن يها هقدیر خانوادخویش ناقل است بالفرض والتّ

 اهللا رضییق و عمر نقشبندیه و مداریه و اویسیه که مستخرج از حضرت صد ۀسلسل
صوفیه منبع و مخرج این  ۀزعم اکثر جماعه اند و ب ج و موجوداند مروعنهما 

علیه  ةخصیص خانوادعات آنها بالتّمتفرّ يها سلهمع سلمذکوره  ةچهارده خانواد
برین تمامی شجرات است که رواج دارند حال آنکه معروف  همباشد چنانچه 

 کرخی مرید داؤد طائی است و ایشان مرید حبیب راعی است و ایشان مرید
یق اکبر حضرت صده است و انتساب ایشان باهللا عنه  رضیحضرت سلمان فارسی 

 ٢دمآ وشتهاین فن ن ةکتب معتبره است چنانچه از احوال ایشان که بعنه  اهللا رضی
 عاتمتفرّ يها هها و سلسل هکرخیه مع تمامی خانواد ةبدین تقدیر خانواد ،معلوم باشد
منتهی باشد و بر تقدیر انحراف معروف عنه  اهللا رضییق حضرت صد هخویش ب

امام جعفرصادق که ه امام موسی علی رضا تا به الحاق آن ب کرخی از داؤد طائی و
ه مخرج نُ آنکه حبیب عجمی که منبع و واقع باشند یکی لدو اشکا رسد از آنجا

 دوه م نسبت ارادت امام جعفر صادق هم بدو ،موقوف باشد آن خانواده است از
حضرت  هآن ب ۀواسط هکه تا ب د باقرپدر خود حضرت امام محم طرف است یکی به

مادري ایشان که  حضرت ابوالقاسم جده دویم ب ،وجهه منتهی باشد اهللا معلی کرّ
رسد چنانچه در احوال امام  میعنه  اهللا رضی٣اکبریق حضرت صده آن ب ۀواسطه ب
داؤد طائی الزم گشت که ه رور الحاق معروف بفر صادق بصدر گذشت بالضّعج
مشهور است و  حبیب عجمی باشد چنانچه مستعمل وه انتساب داؤد طائی ب ٤تا

داؤد د که یبودند شا چون حبیب عجمی و حبیب راعی هردو بزرگوار معاصر
و نیز شیخ است ین الواصلةباشد چنانچه در شجر٥تهگرفطائی از هر دو خالفت 

 ز آنجملها ض رسیده لیکنفی هبایزید بسطامی یکصد و سیزده پیر را خدمت نموده ب
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ه ایشان نیز ب تپس نسبت اراد ،است عنه اهللا رضیادق صاظهر و اشهر امام جعفر 
ع از خانواده که متفرّنُه طیفوریه از  ةنواداباشد و حال آنکه خ طرف مذکوره دو

زعم بعضی نادان  هیافته اعتراض در اعتراض الزم باشد و ب اند شمار میجعحبیب 
مذکوره باالنحصار مستخرج  ةارده خانوادهعلیه همین چ ةچنانست که از خانواد

وجهه و  اهللا ممده حال آنکه از مرتضی علی کرّاظهور نیه دیگر خانواده ب و اند
شده که تعداد آنها گنجائش  ١مشهورظهور ه ب ها هالن ایشان چندان خانوادمتوس

ل منقول اند و از آنها مفص االولیا مناقب سامی اکثر آنها دراشرح ندارد چنانچه 
اعتبار اشتهار نامدار شده نه باالنحصار والحق چنانست ه مذکوره ب ةچهارده خانواد

هدایت و رهنمونی کرد  هم گشتخود مسلّ دانمری ۀکه هر پیري که بر جماع
 یخ رسیده نام خود و نام پدران خودها و نام قوم وفنا فی الشّ ۀدرجه مریدانش ب

ب و موسوم شدند آن ملقّه و نام پیران خود عزیر دانسته ب ها گذاشتهمواضع خود
ه اعتبار اصول و فروع باید دانست که هر سلسله به و سلسله ب ٢هو القاب خانواد
اعتبار استخراج ه ی خانواده باشد و باو مسمه مریدانش ب ۀج سلسلااعتبار استخر
ام باشد چنانچه جنیدیه به نسبت ن لهم پیر خود سلسمتقد ۀسلسل این سلسله از

ي سقطیه که سرّ ةاعتبار خانواده عات خویش خانواده باشد و باي متفرّه سلسله
ی گفت پس هر یک مسم دجنیدیه است سلسله بای ةمنبع و مخرج خانواد

ا هزاران هزار شده ه ها و سلسله ههم سلسله باشند بدین تقدیر خانوادو خانواده  هب
مفقود و  ٣اکثر از ایشان ،بیشمار خواهند شد تا قیامت بسیار و انشاءاللّه تعالی
چنانچه منصوریه و حلّاجیه وغیره  لمعدوماکهم بعضی نادر  ازین ،بعضی موجود

ها از  خانوادهن استخراج مطلق مشهور که رواج دارند پس تعیو و بعضی معروف 
خانواده علیه و ه عات آنها محض بعلیه و انتساب چهارده خانواده مع متفرّ ةخانواد
خانواده و ه ها ب هخانواد ۀو تسمی فقطعلیه همین چهارده خانواده  ةاز خانواد ظهور
چنانکه در عرف صوفیه اشتهار  خصیص و باالنحصارسلسله بالتّ هها ب هسلسل ۀتسمی

چون اقوال آنها که خالی از تسامح و تناقض . ده نداردیو قرار یافته اصلی و فا
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 قیاس مقتضی و مستدل بر آنست که فی الحقیقت دره نیست و نباشد صواب ب
بزرگوار حضرت پیغمبر محبوب پرودگار  ۀاصل چهار پیر عبارت از چهار خلیف

 یفهله نیز اگر چهار خهاهللا وج مباشد و از حضرت مرتضی علی کرّم لیه وسلّعاهللا  یصلّ
و  امی و احوال چهار پیرسچون ا .وابد مضائقه ندارد واهللا اعلم بالصنبوده باش

گذشت درخواست  طریق اجمال عات و ملحقات آنها برچهارده خانواده مع متفرّ
د است وضوح و خیال نمودم که ذکر بعضی اولیاء صاحب کمال که اهم و مقصو

  . حضرت جمال خود رسانده الهی بخیر و عافیت ب د که تابای یالصو انف
یت ایشان ابو حلیم و لقب راعی و کنّ :هس سرّحضرت حبیب راعی قد

ابن سلیم است و ایشان را در مشائخ کبار منزلتی عظیم است و  هو حبیب ونام 
صاحب حضرت سلمان فارسی و و آیات وي بسیار و ایشان مرید  براهین
 ۀُنیم روایت کند که گفت لیه وسلّع اهللا یبودند و از پیغمبر صلّعنهما  اهللا رضی

گوسفندان داشتی و بر کنار فرات همیشه در عزلت  و المومنِ خَیرُْ منْ عمله
مشائخ ناقل است که روزي بر حبیب راعی گذشتم ویرا در  یکی از ،گذارنیدي

 شد سالم کردم و ١چون از نماز فارغ ،نمود مینگاهبانی گوسفندان گرگ  نماز یافتم و
حق  گفت از آنچه که راعی میش با ،بینم میمیش موافق  گرگ را با یخگفتم اَیها الشّ
ن آ چشمه از چوبین در زیر سنگی داشت دو ۀاین بگفت و کاس ،موافق است
 ؟گفتم اي بزرگوار این درجه بچه یافتی ،یکی شیر و یکی عسل دسنگ بکشا

اي پسر قوم موسی  ،ملیه وسلّع اهللا یصلّ اهللا رسولمحمد فرمود از متابعت حضرت 
لیه ع اهللا یاهللا صلّ رسول دبودند سنگ ایشان را آبداد و محم٢تآنکه او را مخالف با

هم م بهتر از موسی است چون من متابع ایشان باشم سنگ مرا شیر و شهد وسلّ
عاء درص و بطنُک حدوق الصنَقَلبک  لال تَجعگفت  ،پندي ده مراگفتمش  ؟ندهد

من ، دو چیز  ٣خلق اندرین دو چیز است و نجات در حفظ این که هالکت رامحال
  . کشف المحجوب پیر علی هجویري
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کنّ : هس سرّحضرت حبیب عجمی قداصل از  د ویت ایشان ابو محم
بسیاري از  ،مرید شیخ حسن بصري اند ،گفتند میفارس و ایشان را حبیب عجمی 

ن آدر دار کردند هم منقول است که خونی را بر .اند همشائخ کبار را دریافت ه وائم
پرسیدند این  ي،ها همان با حلّاخواب دیدند در بهشت خره شب آن خونی را ب

دار کردند حبیب عجمی بگذشت و  بر ساعتی که مرا گفت در ؟درجه بچه یافتی
وفات ایشان در سال یکصد و پنجاه  ،همه از برکت آنست در حق من دعا کرد این

  .شش هجري بود و قبر ایشان در بصره است و
ابی  یت ایشان ابو سلیمان و شاگرد امام المسلمینکنّ :١حضرت داؤد طائی

 حنیفه کوفی و در طریقت مرید حبیب راعی بودند و از قدماي مشائخ کبار اند و
منقول است که  .و سلطان ابراهیم ادهم صحبت داشته ضعیا یلبا فض

ایشان قبول  هدینارها پیش نهاد ۀزیارت ایشان رسیده خریطه رون رشید بها هادشاپ
عمر از مابقی همان مبلغ  ۀیبست دینار میراث پدر یافته ام بق نکرد و فرمود که

آخر  ،که مبلغ ارث تمام شد همه شب نماز کرد روزي .دونمحالل صرف خواهم 
ن همان شب از آبعد از ،نداشت که تا انتقال فرمود بر هنهاد هسجد هب شب سر
وفات  ،تعالی از وي راضی استمقصود رسید و خداي ه شنید که داؤد ب آسمان ندا

ین ا خمس و ستّیاثنان و  هل سنششم یا بست و هشتم ربیع االوتاریخ بست و ه بایشان 
عزلتی داشت که  ندانچو  هفاق افتاداتّاسی چهارم عب ۀدر عهد مهدي خلیف ئۀام و
د تا کسی پیش روي من نت کرد که مرا پس دیوار دفن کنوقت وفات وصیه ب

من  ،شد هد عقب دیوار نمودات قبر ایشان در بغدموجب وصی هب ،نیاید
  . االولیاء و کشف المحجوب و نفحاتةتذکر

  

قلین شیخ عبدالقادر حضرت غوث الثّ هب٢است  که منسوب هقادری ۀبیان سلسل
  :گیالنی
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یت ایشان ابو محفوظ و نام معروف و کنّ :١کرخی حضرت شیخ معروف
، اند همعروف ابن علی الکرخی نیز نوشت یان و بعضز به قولی فیروزابن فیرو هو

 ت،وي طلب فرزند داش از کرد و میپدرش از قوم ترسا که بود خدمت داؤد طائی 
گشت  هزنش حامل، او با زن خویش بخورد وي داد وه نان بۀ روزي داؤد یک لقم

گفت  استاد ٤م فرستادندچون ایشان را بر معلّ ،شد ٣دتا ازو معروف متولّ ٢که
 گفت که بگو خدا میاستاد  چند هر ،الواحد معروف گفت بل هواهللا ه،بگوي ثالث ثلث

زد سودي نداشت،  میاو را  ٥اوستاد چندانکه ،یکی است گفت میاست او  هس
رضا مسلمان  ٦چون یکبار سخت زد معروف بگریخت و بر دست امام موسی علی

صحبت داؤد  هادت اسالم ایشان مادر و پدرش نیز مسلمان شدند، آنگاهشد و به ش
که  هعبادت و ریاضت کشید بسیار هطائی که مرید حبیب راعی است اختیار نمود

و حبیب راعی مرید  ٧تا در کشف المحجوب بالتّصریح مرید داؤد طائی نوشته
بصدر گذشت و شیخ معروف دربانی  هعنه است چنانچ اهللا سلمان فارسی رضی

ایشان کمال محبت و شفقت کردند و حضرت امام را با  میموسی علی رضا  ٨امام
و حنفی  اند هتعنه یاف اهللا امام رضی ٩از تربیت و برکت هایشان دریافت هبود و آنچ

منقول  هب و در فنون علم مقتدا بودند و در تجرید یگانۀ عصر بودند چنانچهالمذ
است که سرّي سقطی از ایشان در مرض وصیتی طلبید، گفتندش پیش از مردن ما 

بودم، وفات  هروم چنانکه آمد هنهم از دنیا برهخوا میکه  هد هن مرا به صدقهپیرا
بغداد که  ۀمحلّ و قبر ایشان در هي بودجرهایشان دویم محرّم سال دو صد 

  :معروف به کرخ است 
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  ز گور معروف معروف نیستبج     تت بسی اسدر کرخ ترب شنیدم که
که  ١تدعاي حاجت خواهد مجرّب اس هر کسی که بر مزار شریف ایشان رفته

  .استجابت باشد 
کنّیت ایشان  : هس سرّفلسی سقطی قدمي بن حضرت شیخ سرّ 

فروشی که در بازار بغداد  هطقسابوالحسن و خال شیخ جنید اند و در مبداء حال 
مرید حضرت  هسقطی گشت، صحبت حبیب راعی دریافت هملقّب بکردند  می

کشف المحجوب است و ایشان در  هعنهم  است چنانچ اهللا معروف کرخی رضی
مرد  هو ایشان فرمود هل تصرّف و تصوف و در علم کامل البشر بودهامقتداي عصر و 
نباشد اي تعالی غافل از خد هخرید و فروخت نماید و یک لحظ آنست که در بازار

ر روز صد بار در هفرمودند که  میخلق آنست که خلق را نرنجانی و که  اند هودمو فر
حضرت . باشد هشد هرویم سیا هاز بیم آنکه شاید که از شامت گنا نگرم می هآئین

یچکس را در عبادت کاملتر از سرّي سقطی ندیدم هکه  هشیخ جنید بغدادي فرمود
 هم فرمودهمگر در بیماري مرگ و  هادهن هبر زمین ن لويهسال پ هکه مدت نود و ن

صحبت خلق  هکه وقت رحلت وصیتی طلبیدم، فرمودند اي جنید مشغول مشو ب
گفتی با تو نیز صحبت  میاز صحبت خداي تعالی، گفتم اگر این سخن را پیشتر 

و  هسال دو صد و پنجا ٢یوم ماه رمضانس هشنب هنداشتم، وفات ایشان بامداد س
  .بغداد است ٤هو قبر ایشان در شونیزی هجري بوده ٣هس

یت ایشان ابوالقاسم و لقب کنّ :هبغدادي قدس سرّجنید ٥شیخ حضرت
د هائفدالطّسیو طاؤِس العلماء و قواریري و زجاج و نام جنید، چون پدر ایشان محم 

ت قواریري و زجاج گویند و پدر ایشان از هفروختی از آنج هبن الجنید آبگین
حضرت سرّي  ۀو خلیف هر زادهو خوا هبغداد بود هائفدالطّبود و مولد سی ٦نداوهن
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ان اوتاد زمان این هل حقیقت مقتداي جهسقطی اند و سلطان طریقت و پیشواي ا
و رویم و  هسفیان ثوري و حارث محاسبی و محمد قصاب صحبت داشتقوم اند و با 

 ندپیوند می ایشانبه  ها هسلسل همشائخ اکثر جماع هو شبلی وغیر ابومحمد حریري
گویند  هو امام ائم هخوانند بنابر آن ایشان را سیدالطّایف هو منسوبان ایشان را جنیدی

بر یچکس از مشائخ متقدمین و متاخّرین هو سخن ایشان در طریقت حجت است، 
 ایشان بر صحو ١و نتواست کرد، مبنی طریق هر و باطن ایشان سخن رد نکردهظا

  .هصیل نمودي در کشف المحجوب تفجویرهاست و معنی صحو و سکر پیر علی 
بلند ه چ مریدي را درجهمنقول است روزي از سرّي سقطی پرسیدند که 

منقول است سرّي سقطی . ماست ۀجنید بلند از درج ۀاز پیر باشد؟ فرمود درج
ید فرمود که به منبر رو و وعظ بگو، گفت با وجود پیر بی ادبی است تا که جن به

 دایت بکنه خن بگو وفرمود که چند س ٣لهعلیه وسلّم در معام اهللا صلّی ٢پیغمبر خدا
گوید  میبگوید، سرّي را دید که بر در استاده سقطی برخاست تا به خدمت سرّي 

کجا دانستی؟ فرمود خداي تعالی را ي، گفت از اکنون ترا باید گفت که مامور شد
به خواب دیدم که فرمود، رسول را فرستادم تا به جنید بگوید، جنید وعظ گفت، 

تن جان دادند و بیست  هژدهتاثیر کرد که  ٤ل تن بودند چندانهدر اول مجلس چ
بر  هاردزگت سی سال نماز خفتن مدگویند که حضرت جنید . وش شدندهو دو بی

خداي  ٥فرمود میگفتی و بدان وضو نماز بامداد بگزاردي و  اهللا تا صبح هپاي ایستاد
 گوید، میگویی؟ گفتم حق  میتعالی را به خواب دیدم که فرموده این سخنان از کجا 

گوید  میزبان جنید سخن  سی سال است که خداي تعالی به هو گفت صدّقْتفرمود 
یک روز دلم گم  که ٨نیز فرمودند ندارد و اصالً خبر ٧و خلق ٦همیان ن د درو جنی
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ما دل بدان ربودیم تا  ١ندائی شنیدم که جنید ه،ی دلم باز دهبود، گفتم ال هگم شد
  . ی که تا با غیر بمانیهخوا میبا ما بمانی و تو باز 

علیه وسلّم را به خواب  اهللا نقلست که یکی از بزرگان رسول خدا صلّی
لیه ع اهللا یرسول صلّ ،توي در آوردر و شخصی فو شیخ جنید حاض هدید که نشست

علیه وسلّم تو که  اهللا صلّی اهللا او گفت یا رسول ه،د جنیده م فرمودند بوسلّ
امت خود  همهم؟ فرمودند چندانکه انبیاء را به هحاضري به دیگري چون د

شیخ هرگز وجد وسماع  ات است و حضرتهات بود مرا به جنید فخر و مباهمبا
 نقل است که .٢ندو باطن بر شرع شریف انتظام و قیام داشتر هنفرمودند، به ظا

فرمودند که اگر بار دیگر  هبزد اورا منع نمود هگفتند مریدي نعر میروزي سخن 
م کرد و ایشان باز به سر سخن گشتند و آن جوان خود هجور خواهزنی ترا م هنعر

او  ۀچون خرقالك شد، هکه محفوظ داشت تا حال او بجائی رسید که  هرا از نعر
  . ودب هرا دیدند درمیان دلق خاکستر شد

بود و ید و پایش بوسید  هدار آویخت در بغداد روزي دزدي را به نقلست که
و فرمود که در کار خود جوانمردي بود که آن کار را چنان به کمال رساند که سر 

فرحت رگز ه ٣ر که خداي تعالی را بشناخت اوهفرمودند که  میدر آن کار داد و 
 هرچهی و هخلق نن رنیافت و نیز فرمودند که جوانمردي آَنست که بار خویش ب

گریستن،  پرسیدند فاضلتر از زیستن چیست؟ فرمودند گریستن بر. یهداري بد
خداي  هراکیست؟ فرمودند که از بندگی بندگان آزاد باشد، پرسیدند  هپرسیدند بند
نفس کردي بحق ٤یافتی و خالفت است؟ فرمودند دنیا را ترك گیري هتعالی چگون

واء خود کند هچون مخالفت  ،اشدرا دوائی ب ٦ر دائیه ٥هبحق پیوستی و نیز فرمود
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ار انگشت را هاو گردد و گویند آخر وقت تبسم می کردند تا چ١کند درد او دواي
الرّحمن الرّحیم و چشم  را وا گذاشتند و گفتند بسم اهللا هانگشت مسبح هعقد بست
بست و  هشنب هبه رحمت حق پیوستند، وفات ایشان به قول اصح روز س هپوشید

جري بود و در تاریخ یافعی سال دو صد هفت هو  دفتم رجب سال دو صدو نوه
وقت غسل  چون غسال به ه،بود هقولی دو صد و نود و ن و به هنوشتشت هو نود و 

دوست  ٢ز دیدةاتفی آواز داد که دست اهدرخواست که آبی به چشم ایشان رساند 
جز به لقاء ما نکشاید پس خواست عقود  هشد هما بدار چشمی که به نام ما بست

جز به  هبودند بکشاید آواز آمد که انگشت به نام ما بست هقد نمودا که عهانگشت
 ر چندهنشست و  ٣هبرگرفتند کبوتري سفید بر جناز هفرمودن ما نکشاید، چون جناز

چنگ من به مسمار  را و مرا مرنجانید که خوداو را پرانیدند نرفت تا آواز داد که 
اگر غوغاي شما  هشد بیان دگرامروز قالب جنید  هدوخت هاین جناز ۀعشق بر گوش

   .وا با ما پریدي و قبر ایشان در بغداد است هنبودي کالبد او چون باز سفید در 
یت ایشان ابوبکر و نام جعفر و کنّ: ه س سرّحضرت شیخ ابابکر شبلی قد

خراسان است  ۀابن یونس و به قولی دلف بن جحد اصل ایشان از موضع شبیل وه
 دسانی االصل بغدادي المولد والمنشا بودنو در طبقات سلّمی مذکور است که خرا

 ۀاست بودند و خرق هکه از توابع فرغان هردسنسو اصل از  هقولی مولد ایشان سامرّه بو 
حضرت شیخ جنید  هچنانچ هما پوشیدهسرّارادت از حضرت شیخ جنید قدس 

   .ب بودندهر قومی را تاجی است و تاج این قوم شبلی است و مالکی مذهکه  هفرمود
از ایشان پرسیدند که اکرم االکرمین کیست؟ فرمودند که  ست کهمنقول ا

 هم به آن گناهرگز کسی دیگر را هباشد  هرا به کسی آمرزید هر که وقتی گناه
است که من فالن شخصی دوست خود  هآن گنا هعذاب نکند و بداند که این گنا

 منقول است که حضرت شبلی در مرض موت خود دوش مریدي. ام هرا بیامرزید
دیده فرمود که فردا مرا به این مرد کار  هرفت، مردي را در را میبه مسجدي  هگرفت

و یا رمضان  هفتم ذي حجهبست و  همان شب جمعهآمد  هاست، چون به خان
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جري وفات یافت، مردمان گفتند که فالن غسال هار هصد و سی و چ هسال س
 گفت هخوب است خدام براي طلب وي رفت و درش بزد، غسال از درون خان

دانستی؟ گفت از آنکه  هشبلی وفات یافت، خادم گفت بلی و نیز گفت بچ که
بود که مرا فردا به این مرد کاریست و مدت عمر شریف ایشان  هدیروز فرمود

  .هشت سال و قبر در بغداد است که بر آن جعفر بن یونس نوشتهشتاد و ه
 یت ایشان ابوالفضل وکنّ: ه س سرّی قدمحضرت شیخ عبدالواحد تمی

رشید  ۀو خلیف هاز بزرگان این طائف هرث بن اسونام پدر ایشان عبدالعزیز بن ح
ار صد و هچفات ایشان در جمادي اآلخر سال بودند، و هشیخ شبلی قدس سرّ

  .حضرت امام احمد حنبل است  ةو قبر ایشان در مقبر هجري بودهو پنج  ١بست
یوسف  هنام ایشان خواج: ه س سرّابوالفرح طرطوسی قد ٢حضرت شیخ

بدالواحد تمیمی اند و  است و اصل ایشان از طرطوس و مرید شیخ عاهللاعبد بن
ان و صاحب مقامات بلند و کرامات ارجمند هزمان و زبدة مشائخ جاولیاي قدوة 
  .اند هبود

د نام ایشان علی بن محم :هنکاري قدس سرّهابوالحسن ال ٣حضرت شیخ
از  طرطوسی اند نکاري است و مرید شیخ ابوالفرحهبن جعفر یوسف القریشی ال

، خود و صاحب خوارق و کرامات بودندل زمان ها بزرگان مشائخ وقت و مقتداي
  .هجري واقع شدهشتاد و شش هار صد و هوفات ایشان در محرّم سال چ

نام ایشان مبارك بن  :ه س سرّابوسعید مبارك مخزومی قد ٤حضرت شیخ
 هلیب و صحبت دار حضرت خضر عهبن حسین المخزومی است و حنبلی مذ علی

نکاري است و از حضرت غوث الثّقلین شیخ هشیخ ابوالحسن  ٥و مرید  السالم
منقول است که در ابتداي حال در برج عجمی با  هعن اهللا عبدالقادر جیالنی رضی
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بودم که نخورم تا نخورانند و نیاشامم تا نیاشامانند، چون  هد شدهمتع ١خدایتعالی
ون از رفت، چ هشتشخصی نزد من آمد و قدري طعام گذال روز بگذشت هچ

دي که با هع بود که گفتم واهللا هخوردن کرد گرسنگی نفس من درخواست
از باطن خود آوازي بلند شنیدم که  هم شکست، ناگاهام نخوا هخدایتعالی نمود

گفت الجوع الجوع، چون شیخ ابوسعید مخزومی که بر من گذشت و آن آواز  می
حال ه ا روح باست امس شنید گفت عبدالقادر این چیست؟ گفتم این اضطراب نف

ما بیا و برفت، گفتم بیرون برج  ۀخانگفت به  هدهاو در مشا ،و برقرار خود است
برخیز و پیش ابوسعید رو، رفتم  ابوالعباس خضر در آمد و گفت هم رفت، ناگاهنخوا

کشد، گفت اي عبدالقادر گفتۀ من  میخود انتظار من  ۀر در خانبدیدم که ابوسعید 
در آورد و طعامی که  هۀ خضر آمدي؟ پس مرا در خانتکه از گفترا کافی نبود 

 هاد تا که سیر شدم، بعد ازآن مرا خرقهن من نهدر د هلقم هبود آورد و لقم هآراست
االزج که منسوب به  باب هپوشانید که تا صحبت او الزم گرفتم، بناي مدرس

 و در حیات خود به حضرت غوث االعظم هحضرت غوث الثّقلین است ایشان نمود
  .است هجري بوده همحرّم سال پانصد و سیزد هوفات ایشان در ما بودند ، هداد

 و نام کنیت ایشان ابو عبداهللا: ه س سرّدباس قد حماد٢حضرت شیخ
است و دباس دوشاب فروش را گویند و پیر صحبت حضرت غوث  مسلم بنحماد 
به  لیباوجودیکه امی بودند حق تعا. اند هعن اهللا شیخ عبدالقادر جیالنی رضی االعظم

 هزار مریدي که داشتند ازآنجمله هبود و دوازد هی کرامت فرمودلدنّ ایشان علم
  .مستثنی و ممتاز بودند  حضرت غوث االعظم

ر هزار مرید اند ه هفرمود مرا دوازد مینقل است روزي شیخ حماد دباس  
رکه از هم و هخوا میز خدایتعالی حاجات ایشان را ا هایشان را یاد نمودشب 

ان هد یا از جهد هتوفیق توب هدر آن  ما کنم که می ی مبتال است آرزوهایشان به گنا
در آنجا  هعن اهللا ر رضیحضرت شیخ عبدالقاد. نماند هبیرون برد تا دیري در گنا

د ازو درخواست کنم که هد هتعالی مرا درج هاگر حق سبحانحاضر بودند، گفتند 
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اد شیخ حم ،اشمنمیرند و من بدین ضمان ایشان ب همریدان من تا قیامت بی توب
که آنچه او از خدایتعالی خواهد درین باب نمود  هدهحق تعالی مرا مشا گفتند که

   .درخواست کرد حق سبحانه تعالی قبول نمود 
در ایام جوانی به صحبت شیخ منقول است روزي حضرت غوث االعظم 

بیرون رفتند شیخ حماد فرمودند که این عجمی  هبودند، چون برخاست هحماد نشست
مامور  هر آئینهد بود و هاولیا خوا همهرا قدمی است که در وقتی پاي او بر گردن 

اولیا گردن خود زیر قدم  همهو  اهللا علَی رقْبۀِ کُلِّ ولیِّ هذهقَدمی بگوید شود تا آنکه 
 .هجري بودهرمضان سال پانصد و بست  هدر ما ١ند ، وفات شیخ حماّدهاو ن

محی الدین ابومحمد سید  هقلین شاقطب االقطاب حضرت غوث الثّ
و د یت ایشان ابومحمکنّ :ه تعالی عن اهللا یلی الحسنی الحسینی رضیج عبدالقادر

ابی صالح جیلی دوست حق بن سید ابی و ابن سید هنام شریف عبدالقادر و
د بن سید بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی هیی زابن سید یح عبداهللا
محض بن سید حسن مثنّی بن  ثانی بن سید موسی الجون بن سید عبداهللا اهللاعبد

م، حسنی و حسینی بنابر آن باشند هعن اهللا امام حسن السبط بن علی مرتضی رضی
 اهللا محض بن حسن سید مثنّی بن حسن بن علی مرتضی رضی در عبداهللاکه پ
 اهللا لی مرتضی رضیبنت حسین بن ع همحض فاطم م است و مادر عبداهللاهعن
لقب محبوب آنحضرت نیز حسینی بودند و  ةماجد ةم است و دیگر والدهعن

آنحضرت ی که شب. ٢دستگیر حضرت میر محی الدین استسبحانی قطب ربانی پیر 
ف البدن بیماري نحی هب هسیاحت به بغداد آمدم ناگا از هروز جمع هفرمود

گفت  ،جواب سالم دادم ادرگذشتم، مرا گفت السالم علیک یا عبدالق متغیراللّون
و خوش  هاو تاز جسدنشاندم  که گفت مرا بنشان تا ،نزدیک من بیا نزدیکش رفتم

بودم چنانکه  هجد توام ضعیف شددین رنگ گشت، ازو پرسیدم تو کیستی؟ گفت 
چون او  انت محی الدین، هگردانید هزند بودي الحال مرا خدایتعالی به تو هدید

گفت  هادهبه مسجد جامع بغداد رفتم شخصی نعلین پیش پاي من ن هنهبرپاي  هراگذاشت
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دست و پاي مرا  هجوم نمودهچون نماز گزاردم بر من خلق  یا شیخ محی الدین،
ب است هگفتند یا محی الدین و لقب آنحضرت در آسمان باز اش میبوسیدند و 

   :ه ود فرمودخ هچنانچ
  

  اهانا بلبل االفراخ امال و ج
  

  

  بهفی العلیا باز اش و طربا
  

ت آن گویند که تصرّف آنحضرت بر جن و انس هجه قلین بو غوث الثّ 
 گشتند میتائب  هو در مجلس ایشان عالم جنّات نیز مثل انسان اسالم آورد هر دو بوده

 نیز مشائخ ن راکه مر انس را مشائخ باشد و مر ج هگرفتند و آنحضرت فرمود می هو افاد
و من شیخ کل ام، پس فرمان آنحضرت ١شود میم مشائخ ه ملک را شود و مر می
بغدادي منقول است که  از شیخ ابو سعید عبداهللا هعالم نافذ بود چنانچ همهبر 

بود  هنام، دیوي از دیوان چین که از بام او را برد هداشتم فاطم هسال هدختري شانزد
ما نمود و جیلی  ۀحوال هاد است اورا آوردبغد ۀاز حکم آنحضرت در کرخ که محلّ

ت آن گویند که اصل آنحضرت از والیت جیل است و آن ملکی است هبه ج
که جیل نام موضعی  هوراي طبرستان که آنرا جیالن و جیل گویند و بعضی گفت

از بغداد به طرف واسط و موضعی که نزدیک  هرا هیک روز هاست از کنار دجل
گیلی و جیلی  هر دو موضع مذکورهت این هجه بمدائن است نیز جیل نام دراد 

 بود نسبت والدت آنحضرت هالنّواظر که از اکابر و عالّمضۀاما صاحب رو. می گویند
می تواند بود که آنحضرت چند روز  هغلط دارد و گفت هر دو موضوع مذکورهبه 

سال اقامت  هدر برج عجمی مدت یازد هباشد چنانچ هم اقامت نمودهدرین موضع 
بنابر آن را برج عجمی گویند اما اصل آنحضرت از والیت گیالن است  هکه فرمود

گیالن است مضافات که از  هحضرت را به موضع بشریو صاحب معجم البلدان آن
و ناقلست  ٢االولیاسفینۀ در همحمد دارا شکو هزاد هپادشا هچنانچ همنسوب ساخت

شیخ ابو  بنت هالجبار و نام فاطممۀآنحضرت اُم الخیر و لقب ا ةماجد ةکنّیت والد
صومعی است که از کبار مشائخ گیالن و مقتداي اولیا زمان و مستجاب  اهللاعبد

ودند و حضرت غوث الثّقلین وقتی که از صلب شریف پدر به رحم الدعا مقرّري ب
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سالگی که زمان ایشان در سن شصت  ۀمکرّم ةالدبودند و هلطیف مادر حلول فرمود
نیز از کبار  آنحضرت ةو والد تآنحضرت اس ١نیز یاس است بودند اما این کرامت

والدت باسعادت آنحضرت در جیالن در شب  و هل کرامات بودهنساء عارفات ا
  :نظم  هچنانچ هجري بوده ئۀرمضان سن سبعین و اربعما هما

  تزار بندة اوسه هژده آنکه
  

  داهخجسته ن هغوث اعظم ش
  

  گل بشگفت چون ز باغ حسن چو
  

  دفتاهن آ چار صد بود بعد از
  

   :ه تاریخ قطع هچنانچ هبود ئۀو سبعین و اربعما قولی احديه و ب
  ی که اولیاء اهللاهادشاپ

  

  رقاب هجمل هادهش نیزیر پا
  

  قاب آمدزان ولی مالک الرّ
  

  حسابه سال تاریخ مولدش ب
  

 رمضان هرگز در ماهده که چون فرزندم عبدالقادر متولّد شد آنحضرت فرمو ةو والد
ر هالل رمضان ظاهبه روز ابر  همرتب کنخوردي تا ی به روز پستان نگرفتی و شیر

آخر معلوم شد  هنگشت مردم بغداد از من پرسیدند گفتم امروز فرزندم شیر نخورد
ور گشت که آنحضرت مادر زاد هبه مردم یقین و مش هرمضان بود هکه آنروز از ما

رفتم آواز  میسالگی به مکتب  هو آنحضرت فرموده که چون به عمر د هولی بود
ولی خداي را و در ید هد جا و دیزیگفتند به تعظیم برخ میشنیدم که  میمالئکه 

که عبدالقادر ترا  شنیدم میاوائل جوانی چون چشم من به خواب گرم شدي آواز 
 هکه در ابتداي حال به روز عرف اند هام و آنحضرت نیز فرمود هبراي خواب نیافرید

ما گفت یا عبدالقادر  هدنبال گاوي گرفتم که او روي گردانید هد آمدخو ۀاز خان
بود حاجیان  هترسیدم و بر بام رفتم، حجابی که برخاست ذا امرتهذا خلقت وال بهل

 هماجدة خود واردات مذکور ةو از والد هدیدم که تا فرود آمد هرا در عرفات ایستاد
براي تحصیل علوم و زیارت بزرگان اجازت بغداد درخواستم، والدة  هار نمودهاظ

 هر آموختو نصیحت صدق گفتا هل دینار زیر بغل در قباي من دوختهچ هماجد
مدان گذشتم شصت هبغداد گشتم، چون از  ۀروان هاجازت فرمود که تا با قافل

یکی از ما پرسید که فقیر  هلغارت نمودند از آنجم ٢را هقافل هسوار در پیش آمد
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دانست و برفت،  زاهل دینار، گفت کجا؟ گفتم در قبا او استهداري؟ گفتم چ هچ
 هزنان مرا طلبیدهردار رمان جواب شنید که تا احمد نام سهچون دیگري پرسید 

ل دینار یافت، احمد باعث هشکافت چ همان جواب شنید، چون جامهپرسید 
د پروري نمودم، هبود که تا ع هد گرفتهصدق مقال عپرسید، گفتم مادرم به اعتراف 

د حضرت رب ها سال است که عهو گفت افسوس که سال احمد بگریست
 ،دست ما تائب شده ر گشت و برة او تغییهکنم چ میشکنم و خیانت  میذوالجالل 

  .واپس دادند  هبه قافل هموافقت او نیز تائب گشتند و اموال مغصوبه ب شیاران
 ۀپس جماع هصدق واقع شد هحضرت قادری ۀبدانکه ابتداي بناي سلسل 

است بجا آرد  هام الخیر فاطم مریدان سلسلۀ مذکور را الزم باید صدق که نصیحت
سالگی  همنقولست که به عمر هژد. لکهالصدقُ ینجِی والکذب ی: حدیث هچنانچ
جري از جیالن به بغداد تشریف آوردند و هشت هشتاد و هار صد و هچ هدر سن

در بست و  هو حدیث تحصیل نمود هفت سال حفظ قرآن و علم اصول و فقهدر 
 هکشیده که تا از شیخ ابوسعید خرق هدهپنج سالگی عمر اوالً در برج عجمی مجا

  . ل بصدر گذشتسعید مخزومی مفصابو ١در احوال شیخ هرسید چنانچ
 هروحانیت حضرت رسالت پنااز  هترتیب ارادت آنحضرت بی واسط بدانکه
شیخ ابوسعید  آنحضرت ۀوسلّم است و پیر خرق هعلی اهللا صلّی اهللا محمد رسول

منسوب  هاند و ترتیب انتساب از شیخ ابو سعید به اسامی مشائخ مسطور میمخزو
 هي مرقومها هبه واسط ا کهرسد از آنج میتا به حضرت شیخ معروف کرخی  هبود

در  هوسلّم انتظام قیام دارد چنانچ هعلی اهللا بالصدر به حضرت سید انام صلّی همفصل
الجیلی لبس  شیخ ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح بن عبداهللانفحات اثبات است که 

ا من هو لبسهمن ید الشّیخ ابی سعیدالمبارك بن علی بن حسین المخزومی و  قۀالخر
ا من یدالشّیخ ابی هو لبسهنکاري و هی بن یوسف القرشی العل حسنابی الیدالشّیخ 

و همن ید الشّیخ ابی الفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز التّمیمی وو هالفرج الطرطوسی و
س اهللا و در بعضی شجرات  2م العزیزهسرّ تعالی من یدالشّیخ ابی بکر الشّبلی قد
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ت و پیر صحب هظ گردیدنسبت ارادت ایشان از ابتداء تا انتها آبائی نیز ملحو
داد آنحضرت شیخ حماس نقیب االولیا حضرت اند و  اسبالم خضر علیهبا ابوالعبالس 
ب امام شافعی و امام هب بودند و فتوي بر مذهحنبلی مذ ه،بسیار صحبت داشت

یتی و شیخ بقا بن بطو منقول هو از شیخ ابوالحسن علی ابن  ١داد میاحمد حنبل 
رفتیم،  بلحضرت غوث االعظم به زیارت قبر امام احمد حن همراهاست که روزي 

آنحضرت را در کنار گرفت و گفت اي شیخ  هدیدیم که امام از قبر بیرون آمد
آنحضرت تو در علم شریعت و علم حقیقت و علم معرفت و  عبدالقادر محتاجم به

که مدت بیست و پنج سال در بیابان عراق به قدم تجرید در سیاحت بودم  هفرمود
سال بعد اداي عشا بیک  هدام و پانژ هل سال به وضوء عشا نماز بامداد گزاردهو چ

پیش ما آمدي من  هجواب مشکل به صورتی شد ٢رآن نمودمختم ق هپاي ایستاد
شت بر زمین نیاوردم و پسی سال شد و  میزدم که دفع  میبانگ غضب بر وي 

احدي و عشرین  هم شوال سنهشانزد هشنب هداشتم و روز س هل روز روزهل چهچ
 اهللا ة پیغمبر صلّیاز فرمود٤دنباش هرسید٣و یک سالگی هکه به عمر پنجا ئۀو خمسما

ن مبارك هر دو آب دهکه  ههوج اهللا وسلّم و حضرت امیرالمومنین علی کرّم هعلی
و  احدي و ستّین هتا سن هبود بر منبر بر آمد هآنحضرت انداخت٥ن مباركها در در خود

   فرمودند و  میوعظ  هل سال باشد در جمیع علوم دینیهکه مدت چ ئۀخمسمأ
من در زمین  که سخن مرا ن و آسمان بیائید و بشنویدل زمیهگفتند که اي ا می

شوند و حق  میعلیه وسلّم هستم و درین مجلس خلعتها عطا  اهللا نائب پیغمبر صلّی
زار نفر در مجلس وعظ آنحضرت هفتاد هقریب   تعالی بر دل من تجلّی نموده و

نوشت و از اثر آن کالم  مینفر کالم آنحضرت را ار صد هشدند و چ میحاضر 
ا در مجلس وعظ آنحضرت حضرت هرو با مردند میکس  هحقیقت و وجد دو س
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صف به  هم و مالیکه و اجنّهعلی اهللا لواتص ١و پیغمبران دیگر اهللا رسول محمد
 ۀحلی و .آنحضرت استفتوح الغیب تصنیف الطّالبین و غنیۀ. هشد هدهصف مشا

پیشانی،  هکشاد باال، عریض الصدر، همیان مبارك آنحضرت گندم گون، نحیف البدن،
ی هپوشیدند، گا میابرو و آواز آنحضرت بلند بود و لباس به طور علما  هپیوست

که فرمودند  مییک دینار بودي و  که قیمت یک گز آن به هی جامهطیلسان و گا
و  گویانند گویم تا نمی خورانند و نمی خورم تا نمی پوشانند و نمی پوشم تا نمی نمی
 هچنانچ هآنحضرت نبود ربان تر ازهیچکس خوش خلق و شرمگین و کریم و مه
نزد آنحضرت از من عزیز تر دیگر نیست و ل مجلس گمان بردي که هر یکی اه

حسنی موصلی از پدر خود ناقلست که  محمد بن خضر هف ابو عبداللّشیخ شری
رگز هبودم  هعن اهللا الدین رضی خدمت حضرت شیخ محی سال به هگفت سیزد می

به  رگزهندیدم و حضرت غوث االعظم  هبر بدن مبارك آنحضرت مگسی نشست
یچ یکی از خلفا و صاحب حشمتی تشریف نفرمودي و تعظیم او نیز ه ۀخان

آمدند تا  میرفتند و باز  میآنحضرت آمدي اندرون  ۀبه خان هون خلیفنکردي، چ
دست  هنمودند و خلیف میمبالغه  هتکلّم به خلیفبراي وي قیام تعظیم نباشد و در 

و  فرمایند بر سر چشم ما است میشیخ  هرچهگفت  مینشست و  میبوسید و با ادب  می
 رمان او برففرماید و  مین نوشتند که عبدالقادر به تو چنی میرا برین طریق  هبادشا

رسیدي  هخلیفه چون رقم ب ،ت استحج تو نافذ و حکم او ترا سودمند و
وقت به  مانهفرمودند و  میغیر از سالطین قبول  هدیهادي و هبوسیدي و بر سر ن
. که طامع خالیست چون حروف طمع ٢فرمودند مینمودند و  میحاضران قسمت 

اد هبدرة زر که پیش ن هدنحضرت بغداد به خدمت آ ۀخلیف روزي امام مستنجد باهللا
را به دست  هرت یک بدربسیار الحاح نمود آنحض هرگز قبول نیفتاد، چون خلیفه

ا خون روان شد و هزد که از آن بدرم هبا  هراست و یکی به دست چپ برداشت
نزد من  هکه خون مردم جمع نمود فرمودند اي ابوالمظفّر از خدایتعالی شرم نداري

او  صالتّات معبود اگر حرمت عزّه بشد و فرمودند  وشهبی هآري؟ در حال خلیف می
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او رفتی و  ۀکه آن خون تا به خان گذاشتم میوسلّم نبودي ن هعلی اهللا پیغمبر صلّی هب
منقولست که روزي به خانۀ آنحضرت دزدي  هی رد سوال نفرمودي چنانچهگا

یچ نتوانست برد، درین اثنا نقیب االولیا حضرت خضر هدرآمد که نابینا گشت و 
یش نصب ر که بفرمائید بجاهب هیکی از ابدال فوت شد گفت یا ولی اهللا د ودر رسی
است برو و اورا  هشود، فرمود که در خانۀ ما شخصی به شکستگی افتاد هکرد

پیش آن  هالسالم اورا از خان هبجاي آن ابدال نصب کن، خضر علی هبیرون آورد
ۀ ابدالیت مرتببه  هآورد که تا به یک نظر کیمیا اثر آنحضرت بینا گشت هزمان ۀیگان

ی چیزي دیگر نبود هبغیر از معرفت و محبت ال هشریف ۀرسید، چون در آن بقع
نصب گویند که عزل و . محروم نباشد  همین عنایت گشت که تا از خانهبنابر آن 

عزل  خواستند میرکرا هاقطاب و ابدال و اوتاد و سلب حال اولیا به دست ایشان بود، 
وا هیکی از مردان غیب در  هچنانچ دفرمودن میدیگري را بجاي او نصب  هنمود
ر بغداد هدر ش ١رفت، چون بر بغداد رسید در دل خود خطیر گشت که حاال می
حالش ازو سلب نمودند که تا  هیچ مردي نیست، آنحضرت دریافتهمچو سلف ه

  :آنحضرت افتاد  هوا بر درگاهاز 
  

  گذري میمعشوقۀ ما  ۀدر کوچ که اي
  

  

  ششکند دیوار میسر  پرحذر باش که
  

از  قبول شد که وي ۀیئتی به جناب آنحضرت توبهالتماس شیخ علی  هو ب
ر بیماري که اطباء از هبرفت و  هوا پرواز نمودهدر گذشتند که تا باز در تقصیرش 

آوردند که به مجرّد رسیدن  میبودند اورا به خدمت آنحضرت  میعالجش عاجز 
آنحضرت از  ةمنقولست عورتی که از فرمود هگشت چنانچ میدست مبارك شفا 

بغداد مصروع نشد و قیام بود تا حین حیات آنحضرت کسی در  هشفا یافتصرع 
فرمودة آنحضرت است که  هتمام آنحضرت بر شرع شریف انتظام داشت چنانچ

مگر در قدم  هادهمن بر آنجا ن هعلیه وسلّم برداشت اهللا ر قدم نبی جد من صلّیه
والیت و  ۀایت مرتبهبه ن هنیست و این اشار هرگز درآن راهنبوت که غیر نبی را 

قُدم  هلکُلِّ ولیٍّ لَ هقول هعلیه وسلّم است چنانچ اهللا پیروي و متابعت آن سرور صلّی
دیدند حالش  میر کسی را که خالف شرع ه و وانّی علی قَدمِ النَّبِی بدرِالکَمالِ

                                                 
 »حال « که : ب.  ١
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شما را  هر آئینهبود  میاي مردم اگر ادب شریعت نفرمودند  میو نمودند،  میسلب 
کنید و شما پیش من  می هخورید و ذخیر می هکردم آنچ میاز اعمال شما خبر 

ر و باطن شما است و از حضرت خضر هظا در هآنچ ١بینم میآید،  می همچو شیشه
یچ ولی را از آنحضرت مراتب اعلی و مساوات عطا هالسالم منقولست که  هعلی
ور است که حضرت غوث الثّقلین روزي در رباط خویش مجلس هو مش هنشد

یئتی و شیخ بقا بن بطو و شیخ ابوسعید قیلوي و هفرمودند که در آنجا شیخ علی 
م اکثر مشائخ هروردي وغیرهاب الدین سهشیخ ش و رورديهشیخ ابو نجیب س

کبار ذي الکشف واالسرار قریب صد تن حاضر بودند و آنحضرت باالي منبر 
 ه،علی رقبۀٍ کُلِّ ولّی اللّ هذهقدمی فرمودند که در اثناي سخن فرمودند  می سخن

قدم مبارك  هبه زیر دامن آنحضرت در آمد هیئتی به منبر برآمدهشیخ علی 
اي خود را در پیش داشتند و هاد و سایر اولیا گردنهگردن خویش ن رت را برآنحض

 هحضرت شیخ عبدالقادر قدس سرّاز شیخ ابوسعید قیلوي منقولست وقتی که 
و تعالی بر دل  هفرمودند حضرت حق سبحان کلّ ولی اهللا قبۀعلی ر هذهقدمی 

علیه وسلّم نیز  اهللا آنحضرت تجلّی کرد و از حضرت باري تعالی و رسول صلّی
 مالئکۀ مقرّبین محضر و تمامی اولیاء متقدمین و متاخّرین ۀو طائف آمد ازین خطاب

حاضر بودند و خلعتی در آنحضرت  همها هاحیا به اجساد و اموات به ارواح خود
و صفها در  ٢بودند هپوشانید و مالئکه و رجال الغیب آنحضرت را در میان گرفت می
پست نمود یچ ولی نماند مگر کسی که گردن خود هروي زمین  ٣و بر هوا ایستاده

  : تبی هاز عجم تواضع نکرد حالش سلب نمودند، چنانچ تا یک کسی که
  

  تش سر بتافهاز درگ که عزیزي
  

  

  

 تیچ عزّت نیافهر در که شد هب
  

 ٤دباشد نرسی هیچ ولی به این مراتب که دعوي بزرگی خود داشته بدانکه
 ینجازار بطهو شیخ ابوبکر بن  ذوالفضلِ العظیم من یشاء واهللاُ هیوتی هاللّ ک فضلُو ذال

                                                 
 آنچه» بینم « :  ب.  ١
 »بود « گرفته: ب. ٢
 »  آدمی  بر زمین «: ب.  ٣
 »نرسیده « : ب.  ٤
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یق مرید حضر هاست و در خواب بی واسط اهللاءکه از کمال اولیا هس سرّقدت صد
پیشتر صد سال احوال آنحضرت به مقال در  هگرفت هخرق هعنه شد اهللا اکبر رضی

ورش در قرن پنجم به بغداد هبود که شیخ عبدالقادر مردي عجمی است ظ هآورد
م باشد، چون کسی به ایشان برسد سالد شد که کمال او برتر از جمیع اولیا هخوا
و شیخ حماد  ٢عقیل منجی همرا فراموش نکنند چنانچ گوید که و ١رساندبمن 

بودند  هم اکثر اعیان اولیاي ذیشان نیز پیش از وقوع این امور نشان دادهدباس وغیر
بود که اي عبدالقادر امروز  هور رسید و شیخ تاج العارفین ابوالوفاء گفتهکه به ظ

خاموش باشد مگر خروش ر خروشی هد شد و هقت ماست آخر وقت تو خواو
د بود و از شیخ ابوالمظفّر اسماعیل منقولست که هتا قیامت در جوش خوا تو که

وي آنحضرت تشریف بردند و درخت  ۀیئتی به خانهروزي به عیادت شیخ علی 
آنحضرت در شدند  میبارور ن ٣ماند هوي از مدتی خشک شد ۀخرما که در خان

م درآن هتا  ٤که هبه زیر درخت دیگر نماز گزارد هزیر یک درخت وضو ساخت
ی که هر ماه هبار گرفت و آنحضرت فرمود هسبز شد هر دو درخت مذکوره هفته

نماید و اخبار وقوعی امورات در خود  میسالم  هشود اول به خدمت ما آمد مینو 
  :ه قول هسازد چنانچ میار هاظ

  ورهور او دها شهو ما من
  

  اتالی و تنقضی االّ تمرّ
  

  یاتی و یجري و تخبرنی بما
  

  فاقصر عن جدالی نیو تعلم
  

سلخ  هاب والد آنحضرت ناقلست که آخر روز جمعهشیخ عبدالو هچنانچ 
 هجمعی از مشائخ در صحبت آنحضرت نشست هستّین و خمسمأت هجمادي اآلخر سن

رجب ام ترا  همن ما ،بودند، جوانی خوبرو در آمد و گفت السالم علیک یا ولی اهللا
مردم بغداد  هکه تا در آن ما هیچ بدي و سختی مقدر نشدهنیت گویم که در من هت

  .ه ور رسیدهبه ظ هور به نظر مردم شکل شدهمچنین اکثري شهجز نیکویی ندیدند و 

                                                 
 »می رساند : ب. ١
 ندارد» منجی « : ب.  ٢
 ندارد» ماند « : ج .  ٣
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پسر خود را به خدمت آنحضرت گذاشت که تا  همنقولست روزي عجوز 
پیش فرزند خود ١همذکور ةو ریاضت امر فرمودند، بعد چند روز عجوز هدهبه مجا

از آنجا  هشد غرخورد و از کم خواري و بیداري زرد و ال میکه نان جو  ٢آمده دید
اي مرغی که آنحضرت هپیش حضرت غوث االعظم رفت طبقی دید پر از استخوان

 خوري می ٣به آنحضرت گفت یا سیدي تو گوشت مرغ هعجوز ه،ادهبودند ن هفرمودتناول 
 هادهاي نهست خود را بر آن استخوانو پسر من نان جو، حضرت غوث االعظم د

مرغی برخاست و بانگی برداشت و  یم،مر یهو ظامالع حیِاهللا ی ذنِای بِومقُفرمودند 
د بخورد و هخوا هرچهمراتب برسد  وقتی که فرزند تو به این هاي عجوز فرمودند

از شیخ ابوسعود منقولست که وقتی که ابوالمظفّر حسین تاجري پیش شیخ حماد 
تجارت شام  ةفتصد دینار را ارادهبضاعت  هر نمود که بهظا هآمد هقدس سرّ دباس
 هگشت تاجري غمگین باز ،مالت تلف باشد شوي وکه کشته  ٤گفت مرودارم، 

احوال خود عرض نمود، حکم شد برو که سالم و غانم  هجناب حضرت قادری به
 بحلروزي که در . زار دینار فروختهباز آئی ما ضامن ایم، رفت و بضاعت به 

در منزلی که آمد خوابی دید که  همانجا فراموش کرده هقضاء حاجت رفت صرّ به
 کاردي ا بههاکثري را به قتل رسانید و یکی از آن هنمودتاخت  هعرب برین قافل ۀطائف

که بیدار شد اثر خون در گردن خود دید و  ٥شخوابگردن این تاجر برید، چون از 
مانجا یافت، چون به بغداد آمد ه ٦هرفت صرّ هبه تالش صرّ همال خود را یاد آورد

 هاورا در بازار دیدآمد مترددي بود که اول به کدام شیخ مالزمت نماید، شیخ حماد 
بار  هفدهمحبوب خدا است و از درخواست  بین کهببدالقادر را گفت شیخ ع

ایشان خدایتعالی قتل تو که در بیداري مقدر بود به خواب مبدل نمود و تلف مال 

                                                 
 ندارد« مذکوره « : الف.  ١
 »آمده  دید« : ب.  ٢
 »گوشت می خوري « : ب.  ٣
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 »هوش « از : ب.  ٥
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رسید ابتدا فرمود که  همقرّر فرمود، چون در جناب حضرت قادری ١بر فراموشی
تا  بار درخواست کردم هفدهبه عزّت معبود که  ه،راست گفت هحماد به تو گفت هآنچ

  : دنسیان بدل ش هاب مال بهبه منام و ذ هظقتل یق
  

  ان را قادريهی دو جهادشاپ
  

  

  غیر تو کس را نزیبد قادري
  

رکه دو رکعت ه هکه حضرت غوث االعظم فرمود هگفت زابزّو شیخ عمر   
 هر یکی یازدهاخالص و کافرون  ةسور هبعد از فاتح ٢ر رکعتیهنماز گزارد و در 

یاد کند  و سالم گوید و مراعلیه وسلّم درود  اهللا بار بخواند پس بر پیغمبر صلّی
ر هگام برود و نام من گیرد و حاجت خود یاد کند  هن جانب عراق یازدآاز بعد
د و هر که در مصیبتی به دل به من استعانت خواه هشود و نیز فرمود مقتضی هآین

شیخ ابو عمر  هنام من ندا کند خالصی بخشم اورا ازآن مصیبت چنانچیا به 
صفر  هسیوم ما هشنب هوقتی روز س که اند هصریقنی و شیخ ابو محمد عبدالحق گفت

دو  هبودم که آنحضرت وضو نمود همت حضرت غوث االعظم در مدرسخد به
یبت بر آورد و یکی از نعلین چوبین که در پاي هبلند با  ٣ةنعر هرکعت نماز گزارد

یچ هکه آن نیز از نظر غائب شد،  هنمود ٤وا پرتابهمبارك آنحضرت بودند در 
 هبپرسد، بعد از بست و س معنی از آنحضرت نگشت که ینکس را مجال سوال ا

 نذراي از خز و مقداري از ه هیک من حریر و جام هاز بالد عجم آمد هروز قافل
گذرانیدند، حضرت غوث االعظم فرمودند که  هآنحضرت و نعلین مذکورین آورد

بودیم  هصفر مایان در را هسوم ما هشنب هاین نعلین از کجا یافتید؟ گفتند روز س
 هتمام اموال برد هما را غارت نمودند تا بعضی را کشت ۀقافل هزنان برآمدهرا هناگا

ه در آن وقت حضرت شیخ عبدالقادر کردند ک میقسمت  هدر یک وادي فرود آمد
عظیم شنیدم که  ةنذر آنحضرت معین نمودیم که درین اثنا دو نعر هرا یاد نمود

سوي  همضطرب گشتزنان سخت ها تمام وادي را در گرفت، دیدیم که رهیبت آنه

                                                 
 ندارد» فراموشی « : ب.  ١
 »گزارده و در هر رکعت « : ب. ٢
 ندارد» نعره « : ب. ٣
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باشد، بعد  هبر ایشان تاخت نمود زنانهدیگر را هآیند، دانستم که این طائف میما 
ازآن از ما گفتند که بیائید و مال خود را گرد آرید و مصیبت ما ببینید، رفتیم و 

آب تر نزدیک ایشان  و این نعلین به اند هافتاد هر دو سرداران ایشان مردهدیدیم که 
بزرگی است و از  هاین واقع دادند و گفتند که ما بازه مال ما را ب اهاست که تا آن
منقول است که روزي حضرت والد  ما اهللاهوعبدالرزاق رحم ابهشیخ عبدالو

کردند ترك نموده تا دیري غائب  میباب االزج شیر تناول که  هبزرگوار در مدرس
 کهاي علم لدنّی هزار درهفتاد هدند فتح شد بردل من بودند، بعد ازآن فرمو

 روزي فرمودند که شرق و. ر دري برابر وسعت آسمان و زمین استهوسعت 
من  هیچ ولی نماند که در آنوقت بهر و جبل مرا تسلیم کردند و غرب و بحر و ب

 تعالی از شیخ عبدالقادر هاز شیخ ابوالبرکات منقولست که حق سبحانتسلیم نکرد و 
اذن ه مگر بطن ر و باهیچ ولی تصرّف نکند در ظاهکه  هد گرفتهعنه ع اهللا رضی

حضرت  بصري از نقیب االولیا هعبداللّد آنحضرت و شیخ جمال العارفین ابو محم
و اخیار و که احباب و افراد خضر علیه السالم ناقلست که رجوع جمیع انواع اولیا 

است و  هعن اهللا دالقادر رضیاز حضرت شیخ عب ١ابدال و اوتاد و غوث و قطب باشد
 ٢باالتر از جمیع مراتب والیت است هین مرتبایشان از اعیان افراد احباب است و ا

قطب خارج باشند  ةگوید که مفردان جماعتی اند که از دایر میو صاحب فتوحات 
علیه وسلّم پیش از بعثت نیز از ایشان  اهللا صلّی ٣و خضر از ایشان است و رسول ما

 ۀو طاقی هبا برکت تر از خرق هو طاقی هیچ خرقهکه  هیتئی گفتهشیخ علی . بود 
   : تبی هیدم چنانچبدالقادر ندشیخ ع

  

  هکال هز طاق طارم گردون دوکس ربود
  

  

یکی محمهین شاد عربی  دگر محی الد  
  

که عزیمت اسالم کردم لیکن به خاطر داشتم که  هل یمن گفتهیکی از ا ٤هچنانچ
ل یمن به این سعادت مشرّف باشم، حضرت عیسی علیه السالم در هترین اهپیش ب

                                                 
 »باشند « : ب.  ١ 
 »باشد « والیت : ب.  ٢
 ندارد» ما « : ب.  ٣
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ل هترین اهب که الم آرکه در بغداد برو بر دست شیخ عبدالقادر اسخواب فرمودند 
  :بیت  هزمین است چنانچ

  ی قرب ربانیهمیران شو چو خوا هسگ درگا
  جیالنی هبر شیران شرف دارد سگ درگا که

 تعالی ها باشم لیکن حق سبحانهخواستم در صحرا تن می فرمودند که میو آنحضرت 
. اند هکرد هزار کس بر دست من توبهو تا حال صد  هنفع خلق از ما موعود ساخت

یا  باشد همن گذشت ۀر مسلمانی که بر مدرسهفرمودند که  میآنحضرت  نقولست کهم
عبدالرزاق فرزند عذاب گور و قیامت ازو تخفیف باشد و شیخ  ١است هروي ما دید

 هما کاغذي داد دست فرمودند که به میغوث االعظم آنحضرت ناقلست که حضرت 
تا قیامت  کهدیدم که نام مرید و اصحاب من  اء نظر،هبه مقدار درازي انت ٢شد

 را بتو هحکم شد که این هم ه،نمود ٣خود به من درست خواهند کرد درو ثبتنسبت 
یچ اصحاب من نزد هکه از مالک که خازن ممالک دوزخ است پرسیدم  بخشیدم و

عزّت و جاللت  قسم به فرمودند میست گفت نی و نیز منقولست که آنحضرت هتو 
شت هسوي ب او که قدم بر ندارم از پیش پروردگار خود تا روان نکند مریدان مرا به

عورت باشد و من در مغرب باشم  هنهاگر مرید من در مشرق بر اند هو نیز فرمود
بپوشم اورا از مغرب در مشرق و شیخ عمران ناقل است که وقتی که  هر آئینه
دست نمودم که اگر شخصی خود را مرید حضرت گویاند آنحضرت عرض  به

 اب حضرتاز اصحباشد تعداد او  هم از شما نپوشیده هباشد و خرق هشما نداد بیعت به
رکه خود را به من خود را نسبت کند قبول کند اورا حق هفرمودند  ه؟باشد یا ن
که  هاصحاب منست و نیز فرمود هان اورا و از جملهو تعالی و بیامرزد گنا هسبحان

یا از لنگر تو  هر که به آستان تو به اعتقاد رسیده هنمود هدهحق تعالی مرا مشا
را بتو بخشیدم و از شیخ عمر بزّاز  همه شدبا هیا نام تو به تعظیم گرفت هطعام خورد

فرمودند که لغزید حسین بن منصور حالّج و کسی  میمنقولست که آنحضرت 

                                                 
 »باشد « دیده : ب.  ١
 »باشد « داده : ب.  ٢
 ندارد» خواهند کرد درو ثبت « : ب. ٣
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ر هکردم و  میاو نبود که درآن زمانش دستگیري او کند، اگر من بودمی دستگیري 
  :که از مریدان من باشد و بلغزد مرکب او تا قیام قیامت دستگیري کنم 

  آیدل کرم بر سر الطاف هچون ا
  

  

  دم بخشایهبیند و  هم جرم گنه
  

  

نسبت ارادت خود درست  هعالیجا هبدین درگا مسلمانی کهبشارت بر 
 هدعوي بندگی دارد که تمامی اولیاء زیر قدم اویند و این پیر را ضمان توب هساخت

و مغفرت مریدان اویند و تمامی پیغامبران زیر لواي پیغمبر او باشند و احوال کمال 
  :١د تمام نباشدا سال ارقام نمایهاگر کسی سال هس سرّدحضرت غوث االعظم ق

  

  تا قیامت گر بگویم زین کالم
  

  

  ین ناتماموصد قیامت بگذرد 
  

است و زار یکی است و از بسیار اندکی هاز  همرقوم گردید تصار کهخالیکن بنابر 
 همین کافی است و پس بس چنانچهرس مقیاس علو مراتب ایشان ر سخن هبر 

که کرامات حضرت شیخ عبدالقادر  هان جامی در نفحات آوردموالناي عبدالرّحم
ایت بیرونست و به اتّفاق ثابت است، کراماتی هاز حد ن گونا گون که هعن اهللا رضی

و به اعتقاد راجی محمد  هاز مشائخ دیگر صادر نگشت هور رسیدهکه از ایشان به ظ
ن کرامات نیز اینچنی هکولوي که غالم و نثار خاکسار آنجناب است از کسی آیند

 :بیتی ساختم  هد شد، چنانچهنخوار هظا
  

  کراماتی کز عبدالقادر آمد
  

  ی نادر آمدیدیگر اولیاه ب
  

  

وقت اخیر به حضور اکثر مشائخ روشن ضمیر به موجب  منقولست که
 علیک بِتقوي اهللاِاب خلف خود آنحضرت وصیت فرمودند هطلب به شیخ عبدالو

الیعنی الزم است بر تو تقوي خدا و طاعت او  هو طاعتداً وال ترجوو  ه تَخَف اَح
و وکّل یچ یکی سواي خداي تعالی هم مدار از هیچ یکی و رجا همترس از 
ا را به حق تعالی و طلب کن هحاجت همهو بسپار  هو اطلب من ها الی اللّهالحوائج کلّ

یز مکن یعنی مترس هپرو  هوال تعتمد االّ علی هوال تتق باحد سوي اللّا را ازو هحاجت
 التّوحید اجماع الکل وحیدا التّخذو مکن مگر به خدا  هتکی ي خدا ویچ یکی سواهاز 

دات را بر توحید اتّفاق که جمیع مشائخ و سا یعنی الزم گیر وحدانیت خدایتعالی
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بودند فرمودند که برخیزید  هاست بعد از آن به اوالد خود که گرد آنحضرت نشست
روز  هکشبانید و آداب ایشان بجا آرید که رحمت عظیم در نثار است و یهجاي د

 هبعد از نماز عشاء شب جمع ه،بسیار فرمود الموت 1انا ال اُبالی بشی وال املک هقول
م ربیع هفتدهم به قولی هم یا سیزدهم به روایتی یازدهشتم یا نه هیا شنب هجمع

جري ه هاحدي و ستّین و خمسمأت همذکور است سن هم ماهقول ناآلخر اما اصح 
   :٢ تاریخ وفات حضرتجاودانی رحلت فرمود،  هاز دار فانی به قرارگا

  

  ازمان قطب اولی هشا و ٣سلطان عصر
  ااولی

  
  

  

  ز قیامت عالمتی وامد وفات آک
  

  تاریخ سال وقت وفاتش چو خواستم
  

  حدیث بگفتا قیامتی يز راوا
  

 حساب فتاد است تاریخش بههار صد و هسال والدت آنحضرت چ قولی که هب
 روز است و  هو ن هفت ماه، مدت عمر شریف نود سال و ٤باشد»  عشق «ابجد 

شود  می» عاشق«فتاد و یک باشد تاریخش هار صد و هکه سال والدت چ ٥قولی به
روز است و چون عاشق  هو ن هفت ماهسال و  هشتاد و نه ٦شود و مدت عمر می

مدت نود و یک سال به کمال عشق رسید تاریخ مدت گرامی آنحضرت  هعاشق ب
وحدانیت رسیده عین معشوق  ۀکامل گردید و چون عاشق کامل که به درج

   :ه باشد چنانچ می
  

  خود نبود بتی آن بود که ٧قوکمال ش
  نبود

  

  

  جاست همهان هطالب ومطلوب در ج هوگر ن

                                                 
 »یملک « وال: ب  . ١
 »وفات بیت « : ب.  ٢
 »خضر و « سلطان : الف.  ٣
 ندارد» باشد « : ب.  ٤
 ندارد» به قولی « : ب.  ٥
 » شریف « عمر: ج.  ٦
 »عشق« کمال : ؛ ج» کمال شوق بتی آن که خود نبود « : الف.  ٧
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 هگشت و تفاوت یک عدد مضائقی همعشوق ال بنابر آن تاریخ وصال آنحضرت نیز
   :ه تاریخ در یک بیت واقع شد هر سه هندارد چنانچ

  

  دینش کامل و عاشق تولّنس
  

  

   یهال قوصالش یافت معشو
  

  

شیخ ابو سعید مبارك در  ج بغداد است کهباب االز هۀ ایشان در مدرسکو قبر متبرّ
و حق تعالی آنحضرت  هیزار و یتبرّك ببودند  هحین حیات خود به آنحضرت داد

 مان تصرّفهم هبود بعد از وفات  هدر ایام حیات بر تمام عالم تصرّف داد هرا چنانچ
داخل بغداد  ر که صاحب حالهیافعی منقولست  از امام عبداهللا هاست چنانچ هداد

 اهللا محی الدین عبدالقادر جیالنی رضی هزیارت محبوب سبحانی حضرت شاباشد و 
تاریخ مردم به  ندوستان اکثرهنکند حالش سلب گردد و عرس آنحضرت در  هعن
 م است و برادر خورد آنحضرت که ابو احمدهفتدهکنند لیکن در بغداد  می ١مهیازد

که  هالحمد للّ هرحلت فرمود عنفوان جوانی به سراي جاودانیناکتخدا بود در  هعبداللّ
راجی محمد کولوي شبی در خواب به شرف جمال  گار شرمسارهاین مولّف گن

که بر قدوم میمنت لزوم آنحضرت به دیري سر  هذي کمال آنحضرت مشرّف گشت
و دست مبارك آنحضرت نیز براي تسلّی بر پشت غالم  هقدمبوسی نمود هادهن

خیال  هال ملحوظ بو تصویر نقش و نگار و مجلس و پوشاك آنحضرت تا ح هماند
 انتساب ارادت خود ٢به زعم خود هکه از روي خواب مذکور اهللاۀوالمنو دلپذیر است 

ذکر و فکر احوال آنحضرت  اکثر اوقات به هآنجناب مختص و منحصر دانست به
  :اشتغال دارد 

   ان ماستهمین در دهگویا زبان براي   تر صبح و شام نام تو ورد زبان ماسه
 آنحضرت ةاشم جلیسري نبیره درت میر محمر سیدي سندي حضهاعتبار ظا هب

دامن  هبه آنحضرت بودند شیخ خود دانست هرا که به اکثر عبادت و ریاضت مشاب
 ندي دوهزبان  د نوشت و چون در مصیبتی بههمفصل خوا هایشان در گرفتم چنانچ

بودم که مزار شریف  همتضمن اوصاف آنحضرت غوث االعظم درست ساخت کبت
 ۀمطلوب ۀاز اشکال خیلی محال دنیوي که صل هاگان آنحضرت نیز به خواب دیدم و

                                                 
 ندارد» یازدهم « : ب.  ١
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دیگر آراستم که شبی ١آن چون یک کبت بود خالص یافتم و بعد از هکبت مذکور
وسلّم نیز مشرّف علیه  اهللا به شرف دیدار محبوب پروردگار حضرت پیغمبر صلّی

م هبه عاقبت  آن امیدي قوي دارم که خداي تعالی تصدق آنحضرتگشتم بنابر 
  :بیت  هبخشد، چنانچ مغفرت

  است همارا حق باوبخشید من غالم او را که  است همردم را چو نور دید جیالنی که هشا
 هوکرم هی بمنّهدانم ال هخواب مذکور ةتوفیق این تالیف نیز از برکت و ثمر و
     :خیر و عافیت انصرام تمام و قبولیت مدام باشد، بیت  به
  جرت که احوال حضرت نوشتهز         تسن گذش هل و  نهزار و صد و چه

  : بیان اوالد حضرت غوث االعظم
ین عبدالوشیخ سیف الدس سرّهبزرگترین فرزند حضرت غوث  :هاب قد

 هشعبان سال پانصد و دوازد هما العزیز اند، والدت ایشان در ماهس سرّقد االعظم
بعد حضرت  هنمودري و باطنی از والد بزرگوار خود کسب هو علوم ظا هبودجري ه

پنجم و دند و وفات ایشان بست فرمو میآنحضرت وعظ  همدرس در االعظم غوث
و قبر ایشان در بغداد است و ایشان را  هجري بوده هشوال سال ششصد و س هما

ر یکی هشیخ ابومنصور عبدالسالم دوم شیخ ابوالفتح سیلمان که دو پسر بودند یکی 
  .عالم و عامل کامل بودند

 ريهجمیع علوم ظا که :ه قدس سرّ حمان عیسیین ابوعبدالرّشرف الدشیخ 
ر اسرار در علم هو کتاب جوا هماجد خود کسب نمود باطنی در خدمت والد و

کتاب فتوح الغیب به  هتصنیف ایشان است و حضرت غوث االعظم قدس سرّ هصوفی
جري در مصر ه هفتاد و سهوفات ایشان در سال پانصد و  ه،ایشان تصنیف کرد تهج
  .هبود

شیخ شمس الدکسب  و ایشان نیز :هس سرّین ابوبکر عبدالعزیز قد
متوطّن  هو جانب سنجار رفت هري و باطنی از والد بزرگوار خود نمودهظا ٢موعل

  .شدند 
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شیخ سراج الدین ابوالفرح عبدالجبو ایشان تحصیل جمیع  :هس سرّار قد
 ١مفتی عراق بودند و قبر ایشان در بغداد هخدمت والد شریف خود نمود از علوم
  . است

٢ین ابوبکرشیخ تاج الدعبدالرزسال  والدت ایشان در :هس سرّاق قد
 ري و باطنی از پدر بزرگوار خودهو علوم ظا هبود٣جريهشت هپانصد و بست و 

خود مدت  ٤اولیاء صاحب کمال بودند و از حیاي پرورگار ةقدو هحاصل نمود
 هششصد و بست و س هشوال سن هوفات ایشان در ششم ما هباال نکردسر سی سال 

است و ایشان را پنج  ت غوث االعظمو قبر ایشان نزدیک قبر حضر هجري بوده
یکی شیخ ابو صالح نصیر، دویم شیخ ابوالقاسم عبدالرّحیم، سوم ابو  -پسر بودند

که ایشان به صورت  هارم ابوالمحاسن، پنجم شیخ جمال اللّهمحمد اسمعیل، چ
ر یکی از خدمت والد ماجد و شیخ هحضرت غوث االعظم بودند و  همشاب

  .ه کامل و مکمل شد هم صوري و معنوي نمودا کسب علوهاب عم خودهعبدالو
ري و باطنی در خدمت والد هعلوم ظا :هیم قدس سرّهق ابراشیخ ابواسح

به جمیع اوصا ف موصوف بودند و وفات ایشان بست  هبزرگوار خود کسب نمود
  .است هو قبر ایشان در واسط هجري بودهسال شش صد  هذي قعد هو پنجم ما

دشیخ ابوالفضل سی محمري و باطنی در هعلم ظا : هس سرّد صالح قد
وفات ایشان در بغداد است،  هکامل گشت هخدمت والد بزرگوار خود حاصل نمود

  .ه در بعض نسخ ذکر ایشان نکرد
ثمان و  هوالدت ایشان در سن:  هقدس سرّ عبداهللا٥حمانعبدالرّابوشیخ 

محدث و  هو علم صوري و معنوي از پدر بزرگوار خود سند کرد هبود ئۀخمسما
فت هشتاد و هصفر سال پانصد و  هفتم ماهو وفات ایشان بست و ٦بود هفقی

                                                 
 »در بغداد قبر ایشان است « : الف.  ١
 ندارد» ابو بکر « : الف.  ٢
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و قبر در بغداد است و ایشان را دو پسر بودند یکی شیخ ابو محمد  هجري بوده
ر یکی از والد ماجد و عم خود هعبدالرّحمان دوم شیخ ابومحمد عبدالقادر که 

  .کامل بودند هحاصل نمود ١ر و باطنهشیخ عبدالرزاق علوم ظا
والدت ایشان در ششم ربیع  : هس سرّشیخ ابو ذکریا یحیی قدل سال االو

 هري و باطنی از والد بزرگوار نمودهجري بود و اکتساب علوم ظاه هپانصد و پنجا
و قبر  هجري واقع شدهکه وفات ایشان در شب برات سال شش صد  ٢کامل بودند

  .اب استهایشان در بغداد متّصل قبر برادر ایشان شیخ عبدالو
فرزند حضرت غوث االعظم اند  نآخری :ه قدس سرّ شیخ ابونصر موسی

و علوم  هجري بوده هل سال پانصد و سی و نوالدت ایشان در سلخ ربیع االو و
متوطّن شدند  هبه دمشق رفت هو باطنی از والد ماجد خود تحصیل نمود ريهظا

و قبر  هدر دمشق بود هژدهجمادي اآلخر سال ششصد و  هشب غرّ نوفات ایشا
 هدر جمیع اوالد آنحضرت عالم و کامل بودند چنانچ ،دمشق است شان نیز درای

   :بیتی ساختم 
  

  اوالد حضرت غوث اعظم هشد
1  

  

   عالم عامل و کامل به عالم که
  

   :ه الن جناب حضرت قادریمتوس یذکر بعض
 مرید شیخ تاج العارفین از کبار مشائخ بطایح اند و:  هیئتی قدس سرّهشیخ علی 

و  ٣زارهنکی و ایشان مرید شیخ ابوبکر بن بد ششیخ ابومحم ایشان مریدو ابوالوفا 
م اند و مدام به جناب حضرت هعن اهللا اکبر رضی ٤مرید اویسی حضرت صدیقایشان 
 قبۀرقدمی هذه علی گرفتند و وقتی که آنحضرت  می هفائد هاالعظم قیام داشتغوث 

 قدم آنحضرت بر گردن خود هفرمودند اول کسی که باالي منبر رفت کلِّ ولی اهللا
  .ایشان بودند  هادهن

                                                 
 ندارد » ظاهر و باطن : ب.  ١
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رفتند، دیدند که میان مردم دو  میر ملک همنقولست که روزي شیخ به ن
گفتند بگو اي  هگذشت همرد ناست، ایشان بر آ هنزاعی افتاد هبر اثبات قتل مرد یهد

حاضران  هبه شیخ گفت چنانچ هبرخاست و چشم کشاد هخدا که آن مرد ةبند
اگر مقابل  و مرویست که رداست و بیفتاد و بم هشنید که مرا فالن بن فالن کشت

کسی شیر آید و او نام ایشان را بگیرد شیر برگردد، وفات ایشان در سال پانصد و 
   .و مدت عمر صد و بست سال و قبر در زیران است  هودجري بهار هشصت و چ

که شبی در  هعثمان و ایشان گفت نام ایشان :هس سرّی قدنقابو عمر صری
وا پنج هبودم دیدم که در  هفتادبر پشت ا هسمان نمودصریقین روي سوي آ

خزائن کل شئی وما تتنزّل االّ بقدر  هسبحان من عندیکی گفت که گذرند  میکبوتري 
 گفت میو دیگري  ديهثم  هخلق 1سبحان من اعطی کلّ شیءگفت  میو دیگري  معلوم

سبحان من بعث گفت  میو دیگري  هو رسول هاللّ کان ما نیا باطل االّالدفی  ما کلّ
یا  گفت میو دیگري  وسلّم هعلی اهللا م محمد صلّیهعلیو فضّل  هعلی خلق ۀحج األنبیاء

 رب کریم یعطی الجزیل و یغفرالذّنوب العظیم کم قوموا الی ربکمعن موال لغفلۀل اها
 هعزم ارادت داشتم که ناگا هچون آنرا شنیدم بیخود شدم و دوستی دنیا گذاشت

جیالنی  مرا به جناب حضرت شیخ عبدالقادر هحضرت خضر علیه السالم آمد
 هاطّالع نمود همذکور ۀدر بغداد برد که تا آنحضرت از احوال ماضی هعن اهللا رضی
   .عنایت فرمود  هو خرق هطاقی

از سادات حسینی و کبار مشائخ  : ٣هس سرّقد یلويقابو سعید ٢شیخ
. اند هعبدالقادرجیالنی پوشید هارادت از حضرت غوث الثّقلین شا ۀعراق اند و خرق

به دست یکی از مریدان  قی پر از آب کهرفتند و ابری میارت هت طهروزي بج
 الحالایشان بود ابریق بیفتاد و بشکست، چون شیخ دست خود را بدان ابریق کشید فی 

ارت کردند، همان نوع پر از آب درست گشت که تا از آن آب طهچنانکه بود 
  .است هدر قیلوی ٤و قبر ایشان هجري بودهفت هو  هوفات ایشان در سال پانصد و پنجا
                                                 

 ندارد» کل شئ « : الف.  ١
 ندارد» شیخ « : الف.  ٢
 ندارد» قدس سره « : الف.  ٣
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است و از مریدان  هیت ایشان ابو عبداللّکنّ :هس سرّشیخ قضیب البان قد
 قاضی ه،بسیار آشکار شد هخوارق عجیبکامل حضرت غوث الثّقلین اند و از ایشان 

ي موصل مقابل ها هموصل که به ایشان انکار تمام داشت روزي ایشان یکی از کوچ
ید سپرد تا به حاکم با هگفت که ایشان را گرفت هقاضی آمدند، قاضی ایشان را دید

دید که به صورت کُردي برآمدند چون قدري پیش آمدند  هناگا ،سیاست رساند به
ا هبرآمدند، چون نزدیکش رسیدند به صورت یکی از فقیب هاعرابی م به صورت

قضیب  ١هفرمودند که اي قاضی به کدام گنا ر شدند، چون به قاضی رسیدندهظا
مرید  هود تائب گشتسپاري؟ قاضی از انکار خ میالبان را براي سیاست به حاکم 

گفتند که قضیب البان نماز  هایشان شد و پیش حضرت غوث االعظم قدس سرّ
در سجود است، وفات ایشان  هکعب ۀسر او بر در خان همیشهگزارد، فرمودند که  مین

  .و قبر او در موصل است هجري بودهفتاد هدر سال پانصد و 
از اهل کرامات و خادم حضرت غوث :  هس سرّشیخ احمد بن مبارك قد

ضرت غوث جو چون  اند هعن اهللا رضیین عبدالقادر جیالنی محی الد دسی قلینالثّ
را براي  ع خودفرمودند ایشان مرقّ میکرسی جلوس  وعظ بر تاالعظم بجه

وفات ایشان در سال پانصد و هفتاد هجري  ،کردند می ٢آنحضرت بر کرسی فرش
  .بوده

یت ایشان ابوالفرح و نام پدر ایشان کنّ:  هس سرّبغدادي قد ٣صدقهشیخ 
حسین و مقیم بغداد بودند که همیشه در مجلس حضرت غوث االعظم حاضر 

  .وفات ایشان در سال پانصد و هشتاد و سه هجري بوده ،گرفتند میگشته استفاده 
عالیه و مرید شیخ تاج  ٤صاحب کرامات : هس سرّشیخ بقا بن بطو قد

مدام در مجلس حضرت غوث االعظم شیخ عبدالقادر جیالنی ابوالوفا اند و  العارفین
بودند و از ایشان منقول است که روزي آنحضرت باالي  میعنه حاضر  اهللا رضی

ل پایۀ منبر حضرت رسول دیدم که بر او ،منبر براي وعظ تشریف فرمودند
                                                 

 ندارد» گناه « : الف.  ١
 ندارد» فرش « : الف.  ٢
 بغدادي» صدیقه « : الف.  ٣
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پانصد سال ه وفات ایشان ب ،اند هم با اصحاب خود بر آنجا نشستلیه وسلّع اهللا یصلّ
  .باب طوس که دیهات نهر ملک است ه و سه هجري بوده و قبر دراو پنج

از کمال مریدان :  هس سرّالقاید قد ابنه ب فالمعرو ١د االوانیمحمشیخ 
یاهللا عنه است چنانچه در فتوحات مکّ انی حضرت شاه عبدالقادر جیالنی رضیقطب رب 

 گفتند می حضرتال بعنه ایشانرا مقرّتعالی اهللا  االعظم رضی مذکور است که حضرت غوث
 تهد گفت که همه چیز گذاشیابن قا ،ستند از مفرداید بن قافرمودند که محم میو 

 ،غیرت گرفت مرا ،٢اي دیدمپحضرت آوردم ناگاه پیش روي خود نشان ه روي ب
من سابق  چونکه اعتقاد داشتم که هیچ کس بر ؟گفتم که این نشان قدم کیست

  .است خاطر من تسکین شد موسلّ لیهع اهللا ینشان قدم نبی صلّ نیست گفتند این
شیخ ابوالسمشائخ کبار و مرید حضرت غوث  از : هس سرّعود بن شبلی قد

مریدان خود  عود باسالو در فصوص منقولست که شیخ ابو اند هعن اهللا رضی االعظم
ا داده است امف مملکت تصرّ ت پانژده سال که خداي تعالی مرا درکه مد گفت می
گفت من  ی؟کن میف ند از وي پرسید که چرا تصرّیاقن بروزي ا ،ف نکرده امتصرّ
  .ف کندحق سبحانه تعالی گذاشته ام هرچه خواهد تصرّه ف را بتصرّ

نام ایشان عثمان بن مرزوق بن حمید :  هس سرّشیخ ابو عمر قریشی قد
س االعظم قدذهب شاگرد و مرید حضرت غوث حنبلی م ،بن سالقه است

ده مخدمت ایشان آه منقولست که سالی رود نیل طغیانی نموده اهل مصر ب .اند هسرّ
شیخ بر کنار رود نیل آمده از آب آن طهارت نمودند که  ،نمودند بالتماس کمی آ

خدمت ه چون در سال دیگر آب نیل کمی کرد باز ب ،فی الحال آب آن کم شد
ی که قآب ابریه شیخ در آنجا رفته ب ،نمودندایشان آمده درخواست زیادتی آب 

 هاي برکت ههمراه داشتند وضو ساختند که همان ساعت آب نیل زیاده گشت و ب
هجري فات ایشان در سال پانصد و شصت و چهارو ،عا شدایشان زراعتها موافق مد 

  .در مصر استعلیه  تعالی اهللاۀرحمام شافعی واقع شده و قبر ایشان نزد قبر ام

                                                 
 المعروف به  » محمد بن القاید « : الف.  ١
 دیدم» خود « پاي : ب.  ٢
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د بن نام ایشان عبداهللا بن محم : هس سرّین المقدسی قدالد قموفّ شیخ
 اهللا رضیادشاه مشائخ حضرت غوث االعظم پمرید و شاگرد  ،الحنبلی استۀمقدا

در  ١وفات ایشان ،صاحب تصانیف و جامع علوم ظاهري و باطنی بودند ،بودهعنه 
  .سال شش صد و بست هجري بوده

شیخ محمبطاکی است و مرید شیخ عبداهللا  : هسرّ سد احمد الجونی قد
 و خوشخوعنه که نهایت خوشرو  اهللا شیخ عبداهللا مرید حضرت غوث االعظم رضی

  .ش صد و پنجاه هجري بودهشوفات ایشان در سال  ،بودند
نام ایشان شعیب بن حسین است و  : هس سرّشیخ ابو مدین مغربی قد

 و از بزرگان مشائخ٢بودند ین عربیابو العزي مغربی و پیر شیخ محی الد مرید شیخ
منقولست روزي شیخ ابو مدین در بعضی از  .زمین مغرب و صاحب کشف بودند

 ی اشهدك و اشهد مالئکتکانّ هماللّگردن خود را پست کردند و گفتند  دیار مغرب
 اهللا چون یاران ایشان سببش پرسیدند گفتند که شیخ عبدالقادر رضی اطعت ی سمعت وانّ

صحاب ان بعضی آ بعد از اهللا ولی کلّقبۀرقدمی هذه علی فرمودند  عنه در بغداد
حضرت غوث اعظم که از بغداد رسیدند شهادت دادند که حضرت غوث االعظم 

  .٣هجري بوده وفات ایشان در سال پانصد و نود.  همانوقت آنرا فرموده بودند
شیخ محی الدهس سرّین عربی قد : ابن علی بن  د و هونام ایشان محم

والدت ایشان در مرسیه از بالد اندلس شب دو شنبه هفدهم رمضان  و است عربی
ه ایشان ب ۀنسبت خرق و سال پانصد و سی و هشت و یا پانصد و شصت هجري

د القصار نسبت از شیخ ابو محمرسد و این  میقلین حضرت غوث الثّه واسطه بک ی
است و بعضی گفته که بی واسطه مرید حضرت غوث االعظم اند و قول  الهاشمی

الم بی حضرت خضر ه نسبت دیگر ایشان در خرقه باست و  ل صحیحاوعلیه الس
کتاب المالبس خود  ین عربی درکه شیخ محی الد منقولست رسد و می ٤واسطه

ف را از دست ابوالحسن علی بن عبداهللا بن جامع تصو ۀکه خرق اند هذکر کرد
                                                 

 ندارد» ایشان « : الف.  ١
 ندارد» بودند « : ج.  ٢
 »بود « : ندارد ؛ ب» بوده « : الف.  ٣
 ندارد» بی واسطه « : ب، ج.  ٤
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گفته  ،و تصانیف شیخ از پانصد زیاده استعلیه السالم  پوشیده ام و او از خضر
که از شیخ محی الدین و شیخ شهاب الدفاق هما باهم اتّس سرّین سهروردي قد

بدون  دیگري نظر کردند وه یشان بز اهر یکی ا و افتاد ١در راهمالقات و اجتماع 
ین پرسیدند گفتند ایشان را از حال شیخ شهاب الد ،کالم فیما بین مفارقت نمودند

شیخ م است و لیه وسلّع اهللا یصلّ اهللا ت رسولي است که از سر تا قدم پر از سنّدمر
ایشان  وفات ،ین را از حال ایشان پرسیدند فرمودند که دریاي حقائق استشهاب الد

 ل ششصد و سی و هشت و یاخر ساشهر ربیع اآلم یست و دویدر شب جمعه ب
ون است که الحال سدر جیل قا شصت و پنجاه هجري در دمشق بوده و قبر ایشان

  .ه مشهور استیصالحه ب
یت ایشان کنّ:  هس سرّد بن اسحاق قونیوي قدمحم ٢بنلدین شیخ صدرا

ین قطب الد ین عربی اند و موالنالی است و بهترین مریدان شیخ محی الدابوالمعا
کمال داشتند ۀع مرتبف و تشرّعالمه در حدیث شاگرد ایشان است و در تصو، 

ت امامت نماز ت بسیار بوده که وصیین رومی و ایشان محبجالل الددرمیان موالنا 
  .ایشان کردهه خود ب

عادات است یت ایشان ابوالسکنّ:  هس سرّیافعی قد٣امام عبداهللا بن اسعد
 من است و مدام در حرمین شریفین قیام داشتندیاصل ایشان از  ،ینالدف یلقب نصو 
اهل تصانیف بودند و نسبت ارادت ایشان  شافعی مذهب و صاحب کرامات ازو 
 ،رسد می عنه اهللا حضرت غوث االعظم شیخ عبدالقادر جیالنی رضیه واسطه ب چند هب
ن از آ از بعد اند هل خرقه از شیخ مسعود حادي گرفتاوین شیخ ابوالحسن نورالد

و در اکثر تصانیف خود احوال کمال حضرت  اهللا عبداهللا یمنی طواسی رحمهمعلی بن 
وفات ایشان  و اند هجناب آنحضرت نوشته و اعتقاد و ارادت خود ب قلینغوث الثّ

 در شب یکشنبه بست و یکم جمادي اآلخر سال هفتصد و شصت و هشت هجري
   .در جوار قبر فضیل عیاض واقع گشت همه معظّمکّه بی بوده و قبر در مزار معلّ

                                                 
 ندارد» در راه « : ب .  1
 ندارد» بن « :  ب.  2
 ندارد» اسعد بن « :  الف.  ٣



 
 
 

 
  151     اخبارالجمال 

 گفتند میایشان را شیخ عبدالقادر ثانی  : هس سرّقد١مخدوم شیخ عبدالقادر
چونکه  ،رسد میقلین حضرت غوث الثّه هفت واسطه به و نسب شریف ایشان ب

پدر بزرگوار ایشان شیح محمد بن سید د علی بن د شاه میر بن سیمسعود بن سیدسی 
احمد بن سید صفی الدین بن سید سیف الدین بن شیخ عبدالوهاب بن سیاداتدالس 
عنه است و جامع علوم ظاهري و باطنی  اهللا د عبدالقادر جیالنی رضیحضرت سی

خراسان و از آنجا به اُچه ملتان تشریف ه صاحب کرامات بودند و از بغداد ب ،بوده
 شرفه دست ایشان ب عصات بر ار و مسلمینکفّ ۀآورده سکونت ورزیدند و جماع

ف شدند چنانچه شیخ عبدالحق دهلوي القادري در اخباراالخیار اسالم و توبه مشرّ
و  قلین بودندنوشته که شیخ عبدالقادر ثانی در والیت وارث حقیقی حضرت غوث الثّ

هفتاد و هشت سال رسیده بود که تا هیژدهم ربیعبه ت عمر شریف ایشان مد لاالو 
اُچه ملتان است و ایشان را دو  و قبر در سال نهصد و چهل هجري وفات یافت

وفات ایشان پنجم و عارف کامل بودند ٢کهشیخ عبد الرزاق یکی  -پسر بودند
د زین العابدین که دویم سی .هجري بودهجمادي اآلخر سال نهصد و چهل و دو 

 د زین العابدینسی ٣ه و ازدرحلت فرموعقبی ه دنیا ب در حین حیات والد خود از دار
پسري ماند سیسال ایشان تا حال برقرار و بحال است و شیخ اند نام که د محم

عبدالرزادة پدر بزرگوار خود بودند و ایشان را اق را پسري بود حامد نام که سج
پدر بزرگوار خود در حین  ٤فرمودةین ابوالحسن که از پسري بود شیخ کمال الد

ده سال عهم ذیقنبست و  ینوفات شیخ کمال الد ،اده نشین شدندت آنها سجحیا
   . فاق افتادنهصد و هفتاد و هشت هجري اتّ

ن جیلی است ید حسد عمر بن سیابن سی:  هس سرّی قدتشیخ عبداهللا به
ین محی الد دقلین سیحضرت غوث الثّه ب٥سلسلهدوازده ه نسب شریف ایشان بو 

 عمره خود پوشیده و ب يبطن بعد بطن از آبابه ارادت  ۀرسد و خرق میعنه  اهللا رضی
                                                 

 »ثانی « عبدالقادر: ج.  ١
 »یکی عارف کامل بودند نام ایشان « : ب.  ٢
 » د زین العابدینه و از سیدعقبی رحلت فرموه دنیا ب که در حین حیات والد خود از دار« : ب.  ٣
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ه هندوستان تشریف آوردند و به طلب الهی از بغداد برآمده به پانژده سالگی ب
ه که از تکمال علوم ظاهري و باطنی رسیده در موضع بهه صحبت اکثر مشائخ ب

این است که هر خوارق ایشان مشهور  است سکونت ورزیدند و ازتوابع دهلی 
کرد بیرون موضع مذکور اورا نابینا یا  میدر آمدن موضع ایشان  دزدي درخواست

ماند  میان موضع محفوظ بوده مسرور کّسآفت دزدي همه ه یافتند که تا ب میمرده 
صد سال تجاوز کرده بود که تا روز جمعه دهم ربیع  ت عمر شریف ایشان ازمد و

ع ضمو رت یا هشت هجري وفات یافت و قبر دسی و هف ل سال یکهزار واالو
  .ه استتبه

نسب شریف :  هس سرّجلیسري قدمغربی د هاشم محم ١حضرت میر
 اهللا قلین شیخ عبدالقادر جیالنی رضیحضرت غوث الثّه ب مهژده ۀواسطه ب ایشان
د عبداهللا بن سی دد غیالن بن سید محمچونکه پدر بزرگوار ایشان سی ،رسد میعنه 
د د جرمونی بن سید محمد حسین بن سیابراهیم بن سی دبن سی ٢د عمربن سی احمد
دمحم دیوسف بن سی عبدالخالق بن سید عبدالرزاق بن سید مسعود د میمون بن سی
دبن سی محمدد بن سی عبداهللا بن سید عمر بن سید بند محم سد ید حسن بن سی
محمد صالح بن سیقلین شیخ عبدالقادر جیالنی غوث الثّ ادات حضرتد الس
اق عبدالرز دد ابوصالح نصر پسر سیاست موافق اکثر نسخه سیتعالی عنهم  اهللا رضی

نسب ایشان معلوم شد که  ةر است لیکن از شجرمقرّ ولد حضرت غوث االعظم
سی٣هواسطی بنیز د صالح نام د محم اصل مولد  ،ب نداردپسر آنحضرت است تعج

جمیع ه صغر سن حفظ قرآن نموده به همانجا ب ایشان از والیت مغرب است و در
 ءخود تا انتها يارادت از آبا ۀدند و نسبت خرقشعلوم ظاهري و باطنی فائق اقران 

معمورة  کثريجوانی از وطن خود برآمده ا اوائل٤درحضرت غوث االعظم دارند 
تا در عهد بادشاه اورنگ زیب عالم گیر در هندوستان  هسیاحت رسانده عالم را ب
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ادشاه موصوف پل در حضرت اجمیر رونق افزا شدند که وا و فرموده ١ارزانتشریف 
آنحضرت در  ،دکهن آمده بود ةاراده از دهلی ب داشت میدولت  ةنیز همانجا دایر

نقلست  .گیرند داخل شدند میمسجد جامع کهنه که مسافران در آنجا سکونت 
د رسیدن تفتیش فرمودند که چون حضرت در مسجد مذکوره داخل شدند به مجرّ

ساکنان آنجا اظهار ساختند که در  یا جاي دیگر؟ شود مینماز جمعه همین جا 
اولیا از زبان مبارك  ةآن قدو ،خواند میبادشاه نیز همونجا  ،شود میمسجد نو 

مردمان مستمعان  ،د خواندهفرمودند که فقیر نماز جمعه در همین مسجد خوا
؟خواهد شدب شدند که بدون اجازت بادشاه چگونه جمعه درین مسجد متعج 

 اريید و وقت تیسبعد انقضاء آن روزها جمعه ر د؛ار روز باقی بودنهفاقا در جمعه دو چاتّ
 کردند و می یشبراي آراستگی فرّاشان در مسجد کهنه آمده جاروب ک ،نماز آمد

ان مسجد پرسیدند که امروز موجب سکّ ،فراش مشغول شدند نیز در آراستگی
 ورضموجب امر حه د که بنخالف معمول گفت ؟تدرینجا سبب چیسگسترانی فرش 

شود  میت ت طلب شده مرمعمل آمده که ستون مسجد نو اندکی مرمه پر نور ب
آنحضرت  نهمه کسان فرمود کرد، امروز نماز جمعه جهان شاه همین جا خواهند

 .ظهور آمدهه آنحضرت ب ةکه روز اول فرموده بودند به یاد آوردند که این فرمود
وقتی که از نماز جمعه فارغ شدند آنحضرت از اندرون مسجد بیرون آمده با 

ف نعال براي معمول حلقه صصل مسجد متّصحن  ةیشان خود بر کنارومریدان و در
روز هزار عالم از شهر و لشکر داخل  ارهچ دو ۀدر همین عرص ،دنجلس شدننموده م

بودند مگر مرید غیر مرید آنچه که در  در حلقه اکثر از مریدان، بیعت شده بودند
ی اگر تنها بادشاه در مسجد ماند موجود بودند جمله در حلقه داخل شدند حتّ زنما

 ،نیز بادشاه احوال کمال آنجناب شنیده از اندرون مسجد طرف حلقه اراده کرده
موجب ه ب ،این سگ دنیا در حلقه جا ندهندضرت همه را منع فرمودند که براي آنح

 ،شد میشاه جاي دبانگردیده که براي  كارشاد آنحضرت احدي از حلقه متحرّ
همه نمازیان که  هاي شت آنحضرت آمده نعلینپنیافته پس جاي آخراالمر در حلقه 
آنجا صاف کرانده غاشیه انداخته بر او بادشاه موصوف منجلس  آنجا افتاده بودند
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 حضرت غوث االعظم ١......یک ذکر و قضا  ۀدر مراقبه سر فرو برده تا بودن حلق گشته
 .بر این وجه نشسته ماند نشنیدصواب بنا  براي خواند میکه همراه ذکر در حلقه 

طور معمول خاندان ه قدمبوسی و مصافحه ب ها هوقتی که فراغ از حلقه یافتند هم
برخاسته بر قدوم مبارك آنحضرت  همه دیار وغیر مریدان ادا نمودند بادشاه از جا

 ،بوسه داد و جبین مالیده عرض نمود که در حریم حرم بنده قدم رنجه فرمایند
باز از طرف  ،رود میاهل دنیا گاهی ن ۀانه خد که فقیر بونموده فرمابا حضرت 

رادت اخود عرض نمود که بیگمات حرم آرزوي زیارت قدم آنحضرت بنابر  ۀاهلی
 من در خواب ها همین وجاهت ۀدارند که امشب جمال با کمال آنحضرت اهلی می

 ،اطر مبارك گذشت قبول فرموده خعرض نمودن بادشاه ب ،صواب مشاهده نموده
ده در محل سراي برده همه بادشاه عالمگیر حضرت را بر تخت خود سوار کر

بادشاه  ۀاهلی ،ی نمودند و بوسه دادندیسا یگمات بر قدوم میمنت لزوم جبههب
که موصوف احوال خواب که شب دیده بود اظهار نمود که امشب در خواب دیدم 

 حضرت غوث االعظم ،اند هحضرت غوث االعظم تشریف آوردند و آنحضرت نیز همرا
دست مرا گرفته در دست مبارك شما سپردند که اي فرزند این مرید من است این 

خود دست من گرفته تلقین فرمودند  موجب ارشاد جد هآنحضرت ب ،را تلقین بکن
موجب استدعا و  هآنحضرت ب ،ف گشتمهمین شباهت و لباس بودند که مشرّه ب

بعد شرف اندوزي  ،دندسرفراز و ممتاز نمو را به شرف بیعتارادت آن نیکبخت 
شاهانه بود بر ف کلّمي پیش کش آورد که بر هر خوانچه پوشش ها هبیعت خوانچ

حضرت  بودبهتر دو خوانچه که قریب آنحضرت نهادند پوشش آنان از همه 
ده مالحظه فرموده دید که از هر دو خوانچه در یا کرانوشش صاحب همه را پو

رخ و سفید و در دیگر اقسام قسم پر کرده بود و در دیگر زر س رقم جواهر هریکی 
حضوري یک یک  ها هند و بر آن هر دو خوانچدغیره بو پوشاك و هاي پارچه

همون دو  حضرت صاحب هیچ قبول نفرمودند ،تسبیح سلیمانی نیز داشته بود
ت خت اي همین دنیابر ریگرفتند و فرمودند که فق بازتسبیح سلیمانی از خوانچهاي 

سلطنت تحت فارس که وطن فقیر بود ترك نموده آمده است این را از حرف فقیر 
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موافق اجازت  ،هر چند مبالغه کردند قبول نفرمودند ،مساکینان بدهنده خیرات ب
ف نمودند و بر همون تخت سوار حضرت همه نقد و جنس را بادشاه خود تصرّ

رت ضدشاه در خدمت حن وزیر را باآ شده در مسجد تشریف آوردند بعد از
ر رخصت نموده گفته فرستاد که دختر خود را در کنیزکی براي وضو کراندن مقرّ

آنحضرت در جواب فرمودند که فقیر دختر بادشاه  ،نمودیم حضرت قبول فرمایند
 عموي خود بنابر ترك دنیا گذاشته آمده است دختر اهل دنیا کی منظور خواهم کرد

ي راچاله ساخته بنسیار تکرار نموده حضرت قبول مرا هرگز قبول نیست و نیز ب
بعد از چند روز از آنجا کوچ نموده به شاهجهان  ،باز گشته به بادشاه جواب داده

اکبرآباد تشریف  ۀچندي در آنجا سکونت داشته در صوب ،آباد مراجعت فرمودند
شرف بیعت ه تی چند سیر شهر مذکور نموده اکثر اکابران آنجا را بفرما شدند و مد

احی تا هفت سال در دکهن به سی ،ندده شسمت دکهن متوجه ته بخف سامشرّ
 ی عالم را فیض یاب نمودند در آنجا از جدئآباصرف اوقات فرمودند و از فیض 
امور شده از ملک دکهن طرف هند مراجعت بزرگوار براي استقامت جلیسر م

جلیسر  ۀقصبه چند ب ۀد در عرصاکبرآبا هاز را هاي طی کرده مراحل نمودند منزل و
د سکونت داخل شدند در مکان سی ةاراده قرار گرفتند که حوالی آگره است ب

سادات بودند در آنجا نزول فرموده  ۀمذکور سردار محلّ سلطان که از اکابران شهر
خود طلب  در آنجا آرام گرفته براي سکونت مدامیک دو شب زینت بخشیدند 

هاي خود را  لییحونها آهر یک از  ،ندساختمکان از اکابران و اصاغران شهراظهار 
سیر  را اجآنحضرت هر یک  ،که پسند آید قبول فرمایند حاضر نمودند هر مکانی

اینجا کردن منظور است  ۀاپسند فرمودند و فرمودند که فقیر را سیر قلعننموده 
همه روساي شهر مذکور  ،ود ارشاد یافتمآنجا سکونت کردن از جد بزرگوار خ

ان چند فکه اشرا در قلعه آبادي بود ،حضرت را اندر قلعه بردند ههمراه رکاب شد
 ةکناره حویلی ب ماند در آنجا یک میداشتند و نصفی ویران  میدر آنجا سکونت 

حویلی کچهري ی درمیان بادشاه ةبود کرور قلعه جانب شمال از همه علیحده
 و وقت شام از حویلی بر آمده معه خورده در آنجا می ماند و بم روز کرد تما می

همونجا آمده قرار می باح باز سکونت می کرد علی الصشب د حاکم نزکالن در 
رت ضبود ح اردوگرفت رو برو در واردان حویلی مذکوره یک مسجد قناتی 
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عرض نمودند که این  ها هنمودند هم رن مسجد آمده نشستند و بستآ صاحب در
وقت شام  شدندنیست در شب کسی درینجا نمی مکان قابل سکونت حضرت 

دارند  میی که حاکم شهر سکونت یجا رود میکرورا مع جمعیت خود در شهر 
کسی از  یردقاگر بر تماند و  میویران  مین مکان تمااگردد  میهمونجا شب باش 

ه عرض نمودن آنها ب سازند میمخفی اینجا او را هالك  نناکبیخبري درینجا بماند سا
کالن و چون وقت نماز شام آمد همه کسان خورد  ،تذشحضرت نگ ركخیال مبا

ه ف تمام بدو جهان آمده بودند رخصت گرفته به تاس ۀکه همراه رکاب آن قبل
خیال خود آورد که این موجب کم نصیبی ه از عاقالن هر یکی ب ،رفتند ها هخان
ك از خاندان گردد این چنین شخص بزرگ متبرّ میر این شهر متصو نکناایان سما

ان شهر را درین ممردهمه مرگ ساخته  ۀخوشی حواله عالی درینجا آمده خود را ب
چون شب گذشت علی  ،اضطرار ماندنده افسوس خواب و آرام نیامده بی قرار و ب

یقین است که  جمع شده سوي قلعه روانه شدند ها هاین صالح همه باح بالص
کالن چه درویشان و چه مریدان که در آنجا در  آنحضرت معه رفیقان خورد

تکفین آنها و ه همه مرده شده باشند پس باید که تجهیز همراهی آمده بودند البتّ
دیدند که حضرت سر در الزم است رفته خواهم کرد چون در آنجا رسیدند کردن 

در ورد و وظایف مشغول  ها بعضی ،اند هافگنده مع درویشان نشست قبه فروخیال مرا
چون ، ادب نشستندبه یک جانب  ،ند و شادمان گشنتددب شمتعج ها هاند هم

ه به نماز اشراق شدندوقت اشراق رسید آنحضرت سر از مراقبه برآورده متوج، 
چون از نماز فراغ یافتند رئیسان شهر که رفته بودند براي قدم بوسی به پاي 

یش احوال نمودند و فتنواخته تباالولیا هر کسی را از مهربانی ةآن قدو ،افتادند
؟خواهید شناخت م شده فرمودند که کسی از روساي شهر شما باشد او را متبس 

ه آنحضرت ب ،ه خواهیم شناختالبتّهر ما باشد او را شعرض کردند که اگر ساکن 
د فرمودن ناصرشاه آمده مجرّه ب ،خادمان خود فرمود که ناصر شاه را حاضر کنند

صورت مقطع حاضر شده که با لباس آدمیان دستار و جامه و کمربند بطور ه ب
با ایشان مالقات  ها همردمان فرمودند که همبه آن ان بادشاه بود آنحضرت یحضور

ند التماس داشتند که دمالقات کر ها ههم ،ابران رئیس شهر شما استاک کنید که از
چنین درینجا که او را شهر ما نیست از که تا مه کیست این  ساین شخص رئی
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حضرت صاحب  ،مدآ می گاهی هگاهی بالبتّه بودي  میاگر ساکن شهر ما  ؟یمسشنا مین
ي خود ها هخانه ب تهخگری ها هشت این همده فرمودند که این آن شخص است که از

امشب مع خویشان و  ،ماند میط ات است درین ملک مسلّرفتید این بادشاه جنّ
بیعت گشته فقیر در این مکان سکونت به ف مشرّ هرفیقان در حضور این فقیر آمد

ما درینجا تا روز ان اختیار کرده و حفاظت اینجا سپرد ایشان کرده که آبادي فرزند
و نیز مریدان و فرزندان مریدان همیشه  دکرامت خواهد مانفضل الهی با ه قیامت ب

کسی ه آمد و شد درینجا خواهند داشت کسی را چشم زخم و آسیب و حرکت ب
چون حضرت در آنجا استقامت فرمودند همه رئیسان  .ایشان است ۀمذنوع نرسد 

همیشه شرف بیعت حاصل  شدند و میشهر اصاغر و اکابر صبح و شام حاضر 
کرد مریدان و  مین حویلی آمده هر روز کچهري آروراء بادشاهی که در کد و کردن می

داشتند دو وقتا باریاب  میرسوخ  جناب حضرت اعتقاد وه شهر که ب معتقدان
خیال ه و عامل را ب نمودند و آن کسانی که کرورا میصحرا شده هجوم و ازدهام 

 ءکرورا ،ماندند می وقتا حاضرآمدند آنها هم دو  میآوردند و براي مالقات او ن مین
خاطر گران بیک ه مذکور ازین سبب به هجوم و ازدهام آمد و شد مردمان ب

دروازه ما آمده نشسته است ه ب یرفقجمعدار نوکر دیودهی خود حکم کرده که این 
ن ه آآید رفته ب میش نوگردد مرا خ می به سبب این ازدهام و غوغاي خلق 

آن شخص  ،برخاسته جاي دیگر سکونت نماید دروازه مااز که  وگدرویش ب
و  عباو بود عرض نمود که مثل ما کسان رو بروي او شان از ر رجمعدار که نوک

و ند پس ما را چه مقدور که اینچنین سوال ردا میآداب طاقت سوال و جواب ن
مذکور پر غُرور بر نوکر خود برهم شده ، کرور ور عرض نمایمضجواب در ح

یک پسري داشت که در آنجا  ،م از نوکري ترا بر طرف کردمگفته که همین د
را از مسجد برداشته  شگفت که زود آن دروی هنشسته بود سوي او التفات نمود

داشت که گاه گاهی  میپسر او در جناب آنحضرت قدري رسوخ  ،بیرون قلعه بکن
اب داد که در خدمت این وشد به پدر خود ج میدر مجلس آنحضرت حاضر 

برهم شده  بر پسر ،زرگان نامناسب سخنان چطور التماس خواهم نمودچنین ب
وي دروازه روان شد و پسر را گفت که تو به سقدم شمشیر در دست گرفته تیز 

د رفت سر او هکنم و اگر نخوا میه را روان شه درویستی من اینک رفتهنامرد 
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ه به دروازرفت و پسرش عقب او بود،  میم کرد، او پیش هازین شمشیر جدا خوا
ه بود و یک اندرون بود که یک گرد بار از ادهرسید یک پاي او از دروازه بیرون ن

ه برد که م پیچیدهر دو پدر و پسر را درهیب پیدا شده غقدرت خدا در آنجا از 
ر و ملک شایع گردید هش ماین افواه در تما ،که کجا انداخت تیافنکسی نشان او 

ن بود این واقعات گذشته را در ز حضور متعیه در آنجا اوقایع نگار حضوري ک
بادشاه احوال وقایع  ،ه ساختهحضور بادشاه روانه وقایع حضوري داخل نموده ب

این مضمون نوشته فرستاده ه ب قهثکم جالیسر احه وف لرزیده بخاز  هدریافت نمود
ماند ملک  میه مکان تعلقه آن حویلی که افتاده ویران مهکه آن حویلی کرورا 

 ةه خرچ مصارف روزمرّی کرد و آنچهآنحضرت کرده شده رو برو رفته نیاز خوا
ات جاگیر موضعات سیر حاصل تجویز هدرویشان و خادمان آنحضرت باشد دی

سند فرمان عالیشان از حضور ه سال نمائید که براي او بحضور اره ه نوشته بنمود
قه حضوري در شد عامل رسید عامل معه نزمذکور  قۀثچون  .کرده فرستاده شود

ویلی حند مکان سه آن ار ساختهقه اظسه احوال شد ان حاضرهدو ج ۀحضور آن قبل
دست خود ه وغیره که نوشته آمده بود آنرا حضرت صاحب قبول فرمودند و ب

ه بود آنرا قبول ت لنگر درویشان نوشتهات جهگرفتند و آنچه براي جاگیر دی
ر به لکه روپیه جاگیر مقرّ ه تاان پناهموده حکم جنعرض عامل مذکور  ،نفرمود

حضرت در جواب ارشاد نمودند که حویلی و مکان بنابر  ،منظور استنمودن 
اوالد درینجا قیام  انفقیر قبول کرده که تا روز قیامت آبادي فقیر ضرورت سکونت

تعالی براي فقیر و براي اوالد فقیر تا روز  ند نمود و جاگیر صرف نام اهللاهخوا
  : تسحشر کافی ا

  ما  ۀرساند خدا  به  خان می       ما   ۀست آب و دانهکجا  هر 
رگز قبول نساخت، هحاکم مذکور کرّات مرّات التماس داشت آنحضرت 

ر مون روز دهدولت آن حضرت  ةه دایرحاکم رخصت گرفته به مکان خود رفت
ه جاي تنگ داشتند ر کهافتاده بودند از ساکنان ش نات ویرانمکاحویلی شده آنچه 

و  صدق هه بر محلّهر از هاکثر رئیسان ش ،از حضرت اجازت گرفته در آنجا آباد شدند
ی ئقادري آبا ۀسلسله اب حضرت از شرف بیعت بجناعتقاد رجوع آورده در 
کرامات در و عادات و کشف  قخوار رةهاز استماع شُ ،حضرت منسلک گشتند
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وزیر و بادشاه رسوخ و اعتقاد پیدا کردند  ر،ب و امییغر ندوستان خلق اهللاه متما
جات ه تحف ،ه بیعت کردندر یک ملک آمدهاز دور و نزدیک تابع امر گشتند و از 

در ابتداي بلوغت . شد میر طرف ارسال هر اقسام از هه و حدیقات نذر و نیاز ب
چون عمر  ،ه بودم نشدهودت آغاز ریش بر ه بودند کهدر آنجا سکونت فرمود

ب و ه مقرّي حضرت کها هکمالیت شباب رسید آن وقت کسی از خلیفه آنجناب ب
 ةآن قدو ،نمودندناکحت عرض اب بودند در خدمت براي شادي مننجآگستاخ از 

عالی نسب  ندوستان خاندان سادات از مشایخانهاولیا فرمودند که اگر کسی جا در 
اشخاص معبتر از مریدان کالن که  ،وند تالش نمایندشه الیق مناسبت فقیر باشند ک

ان آباد و اکبرآباد مردم براي تالش هجهداشتند در شا میحاد و اعتقاد و دلسوزي اتّ
ان آباد و اکبرآباد پیغام نسبت هجهفرستادند، از چند مکان به خاندان عالیشان از شا

هندوستان در پسند  اهل نسب کسی از ،ه نیز آوردندشادي آوردند و نسب نام
ن بدخشان بودند از مان که متوطّنعد حضرت میر محم ۀیک خان مبارك نیامده االّ

آن بزرگوار منظور داشته شادي  ۀچند پشت سکونت در اکبر آباد داشتند نسب نام
د نعمان نواب نعمان خان که فرزند حضرت میر محم .ر نمودندی مقرّئکتخدا
بعد چند روز  ،دختر اوشان منسوب گشتند هو از امراي عظیم بودند ب ب بادشاهمقرّ

 ماندند میمدام بیاد حق مشغول  ١ن وجه در آنجا سکونت نمودهیاه کتخدا شدند ب
هر روز در نماز ایستاده یک قرآن  ند،داشتصرف اوقات صیام و طهارت ه و مدام ب

 ،کسی از انام سخن نگفتیه ب ٢نمودند که تا میدو قرآن از صبح تا شام اختتام تا 
از حدیثات کرام دیگر نگفتی و بعد  و ٣آیاتیا ي نصیحت اتی سوگفاحیاناً اگر 

نمودند که در نماز  میقیام و طهارت  ام نموده به نیم شب بازمناداي نماز عشا 
تهجد یک قرآن دیگر علی الدو  د نماز فجر اداوام تمام نموده از طهارت تهج

ختم ه شب بست و هفتم رمضان یک قرآن نیز ب ٤و در تراویح کردند میانصرام 
ت دوازده سالگی عمر در هر شب و روز فرمودند که از مد میکردند و  میانجام 

                                                 
 ندارد» به این وجه آنجا سکونت نموده ...تا.....اول در اجمیر « از : ب، ج.  ١
 ندارد» تا « : الف.  ٢
 آیات» به کالم « : ب.  ٣
  »تواریخ « در : الف.  ٤
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مذکور بالناغه در نماز دو قرآن تا سه قرآن ختم و اتمام نموده ام چنانکه ر دستوه ب
 امرانصه معلوم و ب هم ترك نشده قضا کنم و نیز فرموده که گاهی جماعت نماز می

شدند و اذان نماز فجر درون  میامامت خود امام  ١شرطه فضیلت کسی از خود ب
نمودند اکثري مردم صبح  میزبان والیتی خود که اعالن ه جلیسر ب ۀقصب ۀقلع

ه دارد شنیدند و انتظام شریعت وسکندره راو که مسافت نُه کر ۀخیزي در قصب
ام ن ایآ الم نهایت ملحوظ داشته اکثري مردم را دریغامبر علیه السپعظام و متابعت 

شرف ه چند روز بد کولوي است چون بنده راجی محم ،فیض هدایت رسانیدنده ب
ایشان که  جد ریاضت همالزمت ایشان که رسید عبادت و ریاضت ایشان مشابه ب

خاطرم مرکوز گردید که اگرچه ه اند بعینه دید بنابر آن ب قلینحضرت غوث الثّ
وارث در اخباراالخیار نوشته که شیخ عبدالقادر ثانی در والیت  عبدالحقشیخ 

هاشم  دقلین بودند لیکن فیما بین عصرم حضرت میر محمحقیقی حضرت غوث الثّ
  : ثقلین موجود اند چنانچه رباعی ساختموارث تحقیقی حضرت غوث الّ

  میر هاشم مدام صایم بود
  

  شب در نماز قایم بود و روز
  

  ینتحقیق ارث محی الده که ب
  

  ت او مالیم بوداریاضه ب
  

 و شیخ وقت دانسته خود را از زمرة خدما دل و جانه و جناب ایشان را ب
لیه حضرت قادریه عسله لارادت س ةمرثخداي تعالی تا مریدان ایشان شمردم که 

   . نمایدمغفرت که باالنواع موعود و مذکور است آسان 
د سلطان جلیسري سیه د هاشم بمحم منقولست که روزي حضرت میر

 خود که تقرآن همچو پوشاك و قرأ تراهن و قرأیدیل و پنهی در باب منعمت اللّ
قرآن پوشاك جامه و دستار و خواندن ه گفت که ب ٢مودهفرمسنون است نصیحت 

 نمودي تبدنی که بدین قرأب باشی و عبادت است معذّ ٣ننیاطور هندوستاه که ب شما
د سلطان مذکور مغموم خسپیده بود که حضرت رائگان رفت بنابر آن سیعبث و 
 لباس جامه و دستار طور هندوستانیان در خوابی دید هم را بلیه وسلّعاهللا  یپیغمبر صلّ

                                                 
 »شروط « : ب.  ١
 »به سختی « نصیحت : ب،ج.  ٢
 »هندوستان « : ب.  ٣
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سلطان مذکور د سیه خوانده ب ١انزبان هندوستانی تقرأه که چیزي از قرآن نیز ب
 تو بدین قرأ مایان چنین پوشاك هم پوشیده نموده فرمودند که مغموم مشوی تسلّ

 خوشی براي اظهار خواب نزد حضرت بیدار شده بهسلطان مذکور  هقرآن نیز خواند
میر هاشم رفتند آنحضرت پیش از اظهار کردن میر مذکور آنچه که در خواب دیده 

در جناب حضرت پیغمبر تو د سلطان اي سی ٢که ند فرمودبودند به زبان حضرت 
م لیه وسلّع اهللا یپیغمبر صلّ اا نمودي ظاهرم ٣و شکایتم نالش لیه وسلّع اهللا یصلّ

 ،ه را زجر فرموده باشندس سرّد هاشم قدمحم میرحضرت از نصیحت سخت 
وم یوقت عصر روز سه شنبه بست و سه جلیسر ب ۀد سلطان در قصبوفات سی

چنانچه تاریخ وفاتصد و سی و دو واقع شده ل سنه یکهزار ویکجمادي االو ،
 ۀقصب٤شمال بیرون جانبنیز و قبر ایشان  »شتمیر سلطان هادي باب به« : مصرع

جلیسر است و حضرت میر محمس سرّد هاشم قدجلیسر ۀت چهل سال در قصبه مد 
خمیر که  يمقتضاه ب ٦در سن کبیرسکونت داشته باشند لیکن  ٥یا  ازین زیاده تر

گذاشته در سال اخیر به کشمیر جلیسر  ۀقان خود را در قصبدامنگیر باشد متعلّخاك 
وقت عصر روز جمعهه تی برسیدند و در اندك مد ال سنه یکهزار بست و هفتم شو

سراي  هد شاه بادشاه از دار فانی بیکصد و سی و شش هجري در عهد محم و
 کشمیر در باغ میر ابوالخیر ۀصوبباح اندرون قلعه الص علی ،جاودانی رحلت فرمودند

د بقی سیاسماء ابناء ما .ت عمر گرامی ایشان هفتاد و پنج سالمد ،مدفون گشتند
د صالحمحم ،سیابد عبدالوه، سید محمطاهر هر دو پسران از  ب ودسلطان و طی

وابحین حیات میر مرحوم در اطراف عالم منتشر و مفقود اند واهللا اعلم بالص .   
  

  : بزرگوار يها هخواج ۀشریف ۀبیان سلسل
                                                 

 »هندوستانی : ب.  ١
 که» بنزد میر هاشم رفتند  میر مذکور ابتدا فرمود : ب.  ٢
 ندارد» شکایت « : ب .  ٣ 
 ندارد« شمال بیرون « : ب.  ٤
 ندارد» ین زیاده تر یا از« : ب.  ٥
 ندارد» سن کبیر : ب . ٦
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 یت ایشان ابویزید و لقب سلطان کنّ : هس سرّشیخ ابویزید بسطامی قد
ی بود که سوجن سروشان است و جد ایشان مو نام طیفور بن عیسی بن آدم ب العارفین
گان بسطام بود و شیخ ابو یزید مادر زاد شدند و پدر ایشان یکی از بزر مسلمان

شبهه  ۀکه بایزید در شکمی بود لقم چنانچه از مادر ایشان منقولست وقتیولی بودند 
نهادم با یزید در شکم من چندان طپیدي که آن لقمه دفع  میخود  دهن هناك ب
از  کیلوالد لی و راَنِ اشکُاین آیت رسید ه مکتب خوانده تا به و چون بکردم  می

فرماید که خدمت شکر کن مرا  میاستاد گفت که خداي تعالی  ،پرسید استاد معنی
خدمت مادر ه چون در دلش مرکوز گشت لوحی نهاد و ب ،و مادر و پدر خود را

 گذار تا یتعالیخداه رسیده گفت از خدا خواه تا در خدمت تو باشم یا مرا ب
بخشیدم  فت حق خود بتومادرش گ ،خدمت دو کس نتوانم کرد ،شوم همگی اورا

 ۀبادی ت سی سال درکار خدا کردم که شیخ ابویزید از بسطام برآمده مد ترا در و
 گرسنگی دوام ریاضت کشید که تا یکصد و سیزده پیر را خدمتو شام از بیخوابی 

 اهللا رضی بود از آنجمله یکی حضرت امام جعفر صادقرکرده از هر کس فوائد در 
 ،االولیا منقول است که روزي پیش امام جعفر صادق بودةتذکربود چنانچه در عنه 

امام فرمودند  ؟بایزید گفت کدام طاق ،گیر امام گفت که فالن کتاب را از طاق فرو
یک طاق  نکه درین خانه همگینآ تی شده که طاق این خانه هم ندیدي حالمد

 امام فرمود ،نآمده اماره نظّه برآرم ب کار که از خدمت تو سره آن چه ب گفت مرا ،است
اتمام رسید واز رشحات بعینه ه که چون چنین است به بسطام رو که کار تو ب

و  استعنه  اهللا رضیحضرت امام جعفر صادق ه منقولست که نسبت شیخ ابو یزید ب
به نقل صحیح ثابت شده که والدت شیخ ابو یزید نیز بعد از وفات حضرت امام 

روحانیت بوده است نه بحسب  بحسب معنی واست و تربیت حضرت امام ویرا 
 قاسمه جانب پدر بزرگوار و دیگر به ظاهر و صورت و نسبت امام جعفر صادق یکی ب

بدایت  والد مادر خود است چنانچه در احوال امام بصدر گذشت و نهایت جمله سالکان
بغدادي گفته بایزید درمیان ما همچو  ائفه شیخ جنیددالطّسی میدان بایزید است و

ت کیست با یزید پرسیدند که سنّشیخ جبرئیل درمیان مالئکه است و از حضرت 
 ۀت مولی و طریقت ترك دنیا است و فرض محبفرمودند که سنّ ؟و فرض چیست

ت است و مد و غلبه ر سکربایشان است و بناء این طریقه ه طیفوریه منسوب ب
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عبان در سال و پنجاه و دو سال و وفات ایشان پانژدهم شعمر گرامی ایشان صد 
و موالنا  هقولی دو صد و شصت و چهار بوده شصت و یک هجري و ب و صد دو

  .صد و چهار نوشته و قبر ایشان در بسطام است حمن جامی دوعبدالرّ
نام ایشان علی بن جعفر است و :  هس سرّشیخ ابوالحسن خرقانی قد

ه ف انتساب ایشان بنزدیک قزوین که اصل ایشان است و در تصوموضعی است  خرقان
ه ا والدت ایشان بعد از وفات شیخ بایزید بشیخ بایزید بسطامی است ام روحانیت

تی مدشان مراتب ایشان در فواتح حسن  است و ایشان غوث وقت بودند چنانچه علو
علی العرش  ةظهیر قال ابوالحسن خرقانی صعدتمعین منقولست که  بن مالّ يدیبم

ین قوماً ساکنین مطمئنّ ۀلیاو کما قال و رأیت حوا ۀفعلیه الف طو به فطفت 1الطوف
فی ةالبرود هما اعجبنی طوافهم فقلت من انتم و ما هذ طوافی و ۀعبوا من سرفتعج 

فقالوا و من انت و  هجاوزتهذا طبعنا النقدر ان و نحن انوار و  ۀکینحن مالواف فقالو الطّ
نتائج نور من  ۀعالسر هذهفی الطّواف فقلت بل انا ادمی و فی نور و نار و  عۀالسر ههذما 

این  همرتب هر کس هر روز هفت هو از شیخ ابوالحسن خرقانی منقول است ک الشّوق
   :مکشوف گردد، رباعی  هالبتّ وبر رباعی بخواند معنی والیت

  

  هست عشق او دشمن جان هآن دوست ک
  

  

  دهد غمش خرمن جان برباد همین
  

  کويه من در طلبش در بدر و کوي ب
  

  ندر گردن جا هاو در دل دوست کرد
  

   .ه هار صد و بست و پنج هجري بودسال چ اعاشور هشنب هوفات ایشان شب س
د بن قاسم بن نام پدر ایشان محم :ه س سرّعلی رودباري قد شیخ ابو

 رسد و خال عبداهللا مینسب ایشان به کسري  هملوك بودند ک ءناباست و از ا منصور
جنید بغدادي و وفات ایشان در سال  هسیدالطّائف هاند و مرید بی واسط رودباري

  .و قبر ایشان در مصر است ههجري بودسی صد و بست و دو 
مشائخ از اصل ایشان از مصر و با اکثري  :ه س سرّشیخ ابو علی کاتب قد

 هک ههرگا اند همرید شیخ ابو علی رودباري اند و ایشان فرمود هصحبت داشت مصر
 سیدم،پر میدیدم و آنرا  میعلیه وسلّم را به خواب  اهللا شد پیغمبر صلّی میمشکلی ا مر
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 هو پنجا قولی سی صده هل و شش هجري و بوفات ایشان در سال سی صد و چ
  .و قبر ایشان در مصر است ههجري بودو شش 

نام ایشان سعید بن سالم است و  :ه س سرّمغربی قدشیخ ابو عثمان 
ن صانع دینوري و مرید شیخ علی کاتب یاصل ایشان مغرب و شاگرد ابوالحس

ها و سال هاج صحبت داشتجو با ابویعقوب نهرجوري و حبیب مغربی و ابوعمر ز اند هبود
بود  هدر مکّ وي سی سال هک هو شیخ االسالم گفت اند هبود همعظّم همکّ مجاور

هفتاد صد و در سال سیوفات ایشان در نیشاپور  ه،حرمت در حرم بول نکرد هتج
یري و ابو عثمان حهلوي ابوعثمان است پ١و قبر ایشان در نیشاپور ههجري بودسه و 

  .نصیبی
نام ایشان علی است و ایشان را نسبت  :ه س سرّانی قدگرگشیخ ابوالقاسم 

 هبه سیدالطّائف هبه دو واسط هعثمان مغربی کیکی از  - باطن از دو جانب است ارادت
به  هبی واسط هرسد و نسبت دیگر از شیخ ابوالحسن خرقانی ک میجنید بغدادي  شیخ

 المحجوب در اوائل حال به صحبت پیوندد و صاحب کشف میشیخ بایزید بسطامی 
و با شیخ ابوسعید ابوالخیر  اند هوقت نوشت هایشان را قطب و مدار علی هرسیدایشان 
 ههار صد و پنجاو وفات ایشان در سال چ اند هصحبت داشت هتعالی سرّ اهللا قدس

  .ههجري بود
است و مولد  دنام ایشان فضل بن محم :ه س سرّعلی فارمدي قد شیخ ابو

است از مضافات طوس و شیخ الشّیوخ خراسان بودند و شاگرد استاد  هقری هک فارمد
شیخ ابو سعید ابوالخیر  اقشیري و مرید ابوالقاسم گرگانی اند و ب قاسم م ابواما
و قبر در  هو وفات ایشان در سال چهار صد و هفتاد هجري بود٢اند هدونمت قامال

  .طوس است
یت ایشان ابو کنّ :ه س سرّهمدانی قدیوسف بن ایوب  هحضرت خواج

سال چهار صد و چهل همدان است و والدت ایشان در  اصل ایشان از و یعقوب
رد نیز کُاند و از شیخ ابو اسحق شیرازي و مرید شیخ ابوعلی فارمدي  ههجري بود
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و به  اند هو به شیخ عبداهللا جونی و شیخ حسن سمنانی صحبت داشت هگرفت هاستفاد
هب و شدند، حنفی المذ میدر مجلس حضرت غوث االعظم حاضر اکثر  هبغداد رفت
مرو سال پانصد و سی و  هبزرگوار بودند و وفات ایشان در را يها هخواج ۀسرسلسل

 - بودند ههار خلیفو قبر ایشان در مرو است و ایشان چ هداد يوهجري رپنج 
 هاحمد یسوي و خواج هحسن انداقی و خواج هبرقی و خواج عبداهللا هخواج

  .عبدالخالق عجدوانی
و نام حسن بن د یت ایشان ابومحمکنّ: ه حسن انداقی قدس سرّ هخواج

والدت ایشان در سال چهار صد و  ،و انداق موضعی است از نواحی بخارا حسین
و دو و قبر ایشان در  هوفات در سال پانصد و پنجا ه وشصت و چند هجري بود

  .کالباد نزد مزار شیخ ابوبکر اسحاق کالبادي است ةبخارا بیرون درواز
مشهور  هرش هاست ک سییمولد ایشان  :ه احمد یسوي قدس سرّ هخواج

 از علماء مشائخ هک هباب ارسالن شد بالد ترکستان است و در طفلگی منظور نظر از
 را ارسالن ایشان ١بابوسلّم  هعلی اهللا ترك بودند و از بشارت حضرت پیغمبر صلّی

کار خود به انجام  ههمدانی رسیدیوسف  هلیکن به خدمت خواج اند هتربیت نمود
و وفات مشائخ ترکستان شدند  ۀسرحلق هشد تا از خلفاء رشید ایشان هک٢رسانیدند

   .و قبر در یسی است ههجري بودایشان در سال پانصد و شصت و دو 
ایشان امام عبدالجلیل  نام والد :ه عبدالخالق عجدوانی قدس سرّ هخواج

 عجدوان ۀو اصل والدت ایشان در قصب هایشان از اوالد ملوك روم بود ةو والد است
 بزرگوار يها هخواج ۀسرحلق هنما در بخارا گشت و وشش فرسنگ بخارا است و نش هک

ین نقشبند از ایشان است و جامع علوم هاءالدب هانتساب حضرت خواج هشدند ک
داشتند و  میعلیه وسلّم قیام تمام  اهللا بر شریعت پیغمبر صلّی ه،ظاهري و باطنی بود

به حوض  هک فرمودند هدر جوانی به فرزندي خود گرفتخضر علیه السالم ایشان را 
و ذکر قلبی  اهللا رسولاالّ اهللا محمد  هال البگو خور و به دل  هآب در آي و غوط

از خواجه یوسف  هبخارا آمدند خرق ههمدانی بیوسف  هآموختند و چون خواج
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: این کلمات ایشان استرسیدند و  می هکعبه همدانی پوشیدند و یک وقت نماز ب
وفات ایشان در سال  ،هوش در دم و نظر بر قدم و سفر در وطن و خلوت در انجمن

   .و قبر در عجدوان است  هري بودپانصد و هفتاد و پنج هج
عبدالخالق  هخواج ۀمرید و خلیف:  هقدس سرّري گعارف ریو هخواج

 بخارا است و وفات ایشانهات از دی هعجدوانی مولد و مدفن ایشان در موضع ریوکر ک
  .ههجري بود هدر سال نهصد و پانژد

والدت ایشان در موضع انجر  :ه محمود انجر فغنوي قدس سرّ هخواج
عارف ریوکري اند،  هخواج ۀخلیف مرید و هات بخارا است وز دیا هفغنوي است ک

  .و قبر ایشان در بخارا است ههجري بود هفتصد و پانژدهوفات ایشان در سال 
از  هرامتین ک ۀوالدت ایشان در قصب :ه علی رامتینی قدس سرّ هخواج

هم اهللا ارواح هس سرّرگوار قدبز يها هان در سلسلۀ خواجبخارا است و لقب ایشبالد 
 است و صاحب محمود انجر فغنوي هخواج ۀخلیف حضرت عزیزان است و مرید و

و مدت عمر  اند ههور رسیداز ایشان به ظ هکرامات متوالی هبودند ک همقامات عالی
هفتصد و بست و وفات ایشان در  هبود ک هگرامی ایشان یکصد و سی سال رسید

   . در خوارزم است و قبر هیک سال هجري واقع شد
 هحضرت خواج ۀمرید و خلیف :ه محمد بابا سماسی قدس سرّ هخواج

و  هاست بود نتیهات رامدی هجملاز  هکسماسی  ۀن در قریاند، والدت ایشا عزیزان
   .قبر ایشان نیز در آنجا است

سید بابا سماسی اند  هخواج يایشان بهترین خلفا: ه س سرّد امیر کالل قدمحم
 هر موضع سوخار بود و وفات در وقت نماز بامداد روز پنجشنبوالدت ایشان د و

و قبر ایشان در موضع سوخار  هل سال هفتصد و هفتاد و دو هجري بودجمادي االو هشتم
  .است

د البخاري محمسید د بن نام محم:  هس سرّین نقشبند قدهاءالدب هخواج
 نقشبند هب بملقّنمودند بنابر آن  می هاست و ایشان و پدر ایشان نقشبندي کیمخابی ک

 ههجري در قصر عارفان که هفتصد و هژدشدند و والدت ایشان در محرّم سال 
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 محمد بابا سماسی هو اصل قبولیت ایشان را به فرزندي خواج هبود١است متّصل بخارا
 عبدالخالق هد امیر کالل اند و اویسی از روحانیت خواجهر مرید سیلیکن به ظا هشد

از مشائخ ترکستان است  هکآتا هم اند و از خدمت شیخ خلیل عجدوانی قدس سرّ
تمام مطابق شرح رسول  ۀشدند و طریق هنقشبندی ۀتا سر سلسل هک هگرفت ها هفائد
هب بودند و خوارق و کرامات ایشان بیشتر حنفی مذ هوالسالم داشت ةالصلو هعلی

از ایشان پرسید فرمودند  هایشان کسی ک ۀبیان نماید و چگونگی طریق هک از آنست
   :بیت  هتعالی چنانچ هحق سبحان باطن باه هر با خلق و ببه ظا هک

  شو هبرون بیگان از  و  آشنا شو  از درون 
  بود اندر جهان میچنین زیبا روش کم نکای

چون ازین معنی به ایشان سوال کردند  هغالم و کنیزك نداشت هو حضرت خواج
آید و در باب سماع پرسیدند فرمودند  میواجگی راست نبندگی با خ هفرمودند ک
 چون فرزندم هایشان منقولست ک ةماجد ةو از والد» ین کارا هبکنم  میار نانک« :مصرع

س پ هد آوردسفید پیشانی خوا هگفت این گاؤ گوسال هبود ک هین چهار سالهاءالدب
 هبه مکّ هچون حضرت خواج همنقولست ک .بزائید ٢فتصهمان به  هاز چند ما

هم یک پسر ما  هکردند فرمودند ک میحجاج قربانی  هرفتند در آن روز ک همعظّم
 هچون ب ،همراهی تاریخش نوشتندخدا قربان نمودم درویشان  هدارم او را در را

و در خیرالمجالس  ههمان روز فوت شد هپسر خواج هبخارا رسیدند تحقیق شد ک
بزرگی دیگر نیز از  هک هنظرم رسیده هلی است بملفوظ نصیرالدین چراغ د هک

   :بیت  هچنانچ هسرش جدا شد تا هک ههادت خود خود را قربان نمودانگشت ش
  ت شد چنان قاتلکز محب  مشهید غالم آن 

  راند شود بسمل هادت در گلوانگشت ش هک
هفتصد ربیع االول سال  هسوم ما هدر شب دوشنب هوفات حضرت خواج و

سال و  ههفتاد و سو مدت عمر شریف ایشان  هو نود و یک هجري روي داد
  : بیت ه،شد هاین بیت خواند هت پیش جنازوصی موافق
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  واز جمال روي ت هشیئاً للّ      ودر کوي ت همفلسانم آمد
در ایام  هف ایشان چنانچو قبر ایشان در قصر عارفان مذکور است و تصرّ

را مریدان  هحیات بود الحال بعد از وفات نیز قیام و وجود دارد و حضرت خواج
ین دعالءال همحمد پارسا و خواج هخواج ههتر و مهتر همبسیار و بیشمار لیکن ب

  .اند هم اهللاعالءالدین عجدوانی رحم هموالنا یعقوب چرخی و خواج ار وعطّ
 د بن محمود الحافظید بن محمنام ایشان محم :ه یاري قدس سرّ محمد هخواج

و در  هبزرگ ایشان را لقب پارسا در غیبت عنایت نمود هالبخاري است و خواج
ه را ب هور ما وجود اوست و اومقصود از ظ هک هاخیر با اصحاب خود فرمودمرض 

ر منو هان ازوشود ج میام اگر مشغول  هو سلوك تربیت نمود هجذب هر دو طریق
 همنور همدین هاز ارکان حج فارغ گشته متوج همعظّم هگردد و چون در مکّ می

و بست و دو هجري  هشت صدسال  هبست و سوم ذیحج ههار شنبشدند، روز چ
سال  ههارم مابست و چ هنجشنببودند که علی الصباح روز پ هرسید همنور همدینه ب

مدفون شدند و قبر ایشان  هبه جوار رحمت حق پیوستند و به شب جمع همذکور
اهللا عنه واقع است و سن شریف ایشان  یضامیرالمومنین عباس ر١در بقیع جوار قبۀ

  .سال ههفتاد و س
ین الد حافظ ین والد لقب ایشان برهان :ه ابونصر پارسا قدس سرّ هخواج

وقتی والد من در  هک هد پارسا اند و ایشان فرمودمحم هفرزند و مرید خواج ،است
بر سر بالین ایشان حاضر نبودم، چون حاضر شدم به دیدن  هوفات یافت همنور همدین

مضطرب  هایشان را کشادم ایشان چشم بکشادند و تبسم نمودند ک روي مبارك
تا پاي خود را باال کشیدند، وفات  ههادم کرا بر کف پاي ایشان ن روي خود هگشت

و قبر ایشان در  ههشتصد و شصت و پنج هجري بودپارسا در سال ابو نصر  هخواج
  .خطّۀ بلخ است
د البخاري د بن محمنام ایشان محم: ه عالءالدین عطّار قدس سرّ هخواج

بزرگ اند و از  هخواجي اصل ایشان از خوارزم و از کبار مریدان و خلفا است
ار است و ین عطّالدعالء هخواج ۀبزرگ در خان هخواج ۀصبی هرشحات اثبات ک
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حسن عطّار فرزند خلف ایشان بود و وفات ایشان بعد از نماز خفتن شب  هخواج
نوجفانیان  هو قبر ایشان در د ههشتصد و دو بودرجب سال  ١بستم ههار شنبچ

هشتصد و عید قربان سال  هحسن عطّار در شب دوشنب هاست و وفات خواج
  .فانیان استنوج هو قبر ایشان در د هبست و شش هجري واقع شد

اصل مولد ایشان از موضع چرخ است  :ه نا یعقوب چرخی قدس سرّموال
از توابع غزنین است و آن مابین کابل و غزنین  هر کهوکل هپرخ دیهی است از تچو 

بودند  هعالءالدین عطّار نمود ۀحوال هبزرگ ایشان را مرید کرد ۀو خواج هواقع شد
 کمال رسیدند، ۀعالءالدین به مرتب هت خواجبزرگ در صحب هتا بعد از وفات خواج هک

  .هواقع شد شادمان است٢والدت ایشان در غزنین است و قبر ایشان در موضع حصار
ین و احرار است لقب ایشان ناصرالد: ه احرار قدس سرّ عبیداهللا هخواج

ایشان  سادات جعفري است و جد ین ازهاب الدمحمود بن ش هنام پدر ایشان خواج و
 ۀهشتصد و شش هجري در قریرمضان سال  هما والدت در ،بزرگ بودند بسیار

و ایشان کاملترین مریدان موالنا یعقوب  هاز توابع تاشکند است واقع شد هکیاغستان 
 هر و خراسان ایشانرااند و اهل ماوراء النّ احراري يها هخواج ۀسر سلسل هک چرخی
احرار را مال و زراعت  هخواج حضرت هگویند ک. دانستند میبزرگ  هخواجبجاي 

شد  می هچون سال آخر ک ،نمودند میهی صرف ال هرا در را ههمبوده  هک هایتن بی
 هوفات ایشان در شب شنب ،و این مشهور کرامات ایشان است بودند می ها باز پرانبار

و مدت  هسال هشتصد و نود و پنج واقع شد لهم سلخ ربیع االوبست و ن
  . کم و قبر در سمرقند است هما عمرشریف ایشان نود سال و چند

عالءالدین  هکمال مریدان خواج از: هنا نظام الدین خاموش قدس سرّموال
 هبودند، مدت عمر شریف ایشان زیاد هبزرگ را دید هعطّار و در اوائل حال خواج

  .از نود سال بود و قبر در سمرقند است
ایشان فاضل و کاملترین مریدان  : هس سرّین کاشغري قدنا سعدالدموال

سید قاسم تبریزي و موالنا ابویزید  هین خاموش اند و بخلفاي موالنا نظام الدو 
                                                 

 رجب» هشتم « : ب.  ١
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، وفات ایشان در اثناء نماز پیشین اند هین عمر نیز صحبت داشتهاء الدشیخ بو  تورانی
و قبر  ههفتم جمادي اآلخر سال هشتصد و شصت هجري بود ههار شنبروز چ

  .هرات استایشان در 
ا مشهور ین املقب ایشان عمادالد :ه س سرّحمن جامی قدنا عبدالرّموال

و  هبن محمود دشتی بود ایشان احمد ص جامی و نام والداست و تخلّ ١یننورالد
دجرد جام در بست روالدت ایشان در خ ،هانایست من محالّت صفا هدشت محلّ

و حضرت موالنا عالم عامل حنفی  ههجري بود هم شعبان سال هشتصد و هفدو دو
 اند ههر خراسان بوداهل ماوراءالنّمقتداي  زمان و يهب و عارف کامل و پیشواالمذ

نا جناب ایشان عقیدت کمال داشتند و افضل مریدان مواله حسین مرزا بو سلطان 
ینسعدالد رسند و در  میبزرگ  ۀبه خواج هواسط هبه س هک اند هس سرّکاشغري قد

 هو خواج ندبود همحمد پارسا را در خراسان مالزمت نیز کرد هایام طفولیت خواج
نمودند و بر حضرت موالنا از ابتداي حال تا  میاحرار ایشان را به تعظیم احترام 

  :بیت  ه،خود فرمود هکمال عشق و جذب محبت غالب بود چنانچ ۀمرتب
  ت ويدهم از لذّ میگویم و جان  میعشق       در رگ و پی مرا   هرفت فرو ت عشق لذّ           

هور اند بر آنها در عالم مش هکایشان ل و چهار تصانیف لفظ جام چه دعده و ب
ن احوال مشائخ اند جماع هک ةکسی سخن ندارد و نفحات و شواهد النبوۀمتضم 

ت عمر شریف ایشان هشتاد و یک ها را سند راسخ و ناطق دانند و مدصوفیان آن
 ههیژدهم ما هسال روز جمع هاحرار به س عبیداهللا هبعد از خواج هبود ک هسال رسید
 ایشان را سلطان حسین ةو هشت هجري وفات یافت و جناز هشتصد و نود همحرّم سن

  .هرات استو قبر ایشان در خیابان  هموالی خراسان برداشت هالی ومیرزا با جمیع ا
اصل  ین ولقب ایشان رضی الد :ه س سرّنا عبدالغفور الري قدموال

از کبار  هک هو از اوالد سعد عباد اند هاز اعیان آن دیار بود هایشان از الر است ک
است مرید کامل و شاگرد رشید موالنا عبدالرّحمن  خزرجانصار بنی  ۀلانصار و قبی

  :، بیت اند هفرمود در باب ایشان هجامی ک

                                                 
 ندارد» نورالدین « : ب.  ١
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  هم و دانش مرغی بود شکاريف هک ١آنجا
  الغفور الري عبد پرواز  است تیز  بازي 

ز ایشانست، وفات ایشان بعد از طلوع آفتاب نفحات االنس اشرح مالّ و  ۀو حاشی
و قبر ایشان متّصل قبر  ههجري بود هم شعبان سال نهصد و دوازدپنج هروز یکشنب

  . هرات استموالنا عبدالرّحمان جامی در خیابان 
 عبیداهللا هکلّو بن خواج هنام پدر ایشان خواج: ه س سرّهید قدعبدالشّ هخواج

 عبیداهللا هایشان متولّد شدند والد ایشان به خدمت خواج هاحرار است، وقتی ک
این  هفرمودند ک هاحرار ایشان را در کنار گرفت هخواج حضرت هاحرار بردند ک
رسیدند  هبه مقامات عالی هحضرت خواج ةبرکت فرمود هب ،هد شدپسر عارف خوا

هصد و داشتند، وفات ایشان در سمرقند سال ن هحضرت خواج ۀو در سلوك طریق
  . رار استو قبر ایشان نیز در سمرقند جوار قبر عبیداهللا اح ههشتاد و دو هجري واقع شد

ین هاءالدب هسی از حضرت خواجیاو: ه باقی قدس سرّ هخواج حضرت
امکنکی و ایشان مرید پدر خود موالنا  هنا خواجظاهر مرید مواله و ب نقشبند

فرزندان  هدر وقت رحلت خواج هک هیکی از مریدان ایشان گفت. درویش محمد اند
  : گفتند ؟٢فرمائید می هدر باب این کودکان چ هپرسیدند ک هایشان را حاضر ساخت

   پروري هز خدا بند هب هتو کیستی ک      رایست خدا را غمش مخو هفرزند بند   
هل سال و است و مدت عمر چ ههجري بود هایشان در سال هزار و دوازد وفات

  .ام هقبر در دهلی است زیارت نمود
از اوالد حضرت امیرالمومنین  :ه س سرّهندي قدکابلی سر شیخ احمد

 هنقشبندی ۀفاروق حنفی المذهب بودند و در سرهند سکونت ورزیدند و در سلسلعمر 
نیز اجازت ارشاد داشتند  هو چشتی هعبدالباقی بودند و از مشائخ قادری هخواج مرید
و مدت  ههل کشف بودند و وفات ایشان در سال یکهزار و سی و چهار بودو از ا

  . هند استسال و قبر در سر هعمر شصت و س

                                                 
 »ایکه « : ب.  ١
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از مضافات  یدبده: هماس سرّیدي قدبلح دهصا هشم و خواجها هخواج
 و ایشان جوئباري هکالن خواج هبرادران مرید پدر خود خواجسمرقند است و هر دو 

 احرار همحمد کاشانی و ایشان مرید موالنا محمد قاضی و ایشان مرید خواج همرید خواج
 .هر بودندماوراءالنّصاحب کرامات در زمان خود مقتداي  ههم اند کارواح قدس اهللا

 هدوشنبایشان روز  وفاتبود و  میصالح در سمرقند  هشم برادرکالن خواجها هخواج
و  ید استبهو قبر در د ههزار و چهل و شش هجري بودپنجم ربیع االول سال 

چهل و هزار و محرّم سال  هبودند، وفات ایشان در ما میصالح در بلخ  هخواج
  .هشت سال و قبر ایشان در بلخ است هفتاد وو مدت عمر  ههشت هجري بود

  
حسن  ۀایشان به واسط ۀسلسل هک همارواح قدس اهللا هچشتی ۀبیان مشائخ سلسل

  : درس می ههوج اهللا کرمبصري به حضرت امیرالمومنین علی 
 و شاگرد هاصل ایشان از بصر :ه عبدالواحد بن زید قدس سرّ هحضرت خواج

 .اند هز حسن بصري پوشیدارادت ا ۀو خرق اند هعن اهللا امام المسلمین امام اعظم رضی
 هدرویشان مالحق ایشان به سبب گرسنگی اشتیاق حلو ۀمنقولست روزي جماع

از باري تعالی براي  هروي سوي آسمان کرد هکردند و موجود چیزي نبود، خواج
فرمود  هخواج ،همان ساعت دینارها از آسمان باریدنددروییشان درخواست نمود، 

 خوردند، هو حلوا آورد١ندگرفت مریدان چنان رند تابه حلوا کفایت باشد بگی همقداري ک
خوراك معیشت این جماعه از کسب مشقّت  هاز آن تناول نفرمود چونک هخواج

باشد جائز نداشتند،  هباشد بنابر آن خوراك خود از کراماتی ایشان ک میایشان 
  .ه هفتم صفر سال یکصد و هفتاد و هفت هجري بودوفات ایشان در بست و 

و  هاصل از کوف یت ایشان ابو علی وکنّ: ه س سرّفضیل بن عیاض قد
و نشو و  هتولّد ایشان در سمرقند بود هوگویند ک همرو خراسان گفت ۀبعضی از ناحی

 هو شاگرد امام اعظم و مرید خواج اند هنما در باورد و بخاري االصل نیز گفت
و  و سفیان ثوري فیهیم ادهم و بشر حاعنهم اند و با ابرا اهللا عبدالواحد بن زید رضی
 همنقولست ک. بودند هزمان ۀدر حقائق و معارف یگان ،داؤد طائی معاصر بودند
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 داري؟ میبوسید، کودك گفت اي پدر مرا دوست  می هروزي فرزند خود را به کنار گرفت
کودکی گفت به یک دل دو ! داري؟ گفتند بلی میگفت خدارا دوست ! گفتند بلی

این سخن از کجا است پس  هتوان داشت؟ ایشان متحیر گشتند ک هدوست چگون
کودك را بینداختند و به حق مشغول  هدست بر سرش زد هنصیحت غیب دانست

و قبر  هو هفت هجري بود دهشتامحرّم سال یکصد و  هشدند، وفات ایشان در ما
  .است در مزارات معلّی همعظّم هایشان در مکّ

 یت ایشان ابو اسحق و نام پدر ادهم بنکنّ:  هسرّس ابراهیم ادهم قد١سلطان
 هبادشا لیو در اوابوده ملوك  يابنا ٢سلیمان بن منصور بلخی فاروقی است و ایشان از

شد، شبی  می هبسیار آراست يهاگل هایشان ب هخوابگا ههمیش هگویند ک. بلخ بودند
 چون اورا خسپیده کنیزکی که براي آراستگی بستر مقرّر بود دلش خواست برو بخسپید،

خندید،  میزدند او  میتازیانه ویرا  هوقتی ک دیدند حکم تازیانه زدن فرمودند،
 خسپیدم ٤ها یک ساعتگل هبرین خوابگا هکه پرسیدند گفت ک ٣خندیدشباعث 

باشد؟ گفتن او چنان  ٥سیاست هرا چ نائم دائم هدید کباید بدین سیاست رسیدم 
هی به ذکر ال ههمیش هبه ضمیر خود گذاشت محبت دنیا هموثّر و دلپذیر گشت ک

تقدیر بحسب  هبودند ک هتخت خفت ام بربشبی بر باالي  ،نمودند میاشتغال و تقریر 
ام که  هر گم کردآنجا وارد گشت، گفتند کیستی؟ گفت شتنیم شب در  هشخصی ب

 ۀخدا را در جام هجویی؟ گفت اي غافل تو ک می هچگون جویم، گفتند شتر بر بام می
 هاست، بدین سخن بادشا از جستن شتر بر بام عجبتر جویی میو بر تخت ٦اطلس

هیچکس  هدر آمد ک هوازرهیبت از دمردي پر  هدیوان بادشامتحیر شد، روز دیگر در 
 هگفتند چ اوه ب ،ان پیش سلطان رسیدارک ۀجماع حضور هب ٧مانع نتوانست شد

                                                 
 ابراهیم» خواجه « : الف.  1
 ندارد» از « : الف.  ٢
 باعث» می زدند می خندید چون  هوقتی کهر  تازیانه زدند وکنیزکی برآن  خسپیده بود  آنرا شبی « : ب،ج.  ٣
 خسپیدم » ساعتی که « : ؛ ج» که می خسپیدم « : ب.  ٤
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است،  من ۀدولتخانآیم، گفتند رباط نیست  میفرود  گفت درین رباط ؟هیخوا می
بود؟ گفتند از پدرش،  همن، گفت پیش از وي کبود ؟گفتند از پدر  هگفت پیش از تو ک
شمردند، او  هدرجه همچنین چند کس بتا  هک فالن ؟ گفتند به١بود هگفت پیش از وي ک

رود و دیگر آید بجاي وي و بیرون رفت،  مییکی  هشد ک هچپس رباط نشد  گفت
 گرفتند و گفتند تو کیستی؟ گفت من خضر ایم،عقبش  هسلطان به اضطراب برخاست

در آنجا  هرو به صحرا آوردند ک هیدا شد کاثري عظیم  پ هدر دل بادشا ٢از گفتن آن
بیدار کنند،  ٣مرگت به هگوید بیدار شو از آنک می هف شنیدند کچند نوبت آواز هات

و تو صید  هبه سخن در آمد و گفت مرا به صید تو فرستاد هدیدند ک آهو هناگاکنند، 
ترك  هبیرون آمد داشت از آن هک هپس حال سلطان متغیر گشت و جام نتوانی کرد

حضرت امام  هبه امام اعظم کسب علوم نمودند ک هرفت همعظّم هسلطنت نمود و تا به مکّ
ض ارادت از فضیل عیاۀ فرمودند و خرق دناسی ریاضتهایت اعظم ایشان را به ن

 ضربا سفیان ثوري و ابویوسف عنوالی صحبت داشتند و صحبت دار حضرت خ هوشیدپ
این  يهیم ادهم کلید علماابرا هک هشیخ جنید بغدادي فرمود هنیز بودند و سیدالطّائف

روزي  همنقولست ک .هبجز کسب خود قوت نکرد است و ایشان تمام عمر هطائف
دو  ،هندمالّح را اجرت د هي نبود کاحتیاج کشتی در پیش آمد لیکن نزد ایشان چیز

 ریگ دریا زر هدر حال هم  خواهند مین چیزي مهی از گفتند ال هرکعت نماز ادا نمود
ح دادند همشتی برداشت هشد ک  ةپار هنشست هروزي بر آب دجل همنقولست ک. به مالّ
هزاران کردند  هافتاد، چون حکم به دجل هسوزن ایشان در دجل هدوختند ک می هخرق

دهان داشتند، سلطان فرمودند که سوزن یکی سوزن زرین در  هآوردند کبرماهی سر 
 ،هادپیش سلطان ن هآورد هگرفت دهان دررا سوزن  آن ٤ماهی ضعیف ،خواهم میخود 

 ،یک سوزن بودهمین یافتم  هزي کبه گذاشتن ملک بلخ کمترین چی هفرمودند ک
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و  ههجري بود شصت و دویکصد و  ١لل ساانزدهم جمادي االوشوفات ایشان در 
ل اصحشام و به روایتی در بغداد اس ۀیلقبر در حت لیکن قول او.  

مرعش شهري است از توابع شام و  :ه س سرّشی قدمرع هحذیف هخواج
 فرمودند می، اند هبود هسرّ سقد م از مریدان سلطان ابراهیم ادهممشائخ متقد کبار ایشان از

وفات ایشان در  ،شندباهر و باطن یکسان افعال او در ظا هاخالص آنست ک هک
  .هشوال بود هچهاردهم ما

 هو مرید خواجاست  هاصل ایشان از بصر: هبصري قدس سرّ ههبیر هخواج
 هم ماهیژدهبودند، وفات ایشان  همرعشی اند، اکابر وقت و صاحب خوارق عالی هفحذی
  . شوال

گویند میبصري اند،  ههبیر همرید خاص خواج :ه س سرّشیخ علو دینوري قد 
 خوردند، میو در ایام طفولیت شیر ن ههر بودالد تمام عمر صائم همتولّد شد هاز روزي ک

مشائخ موافق تذکرةاالصفیا و بعضی شجرات  هم بودهاردهم محرّوفات ایشان چ
و علو  تا شیخ ممشاد دینوري هک ٢ممشاد دینوري یکی باشندچشت شیخ علو دینوري و 

 شود مینویسند اما از نفحات االنس و از بعضی کتب دیگر چنان معلوم  میدینوري 
ممشاد  هروردیهس ۀدر سلسل هکه شیخ علو دینوري غیر ممشاد دینوري است چنانچ

  .هد شدمذکور خوا هدینوري علیحد
مریدشیخ علو دینوري و از  :ه ابو اسحق شامی چشتی قدس سرّ هخواج

چشت  هچونک هاز ایشان شد هبه چشتی هاقطاب وقت بودند و ابتداء نام این سلسل
ربیع اآلخر است و قبر ایشان  ههاردهم ماو شام وطن ایشان است، وفات ایشان چ

  .هاز توابع شام است واقع شد هک هدر عکّ
ز ا هک هپسر سلطان فرستاق:  هابو احمد ابدال چشتی قدس سرّ هخواج

 و شصت هجري دو صدي چشت و امراي والیت بودند، والدت ایشان در سال شرفا
هور از ایشان به ظ هاند و کراماتی چندان ک میو مرید شیخ ابو اسحاق شا هبود
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 هم جمادي اآلخرچشتیان اند، وفات ایشان در د ۀتا سرحلق هتوان کرد ک میبیان ن هرسید
  .و قبر در چشت است ههجري بودو پنج  هسال سی صد و پنجا

 بو احمدا هخواج ١و فرزند ایشان مرید:  همحمدچشتی قدس سرّ هخواج
سومنات  ةگویند در غزو .هکامل بود ٣یو باطن يهراند و در علوم ظا ٢ابدال چشتی

 هبودند ک هاشارت رفت هسلطان محمود سبکتگین ب مددگاريه هفتاد سالگی بپس 
 هار صدرجب سال چ ةوفات ایشان در غرّ ه،برکت قدم ایشان فتح سومنات شد هتا ب

  .و قبر در چشت است ههجري بود هو یازد
ین لقب ایشان ناصرالد:  هسمعان قدس سرّ دسف بن محمیو هخواج

ابو احمد چشتی اند و مدت عمر  همحمد بن خواج هخواج ۀو خلیف هزادهرخوا
قطب الدین مودود پسر  هخواج هبود ک ههشتاد و چهار سال رسید هگرامی ایشان ب
 هجري ٤هو ن ههارم ربیع اآلخر سال چهار صد و پنجادر چ هخود ساخت ۀکالن را خلیف

  .وفات یافت و قبر ایشان نیز در چشت است
سن هفت  ین و درقطب الدلقب ایشان  :ه مودود چشتی قدس سرّ هخواج

بودند، چون  هبه تحصیل علوم مشغول شد هقرأت حفظ نمود تمام قرآن با سالگی
یوسف وفات  هبه سن بست و شش سالگی رسیدند والد بزرگوار ایشان خواج

مرید پدر  همقام ایشان گشتند و ایشان اگرچیافتند و به موجب وصیت پدر قائم 
شیخ االسالم حضرت احمد  هر ایشان وقتی کخود بودند لیکن بعد از وفات پد

فوائد بسیار  هروز در خدمت شیخ احمد جام ماند هتشریف آوردند سهرات  هجام ب
مودود به حضرت شیخ احمد جام  هاز حضرت خواج هچشتی ۀو سلسل هنمود٥حاصل

ظاهر ابو طاهر بن شیخ ابوسعید ابوالخیر است ه و احمد جام مرید ب رسد مینیز 
وفات ایشان در  ه،باطن تربیت از روحانیت شیخ ابو سعید ابوالخیر یافته لیکن ب

                                                 
 »پسر و مرید « : ب،ج.  ١
 ندارد» اند « : ندارد ؛ ب» چشتی : الف.  ٢
 »ظاهر و باطن « : ب.  ٣
 »پنجاه هجري « : الف.  ٤
 حاصل» نیز « : ب،ج.  ٥
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 ۀکو قبر ایشان در مزار متبرّبوده هفت هجري غرّة رجب سال پانصد و بست و 
  .چشت است

والدت ایشان در  :ه احمد بن مودود بن یوسف چشتی قدس سرّ هخواج
 ظاهري و باطنی قدرتدر علوم  و سال پانصد و هفت هجري مرید پدر خویش اند

علیه  اهللا رسول صلّی ۀبر روض همنور هقطب وقت بودند، چون در مدین ه،تمام داشت
علیه وسلّم اکثر مردم ندائی شنیدند  اهللا وسلّم رسیدند از تربت مبارك پیغمر صلّی

تعظیم  ین سهروردي ایشان راهاب الدایشان از مشتاقان ما است و شیخ ش هک
 ههفت هجري بود هفتاد ووفات ایشان در سال پانصد و  ه،نمودبسیار و احترام بیشمار 

  .و قبر ایشان در چشت است 
ین و نام محمود و اصل از لقب ایشان رکن الد:  هسنجان قدس سرّ هشا
لقبی است  همودود چشی اند و شا هو مرید خواجهات خاف است از دی هسنجان ک

   :ایشان است، بیت  ۀقولمودود عنایت فرموده و بیتی م هخواج هک
   از کس تو مرنج کس مرنجان       نسنجا هبشنو تو حدیث شا   

  .ه هجري بود ١وفات ایشان در سال پانصد و نود
مودود چشتی  همرید خواج:  هحاجی شریف زندجانی قدس سرّ هخواج

 هشخصی سلطان سنجر را بعد از وفات بخواب دید و پرسید ک هو منقولست ک اند
 فرشتگان عذاب به دوزخ هبود ک همرا فرمان شد هفت ککرد؟ گ هخداي تعالی با تو چ

 فالن روز به دمشق سعادت و مالزمت حاجی ههمین اثناء فرمان رسید کبرند و در 
  .٣ایشان در ششم رجب بوده، وفات ٢شریف زندجانی دریافته بود که از برکت آن بیامرزند

مرید حاجی شریف زندجانی و صحبت  :خواجه عثمان هارونی قدس سرّه 
معین الدین چشتی  ه، قطب وقت بودند و از حضرت خواجهبزرگان دریافت اکثر

غان رسیدند مسکن م هام سیاحت بهارونی در ایروزي شیخ عثمان  همنقولست ک
هرگز آتش  هانداختند ک مین آ هیزم در هارابهر روز بست بود و  هدرآنجا آتشکد هک
دارد؟ خدا پرستی چرا نکند  هفائد هپرستش آتش چ همغان پرسیدند که ب ،مرد مین

                                                 
 هجري» هفت نود و « : ب.  ١
 »بیامرزیدم « : ب.  ٢
 ندارد» بوده « : ب.  ٣
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دارند، شیخ فرمودند  در کیش ما آتش را بزرگ هک ١اوست؟ گفتندآتش مخلوق  هک
نسوزد، جواب خود بیندازد  ةرستیدخود را درین آتش پ هک تواند میکسی از شما 

ندارد که  ٢خاصیت آن سوختن است کسی قدرت نزدیک رفتن آن هدادند ک
قُلنا یا نار بسم اهللا الرّحمن الرّحیم  هدر کنار مغ بود گرفت هحضرت شیخ طفلی را ک

 ٣نددر آتش در آمدند و به دیري درمیان ماند هگفت هیمکونی برداً و سالماً علی ابرا
این  ةهدنرسید، از مشا٤طفلی آسیبی ۀجامبه ایشان و  ۀبه خرق هآمدند کو بر

به شرف اسالم مشرّف شدند و  ههادند و همکرامات جمیع مغان بر قدم شیخ سر ن
شوال و قبر  ههم مااولیا ساختند، وفات ایشان در شانزد هطفلی و پدرش را از جمل

 هجري و ههفتدششصد و  هسن ٥الهفتدهم شواست به روایتی  همعظم هدر مکّ
  .ی استمعلّقبرش در چشت 

غیاث الدین  هابن خواج :ه معین الدین چشتی قدس سرّ هحضرت خواج
 هفت و یابودند، والدت ایشان در سال پانصد و سی و  ٦از سادات حسینی هحسن ک

 چون حق تعالی هگویند ک .ه و نشو نما در خراسان یافت ههجري در سجستان بود هس
 همتوج هیشان نمودکرامت فرمود امالك و اسباب خود را صرف درو هتوفیق توب

عزیمت  هدر آنجا حفظ قرآن مجید و کسب علوم نمود هسمرقند و بخارا شدند ک
 ارادت ۀاز نواحی نیشاپور است رسیدند خرق ههارون ک ۀعراق نمودند، چون به قصب

منقولست . مدت بست سال در خدمت شیخ بودند هارونی پوشیدهاز شیخ عثمان 
رسیدند  هبرو، چون به مدین هبه مدین هند کندائی شنید هروزي در طواف کعب هک

در اجمیر  هتو نمودم رفت ۀهند حوالملک  هعلیه وسلّم فرمودند ک اهللا پیغمبر صلّی
داد بغ هرواج اسالم آن ملک به تصرّفات تو مقدر است، از آنجا ب هاقامت کن ک

جناب حضرت غوث االعظم صحبت ه هفت روز بو  هپنجا هگویند ک ند،آمد

                                                 
 ندارد» گفتند « : الف.  ١
 » نزدیکی آن « : ب، ج.   ٢
 »مانده برآمدند « : ب.  ٣
 نرسید» آتشی : ب.  ٤
 ندارد»  الهفتدهم شواست به روایتی  همعظم هو قبر در مکّ« : الف.  ٥
 »چشتی « سادات : الف.  ٦
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در دلیل العارفین از  هد چنانچ، بعد از آن به شام آمدن٢فوائد حاصل نمودند ١هاشتد
شیخ احمد غزنوي نام در غار منقولست که بزرگی  همعین الدین قدس سرّ هخواج

و دو شیر پیش  هنشست هبر سجاد هدیدم ک ،هر از دیار شام سکونت داشتبیرون ش
مرا  هنزدیکش روم لیکن بزرگواري ک هاز ترسش نتوانستم ک ه،او ایستاد ةدرواز

نشستم فرمودند اگر تو قصد  هچون نزدیکش رفت ،یامترس و ب هدید آوازي داد ک
 ههر کچون خوف در دل باشد  هن فرمود کآ کنی او نیز قصد تو کند بعد ازنیکی 

 مردم ازو در خوف باشند، بعد از آن پرسید هبود، شیر کدام است ک ٣بود ازو خوف
 هل سال سکونتیاز چ هک ٤آئی؟ گفتم از بغداد، فرمودند میاي درویش از کجا  هک

 ام، هنیاسود هگریه هی باز ترس نماز گا هت شصت سال است کمد درین غار دارم و
مشقّت  هفوت باشد جمل ةشرائط نماز اگر ذر هگویم ک میگزارم  مینماز  هزمانی ک

 هو فرمود ک نندز بازروي من ر هم طاعت ناقص ما بما ضایع گردد و به عاقبت 
هیچ گناهی بزرگ نیست نزدیک فرماید  میعلیه وسلّم  اهللا رسول صلّی ٥در حدیث

خت تر در دوزخ سعذاب ه قیامت و به نزدیک خداي تعالی در دنیا و دشمن تر ب
و بعد  هبجا نیاورد هو کماحقّ هشرط است ادا نکرد هنماز را چنانچ هآن کسی که ب

هم ازین بینی  هچنانک هماند همرا به زار و نزار استخوانی و پوستی ک هاز آن فرمود ک
سیبی داد و  مراو از پیش خود  هآرم یا ن میحق نماز بجا  هک دانم میسبب است ن

سالمت بیرون  ههداست اگر ازین ع ههدنماز بزرگ ع ةفرمود اي درویش عهد
فردا قیامت روي به کسی نمودن  همانی ک هچنان شرمند هو گرن ٦آمدي رستی

فرمود اي درویش نماز ستون دین است  هنتوانی، بعد از آن چشم پر آب نمود
بیفتد، چون  هزد خانغاگر ستون بل ،هم سالم ماند هچون ستون قایم باشد خان

                                                 
 »نموده « : ب.  ١
 » گرفتند « : ؛ ب» فوائد گرفتند  هصحبت نمود« : ج .  ٢
 خوف» در « : ب.  ٣
 که» فرمود « : ب.  ٤
 »خدمت « در : الف.  ٥
 ندارد» رستی « : ب.  ٦



 
 
 
 

 اخبارالجمال  180
 

و سنّت و رکوع و سجود و به  هاست و در نماز فریضو اسالم  ٢ستون دین١نماز
 هچنانچو و اضطراب باشد پس به ضرورت دین و اسالم او خراب شود هس

و  ةُالصلو ۀِمالعبد یوم القیا همَول ما یحاسب بِعلیه وسلّم ا اهللا صلیقال النّبی : حدیثات
 همشایخ معاصر خود را دریافتیاحت اکثر بعد از آن در س ُ عمادالدینةالصلو ایضاً
 در آن ایام نام مسلمان ههجري ک ههشتاد و سپانصد و  هنجا در سنآ هلی رسیدند ازبه د
خرق متوطّن شدند و با وجود صدور  ههندوستان نبود در اجمیر تشریف آورددر 

جناب  والی اجمیر درخواست برخاست ههورعادات بسیار و کرامات بی شمار راي پت
 خدمته چون درخواست او را ب ،هر دیگر دارندسکونت به ش هت کداش میان از اجمیر ایش

بزرگ سر از  هنقل نمود حضرت خواج همرحوم کسی ک ٣صاحب هحضرت خواج
ام در همدران ای هدادم ک هرا به دست مسلمان زند ههورپت هد کفرمو هبر آورد همراقب
ین د سام عرف شهاب الدین محمهشت هجري معزالد هشتاد وپانصد و  هسن

روهی کهفت تا بر کنار آب سرستی  هرسید ک هندوستان دره غوري از غزنین ب
به قتل رسانید و حضرت  هگرفت همذکور را زند ههورپت هجنگ ظفر یافته هانیسر بت

 هندوستانو اکثر مردم  هسال در اجمیر سکونت داشت ههل و نبزرگ مدت چ هخواج
ه اسالم ب ام جوگی بعدتا جیپال ن هک دادند تمام انجام هدایت فیض اسالم وه را ب

هارونی از عثمان  هملفوظ خواج رواحالهار یافت و انیس اانتظام اشت اسم عبداهللا
رجب  هششم ما هروز شنب معین الدین هبزرگ است و وفات حضرت خواج هخواج

آفتاب « به حساب ابجد  هسنه اثنی یا ثلث و ثلثین و ستّمائۀ چنانچ هیا سلخ ذیحج
ئۀ است ماستّروایتی سبع و عشرین و ه بو تاریخ وفات ایشان گویند » هند ملک 

 معین الدین هاز دلیل العارفین است تقدم وفات خواج هالدین کقطب  هزبان خواج هب هک
 ون مصريهمچو ذوالنّقطب الدین مقرّر و مثبت است و بعد از رحلت  هاز وفات خواج

و  » حبیب اهللا مات فی حبِّ اهللا« هیافتند ک هبزرگ نوشت هبر پیشانی حضرت خواج
بر آن  هاجمیر ک ةت عمر گرامی صد سال یا کسري کم و قبر ایشان اندرون بلدمد

                                                 
 ندارد» نماز « : الف.  ١
بیفتد، چون نماز ستون  هزد خانغاگر ستون بل ،هم سالم ماند هاست چون ستون قایم باشد خان« :ب.  ٢

 »دین 
 »خواجه مرحوم « : مرحوم ؛ ج» مخدوم « خواجه : ب.  3
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 گنبد و عمارتی عظیم به قیمت برابر زر و سیم است و عرس معلّی ایشان از غرّة رجب
 همچو حین حیات استباشد و تصرّف ایشان بعد از وفات  میتا ششم ماه مذکور 

جناب ایشان از ابتدا تا حال برقرار ه روي نهایت ارادت بهندوستان ١تمامی خلق هک
شب و روز به شرف زیارت مزار شریف  هماند ههفتیک  در آنجا هو بحال دارند و بند
قطب الدین بختیار اوشی و شیخ  هرشید ایشان خواج خلفاي ه،ایشان مشرّف شد

 - بودند هبزرگ را دو زوج ۀو حضرت خواج. حمیدالدین صوفی السعید النّاگوري
 به شیخ هک هد شدمتولّجمال نام دختري  هاز وي حافظ هک هنام دختر راج اهللامۀیکی ا

 حوض ةناگور به کنار ٣کتخدا بودند و قبر شیخ رضی در یکی از قصبات٢رضی الدین
بودند به  همتولّد شد هجمال دو پسري ک هحافظ٤آنرا مندال گویند و از بی بی هک

بی بی عصمت اهللا  ٥دوم حضرت خواجۀ بزرگ ۀصغر سن رحلت نمودند، زوج
بر  هحاکم اجمیر بودند ک يهدشمعم سید حسین  هالدین ک هنام دختر سید وجی

 هس عصمت اهللا ٦و از بی بی هار شربت شهادت چشیدار فجه پتیلی از دست کفّگر
و بعضی بر  رالدین و شیخ حسام الدینشیخ ابو سعید و شیخ فخ - پسر به وجود آمدند

 هاهللا مذکورۀمهر دو برادر نیز از بی بی اشیخ فخرالدین و حسام الدین  هد کآنن
 هوسعید مذکورین پائین قبر خواججمال و قبر شیخ اب هقبر بی بی حافظبودند و 

در ایام طفولیت به صحبت ابداالن  حسام الدین هاست و خواج بزرگ در اجمیر
 هنزدیک اجمیر است سکونت داشت هدر موضع ماندن ک٧شیخ فخرالدین و پیوستند
بزرگ مدت بست سال  ۀبعد از خواج هبه کسب زراعت اشتغال داشتند ک هداشت

از اجمیر است در آنجا وفات  هکرو هشانزد هسروار ک ۀحیات بودند و در قصب
 ٨مدفون اند و از شیخ فخرالدین مذکور پسري بود همذکور ۀقصبنزد حوض در  هیافت

                                                 
 هندوستان» مردم « : ب،ج.  ١
 »رضی نام را « شیخ : ب، ج.  ٢
 ناگور» قصبۀ « در یکی : الف.  ٣
 ندارد» بی بی « : ب.  ٤
  ندارد» حضرت خواجه بزرگ « : ب.  ٥
 ندارد» بی بی « : ب.  ٦
 »مذکور « فخرالدین : ج.  ٧
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با سلطان المشایخ  هبه جمیع کماالت آراست هنام ک هحسام الدین سوخت هخواج ١بود
هر سانب ۀغربی قصب همرقد ایشان در سر را هک هاولیا صحبتی داشت شیخ نظام الدین

مذکور در  هحسام الدین سوخت همعین الدین خورد بن خواج هخواجاوالد  است و
حسام الدین  هقوام الدین بن خواج هاختیار نمودند و فرزندان خواج سکونت همالو

بزرگ تا حال برقرار و  هحضرت خواج ةبر سجاد هاجمیر سکونت داشتدر ٢سوخته
 میر نجم الدین بن سید فخرالدین بن سید محمد بن سید هچنانچ بحال است

ین بن عالءالددسی بن ین بن شیخ ابوالخیر علم الدزید یابین بن شیخ شیخ معین الد
بن شیخ ظاهر بن شیخ بایزید بزرگ بن شیخ احمد بن شیخ نجم الدینین بن شیخ قوام الد 

 معین الدین هبن شیخ فخرالدین بن حضرت خواج هحسام الدین سوخت هبن شیخ خواج
 ٣دي انام اندها هعظام موروثی قیام داشت ةادام بر سجهم درین ایچشتی قدس سرّ

  :بیتی انتظام دادم، بیت  هنیز به مالزمت ایشان شرف حاصل نمود هبند هچنانچ
  معین الدین هولی ملک هندوستان حضرت خواج

  قایم  میر  نجم الدین  هسجاد سر   بر  نسلش  ز  
شیخ حمید الدین الصعید النّوفی السیت ایشان ابو کنّ:  هس سرّاگوري قد

کی از ی ه،وم ظاهري و باطنی بودلارکین است و جامع علقب سلطان التّو  احمد
ائی احیزمین  همعین الدین چشتی اند و در ناگور قدري ک هکبار خلفاي خواج

ودند نم می ٤قوت عیال خود هدر آن زراعت نمود داشتند به دست مبارك خود
 ه،هجري بود ههم ربیع اآلخر سال شش صد و هفتاد و سوفات ایشان در بست و ن

   .اجمیر است ۀاز مضافات صوب هناگور ک ۀنسل و قبر در قصب
نام ایشان بختیار  :ه قطب الدین بختیار کاکی قدس سرّ هحضرت خواج

بن سیاز  هاز سادات حسینی بودند، اصل ایشان از اوش ک هک ین احمدد کمال الد
یند گو تو کاکی از آنجه همضافات اندجان است بود ٥از هک هفرغان ۀمواضع قصب

                                                 
 ندارد» بود « : الف.  ١
 »مذکور « سوخته : ب.  ٢
 اند» میر نجم الدین « انام : الف.  ٣
 ندارد» خود « : الف.  ٤
 ندارد» از « : الف. ٥



 
 
 

 
  183     اخبارالجمال 

ایشان براي فرزندانش  ۀگذشت موافق گفت می ههلی نهایت عسرت کدر د هک وقتی
 هالآنرا کاك گویند و ایشان یکنیم س هآمدي ک میایشان بر  ةاز طاق حجر هنان پخت
 هابوحفص سپرد ک هالسالم ایشانرا ب هخضر علی هک هپدرش وفات یافت هبودند ک
اوش تشریف  هچشی ب معین الدین هچون حضرت خواج ،هري نمودتعلیم ظا

از مدت بیست سال پیش از ارادت به ریاضت  هگویند ک. بردند مرید ایشان شدند
اکثري  هسهروردي وغیرین هاب الداشتغال داشتند و در سیاحت صحبت شیخ ش

دعا گوي برابر  هک هو در دلیل العارفین ایشان گفت همشایخ معاصر خود دریافت
ن در اجمیر رسیدیم و آن آدیم بعد ازبو هدر را همعین الدین دو ما هحضرت خواج

بود و مسلمانان چنان نبودند الخ پس  هزند ههورپت هندوان بودند کهن آ روز از
سکونت  ههلی آمدبزرگ به د هن از اجمیر به اجازت خواجبعد از آ همعلوم شد ک
الکین از شیخ فوائد السهدایت رسانیدند و در تا اکثر مردم را به فیض  هگرفتند ک

 هحضرت خواج دولت پایبوس ههم ذي حجبه تاریخ ن هفرید گنجشکر منقولست ک
قاضی حمیدالدین ناگوري و موالنا  ههما حاصل شد کقطب الدین قدس سرّ

عالءالدین کرمانی و سید نورالدین مبارك غزنوي و سید شرف الدین و شیخ محمود 
حاضر بودند از عرش تا تحت الثّري پیش نظر  ههریکی کحداد  هموئنه دوز و موالنا فقی

  .بزرگان صاحب کشف و کرامات بودند ههم هیشان هیچ در حجاب نبودا
قطب االسالم بر لفظ  ه، خواج١رفتند می هکعب ۀمسافران خان :حکایت 

 ههمانجا کرا فرمان شود تا  هکعب هخداي تعالی را بندگان باشند ک همبارك راند ک
 هدرین بودند ک همایشان باشند بیاید و گردش ایشان طواف کنند الغرض که 

در  هو خواج ههمشدند هر  هحاضر بودند ایستاد هخ و عزیزان دیگر کخدمت شی
و آن عزیزان تکبیر  هدرین خواج هم هعالم تحیر و شوق مستغرق گشتند آنگا

جویها خون روان یکی چون  هربرداشتند، بعد ازآن از اعضاي  ههمچو طواف کعب
به خود  هآمد، آن گا میافتاد نقش تکبیرات بر  میبر زمین  هخون ک ةهر قطرشد، 

آداب اوست بجا آوردیم  هدیدیم چنانچ هپیش خود ایستاد هرا معائن هباز آمدیم کعب
اي عزیزان ما حج و طواف  ههاتف غیب آواز داد ک ،او گردیدیم دگر هار بارو چ
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به متابعت شما باشند و به شما بیعت کنند  هو نماز شما قبول کردیم و آن کسان ک
 همع هپنجشنب روزه م بتاریخ پنجم محرّه مذکور ب بزرگان ههم ههم قبولند چنانچ

ها ایشان از تار موی هچندان ذکر کردند ک هقطب االسالم به ذکر مشغول شد هخواج
 افتاد نقش سبحان اهللا از زمین پیدا میبر زمین  هک هخون روان شد و هر قطر١يجویها
و  لحرمینو ماجراي امام ا هقص هآمد چنانچ میآواز بلند ذکر بر  ههر قطرشد و از آن  می

 آن هور است بنابرمش و مجوز هسماع ک هچشتی ۀسلسل مشهور است و در یاران ایشان
 ین مبارك غزنويد نورالدادات مقتداي معنوي حضرت سیدالساستصواب سیه اوالً ب

مجلس سماع  هروز شنبه ام بودند بن ایآ هلی درشیخ االسالم د هامیر دهلی ک
  : جام خواندند، بیت بیتی غزل احمدالن روزي قوا. آراستند می ههمیشتا  هک هآراست

 هر زمان از غیب جان دیگر است    را  تسلیم  خنجر  کشتگان        
ر تحی خواندند و در میهمین بیت  که به پسندیدگی و ذوق تا سه چهار شبانروز

 پاي بر ین ناگوري وانوي قاضی حمیدالدز بودند که تا شب پنجم سر مبارك بر
ین کنار شیخ صدرالدین ذکریا نهاده رحلت فرمودند چنانچه میر بن شیخ بهاءالد

  : بیت ،ه نمودهصن اشارت این قآ حسن دهلوي غزلی که بدین مضمون گفته در
  

  است آن بزرگ جان برین یک بیت داد
  

  

  دیگر است نکا آري این گوهر ز
  

 و قبر ایشان مأتهستّو ثلثین و ل سنه ثلث بع عشر ربیع االوار یوم االثنان لیلۀوکان ذلک فی 
مس از است اظهر من الشّودر دهلی کهنه در صحن مسجد مختصر که باالي آن 

سعادت است بجا آورده  سراسر عالمتکه که بنده بارها زیارت مزار متبرّ ،است
قاضی . 2 ،امام زاده .١ -که مکان نهایت فیض نشان است و خدما چهار فریق اند

ین و اکثر مردم وفات حضرت خواجه معین الدو. مجاور .4 ،ختمی .3 ،زاده
خواجه قطب الدین در سنه مذکوره نوشته و گفته که وفاتین و سلطان شمس الد 

اشخاص در یک سال واقع شده نزد بنده جائز ندارد چونکه وفات حضرت هر سه 
ل که سابق وفات حضرت خواجه در ماه ربیع االو بزرگ در ماه رجب و خواجه

رجب اگر وفات هر دو بزرگ در یک سنه مذکوره باشد تقدیم وفات است از ماه 
العارفین  م آید حال آنکه دلیلزوفات خواجه بزرگ ال ین برخواجه قطب الد
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ه در آن گفته که چون دین درست نموملفوظ خواجه بزرگ که خواجه قطب الد
مصحف و  شیخ عثمان هارونی و يکاله و عصاو و دستار  الشخواجه بزرگ 

 دهلی آمده سکونت نمودم چهله داده وداع نمود که ب ی و نعلین در اجمیر مرامصلّ
وداع شما  هروز نگذشته بود که آینده خبري داد که شیخ االسالم بعد از بست روز ب

خواجه بزرگ بر وفات خواجه حضرت پس تقدیم وفات  ،رحمت حق پیوستند هب
ر و ضرور که وفات خواجه بزرگ در ر و مثبت است بناء علیه الچاین مقرّالد قطب

باشد چنانکه بعضی  ئۀمأیا در سنه سبع و عشرین و ستّ ئۀماسنه اثنی و ثلثین و ستّ
باشد چنانکه  ۀئماستّ اربع و ثلثین و ین در سنهوفات خواجه قطب الد کهبر آنند 

وابدر تاریخ فرشته بنویسد واهللا اعلم بالص .   
ین مسعود گنجحضرت شیخ فریدالد که نسب شریف  : هس سرّشکر قد

نکه پدر ناچ ،رسد میحضرت امیرالمومنین عمر فاروق ه ایشان از نوزده واسطه ب
د بن بزرگوار ایشان شیخ سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ یوسف بن شیخ محم

خ شاه کابلی بن شیخ سلطان ین بن شیخ احمد المعروف به فرّشیخ شهاب الد
به شاهنشاه بن سلطان سلیمان بن سلطان المعروف ین بن شیخ سلطان نصیرالد

االصغر بن سلطان واعظ االکبر بن شیخ  ظمسعود بن سلطان عبداهللا بن سلطان واع
 اسحاق بن شیخ ابراهیم بن شیخ ناصر بن شیخ عبداهللا بن حضرت امیرالمومنین عمر

خجندي ین وجیه الد اندختر موال مادر ایشان واست عنه  اهللا اب رضیبن الخطّ
والدت حضرت شیخ فرید  ،ت آراسته اهل کرامت بودندعصمت و عفّه است که ب
 ۀدر قصب وفات پسر خود ال که از توابع ملتان است بوده و بعد ازوهول تک ۀدر قصب

 حضرت خواجه ۀاجودهن که نزدیک دیپال پور است سکونت ورزیده مرید و خلیف
ین بختیار اوشی اند چنانچه عبارت قطب الدا بعد فوائد السگوید میالکین است که ام 

 ین مسعود اجودهنیفریدالد عف العبادضدرویشان بلکه خاك قدم ایشان ا ةحقیر بندفقیر 
سنه دولت پائبوس حاصل  تاریخ پنجم روز پنجشنبه ماه رمضان المباركه که چون ب

 بر ینحضرت خواجه قطب الدسر داشتند  ترکی که بر١شد همان زمان کاله چهار
ین ناگوري و نهاد و نصیحت بسیار ارزانی فرمود و قاضی حمیدالد وسر دعا گ
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ین کرمانی و الدءین ترك و خواجه محمود موئنه دوز و موالنا عالنا شمس الدموال
سیین مباركد نورالد غزنوي و شیخ نظام الده د و عزیزان دیگر بین ابوالموی

 که در مرض هم بودند تا میم صایم دای خدمت حاضر بودند و حضرت شیخ فرید
نجهت گویند که حضرت شیخ را هفت روز شده آکردند و گنجشکر از  میافطار ن

ه در اثناء راه ب ،روانه شدند خدمت پیر خوده بود که روزه افطار نکرده بودند و ب
گل که  ةدهن مبارك ایشان پار زمین افتادند و در بلغزید که برایشان ضعف پاي 

خدمت پیر خود رفتند حضرت ه در آمد تمام شکر گشت از آنجا برخاسته که ب
دهنت رسید شکر گشت و حقه گلی که ب ین ابتداء فرمودندخواجه قطب الد 

چونکه از  ،تعالی وجود ترا گنج شکر گردانید که همیشه شیرین خواهی بود
گفت و  میجشکر دید گن میخدمت پیر خود بیرون آمدند هر کس که ایشان را 

خود حاصل نموده در  پیر  چشتی پیرین مالزمت حضرت خواجه معین الد
 چنانچه در اند هغرائب نیز در رسیدصحبت اکثري مشائخ عجائب و ه سیاحت ب

ن از طرف بخارا که مالزمت شیخ آ راحت القلوب از ایشان منقولست که بعد از
شدم در مسجدي شب کردم ین باخرزي دریافته و گلیم گرفته بیرونسیف الد، 

جا آن ن نواحی صومعه بود شنیدم که بزرگی درآ در ،چون روز شد از آنجا برآمدم
هیبت که  دیدم با در صومعه کردم پیري را چون در آنجا رفته سر ،ساکن است

ر ایستاده و چشم خود سوي هوا عالم تفکّ هرگز آنچنان کسی ندیده بودم و او در
 ،کر بودسعالم  چنانچه چهار شبانه روز آن بزرگ در ،شدمپیش او ایستاده  ،داشت
 جواب سالم باز داد و فرمودند که شما ،عالم صحو افتاد من سالم کردمه چون ب
بندگان  ن بزرگ آغاز کرد که من ازآ ،نشستم ،رنج رسیده بنشین سبب ما را از

ا اي فرید امروز سی سال است که من درین صومعه معتکفم ام ،شمس العارفین ام
 ؟دانی که از کجا است میدرین سی سال جز هیبت و حیرت نصیب من نشده و این 

فرمودند که راه حقیقت راه راستان  ،وي بر زمین آورد که فرمان شودردعا گوي 
 يقدم بی رضاة او برست و اگر ذر قدم زد راستیه است پس هر که درین راه ب
 روز که مرا آن ،وال خود حکایت کردن از احآ بعد از ،دوست برآورد سوخته شد
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 چون در ،فرمان شد که در آي١خود بار داده هفتاد هزار حجاب درمیان بوده در بر
چشم در هوا داشته هر  بان درگاه را دیدم که ایستاده ول حجاب در رفتم مقرّاو

زبان  هجل و همه ب و مثل دیگر و شمار ایشان کس نداند مگر خداي عزّه یکی ب
 فتیصگذشتم  میهر حجابی که ٢و همچنین از» دیدار توه مشتاقم ب«که  گویند میحال 

 خاصچون در حجاب  ،یکی مانند نباشده دیدم که یکی ب میبان دیگر جمح دیگر و
رسیدم ندائی شنیدم که اي فالن درین حجاب کسی در آید که از جمله موجودات 

 ،گفتم از همه بیگانه شدم ،شودنچه در دنیا است بلکه از خویش هم بیگانه آدنیا و 
چون  ،یگانه شدي چشم پیش کن همه بیگانه شدي با ما آواز برآمد که چون از

همه بیگانه  چشم پیش کردم خود را درین صومعه دیدم پس اي فرید درین راه از
چون  ،اردمزن چون شب در آمد نماز شام برابر گآ بعد از ،باید بود تا یگانه شوي

ه را شام چهارگان نان تنک باالي آن پیش آن کاس م دیدم دواز نماز فارغ شد
تی ا لذّآن طعام بخوردم ام در آمدم و ،ه در آياشارت کرد ک ،بزرگ آورده نهادند

روز ه شب همانجا کرده چون ب ،که در آن طعام دیدم در هیچ طعام ندیدم
 مجاهدهنیافتم و حضرت شیخ فرید ریاضت و شده که  ابرخاستم آن بزرگ ناپید

 ،شود میکند  روزي فرمودند که هرچه خدا .قطب وقت بودندو غوث  ،کشید بسیار
فرمودند که چون فقیر  میشود و نیز  می گوید میهاتفی آواز داد که هر چه فرید 

معراج الفقراء پوشد و نیز فرموده  میکه چنان داند که کفن  ٣جامه بپوشد باید
کراماتی که از ایشان بظهور رسیده از کم کسی وارق و خدرین سلسله  و لیلۀالفاقۀ

منقولست که روزي قطب العالم گنجشکر را ایشان  ۀین خلیفواقع شده و از بدرالد
 ین گفت هر کهالدءبرادرم بها ٤ن حالتی گفت که وقتیآ حالتی مستولی که گشت در

مانان گوید هرکه در دنیا از مسل میامروز روي من ببیند در دوزخ برود و دعا گو 
دست فرزندان من و یا دست  ما کرده و دست من گرفته باشد یا مصافحه با

وي  من باشدگرفته باشد آتش دوزخ بر ةکه از خانواد یمریدان من و یا دست کس
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 ندارد» از « : لفا.  ٢
 ندارد» باید « : الف.  ٣
 ندارد» وقتی : الف . ٤



 
 
 
 

 اخبارالجمال  188
 

 ه فرموده در سرس سرّین قدمن قطب العالم خواجه قطب الد پیر حرام است و
که نیکبخت بنده است فرید اجودهنی هر که دست تو  ١دآممن هزار هزار بار ندا 
وفات  ،در بهشت باشد بگیرد جاي او دست مریدان تو یا دست فرزندان تو یا

شصت و چهار هجري روي  و م سال شش صدایشان روز سه شنبه پنجم ماه محرّ
ملتان  ن که مابین الهور وتو قبر در پبوده پنج سال  و نودگرامی ت عمر مد داده و

 ،یننصیرالد ،یننظام الد -هپنج پسري گذاشت .و یتَبرَّك به ارزیست واقع شده ا
ینبدرالد، یعقوب ،ینشهاب الد.  

سلطان المشائخ شیخ نظام الدهس سرّین اولیا قد : د بن نام ایشان محم
 ۀهندوستان تشریف آورده در قصبه احمد بن دانیال است و پدر ایشان از غزنین ب

 ۀدر قصبهمونجا ن گشت و والدت ایشان بداؤن که از نواح سنبهل است متوطّ
سال شش صد و سی و شش هجري بوده و در شانزده سالگی عمر ه ب ٢مذکوره

دهلی آمده تحصیل علوم ه پنجاه و دو هجري باشد از بداؤن ب و که سال ششصد
س کر قدین مسعود گنجشحضرت شیخ فریدالد ۀمرید و خلیف ،ظاهري نمودند

خالفت رسیدند و در اندکی  ۀپایه پنج سالگی عمر ب ست ویکه تا در ب اند هسرّ
مدکمال ه جمیع علوم ظاهري و باطنی به ین بلبن بت در عهد پادشاه غیاث الد

اظهار ه وي االقتدار هندوستان نامدار شدند که تا بذرسیده در دهلی از مشائخ کبار 
   . سلطان المشائخ اشتهار یافتندلقب ه نهایت کشف و کرامات ب

 منقولست وقتی که وضو ساخته درخواست شانه نمود و کسی نزدیک نبود
دست ه شانه از طاق بجست و خود را ب ،ایشان بدهد هکه شانه از طاق آورده ب

سال  وقت چاشت روز چهار شنبه هژدهم ماه ربیع اآلخره وفات ایشان ب ،ایشان داد
و قبر  تاریخ است» هنشاه دین اش« هفتصد و بست و پنج هجري روي داده چنانچه 

روز چهار شنبه ه ام بدرین ای ،موضعی که سکونت داشتنده ایشان در دهلی است ب
 زیارت مزار فیض آثاره نهایت اژدهام قیام دارد و بارها به نام سالطین و عوام بازیارتگاه 

نموده و حضرت سلطان المشایخ را مریدان بیشمار سعادت حاصل  این غالم نیز

                                                 
 » اند هکرد« ندا : ج.  ١
 مذکوره» در قصبۀ بداون « ایشان : ج.  ٢
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و امیر خسرو - معروف اند ا چهار افضل و اکمل مشهور وام ین چراغ دهلینصیرالد 
 - مزار ایشان چهار فریق اند يین غریب و میر حسن دهلوي و خدماشیخ برهان الد و

د حسینی و داماد حضرت شیخ فرید ین اسحاق که سیالدریکی اوالد موالنا بد
 نجملهآ که درین عصر از ١و این فرقه ملقّب و مشهور به پیرگان است گنجشکر بودند

که  ی بردارر مصلّابابک دویم اوالد خواجه .ممتاز است د عبدالقادر مردي بزرگ وسی
سویم  .سرورغیره محفوظ و م نجمله حبیب اهللا وآ سلطان المشایخ از ةخواهر زاد
اوالد سید رفیع الدحقیقی سلطان المشائخ ةد که پسر خواهر زادین ولد خواجه محم 

، ٢ین هارون مذکورد رفیع الدسییکی اوالد پسري  - اند هبودند لیکن ازینها دو گرو
ین کاشانی ابن قاضی قطب الد ینجالل الدمحی الدین ابن قاضی دویم اوالد قاضی 

موالناي ها هسبآنها نکه چونیقی صد سید  یند رفیع الدد خواجه محمکه پدرش سی
و شیخ بالقی است د جعفر درویش محمازآنجمله بودند سلطان المشایخ خواهرزادة 

سیوم اوالد پسري سید . ایشان ساخته البینمطلوب الطّ ۀنسخ مردي سخن رس که
و ی بردار مصلّبکر ی اوالد خواجه ابرفیع الدن مذکور، چهارم حبیب اهللا وغیره که 

حمان ر نام  عبدالرّشّباوالد مفرقۀ پنجم  .مذکور اند سلطان المشایخ  ةزاد همشیره
  .٣بودمغفور  دو غالم سلطان المشایخ  که هر

هس سرّامیر خسرو دهلوي قد  :ةهزار يها هین از امرا زادلقب وي یمین الد 
عرف  ایشان مومن آباد قوم ترك از نواحی ترکان بلخ بودند لیکن مولده الچین که ب

 ۀمو در جمیع فنون و علوم ظاهري عالّ ٤پتیالی که از مضافات سنبهل است بوده
نظم و ه و نه تصانیف ایشان ب نود ٥عصر که سواي تصانیف هندي و اشعار بیشمار

   : بیت ،همین یک بیت آشکار است نثر اشتهار و نامدار اند و علوم طبع از
  چیزي نمیتوان گفت روي تو درمیان است  ریز عاشقان استدو جانب خون  هر زلفت ز 

                                                 
 ندارد» و این فرقه ملقب و مشهور به پیرگان است « : ج.  ١
 ندارد »ین هارون مذکورد رفیع الدیکی اوالد پسري سی ....تا...ی برداردویم اوالد خواجه ابابکر مصلّ :الف.  ٢
 »سلطان المشایخ بودند «  :الف . ٣
 ندارد» بوده « : ب.  ٤
 ندارد» بیشمار « : ب.  ٥
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مرید و خلیفه همچو عاشق و معشوق حضرت سلطان المشایخ بودند چنانچه 
  :بیت  ،سلطان المشائخ در باب ایشان فرموده

  

  این خسرو ماست ناصر خسرو نیست
  

  

  زیرا که خداي ناصر خسرو ماست
  

همیشه بود که نزدیک سینه پیراهن مبارك ایشان  ۀمرتبه سینه ب و امیر را سوز
 طریقه همراه سلطان المشایخ ب هر بودند وگویند که چهل سال صایم الد .نمود میسوخته 

 .هم مالقی شده دهلی باه و شیخ سعدي و ایشان ب اند هاردزطی ارض حج گ
داده بودند از  یدرویشه منقولست که سلطان المشایخ کفش پاي مبارك خود که ب

راه دوچار  يآمدند در اثنا میدهلی ه دهلی روان شد و امیر از نزد بادشاه که ب
 اند، خیریته گفت که ب ،از درویش اخبار سلطان المشایخ پرسید ١امیر ،شدند

من ه گفت کفش پاي مبارك خود ب ي؟هم از ایشان دار یفرمودند که چیزي نشان
د قصیده که محم ۀپنج لکه روپیه صل غمبل !گفت بلی ؟فروشی میفرمودند  ،داده

ه نهاده بآن درویش داد و کفش بر سر ه ایشان داده بود همه به شاه عادل بادشاه ب
وفات  وقته ب ،سلطان المشائخ فرمودند که ارزان خریدي ،خدمت پیر خود رسیدند

خود را  دهلی رسیدند سره چون ب ،دهلی حاضر نبودنددر سلطان المشائخ امیر 
سبحان اهللا آفتابی « تراشیده روي سیاه نمودند و مقابل قبر پیر خود ایستاده گفتند 

 ،و سر را بر قبر چنان زد که بیهوش افتاد » وي همنشین در زیر زمین و خسرو بر
روز چهار شنبه هفتدهم  ٢بودند که همانجا میشش ماه در غم و اندوه  ن تاآ بعد از
ت و پنج هجري رحلت نمودند و قبر امیر پایان قبر ال در سال هفتصد و بسشو

  . است ٣پیر خود
نصیرالداصل  نام ایشان محمود بن یوسف و:  هس سرّین چراغ دهلی قد

در  بست و پنج سالگی ترك دنیا نموده ریاضت کشید وعمر اوده و در  ةاز بلد
عظام ایشان  ۀخلیف که تا مرید و خدمت سلطان المشائخ رسیده سالگی بسن چهل 

که درین سلسله سماع متعارف است لیکن ایشان بر شرع قیام تمام  شدند و هرچند
                                                 

 ندارد» دچار شدند ...تا...امیر از نزد بادشاه« از : الف ١
 همانجا» تا« : ب.  ٢
 ندارد» خود « : ب.  ٣
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از  هظهور رسیده گفتند و کراماتی که از ایشان ب میت سنّ داشته سماع را خالف
وقت چاشت هژدهم ه وقوع نیامده و وفات ایشان به هیچ مرید سلطان المشائخ ب

ت هجري بوده و قبر ایشان بیرون دهلی رمضان سال هفتصد و پنجاه و هفماه 
د محمد گیسو دراز که مزار زیارت نیز رسید و سیه مشهور است که دعا گو ب

  .خلفاء رشید ایشانند گلبرکه است از ایشان در
ین غریبمیر حسن دهلوي و شیخ برهان الد  :بن  ١د بن محمودبن محم

سلطان المشایخ ایشانرا  و اندهما از مریدان شیخ المشایخ س سرّقد قاضی المدعو
ان آن نواحی فرستاده بودند که تا رواج اسالم و ارشاد سکّ تدکن بجهصوب ه ب

 و ئۀاوفات میر حسن در سنه سبع و عشرین و سبعم ،رسانیدند ارشاده اکثري را ب
و  ٢الث عشرین شهر صفر سنه اثنی و ثلثین و سبعمأتهالثّ ینوفات شیخ برهان الد

و  در اُلوره دولت آباد که در دکن است واقع شده بزرگواران مذکورانقبور هر دو 
  .٣برهان پور آباد کردة شیخ است

کالعاشقین راجی حامد شاه مان ۀحجنسب شریف ایشان :  هس سرّپوري قد
چونکه پدر بزرگوار  ،رسد میعنه  اهللا یضرحضرت امام علی نقی ه یازدهم ب ۀواسط هب

د سیین بن د حسام الدی بن سیین مثنّسید شهاب الدد راجی شاه بن سیایشان 
گین شهاب الدردیزي بن سید زین الدین بن سید عیسی باقر بن سییند نظام الد 

حسن بن سید ابی طالب حمزه بن سید محمد بن سید جعفر د طاهر بن سیعی مد
امام موسی کاظم رضا بن موسی د تقی بن امام علی امام علی نقی بن امام محم بن

د باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام محمبن امام جعفر صادق بن 
 ینمنقولست که در زمان سلطان شمس الد .وجهه است اهللا مامیرالمومنین حضرت علی کرّ

ین که شمس الدد قدوم آورده بودند یکی سی دهلیه ردیز بگدو برادر از سادات 
که  وقتی ،بود آتش انداخته در امتحان اصالت سیادت ایشان راه ب٤بودوالی میوات 

                                                 
 ندارد» بن محمد بن محمود « : الف.  ١
 ندارد»  صفر سنه اثنی و ثلثین و سبعمأتهالث عشرین شهر ین الثّوفات شیخ برهان الد و« الف .  ٢
 ندارد» و برهان پور آباد کردة شیخ است : ب،ج. ٣
 ندارد» بود « : ب.  ٤
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 یند شمس الدب به سیدر آورد بنابر آن ملقّ ١نکاح ایشانه سوخته نشد دختر خود را ب
که تا قبرش در سرهتّه تجاره و انسال اجل گشت و سکونت میوات اختیار نمودند 

 رسول پور و مونا وغیرهم از مواضعو ر و مصطفی آباد موضع گسرهتّه و کهیدال و بهون
که از اجداد راجی حامد شه  ٢یند شهاب الددویم سی .میوات ثبات و سکونت دارند

عدیم المثال بودند چنانچه م اهل کمال ز و مکرّاست و بزرگان راجی حامد شه معزّ
د جالل و سی زيردیگ ضیاء برنی در تاریخ فیروز شاهی فخر حسب و نسب سادات

ابن سید نورالدارقام و مقاله ین بلبن بین مبارك غزنوي در احوال بادشاه غیاث الد 
ان اسم راجی نیز در آورده و به قول مخدوم جهانیان در زبان مردم آن دیار بر ایش

 آخر صحبته لباس سپاهیان بود به یافته و راجی حامد شه نیز در اوائل حال ب قرار
اختیار نموده ریاضت کشید که تاین مانکپوري مخدوم شیخ حسام الد ینمخدوم حسام الد 

نجمله یکی راجی حامد شه آرا یکصد و بست خلیفه که صاحب کمال بودند از
شاه ۀو خلیف ین مانکپوري مریدمانکپوري نیز عالی احوال گردید و مخدوم حسام الد 

 الحقءپدر بزرگوار خود شیخ عال ۀوي و ایشان مرید و خلیفدنورالحق قطب عالم پن
ین و شاه عثمان المشهور به اخی سراج الدبنگالی و ایشان مرید مخدوم  ريالهو

 هم استس سرّقد ین اولیاحضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الد ۀایشان مرید و خلیف
 علم باطنی که عبارته و راجی حامد شه اگرچه از علوم ظاهري بهره نداشتند لیکن ب

هدایت که نهایت  ۀپایه و بسا کس را ب تمام حاصل نموده ةلهی است فائدااز عرفان 
کمال  ۀمرتبه ین اورا بام الدسچون مخدوم حکه گویند  .والیت است رسانیده

 و ماشهر مسکن عل ایشان عرض نمود که آن٣ندرسانیده اجازت جونپور فرمود
فرمود که  ؟ایشان چگونه صحبت خواهد بر آمده دانشورانست من هیچمدان را ب

  :بیت ،مودفرشد و این بیت خوانده رخصت ٤اهندوغم مخور همه معتقد و منقاد تو خ
  

  رود جان حسام میمیروي و در رکابت 
  

  

  خیرُ حافظاً اهللافرو  فی امان اهللا
  

                                                 
 ندارد» نکاح ایشان ...تا...در آتش انداخته: الف.   ١
 ندارد» شهاب الدین « : الف.  ٢
 »اجازت فرمود « : ب.  ٣
 شد« خواهد « : ب.  ٤
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تمامی  د رسیدن جونپورمجرّه ب ،ه پیر خود شامل حال دانسته روان شدراجی توج
فحول و  يشیخ حسن طاهر که از علمااد گشته خادم شدند مگر قعلما مطیع و من

ان مشهور وقت بود گفت من وقتی مرید شوم که هژده اعتراض مرا که بر داستا
 ،خدمتش روان شده امتحان به زدوي و هدایه رو داده است کشف نماید و بب

حکایتی که راجی فرمود منکشف و دور  ياداه بعضی در راه و برخی در حضور ب
گرفته انکسار گرفت که تا از دوش  ت بردار طیلسان اراگردید بنابر آن بی اختی

تاریخ بست و پنجم ماه ه رشید ایشان گشت و وفات راجی حامد شه ب يخلفا
   .مانکپور است قبر در شعبان و

حامد شه است او نیز لباس سپاهگري را که فرزند راجی  د نورراجی سی
مانکپور  قبر او نیز دربود  ١احب کرامتمشغولی باطن ساخته ص حال و ةواغشّ

يد خان مانکپوري که از امرااست و راجی محم عظام در ایین ام بادشاه معزالد
اسم راجی بوده در ه ب بکثیر که ملقّ ۀجماعو دیگر  د جهاندار شاه که بودمحم

  .ردیزي مذکور انتظام و قیام دارندگ ینشهاب الد داز نسل سی مانکپور ساکن اند
وسشیخ عبدالقد از اوالد امام اعظم و مرید شیخ :  هس سرّگنگوهی قد

و ایشان مرید پدر خود شیخ عارف و ایشان مرید پدر خود شیخ احمد  دمحم
لی و ایشان مرید شیخ جالل پانی پتی و ایشان مرید شیخ شمس وعبدالحق رود

الدینین ترك پانی پتی و ایشان مرید شیخ علی صابر و ایشان مرید شیخ فریدالد 
هم العزیز اند و از روحانیت شیخ احمد عبدالحق نیز س سرّمسعود گنجشکر قد

 ٢م ظاهر و باطن و وجد و سماع بودند و ایشانرا پسرانلصاحب ع ،تربیت یافته
ین در درویشی قدم بسیار که بودند همه عالم و عامل شده خصوصاً شیخ رکن الد

وفات ایشان در  ،ظهور رسیدهه ب بر قدم والد خود نهادند و کرامات اکثر از ایشان
  .پنج هجري بوده و قبر در گنگوه که از توابع دهلی است سال نهصد و چهل و

بن قاضی محمود از جانب پدر و هم :  هس سرّشیخ جالل تهانیسري قد
 فاروقی بودند و در سنه هفت سالگی حفظ قرآن نموده و در هفده سالگی اکثر مادر

                                                 
 بود» کرامات « : ب.  ١
 بسیار» فرزند « : الف . ٢
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وس دادند و مرید شیخ عبدالقد میگفتند و فتوي  میتحصیل نموده درس علوم 
سماع  وجد واست تهانیسر وطن خود  ۀاوقات در قصب که تا اکثر گنگوهی

منقولست  .ممتاز بودند چشتیه مستثنی و ۀرین سلسلمشائخ متأخّ نمودند و در می
سال نهصد و  وفات ایشان در ،والیت رسیده ۀمرتبه یک نظر ایشان به ب یشخصکه 

 ۀشش سال و قبر ایشان در قصب و ت عمر شریف نودبوده و مد و نه هجريهشتاد 
  .تهانیسر است

ابن شیخ عبدالنّ:  هس سرّشاه مرتضی زاهدي الُدنی قدینبی از اوالد فخرالد 
 ١حضرته باسکندر ذوالقرنین پیوسته ه زاهد که نسب شریف ایشان از چند واسطه ب
   : چنانچه مصرعرسد  میالم الس معلیه اهللا عیص بن اسحاق بن حضرت ابراهیم خلیل

  استزاهدي اسکندري از نسل ابراهیم 
منسوب  زاهدیه ۀین زاهد بود و سلسلین در نکاح فخرالددر سلطان شمس الو دخت

ه حجین زاهد بست و دویم ذیوفات فخرالد به ایشان است چنانچه باال گذشت و
میرته و نواحی آن سکونت و  ایشان دره مشهور است و اکثر اوالد تو قبر در میر

یافته و اُلدن از  ٢هانسی و اطراف نیز انتشار ۀقرار دارند و بعضی از آنها در قصب
 .ان آنجا زاهدي باشندسراده که نواحی میرته مذکور است همه سکّ ۀمواضع قصب

شاه پیر میرتهی خدمت ه شد ب میبی مذکور را اوالد که نمنقولست که شیخ عبدالنّ
هر  ياسما شاه پیر فرمود که ترا چهار پسران باشند چنانچه ،اوالد نموده يتدعااس

 »ا مرتضی علیید مصطفی محمیا «  :مصرعه ،ار دادبپسر در یک مصرع اخ ٣چهار
 ما یعنی دو دنیا دار و دو اهل فقر وه باشند و دو ب بتو ن چهار پسران دوآ و فرمود از

رین هندوستان و شاه مرتضی از مشائخ متأخّ دحاجی شیخ محم ابرار باشند که تا
ه تحصیل جمیع علوم ظاهري نموده ب شاه مرتضی در اوائل حال .نامدار شدند

 د سلونی مریدمحمخدمت شاه پیر ه ن بآ بعد از ،تدریس قیل و قال اشتغال داشتند
د پیر محم شاه و صاحب کمال ایشان گردید يگشته ریاضت کشید که تا از خلفا

شاه عبداهللا  دمرید شاه عبدالکریم مانکپوري و ایشان مرید پدر بزرگوار خوسلونی 
                                                 

 ندارد» حضرت « : ج.  ١
 »اشتهار « : الف.  ٢

 »بااسماء چهار پسر « : الف.  ٣٣
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قاسم و ایشان خود شاه و ایشان مرید پدر ١شاه سلطان و ایشان مرید پدر خود
د ایشان مرید پدر خوو میران شه شاه احمد و ایشان مرید پدر خود  مرید پدر خود

ین حسام الدمخدوم پدر خود  ه  و ایشان مریدشاه فیض اهللا المشهور به قاضی ش
 یننظام الد سلطان المشایخ شیخه سه واسطه نسبت ارادت ایشان به مانکپوري مذکور که ب

میهم العزیز س سرّاولیا قد مرتضی  ٢د برادر کالن شاهرسد و حاجی شیخ محم
را در راه خداي تعالی فروخته بودند و  ارده خودزبارها حج گ ٣حفظ قرآن نموده

هو نقشبندي  اهللا ا یزیدبصحبت شیخ ه شاکر لونی وال و ب دشیخ محم ٤مرید
لیکن شاه مرتضی در موضع الُدن عزلت اختیار نموده  و تربیت یافته کشود گردید

ی نموده حاد همیشه سیفیض هدایت رسانید و حاجی شیخ محمه ب اکثر مردم را
ب فایض گردانید و مطاله اهل دنیا رفته ب ۀخانه که حسب درخواست مستمندان ب

فقرا نموده ه ف بوقت تصرّ فتوح حصول گردیده همانه ایشان را مبلغی اکثر که ب
  : بیت ،که تا ساعتی هم نزد خود نداشتند چنانچه

  

  کف آزادگان نگیرد مال قرار بر
  

  

  غربال نه صبر در دل عاشق نه آب در
  

ن بوفات حاجی شیخ محمنماز فجر روز جمعه سالم ي وقت بعد از اداه د در اُلد
هجري بوده و قبرش نیز  ٥ست و یکیانی سنه یکهزار و یکصد و بهفدهم ربیع الثّ

روز ه موضع اُلدن است و وفات شاه مرتضی نیز در اُلدن وقت نماز بامداد ب در
پنجشنبه یازدهم رجب سنه یکهزار و یکصد و سی و شش هجري بوده چنانچه 

 و عمر گرامی شاه مرتضی نود ٦چنانچه»  صاحب فیض بوده اهل کمال« : تاریخ
د مذکور چهار سال و قبر ایشان نیز در اُلدن مسطور نزد قبر حاجی شیخ محم

د اله بخش علم و حلم آراسته محمه است و فرزند گرامی ایشان که یکی داشتند ب

                                                 
  » خود شاه عبداهللابزرگوار و ایشان مرید پدر و ایشان مرید پدر بزرگوار خود  شاه سلطان  « : ج.  ١
 ندارد» شاه « : ب.  ٢
 » نمودند « : الف.  ٣
 ندارد» مرید « : الف.  ٤
 »بیست هجري « : الف.  ٥
 ندارد» چنانچه » « ج.  ٦
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خود شاه مرتضی در اُلدن مذکور انتظام قیام دارد و خادم طلبه  ١پدر ةادنام بر سج
اُلدن سکونت گرفته شرح وقایه  ٢د چند ماه درام وفات حاجی شیخ محمز در اینی

قدم بوسی حاجی شیخ  از میان اله بخش مذکور سند نموده و شرف مالزمت و
محمهما نیز بجا آورده امس سرّد و شاه مرتضی قد.  

 ٣همنشینو  چنار مردي ابرار مقتدا ۀاز سادات حسینی سکن : شاه بده
نسبت ارادت ایشان از چند واسطه  ،دهلی اشتهاره بادشاه روزگار که ب د شاهمحم

 د مرتضی مانکپوريراجی حامد شه مانکپوري استوار چونکه ایشان مرید راجی سیه ب
د عبدالنّو ایشان مرید راجی سیایشان د خواجه خضر و بی و ایشان مرید راجی سی

مجتبی و ایشان مرید راجی  د احمدمرید راجی سید مجتبی مبارك و ایشان مرید سی
راجی سیو ایشان  هد نور و ایشان مرید راجی حامد شاد مبارك و ایشان مرید راجی سی

مرید حضرت مخدوم حسام الد٤.مهس سرّین مانکپوري قد  
  

  :فردوسیه ۀسلسل خبیان مشائ
 مرید بی اصل ایشان از طوس و : هس سرّنساج قد شیخ ابوبکر عبداهللا

شیخ ابوالقاسم گرکانی اند و نسبت ارادت شیخ ابوالقاسم گرکانی در ذکر  ۀواسط
ي ها هخواج ۀکبرویه با سلسل ۀي بزرگوار نوشته شده که سلسلها هخواج ۀسلسل

اج با ابوبکر دینوري شود و شیخ ابوبکر نس میشیخ ابوالقاسم یکی ه بزرگوار ب
دیدار مطلوب را بچه توان اج پرسیدند که و از شیخ ابوبکر نس اند هصحبت داشت

  .طلب ۀصدق در آئین ةدیده گفتند ب ؟دید
شیخ  مرید غزالی دیهی است از طوس و:  هس سرّشیخ احمد غزالی قد

اج اند و برادر ابوبکر نسۀحجاالسالم امام محمه که مرید ابوعلی س سرّد غزالی قد
 علوم ظاهري و انی بودند و هر دو برادران جامعگرگابوالقاسم  ۀفارمدي خلیف

                                                 
 پدر » جادة « سجادة : الف.  ١
 ندارد»  د چند ماه درام وفات حاجی شیخ محماُلدن مذکور انتظام قیام دارد و خادم طلبه نیز در ای« : الف.  ٢
 محمد» مفید معتبر « : الف.  ٣
 ر جماعۀ مریدان شاه بده به مجاهدة فقر و غنا اضافه؛ از سادات موضع کمال پور جونپور د: الف.  ٤

 »مسرور و محفوظ بودند
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 د غزالیمنقولست شخصی از احمد غزالی پرسید که برادرت امام محم .باطنی بودند
دید  هدر مسجدي که نشست ،طلب او رفته ائل بسگفت در خون است  ؟کجاست

 حیض ۀد غزالی گفت که فی الواقع در مسئلامام محم ،گفتار احمد غزالی اظهار کرد
هم جمادي اآلخر سنه خمس و غزالی چهاردد وفات امام محم ،نمودم میفکر 

در بغداد است و وفا ت شیخ احمد غزالی در ایشان هجري بوده و قبر  ۀئخمسما
در قزوین است و عین القضات ایشان هجري و قبر  ئۀاخمسم و عشرو سبع  سنه

   .شیخ احمد غزالی است ۀهمدانی خلیف
عبدالقاهر و لقب نام ایشان  : هس سرّشیخ ابو نجیب سهروردي قد

حضرت ه سیزده واسطه ب دوازده یا هاست و نسب شریف ایشان ب ینضیاءالد
والدت ایشان در سنه تسعین و  رسد و میعنه  اهللا رضییق صد امیرالمومنین ابابکر

بوده و جامع علوم ظاهري و باطنی بوده صاحب تصانیف بودند و نسبت  ئۀاربعما
شیخ احمد غزالی که درین سلسله مذکور شد طرف است یکی  دوه ارادت ایشان ب

سهروردیه  ۀچنانچه در سلسل١بودندین که عم ایشان شیخ وجیه الد هو دیگر ب
  . خواهد شد مذکور

شیخ ابو نجیب سهروردي پیش از ارادت دوازده سال نفس که منقولست 
ن مرید شد بعد از چهل روز وچ ،خورد میخرما  هداد و س میبعد از هفته آب را 

 هم از قبله ت سی سال خواب نکرد که تا روخورد و مد میداد و سه خورما  میآب 
انی قلین محبوب سبحانی قطب ربخدمت حضرت غوث الثّه ن بآ بعد از ،نگردانید

 ف گردید که از ایشان نیزعنه مشرّ اهللا عبدالقادر جیالنی رضیسید محی الدین شیخ 
 دوکان قصابی رسیدهه منقولست که روزي در بغداد ب .نعمت بسیار و خالفت رسید

نه  گوید که من مرده ام میگفتند که این گوسفند  ،دیدند که گوسفندي آویخته ایستاده
تائب شد  هگشت قرمقول شیخ ه هوش آمد به چون ب ،اب بیخود افتادقص .هکشت

یکی مسلمانان از خوردن  -فاق افتادپس در اظهار کرامت شیخ دو مصلحتی اتّ
وفات ایشان در بغداد  اب هم تائب گشت وماندند و دیگر قص گوشت حرام باز

اآلخر سنه پانصد و شصت روز جمعه هفدهم جمادي ه ب شب دو شنبه دوازدهم یا
                                                 

 »است « : ج.  ١
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و در زمان مستنجد باهللا واقع شده  ١»  قیامت بود برآمده« تاریخ وفات  ،هجري و سه
  . و عمر گرامی هفتاد و دو سال قبر نیز در بغداد است

شیخ عمشیخ ابو نجیب سهروردي  ۀمرید و خلیف:   هس سرّار یاسر قد
  .که شیخ وقت و اهل کرامات بودند

شیخ نجم الداهللا یکه پیغمبر صلّ بانّابوالج یت ایشانکنّ:  هس سرّین کبري قد 
 ینجنوفی و لقب نجم الد م ایشانرا در واقعه عنایت فرموده و نام احمد بن عمروسلّلیه ع

کردند میعلم  ةکه مناظر یکس هره ام تحصیل علوم ظاهري باصل از فردوس و چون در ای 
 کثرت استعمال تجهه ب الکبري گشتند وۀمب به طاآمدند بدین سبب ملقّ میغالب 

هر کسی ه گویند که در حال وجد ب تنجهآه حذف شده و ولی تراش از لفظ طام
و که روزي نظر فیض اثر بر سگی افتاد  رسید تا میوالیت  ۀمرتبه دید ب میکه 

روي خود بر زمین  گردید و میقبرستان همیشه  هم صاحب حال گشت و درسگ 
عمارتی قبرش  شیخ او را دفن نموده بر ةمالید چون سگی بمرد از فرمود می

  : بیت ،گوید مچنانچه مولوي رو اند هساخت
 ابناي جنس که مستثنی شوم ز یک نظر فرما

  

  ین سگانرا سرور استالد سگ که شد منظور نجم
ار یاسر به ترتیبی که یکی از شیخ عم -طرف است دوه و نسبت ارادت ایشان ب

 از شیخ اسمعیلم دو ،رسد میانی گرگشیخ ابوالقاسم ه مکتوب است ب هخنس ندری
د مانکیل و ایشان مرید محقصري که ایشان مرید محمد بن داؤد و ایشان مرید م

و ایشان از ابوالقاسم بن رمضان و ایشان از ابویعقوب طبري و بادریس  اسابوالعب
 سويیو ایشان از یعقوب ٢ایشان از ابوعبداهللا بن عثمان و ایشان از ابویعقوب نهرجوري

و ایشان از حضرت  ٣بن زید و ایشان مرید حسن بصري و ایشان از عبدالواحد
و  رسد میم لیه وسلّع اهللا یصلّ ه که بدین ترتیب به پیغمبرهوج اهللا مامیرالمومنین علی کرّ

                                                 
 ندارد»  قیامت بود برآمده« تاریخ وفات « : الف.  ١
 و ایشان از ابویعقوب طبري و ایشان از ابوعبداهللا بن عثمان و ایشان از ابویعقوب نهرجوري« : الف.  ٢
و ایشان از یعقوب  ابوعبداهللا بن عثمان و ایشان از ابویعقوب نهرجوريو ایشان از « : ندارد ؛ ب» 

 ندارد» یسوي
 »کمیل بن زیاد « مرید : الف.  ٣
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منقولست که  .االولیا مکتوب استسفینۀبهره یافته چنانچه در بهان نیز  از شیخ روز
 دریا غرق شوده اعتراضی فرمود که به خود ب ۀخلیف ینبر مجد الدالدین شیخ نجم 

ه ین را بکه تا خوارزم شاه مجد الدین بادشاه دریا غرق نمود بنابر آن شیخ نجم الد
 .غارت نموده را بد دعا کرد که تا چنگیز خان بر او خروج نموده مملکت او ب

رقکه آتشی از مشخود فرمود که به بالد خودها را روید  يین ازخلفاشیخ نجم الد 
گفتند شیخ دعا کند که تا این بال مندفع  ،بر افروخت تا مغرب خواهد سوخت

ا م خلفا گفتند که شیخ هم با ،شیخ فرمود بالئیست مبرم که دعا اثر نکند ،باشد
خلفا که  ،شیخ فرمود که مرا حکم نیست که تا همین جا شهید خواهم شد ،یندبیا

 ار مغول در خوارزم در آمد که خوارزملشکر کفّه خان ببه بالد خودها رفتند چنگیر 
دست مبارك و سنگها در بغل ه ین نیزه بشیخ نجم الد .شاه گریخت و کشته شد

کشته کاکل کافري گرفته برکشید  ار مقابله نمودند و چندین کافران راگرفته با کفّ
شش صد و ل سال شیخ رسید که تا دهم جمادي االو ۀسین که ناگاه تیر قضا بر

که آن کافر را  از شهادت ده کس نتوانستند هژده هجري شربت شهادت چشید و بعد
مر گرامی زیاده بر شصت عکاکل ببرید و  شاز دست شیخ خالص سازند آخر

فردوسیه منسوب به ایشان است و حضرت شیخ را مریدان  ۀسال گردید و سلسل
شیخ ین بغدادي و مجدالدمعروف شیخ  لیکن مشهور و ١عامل بسیار همه کامل و

ین حموي و باباسعدالد علی ین کمال خجندي و شیخ رضی الدینالال و شیخ سیف الد 
باخزري و شیخ نجم الدگیلی و بعضی گفته  ٢ین رومیین رازي و شیخ جالل الد

ین رومی نیز از ایشان است و خواجه ابوالوفا ین ولد موالنا جالل الدالدءنا بهاموالکه 
 درالصبۀتی که آراسته موافق ترتیب مکتوابیا بیان مشائخ خود خوارزمی مرید ابوالفتوح در

   : ابیات ،است چنانچه آنرا مولوي جامی در نفحات بعینه مندرج ساخته
  ز احمد مختار علی را رسید فیض

  

  اسرار ۀپس از علی حسن آمد خزین
  

  معروف پس سري و جنید حبیب  طائی و
  

  اریاست دگر مغربی سر اخدو بو علی 
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اجعقیب اینهمه بوالقاسم و پس از نس  
  

ارامام احمد و پس سهروردي و عم  
  

ینپس از اکابر مذکور شیخ نجم الد  
  

  اخیار و سرور ابرار ةکه بود قدو
  

  ت و دینه بهاء ملّکنآکمال احمد 
  

پس بوالفتوح فخر کبارو د دگر محم  
  

ی الال لین عشیخ رضی الدهس سرّقد  :ین و نام لقب ایشان رضی الد
اصل ایشان از غزنین است و مرید شیخ نجم  بن سعد بن عبدالجلیل الال وعلی 
غیرهما وسوي و خواجه یوسف همدانی ی حبت شیخ احمدصین کبري اند و الد

العلوم  بست و چهار اهل ابرار خرقه گرفته و جامع و اکثر مشائخ دریافته از صد
ر صانصحبت ابواله باطنی بوده شیخ وقت بودند ودر سفر هندوستان بظاهري و 

که قبر ایشان در تینده از حصار فیروزه است شرف دریافته امانت رسول ن هندي ب
و وفات ایشان در سویم  اند همبارك بود از ایشان گرفت ۀم که شانوسلّ لیهعاهللا  یصلّ
 ۀقبر ایشان در غزنین مابین روضچهل و دو هجري بوده و ل سال ششصد و االو ربیع

  .است شهر ١درمحمود سلطان 
شیخ جالل الدهس سرّین احمد جورقانی قد  :ین مرید شیخ رضی الد

اآلخر سال ششصد  وفات ایشان در ربیع ، حال صاحب کمال بودند علی الال اهل
  .و شصت هجري بوده
قکسرحمان اسفرائی ین عبدالرّشیخ نورالداصل ایشان از :  هسرّ سی قد

ال سال والدت ایشان در ماه شو کسرق که از توابع اسفرائن است بوده و موضع
 از ،مریدان شیخ احمد جورقانی انتظام یافته ةزمره ششصد و سی و نه بوده و ب

ت بودند و وفات ایشان در شب یکشنبه چهاردهم جمادي قبزرگان و عارفان و
ایشان در بغداد است قبرل سال هفتصد هجري روي نموده و االو.  

ءعالین شیخ رکن الدالدیت ایشان ابوالمکارم کنّ:  هس سرّوله سمنانی قد
 ملوك سمنان بوده و والدت ایشان ی و اصل ایشان ازگد بیاباننام احمد بن محمو 

هجري بوده و در سنه ششصد و هشتاد و هفت  در سال ششصد و پنجاه و نه
صاحب  شده، هس سرّحمان کسرقی قدین عبدالرّنورالددر بغداد مرید شیخ هجري 
و وفات  اند هسی اربعین نشست و ت عمر خود صدگویند که در مد .عالیه بودند ریاضت
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م رجب سال هفتصد و سی و شش هجري روي جمعه بست و دوشب  ایشان
ین عمادالد ةهفت سال و قبر ایشان در مقبر و ١ت عمر هفتادمد نموده و
اب استعبدالوه.  

شیخ نجم الد٢دین محم ءمرید شیخ عال:  هس سرّقدسمنانی صاحب  ولهالد
هجري واقع شده  هشت هفتصد و هفتاد ووفات ایشان در سال  ،کشف و کرامات بودند

  .از اعمال اسفراین است ت عمر هشتاد سال و قبر ایشان در حصاريمد و
ین و نام پدرش الدلقب ایشان شرف :  هس سرّقد ٣شیخ محمود نردقانی

وله سمنانی استعبداهللا و از اکمل مریدان شیخ عالءالد.  
ین بن شهاب الد دنام پدر ایشان سی  : هس سرّد علی همدانی قدسی میر

دمحم د نردقانی اندوین محمو مرید شیخ شرف الد ین علی و از شیخ نقی الد
از  بودند کسب طریقت نموده ووله سمنانی الدءایشان نیز مرید شیخ عالدوستی که 

وبت ربع مسکون را سیر کرده و نسه  ین محمودخود شیخ شرف الد پیر ةفرمود
و  اند همجلسی دید صد ولی دریافته و چهار صد ولی را در و چهار صحبت یکهزار
ضمیر است و خانقاه ایشان در  کشمیر به برکت قدم آن روشن ابتداء اسالم در

صد و هشتاد ه سال هفتحجوفات ایشان ششم ذی و حال قیام است کشمیر تا
نجا هم آ اگر چه قبر در ،فاق افتادهدیک کهرتومان از توابع کابل است اتّهجري نز
 اند هنجا در ختالن برده مدفون ساختآایشان را از  ةت لیکن مریدان جنازاس نمودار

که قبر در ختالن آشکار است چنانچه ظهیرالددر واقعات د بابر بادشاه ین محم
دارد ل اظهاربابري مفص.  

د بن حسین بن احمد نام ایشان محم:  هس سرّین ولد قدالدءشیخ بها
بودند و عنه  اهللا رضییق ري که از فرزندان امیرالمومنین ابوبکر صدکالب الخطیبی

اشارت حضرت ه د بن خوارزم شاه است که بین محمالدءدختر عالمادر ایشان 
حسین بن احمد نکاح کرده بود ه را ب م دختر خودلیه وسلّع اهللا یرسالت پناه صلّ
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 ینبعضی گفته که از مریدان شیخ نجم الد .شده دن متولّآ ین ولد ازالدءکه تا شیخ بها
وفات ایشان در  ، ین سهروردي مالقات نموده بودندشیخ شهاب الد باکبري و 

  .استهشت هجري بوده و قبر در قونویه  سال ششصد و بست و
نام  مولوي رومی انده ب که مشهور : هس سرّین رومی قدنا جالل الدموال
ءد بن بهاایشان محمالدل سال ین ولداست و والدت ایشان در ششم ربیع االو

منقولست که در سن شش  .بلخ و نشو نما در روم بوده ششصد و چهار هجري در
 سوي آسمان پریده بودنده ب در همین سن کردند و میاز سه روز افطار  سالگی بعد

مرویست که چهار صد طالب علم هر  . خود بوده صاحب حال شدند درپو مرید 
است  فتصو شدند و اشعار ایشان سراسر معرفت و میدرس موالنا حاضر ه روز ب

ضرور ا اینقدر آسمان نرسد امه اگرچه ب ایشانست مرغی که از زمین بپرد ةو فرمود
آن  کماله اگر ب همچنین کسی را باید که درویش شود یابد ییدام رها باشد که از
رةزمه از بالء دنیا برهد و سبکسار گردد و ب که ا اینقدر الزم استنرسد ام 

آفتاب پنجم جمادي اآلخر سال  بوفات ایشان وقت غرو ،دنیاداران ممتاز باشد
  .نویه استوقبر در ق هجري واقع شده و ششصد و هفتاد و دو
د بن نام ایشان حسن بن محم:  هس سرّی قدپین چللدشیخ حسام ا

 وفات ایشان در ،حسن بن اخی ترك است و از کبار خلفاء مولوي رومی بودند
  .سال ششصد و هشتاد و سه هجري بوده

هس سرّسلطان ولد قد  :والدت  ،اند میین روفرزند رشید موالنا جالل الد
مرید صاحب  هجري واقع شده وسال ششصد و بست و سه ه رنده بالایشان در 

 ین چلپیحسام الد ناسنجان بودند و علوم ظاهري و باطنی از پدر بزرگوار خود موال
و شیخ شمس الدوفات ایشان شب شنبه  ،هم کسب نمودهس سرّین تبریزي قد

ولی کرمانی اگرچه  اهللا شاه نعمت .دهم رجب سال هفتصد و دوازده هجري بوده
چندین واسطه ه ري عالقه ندارد لیکن نسبت ارادت ایشان بین کبشیخ نجم الداز 
فردوسیه  ۀرسد بنابر آن احوال ایشان اخیر سلسل میغزالی نیز که  شیخ احمده ب

   . باید نوشت
 اهللا ین و نام نعمتیت ایشان نورالدکنّ:  هس سرّولی کرمانی قد اهللا شاه نعمت

چهاردهم ایشان  موسی که جدد اسمعیل برادر سی ۀو نسب کرام ایشان از واسط
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 یرسد و بعض مید باقر حضرت امام ابو عبداهللا جعفر صادق بن امام محمه است ب
امام موسی ه د موسی که در سلک اجداد عظام ایشان است بهه نام سیبام به شنا

زبان ه کاظم ترتیب و انتظام داده محض غلطی و نسیان است چونکه نسب ایشان ب
  : نظم ، ارقام فرموده نظم بیان وه د بدیوان خو فرجام در

  

  نعمت اهللا ام از آل رسول
  

    

انیمحرم راز عارف رب  
  

  العین میر عبداهللاةقرّ
  

  مرشد وقت پیر روحانی  
  

پدر او محمدد آن سی  
  

  ثانی هیچ اوه که نبودش ب  
  

  باز سلطان اولیا جهان
  

  دانی اتمیر عبداهللا هست   
  

یحییین پیر کامل کمال الد   
  

  ند مسلمانیتد مسسی  
  

  پدرش هاشم است و جد موسی
  

  هزاده سامانیامادرش ش  
  

  دیگر آن جعفر خجسته لقا
  

  لطیف نورانی  یفخروح م  
  

صالح بود ١د صالح آنکهسی  
  

   بود از پریشانی میجمع   
  

  ت اوهم میر حاتم که نزد
  

  مختصر بود عالم فانی  
  

د علی عالیقدرباز سی   
  

   احسان و بحر عرفانیکان   
  

  بخشد میهم براهیم روح 
  

  گه سخن رانی ش درفسن  
  

  بادشاه ممالک دانش
  

  د علی کاشانیبود سی  
  

  د که بندگان درشمحم میر
  

   جهان یافتند سلطانی در  
  

د اسمعیلشاه سادات سی   
  

   آفتاب سپهر سبحانی  
  

  عبداهللا آنکه روح امین ابو
  

  جانی گفت اورا که جمله را  
  

رد باقباز امام محم  
  

  و دین را بانی مخرب کفر  
  

  پدر او علی ابن حسین
  

   خوانی میآنکه زین العباد   
  

   باز امام بحق حسین شهید
  

  نور چشم علی عمرانی  
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   آن وصی رسول یار خدا
  

  لی مملکت سلیمانیاو  
  

من رسول خدا است نوزدهم جد  
  

  آشکار است نیست پنهانی  
  

   فرزند من خلیل اهللاهست 
  

  باد یارب به بنده ارزانی  
  

مذهب شافعی اختیار نموده مرید امام عبداهللا یافعی از اهل  اهللا شاه نعمت 
اف صوه ک ین شیرازي رسیده فوائد گرفت وصحبت صدرالده اکثر ب ابرار بودند و

بلخ کوهساري است مبارك که قدم گاه مردان خدا مشهور است چهل  از نواحی
   . کشود ایشان در آنجا گردید اتریاضت کشید که  هن کوه برآوردآ اربعین در

م دو ،بدانکه نسبت ارادت امام عبداهللا یافعی یکی به شیخ مسعود حاوي
و شیخان هر د ۀین علی بن عبداهللا یمینی که از واسطابوالحسن نورالدبه شیخ 
 حضرتقطب ربانی قلین محبوب سبحانی حضرت غوث الثّه چندین واسطه به مذکوران ب

ۀترتیبی که در سلسله عنه پیوسته ب اهللا شیخ عبدالقادر جیالنی رضی ینمیر محی الد 
ه س سرّائفه حضرت شیخ جنید بغدادي قددالطّسیه نوشته ب علیه حضرت قادریه

رسید که نظرم چنان ه ارادت ایشان ب ةشجر اهللا نعمتاز بعضی اوالد شاه  رسد و می
 محمود و ینري و ایشان مرید شیخ کمال الدیامام عبداهللا یافعی مرید شیخ صالح بر

کوفی مغربی و  ندیمابو  ین و ایشان مرید شیخسعدالدایشان مرید شیخ ابوالفتوح 
و ایشان مرید شیخ ابوالبرکات و ایشان مرید شیخ  ایشان مرید شیخ ابوسعود اندلسی

از  اج و ایشانشیخ احمد غزالی و ایشان مرید شیخ ابوبکر نس فضل و ایشان مریدلابوا
از شیخ ابو علی و ایشان از شیخ عثمانی مغربی و ایشان  انیگرگشیخ ابوالقاسم 

 خضرت شیح ائفهدالطّو ایشان از شیخ ابو علی رودباري و ایشان نیز از سی ١کاتب
از  انیگرگابوالقاسم هم العزیز است و نسبت ارادت شیخ س سرّجنید بغدادي قد

فصیل چنانچه بالتّ رسد میشیخ یایزید بسطامی نیز ه شیخ ابوالحسن خرقانی ب ۀواسط
اهل کشف و کرامات که بود  اهللا ادات شاه نعمتدالسجناب سی .صدر گذشتب

آمد  میام که طعام از سالطین و حکّو  ٢نچه نذرآخورد و  میهات هرگز نبش ۀلقم
  : بیت ،فرمود مینمود و بیتی  میف ان تصرّمستحقّه مدام ب

                                                 
 ندارد»  شیخ ابو علی کاتب ......تا...فضل لو ایشان مرید شیخ ابوا« از : ب.  ١
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  ١گر شود جمله جهان خوان مال
  

  

 حالل کی خورد مردي خدا االّ
  

 براي امتحان روزي سلطان شاهرخ مرزا بن امیر تیمور گران رسیده وه مذکور ب ۀمقول
دعوت ه ب را ا گردانید و جناب میرزان مهیآ طعام از پیر زنی بود ۀه که مغصوببرّ

به تمسخر کشاده گردید  ٢تناول رسید زبان سلطانه ه بکه طعام برّ وقتی ،طلبید
ایشان بعینه دید جناب میر روشن ضمیر  ۀمخالف مقول بچونکه تناول مغصو

ید که حق سبحانه وجه احسن تحقیق بکن شاه ه بت برّفرمودند که اي بادشاه کیفی
سلطان ضعیفه را  ةبنابر فرمود ،از مصلحتی باشد ةذره تعالی را در خوراندن برّ

 ؟دوببردي و از که  میاز کجا آوردي و کجا ه حاضر ساخته پرسیدند که این برّ
 فندانارث شوهر خود دارم و پسر من گوسه گوسفندان ب٣ۀضعیفه جواب داد که رم

 اهللا نعمتدرین اوقات شاه  ،شنیدم بود که خبرش بد سرخس بردهه براي جالبی ب را
سالمت آید برّه ه هرات تشریف که آوردند عهدي کردم که پسر من به از کرمان ب

آنجناب ه ه گرفته بامروز که پسر من سالم بما رسید ما برّ ،رسانم میخدمت ه ب
سلطان خجالت ي کشید که از استفسار ضعیفه تعده ه بدوید در اثناء راه جوانی برّ

 ۀر از لقمیمقدرت قدیر بطن اولیاء ه و انکسار بسیار نموده مقر بالیقین گشت که ب
  . ناب شدیز بدین اسباب از معتقدان آنجنسلطان  ه ناك محفوظ و پاك ماند وهشب

 تخت که گلبرگه در ۀادشاه دکن از پایپ یمنقولست که سلطان فیروزشاه بهمن
اخراج که نمود زیر درختی خسپیده بود که ناگاه را شاه  نوقت بود برادر خود احمدآ

سر نهاده فرمود سلطنت مبارك باد که  خواب کاله سبز دوازده ترکی بر آنبزرگی در 
وي پیوستنده فیروزي ب يبعد از چند روز جمیع امراکه عظیم گشت  تیدرویش قو، 

تاریخ پنجم ه حمد شاه بسلطان ا .الچار و اندوه بیمار گشته وفات یافته سلطان فیروز ب
تخت سلطنت جلوس نمود بجاي برادر خود بر ئۀال سنه خمس و عشرین و ثمانماشو، 
 کرامات عالمگیر کشف وه ب اهللا شاه نعمت ةن اوقات چون سلطان از طالبان فقیر و شهرآدر

 يهدایا تحف و ین و دیگران همنشین را باجندي و میر شمس الدخ اهللا بود شیخ حبیب
                                                 

 »مال مال « : ب.  ١
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وکالت سلطان دست ارادت قطب ه کرمان ارسال نمود که تا به صدق و یقین به ب رهفوا
وش پنده ژین کرمانی قطب الد را اعزاز و اکرام نموده و مالّ هجماع شاه آن ،زمان نمایند

ین قطب الد چون مالّ و احمد شاه فرستاده دست ایشان به ب ١یقاطرا که از مریدانش بود 
این همان درویش است که وقت فالن که بعید دیده گفت  را ازدکن رسید سلطان او ه ب

دوازده  ر فالن درخت در خواب تاج سبزیزه با لشکر فیروزشاه جنگی عظیم که داشتم ب
اگر این قسم  ،ت با هیچکس نگفته اممن چگونگی آن تا درین مد ،من دادهه ترك ب

نا از نزدیک دعاء شاه موال ،مرد باشد تعبیر آن خواب همین باشد تاجی مصحوب این
رسم امانت ه گفت که شاه فرموده که از تاریخ فالن تا حال این تاج را بسانیده ر اهللا نعمت

از  .رسانید شماه وکالت شما که آمد امانت به خجندي ب اهللا داري شما کردم اکنون حبیب
حالتی  ین این حکایت غریب که شنیدمقطب الد  که از مالّ احمد شاه منقولست وقتی

این تاج سبز  ٢خود گفتم که اگره حیرت گشته بدر تا پا  خود دیدم و سر عجیب در
ین از کشف دریافته گفت سلطان قطب الد مالّ ،باشد جاي سخن نماند یدوازده ترک
 موجب حکمه خاطر راه ندهند که تاج سبز دوازده ترك و من همان کسم که به وسوسه را ب

من بی اختیار قد  ،نظر شما در آورده امه ز در عالم رویا آنرا بوالیت پناه در فالن رو هشا
و صندوقچه را کشادم و  ٣مرا راست کرده موالنا را در بغل گرفتم و پهلوي خود جا داد

 : بیت ،سر نهادم و این بیتی خواندم صفات مذکوره دریافته بره تاج را ب
  

 هامان و شیخ در شاه در هند
  

  

 شاهانتاج بخشی چنین کند 
  

 ین احسن آباديین مسعود سمنانی و سیف الدن در همین سال خواجه عماد الدآ بعد از
 پیر خویش فرستاده براي ارشاد استدعا ارسال اهللا خدمت شاه نعمته تحف بسیار ب با

باغ  در اهللا یک فرزند شاه خلیل از چون آنحضرت را غیر ،یکی از اوالد امجاد نمود
ین خود میر ضیاءالد ةرا شاق دانسته پسر زاد ی اویجدا نبودزندگانی ثمر دیگر 

چون .،ملک دکن فرستاده را حسب االلتماس سلطان زمن ب اهللا بن شاه خلیلنوراهللا 
 د صدرسید محم خود را با ۀول رسید سلطان پالکی خاصپاو به بندر ج خبر وصول

                                                 
 »تاجی « : ج.  ١
 ندارد» اگر « : الف.  ٢
 »داده « : ب.  ٣
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حوالی دارالخالفت رسید ه ب نکهآ بعد از ،جانب فرستاد و میر ابوالقاسم جرجانی بدان
جاي مالقات  آوردند و درآباد دراحمد شهره و امراء پیشوا بوده ب ها هجمیع شاهزاد

گردانید که تا حال موجود و مشهور  قریه و مسجدي ساخته موسوم به نعمت آباد
د ی اوالد سیحتّجمیع مشائخ  میر نوراهللا را ملک المشائخ خطاب نموده بر .است
د گیسو محمز و دامادي خویش معزّه وي داده به م نشانید و دختري بدراز مقد

ثر و تاریخ فرشته وغیره در احوال احمد آموقر گردانید چنانچه در تاریخ برهان الم
 در اهللا مضبوط است و موافق بیتی که شاه نعمت بادشاه دکن مرقوم و یهمنبشاه 

 : بیت ،هددیوان خود فرمو
  

  بگذشتقرب صد سال عمر من 
  

  

 قصد موري نکرده ام بخدا
  

یف این ابیات لطه عمر گرامی ایشان بصد سال رسیده باشد که در وقت سکرات ب
  : ابیات ،زبان بکشاد تآیا

  

 رفتو نعمت اهللا جان بجانان داد 
  

  

 رفت در میخانه مست افتاد و بر
  

 وجهه شئ هالک االّ کلُّ
  

 بی بنیاد رفتو خواند بر دنیا 
  

 از حق شنید» ارجعی« چون نداي 
  

  رفت جان داد و زنده دل در عشق او
  

 نعمت اهللا دوستان یادش کنند
  

 تا نه پنداري که رفت از یاد رفت
  

رزا امیر بن تیمور صاحبقران یمغفور در زمان سلطان شاهرخ م اهللا وفات شاه نعمت
رجب سنه اربع و قولی در بستم ه و ب ئۀشهور سنه سبع و عشرین و ثمانمادر 

 ۀهامان از اعمال کرمان واقع شده و قبر ایشان نیز در قری ۀدر قری ئۀثلثین و ثمانما
هفتصد لنگرخور بر مزار شریف سکونت داشته  ١هامان است که از ابتدا تا حال

 هدسلطان احمد شاه مذکور مدت دوازده سال و نه ماه سلطنت نمو .ندا بحال و برقرار
سلطنت ه او ب ه در گذشت و نه پشت فرزندانئمانماث در شهور سنه ثمان و ثلثین و

و  اند هنموده کامرانی ئمأعوالیت دکن تا هژدهم شعبان سنه ست و عشرین و تس
یکصد سال و نه ماه و بست و سه روز بوده هجماع ت سلطنت اینمد.  

                                                 
 ندارد» حال « : ب.  1
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 بن شاها اهللا نام خلیل ین ویت ایشان برهان الدکنّ : هس سرّقد اهللا شاه خلیل
 پنج ه یازدهم شعبان سنه هفتصد و هفتاد وجمعوقت فجر روز ه والدت ایشان ب اهللا نعمت

   :١ ابیات ،دیوان خود ابیاتی فرموده هجري بوده چنانچه اندرین باب پدر بزرگوار ایشان در
  

  جل و از قضاي خداي عزّ
  

  

حی قادر سبحانو وم و قی  
 

  

  بود از روزنیم ساعت گذشته 
  

 شهر شعباندر روز آدینه 
  

  وقت شریف یازده بود ماه و
  

 مهر در میزان ماه در حوت و
  

 هفتاد و هفتصد از سال پنج و
  

 که ناگاهان اینکو رفته در
  

 اهللا ین خلیلدمیر برهان 
  

 از غیب بنده را مهمان آمد
  

 خیر مقدم بر آمد از عالم
  

 مرحبا را شنیدم از یاران
  

 انیباد علم رب کسب او
  

 دانیاد عمر جاوبحاصلش 
  

 بعد و نسبت ارادت از پدر خود دارند ،باطنی بوده ایشان جامع علوم ظاهري و و
 اهللا یکی شاه حبیب فرزندان خود دو ٢ایشان مع اهللا خود شاه نعمت از وفات پدر

بادشاه دکن که مرید پدر ایشان بود  یکرمان نزد احمد شاه بهمن از اهللا شاه محبدویم 
ین الدءن شدند و قبل ازین میر ضیادر متوطّبآباد  شهر احمده ب ٣آورده تشریف

در دکن  اهللا خود شاه نعمت شاه نوراهللا پسر بزرگ ایشان در حین حیات جد
ین آورده سلطان احمد شاه دختر بزرگ خود در نکاح میر ضیاءالدکه تشریف 

شاه  دامادي سلطان احمد شاه وه ب اهللا شاه حبیبو حاال  ددر آورده بونوراهللا مذکور 
چون احمد شاه  .ز نیز گشتندمعزّ مختص و ینالدءدامادي شاهزاده عاله ب اهللا محب

روز  اهللا ین خلیلانتها رسانید ملک المشایخ میر برهان الده ودیعت حیات سلطنت خود ب به
خود  دست راست مرید ئۀو ثلثین و ثمانماشنبه بست و دویم شهر رجب سنه ثمان 

سریر سلطنت دکن جلوس  گرفته بر ین بن احمد شاه رار سلطان عالءالدابوالمظفّ
ین نوراهللا مذکور پیش پدر خود ت میر ضیاءالداندکی مده گردانید که درین عهد ب

 ت دومد اهللا ین شاه خلیللدان از تاریخ جلوس سلطان عالءآ از وفات نمود بعد
                                                 

 ندارد»  ابیات ،دیوان خود ابیاتی فرموده بوده چنانچه اندرین باب پدر بزرگوار ایشان در« : الف.  ١
 ندارد» مع « : ب.  ٢
 »بود « آورده : ب. ٣
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رحلت فرمود و عمر گرامی شصت و پنج  ١نیزدر پسال زندگانی نموده در شهر 
ه در آن کالن تربود لیکن چون ب اهللا اگرچه شاه حبیب ٢اشتندددو پسري که  ،سال

کوچک خود شاه برادر به اده نشینی گري که او غلبه داشت سجهغایت سپا
 پیر اقطاع و جاگیر ۀعظام ساخت که قصب يرا گذاشته خود را در سلک امرا٣اهللا محب
 اهللا برادرش شاه محب٤اعتقاد بعضی برايه ه است ببخانقاهی که بیرون آن قص یافت و

 و دو ست و سه سال و نه ماه و بستیت بین مدالدءکه سلطان عال وقتی . شد انب
وفات یافت  ئۀثمانما ین ول سنه اثنی و ستّروز کامرانی نموده آخر ماه جمادي االو

و ظالم در منزل خود بود و یوسف خان و ملّه پسر کالنش همایون شاه مشهور ب
معتبره بودند وفات او را مخفی داشته برادر کوچکش حسن خان از امرایان  خان که

 منصب وزارت اهللا ی و شاه حبیبئیوسف خان منصب امیراالمرا .تخت نشاندند بر را
 انیبست و دویم جمادي الثّ اهللا فاق شاه محباتّه بهمایون شاه  الملکی یافته ولۀجم

ن گشت برادر خود حسن سلطنت که متمکّ سریر بر ئۀین و ثمانماسنه اثنی و ستّ
قدرت قدیر هفت ه مع مصاحبانش محبوس ساخته در پی تعذیر بود که ب خان را

باز  تمامی محبوسان را از قید خالص گردانید که آنها اهللا تن از مریدان میر حبیب
م جنگ و جدال شدند که درین خالل سراج معظّه لشکر جمع نموده مستعد ب

مع مصاحبان او در  خان تهانه دار بیجانگر عهد و قسم درمیان آورده حسن خان را
 همایون شاه بفریسد در بیجانگر طلبید و در آنجا قید نموده درخواست که نزد

جنگ چندان گردید که ه مشغول بپیش نهاده  ٥ترکش خود اهللا نوقت شاه حبیبآ
 ن اوقات در تاریخ شهادتآ د طاهر شاعر درشربت شهادت چشید چنانچه محم تا

  : بیتی گفته دو اهللا شاه حبیب
  غازي طاب مثواه اهللا حبیب        مه شعبان شهادت یافت در هند

  اهللا پاك نعمت روح  برآمد         جست میروان طاهرش تاریخ 
                                                 

 ندارد» نیز « : ب،ج.  ١
 »پسري گذاشتند « : ب،ج.  ٢
 »حبیب اهللا « : ب.  ٣
 ندارد» براي « : ج. ٤
 پیش» را  «خود : ب.  ٥
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احمد آباد بدر ارسال گردانید ه مخلصان را ب ۀخان و جماع حسن خان و یوسف و
 و بعضی را در حضور خود پیش شیره همایون شاه ظالم شدید حسن خان را بکه 

ست و هفتم ذیقعده سنه خمسین و یدار کشید که تا ب انداخته و بعض را بر گرم دیگ
و پنج  ١شاه بپرید و سواي سه سال و پنج ماه مرغ روح همایون ئۀین و ثمانماستّ

ت سلطنت خود دیگر ندید و ت سلطنت یزید باشد مدمد روز که سه ماه کمتر از
ت برص گردید چنانچه در برهان علّه مبتال ب نماپی ضم خان بیوفا از نقسراج معظّ

بیرون کات ایشان مزارات متبرّ .ارقام رسیده اکثر کتب تواریخ ب مآثر و فرشته و
گنبدي محیط  ،اند تتلگها ةدرواز بمسافت یک کروه جانه شهر احمدآباد بدر ب

 هر دو نمغفور فیمابین قبری اهللا ن قبر شاه خلیلآ اند در ثلث قبور که برابر پرنور بر
 ٢قبر پدر خود یربغه ب اهللا پسران اخیرین معروف و مشهور است و قبر شاه محب

 اهللا حبیب ینمیر شمس الده مذکور است بدین تقدیر قبر شرقی ب اهللا شاه خلیل
ین مدفون باشد و قبر میر ضیاءالدمسطور است یا جاي شهادت خود در بیجانگر 

 .دو تیر انداز درمیان عیان است مسافته ب اهللا شاه خلیل ةنوراهللا علیحده که مقابل مقبر
 و اهللا ، قدرتاهللا فتح ،اهللا عبداهللا، رحمتین نوراهللا، الدءمیر ضیا ندانزفر ياسما
گردیده ق اطراف عالم منتشر و متفرّه نسال ایشان از شهر بدر برآمده با ۀجماع

بجاه رسیده اهل اعتبار افتخار شدند  ٣نمود ن که اختیاراکثر در شهر یزد ایران توطّ
 دو نکاح ایشان در آوردند از آنجمله بهرا  چنانچه بادشاهان صفویه دختران خود

ین دویم میر میران بودند یکی میر ظهیرالد ٤اس صفويشاه عب ةبرادر که خواهرزاد
ین جهانگیر بادشاه دختر برادر خود مرزا دانیال بن دهلی که قدوم آوردند نورالده ب

خان وغیره ام امیر ین در آورد چنانچه درین ایبادشاه را در عقد میر ظهیرالداکبر 
به نسل میر ظهیرالدین عظام است  يخان که در سلک امرا اهللا جماعتی اوالد خلیل

ن باغ مزار در توران توطّ ۀکسان که از آنها در قصب یانتظام قیام دارند و بعض مذکور
                                                 

 روز» پنجاه و پنج « : ب.  ١
هر دو پسران اخیرین معروف و مشهور است و قبر شاه  نقبریشاه خلیل اهللا مغفور فیمابین « : الف.  ٢

 ندارد»  ی قبر پدر خودربغه محب اهللا ب
 »کرده « اختیار : ب، ج ٣
 »صفویه « : ب.  ٤
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آورده سکونت کرده چنانچه میر شریف  دهلی تشریفه گرفته از ایشان نیز بعض ب
نسل ایشان است و اوالد شاه  پانی پتی ازخان شیر افگن  غیرت خان داماد خان و
  .نیز از شهر احمدآباد بدر بیرون است اهللا حبیب

سیمردي بزرگ ریاضی و نمازي که نسب شریف ایشان : هس سرّد مکن قد 
 دچونکه پدر بزرگوار ایشان سی .رسد میمذکور  اهللا شاه حبیبه از پنج واسطه ب

دمحم د اخوندشاه بن سی ءد خواجه عالجهان شاه بن سیین شاه بن مسعود بن الد
کرمانی  اهللا بن شاه نعمت اهللا مذکور بن شاه خلیل اهللا شاه منصور بن شاه حبیب

هم العزیز است و در آخر عصر سلطان سکندر بن سلطان بهلول لودي به س سرّقد
  :انچه بیتنجا وفات یافت چنآ در هکول تشریف آورده و سکونت گرفته ب دآب خور
  غازي اهللا ز اوالد حبیب        د نمازيکول آمد مکن سیه ب

 سمت کول فیمابین  ۀه از قصبومسافت نیم کره مکن و اکثر اوالدش ب دو قبور سی
  .غروب و جنوب واقع و مشهور اند

سیدد حسین بن سی مذکور گندم گون ریش و مکن دمحمود بن سی 
کول  ۀبیرون قصبنیز موي بلند بینی کشاده ابرو فراخ پیشانی تمام قد قبر ایشان 

مکن مسطور است دنزد قبر سی.  
دغازيسی د گهاسیبن سی بن سیدد نور بن سی د جالل بن کمال بن سی

سید حسین بن سیکول سکونت  ۀدر قصب ١د مکن مذکورین استد محمود بن سی
 جلیسر سکونت ورزیده ۀقصبه د مکن مذکور از کول رفته بسیدارند و بعضی از اوالد 

اشتهار دارند و نجا آ وغیرهما در اهللا د شاه و حافظ عظمتمیر محمنوال چنانچه دری
نواحی لکهنؤ  رنبیر پور ۀقصبه کول رفته ب ۀد مکن مذکور از قصباز اوالد سی یبعض
گویند  .است نجا مشهورآ ص روحی درن شده از آنها میر جعفر شاعر به تخلّمتوطّ
که سیند میران ابد علی اکبر و سیان کّسسادات  ۀسول و دیگر جماعد عبدالرّاء سی
 اهللا شاه محبد مکن مذکور اند و از ین برادر سید معین الدجلیسر اوالد سی ۀقصب
 یندویم کمال الد ،اهللا ین خلیلدو پسري بودند یکی برهان الد اهللا ویمی شاه خلیلسپسر 
خود شاه  مزار جد اده وسج ایشان از ابتدا تا حال براوالد  ۀو جماع اهللا عطیه

                                                 
 است» که اجداد ایشان « اضافه؛ : الف.  ١
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در شهر احمد آباد بدر سکونت داشته بحال و برقرارند از آنها میر  اهللا خلیل
اخبار و تشریف آوردند قدمبوسی نمودم که دهلی ه ب اهللا د سیفمرتضی بن سی

  .وابایشان نوشتم واهللا اعلم بالصاظهار ه اوالد ب یمزارها و اسماي بعض
یوخ شیخ شهاب حضرت شیخ الشّه که منسوب است ب سهروردیه ۀیان سلسلب

ینالد هسرّ اهللا سسهروردي قد :  
دینور شهریست از شهرهاي حنبل :  هس سرّشیخ ممشاد دینوي قد

 ۀنزدیک قزنین و ایشان از بزرگان مشائخ عراق و در علم ظاهري و باطنی یگان
رویم  نائفه حضرت شیخ جنید بغدادي و اقرادالطّآفاق بودند و از کمال مریدان سی

 چهل سال است که بهشت را با« ایشان است  ةو فرمود اند و نوري رحمهم اهللا
وفات »  آن نداده امه چشم ب ۀکنند و من گوش میمن عرض  هرچه درو است بر

  .نه هجري بودهو  و نود ایشان در سال دو صد
نام پدر ایشان عطا و از مریدان  :هس سرّي قدراسود دینو١احمد شیخ

ه ماه ذیحج وفات ایشان در و از کبار مشائخ عصر بودند ،شیخ ممشاد دینوري بوده
  .هفت هجري بوده و شصت و سال ششصد

شیخ محمنام پدر ایشان عبداهللا و از مریدان شیخ :  هس سرّد عمویه قد
  .مشایخ زمان خویش بودند ۀاجلّ احمد اسود دینوري که از

د است و ابوبکر و یت ایشان ابو محمکنّ:  هس سرّد رویم قدمحم ابو
 اصل از بغداد ،ابوالحسن و ابو شیبان نیز گفته و نام پدر ایشان احمد بن یزید بن رویم

 ائفه حضرتدالطّمرید کامل و شاگرد رشید سی ،و جامع علوم ظاهري و باطنی بوده
اهللا گفته اگرچه ۀخواجه عبداهللا انصاري رحم .ه بودندس سرّشیخ جنید بغدادي قد

وي دوست تر وي بهتر از جنید است و من موي از ارویم شاگرد جنید است ام 
 ،نده بودگویند در آخر عمر درمیان دنیاداران خود را پنهان نمود .جنید دارم از صد

  .ه بغداد استیداده و قبر در شونیزي وفات ایشان در سال سه صد و سه هجري رو
اصل از شیراز که  د ونام ایشان محم:  هس سرّفیف قدخشیخ ابو عبداهللا 

حسین منصور را دریافته و با ابوالحسن  د رویم وابومحم ابناي ملوك بودند و مریداز 
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و جامع علوم  اند هاج نیز صحبت داشتو با ابوالحسن قرین و ابوالحسن در کیلما
اهل ریاضت نهایت بودند که تا در هر رکعتی ده هزار بار  ،ظاهري و باطنی بوده

 ف تصانیف بسیاردر تصو ،خواندند و مذهب امام شافعی اختیار نموده میقل هواهللا 
چو در  ،حج رفتمه فیف منقولست که در ابتدا بخو از شیخ ابو عبداهللا  اند هنمود
 دم که آهو ازید ١چاهی رفتمه ب هرفتگ دلوتشنگی بر من غلبه نموده رسن و  هبادی
 بنالیدم و ،فروتر شد رقعه سر چاه رسیدم آب چاه به چون ب ،خورد مین چاه آب آ

قدر کمتر ازین آهو که از ه گفتم خداوندا انسان که اشرف المخلوقات است ب
 دلو و محض برما بود و اعتماد تو بر آوازي شنیدم که اعتماد آهو ،حیوانات است
 زمایشآآوازي شنیدم که ما  ،رسن را انداختم و خوش شدم و دلو ،رسنی که داري

، رسیدسر چاه ه گشتم دیدم که آب ب چون باز ،بخور نمودم اکنون بیا و آب
بوده و  یک هجري صد و هفتاد ویوفات ایشان در سال س .خوردم و طهارت نمودم
سال قولی یکصد و چهار ه و پنج سال و ب ت عمر نودمد قبر در شیراز است و

ه ب ٢ایشان استه گاذرونیه منسوب ب ۀو شیخ ابو اسحاق گاذرونی که سلسلاست 
  .شیخ عبداهللا خفیف استان طلب الهی بادشاهی گاذرون گذاشته از مرید

شیخ ابوالعبهس سرّاس نهاوندي قد  :د بن نام ایشان احمد بن محم
و مرید شیخ ابو  جعفر خلدي اندو اصل ایشان از نهاوند و شاگرد  الفضل است

وفات  ،صاحب مقامات و اهل کشف و کرامات عالیه بودند ،عبداهللا خفیف بوده
  .صد و هفتاد هجري بودهیایشان در سال س

اس نهاوندي و از کبار مرید ابوالعب:  هس سرّخ زنجانی قدشیخ اخی فرّ
و  و پنجاه رجب سال چهار صد ةوفات ایشان روز چهار شنبه غرّ ،مشائخ وقت بودند
  .هفت هجري بوده
 اهل کشف و کرامات بودند مشائخ و ۀاز اجلّ:  هس سرّین قده الدیشیخ وج

ائفه شیخ جنید دالطّسیه طرف است از هر دو طرف ب دوه ایشان که ب نسبت ارادت و
ي و رد عمویه به ممشاد دینورسد یکی ازپدر بزرگوار خود شیخ محم می بغدادي

                                                 
 ندارد»  چاهی رفتمه ب هرفتگ تشنگی بر من غلبه نموده رسن و دلو هچو در بادی« : الف.  ١
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ایشان  د رویم چنانچه وسائط باال گذشت ومحم خ زنجانی به ابودیگر از اخی فرّ
وفات ایشان شب دوازدهم ، جیب سهروردي اندخود شیخ ابوالنّ ةپیر برادرزاد
  .است انی سال پانصد و سی و دو هجري در بغداد بوده و قبر نیز در بغدادجمادي الثّ

حضرت شیخ شهاب الدیت ایشان کنّ:  هس سرّین سهروردي قد
یوخ و نام عمر و نسب شریف ایشان از ابونصر و لقب شیخ الشّابوحفص و نیز 
د چون که پدر بزرگوار ایشان محم ،رسد مییق بکر صد ابا حضرته چهارده واسطه ب

عمویه بن عبداهللا بن سعید بن حسین بن قاسم بن ه ب د المعروفبن عبداهللا بن محم
حمان عبدالرّبن د بن عبداهللا محمبن قاسم بن محمی یمیق التد بن حضرت ابابکر صد

عنه و عن اوالده  اهللا م رضیلیه وسلّع اهللا یصلّ بی المختارصاحب الغار و صهر النّالقریشی 
دخل فی بغداد سنه خمس و خمسین  و الکبار ولد فی رجب سنه تسع و ثلثین و خمسمأته

که جامع علوم  ثلثین و خمسمأتهسنه ست و  ۀریق للغزلو شرع فی الطّ ئۀخمسمأو 
شریعت خیر  ورزیده بر ظاهري و باطنی از اهل تصانیف بودند و مذهب امام شافعی

ین عربی بصدر گذشت ه قیام داشتند چنانچه در احوال شیخ محی الدماحقّاالنام ک
 ۀجیب سهروردي که ذکر ایشان در سلسلعم خود شیخ ابوالنّ نسبت ارادت ازو 

که تا از مشائخ کبار و  ریاضت کشید ،مرقوم گشت درست ساخته فردوسیه
شیخ قلین شرف مالزمت حضرت غوث الثّه نامدار گردید و ب ياولیا ۀسرچشم

که کشف و کرامات و خرق  عنه نیز فیض فراوان رسید اهللا عبدالقادر جیالنی رضی
ه ال تحصی بپدید چنانچه از ایشان منقولست که در هنگام ابتدا ب و ال تعد عادات

روزي  ،حفظ در آوردمه ن بآ از اشتغال داشتم که کتابی چند يدبه حعلم کالم 
در خود همراه عم اهللا جیالنی رضی زیارت حضرت شیخ عبدالقادره ام جوانی بای 

علم کالم ه من ب ةزاددي این برادرسی جیب گفت یاعنه که در آمدم شیخ ابوالنّ
قلین حضرت غوث الثّ ،آید مین ن بازآ کنم از میاشتغال تمام که دارد هر چند منع 
 ۀدست کرام که بر سین ،گفتم فالن کتاب ه اي؟فرمودند اي عمر کدام کتاب حفظ کرد
و تمام مسائل آنها  در حفظ من نماندن کتب آ من فرود آوردند و اهللا یک لفظ از

 ساخت و ام و مملوخفی الدنّاز علم  تعالی مرا يخدا ،فراموش یافتنیز از افهام 
آن اعالم شدند و ه ب آفاق ۀیگان که تا اَنت اخر المشهورین بالعراقمرا فرمودند یا عمر 

 ول وفبالغ این احوال به تامقال همیشگی شیخ الشیوخ برین منوال است که مارا 
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 که دعا گو دراز شیخ فرید گنجشکر منقولست  .برکت آنجناب ذي کمال است
فرمود  یوخشیخ الشّ ،یوخ حاضر بودم که پسرش التماس خرقه نمودمجلس شیخ الشّ

خواب و منام دید که فرشتگان دو نفر ه معاف باشد که شب را پسرش ب امروز
گفتند  ؟دننیاپرسید که ایشان ک ،برند مییر آتشی در گردن کرده نجزه درویش را ب

 نیاورده و مرید را خرقه رسید و مرید حق خرقه که عزلت است بجا ي که ازوپیر
در زنجیر کرده را را حکم شد که هر دو  گردید ما میملوك وامرا  میان اهل دنیا و

م نمود و ابتداء فرمود اي فرزند یوخ تبسالشّ بامداد شیخ ،دوزخ باید رسانیده ب
 بر و بردبکونین  هر دو ازدست ی بپوشد که کسخرقه اي؟ ه حال خرقه پوشان دید

ل الی قرب اهللا تعالی حثم ارتدر هفتاد حجابی است  هنوز تو ت بزرگان رود وسنّ
ی علی صلّ مأته فی البغداد وثلثین و ستّ و ینم سنه اثنمن المحرّ غرّةیوم االربعاء فی ال

اندرون بغداد است سال و قبر دو و  و عمر گرامی نود جنازته ابنه و دفن الوردیته
 ،که مست و مجذوب بود غائب و مفقود یحیی شیخفرزندان ایشان یکی  میان دو

 .که از بغداد تشریف آورده در تاشکند سکونت فرمود ینشیخ زین الددویم حضرت 
ین مزار شریف شیخ زین الد معتقدان مزار ایشان بود و امیر تیمور صاحبقران از

ایشان بر مزار  لاست و از ابتدا تا حال اکثر انسامغفور نیز در تاشکند مشهور 
ه نجا بآ بعض از  دآب خوره سکونت داشته بحال و بر قرارند و بقام م نآشریف در 

  .١ام از اعیان انام اندکه آورده اوالد آنها درین ای هندوستان تشریف
ین خان ابن خواجه عابد خان ابن شیخ ظام الملک ابن غازي الدشیخ ن

ال همچو بادشه بابر ثر و شجاعت کمال عدیم المیکه از نصرت نص عزیزانعالم 
محال قبول عقول فی الفور ه ف مأته اُلوف سواران بورفاقت هزاران بر صفه ظهیر بارها ب

امیر روشن ضمیر که تا  ،فتوح کبیر یافته سرداران دالوران کثیر را مقتول ساخت
ا فتوحات بادشاه بابر از واقعات د اموقوع رسیه اکثر تدبیر موافق تقدیر قدیر ب

  .ایشان بعینه دید بابري شنیدم که از
قمرالدزیرد خان وین محم اءنظیر ابن میر به یشجاع ب د امین خانمحمینالد 

   جمال الدین خان ابن عیوض خان ابن خواجه  .ابن شیخ عالم عزیزان مذکور
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خواجه عرف میر جمال الدین خان شید ابن شیخ عالم عزیزان مذکور عبد الرّ
خواجه  ،جه محمد افضل بن موسی شیخ مذکوربن خوا اهللا بن خواجه عبد اهللا عنایت

عبد الجبار ابن سید نیاز خان ابن خواجه مالتو عرف سید نیاز خان  ابن خواجه 
خواجه بالتو خان وزیر ابن . ابن مومن شیخ مسطور  اهللا ابن خواجه فتح اهللا هیبت
  .١مد امین خان شجاع بی نظیر ابن میر بهاءالدین ابن شیخ عالم عزیزان مذکورمح

  .١مذکور
ین مسطور که درین زمان الدءابن رعایت خان ابن امیر بها خان اهللا عظیم

هرکس رکن السلطنت و باعث امان هندوستان اند خدایتعالی ایشان و اوالد ایشان 
اشخاص امراء عظام از یازده واسطه  سه را الی یوم القیام قیام دارد و نسب کرام هر

شهاب الدین سهروردي   یوخین ابن حضرت شیخ الشّحضرت شیخ زین الده ب
  : نظم ، نظم ارقام نمودمه انتساب و انتظام دارد که تفصیلش ب

  

   ي عظامنظام الملک از امرا
  

  

  فرجام هندوستان زه نظام او ب
  

  امیران کز نفاقش گشته منسوب
  

  منکوب همه گمنام واقبالش ه ب
  

  د خان نسب اوین محمالد غازي ز
  

لقب او ین خواجه بدشهاب الد  
  

  پسر بود ز عابد خان خواجه او
  

  بود که شیخ عالم عزیزانش پدر
  

  پدر او مومن شیخ است اشهر
  

  شیخ درویش است اظهر پسر از
  

  ستمرساوند است خپدر او شیخ 
  

  دست اح است برپسر از شیخ فتّ
  

  ت اهللا او خلف شدبیهشیخ  ز
  

  وي از سرمست شیخ باشرف شد
  

  ین شیخ شد پسر اواج الدتز 
  

  ین شیخ بد پدر اوالدءعال
  

  ین حضرتالد پدر او شیخ زین
  

  گشت نصرت قران را حبصا اوه ب
  

                                                 
عزیزان مذکور  جمال الدین خان ابن عیوض خان ابن خواجه عبد الرّشید ابن شیخ عالم « : ج .  ١

عرف میر جمال الدین خان خواجه عنایت اهللا بن خواجه عبد اهللا بن خواجه محمد افضل بن موسی 
شیخ مذکور ، خواجه عبد الجبار ابن سید نیاز خان ابن خواجه مالتو عرف سید نیاز خان  ابن خواجه 

خان وزیر ابن محمد امین خان خواجه بالتو . هیبت اهللا ابن خواجه فتح اهللا ابن مومن شیخ مسطور 
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  ز ابناي حضرت شیخ اعظما وي
  

  یوخ و قطب عالمزهی شیخ الشّ
  

  همه امرا به اخبار حدیثات١
  

  ز جد مادري باشند سادات
  

  مردي ز ٢ه جد جهد فایق شدب
 

ین شیخ سهرورديشهاب الد  
  

  نسب آن ملحق از حضرت ابابکر
  

   ٣مرقوم بالصدرواسطه چارده ه ب
  

 چون قمر الدد خان وزیر استین محم  
  

نظیر است بی د امینخلف محم  
  

  ین پسر بودالداءبه يوي از میر
 

  عزیزانش پدر بودکه شیخ عالم 
  

  هم خوش امیر است نعظیم اهللا خا
  

  علم و حلم و تقوي زنده پیر استه ب
  

  رعایت خان پدر او بود مشهور
  

  ین مذکورالد ءیر بهاپپسر 
  

قاضی حمیدالدهس سرّین ناگوري قد  :د و نسب شریف نام شیخ محم
 چونکه پدر بزرگوار ایشان سلطان ،رسد مییق حضرت ابابکر صد هایشان از ده واسطه ب
عطا بن سلطان محمد بن سلطان احمد بن سلطان محمبد بن شیخ یوسف بن شیخ طی 

یق شیخ طاهر بن شیخ یعقوب بن شیخ اسحاق بن محمد بن حضرت ابابکر صدبن 
 ۀاصل مولد ایشان بخارا است و در فضیلت و طریقت یگان عنهم است و اهللا رضی

لیه ع اهللا یواقعه خواب دیدند که حضرت رسالت پناه صلّ چون در ،عصر بودند
 ۀقات نموده روانفردا ایشان ترك تعلّه سوي خود طلب فرمودند به م ایشانرا بوسلّ

خواجه  ین سهروردي شدند و باآنجا رسیده مرید شیخ شهاب الدبغداد گشتند و در 
از ترك و تجرید قاضی گویند که پیش  .صحبت داشتند ین بختیار اوشیقطب الد

ه سه هجري و قبر ب شهر ناگور بودند و وفات ایشان در سال ششصد و چهل و
موجب وصیین بختیار کاکی در دهلی است ت ایشان پائین قبر خواجه قطب الد

عالم باالنتشار  ةهر اطراف معموره که بارها زیارت نموده ام و اوالد ایشان بسیار ب
  .ین استترین پسران ایشان قاضی ناصح الدبزرگ ،قرار دارند سکونت و

گفتند  میخ شاهی موي تاب یایشانرا ش:  هس سرّشیخ حسن رسن تاب قد
ین ناگوري اند که در بداؤن سکونت داشته رسن تابی می قاضی حمیدالدمرید سوو 
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اشتهار کشف و کرامات و خرق عادات ایشان را شیخ شاهی روشن ه ب و کردند می
که شیخ  ین اولیاء منقولست وقتیالد المشائخ سلطان نظام از شیخ .گفتندي میضمیر نیز 

فرمودند رنجور شدند که ایشان از  ربداؤن مرو ۀه در خطّس سرّد قدابوالمؤی ینالد نظام
عجز و انکسار ه چند که شیخ شاهی ب هر ،صحت درخواست يدعا شیخ شاهی

 ینیکی شرف الد اران خودی بنابرآن شیخ شاهی دو ،عذرش نمود معذور نداشت
نه ئد مومحماطی رادوز دویم مرد صالح خی ین طلبید و گفت که از سر شیخ نظام الد

دعا  هسه کس ب من دانم و از سینه تا یک پاي اعضا سفلی شما دانید هر ۀسین د تاابوالمؤی
صحت بدل شد و از سلطان ه ین ابوالمؤید بزحمت شیخ نظام الد مشغول که شدند

ی در هممکه شیخ شاهی بارها گفتی هر کرا بعد از وفات من  المشائخ نیز منقولست
د و حاجت خواهد اگر سه روز بگذرد یزیارت من بیاه پیش آید باید که هر روز ب

قضاء ه ب .خشت خشت برکند مرا و آن کار نیاید تا چهار یا پنج روز بیاید و گور
بسوخت و قبر  خود ۀخان هشیخ شاهی بن آکه در بداؤن برافروخت از الهی آتشی

  .نیز در بداؤن است
زین شیخ بهاؤالدهس سرّکریا ملتانی قد :  

  

 آن محرم راز المکانی
  

  

 موصوف صفات جاودانی
  

 زیر پاي کردهه افالك ب
  

 در عالم قدس جاي کرده
  

 فته در فناي توحیدور جا
  

 ا کوفته در بقاي تفریدپ
  

 ت و حقیقتهویه باطن ب
  

 شریعت و طریقته ظاهر ب

 مشائخ ةآن پاك گزید
  

 رواسخ ةآن مردم دید و
  

  طان سریر ملک تمکینلس
  

 و دین ۀملّبهاء که یعنی 
  

ین ین ذکریا جد بزرگوار ایشان کمال الدالدءاولیا بها ۀاتقیا و خالص ةزبد
 تشریف ١ملتان االسالمبۀقه نجا بآ از وآمده خوارزم ه مه به معظّعلی شاه قریشی از مکّ

عقد فرزند خود شیخ ه ین ترمذي بنجا دختر موالنا حسام الدآ ساکن شدند و درآورده 
ءن شیخ بهاآ در آورد که از ینوجیه الدجمعه ز ورالقدر ۀلیلوقت صبح فی ه ین بالد
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ۀسنابع و عشرین من شهر رمضان فی الس کوت  ۀین و خمسمأته در قلعو ستّ ست
ه از پستان مادر خود ن که روزه طی داشته تا روز عید فطر شیر د شدندکرور متولّ
العارفین ۀصین در گذشتند و در خالساله شدند شیخ وجیه الدچون دوازده  ،مکیدند

ءبخاري چنانست که مادر شیخ بها ینمنقول از ملفوظ جالل الدین فاطمه نام الد
ن شیخ عبدالقادر قلیبن حضرت غوث الثّد طیف بن محمبنت عیسی بن عبداللّ

ی قصی لي جده اعزعبداله ین بالدءبها صل نسب شیختّا وعنهم است  اهللا جیالنی رضی
د بن که نام ایشان محم ۀخمسم الی قصی لیه وسلّع اهللا یبی صلّعشرون بطناً و عن النّ

ذکریا بن محمد بن الحسن بن عبداهللا بن الحسین بن د ابی بکر بن علی بن محم
و هواسلیم بین یدي حمن بن عیار حیم بن عبدالرّبن عبدالر١ّخدیمهالمطرف بن 

عبدالعزي بن قصی لب بن اسد بن ابن االسد بن عبدالمطّ هو م ولیه وسلّع اهللا یبی صلّالنّ
و عشرین  ۀبثلث المحمن علیه السیل الرّخله بن کعب الی ان یصل الی بن کالب بن مرّ

و ۀنیبثماالم بطنا و منه الی نوح علیه الس ةرشالم بعمنه الی آدم علیه الس و  و الجمله ست
از  بودند و حنفی المذهب ین جامع علوم ظاهري و باطنی والدءو شیخ بها ین بطناستّ

بغداد رسیدم انتظار کشیدم ه ایشان منقولست چون از سفر حج مراجعت نموده ب
لیه ع اهللا یصلّ روزي در خواب دیدم که پیغمبر، کدام شیخ خرقه بپوشمه که ب
چند بر  ۀن خانه خرقآ ا ایستاده و درپ م در خانه نشسته و شیخ الشیوخ بروسلّ

 یوخ دست مراو شیخ الشّ م مرا طلبیدندلیه وسلّع اهللا یو آنسرور صلّ اند هطناب آویخت
ه م بلیه وسلّع اهللا یآنسرور صلّ ،ف گردانیدندقدمبوس آنحضرت مشرّه گرفته ب

 ین بپوشانالدءبهابه  که آویخته بودند فرمودند عمر این خرقه را ها هخرق اشارت خرقه از
ه چون ب ،یوخ مرا اندرون طلبیدندباح شیخ الشّعلی الص ،بپوشانند یوخکه تا شیخ الشّ

یوخ طناب آویخته دیدم شیخ الشّ بر ها هخانه همان خرق خدمت ایشان رسیدم در همان
ده بودند مرا ئم اشارت فرموسلّ لیهع اهللا یبرخاسته خرقه که حضرت رسالت پناه صلّ

 م است ولیه وسلّع اهللا یرسول صلّحضرت  ۀین این خرقالدءپوشانیده گفتند اي بها
نجا در ملتان آ نتوانم داد و از م و کسی را بی اجازتییش نبمن درمیان واسطه 
ادا  اقتداه که نماز ب منقولست روزي .شاد طالبان مشغول شدندراه تشریف آورده ب
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یا امام المسلمین این  امام خود فرمود هب ١بعد سالم موافق مخطورات امامنمود 
پیش مهمان  ةکشت کاري بودي پاردر  ةپار ،نماز نکردي بلکه دنبال آهو گردیدي

عد ب ،ان استکنباشد بلکه بازي کود داناین نماز موح ،بیرون خانه بودي ةپار ،بودي
  : ابیات ،فرمودزبان مبارك دو بیتی ه ن بآ از

  

  نه درون نماز نه بیرون
  

  

  مهمانیه کنی ب میکشتها 
  

  اینچنین حالتی پریشان را
  

  خوانی می شرم ناید نماز
  

هدایت نهایت رسیدند که الحال ه کثیر ب ۀضمیر جماع برکت قدوم آن روشن از
روز ه داء ظهر بااز  وفات ایشان بعد ،همه مریدان کاشف اسرار اند ن دیارآنیز در

ت عمر مأته هجري بوده و مدین و ستّستّ سالپنجشنبه هفتم ماه صفر است 
و  ین ابوالمغانمنه شیخ صدرالدبی علیه اصلّو و غَسله شیخ عمر عمودي یکصد سال 

 ةهر اطراف معموره قبر در حصار قدیم شهر ملتان است و انسال ایشان بسیار که ب
ین عراقی و میر حسینی سادات از عالم باالنتشار سکونت دارند و شیخ فخرالد

  .مریدان کامل ایشان اند
شیخ صدرالدیت ایشان ابوالمغانم و فرزند رشید و کنّ:  هس سرّین قد

از وفات پدر  ین زکریا اند و بعدالدءاده نشین شیخ بهاسجو  ۀمرید کامل و خلیف
 ،ارشاد طالبان اشتغال داشتنده والد بزرگوار هژده سال بخانقاه ه خود در ملتان ب

وفات ایشان روز سه شنبه ، و خرق عادات ایشان بی نهایت استکشف و کرامات 
صل قبر پدر هجري بوده و قبر متّ ششصد و هشتاد و چهار ه سالبست و سوم ذیحج

  . بزرگوار ایشان در ملتان است
شیخ رکن الدفرزند  اهللا ضایشان ابوالفتح و لقب فییت کنّ:  هس سرّین قد

ین الدءد بن شیخ بهاین محمشیخ صدرالد دشرف پدر بزرگوار خو خلف و مرید با
زکریا اند و اهل علوم ظاهر و باطن و کشف و کرامات و خرق عادات بودند و پنجاه 

اده پدر و دو سال بر سج زبان ه ارشاد طالبان قیام داشتند و دوبیتی که به خود بو جد
  : ابیات، گذشت میخطور ه اوقات بنده را ب یگشت بعض رومبارك ایشان صد
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  خون شد دل من از هیبت این دو راه
  

  کدام ره شود منزل منه تا خود ب
  

  نشود درین جهان مشکل من میحل 
  

  کس نیست نشان دهد ز آب و گل من
  

آمدند  میین زکریا الدءسالم شیخ بهاه ایشان که ب ةماجد ةولست والدقمن
ین شیخ رکن الد ةخالف عادت تعظیم که نمودند والده شیخ ب روزي حضرت

است که در شکم  یکه تعظیم براي شخص دحضرت شیخ فرمودن ،ب نمودندتعج
ل سال وفات ایشان در نهم جمادي االو ،شما است که آن چراغ خاندان ماست

ت عمر هشتاد و مد داده و بیح رويست ةهفتصد و سی و پنج در رکعت آخر صلو
سهروردیه  ةاز شجر ،هشت سال و قبر ایشان نیز در حصار قدیم شهر ملتان است

اعالم آنکه بی بی راستی پاك دامن نام که مزار ایشان و سیرالعارفین و زبان اکثر انام 
 هشجر ةو اخبار اظهار ثمر عالم بودند ینرکن الد ةبیرون شهر ملتان است والد

تصنیف محمد رکن عالم است چنانست که یاح که مرد لطیف مرید عثمان سی
  .هی بودندایشان دختر جمال اچ ةوالد

قاضی قطب الدین کاشانی صدکه از مشاهیر بزرگان  : هس سرّیقی قد
ایشان  ۀمدرس ین زکریا هر روز درالدءنجا مدرسه داشتند شیخ بهاآ که در ملتان

ین از خدمت شیخ پرسیدند نا قطب الدروزي موال ،جماعت بگزارديه آمدي و ب
 ت؟کنید چه حکمت اس مینماز بما اقتدا  روز که از مسافت بعید رسیده در ره

م لیه وسلّع اهللا یبی صلّقال النّحدیثی است  فرموده که اعمال برین زکریا الدءشیخ بها
 قدیم و قبرش نیز در حصار المی خلف نبی علیه السصلّ مای خلف عالم فکانّمن صلّ

ام قاضی ین نام که در پیشین ایبود جالل الد شهر ملتان است و ایشان را پسري
ین را دو ضی جالل الدارقام رسیده و قاه بود چنانچه در طبقات ناصري بالقضات 
ین نا کمال الدموالو  ین کاشانی که در اوائل اویکی قاضی محی الد - پسر بودند

ی ئین خلجی بودند چنانچه در تاریخ عالالدءان سلطان عالداستا کولوي که از
خالفت سلطان المشائخ شیخ ه ین کاشانی بن قاضی محی الدآاز مکتوب است بعد

سلطان المشایخ اند  يالحال اوالدش نیز از خدما ،گشت ممتاز ین اولیانظام الد
از قضات موروثی ین که اوالد ایشان دویم قاضی رکن الد .چنانچه بصدر گذشت

ین تا حال مقال هر دو فریقین اوالد جالل الد و از ابتداکول اند  ۀقصبه و قدیم ب
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رکن عالم دختر قاضی  ةکه بی بی راستی پاکدامن والد آنست فاق و استقالل برباالتّ
خاطرم رسید شاید که دختران هردو ه ین کاشانی بودند بنابر تنازع بقطب الد

م حقیقی و دو ةیکی والد ین کتخدا باشد تاصدرالدبزرگواران مذکوران به شیخ 
  .وابباشند واهللا اعلم بالص ینشیخ رکن الده مجازي ب ةوالد

هس سرّمخدوم جهانیان قد  :نام ایشان سید جالل بخاري موافق نام جد 
ی و ملقّخود که مسمجالل بخاري سرخ بودند که نسب شریف ایشان د ب به سی

رسد چنانچه بصدر گذشت و  میعنه  اهللا امام علی نقی رضیه از هشت واسطه ب
هندوستان تشریف آورده مرید ه بخارا ب ایشان جامع علوم ظاهر و باطن بودند و از

 ،ینالدءد بهاسی یکی- بودند١سه فرزندین زکریا ملتانی شدند و ایشان را الدءشیخ بها
دودم محم، یکی از اهل کمال  -احمد کبیر که از ایشان دو پسر شدند دسویم سی
د راجو قتالسی، دود جالل مخدوم جهانیان که مادر م غوث و قطب زمان سی

ایشان مریم بنت سیري است ود دوله ابن مخدوم شاه بدر بهکّد مرتضی عرف سی 
هفت هجري بوده  سال هفتصد و ل شب جمعه و براتوالدت مخدوم جهانیان او

و ایشان تربیت ظاهري و باطنی اگرچه از پدر خود یافته امین ا مریدشیخ رکن الد
ءین بن بهابن صدرالدنجهت گویندآ ین زکریا ملتانی بودند و مخدوم جهانیان ازالد 

ین رفته التماس عیدي که ین و شیخ صدرالدالدءشیخ بها ۀروضه که روز عید ب
 ،همین کافی بایدبود ز آمد که حقتعالی ترا مخدوم جهانیان نمود و عیدي توکرد آوا
چون که بیرون  ،نجا نیز همین آواز شنیدآ ین رسید ازشیخ رکن الدۀ روضه چون ب

سیاحت ه عالم را ب ةآمدند همه کس مخدوم جهانیان گفتند و اکثري معمور
امام ه مه رفته به معظّمکّه ب رسانده از یکصد و چهل و چند شیخ نعمتی دریافته تا

دهلی رسیدند از شیخ ه نجا که بآ از عبداهللا یافعی مالقات و نهایت ارتباط نموده و
وفات ایشان وقت ،چشتیه نیز پوشیدند ۀسلسل ۀکمتبرّ ۀین چراغ دهلی خرقنصیرالد 

حی سال هفتصد و هشتاد و پنج هجري واقع آفتاب روز چهارشنبه عیدالضّ بغرو
ست و شش روز و قبر یهشت سال و سه ماه و ب عمر شریف هفتاد وت مد شد و

   .ه ملتان استاچدر 
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برهان الدکنّ:  هس سرّین قطب عالم قدد و نام عبداهللا یت ایشان ابومحم
ین محمود بن مخدوم جهانیان است و والدت ایشان چهاردهم رجب بن ناصرالد

از اهل کشف و  ،خود داشتهبائی آهجري بوده و نسبت ارادت  هفتصد و نودسال 
ه سال وفات ایشان وقت طلوع آفتاب ذي حج ،و خرق عادات بودند کرامات

 هشت سال و چهار ماه ت عمر شصت ومد هشتصد و پنجاه و شش هجري بوده و
  .از مضافات احمد آباد گجرات است هنوپقبر در موضع  ست و چهار روز ویب و

سراج الدین محمیت ایشان ابوالبرکات و نام کنّ:  هس سرّد شاه عالم قد
هشتاد  والدت ایشان هفتدهم ذیقعده سال هشتصد و ،بن قطب عالم اند دمحم

 م مشابه ولیه وسلّع اهللا یپیغمبر صلّ ۀحلیه ایشان ب ۀگویند که حلی .هجري بوده
نام و عمر شریف آنحضرت ه ایشان ب ۀو نام و عمر ایشان و والدین و دایموافق بود 

 ۀمرید و خلیف ،م نیز مطابق بودندلیه وسلّع اهللا یآنحضرت صلّ ۀمرضع و والدینو 
 يکشف وکرامات و خرق عادات رسیده تا از دعاه ب ،پدر بزرگوار خود بوده

ت عمر شریف ایشان شصت مد که مرده بود احیاء گردیده و ١ایشان طفل ضعیفه
ه جالل مخدوم جهانیان بد سی لشهر احمد آباد است و انسا و سه سال و قبر در
ان اُچه ا از آنها که سکّق و باالنتشار سکونت دارند امعالم متفرّ ةهر اطراف معمور

  .اشهر وج اظهر وو احمدآباد گجرات و دهلی و شکارپور و قنّ
د ام بادشاه محمد جعفر که در ایسینام اصل  :قدس سرّه  حیدر علی خان

د غالم ن سیببا سخا ا جاع وشي دداشت مرفوجداري کالپی قیام ه یر بسخ فرّ
محی الدین بن سید شهباز بن سید بهار بن سید حسین بن سید نظام الددین بن سی 

محمود بن سید حامد الیاس بن سیید میر میران شاه مد مسعود بن سید رك بن سی
اجداد خود در  با وآتا حال  از ابتدا .د محمود بن مخدوم جهانیاناسمعیل بن سی

د مرحوم ابن سید د جان محمکول سکونت بحال و باالستقالل دارد و سی ۀقصب
 سلطان پورکثیر از  ۀجماع حیدر علی خان مرقوم است و ی عمنچند واسطه به دالور ب
   .وابواهللا اعلم بالصاست د هد جالل بخاري نیز مشااز انسال سی و سمانه
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سید السین ادات میر نورالدنسب :  هس سرّمبارك غزنوي امیر دهلی قد
عنه  اهللا حضرت زین شهید بن امام زین العابدین رضیه ده واسطه ب ایشان از کرام
د د عبداهللا ابوالفضل چاچی ابن سیچونکه پدر بزرگوار ایشان سی ،قیام داردو  انتظام

ینشرف الد المحدث ابن سیبد ابوالحسن شابوسی اد محمد حسن ن سید ابو محم
الفارسی نقیب کوفه ابن سید حسین ابو عبداهللا انساب د یحیی ابوالحسن ابن سی

اعر ث الشّد احمد المحدابوالشاشی ابن سی ةنیرالرئیس النقیب بالکوفه المشتهر به 
ابن سید عمر ابن سید یحیی المحدابن ةد حسین ذي العبرث ابن سی د زید سی

 اهللا مالعابدین بن امام حسین ابن امیرالمومنین حضرت علی کرّامام زین شهید ابن 
 يین قلندر و انساب االتقیاین و غوثیه نجم الدملفوظ عزیزالد ه استهوج

ادات دالسمنشاء سی رسانند که اصل مولد و میاثبات و استقرار ه طیف چنان بعبداللّ
سییوخ حضرت شیخ الشّ ةدخواهرزا ین مبارك غزنوي شهر بغداد خلیفه ود نورالد

یوخ ایشان را براي ارشاد و تلقین مردم شیخ الشّ ین سهروردي است وشهاب الد
هدایت  ۀپایه تی قیام داشته اکثر انام را بدر آنجا مد غزنین اجازت فرمود که تاه ب

د سام عرف ین محمام بادشاه معزالدن ایآ رد والیت است رسانیدند وکه نهایت 
غزنین که شتافت ه هندوستان انهزام یافته ب ۀغوري از پتهوره نام راج ینشهاب الد

از سیفتح و نصرت هندوستان درخواست يادات استدعادالس، سییند نورالد 
ن ض متضمیچون بادشاه عرا ،یوخ داشتاذن حضرت شیخ الشّ بر مبارك موقوف

هدایا در جناب  رفاقت خود با تحف وه خلفا نیز ب فتح و نصرت و یکی ازطلب ه ب
ل نصرت وفیوخ تشیخ الشّ ١بغداد ارسال نمود حضرته یوخ بشیخ الشّ حضرت

حسب  »هوالمبارك مبارك القدوم«خود فرمود که  ۀباب ارسال خلیفبخشیده در 
خویش  يین مبارك مع اقرباد نورالدسی یوخ لزوم دانستهشیخ الشّ االمر حضرت

هندوستان رسیدند که تا سلطان ه بوده بین غوري مقدم الجیش بادشاه شهاب الد
یوخ در سنه دوم ایشان و تفول میمنت لزوم حضرت شیخ الشّقمذکور به برکت 

روهی کرستی هفت س آب رةو ثمانین و خمسمأته هجریه مصطفویه بر کنا ۀثمانی
دهلی ه ب ن جناب ایشانآ منصور گشت بعد از ر وراجه پتهوره مظفّبر تهانیسر  ۀقصب
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ین د نورالدد سام سیین محمبادشاه معزالد ياسترضاه آوردند بنابر آن بتشریف 
امیر دهلی شدند تا ه ب بمبارك غزنوي شیخ االسالم تمام انام هندوستان و ملقّ

   : ر ساختند که درین شان بیتن و منومزی اظهار شعار اسالم هندوستان راه ایشان ب
  

  ظلمت هندوستان را کرد روشن زانکه هست
  

  

  سولو قندیل از بیت الرّ اهللا شمع از بیت
  

ین چنانچه در تاریخ ضیاء برنی و تاریخ فرشته مرقوم است که سلطان غیاث الد
د مرتبه از سی فرمود که من دو میین گفت که شمس الد میفرزند خود ه بلبن ب
نورالدین مبارك غزنوي در مجلس سلطان شهاب الدد سام شنیده ام که ین محم
ت کنند همه شرك با خدا و خالف سنّ میفرمودند که اکثر آنچه بادشاهان  می

 ن همآر است اگر درچهار چیز متصوه مصطفی است و نجات ایشان از آتش دوزخ ب
ل او ،خلل باشد یقین که براي عقوبت سزاوار تر از ایشان کسی دیگر نخواهد بود

ت خلق و یخود را در محل خویش مصروف دارند جز از رفاه تسطو ه مرآنک
م آنکه نگذارند که در ممالک او فسق و فجور عالنیه دو ،ترس حق در نظر نباشد

 م آنکه عمل وسو ،م منکوب و مخدول داردیی باکان را دابکه فاسقان و  بوقوع آید
را  و مردم بد اعتقاد مردم دانا و شایسته و با امانت و خداترس تفویض نماینده شغل ب

چهارم آنکه در عدالت  ،خلق شوند ةسبب اختالل عقید ندهد که جا در ملک خود
  :  دیار او نماند بیت ي درنماید که آثار ظلم و تعد ۀمرتبه ب رصافدهی است و داد

  

  عدل و داد بوده داري بیپا
  

  

  ظلم شاهی چراغ باد بود
  

یوخ و خواهرزادگی ایشان نیز از شیخ الشّ ارقام تاریخ تنقیح االخبار خالفته و ب
 ین سهروردي ثبوت و قیام دارد و در اخباراالخیار مکتوب است که ایشانالد شهاب
د اخبار بعض کتب سیه ین سهروردي بودند و بشیخ شهاب الد یوخشیخ الشّ ۀخلیف
خاطرم ه ین مبارك از مریدان شیخ عبدالواحد بن شیخ احمد غزنوي باشند بنورالد
ین چشتی شاید که شیخ احمد غزنوي آن باشد که حضرت خواجه معین الد ییرس
شیر استاده و او د ةي بیرون شهر شام دریافته که دروازررا در غا ه اوس سرّقد

ین محمود چنانچه بصدر گذشت و از شیخ نصیرالد اند هبودند و ازو نصائح گرفت
منقولست که سیطفولیت نعمتی از شیخ اجل سرزي ه ین مبارك غزنوي بد نورالد

خدمت شیخ ه دان شیخ اجل سرزي بود بیبازرگانی که در آن وقت از مر ،دریافته
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او نعمتی عطا ه شما است ب ةد شده است بنده زادپسري که تولّ هآمده گفت در خان
از  ارم پسرك را بیار وزکنید اجابت نموده فرمود که چون فردا نماز بامداد بگ

ین مبارك این حدیثی د نورالدحاضرالوقت پدر سی ،نظر من بداره بجانب راست 
از ین مبارك که د نورالددرنگ گردید پدر سی اشنید وقت نماز بامداد بازرگان ر می

راست در رسید و پسر خود جانب نماز شیخ از  ١بود بعد اتمام یکهز برخاسته
سینظر خود که دید ه ب وي شیخ در ،ین مبارك را در نظر شیخ داشتد نورالد

ن بازرگان که در آمد شیخ گفت نعمتی آ ن یک نظر بپدید بعد ازآ اینهمه نعمتی از
واقع و د زاده گردید و قبر شیخ اجل سرزي مذکور اگرچه در غزنین نصیب سی

مشهور است اماز شیخ  چنانچه در راحت القلوب اند هغداد نیز قیام داشتبتی در ا مد
ن احوال مشائخ ضمتیع کتب معتبره که ممجه فرید گنجشکر منقولست بهر حال ب

ین نورالدد ادات سیدالسمنوال است که سی اهل کمال اند ثبوت باالستقالل برین
مبارك غزنوي روشن ضمیر مقتدا و شیخ االسالم در ایب ملقّ ینام سلطان شمس الد

 ینالد ادات منقولست که سلطان شمسشرف الس ۀامیر دهلی بودند و در نسخه ب
صل خود نشانده دست ایشان ین مبارك را متّهمیشه دربار عام و خاص نورالد

عجز و انکسار گفتی که من ترکی ه دست خود دامن ایشان گرفته به بوسیدي و ب
 ۀشما که فرزند و جگر گوش سلطنت رسیدم وه شما ب ام به برکت جد میعج

اصی را از دست خود نگذارید که عقیامت این  ن شما گرفته ام فردارسول اید دام
تا از سیم لیه وسلّع اهللا یشفاعت از رسول مقبول صلّ ۀین مبارك عهد نامد نورالد

 لمشائخانظامی از سلطان  ررمن نهند و در د ۀسین نویسانده گفته بود که در قبر من بر
آ ین اولیا منقولست درشیخ نظام الدن ایام که سیین مبارك نوراللّه مضجعه د نورالد

خطور گشتند که ه ماالیعنی اشتغال که داشتند به انام ب در دهلی مرور فرمودند اکثر
صحیح درمیان چهل مومن یکی ولی خدا باشد موافق آن درین شهر  ٢حدیثه ب

آخر شب آمده ه شبی که درین اندیشه خفته بود شخصی ب ؟ولی کجا خواهد بود
د گفت که ترا سیه ین بیرون رفت آن شخص بد نورالدچون سی ،شان را بزددر ای
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خدا نباشیم چه گمان که ولی  ياز اولیا خدا چکار است بدانچه من و تو يبا اولیا
که حضرت  درین مکان نباشد و در بحرالمعانی ملفوظ چشتیه منقول است وقتی

خواجه قطب الددهلی ه ه بس سرّین بختیار اوشی قده الً سماع برسیدند او
استصواب سیین مبارك شنیدند و در افضل الفواد از سلطان المشائخ د نورالد

ین مبارك غزنوي نوراهللا مرقده در هر پنجشنبه تذکیر د نورالدسی١منقول است که
نمود روزي بعد تذکیر روي سوي خلق کرده فرمود که اي عزیزان در  میکه 

ن سفر خواهیم نمود این هفته مهمان شما ایم که در آینده ما ازین جها ۀپنجشنب
ین کرمانی برخاست و گفت که روز پنجشنبه الدءمجلس موالنا عاللاین اثنا حاضرا

آخر همچنان  ندبرداشت ها هماست که مجلسیان نعرد است و روز جمعه نقل نقل سی
شد که سیءانا عالین و موالد نورالدفرموده بودند و در فواد الفواد مرقوم است  ینلد

 سلطان المشائخ در ئۀاو سبعم ثمان عشراآلخر سنه  که روز یکشنبه هژدهم ماه ربیع
بزرگی شیخ نظام الدساك مکه ا حکایت فرمود وقتی علیه اهللاۀحمد رین ابوالمؤی

باران  يسر منبر برآمد دعا بر، باران بگو يباران شد اورا الزم گرفتند که دعا
 یش دربن روي سوي آسمان کرد و گفت اگر تو باران نفرستی من آ بخواند بعد از

د ن سیآ بعد از و این بگفت فرود آمد حق تعالی باران فرستاد ،هیچ آبادانی نباشم
او گفت که مارا در حق تو اعتقاد راسخ  هین با او مالقی شد این سخن بقطب الد
ه گفتی که اگر تو چ ا این لفظ برنیازي تمام است امحق  دانم که ترا با میاست و 

د گفت که ین ابوالمؤیشیخ نظام الد ؟یش در هیچ آبادانی نباشمبباران نفرستی من 
ین گفت از کجا د قطب الدسی ،نگاه گفتمآ دانستم که باران خواهد فرستاد میمن 
 یندر پیش سلطان شمس الدین مبارك نوراهللا مرقده د نورالدسی گفت مرا با ؟دانستی می

م که او گرفته شده دمن سخنی گفته بو ،از براي زبردست نشستن نزاعی رفته بود
من  اگر تو بااي باران فرمودند گفتم تو از من کوفته  يبود درین چه مارا دعا

او آواز بر  ۀاز روض ،اگر تو آشتی نکنی نتوانم خواند بخوانم و ی کنی من دعاتآش
   . دعا بخوان م برویتو آشتی کردبا  آمد که ما
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اگرچه از اکثر کتب ضمناً مفهوم لیکن در سیرالعارفین و جواهر فریدي و 
شیخ  ةنام والد حضرت بی بی سارانصریح چنان مرقوم است که فرشته بالتّ تاریخ

نظام الدآ عصر که در ۀد رابعین ابوالمویت و عظمت تمام داشت ام فخر عفّن ای
سبب برادر و پسر خود ه ب دندوبین مبارك غزنوي د نورالدیسحقیقی  ةهمشیر

 ین بختیار اوشیدهلی که ماند حضرت خواجه قطب الده مذکورین از غزنین آمده و ب
حضرت  ةخواند و شیخ جمال کولوي که از اهل کمال مشهور است نبیررا برادر 

شیخ نظام الدروایت اکثر کتب ه د مذکور است و بین ابوالمؤیینمشهورین شیخ نظام الد 
ةد نبیرابوالمؤی د شمس العارفین است که مزار ایشان در غزنین است و وفات سی
نظرم رسید ه ب ئۀماسنه اثنی و ثلثین و ستّم محرّ ةنسخ غرّ یین مبارك در بعضنورالد
 دسی ةرمنو ةمقبر ،تاریخ وفات گردید »ین مبارك بودالده نورآ« ب ابجداحسه چه بنچنا

مسافت ه ب منا رجانب شرقی حوض شمسی و بازاه قدیم بین مبارك در دهلی نورالد
 گاهي چپ نمازودهلی قدیم در پهله د و قبر بی بی ساران نیز بریک تیر انداز اشتهار دا

کهنه که قبر خواجه قطب الدو ه پشت آن واقع شده س سرّین قدینقبور شیخ نظام الد 
ف مشهور اند و این مؤلّ کول ۀجانب غربی بیرون قصبه د و شیخ جمال بابوالمؤی

شرف زیارت ه کولوي بارها در شب و روز بد از اوالد شیخ جمال راجی محم
 که عنان قلم عجائب مکان فیض نشان اند ،شود میف شده و جمیع مزارات ایشان مشرّ

قبور قبائل  اسما واالنساب اثبات ۀتکملو  و لسان تاب رقم و بیان ندارد و از نساب االتقیا
سیۀکه قبر زوج ین مبارك چنانچه مسطور استد نورالد سینمبارك پائیین د نورالد 

 - سه فرزندان بود ین راد نورالدو حضرت سیشرق است ه مزار ایشان قدري مائل ب
د جاللیکی سی، دویم سییند نظام الد، د عزیزاهللا صاحب تاجسویم سی .  

 جانب ه نست مزار ایشان نیز در دهلی بآکه بزرگترین پسر  د جاللسی
اگرچه میر معانی خان سامانی  .صل و برابر مزار پدر بزگوار ایشان استشرقی متّ

ارقام چنان نمود که انسال  االنساب بیان وۀتکملصاحب تاج در  اهللا د عزیزسی ةنبیر
کس از  دارند لیکن چون دواطراف نارنول سکونت و قیام ه ق گشته بمتفرّد جالل سی

فرّ دآنها یکی سیخ بن سیه از نارنول ب اهللا ببیحبن  اهللا د نعمتد منصور دویم سی



 
 
 

 
  229     اخبارالجمال 

١دجدال ار ادهلی که رسیدند دیدم و از ایشان چنان شنیدم که او نظام الدد ین سی
دسرخ نام بن سی ین بن عزیزالدسیفرمود زمین نارنول مرور  دهلی در ین ازد امیرالد

د آن خطور نمود که شاید سی خاطرم برایشان  ةاشتباه اسماء اجداد مذکوره بنابر آن ب
سرخ مذکور برادر ابوالمکارم بن سییند عزیزالد بن سید منصور د امیر کبیر بن سی

بن سید عزیزاهللا صاحب تاج بن سیهنجماعآالحال از  ین مبارك باشد ود نورالد 
وجه  و ال اندوی نب به جکهی و ملقّمسمرنول باشند همه ست و پنج کس در نایب

نارنول است  ۀجاکهنی که از عمل د سرخ مذکور اوالً در موضعتسمیه گویند که سی
فرمود و یا از موضع مذکور  نجا اوالدش در نارنول تشریفآ سکونت نموده بود بعد از

قول آنها در نارنول ه ین مبارك بد نورالدملکیت داشته باشند و عرس سی ۀعالق
   .کنند میل شب و روز دوازدهم جمادي االو هب

سییند نظام الد که پسر دویم سیین مبارك است مزار ایشان نیز د نورالد
 صل و برابر مزار پدر بزرگوار خود است و ایشانرا پسريجانب غربی متّه در دهلی ب

 یننام چنانچه اخبار اکثر کتب و گلزار االبرار است که شاه نجم الد ین قلندرنجم الدبود 
 یند نورالدین بن سید نظام الدت بلند پور سیخداوند هم ،ل خرسندد یومندوي خد

ینمبارك غزنوي است و نسبت ارادت از شیخ خضر رومی که مرید خواجه قطب الد 
 ۀدم هندوستان سلسل نآوشی بودند درست ساخته غوث وقت بودند که در ابختیار 

ام ت دویست سال عمر دریافته در ایایشان انتساب و انتظام دارد و مده قلندریه ب
وقت نماز دیگر در سنه هشتصد و پنجاه ه سلطان هوشنگ غوري بن دالور خان ب

 اوالد هست و گفتار جماعمالوه وفات یافت و قبر در مندو مشهور ا ۀهجري در صوب
سیین مبارك بر آنست د نورالدکه انسال سیین قلندر درین روزگار باقی د نجم الد

نیست و نمانده و سیم ود معظّد محم ۀان محلّکّسد حفیظ وغیرهما چند کس محم 
اند هدهلی کهن  يها هپهلواري که از محلّ ۀدواره و محلّسی سینام را برادر  یند حسام الد

ین قلندرنجم الد مذکور قرار دارند و خودها را از نسل سیین مذکور د حسام الد
بن سید نظام الدین بن سیشمارند و میر  میین مبارك د نورالدکریم الدد ین بن سی

                                                 
 »اوالد « از : ج.  ١
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د سی ةکول سکونت و مرور است برادرزاد ۀقصبه را ب زین العارفین که از چند سال او
م مذکور استد معظّمحم .  

د عزیزاهللاسی دصاحب تاج که خورد ترین هرسه پسران سی ین نورالد
ین بختیار اوشی بودند و مزار خواجه قطب الد ۀمبارك غزنوي است مرید و خلیف

ر بصل و براجانب غربی متّه ین مبارك بد نورالدپدر خود سی ۀایشان نیز در روض
د عزیزاهللا صاحب د منصور که پسر سیو سی ین استد نظام الدار برادر خود سیمز

صل و برابر مزار پدر بزرگوار جانب غربی متّه تاج مشهور است مزار ایشان نیز ب
جانبه امیر کبیر که مزارش نیز به ی بخود مسطور است و ایشان را پسري بود مسم 

د امیر سی ین نام بنالدد عزّو سی صل و برابر مزار پدر بزرگوار ایشان استغربی متّ
تداي تمام انام بود چنانچه ضیاء برنی در ققدرت قدیر مه ام بن ایآ کبیر که در

ین بلبن خیرالمعاصر بود تاریخ فیروزشاهی ارقام نمود که عصر سلطان غیاث الد
که در عصرش شیخ االسالم سیین د قطب الدجد د بزرگوار قضات بداؤن و سی

جالل پسر سیین مبارك د نورالدد عزّو سیحسب و نسب ه ردیز بگ ین و ساداتالد
ین د قطب الدسیدالعارفین تحریر سیه صاحب کمال و عدیم المثال بودند و ب

مزبور نیز  ینالدد عزّین مبارك مسطور است و مزار سید نورالدسی ةمذکور برادرزاد
 ،استصل و برابر مزار پدر بزرگوار خود مشهور جانب غربی متّه در دهلی ب

ین د نورالداالنساب بزرگترین پسران سیۀاگرچه موافق ارقام نساب االتقیا و تکمل
تد جالل است لیکن از معاصرمبارك سی ه د جالل مذکور بسید عزّسیین بن الد

رد امیسی کبیر بن سید منصور بن سید نورالدین د عزیزاهللا صاحب تاج بن سی
د جالل خورد و آنست که سی مستدل برمبارك در یک عصر مسطور مقتضی و 

سید عزیزاهللا صاحب تاج بزرگترین پسران سییمبارك باشند  یند نورالدد ا سی
الدین معاصرش که در ضیاء برنی د عزّا سییجالل عمر طویل کمال یافته باشد و 

ین د قمرالدود سیبین را پسري الدد عزّو سی مرقوم است شخصی دیگر باشد
ین مبارك در دهلی است و از د نورالدسی ۀرم که مزارش نیز در روضابوالمکا
د شد مزارش در سیور نواح پورب واقع شد و د محمد سیوري که متولّایشان سی

د خود سی جد ةمنور ۀین که قبرش نیز در روضد نظام الدسی ایشان را پسري بود
نورالدین مبارك در دهلی است و سییکی  -مذکور را سه پسر بودندین د نظام الد
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سییند جالل الد، دوم سید جمال الدین سوم سیین که هرسه از دهلی د معزالد
ندري است و پسر ایشان ا ۀین در قصبمعزالد دا قبر سیق شدند اممنتشر و متفرّ

حضرت مخدوم سینام در سامانه تشریف برده سکونت و قیام  یند فریدالد
 د شدند و ایشانین متولّد برهان الدنجا مدفون اند و از ایشان سیآ فرمودند که در

د ام تمام اوالد سیکه درین ای د منجهاب به سیطیف ملقّرا پسري بود عبداللّ
ۀلیقبه ب بجماعۀ سادات ملقّ کس که باشند اینین در سامانه صد فریدالد د سی

ین مبارك که آنرا ارث از حضرت نورالدد بکات پیراهن سیمنجها مشهور اند و از تبرّ
د ین که سیو پیراهن و دستار خواجه قطب الد شدند میوجهه نسبت  اهللا معلی کرّ

د د جمال ولد سیسی ۀخانه خالفت عطا نموده بودند به عزیزاهللا صاحب تاج را ب
ین درشمس الد سامانه موجود دارند و سید عبدالوهاد فریداب نام از نبایر سیینلد 
تی در سهارنپور سکونت نموده اوالدش مد طلب علمی که رفته بود ازه مذکور ب

نیز در سهارنپور موجود است و بعضی از اوالد سیین از سامانه رفته در د فریدالد
سامانیه مردم  ۀجماع ابتدا تا این زمان این و از اند هد نیز سکونت اختیار نمودنسره

هندوستان اند  يیان بوده مستثنی و ممتاز شرفااالعةعمد اهل علم و عمل و
ص ایشان ایجاد است عرف معانی خان شاعر که تخلّ د احسنمیر محمچنانچه 

د ین سامانی بن سیدد فریدالمخدوم سیه نسب شریف ایشان از هفت واسطه ب
میین مذکورین معزالد رسد چنانچه پدر بزرگوار ایشان سید محمد د محسن ابن سی
دمحم د ابن الرّتقی ابن سیسول ابن سید رفیع الدین ابن سید د محمود حافظ ابن سی
د ین ابن حضرت مخدوم سیالد د برهاند منجها ابن سیعرف سی طیفعبداللّ

فریدالدسبب روزگار سرکار سالطین از ه هم است و ایشان بس سرّین سامانی قد
جد خود  ۀکمتبرّ ۀقیام فرمودند روضدهلی سکونت و ه سامانه تشریف آورده که ب

حضرت سیترتیب و انتظام دادند و اکثر قبور در  نو ین مبارك را از سرد نورالد
بودند موافق ارقام سطور نساب االتقیا باز ستور شده م و که منهدم هروضۀ مذکور

بظهور رسانیدند و عرس سینمودند میتاریخ سیزدهم ربیع اآلخر ه ین مبارك بد نورالد 
 اند هخ سیر ایشان درست ساختد فرّبادشاه محم هو شاهنام باالنساتکملۀ ۀو نسخ

 ل سنه یکهزار و یکصد و سی هجريست و هفتم ربیع االویاحسن ب و وفات میر
ین د نورالدسی ۀدهلی افتاد و قبر ایشان اندرون روضد شاه بادشاه در ل محمسال او هب
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ده در حین حیات و نواقع شده ب همذکور ۀروض ۀمبارك در دهلی مقابل دریچ
د محممیر  . نیز نمودم استحضار ایشان قدمبوسی کرده بودم حاال زیارت مزار

دار بوده در حویلی پدر بپسر ایشان نیز نیک کردار که درین روزگار منص اصلح
سکونت بحال و برقرار است خدایتعالی ه دروازه دهلی کهنه ب یخود نزد کابل

  : رباعی،  مت دارد چنانچه رباعی ساختمساله الی یوم القیام برا ایشان و اوالد ایشان 
  

ین مبارك نسل بسیارز نور الد  
  

  

  د اصل اخبارن اصلح محمآ از
  

  پدر او میر احسن اهل معنی
  

  معانی خان خطابش شد سزاوار
  

و بنده از اکثر اوالد سیمالزمت رسیده ان سامانه بین سکّد فریدالد.  
سیاقد عبدالرز ه جماعه نیز موصوف ب د حسین فیمابین ایننام ولد سی

د ابابک نام را برادر ان شاه آباد سیصفات دیدم و بعضی از قوم سادات سکّ جمیع
د د ابابک بن سیدهند و خود را از نسل سی میین سامانی قرار د فریدالدسیمخدوم 
ینمعزالد بن سیۀشمارند لیکن جماع میین مذکورین د نظام الد د انسال سی
عدم علم خود اظهار دارنده آنها ب ان سامانه برین سکّفریدالد.  

سید جالل الددین و سی ینجمال الد دهر دو برادران سی ین معزالد
د ین ابوالمکارم ابن سید قمرالدد سیوري ابن سیمحم دد نظام ابن سیسی يابنامذکور 
ینعزالد ابن سید امیر کبیر ابن سید عزیزاهللاد منصور ابن سی د صاحب تاج ابن سی
نورالدق شدند و قبور هر هم از دهلی نیز منتشر و متفرّس سرّین مبارك غزنوي قد

ه و انسال هر دو برادران در دخورجه شمر ۀدو برادران مذکوران در نواح قصب
بات الحال جماعۀ مردم یکهزار باشند ثه یوات که بماز توابع پلول  موضع پنکهور

پلول در موضع محی  ۀسکونت بحال و برقرار دارند و بعضی از آنجا در قصب
ت ۀپرگن ۀین پور عملالدل سکونت نیز اختیار نمودهپ  .  

ينام که یکی از امرا ین علی خانقطب الد ام ناموران است و در اوائل ای
فوجداري مندو ه د شاه ببادشاه محممالوه قیام داشت از اوالد کثیر سییند جالل الد 

ابن سید نظام الدین مذکور است و از جماعۀ انسال سید جمال الدد ین ابن سی
نظام الدین مذکور است و از جماعۀ انسال سید جمال الدین ابن سیین د نظام الد

باعیر ، ی مشهور است چنانچه رباعی ساختمد میر مردان سنّمسطور سی :  
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چو سینین علی خاد اصل قطب الد  
  

  

دان میین مبارك نسل ز نور الد  
  

  ن مردم که در پنکهور باشندآ از
  

  اندی میر مرن مشهور و سنّآ در
  

د مشهورترین انسال سی پنکهور معروف و ان سامانه وهر دو جماعۀ مذکوره سکّ و
عزیزاهللا صاحب تاج بن سیثبوت  اند که تمام انام بر ین مبارك غزنويد نورالد

سامانه که از اهل  ۀا ازینها جماعی و حکایتی ندارد و امفرح نسب کرام ایشان
ین مبارك د نورالدد جالل بن سیان نارنول از انسال سیسکّ دارند بر کتب و خبر

ان د حفیظ وغیرهما مذکوره سکّم و محمد معظّدهند لیکن سی میاقرار و اخبار 
ین نورالد دین بن سید نظام الدین بن سید حسام الدانسال سیدهلی که خود را از 
عدم علم ه سامانه و پنکهور بر آنها ب ۀدو جماع هر دهند میمبارك شمار و قرار 

ین د نورالدسی ۀکمتبرّ ۀدلیل عدم قبضیت آنها بر روضه خود اظهار دارند بلکه ب
اء تمام ام در دهلی انکار عام و تبرّابتدا تا بدین ای ك باوجود سکونت آنها ازرمبا

حضرت  ةد از اوالد مخدوم شیخ جمال کولوي نبیرف راجی محمدارند و این مؤلّ
د ري حضرت سیمقرّ ةد که از کتب معتبرین مذکورین خواهرزادؤیمشیخ نظام ابوال

انتها اوالین مبارك غزنوي است چنان گوید که از ابتدا تا نورالدد سیین د نورالد
 ۀحاال جماع شنیدم میسامانه و پنکهور از آبا و اجداد خود  ۀدو جماع مبارك هر

روز ه ین مبارك بچون این مبارك نامه از احوال نورالد ،دیگران نیز دیدم و شنیدم
ست و نهم شعبان سنه یکهزار و یکصد و پنجاه هجري اختتام و ارقام ییکشنبه ب

 : بیت ،خاطرم رسیده بیتی بگردید موافق آن یک 
 

 یکصد و پنجاه سال از هجرتو  هزار
  

 ثبتمدین  ز نور هن مبارك نامیشد ا  
  

ءد ابوالقاسم ضیاسینسب شریف ایشان از چهارده  ین علی واسطیالد
 ،رسد میعنه  اهللا رضید بن امام زین العابدین علی اصغر یحضرت زید شهه واسطه ب

چونکه پدر بزرگوار ایشان سید احمد بن سید احمد بن د علی عرف ابوبکر بن سی
سید محمد بن سید حسین زاهد بن سید اسمعیل بن سید د علی عرف سی
د حسین بن د یحیی بن سید الفارسی بن سید ابوالحسن محمین بن سیالدءعال
سید احمد محدث بن سید عمر بن سد شریف عرف سیید یحیی محدد ث بن سی
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 د زید شهید بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرتبن سی ةرعبالذي حسین 
 دهلی تشریف هاهللا وجهه است و ایشان جامع علوم ظاهري و باطنی بوده ب معلی کرّ

ین نام بر الدءآوردند و بعد از وفات میر ابوالقاسم واسطی پسر ایشان سید عال
چون ایشان جامع کماالت که بود سلطان پدر بزرگوار خود قیام داشت  ةادسج
ایشان تفویض فرمود که ه د شاه بن تغلق بادشاه منصب وکالت و رسالت بمحم

عظام انتظام نمود  يد شاه در عهد سلطان فیروز شاه در سلک امرابعد سلطان محم
 امرا و هنمود ب میکه  چون سلطان فیروز ایشان را پیش سالطین دیگر والیتی ارسال

 بود و از آنجا ایلچیان و رسوالن درینجا میسالطین آنجا از ایشان اخالص و ارتباط 
کردند که  مینزول  صل و ندیم منزل ایشانحاد و شناسائی قدیم متّاتّه آمدند ب میکه 

 معرض قبول و حصول رسانده طان عرض نموده بلسه ی المقدور بتا مطالب ایشان حتّ
ءد عالبنابر آن سیمعروف و مشهور گشت که  لقب رسولداره ب بین مذکور ملقّالد

فیروز شاهی مسطور  تاریخ در نسلش هنوز جاري و منظور چنانچه در ضیاء برنی
و و فریدآباد  ا در دهلیانتشار سکونت و قرار دارند امه است و نسل در اطراف ب

   .اظهار و اشتهار انده برهانپور و پهانی و کول بین پور و شهاب الدو وج ي و قنّرروا
اهللا د لطفسی اهللا د فیضابن سی ابن سیان سکّ ۀدر جماع یند جمال الد

  . از استتشرافت و نجابت مستثنی و ممه علم و حلم آراسته به کول ب
  : سه جهاته شیخ ابوسعید ابوالخیر ب ۀبیان مشائخ سلسل

لجهت او :  
اصل ایشان از  یت ایشان ابو علی بن ابراهیم وکنّ:  هسرّس یق بلخی قدقش

مرید سلطان ابراهیم بوده  مشائخ صاحب کرامات بودند و يبلخ است و از قدما
روزي از سلطان ابراهیم  .و حنفی المذهب بودند اند هدریافت کاظم راامام موسی 

کنم و چون  مییابم شکر  میچون  ندگفت ؟کنید میمعاش چه  پرسیدند که شما در
سلطان  ،یق بلخی گفت سگان خراسان نیز چنین کنندقش .کنم مییابم صبر  مین

کنم و چون  میگفت ما چون یابم ایثار  ؟کنید میس شما چه پابراهیم گفتند 
یشانی ایشان دادند و گفتند استاد توئی و پ سلطان بوسه پر .کنم مییابم شکر  مین

بوده و در نفحات مرقوم است که در هجري  شهادت ایشان در سال یکصد و نود
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مأته در والیت  یق را در سنه اربع و سبعین وقبعض تواریخ بلخ مذکور است که ش
  .نجا استآ ختالن شهید کردند و قبر وي در
اصل از  حمان ویت ایشان ابو عبدالرّکنّ:  هس سرّحاتم بن عفوان اصم قد

بودند و نسبت ارادت از  بلخ و جامع علوم ظاهر و باطن بوده و حنفی المذهب
روزي  ،منقولست که ایشان اصم نبودند .یق بلخی داشته صاحب کرامات بودندقش

وي جدا شد بجهت  سخن از وي با يگفت در اثنا میایشان سخن ه عجوزه ب
را چنان ظاهر ساختند  شنوم و خود میکن که ن خجالتش فرمودند که آواز بلند تر

ت پانژده مد و عجوزه شادمان شد ،اند هنشنید که گوش ایشان کر است و آواز وي
 اصمه ب و مشهور بسال تا زندگی عجوزه سخن آهسته را جواب ندادند بنابر آن ملقّ

موضع واشجرد که از ه و سی و هفت هجري ب صد وفات ایشان در سال دو ،شدند
  . نواحی بلخ است واقع شده

اصل از بلخ و  حامد ویت ایشان ابو کنّ  : هس سرّشیخ احمد خضرویه قد
گشته از بزرگان مشائخ خراسان بودند و سلطان ابراهیم ادهم و شیخ  مرید حاتم

روش ه بو جامه ه داشتند یتممال ۀی را دیده طریقبشخبسطامی و ابو تراب نبایزید 
سه ه پوشیدند و شیخ احمد فرموده هر که درویشان را خدمت کند ب می لشکریان

 هیچ خواب گران تر اند هحسن ادب و سخاوت و گفتم شود تواضع و کرّمچیز 
و پنج سال شده بود که وفات ایشان در  ت عمر نودنیست از خواب غفلت و مد

  . چهل هجري واقع شده و قبر در بلخ و صد سال دو
ابوحفص حداصل از نیشاپور  نام ایشان عمر بن سلمه و : هس سرّاد قد

 بودند و مرید عبداهللا باوردي اند و در نفحاته یاز بزرگان زمان و شیخ مالمت ،است
مرقوم است که ابوالحفص رفیق احمد خضرویه و بایزید است و شاگرد عبداهللا 

  . اند هائفه شیخ جنید بغدادي مالقات نموددالطّسی مهدي باوردي است و ایشان با
پرسیدند چه  ،ندندیر و گریان دا متحیررفتند یکی  میمنقولست که روزي 

 ،ن حیرانمآ گفت چیزي که داشتم گم شده دیگر هیچ ندارم بنابر ؟حال داري
  .رسید که گام برندارم تا چیز او باز نرسد ت توعزّه ستادند و گفتند که بیایشان ا

ت فرمود یا اخی الزم یک درباش ب یکی را وصیلمنقولست که موافق ط
 ،گردن نهند همه سادات ترا بر باش تاد د و مالزم یک سینکشای همه درها ترا تا
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ین و مأتین و ین و مأتین و قیل فی سنه سبع و ستّمات ابوحفص فی سنه اربع و ستّ
ین و مأتینسنه خمس و ستّفی ه مات ل اکثر فی تاریخ االمام عبداهللا الیافعی انّاالو .  

تد مرشیخ ابو محمهس سرّعش قد : د نام ایشان عبداهللا بن محم
و  اند هائفه شیخ جنید را دیددالطّن در بغداد بودند و سینیشاپوري است لیکن متوطّ

پاي برهنه هزار  و هر سالی سر ،اد ایشان را سیاحت فرموده بودحدشیخ ابوحفص 
که  گاه بود ،کردند میف نهیچ شهر زیاده از ده روز توقّه و ب کردند میفرسنگ سفر 

 باطن خاص ندیدم تا خوده هرگز خویشتن را ب اند هماندند و ایشان فرمود میروز سه 
 ،رود میایشان گفت که فالن بر روي آب ه باطن عام ندیدم و شخصی به را ب

ن که بر آفرمودند که نزد من شخصی که مخالف هواء نفس کند بزرگتر است از 
ست و هشت هجري بوده و یوفات ایشان در سال سه صد و ب رود و میروي آب 

  .ث و عشرین و ثلثمأتهقولی ثله ب
نام ایشان عبداهللا بن علی الطوسی است  : هس سرّشیخ ابو نصر سراج قد

یل تستري هي سقطی و سعش اند و سرّتد مرمرید ابو محم و لقب طاؤس الفقرا و
   . ف یکی کتاب لمع استنجمله در تصوآ را دیده بودند و تصانیف بسیار دارند از

سخن سوخت و در معارف  میام زمستان آتشی که منقولست که شبی در ای
تا دیري  میان آتش خدایتعالی را سجده کردند میراند ایشان را حالتی در گرفت که در

گفتند  ،ن سوال کردندآ از ،بماند و روي ایشان را از آتشی مطلقاً آسیبی نرسید
  . درگاه او آبروي خود ریخت آتشی روي او نتواند سوخت کسی که بر

و  منقولست که در ماه رمضان در بغداد در مسجد شونیزیه خلوت گزیدند
تا عید امامت درویشان نمودند و در تراویح پنج ختم قرآن خواندند و خادم هر 

سید خادم همه رنماز ه روز عید به چون ایشان ب ، آورد میی براي شیخ صشبی قر
را  يمدکه شیخ ابو علی فار ستا و از شیخ ابو نصر منقول .دید م و بر جاقرصها مسلّ

نگین را در و در دجله افتاد و او دعاي که خوانده کتاب بکشاد  نگینه که بود وقتی
ع النَّاسِ لیوم من از وي آن دعا را آموختم و آن دعا اینست  ،یافت کتاب باز اما جی

 جنازه که پیش خاك من هر اند هشیخ ابونصر گفت و. تیال ریب فیه اجمع علی ضالّ
سال سیصد و هفتاد و هفت هجري بوده و  وفات ایشان در و بگذرانند مغفور بود
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قد ایشان مررا پیش  ها هاهل طو س موافق قول ایشان جناز قبر در طوس است و
  . گذرانند می

د بن حسن است نام محم :  پیر ابوالفضل بن حسن سرخسی قدس سره
مرید ابونصر سراج و پیر ابوسعید ابوالخیر اند و در کرامت و فراست اندازه  و

کنند که  میی نقل ئچنانچه پیر علی هجویري در کشف المحجوب از امام خزانداشت 
تی رفتم و محلّه طلب برگ توت براي کرم پیله به ب من کودك بودم و گفت میوي 

ه ندید و ب کوي گذشت و مراآن  ابوالفضل بر هجبر درختی شده بودم که خوا
ی نداد که موي کدانا لهی یک سال است که مراگفت  و برآورد حکم انبساط سر

 يشاخها خود را بتراشم با دوستان خود چنین کنند فی الحال همه اوراق و
خدمت پیر ه درختان از عین دیدم و از شیخ ابوسعید ابوالخیر منقولست که شبی ب

یحبهم و من این آیۀ خواندم  ،ن بخوانآیزي از قرفرمود که چ ،ابوالفضل بودم
ونهحیه بگفت بی تکرار و بغیر آنکه بعضی جتفسیرش آغاز نمود هفتصد و او ب

شیخ ابوسعید  و بعض باشد تا صبح دمید و سخنش قیام و ناتمام گردیده مشابه ب
 ؟کنیم کجا دفن گذشت گفت یا خواجه ترا می ابوالخیر گوید که پیر ابوالفضل در

 ؟گفتند چرا ،گفت اهللا اهللا مرا آنجا نبرید ؟گفتند بفالن گورستان بریم ،جواب نداد
گفتند  ؟ما باري کیستم اند هگفت براي آنکه آنجا خواجگان و امامان بزرگان خفت

بازان و  د که آنجا قمارینکل مرا در گور ت گفت بر سر ؟پس کجا دفن کنیم
ما ایشانند و طاقت آن دیگران  بازان اند که در خوریان و دوال تگناهگاران و خرابا

رحمت او نزدیک باشند چنانچه تشنگان ه یم که ایشان بز میبا گناهگاران  ،ندارم
باران و در نفحات مرقوم است که چون شیخ ابوالفضل از دنیا برفت یاران ویرا ه ب

مسجد باز روز دیگر در مسجد نشسته بودند کسی در  ،یگانه پوشیدندبع در مرقّ
شما را نخواهم و ۀ ع بیگانع را در مسجد انداخت و گفت این مرقّمرقّ کرد و
 ،را قبضی رسید شیخ ابوسعید گفته روزي شیخ ما خواجه ابو طاهر فرزند .برفت
را قبضی  گفت هر گاه ما ،میان مجلس گریان گردید که جمیع در گریه شدند در

شتر را زین کنند  ،بسط بدل شديبودي روي سوي خاك پیر ابوالفضل کردمی به 
صحرا رسیدند قبض ه رفتند چون ببوي  در وقت بر نشست و بر جمله اصحاب با

نعره و فریاد برآمدند و ه ت را صفت بدل شده درویشان بشیخ کشاده گردید و رقّ
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شد  سر خاك پره سرخس رسید از راه به رفت چو ب میشیخ را از هر معنی سخن 
  :بیت  ،درخواستو از قوال این بیت 

  کس حرم روي یار و قبلۀ هر قبلۀ ما     معدن شادیست این معدن جود و کرم  
 ،زد میکرد و نعره  می فن خاك طواد آشیخ را دست گرفته بودند و گر و

د شیخ گفت مچون آرامی پدید آ ،غلطیدند میا برهنه در خاك پ و درویشان سر
ن هر مریدي را که آ از بعد ،دننه بین این روز را تاریخ سازند که بهتر ازین روز

سر خاك پیر ابوالفضل فرستادي و گفتی آن ه حج بودي شیخ وي را ب ۀاندیش
بدین  ،گرد آن خاك طواف کن تا ثواب دریابی هفت بار خاك را زیارت کن و

  .تحریر قبر ایشان در سرخس واقع و تقریر باشد
  :جهت دویم

گویند استاد ابراهیم  ،اسمعیل است د بننام وي محم : ابوعبداهللا مغربی 
ن یخواص و ابراهیم بن شیبان کرمانشاهی و ابوبکر بیکند است و شاگرد ابوالحس

عمر استاد وي  سال و ست و دویب و  صدروي است و عمر عبداهللاهعلی زرین 
ست سال بود و ابوالحسین شاگرد عبدالواحد زید بصري است یب و ن صدیابوالحس

وفات ابو عبداهللا در سنه تسع و  ،شاگرد حسن بصري استو عبدالواحد زید 
تسعین و مأتین واقع شده و درست تر آنست که در سنه سبع و تسعین و مأتین 

لوي استاد ابوالحسین علی زرین هکوه طور سینا است و پ سر فاق افتاد و قبر براتّ
  .درخت خرنوب، نفحاتدر زیر 

یت وي شیخ جبل بود کنّ :هسرّی قدس هابراهیم بن شیبان الکرمان شا
ه خلق مدان در وقت خویش ویرا مقامات بود در ورع و تقوي کهیعنی کوهستان 

 از عبداهللا. یم خواص استهعبداهللا مغربی و ابرا از اصحاب ابو.  ن عاجز اندآ از
ل ه علی الفقراء و ااهللاۀحجیم هابراي گفت ي؟وي چه گو منازل پرسیدند که در

اي هدارد به دعوي ه نمشائخ نگا ۀه خرقر کهم گفته یهو ابرا والمعامالتاآلداب 
ه سبع و اي بی فروغ گرفتار شود و به آن فضیحت گردد و در سنهدروغ و گزاف

  . ثلثین و ثلثمأته از دنیا برفت
 هحموییم بن محمد بن هنام وي ابرا : هس سرّنصیرآبادي قد شیخ ابوالقاسم

ف ق و لسان تصول اشارت و حقائهشیخ ا ،نیشاپور استي مقام و مولد و ،است
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علم تواریخ و مختص  انواع علوم از حفظ سنن وه عالم بوده ب بود و در زمان خود
 ه بود و با ابو علییم شیبان است، شبلی و واسطی را دیدهشاگرد ابرا ،علوم حقائقه ب

 کشف المحجوب دره و ري و غیر ایشان صحبت داشتهعش و ابوبکر ابترودباري و مر
ه رفته مجاور شده و مکّه و ایشان آخر عمر ب هصریح مرید شبلی ارقام نمودبالتّ
ه اثنین و سبعین مانجا به رحمت حق در پیوست، وفات ایشان در نفحات در سنه

و  قول امام عبداهللا یافعی و کتاب محاسن االخباره و ثلثمأته مرقوم است لیکن اصح ب
  .فت استهصد و شصت و یل سال ساه ربیع االوم امام قشیري در ۀرسال

د بن حسین بن نام ایشان محم : هس سرّمی قدحمن سلّشیخ ابو عبدالرّ
می استمحم لَّ تصانیف  ،صاحب تفسیر حقائق و طبقات مشائخ اند ،د بن موسی س

س و شیخ ابوسعید ابوالخیر قد مرید ابوالقاسم نصیرآبادي اند ،صد رسیدهه ایشان ب
و  اند هحمان خرقه پوشیدبعد از وفات پیر ابوالفضل از دست شیخ ابو عبدالرّه سرّ

که  اند همشائخ آورد یحمن جامی که در نفحات االنس در ذکر بعضموالناعبدالرّ
ثانی از کتاب طبقات ایشان است و وفات  ۀاولی است و فالن از طبق ۀفالن از طبق

  .هجري واقع شدهه ار صد و دوازدهایشان در ماه شعبان سال چ
   :جهت سویم

د بن حسین نام ایشان احمد بن محم:  هس سرّد جریري قدمحم شیخ ابو
، از کمال مریدان ییقولی عبداهللا بن یحه د و بقولی حسین بن محمه ب است و

ائفه نشاندند دالطّائفه وفات نمودند ایشان را بجاي سیدالطّچون سی ،اند هسیدالطّائف
 .اند ه تستري صحبت داشتیل بن عبداهللاهثقه بودند با س امام و و در فقه و اصول
مقام که کردند نخفتند و سخن نگفتند و پشت بر  همه معظّمکّه گویند یکسال ب

جري و هه ادند و پاي دراز نکردند، وفات ایشان در سال سیصد و دوازدهننزمین 
  .اند هرحمت حق پیوسته طه از تشنگی بامجنگ قر دره و جري بودهه اردهبه قولی چ

شیخ ابوالعبآاب اس قصهس سرّملی قد : د نام وي احمد بن محم
د بن عبداهللا الطبري است و مل و طبرستان بود مرید محمآشیخ  ،عبدالکریم است
صاحب کرامات عظیم و فراست نیز و غوث زمان ،د جریري استوي مرید ابومحم 

 رفت میمنقولست که کودکی اشتري را زمام گرفته با بارگران در بازار آمل  .خویش بود
 ،اشتر از جاي بشد و بیفتاد و خورد بشکستپاي  شد میحل ونجا آ و پیوسته در
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ه کودك دست خود ب ،گیرند پشت وي فروز ار مردمان قصدي کردند که این با
گفتند پاي اشتري  ؟شیخ آنجا برگذشت و گفت چه بوده استو مستغاث برد 

 یاو گفت یا بار خدا آسمان کرده بشکست که وي زمام اشتري بگرفت و روي ب
ی کرد دل قصاب بگریستن این کودك هاین اشتر را درست کن اگر درست نخوا

شیخ االسالم گفت که  .رفتن آمد فی الحال اشتر برخاست و فرا چرا سوختی؟
 ه قحط افتاده است دعاوالعباس کی کس فرستاد به شیخ ابهابوالفارس کرمان شا

  . شیخ سیبی آنجا فرستاد باران آمد و قحط برخاست ،کن
اهللا نام ایشان فضل : هس سرّشیخ ابوسعید ابوالخیر قد د ابوالخیر بن محم

ل طریقت و اعیان هان اهزمان و بر يخراسان است که سلطان اولیا نۀهاصل از م و
مگنان ارکان عصر مطیع و هه ري و باطنی کهحقیقت بودند و جامع علوم ظا زمرة

منقاد ایشان بودند و نسب ارادت به شیخ پیر ابوالفضل از شیخ عبدالرّحمان سلّمی 
 یحل بعض تهاب آملی بجاس قصجناب شیخ ابوالعبه و ب اند هه پوشیدنیز خرق

اند هت یک سال نیز بوداشکال مد. خود  ۀصومع اس ازگویند شبی شیخ ابوالعب
شیخ ابوسعید از  ،چون قصد که نموده بودند رگش کشاده گردید ،ن آمدندبیرو
شسته و خشک نموده پیش  ایشانرا ۀند و جامرفتاس خود پیش شیخ ابوالعب ۀزاوی
خود ۀزاویه شیخ ابو سعید پوشیده ب ،شیخ اشارت کردند که بپوش ،اس آوردندابوالعب 
شیخ ابوسعید و  اس در برشیخ ابوالعب ۀچون بامداد یاران حاضر شدند جام ،رفتند
اس شیخ ابوالعب .ب شدنداس دیده متعجشیخ ابوسعید در بر شیخ ابوالعب ۀجام

گشت مبارکش  نیهمه نصیب این جوان مهه وقوع آمد که ا بهدوش نثار فرمود
فصیل بصدر گذشت مذکوره بالتّ اتهه جر سهمشائخ سالسل  ۀباد و بیان سلسل

و از شیخ ابوسعید ابوالخیر منقولست که در ابتدا روزي پیش شیخ ابوالقاسم  رفتدب
ی با خداي تعالی سخن هرا فرمود اي پسر اگر خوا ه مانی بودم کهبشر یاسین م

  :گویی در خلوت این بگوپیش ازین مگو، رباعی 
  

  من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
  

  

  احسان ترا شمار نتوانم کرد
  

  ير موهتن من زبان شود  گر بر
  

  دزار نتوانم کره یک شکر تو از
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وفات شیخ ابوالقاسم . کشود حق رسیدمه چون اکثر اوقات که خواندم از برکتش ب
ه که انگیر فرمودهبشر یاسین در سنه ثمان و ثلثمأته است و مخدوم شاه اشرف ج

اولیا شمار یابد و از ه رباعی مذکوره را وردي سازد ر کهاز اکابر مسموع است 
 راحت القلوب از ه چنانچه درایت کشیدهدة ریاضت نهابوالخیر مجاشیخ ابوسعید 

مچو شیخ همنقولست که گفت درویش را باید در ذکر حق  شیخ فرید گنجشکر
ه زبان گردد و مهه در تن او باشد ر تار موي کهه ابوسعید ابوالخیر مشغول باشد ک

چنانچه ندارند ابوسعید بسیار اند که شمار  کشف و کرامات و خرق عادات شیخ
گذشت، شخصی بر ستوري  میی هراه منقول است که جناب شیخ ابوسعید ب

 منکري این ،ی درد شیخ را رسیدیه گوی کشید کهدوالی سخت زد، شیخ چنان آ
ه ساخت و نمود نهمعنی محال که پنداشت شیخ ابوسعید پشت مبارك خود را بر

ر بود و از شیخ ابوسعید ابوالخیر اشعار تصوف بی شمار هظانجا آ که اثر دوال در
  : ه قطعهاند چنانچ
  ه اشک گشت چشمم بگریستمهجسمم 

  

  می باید زیستهدر عشق تو بی جسم 
  

  چیستاز از من اثر نماند این عشق 
  

  ه معشوق شدم عاشق کیستمهچون من 
  

   :رباعی
  ه پر از صورت دوستمهچشم دارم 

  

  ستوخوش است تا دوست ازچشم مرا  با
  

  از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست
  

  م اوستها اوست بجاي دیده یا دیده ی
  

   :رباعی
  نه دینو در راه یگانگی نه کفر است 

  

  ز خود برون نه و راه ببین میک گا
  

  ه اسالم گزینان تو راهاي جان ج
  

  با خود منشینو نشین  هسی با مار
  

  : رباعی
  ندیدم اي شمع طراز تا روي ترا

  

  نی کار کنم نه روزه دارم نه نماز
  

  چون با تو بودم مجاز من جمله نماز
  

  بی تو بودم نماز من جمله مجاز رو
  

فرمود آنچه در سر ؟ف چیستو از حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیر پرسیدند تصو 
ایشان گفتند ی و به هی و آنچه بر تو آید نجهه در کف داري بدی و آنچهداري بن
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ه نیز بر آب ل است مرغی و صعوهفرمود س ،رود میروي آب ه ه فالن کس بک
 پرد، میوا هرود، فرمودند زغنی و مگسی نیز در  میوا هگفتند فالن کس در  ،رود می

فرمودند شیطان نیز در  رود، میري هري به شهه از شگفتند فالن کس در یک لحظ
 ه درا قیمتی ندارد مرد آنست کهبچنین چیزرود  مییک نفس از مشرق تا مغرب 

ه از د و با مردم در آمیزد و یک لحظهزن خوا داد و ستد کند و میان خلق نشیند و
  : چنانچه بیت ،خود غافل نباشد يخدا
  

  ه کارمهه کس در مهه جا با مه مدای
  

  رشم دل جانب یاچه فتهدار ن می
  

یک ساعت در  ۀه اندیشبه معنی آنک ۀسن ةِن عبادم خیرُ ۀِعتفکر سا: مقاالت
مردي گفت خدا را کجا . ستی خودهه در تر است از عبادتی یکسالهنیستی خود ب

   ؟ه نیافتیجویم؟ فرمودند کجاش جستی ک
د این رباعی ایشان را بخواند هم و مشکل رو دهر کسی را مهمنقولست 

 : رباعی ،آسان و مقصود رسده ت بتعالی در اندکی مد انشاءاهللا
  

 ییتو هندیاپملک خویش ه اي آنکه ب
  

    

 چون و چرابی 
  

 از دامن شب صبح نماینده توئی و
  

 ر صبح و مساه  
  

 وي بسته شدهقاره چکار من بی
  

 قضا فل ق از   
  

 ییبکشاي خدایا که کشاینده تو
  

 از دست رضا  
  

صحت از جمیع  هته جانگیر منقولست کهاز مخدوم شاه اشرف ج و
شیخ ابو سعید ابوالخیر اثري که تمام دارد نوشته در گردن بیمار اي رباعی هبیماری

  :م کسی بخواند شفا یابد و آن رباعی اینست، رباعی هبیاویزند و اگر در حالت نزع 
  

  نظاره نگارم صف زده حورا ب
  

  

ب کف خود بر کف زدرضوان ز تعج  
 ن رخان مطرف زدآوآن خال سیه بر

  

  زد مصحف چنگ در بیم ابدال ز
  

ه چو در جبل القرون که انگیر منقولست کهز مخدوم شاه اشرف جم اهو 
استفسار بسیار نمودم وقت  خدمت شیخ عبداهللا رسیدم وه از جبال عراق است ب

 ه مستحضرابو سعید ابوالخیر را البتّرت شیخ ضوداع فرمودند که این دو بیت ح
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یاد آید در عیادت مریض این ابیات ر کرا هدارید که از صاحب شعرش مرویست 
  : ابیات ،بخواند امید صحت بود

  فتنه انگیزي و دامن در کشی
  

  یان کنهتیر اندازي کمان پن
  

  با تو نتوان گفت این کن آن مکن
  

  یی آن کنهه خوار چهی هبادشا
  

بیمار ببندد و آن  يب است نوشته در گلوجرّمه تپ ک هترباعی ایشان که بج و
  : رباعی ،اینست

  ران که و مهیت ذات تو حفاي در ص
  

  ه تو بهان خدمت درگاهو از جمله ج
  

  یهم تو دهت تو رسانی و شفا علّ
  

  فضل خویش بستان و بدهه یارب تو ب
  

  : رباعی ،و براي دفع درد دندان رباعی ایشان اینست
  دارم الم ز چرخ چندان چندان

  

  گریه توان گفت نه خندان خندان با
  

  تاراج برفته ه برم جملهگ ددر
  

  ه بود دندان دندانر چهآن درد گ
  

  :م بندد، رباعی هو بدمد و تعویذ  دو رباعی اینست بخوانزابو براي دفع درد 
  ا را از تو داروهخدایا درد

  

  وبازبه بخشائی مرا این درد 
  

  یهی آلئتو بر دردم به بخشا
  

  حق نور لم تمسسه ناروه ب
  

  : رباعی ،و عقرب رباعی اینست که بخواند و بدمد مارو براي دفع درد 
  بستم هم مار و هم عقرب بستم

  

  از نیش تا دم هر دو شان بربستم
  

  نبی سالم کردم رستم ر روحب
  

  صد جا قرشی قرشی بستم
  

مرتبه این رباعی  روح شیخ ابو سعید ابوالخیرفاتحه خوانده چنده ه بر کهو 
  : رسد، رباعیش خوردنی هبخواند موافق خوا
ام نداریم خوشیمیک جو غم ای  

  

  میشام نداریم خوش گر چاشت بود   
  رسد از مطبخ غیب میچون پخته بما 

  

  میو از کس طمع خام نداریم خوش   
  

ه ارم شعبان سنهوقت نماز خفتن شب جمعه چه وفات شیخ ابو سعید ابوالخیر ب
اس بنی عب در زمان خالفت ابو جعفر بن قادر لقبش قایم خلیفۀ ئۀاربعین و اربعما

سلجوقی بود واقع شده و والیت ایشان  لکه معاصر سلطان طغرل بیگ بن میکائی
ت عمر گرامی ایشان ر شد چنانچه در فوادالفواد است و مدشمس العارفین مقرّه ب
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 ةت پیش جنازصیه باشد و موافق وار ماهچ ه سال وشتاد و سهکه ١هزار ماه است
  : ابیات ، ایشان این ابیات خواندند

  

 ه کام و کاران زین چهخوبتر اندر ج
  

    

  دوست بر دوست رفت و یار و بر یار یار
  ه شاديمهه اندوه بود اینمهآن 

  

  ه کردارمهه گفتار بود اینمهو آن   
  

  . تور و عیان اسهخراسان مش نۀهقبر ایشان در م
یت ایشان ابو نصر و نام پدر کنّ:قدس سرّه  شیخ االسالم احمد جام

جام است بوده و نسبت که از توابع  قو اصل ایشان از موضع نام ابوالحسین
کبار بودند  ۀکه از صحابلی جحضرت جریر بن عبداهللا البه شریف از چند واسطه ب

ي بوده و شیخ جرهل و یک هار صد و چهوالدت ایشان در سال چ ،رسد می
کوه رفتند و بعد از ه توفیق توبه یافته ب و دو سالگی تسیدر ب د،ی بودناالسالم ام

ل سالگی ایشان را میان خلق فرستادند و ابواب علم هل ریاضت در چاه سژدهی
ف اسرار ه صاحب تصانیف اشعار و کتب تصولدنّی بر ایشان مفتوح گشتند ک
مرید پدر خود شیخ ه خلیفه و ر کهطار از ابو هظاه شدند و نسبت ارادت ایشان ب

و مصاحب خضر علیه السالم است قیام دارد لیکن به باطن از ابو سعید ابوالخیر 
 ۀخرقچونکه شیخ ابو سعید ابوالخیر  اند هشیخ ابو سعید ابوالخیر تلقین یافتروحانیت 
نمودند ابو  میوسایط داشته در آن طاعت ه بعنه  اهللا رصییق اکبر صد حضرت

چند سال جوانی ه ه بعد از وفات من بوصیت فرمودند کر فرزند خود را هطا
او ه برا خانقاه تو اقتدام نماید این خرقه ه باال ارزق چشم احمد نام ب دنوخط بلن

 ه والدر به خوابی نیز دید کهز وفات شیخ ابو سعید ابوالخیر ابو طای و بعد اهد
 ؟شیخ پرسیدند که چه تعجیل است ،روند میتعجیل ه یاران ب ۀجماعه ایشان ب

ه ر در خانقاهچون روز دیگر ابوطا ،رسد میفرمودند که تو نیز برو که قطب اولیا 
صفات مذکوره که شیخ ابوسعید فرموده ه ته بودند که جوانی موصوف بسخود نش

ر در حال دریافت اعزاز و اکرام تمام نمودند لیکن به هشیخ ابوطا ،بودند در آمد
م، شیخ هپدرم از دست خود چون د ۀکمتبرّ ۀه خرقیت متفکّر شدند کتقاضاي بشر

                                                 
  ندارد »هزار ماه است « : ب، ج.  ١
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ر به خوشی هشیخ ابو طا ،نباشد ه در امانت خیانت روااحمد جام گفتند اي خواج
 ذکورهم ۀد که خرقنگوی .ه خرقه آوردند و شیخ احمد جام را پوشانیدندبرخاست

شیخ احمد جام رسید که ایشان آن ه ست و دو مشایخ اکمل پوشیده بودند آخر بیب
و  اند هر کرد نیز صحبت داشتهجام با ابو طا دو احم دردنب میخرقه را در قبر 

 رسد چنانچه در احوال شیخ میشیخ احمد جام نیز ه نسبت خواجه مودود چشتی ب
گفتند، شیخ فرمود به  میرات توحید هبصدر گذشت و منقولست که اکابر  دمودو
مروارید و طشت طلبیده  ۀه دانانی باید، شیخ از خادم سهگفتند برگوئید،  می تقلید

ه در توحید ر کهفرمود  ،انسآب نی ةقطر ندگفت ؟فرمود که اصل مروارید چه بود
گفت که  اهللا احمد جام بسم خشی ا را یکی کند، گفتند نتوانیم کرد،هق باشد اینمحقّ
یک  اهللا اسکن باذنباز گفت  ،گشت میه مروارید آب گشت و در طشت ر سه

شیخ احمد شیخ معترف شدند و  ۀگفته ر ماندند و بمتحی ،تشمروارید ناسفته گ
 ه این کتابکه که اکنون شصت و دو ساله ام جام در سراج السالکین ارقام نمود

و شیخ  اند هه کردزار کس به دست من توبهشتاد هو صد و  متصنیف نمود
که  اند هایشان است در کتاب رموز الحقائق آورده از فرزندان یرالدین عیسی کهظ

وفات شیخ احمد جام  ،اند هپدرم ششصد هزار کس توبه کرد تا آخر عمر بر دست
ت عمر نود و پنج سال و قبر در سال پانصد و سی و شش هجري واقع شده و مد

موضع خرجرد جام است و حق تعالی ایشانرا سی و نه فرزند عطا که نموده در 
 . آنجمله بعد از وفات ایشان چهارده پسر و سه دختر گذاشتنداز بود 

حمن و نسب کرام ایشان از نام شریف عبدالرّ :خواجه شمس العارفین
اخبار ه ره بمبشّ ةکبار عشر ۀاح که از صحابحضرت ابوعبیده جرّه پنج واسطه ب

خواجه شان چونکه پدر بزرگوار ای. ت است انتظام قیام دارداشتهار امین امحدیث 
ابن بایزید  اهللا زیقب هابن خواج اهللا بن خواجه غریقا اهللا ابن خواجه حریق ابوالفضل

 عنهم است چنانچه ابیاتتعالی  اهللا اح قریشی الفهري رضیحضرت ابو عبیده جرّابن 
: 

  

 چو شمس العارفین مقبول سبحان
  

  

 که نامش اصل خواجه عبد رحمان
  

 پدر او حضرت خواجه ابوالفضل
  

 در نسل اهللا از خواجه حریق وي
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 پور است اهللا وي از خواجه غریق
  

 ش اهل نور استپدر اهللا بزیق
  

 احد است مرد فرّیپدر او بایز
  

 جرّاح هخلف اصحاب کان بو عبید
  

 بهشتی بالیقین است رده یا ز
  

ت پیمبر را امین استهمه ام 
  

 هرفکه اشراف قریش او بود چون 
  

 او هم ازین ظهرز اجداد نبی است 
  

پهر دین ساهل یقین و کوکب  ةنور دید قین وحمن برهان المحقّخواجه عبد الرّ و
 :رباعی ،دالمرسلین استرسول سی ۀلقب شمس العارفین که خطاب از روضه ب بلقّم

  

  پویند میآنانکه ره صدق و صفا 
  

  

  شویند میدست طلب از لوث هوس 
  

  گویند مینوریست که شمس العارفین   عالی ناري که شعله در طور نمود
  

ین چشتی ملفوظ خواجه عثمان هارونی الد چنانچه در انیس االرواح خواجه معین
ین محمود چراغ دهلی و خیرالمجالس حمید شاعر قلندر ملفوظ شیخ نصیرالد

عزیمت طواف کعبه حج اسالم بجا آوردند گفتند که ه منقولست وقتی که ایشان ب
باز گفت که زیارت رسول  ،موم نیز برعلیه وسلّ اهللا یرسول صلّ ۀزیارت روضه ب

خانه آمدند و ه طفیل حج نباید کرد که تا از آنجا گشته به م بعلیه وسلّ اهللا یصلّ
در اثناء راه  ،م باز روان شدندعلیه وسلّ اهللا یزیارت رسول صلّه یک شب مانده ب
گفت  ؟شوي میکه در پائیگی پرسیدند چیست  ،پاي ایشان افتاد رغالم همراهی ب

 ،که نزد من بود در منزل فراموش نمودم فرمان باشد که باز گردیده بیارم خرجی
ردار دنیا بگردي و مرا  میایشان گفتند نباشد قدمی که براي خدا  زدي ازو براي م

اق است رزق بیا خداي تعالی رز ،هم نشاید که براي مردار دنیا رخصت دهم
چون  ،رسول رسیدند ۀروض رموده تا دنکه اوقات بسر  ضالغر .خواهد رساند

کالم علیسالم گفتند که الس جوابش آوازي بر آمد که علیک ه ب ،دالمرسلینیا سی
کاعظم را علی مس العارفین چنانکه در جواب امامالم یا شالس الم یا امام المسلمینالس، 

 شمس العارفین  گذشتند میچون از آنجا بیرون آمدند هر که از مسلمین در پیش 
 : چنانچه ابیات ،گفتند می

 یقین دانی به خواجه عبد رحمان
  

 که شمس العارفین باشد لقب آن
  

 نآز ندا ز درگاه نبی آمد
  

ین ناقل شد ز عثمانمعین الد 
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 انیس ارواح که از خواجه بزرگ است
  

 است گترسن مذکور این ذکر آ در
  

 م الحرامروز پنجشنبه هفتم ماه محرّه ه بکدر فوادالفواد میر حسن سجزي مکتوب است  و
ین اولیا بداؤنی حکایتی فرمود سلطان المشایخ شیخ نظام الد ئۀسنه ثمان و سبعما

 الع کرده که شبی بر بساطخدمت بزرگی فرستاد و اطّه که بزرگی مریدي را ب
 هب شیخ ابو سعید ابوالخیر قدس سرّاو جوابش فرستاد که امش ،چه گذشت عالم

فرستاد و پرسید که والیت او بکه  ١ن بزرگ کسی راآدر مهنه نقل کرد و باز 
ن ایشان را معلوم شد که والیت او به آ بعد از ،خبر ندارماو جواب داد که  ؟دادند

عبارت مذکوره مقتضی بر آن است که  .علیهم اهللا شمس العارفین دادند رحمهم
 ارادت شمس العارفین بال واسطه از شیخ ابو سعید ابوالخیر باشد و لیکن بعضینسبت 
نظرم چنان رسید که شمس العارفین مرید امام الحرمین و امام الحرمین ه شجره ب

د ااستمرید شیخ ابوسعید ابوالخیر اند این هم تعجب ندارد چونکه به موجب کتب 
س سرّامام محممهما بودند و اماد غزالی قد د غزالی بعد از وفات شیخ ابوسعیدمحم 

د محم مبدین تقدیر اگر استاد اما اند هپنج سال وفات یافت ابوالخیر به شصت و
لی معاصر و مرید شیخ ابوسعید ابوالخیر باشد مضائقه ندارد و احوال کشف و اغز

 مریدان ایشان قیاس باید کردکمال و مقال ه کرامات و خرق عادات شمس العارفین ب
ینچنانچه در راحت القلوب سلطان المشایخ شیخ نظام الد ین اولیا از شیخ فریدالد

س سرّهما منقولست وقتی که شیخ االسالم خواجه قطب الدو  ینمسعود گنجشکر قد
س سرّهما العزیز دو بزرگوار با یکدیگر مالقات نمودهشیخ جالل الدین تبریزي قد 
ین  لشیخ جال ،عاگو حاضر بودد ،احی خویش بیان نمودحکایات سیتبریزي الد
ه آغاز کرد که وقتی جانب قریش مسافر بودم بسیار بزرگوار را خدمت قدس سرّ

بزرگی  و کردم الغرض بزرگی نزدیک شهر دریافتم سعادت پایبوس حاصل نمودم
 چون بر درش رسیدم او را ،اري بود که در آنجا مسکن داشتغدیگر بیرون شهر 

در  ٢که اوسالم کردم  ،ندان صبر نمودم که او از نماز فارغ شدچ در نماز دیدم
ر بوده در دل خطیر من متحی ،ینالم اي جالل الدالس مت علیکم گفجواب سال

                                                 
 »اد کس فرست« : الف.  ١
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آن کس که ترا آورد  الخبیر العلیم ینانبو آغاز کرد که  دنام من چه دانبه گشتم که 
فی الفور روي بر زمین آوردمآید  میین درویشی همچنان خبر کرد که جالل الد، 

اصفاهان بودم در آنجا در آن بزرگوار حکایت کرد که وقتی  ،نشستم ،گفت بنشین
پیري و بسا صاحب عظمت و علم بود که صد و  حده درویشی را دریافتم او ب

هر که  بوداهللا علیه رحمۀپنجاه سال عمر داشت و از بندگان خواجه حسن بصري 
آمدند هنوز آن بزرگ را دریافته  میی بر او هر مهمه باز مسلمین و غیر ذلک 

گفت که من هزار و هفتصد پیر را  ١نآ بعد از ،اتمام رسیديه نبودي که مهم او ب
ا از جمله آخر کسی که ما را خدمت کردم از هر یکی پندي و نصیحتی گرفتم ام

خداي پند داد خواجه شمس العارفین بود که فرمود اي درویش اگر خواهی به 
دور باش که  ،تعالی برسی و بدو نزدیک شوي از دنیا بیزار شو و با اهل دنیا میامیز

الئق دنیا است و شر بر همه خطرها همین عسبب ه ماندن درویش از خدا ب دور
 ینپس اي جالل الد ،خداي تعالی پیوست و باد ااز دنیا و اهل دنیا ببرهر که  ،دنیا است

ن شیخ آ بعد از .اند هخدا پیوسته و نزدیک بوده آنگاه ب اند هبرید همردان خدا از هم
صوقت افطار دیدم که دو قر ،شب در آنجا ماندمه گوید که ب میین جالل الد 

 ،جوین از عالم غیب پیدا شدند آن بزرگوار یکی پیش من نهاده گفت که افطار کن
ن رفته چو ،چون افطار کردم مرا فرمان شد که برو درین گوشه مشغول شو

صوف سبز پوشیده و  ۀمشغول شدم ثلثی شب گذشته بود که دیدم مردي جام
هفت شیر برابر او بیامد و سالم کرده مقابل آن بزرگ نشست و آن شیران گرد 
بگرد ایستاده که مرا لرزه در وجود افتاد که یارب چه بندگان اند که شیران با 

ختم  هشب دآغاز کردند تا آخر  نندخوا اهللا الغرض که کالم ،اند هگرفت یایشان انس
ته باز در تالوت خن برخاستند و تجدید وضو ساآ قرآن تمام نمودند بعد از

آن  ،اردمزمن نیز برابر ایشان نماز گ ،اردندزچون صبح دمید نماز گ ،نددمشغول ش
بعد سعادت پائبوس آن بزرگ فرمود که اي  ،آن بزرگ مالقات کنانیده بزرگ مرا ب

چون آن بزرگ  ،داشت مالم است که آرزوي دیدن ما تمابرادر این خضر علیه الس
آن گاه  ،این سخن بگفت من بار دویم مصافحه کردم بسیار شفقت ارزانی فرمود

                                                 
 »ازاین « بعد : ج.  ١



 
 
 

 
  249     اخبارالجمال 

ن من هم از آن آ بعد از ،آوردند و باز گشتندآن بزرگ و آن شیران روي بر زمین 
باید که بزرگان  می اروي برو ام میچون  ینفرمود اي جالل الد ،وداع خواستمبزرگ 

ر کار خداي اهمال نه کنی د ایشان بندي و ۀخدا را خدمت کنی و خود را در پلّ
ی است که نزدیک لبیا دویا درین راه که خواهی رفت لبیاتا بر سر مقامی برسی ام 

ه ایشان ضرر تو بخواهند تا نام من بستانی بشیر اند راه زن چون در آنجا برسی و 
د که روي بر زمین وین فرمن شیخ جالل الدآبعد از ،سالمت خواهی گذشت

دیدم که نعره زنان بر ما  چون در آنجا رسیدم هر دو شیران را ،باز گشتم آوردم و
بر یک من رسیدند من بانگ دچون نز ،دارند که مرا پاره پاره کنند می رخ بر بر

 ،روم میخود ۀ انه خآیم و زیارت او کرده ب مین زدم که از پیش فالن بزرگ ایشا
خودها را در زیر  ةو دید همین که نام آن بزرگ گرفتم فی الفور شیران مذکوره سر

مقام خود رسیدم و کمال و مقال ه سالمت به پاي من مالیده باز گشتند که من ب
و بهتر ازین منوال است در احوال شیخ فرید ر دیگر مرید شمس العارفین که برت

ه گذشت و وفات شمس العارفین از روي فوادالفواد بعد نج شکر قدس سرّگ
چه گذشت و وفات نرسد چنا میاستقرار  اثبات وه وفات شیخ ابوسعید ابوالخیر ب

ه ب هجري است و قبر شمس العارفین ئۀشیخ ابوسعید ابوالخیر در سنه اربعین و اربعما
هم پر فیض ترین از مزارات سفید نزدیک قبر شیخ اجل سرزي قدس سرّ سنگ

ین که براي تمو ب ه بر آن مزار مرتّیگنبدي خشتی شرق روو غزنین است 
 : چنانچه بیت ،ب بالیقین استاستجابت دعاي حاجات مجرّ

  

  غزنین فیض آیاته مزار ایشان ب
  

  

 ز بهر اهل حاجات و مرادات
  

یک  ،شود مییکشنبه زیارتگاه اکثر انام است و عرس نروز ه ام بدرین ای
ت گویند که سسنگ و خشت اه شمالی گنبد شمس العارفین که مخلوط ب ۀپشت

 مسلطان محمود غزنوي منهد ۀه ساختناخچهل  يدرهاه ب بمسجد جامع مرتّ
 ،مشهور است ی وبه چل مسجد مسم مذکور تا حالۀ گشت است بنابر آن پشت

 : چنانچه بیت
 تو مرد عارفی نزد شمس العارفین شو گر

  

  ر چل مسجد بر مدار از سجده سرد هم درآ
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ین اولیاء بدایونی منقول است که و در فوادالفواد از سلطان المشایخ شیخ نظام الد
شمس العارفین  ١سۀگفتندي نب هین نبیرمردي بود در غزنین که او را موالنا حسام الد

 ین مذکوربود که روزي شیخ اجل سرزي حسام الد اهللا و مرید شیخ اجل سرزي رحمهم
ین فرمود که جمله دو تن شما یکی شهید خواهد شد که حسام الدو شخصی دیگر را 

   . مذکور شهید شد
ید و مرید شمس العارفین است سراج که فرزند رش قدس سرّه تاج االولیا

 : رباعی یا است چنانچهابر ياتقیا و رهنما ةمحفل اصفیا و نور دید
  

  غزنین که سر سپهر دین را تاج است
  

  

 نور خاك او محتاج استه خورشید ب
  

  ابیحضرت تاج االولیا را در  رو
  

  اج استدلت گر هوس موه عالی ب
  

 . ز از مشاهیر مزارات غزنین استیمزار ایشان ن
 ی مرید شیخ ابوالفضل بن حسنببن عثمان الجالّ :پیر علی هجویري قدس سرّه

 وفات پیر علی هجویري ٢.ري تاج االولیا استمقرّ ةالختلی از روي کتب خواهرزاد
چهار سال هجري بوده و  قولی شصت وه در سال چهار صد و پنجاه و شش و ب

مزار والد بزرگوار ایشان در غزنین واقع در مسجد و میان شهر الهور  قبر او در
نوب واقع شده و قبر جسمت ه ود که محرابش به نسبت مساجد دیگر مائل بخ

ود تاج االولیا بالیقین و جالّب خصل قبر برادر ایشان نیز در غزنین متّ ةماجد ةوالد
د قدس ین ابوالمؤیشیخ نظام الد . ت غزنین استمحالّ ٣ازه و هجویر هر دو محلّ

 ینقریب شیخ جمال کولوي که معاصر خواجه قطب الد جد شمس العارفین و ةسرّه نبیر
کول که واقع  ۀهندوستان تشریف آورده به قصبه بختیار اوشی است از غزنین ب

اگر چه نسل ایشان در  .است سکونت فرمود هرگآب فیمابین دهلی و آدرمیان دو
جاللی قریب  ۀپرگنۀ عمل ننواکول و دهلی و اترولی و مواضع پلکهنه و ن ۀقصب

ین جهان سوز عالءالد د لیکن چون حوادث هالکو خان و سلطاننپانصد کس باش

                                                 
 »نبیرة « : ج.  ١
 ةقاعده بر آن تاریخ وفات ایشان ب اند هبر طاق مزار ایشان سنگی نصب کرد. « در حاشیه آمده ؛ : ج.  ٢
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هالکت و قرار ه ان آنجا بارها بکّسغوري و برف باریها که بر غزنین واقع گشت 
یکهزار و یکصد و پنجاه هجري است ام که سنه تا هم درین ای اند هو انتشار رسید
خواجه محمد غالبد طالب ولد خواجه محم د برقی ولد خواجه و خواجه محم

 العارفین در غزنین سکونت باشند از اوالد پسري شمس افضل وغیرهما همه ده کس
ا از آنها خواجه و قیام دارند و اوالد دختري شمس العارفین در آنجا بسیار ام

د نجات نامدار و د سعید محمارباب غزنین ولد خواجه اسمعیل ابن خواحه محم
باي مذکور و ملک رضی خان که از اقرچون خواجه محمد سعید  . اشتهار دارد

و بعضی تحقیقات  دهلی رسید دعا گوي ایشان را دیده ایشان است از غزنین که ب
 . د موافق آن کلک رقم کشیدینشاز ایشان که 
قی و ر سلطان از اکابر غزنین مردي دانشمند متّبدر زمان با حمنعبدالرّ مالّ

متدیزبان ه ب .س پرهیزگار بود چنانچه در واقعات بابري ارقام نمودن بسیار و مدر
 حمن مذکور از اوالد حضرتعبدالرّ ملک رضی خان چنان استماع و اظهار است که مالّ

 ةد نبیرف راجی محمواجه شمس العارفین نیز بالیقین مشهور و نسب این مؤلّخ
ه ل بنوزده واسطه از شمس العارفین انتساب دارد که مفص هبشیخ جمال کولوي 
 : چنانچه بیت ،ظهور خواهد گردید

 حضرت خواجه منسوب است پس بسه ب      کس نوزده  وسایط    با داعی  چو   
شیخ نظام الدس سرّهین ابوالمؤیقین المحقّةالعارفین و عمدةآن زبد : د قد
نین و آنام شریف نظام الد کنّ ،دناظر وجود مطلق در مقید یت ایشان ابوالمؤی
 : است چنانچه ابیات
 عر بوستان عرفانآن عر

  

 ه ز خواجگان رحمانآن خاص و
  

 اورنگ نشین کشور شرع
  

 سلطان طریقت است در ورع
  

 عارفان قدما ۀسرحلق
  

 انسردفتر مقبالن بی
  

 بوستان توحید ۀگلدست
  

 نو خاسته نخل باغ تفرید
  

 بود امام در شریعت می
  

 آگه ز طریقت و حقیقت
  

 شاه بدو عالم است بی تاج
  

 اوست محتاج يدعاه عالم ب
  

 ملک تمکین يفرمان روا
  

 ت و دیننی که نظام ملّعا
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 داعت حق ز جان مقیطدر 
  

 دالمؤیمقبول ازل ابو
  

حمن خواجه عبدالرّه صدق و یقین به م باو نسب کرام از چهار واسطه اجداد عظ
هري که از فاح قریشی الکه به پنج واسطه نسل ابوعبیده جرّ يشمس العارفین غزنو

    ت است انتظام قیام دارد چنانچه پدر بزرگوار ایشانامین ام هرمبشّ ةکبار عشر ۀصحاب
ابونصر ابن شیخ جمال الدین ین ین ابو سعید بن شیخ جالل الدشیخ جمال الده ب

حمن شمس العارفیند تاج العارفین ابن خواجه تاج االولیا ابن خواجه عبدالرّابومحم 
 : چنانچه ابیات ،قدس سرّهم العزیز است و مزارات هر پنج کس از غزنین است

  

نظام الددین حضرت بوالمؤی 
  

  

دز شمس العارفین در نسل جی 
  

ین پدر و مرشدش همجمال الد 
  

 لقب او بو سعید و بود فافهم
  

 ین پسر اوبو نصر جالل الد ز
  

جمال الدد پدر او ین ابو محم 
  

 تاج العارفین القاب او شدچو 
  

 ز تاج االولیا انساب او شد
  

 به شمس العارفین غزنین لقب دان  خلف حضرت که خواجه عبد رحمن
  

  احپنج اوساط نسل بو عبید جرّ هب
  

احز اخبارات صرّات امین ام 
  

 ده یار بهشتی بالیقین است ز
  

  ردیف حج وداع مرسل همین است
 ز اجداد نبی او هم ازین ظهر  هرفکه اشراف قریش او بود چون 

  

منا مفهوم لیکن در سیرالعارفین و جواهر فریدي و ضاگر چه از اکثر کتب 
 سارانبی ایشان حضرت بی  ةماجد ةمرقوم است که والد نصریح چناتاریخ فرشته بالتّ

د عبداهللا ابوالفضل حاجی که درنام بنت سی مت و عصمت تماام فخر عفّآن ای 
 در دهلی بودنیین مبارك غزنوي امد نور الدحقیقی شیخ االسالم سی ةداشت همشیر

بن امام زین العابدین شهید ید زحضرت ه که نسب شریف ایشان از ده واسطه ب
ین مبارك د نورالدحوال سیارسد چنانچه در  میالم امام حسین علیه السبن 
ر خود از سسبب برادر و په بی ساران ب رت بیضفصیل بصدر گذشت و حبالتّ

ین بختیار اوشی دهلی که ماند حضرت خواجه قطب الده غزنین تشریف آورده ب
کهنه  ١پ مسجدچدهلی قدیم در پهلوي ه ب نیز برادر خواند و قبر بی بی ساران را

                                                 
 کهنه» نمازگاه : الف ١
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که قبر خواجه قطب الدین و ین پس پشت آن است واقع شده و از ملفوظ عزالد
ین مبارك خلیفه و د نورالدین قلندر و تاریخ تنقیح االخبار سیالدغوثیه نجم 
ر باشند پس ین سهروردي مقرّشهاب الد خیوخ شیحضرت شیخ الشّ ةخواهر زاد

 : یوخ مقر اند چنانچه ابیاتشیخ الشّ ةطریق اولی خواهرزاده رت بی بی ساران نیز بضح
  

 مادر آن نکو اصل نچو بی بی سارا
  

    

ابو الفضل اهللا د عبدکه دختر سی 
  

 بوده همشیره خوانده قطب کاکی
  

 پاکیه دش نزدش بقدهلی مره ب  
  

 چو خالش مقتدایش معنوي بود
  

  ین مبارك غزنوي بودکه نور الد 
  

 بدین اکثر ز ملفوظات عالی
  

 جمالی چو سیر العارفین مالّ  
  

ین شیخ از سهروردشهاب الد 
  

 ن شیخ پردردآکه خال خال بود ز  
  

 کند تنقیح االخبار می شثبوت
  

 ي گشته اظهارزّعهم از ملفوظ   
  

ین قلندرهم از غوثیه نجم الد 
  

 همین ملفوظ گردید اي برادر  
  

 خر سلطان المشایخ شیاردبی و در مجموع الفوائد عبدالعزیز ابن ابا بکر مصلّ
نظام الداالبرارتحفۀآرند که در  میانی پتی پا ضد رین اولیا و در شمس المفاخر محم 

 ین اولیاسلطان المشایخ شیخ نظام الد ةفی کرامات االخیار که از ملفوظات معتبر
قدس  يل سرزجبداؤنی قدس سرّه است گذارش یافته که قطب االبرار خواجه ا

ف که ید تشرین ابوالمؤیشیخ نظام الد ةوالد ۀانه خوقت شام به ه روزي بسرّ
انار در دامن آن  ۀبود چند دان د نشستهین ابوالمؤیشیخ نظام الد دةفرموده وال

د که ترا فرزندي بزرگوار نصیب خواهد شد از وقدسیه فرو ریخته باز گشت و فرم
ۀانه خام بآنست که بعد مرور ای الموین ابوشیخ االولیا شیخ جمال الدس ید قد
غزنین که در اصل زابل نام  ةبلد د درین ابوالمؤینظام الد خسرّه خلف رشید شی

دو ه د آبائی بین ابوالمؤیموده و نسبت ارادت شیخ نظام الدند و ظهور دارد تولّ
 ،دسر مینوي زخواجه شمس العارفین غه ب یکی از جانب پدر بزرگوار - جهت است

دویم از جانب خال خود سیشیخ یوخ ال ایشان که شیخ الشّه خین مبارك بد نورالد
میین سهروردي است شهاب الد و  ادقینرسد چنانچه بعینه عبارت کلمات الص

گلزاراالبرار است که شیخ نظام الدشمس العارفین از مشاهیر  ةد نبیرین ابوالمؤی
ین یلتمش وبزرگان زمان سلطان شمس الد از  ،ین استمعاصر خواجه قطب الد
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وري و کماالت ود اکتساب فضایل صخخدمت پدر بزرگوار و خال فرخنده آثار 
ود شیخ عبدالواحد ابن خال خمالزمت پیر ه معنوي کرده تلقین طریقت یافته و ب

فت رفیض فراوان گ زین مبارك بود رسیده نید نورالدسی رشیخ احمد غزنوي که پی
یزدانی  هدیدار او را فرخ آئین هقطب الدین بختیار اوشی قدس سرّ هو خواج

خ احمد غزنوي شی هعاشق صحبت وي بودند به خاطرم رسید ک هدانستند و پیوست
 ههر دریافتمعین الدین چشتی او را در غاري بیرون ش هحضرت خواج هآن باشد ک

در احوال  هچنانچ اند هاو دو شیر قیام داشتند و ازو نصائح گرفت ةبر درواز هک
 هر فریدياز سیرالعارفین و جوا هگذشت، اگر چ هاهللا علیۀرحممعین الدین  هخواج

ین  هبالتّصریح چنان مرقوم است ک ها در تاریخ فرشتضمناً معلوم امشیخ نظام الد
دارند  هقطب الدین بختیار اوشی قدس سرّ هابوالمؤید خالفت از حضرت خواج

باشد و در فوائدالسالکین شیخ فرید  هاز ایشان نیز خالفت رسید هتعجب ندارد ک
قطب االسالم در فوائد بودند  هروزي خواج همنقول است ک هقدس سر گنجشکر

 شیخ نظام الدین هو درویشان به خوردن طعام مشغول شدند ک هخواج ،دندطعام آور هک
 هیچ التفات نکرد و جوابقطب االسالم برو  هابوالمؤید در آمد و سالم کرد، خواج

را گفتن از حد دشوار نمود، چون از د ین ابوالمؤیشیخ نظام الد ،سالم هم نگفت
ما در آمدیم و  هسوال کرد و گفت کطعام فارغ شدند شیخ نظام الدین ابوالموید 

ما  هاالسالم فرمود کقطب  هسالم کردیم شما چرا جواب سالم باز ندادید؟ خواج
 خورند میطعام  هدرویشان ک هشما را جواب سالم گویم زیرا ک هدر طاعت بودیم چگون

ی ایشان در ت ایشان این باشد پس گویند چون نیخور میاز براي قوت عبادت 
جواب سالم گوید  هدر طاعت باشد او را روا نبود ک هعین طاعت باشند و کسی ک

د و در طعام خوردن یید بنشینئا بیافام الم گویدس هرا نیز روا نیست ک هو آیند
 هن برخیزد و سالم گوید آنگاآ د چون از طعام فارغ گردد بعد ازیمشغول باش

وقتی شیخ  هدرین محل حکایت فرمود ک هم هقطب االسالم دام تقوا هخواج
با یاران خود به  هابوالقاسم نصیرآبادي بر پیر شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرّ

استاد امام محمد غزالی بود در آمد و  هطعام مشغول بودند امام الحرمین کخوردن 
 شد امام الحرمین هیاران او بدو التفات نکردند، چون طعام خوردسالم کرد، شیخ و 

گفت من در آمدم و سالم گفتم شما جواب ندادید این نوع نیکو نباشد؟ شیخ 
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ید و آن جماعت در در جماعتی در آ ههمچنین است هر کابوالقاسم گفت رسم 
م فارغ سالم نگوید و بنشیند، چون از طعا هرا باید ک هطعام مشغول باشد آیند

بر خیزد و سالم گوید، امام الحرمین گفت این  هآیند هشوند و دست بشویند آنگا
 گویم میگوئید؟ از عقل یا نقل؟ شیخ ابو القاسم گفت از روي عقل  میمعنی از کجا 

طعام  هت عبادت چون این کس کشود از براي قو می هخورد هطعام ک هزیرا چ
سالم در عین طاعت باشد  هباشد، پس آنک کند در عین طاعت میبدین نیت استیفا 

اولیا  گوید؟ و در درر نظامی علی محمود از سلطان المشایخ شیخ نظام الدین هچگون
 زرگواراهللا از پدر بۀرحمابوالمؤید شمس العارفین  هخواج هبداؤنی منقول است ک

بینی؟  میتو  هین علما کمهکیانند؟ او گفت » االنبیاء ۀثالعلماء ور « هخود پرسید ک
الم هم السعلم انبیاء علی هد زیرا کنها باشاین ههمانا ک هابوالمؤید گفت ن هخواج

کلماتی  پدر ایشان گفت الحمدهللا ،ابی استسد و این علما را علم اکتواکتسابی نب
 از بعد ،ظهور گردیدندو زبان فرزند من مرور ه خدا باشند ب یلیق مردان هدقیق ک

آموزند نخست علم  هباشند ک میاالنبیاء علما  ۀثور هفرمودند کن سلطان المشایخ آ
از علم  آنرا علم لدنّی گویند هآن عمل علمی دیگر ک ةثمر هو آن را به عمل کنند بعد

توان گفت و سلطان االنبیا  هرسد ایشان را ورث هغیب روزي شود، چون بدین مشاب
ین اولیاء بداؤنی صحبت شیخ المشایخ شیخ نظام الدنظام الدنیز د ین ابوالمؤی

 هما هژدهمیکشنبه  هنویسند ک میمیر حسن سجزي در فوادالفواد  هچنانچ اند هدریافت
دولت دست بوس سلطان المشایخ به دست  ئۀثمان عشر و سبعما هربیع اآلخر سن

عرضداشت  هدر افتاد و بند هاهللا علیۀرحم دؤیآمد، لختی حکایت شیخ نظام ابوالم
آري ولی در آن ایام کودك بودم  ه؟ فرمود کاید  هشما در تذکیر او بود هکرد ک

است، روزي در تذکیر او در آمدم او را دیدم  هدرك معنی چندان به مرا نبود
بر دست گرفت و در مسجد در آمد  هدر پاي داشت آن را از پاي کشید هنعلینی ک
با راحت  هگانود ،دمت او ندیئر هیبمن هیچ کس را در نماز  ،اردزبگ هدوگان

بگزارد باالي منبر رفت، مقري بود او را قاسم گفتندي خوش آواز بود آیتی 
 هاین خط باباي خود نبشت هبخواند بعد از آن شیخ نظام الدین ابوالمؤید آغاز کرد ک

در  ههم هر گرفت کبود این سخن در خلق چنان د ههنوز سخن دیگر نگفتام  هدید
 :صرع بگفت دو م هشدند آنگا هگری
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  هم کرداز عشق تو نی از تو حذر خوا هن
  

 جان در غم تو زیر و زبر خواهم کرد
  

گفت  مین دو بار همین دو مصرع آبعد از ،از خلق بر آمد ها هاین بگفت و نعر
آید چکنم؟ این  میاي مسلمانان دو مصرع دیگر این بیت یاد ن هگفت ک هآنگا

قاسم مقري این دو  هجمع اثر کرد، آنگا ههمدر  هگفت ک نعجز چناطریق سخن به 
  : مصرع یاد داد، بیت

 هم شددرد دلی به خاك در خوا پر
  

 گور بر خواهم کردز  يپر عشق سر  
  

د ین ابوالمؤیهم در بزرگی شیخ نظام الد شیخ آن رباعی تمام گفت و فرود آمد و
دعاي باران بگو،  هفتند کامساك باران شد او را الزم گر هوقتی ک ،حکایت فرمود

بر سر منبر بر آمده دعاي باران بخواند، بعد از آن رو سوي آسمان کرد و گفت 
این بگفت فرود آمد  ،آبادانی نباشم چهیاگر تو باران نفرستی من بیش ازین در 

ین با او مالقاتی شد درین سخن د قطب الدن سیآ بعد از ،حق تعالی باران فرستاد
ترا با حق نیازي تمام  هدانم ک میحق تو اعتقاد راسخ است  رما را د هبا او گفت ک

هیچ آبادانی گفتی اگر تو باران نفرستی من بیش ازین در  هر چاست اما این لفظ ب
رستاد ف دهباران خوا هدانستم ک میمن  هد گفت کین ابوالمؤیشیخ نظام الد . نباشم
 ین مباركد نورالدا با سیگفت مر دانستی؟ میگفتم، سید قطب الدین گفت از کجا  هآنگا
ین از براي زیردست و زبردست نشستن نزاعی همرقد راهللانودر پیش سلطان شمس الد 
مرا دعاي باران  هبود درین چ هشد هاو کوفت هبودم ک هبود، من سخنی گفت هرفت

آشتی فرمودند، گفتم تو از من کوفتۀ اگر تو با من آشتی کنی من دعا بخوانم و اگر 
 هس با تو آشتی کردیم برو دعا بخوان، هۀ او آواز بر آمد کاز روض د،انم خواننکنی نتو

سعادت  ئۀاثنین و عشرین و سبعما هسن هقدر مبارك رجب المرجب ههم مایازد هشنب
وقت حکایت دست بوس حاصل شد، در آن ایام امساك باران بود به سبب آن 

دعاي د ابوالمؤی ینم الدشیخ نظا هکردند کفاق هلی قحطی شد اتّوقتی در د هفرمود ک
د بر سر منبر ین ابوالمؤیشیخ نظام الد ،بیرون آمدندباران خواند، خلق شهر همه 

 بیرون آورد و روي سوي آسمان هجام دست در آستین کرد و ردر اثناء تذکی ،بر آمد
قطرات باران آغاز شد، باز به سخن پیوست باران  هکرد و لب جنبانیدن گرفت ک

از آستین بیرون کشید  هجام هعلی اهللاۀرحمبایستاد، باز شیخ نظام الدین ابوالمؤید 



 
 
 

 
  257     اخبارالجمال 

آمد ازو  هچون به خان هروي سوي آسمان کرد بارانی قوي حالی بارید، فی الجمل
. من بود حضرت بی بی ساران ةبود؟ گفت دامنی والد هچ هآن جام هپروسیدند ک

 زادگان یا نوع دیگري، هاو را براداران بود عم ،هم از بزرگی او فرمودحکایت دیگر 
هر کسی مزاح رحم بر ایشان برفتی و ایشان با  هنگاهداشت صلاز براي  هگا هگا
 کلماتاهللا علیه بر ایشان رفت با او ۀرحمد ن ابوالمؤییند تا یکبار شیخ نظام الددکر می

هلوي شما بنشینم یا تا ساعتی پ گذارید میمزاح آمیز گفتن گرفتند، شیخ گفت مرا 
شدند، از  هایشان در گری هفت کبروم، این سخن با شکستگی گ هشد هیا بیرا هآوار

رر نظامی علی محمود  هها بعینابتدا تا انت آرد  میعبارت فوائد الفواد گذشت و در د
هلی وقتی در د هفرمودند ک میسلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء بداؤنی  هک

شیخ نظام الدین ابوالمؤید براي دعاي باران بیرون آمد، بر سر  هامساك باران بود ک
ام به گفتن آن  هام امشب خوابی دید هباران نیامد يدعاه ر بر آمد و گفت من بمنب

در است و خشک شدن  هدر رفتم و آن باغ پژمرددر باغی  هام، دیدم ک هخواب آمد
 این مرد کیست؟ هاز مردمان پرسیدم ک ،همانجا مردي را دیدماست،  هیافت هوي  را
 ؟دهی میوند چرا آب نش میاین خصم باغ است، با او گفتم درختان خشک  هگفتند ک

کار؟ این سخن گفت از منبر فرود  هگفت باغ من و آب من ترا بدین فضولی چ
ین و معاصرت شیخ نظام الد .هلکی افتادقحطی مآمد در آن سال باران نبارید 

س سرّ هحضرت خواجه د بابوالمؤیین بختیار اوشی قدهما در زمان سلطانقطب الد 
هک ١گذشت لیکن به خاطرم چنان رسد هین یلتمش بالیقین است چنانچشمس الد 

ین مبارك د نورالدهمراهی مرشد و خال خود سیجناب شیخ نظام الدین ابوالمؤید 
غزنوي اوام سلطان معزالدینالً در ای محمین غوري از غزنین د سام عرف شهاب الد

در احوال میر سید نورالدین مبارك به ارقام  هباشند چنانچ هدهلی تشریف آورده ب
 جناب شیخ االسالم سید نورالدین مبارك مع اقرباي خویش مقدم الجیش هک هرسید

بعد ازآن چون  اند هبه هندوستان اقدام فرمود هبودسلطان معزالدین محمد سام 
و  شیخ االسالمی ۀبه عالق هجناب شیخ االسالم نظام الدین ابوالمؤید قدس سرّ

واقع درمیان  هل ککو به قصبۀ هردوهلی تشریف آآب از دصاحب والیتی میان دو
                                                 

 که» است « چنان : ج.  ١
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قیام  همچو آفتاب سکونت واست  ١آگره هلی ودو آب گنگ و چون فیمابین د
  :بیت  هچنهر نمود چناتا رواج اسالم در انام آنجا ظا هفرمود ک

  به کول آمد ز غزنین دین ناصر   ز قطب الدین و شمس الدین معاصر 
بک نام قطب الدین ای هست کهور چنانکول مش ۀلیکن در عرف عوام سکّان قصب

 تسع و ههد سلطان مذکور در سنندوستان سلطان معزالدین سام به عهغالم و نائب 
 ساخت هک حهر مفتوکول به جبر و ق ۀهزار سوار قلع هبه لشکر پنجا ئۀثمانین و خمسما

هر برکت قدوم و تفول میمنت لزوم آنجناب فتح و نصرت دریافت به  همحض ب
آب و طیلسان ان میان دوکشف و کرامات و خرق عادات سکّظهور ه نهجی ب

 به دل و جان اطاعت و انقیاد ایشان بجا آوردند و مدتی در آنجا هارادت بر دوش گرفت
است رسانیدند هایت والیت پایۀ ن هت کیهدااکثر مردم را به فیض  هسکونت داشت

بقا خیام رحلت  کول از دار فنا به دار ۀدر قصب هرا گذاشت ود شیخ عبداهللاخو خلف 
ریف ایشان مع پنج مزارات دیگر از اوالد ایشان در محجر و از نمودند و مزار ش

به دیدار مزار پر نور و  ههور است ککول معروف و مش ۀغربی بیرون قصب جانب
تمام انام  هدرین ایام زیارتگا هباشند ک میخطور دنیا فراموش و دور  ههمپر فیض 

 روز اژدهامشب و  هآب ک ان میان دوود و اهل اسالم خصوصا خاص و عام سکّهن
استقضاء مرام وال کشف و کرامات و حام در آنجا دارند و از ابتدا تا وعلی الد 
  :ابیات  هچنقرار است چناال و برحات از مزار بزرگوار بیین ححب مثل رّجته حاجات ب

  هربه غزنین خطّۀ کول است اش      اکثر  اوالد    قبور   مزارش  با       
  حیاتش   مثل   کنون  تش اکرام        ذاتش  به  دو آب  والیت میان       

به بالین مزار شیخ المشایخ نظام الدین ابوالمؤید  هبیرون حجر هو درخت پیلو ک
 هاو بر مزار ایشان و مزار جوار مدام باشد و جلوة نورش ک ههمچو ابر سایقیام دارد 

   :رباعی هچنهار همچو طوبی و آشکار است چنااظ ههر کسی رباعی کالیق دیدار است 
  میقا ین لدبر قبر نظام ا هک       دایم   هشجر پیلو  چو  ابر  سای

  هشتی شد مالئم ز طوباي ب       نورش را ببیند هی جلوجو راچ 
   :رباعی

                                                 
 است » دهلی واقع « : ج.  ١



 
 
 

 
  259     اخبارالجمال 

  موصول  د المؤیبو  نظام  قبر  بر   هت مشمولنز هدرختی است ب هپیلو ک
  چون استن حنانه پس پشت رسول  به  بخش عقب  مرقد   عالی   برپا

ابوالمؤید نظام الدین و  هنشستگا هسنگین است گویند ک هی پیلو گنبدي کربغه و ب
 زار گنبدي مذکورزایرن بعد زیارت م ۀبراي استجابت دعا محب بالیقین است جماع

  :ملگنبد ما هد چنانچدانستن می هکبرّمتهمچو بیت المعمور و حجر اسود 
  هر تقبیل اي صدیقطائفین را ملتزم شد ب      آن گنبد بیت العتیق  هدسهمچو اسود        

ضبطی ه ن مکان مزار ایشان بیعدم علم خود تعیه مین برین متقدو کسی از محرّ
قبر آنجناب نیز در  هادقین نوشت تواند بود کدر کلمات الص چون اوال هنیاورد

باشد بنابر آن بعضی متاخّرین بر اعتماد آن زیادتی جرات  ١جوار قبر بی بی ساران
محض  هدهلی شمار دارند ک يهامزار همزار ایشان را به عدم تعیین از جمل هنمود

اظهر و اشتهار دارد  کول ۀمزار بزرگوار در بیرون قصب هغلطی و نسیان است چونک
ت و بحال برقرار نمزار شریف سکو ٢و از ابتدا تا حال اوالد ایشان هزاران هزار بر

 ههر طرف بو شرف ایشان گردا گرد  هوسیله همین اقرار دارند و بمتّفق بر  هداشت
نور اند  پر کهجور قائم و يهامزارات اند و بر اکثر قبور درخت ههم هنیم نیم کرو

  : بیت  هچنچنا
  اند هنشان کشف و کرامات شیخ دلخوا      اند هگاگرد در هرما هندي کوخ درخت    

باشند قبور اوالد ایشانند  ههار بلکچ ههار دیواري کرون محجر و اندرون چلیکن بی
سالگی از بداؤن  هدر سن شانزد هن المشایخ شیخ نظام الدین اولیا قدس سرّو سلطا

گذشت، اگر والدت  هد را دید چنانکین ابوالمؤیالدهلی رسید شیخ نظام دبه  هک
 ههلی در سناست ورود ایشان به د ئۀاثنین و ثلثین و ستما هدر سن سلطان المشایخ

 عصر سلطان ناصرالدین محمود بن سلطان شمس الدین هک ئۀو اربعین و ستّما ۀینثما
نصیرالدین  ههور بدر خلقت باري مسمی و مش ٣الحال هباشد ک هیلتمش است بود

هلی به سلطنت د ئۀاربع و اربعین و ستما همحمود در سن یناصر الداست و ن٤غازي
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رحلت فرمود بدین تقدیر شیخ نظام الدین  ئۀاربع و ستّین و ستّما هرسید و در سن
جمالی در  حیات بودند و تاریخ وفات نیافت و مالّ دقیه هد بابوالمؤید تا در آن ع

 ینعهد غیاث الده ب.١......و اتفاق دعا مد در اخباراالصفیا وقوعیعبدالص سیرالعارفین و مالّ
اربع و  هین محمود در سنناصرالد بلبن بعد فوت یند و غیاث الدربلبن منسوب دا
 ئۀخمس و ثمانین و ستّما ههلی جلوس نمود و در سنبر تخت د ئۀستّین و ستّما

و  ابتداي فتح هک ئۀو ثمانین وخمسما ۀنیثما هرحلت فرمود و مدتی فیمابین سن
هک ئۀاربع و ستّین و ستّما هین غوري بر تخت دهلی است و سنجلوس شهاب الد 

هفتاد و شش سال وفات ناصرالدین محمود و جلوس غیاث الدین بلبن است  هسن
باشد و غیاث الدین  هست و دو سال سلطنت نمودبیت ین بلبن مدو شیخ نظام الد

ام نوجوانی از غزنین تشریف آوردابوالمؤیقیاس این حساب ه اشند بب هد در ای
  . قریب صد سال باشد  هعمر گرامی ایشان کم و زیاد
 و مرید شیخ نظام الدین ابوالمؤید هخلف رشید خلیف:  هشیخ عبداهللا قدس سرّ

علم بر  ۀکردند، چون اکثر طلب میبه کبر سن به طلب علمی  هگویند ک.  است
این  هکدر مسجدي نمودند ایشان مسجدي را فرمودند  هایشان تمسخر سخت ک

چون سید محمد خورد بن سید . بر افتاد  هرا بگیر تا مسجدي بر آن جماع هجماع
موالنا فخرالدین  هآرد، وقتی ک میمبارك بن سید محمد کرمانی در سیر االولیا 

والد من طعام ترتیب  هاست مجاور قدسی هواقع در بند بستال هرازي در مسجدي ک
ازین  ان المشایخ و عزیزان دیگر مریدان رفتندبا عبداهللا کولی رکابدار سلط هنمود

ایشان شیخ عبداهللا بن شیخ نظام الدین ابوالمؤید باشند،  هخاطرم آید اغلب که ب
مزار ایشان نیز به جانب غربی و برابر مزار پدر بزرگوار خود شیخ نظام الدین 

هل کمال کول است و از ایشان دو فرزند ا ۀابوالمؤید قدري فروتر بیرون قصب
بیت  هین پرّان دویم شیخ جمال چنانچیکی شیخ شهاب الد:  

  دو فرزندان ازآن شد در کرامات   گی بود عبداهللا نکو ذات بزر 
عبداهللا بن شیخ نظام الدین  بن شیخ :هین پرّان قدس سرّهاب الدشیخ ش

بود  ههمراهی او پریدایشان در صغر سن براي گرفتن کبوتر  هالمؤید است کابو
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 هن خوابی کغمگی هفرمودند ایشان ب هک هو پدر بزرگوار بر ایشان غص بنابر آن جد
  :ابیات  هرحلت فرمود چنانچ هنمود باز قیام و بیداري نکرد

  با  کبوتر چست    طیران هلقبش  بود  پرّان       نمود  هک ین الد هاب ش
  به صغر سن ز دنیا او بدر  رفت       چون زین احوال جدش از غضب تفت
فروتر در  ١هخود نسبر مزار پدر بزرگوار مزار ایشان نیز به جانب غربی و براب

 .هور استمحجر مذکور مش
ابن شیخ عبداهللا : هحضرت مخدوم شیخ جمال شمس العارفین قدس سرّ

اکثر  هشمس العارفین است چنانچ هنبیرة خواج هابن شیخ نظام الدین ابوالمؤید ک
 هل است ککو هقصب ۀکتب مثبت و مبین است و مولد و منشاء ایشان اندرون قلع

بر آن عمارت مرتّب  ههادبر مکان والدت ایشان مصلّی سنگ سرخ رنگ نشان ن
نیز شیخ  هنشستگا معبد وکه گویند  .است دو حالبه  هورمسمی و مش هساخت

خالیق ذي الجالل است و به  هجمال است بنابر آن از ابتدا تا حال زیارت گا
  بیت  نمود، میمرور  خطور و خیال این بیتی ههمیشرا  هزیارت مصلّی مذکور بند

  صاحب نظران خواهد بود ةسالها سجد   تو بود يبر زمینی که نشان کف پا
ي احوال و آن ذ ياصفیا ۀاهل کمال و آن سر حلق يآن سر دفتر اولیا

اهل عرفان  يل اعنی حضرت مخدوم شیخ جمال و آن مقتداار وصحمستغرق در ب
  : رباعی ،العارفین استلقب آباء خود که شمس ه ب بمعاصرین ملقّ

  

  جمال است يگلی مقصود ما رو
  

  

 جمال است يمطلوب ما کوره 
  

 او ۀگر آئی در حریم روض
  

 جمال اندر جمال اندر جمال است
  

چونکه  ،اند هنهایت والیت رسید ۀپایه و ایشان صحبت پدر و جد خود دریافته ب
جمله استادان سلطان  ین کولوي ازکمال الد ناخورد ترین پسران ایشان موال

   ین احمدي مرقوم نمود بود چنانچه در تاریخ عالئی و نظام الد ین خلجیالدءالع
نباشند در شباب و جوانی شک و٢.....ین مذکور در عهد مسطورموالنا کمال الد 

ین خلجی بست و یک سال است ت سلطنت عالءالدچون تمامی مد ،ه ندارندصق
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ین ین کولوي پیش از جلوس سلطان عالءالدموالنا کمال الدر دو نهج والدت ه هب
ه پدر ایشان است پیشتر بکه  ١پس والدت مخدوم شیخ جمال، ر باشدخلجی مقرّ

لی مثبت باالستقالل است و اوطریق ه ین بچندین سال از والدت موالنا کمال الد
مددین ین خلجی و جلوس غیاث التی مفاصل فیمابین جلوس سلطان عالءالد

بلبن که از سیرالعارفین و اخبار االصفیا عصر حیات شیخ نظام الدین ابوالمؤید جد 
الدت وست بدین قیاس ات سی و دو سال ایشان است نهایتی قریب که مد

مخدوم شیخ جمال پدر موالنا کمال الدین ین کولوي در عهد بادشاه ناصرالد
ه ین بلبن است بمحمود که سابق از غیاث الدخود حضرت  وجه صحبت جد

شیخ نظام الدبتّالد را ین ابوالمؤیین بلبن ه دریافته باشند چونکه جلوس غیاث الد
ئۀماین و ستّق است در سنه اربع و ستّحین محمود ملکه بعد از وفات ناصرالد 

 ئۀماخمس و تسعین و ستّ ین خلجی در آخر سنالدءواقع شده و جلوس سلطان عال
و وفات عالءالدئۀال سنه ست عشر و سبعماین خلجی در شهر شو د است و سی

محمالعشرون در  ابع وی امیرزاده سلطان تغلق در مکتوب الرّکّم د جعفرد بن سی
ن ادهت بست سال در آستان شاآرد که امارت گذاشته مد میبحر المعانی  ۀنسخ

بادشاه بعد ازالً در عهد تغلق حضرت ذي الجالل این فقیر پیشانی سوده است او 
ت چهار سال و سه ماه و دوازده روز در خدمت فرد حقیقت شیخ ارادت مد
س سرّه ناصرالداجازت فرد حقیقت پیر ه ن بآ بعد از  ین محمود چراغ دهلی قد
ه قاف است به سیر و طیر واقالیم که عبارت از بحر و بر و جزائر و ک مخود تما

دو ولی را دریافته خدمت کرده ام و هر  مسافرت نمودم که تا سی صد و هشتاد و
  : چنانچه ابیات اند هیکی در حق این فقیر نعمت ارزانی داشت

  باید شدن در راه او میخاك      او درگاه  کار آسان نیست با 
  تا یکی را بار بود از صد هزار    انتظار    مردان   بردند  لها اس

آن نسخه  لی دروهشتاد و دو  مراتب و مسکن هر یک سیصد و و چون اسامی و
ین کولويتفصیل که نمود به اخیر چنان تحریر نمود که از آن جمله شیخ جمال الد 

ین صامت نیز در کول بودند چنانچه بیتدر مقام فردانیت بودند و شیخ عالءالد :  
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  چو در بحرالمعانی شد بآن یاد  جمال کولوي اعیان ز افراد 
رسد میاثبات ه چهار سال و چند ماه است بنابر آن بت سلطنت تغلق چون تمامی مد 

قید حیات ه د شاه بن تغلق بادشاه بکه مخدوم شیخ جمال تا در عهد سلطان محم
سلطنت ه ب ئۀن و سبعمایبعد از وفات پدر خود در سنه خمس و عشر ،بودند

م سنه هفت سال کامرانی نموده در بست و یکم محرّ ت بست ودهلی رسیده و مد
تی ه درگذشت و مدآب سند چهار کروهی تهتّ ةدر کنار ۀئاثنی و خمسین و سبعما

مفاصل فیما بین جلوس غیاث الدنه  د شاه بن تغلق هشتاد وین بلبن و وفات محم
اعتبار والدت مخدوم شیخ جمال اگر چند سال دیگر از عهد ه شد و باسال ب
می حضرت مخدوم اس عمر گرین محمود در شمار و قرار باشند بدین قیاناصرالد

رسد و بعد وفات  میصد سال ه د شاه بن تغلق قریب بشیخ جمال تا وفات محم
نه ماه سلطنت دهلی  ت سی و هشت سال واه سلطان فیروز شاه مدشد ممح

حال وفات حضرت  هر به ،وفات یافت ئۀنموده دهم رمضان سنه تسعین و سبعما
احیاناً اگر عمري نهایت طویل  ،ر باشدمقرّد شاه بن تغلق شیخ جمال در عهد محم

العباد چون اوتاد .دنهد فیروز شاه وفات یافته باشعدر اوایل  اند هو کمال دریافت
ضرور بیان و وجه ه حضرت مخدوم شیخ جمال از اعیان افراد است بنابر آن ب

ته که از فابع عشر بحر المعانی گذارش یااشتهاد نوشتم که در مکتوب الرّه افراد ب
ه کند ب یمنقول ست که اي محبوب چون ولی ترقّ هاهللا علیحمۀداؤد قیصري ر

قطب اقلیم رسد و چون قطب ه ی کند بقطب والیت اگر ترقّ قطب والیت رسد و
عبدالرّب که وزیر دست چپ قطب مدار است برسد و ه ی کند باقلیم ترقّ

رسد بت قطب مدار است عبدالملک که وزیر دست راسه ی کند بعبدالرّب اگر ترقّ
 ی کند قطب مدار که عبارت از قطب عالم است باشد که وجودو عبدالملک اگر ترقّ

باشد که  میوجودات عالم علوي و سفلی به برکت وجود قطب عالم قائم مجمیع 
اي محبوب هر گاه  سپ دب گردعبدالرّه ی بعلیه جمیع موجودات است مسممدار 

در  ١کها دمقام فردانیت رسد و فره ی کند بسلوك ترقّیات باشد و در ح قطب مدار
 اهللا یارواح پاك حضرت رسالت پناه صلّ ۀاستعانت و واسطه ی کند بسلوك ترقّ
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مقام معشوقی که ه قطب حقیقی برسد و از مقام قطب حقیقی به م بعلیه وسلّ
عنه  اهللا عبارت از قطب وحدت است برسد چنانچه شیخ عبدالقادر جیالنی رضی

رین مشائخ متاخّ یسبحانی ممتاز اند و بعض بقاب محبولاه رجه رسیده بدین در
س سرّه را نیز گفتچشتیه سلطان المشایخ شیخ نظام الدو  اند هین اولیا بداؤنی قد

ولی را از والیت بیرون  ١فات اقطاب آنست که ایشان اگر خواهندب تصرّتمرا
او دیگري را نصب کنند و قطب مدار اگر خواهد اقطاب دیگر را از  ينموده بجا

قطب مدار  ۀو خداي تعالی فرشته را فرموده باشد که از گفت ٢زل کندعقطبیت 
فات احکام لوح محفوظ محو گرداند و احیاي اموات و انتقال عرش و کرسی تصرّ

فات محو شود صرّام فردانیت نزول کند از تقمه ی بقطب مدار باشد و چون از ترقّ
موانست است پس او را مراد نباشد و مراد او همه مراد  که مقام فردانیت انبساط و

م علیه وسلّ اهللا یصلّ ٣رت پیغمبر ماضپیش از بعثت ح ت گردد وحضرت رب العزّ
  : یعچنانچه ربا دمقام فردانیت بودن نیز در

    سرافراز اهل دین استق حز قرب       ین که شمس العارفین است جمال الد  
  اینست    افراد    ۀچشم تا سر که        وحدت   بحر  ر دشد   غرق  نهایت     

یده لیکن ست و خرق عادات از ایشان ال تعد و ال تحصی بوقوع راکرام و کشف و
 : بیت د،قدري مرقوم گردی

  

  اتزهی شیخ جمال آن محو بالذّ
  

  

  عالم مشتهر از خرق عاداته ب
  

چون  ،ون گذشتندجست روزي مخدوم شیخ جمال بر لب آب امنقول  ٤چنانچه
بر لب آب رسید درخواست که وضو ساخته نماز ادا سازند که  ٥وقت نماز عصر

خدمت مخدوم ه درین اثنا دو شخص دیگر پیدا شدند و آنها نیز وضو ساخته ب
آنها گفتند که  ،که از شما امام باشد ٦مخدوم فرمودند ،د که شما امام شویدنگفت

                                                 
 »خواهد « اگر : ب.  ١
 »کنند « : ب.  ٢
 ندارد» ما « : ب.  ٣
 ندارد» چنانچه « : ب.  ٤
 »بود بر لب دریا « عصر : ب.  ٥
 »امام کردند باید که تا مخدوم را « : ب.  ٦
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ت اچون حضرت مخدوم قر ،فضل بیشتر است امامت شما را باید ۀشما را رتب
بعد از فراغ نماز هر دو شخص گفتند که ما  ،واند در رکوع و سجود دیر نمودندخ

ا این قدر تاخیر در رکوع و سجود ندیده دیگران نیز دیده ایم امه کنم و ب مینماز 
مخدوم شیخ جمال فرمودند وقتی که  ؟ن روا باشد یا نهو نه شنیده ام این نماز مایا

شنوم سر از  میقبول سجده ن ياز حق تعالی ندا ١آیم تا میسجود  در رکوع و
ن هر دو بزرگواران نام آ آرم پس نماز شما چرا قبول نگشت بعد از میسجده گاه ن

   . ت شده غایب گشتندصایشان پرسیده با یکدیگر مصافحه کردند و رخ
ایشان  ةدروازه که روزي یکی سلطان از سالطین معاصرین ب نقلست

اینجانب ه ذوق و احترام اگر به رسیده پیام فرستاد که درین وقت دو سه گام ب
مخدوم شیخ جمال قدس سرّه فرمودند که  ،اطاعت اولی االمر منکم رسنده نهند ب

اولی برم به  میخجالت  سولاطیعواالرّچنان مستغرق ام که گاهی در  اهللاواطیعدر  ما
چنانچه بعینه سوأل و جواب شیخ ابوالحسن خرقانی و  ؟چگونه رسم مر منکماال

بقال  ةنقلست که روزي جناز .سلطان محمود غزنوي در تاریخ فرشته ارقام نمود
نماز پیش حضرت مخدوم شیخ جمال که  يرساند برا میلنگر فقرا  ۀکه خرچ یومی

چون  ؟برد چگونه خواهد مردنساب حما فراغ  از آوردند فرمود که این بیچاره
  : تحقیق کردند زنده بود که تا سالها زندگی نمود چنانچه بیت

  همین است شکه شمس العارفین لقب    ر بر رو زمین است هش مشتقره خب            
مریدان ایشان در جهاز دریا شور نشسته  منقولست که روزي سوداگر از

حضرت  دیا فریاد و شور دره بسوداگر قرب غرق رسیده ه چون چهاز ب ،بود
 کول به حجامت ۀمخدوم شیخ جمال گردید و در آن وقت جناب آنحضرت در قصب

خود را سرخ نمودند و پیراهن مبارك ایشان  ةت چهرقو گرمی وه ب دمشغول بودن
ام باعث گرمی و تراوت چون حج ٣شدن گرمی بعد فرو ،دیدند آب تره ب ٢نیز

 يدریاه ب پیراهن استفسار نمود جناب حضرت مخدوم فرمود که از فریاد سوداگر
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ن آب پیراهن را آ شد آن جهاز را کشیدم که تا از میمحیط رسیدم جهاز که غرق 
  : تر دیدم چنانچه بیت

  گشتی سرو پا میکشتی غرق  چو
  

  شد ز دریا مییاد او برون ه ب
  

ود بعینه مجناب حضرت ورود نه و نذر موعود ب ها هچون سوداگر مذکور مع تحف
زبان هندي آنجناب ه ن هنگام سکّان میان دو آب بآ مذکور بیان ساخت از يماجرا

   : چنانچه بیت ،ر نمود که اشتهار یافتت دریا مقرّبوهه را القاب ب
  

  مال پر شد کشتی ز میدر بحر غرق 
  

  

  بدر آورد همچو در وا غواص باد
  

گویند که کنیزکان شیخ جمال نیز از عوارفات کامالت بودند و وفات مخدوم شیخ 
 باشد لیکن موافق درخواست میسال  هاالول چنانکه عرس سال ب تاریخ نهم ربیع هجمال ب

کول در محجر  ۀجانب غربی بیرون قصب هسبعین سنه وفات نیافت و مزار ابرار ب
 کرامات اثبات آشکار است و کشف وه و پدر بزرگوار ب جد يو از پائین مزارها١است

ه مزار اهل اسرار مثل حین حیات چندان بحال و برقرار است که ب از کرامات
اسم ه ره بمنو ۀان میان دو آب انتساب روضکثرت اصدار خرق در زبان خلق سکّ
دنیا  ارخطاند دیدار و زیارت مزار مجرّه ب شیخ جمال مسمی و اشتهار دارد و

  : باشند چنانچه بیت و فرار منتفی
  ن در حالآشود از میدنیا کم  ٢خیال    ساعتی که زیارت کنی مزار جماله ب

  حال
مذکور وادي کهجور مشتمل بر قبر که نشان  ةرمنو ۀو گرداگرد هر طرف روض

  :ظهور است چنانچه رباعیه ب مظهر
  

 است اهللا جمال کولوي الحق جمال
  

    

  استزبان ناطقه از وصف پاك کوتاه 
  

  دلخواه است نشان کشف و کرامات شیخ   رماهندي که گرد درگاهشودرخت خ
زام اگر چه رواج زیارت نشان شب و رودرین ای روز ه وام است لیکن بعلی الد

  : چه رباعیناست چنا مب تمااستقضاء مرام مجرّه سه شنبه اژدهام باشد که ب

                                                 
 ندارد» است « ب .  ١
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  از کرم ایزد تعال سه شنبه است    روزي طواف حضرت مخدوم شاه جمال  
  خیال در یابند هم مراد که دارند         طرف   هر ز م دآ  زیارت  بهر   آیند    
د اکثر نر سه شنبه شوند که در آن ماه واقع باشاه باشد چهرا در ماه هندي که اساام

ه م خاص و عام بب هنود و اهل اسالان میان دو آسکّ مف که تمااانام هر اطر
یکی موافق وسعت  رو ه ١شوند میایشان لکها و هزاران هزار جمع  ۀکمتبرّ ۀروض

ایشان  ۀروضه وار گرد شمع ب ٢آرند و خودها را پروانه می نیازو ت خود نذر نی و
آنجناب التماس و اظهار که ه خودها را ب يسازند و حاجتها مینثار و خاکسار 

  : ب بر آرند چنانچه رباعیتجرّبه دارند 
  که فضلش در جهان فرخنده فال است     زیارت حضرت شاه جمال است 

  است  کمال  اندر  کمال  اندر  کمال     هر جانب که بینی مظهرش را ه ب
ه را جمیع رشنبه ماه اسا همیان دو آب همه خورد و بزرگ هر سسکّان خصوصاً 

 دارند و طواف کعبه اهمه ب نت ایشان چوارزیه ذاشته مرور بگامور ضرور خود 
م موقوف مین تعلّآن که متعلّ اام شادي شمارند تعید ای ٣ام مذکوره را همچو روزیا

  :عیدي بیارند چنانچه رباعی هداشت
  است  دین   و دنیا  شتی پ ستون        زیارت پیر شمس العارفین است 

  زائر همین است يکه روزي شاد        امروز   استاد   پدر   عیدي بده 
فاق ل در دهلی اتّدوم شیخ جمال به نهم ربیع االوخگویند که وفات م 

خود که  ةین بختیاراوشی نزد قبر جدحضرت خواجه قطب الد ۀافتاد قریب روض
حب الوطن  يچون از قبر ندا .حضرت بی بی ساران است مدفون ساخته بودند

خود خواجه  ةین بختیار خواهرزادشنیدند و حضرت خواجه قطب الدد محم
اسمعیل را بشارت نیز فرمودند تا نعش مبارك ایشان را از قبر دهلی بر آورده در 

ه ه مدفون ساختند بنابر آن مسلمین برروز سه شنبه ماه اساه کول ب ۀبیرون قصب
دو آب  میان ٤اعتبار تاریخ وفات عرس ایشان شب نهم ربیع االول نمایند و کسان

                                                 
 »شود « ب می .  ١
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بود براي عرس ایشان روز تدفین ماه  ١ایشان اکثر که از قوم هنود دقانمطیع و م
 ها هنبشحاد نهایت سه اتّه اشتباه یا به ر نمود و به شد مقرّره شنبه اساسدي که نه

اژدهام ه که ب هاسار يها هشنب هس ير ساختند پس زیارتهان و مقرّه معیرماه اسا
روز شنبه نهم ربیع االول ه ر دو بوفات و تدفین ه ،ن داننداباشند عرس هنود متما

ه در یکجا واقع شده باشند و هر دو فریقین هنود و مسلمین راساه در ماه هندي ب
اختیار  اعتبار وه عرس تاریخ و روز و ماه موافق مشارب و یقین خودها ب يبرا
شهجا  ۀه در دهلی و آگره اژدهام بوده به پیالراسا يها هام هر سه شنبایه ند و بدنمو

آنجناب اهل کمال  يکه اینهم فی الحقیقت زیارتها ماز شخصی شنید دکه نام دار
مردمانی که  ،لفظ شاه جمال است ٢کثرت استعمال لفظ شهجا اقتصاره است که ب
ر ساخته کول محال پنداشت در آنجا مقرّه مسافت و خطور راه مرور ب ٣که از بعد
  : مثنوي ،ال استحساخته ب
  است شهر کول شمس العارفینه ب

  

  دنیا و دین است ةجمال چهر
  

 نور الهی است ۀدلش آئین
  

 ز خاکش دیدها را روشنائی است
  

 پاکش در آئی ۀاگر در روض
  

 یئبهشتی بینی اندر دلکشا
  

 ز نور پاك حق یابی اثرها
  

 ز نام بی نشان یابی خبرها
  

 بر آید آرزوي دل که داري
  

 که کاري يبر آید تخم امید
  

 قاولیا قطب محقّ يضیا
  

 امام اتقیا مخدوم بر حق
  

   : قصیده
  سعادت هرکرا روز ازل نقش جبین آمد

  

  درگاه شمس العارفین آمد ز راه صدق بر  
  

 مهر دین و دنیا دله نه بندم هرگز از مهرش ب
  

  دین آمد دنیا و ۀدستم مایه که از مهرش ب  
  

 یمن نام او باشد ز ین بر جا فلک بر پامز
  

 دان نگین دانی که نام او نگین باشد را جهان  
  

  شید خال عنبرین آمدرخو ةفروغ دید    نشیدین را فزود از زلف مشک ةهرچجمال 
  

  تا پرنور شد از مقدم فیضش لین کومز
  

  طبقها ز آسمان پر نور دائم بر زمین آمد  
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  یتا از زمین مرقدش بر آسمان فیض دبر
  

  آمد ز بهر خدمتش بر آستان روح االمین  
  

  

  ندر سرم روزياخاصش فتد  ۀخیال روض
  

  بوي یاسمین آمده ظحل ز جیب و دامنم هر  
  

  زانیدلهاي سحرخه بخشد ب میایش فیض ضف
  

  هوایش از لطافت رشک فردوس برین آمد  
  

  برد در خاطر میبهشتی در جهان زایر گمان 
  

  پاکش گمان او یقین آمد ۀچو دیدش روض  
  

  دربانیه درش آمد بعصا در دست رضوان بر 
  

  ت حور عین آمدجاروب درگاهش ز جنّ یپ  
  

 م وصف چاه روضه اش گفتن ز شیرینیراین
  

  بهتر از ماء معین آمد بتوذع درکه آبش   
  

  چاهش چو زلف نوعروسان بینسر رسن را بر 
  

  ن حبل المتین آمدآکوثر از مۀدست چشه ب  
  

  فلک چون سرکشی کرده کالهش بر زمین آمد    کسی را نیست آن یارا که از امرش بپیچد سر
  کن را کاتب تقدیر از امرشمسد کن ینو

  

  ین آمدبفرمانش کرام الکاته ب نهاده سر  
  

  دل سنگ و خاك راهش هر کسی شد معتقد ازه ب
  

  قران گردید با دولت سعادت هم قرین آمد  
  دنیا هم روا گردده خواهی ب میهرآن حاجت که 

  

  ارباب دین آمد ۀاگر چه آستانش کعب  
  

 نخلش ۀشستم معتکف در سایننه من تنها 
  

  ه نشین آمدزیر هر درختش صد چو من چلّه ب  
  

  روز محشر غم يها ههنگام ١ندارم در دل از
  

  الکین آمددلیل راه عقبی چون سراج الس  
  

  اگر بر گوهر گفتار چون او را نهم شاید
  

  میزان سخن سنجی زبانم گوهرین آمده ب  
  

  کی در گوش اندازد از عار واعروس مدح 
  

  ن در ثمین آمدماگر چه در بیانش شعر   
  

  واهم رفتخدگر هرگز ن يز درگهش جاارشید 
  

  دل نشین آمد ينشینم زیر قدمانش که جا  
  

 ،یناول شیخ علم الد - و حضرت مخدوم شیخ جمال را سه فرزندان اهل احوال بودند
یندویم شیخ جالل الد، چنانچه بیت ،ینسویم موال کمال الد :   

  ین کمال استعلم دین و جالل الد      سه فرزند کرامش خوش خصال است 
کول و دهلی و  ۀهزاران هزار بوده و در قصبن ابتدا اوالد هر سه فرزندا ٢و از

جاللی بحال و برقرار  ۀپرگن ۀلکهنه و نانون عملپشکارپور و اترولی و مواضع 
از انسال شیخ  هیازده واسطه د کولوي که بف راجی محمد واین مؤلّسکونت دارن

. رسد میبه انفصال  هجالل الدین ابن حضرت مخدوم شیخ جمال است چنانچ
رفتم بعد زیارت  می ههر ما هشنب ههر سبه  هبه زیارت آن جناب عالیجا هوقتی ک
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د نثار گرد محجر گردی هبزرگوار ایشان هفت مرتب جد يهامزار شیخ جمال و مزار
را به  هوقت گردیدن قول شیخ ابو سعید ابوالخیر قدس سرّه گشتم و ب میخاکسار 

خاك پیر من پیر ابوالفضل بن حسن  ههر کسی ک اند هفرمود هک ١آوردم مییاد 
 هشدم ک میهفت بار طواف کند ثواب حج دریابد بنابر آن در دل خطیر سرخسی 

از شیخ ابوسعید ابوالخیر  هن به چندین واسطنسبت ارادت ایشا ۀچون سلسل
از طواف  هپیر ابوالفضل بن حسن سرخسی انتظام دارد شاید ک هب هانتساب گرفت

ه تا روزي در طواف و نثار دو بیتی ب هایشان نیز به ثواب حج رسد ک ۀمتبرّک ۀروض
  :ابیات  هخواندم چنانچ میدر طواف این ابیات  ههمیش هخاطرم گذشت ک

  سابمحدایم در  به ذکر و فکر     نثار   و   خاکسار   آنجنابم  
  تابم و  او در هم  قبر ز  نور      افراد   هجمال کولوي از جمل   
 هشرف قدمبوسی آن جناب رسیدم و موافق ارشاد بعینه واب بخدر  ٢هاتا بار هک

 هروز دو شنبه هر بچون احوال حضرت مخدوم شیخ جمال قبل از دو پ. دیدم
و  متماه هجري باالرقام ب ههزار و یکصد و پنجایک هسن ههارم ذي حجبست و چ

 :بیت  ،خیال گردیده کمال رسید موافق آب بیتی ب
  

 و بود سال ههزار و صد پنج
  

  

 بنمود روي جمال ههجرت کز 
  

فرزندان مخدوم شیخ جمال  ههر سبزرگترین  هشیخ علم الدین قدس سرّ
ام حضرت زبیر نام در آن ای ،هل کمال بودندا هو نسبت ارادت از پدر خود داشت

اعالم آنجناب  هو صحیح االنساب ک٣هاسو بزرگپ ۀپرگن ۀعمل هجرار عقاضی موض
آب نافذ و موثّر بود در آن موضع قیام داشت عقد نکاح شیخ علم الدین  هبر سیا

هور است به کرامت مش هتا ازو شیخ بابو ک هبه دختر قاضی مذکور انتظام ساخت ک
غربی و برابر قدري ه ین مغفور بپسري گذاشت و وفات یافت و قبر شیخ علم الد

  .طور استفرو تر مزار پدر بزرگوار خود شیخ جمال در محجر مس
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ین ابن مخدوم شیخ جمال  هس سرّحضرت شیخ بابو قدابن شیخ علم الد
 ی الحقیقتف اهري از جد و پدر خود دارند امارادت ظا هشمس العارفین است، اگر چ

 ةوالد هروزي دختر قاضی زبیر ک همنقولست ک هچنچنابودند از اولیاي مادر زاد 
جمال براي سالم  هحضرت مخدوم شاجناب ه حمل ایشان به ان است بماجدة ایش

 ایشان ةتشریف آوردند، حضرت مخدوم به خالف عادت تعظیم ایشان کردند، والد
در شکم شما  هنمودند حضرت مخدوم فرمودند تعظیم اولیایی است ک هتعجب ک

ین زکریا ملتانی کیلن خود را هاءالدشیخ ب هنانچخاندان ماست چاست و آن چراغ 
همچنین جواب سوال  هبودند و بعین هتعظیم کردخود  ةنبیر ینالدحمل شیخ رکن  هب

ام حضرت شیخ بابو تولّد  ١تا بعد مرور هین مرقوم نمود کدر ذکر شیخ رکن الدای
گنجایش به شرح  هک هفرمود و کشف و کرامات شیخ بابو چندان بوقوع رسید

  :ابیات  هچنانچ ،ندارد
بابو  توحید    گلشن از   گلی  ین خلف شد شیخ  بابو   ز  علم الد  
  حضرت قاضی زبیراست ٢ةنبیر      طریقت چون هبیر است رمقیم اند

  هرسومعروف  همسکن او بود هک     پهاسو    هقاضی   از   عمل  هجرار   
شیخ بابو نسلی دیگر نداشت بنابر آن  ةوالد يسوا چون قاضی مذکور 

تا بعد وفات  هقاضی سکونت داشت ک هدر موضع جرار ههمیشجناب شیخ بابو 
نیز امام  هام زیارتگاهم بر معبد ایشان نشان مزار در آن موضع بساخت در این ای

نیز  هانام است و بند هنیز سعادت به زیارت در این ایام زیارتگا هاست و بند
لیکن مزار و مدفن ایشان به غربی  هحاصل نمود هسعادت به زیارت مزار آنجا

 ةهفت قبور دیگر انسال ایشان نزد مقبر هکول در محجر و از مع ۀبیرون قصب
هار است اجداد بزرگوارهاي خود شیخ نظام الدین ابوالمؤید و شیخ جمال به اشت

خالیق ذي الجالل است و خرق عادات از مزار  هاز ابتدا تا حال زیارتگا هک
ب تجرّبه ء مرام استقضاه ال و برقرار است و ببزرگوار ایشان مثل حین حیات بح

از قدیم االیام بر  هواقع شد هنبلی کآ يشان درختهابر مزار ای هشکار است چنانچآ
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 تبوقت شام بجه مدام کثرت و اژدهام قیام دارند وه کالن ب يرهاپها شآن درخت
روشن  ههمبه وقت نماز فجر باز اقتدام نمایند  هخورش به اطراف منتشر شد

تمام روز سکونت به آرام  هس بر آن درختها آویختهرها چو در نمازمعکونفوس ش
همانوقت بیفتاد و بمرد ضارب  هري را زد کپشخصی تیري تفنگ شروزي . دارند
 هبخفت، نیم شب گذشت ک هآمد هخانه ري را خشتی زد و بشپي شخصی زرو
 همشغول گشت بنابر آن نزد او رسیدم و بعین هاتوببجست و به شور و فغان  هناگا

 زنند و می اند هپیش من ایستاد هدست چوب گرفت هگفت کسانیک می .دیدم و شنیدم
 ربهایت عجز و عذر برست و تا به ن هخشتی چرا زدي ک ر راشپه گویند ک می
پائین مزار در محجر  هخیر گذشت و درخت انبلی عظیم ک هکرد ک هنی فاتحیشیر

ایشان قیام داشت خشک گشت، چون مردم براي بریدنش آمد و رفت بر آن 
از  رکسی از عالم غیبت درخت مذکو ههر است درخواست ناگادرخت که بی ادبی ظا

هم آسیبی نیافت یک خشت محجر  هاز محجر چندان دور بینداخت ک هبیخ شکست
خرق  هست و صدور هر س و برجا محجر هنوز قائم يهابیخش و دیوار هچنچنا

 ههر کسی ک ه،هور رسیدکثیر بظ ۀبه حضور جماع هحال است ک ۀمذکور به زمان
گیرد و  هبردرختها الحال موجود و برقرارند بزند و تج آن بر ها هاعتبار ندارد شپر

ترتیب تفصیل نمایم لیکن تخمینا  هاسامی وار ب هبه تنقیح اوالد ایشان نرسیدم ک
یکی کول وال از ابتدا تا حال  - اند هوها دو گردو صد کس باشند و از آن ۀجماع

ت هل مرومردي ا ١درین زمان غالم احمد خان هسکونت در کول دارند از آنجمل
د  هت در سرکار بادشاو فتوجاللی جاگیر دارند و  ۀامیر بوده نصفی پرگن هشامحم

و مرور ندارد و  ه غرور رابه تقاضاي نجابت باوجود حشمت به خاطر ایشان اصال
نیز غالم احمد خان باشند و  هخان بنی عم اهللا نظر محمد خان بنی عم و ولی

گري  هصرف اوقات رسوم سپا ههري بودمولوي غالم محی الدین جامع علوم ظا
الم حیدر و غکن و ید اشرف و عبدالمومن و بهیوسف و محم دارند و محمد

الواجد و د امجد و عبدمحممحمههر بوداز اعیان و ارکان ش هد شاد میر و محم 
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به فطرت دم  اهللا ولی دارد و شیخ حبیب١......علیر مستثنی و ممتاز اند و قنب
بودند و  ماءاالعمانببا یکدیگر ا هشیخ بود هاوالد خواجام تم ههمحکمت زند و این 

شیخ نظام الدین ابوالمؤید نهري باشاز قوم قریشی الف هشیخ بابو اگر چ الجد د جد
 هگویانند مضائق مید ها القاب سیبر خود خوانین مذکورین ۀلیکن برادرها من جماع

ساران است و  ٣ابوالمؤید پسر بی بی ٢شیخ نظام الدین هندارد و برجا ست چونک
 هسید السادات اند چنانچ هین مبارك غزنوي کحقیقی میر نورالد ةهمشیرایشان 
از آبا و اجداد در  هوال است ک هجرار هی و مشهور بم مسمهی دوگرو. گذشت

وایل عهد اورنگزیب اننیهال از ابتدا تا  ثار ربهاسو پ ۀقاضی عمل هموضع جرار
ین سکونت باالستقالل داشتند، چون به تسامح حکّام سالط هعالمگیر بادشا

الکل از موضع مسطور مذکور ب هگرو ۀو فساد برپا نمود جماع هزمینداران نواح فتن
موجود اند کول  ۀها در قصبانسال آن هکول سکونت فرمود ک ۀاکثر در قصب هبر آمد

ابناء شیخ  الدین هشیخ رکن الدین و ضیاءالدین و عالءالدین و خواج هازین جماع
د ابن قاضی ي قاضی عبدالکریم ابن قاضی محمود ابن قاضی محمها هاحمد نبیس
کول  ۀاز اوالد قاضی قطب الدین کاشانی صدیقی و قضات موروثی پرگن هاعظم ک

 دناینم میهال خود صرف اوقات ارث ننی هاشند مردي غریب و نجیب و حسیب بودب
دیگر در امان باشند  ۀحمن و جماعد و عبدالرّو شیخ نور محم.  

پسران حضرت مخدوم  هترین هر س خورد هسرّموالنا کمال الدین قدس 
هل کمال بودند و جامع علوم ا هنسبت ارادت از پدر خود داشت هشیخ جمال ک

تا سلطان عالءالدین  ههلی تشریف آوردند کاز کول به د هظاهري و باطنی بود
مدام داشت از ه اشتغال ک هاز بست و شش کس علما به درس و افاد هخلجی ک
در تاریخ  هانتظام یافت چنانچ اختصاص و ي نیزموالنا کمال الدین کولو هآنجمل

خت و جلوس سلطان ارقام سا هعالئی و ضیاء برنی و نظام الدین احمدي و فرشت
 هرو در ش ئۀخمس و تسعین و ستّما ههلی در آخر سنبر تخت دعالءالدین خلجی 
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ام به مقام د هال سنشوهلی ست عشر و سبعمائۀ از سلطنت برخاست در آن ای
در عقد نکاح موالنا  اهللا عصمت ةدخترش مسما هقاضی امجد نام کبزرگی بود 

تا از آن شیخ حسین نام پسري  هیافت ک ١ین کولوي مختص و انضمامکمال الد
حضرت بی بی ساران  هبزرگور خود کة و مزار جد هتولّد نمود و بنابر مصاهر

ت اختیار ملک یار پرّان سکون هبه غربی متّصل درگا ههلی کهناست فیمابین د
 هایشان نیز بر کوهلی وفات یافت و قبر تا موالنا کمال الدین کولوي در د همود کفر
به مسافت  قطب الدین هحضرت خواج ۀهرنبه سمت شرقی مقابل ج ههلی قدیم کد

نشان درخت نزد  هو درین زمان اگر چ هو نزد سید الحجاب واقع شد هیک کرو
مذکور  هدر کو ٢ن کولويموالنا کمال الدی ةهم سر زمین مقبرلیکن تا  هقبر نماند

والد و برادر خود شیخ  هروزي همرا . هور استملقّب به لقب چلچل آنبلی مش
 رهمراهی داشتم بنابر آن سیالدین مذکورین نیز  هرکن الدین و عالءالدین و خواج
متّصل  هسلطان مذکور سکندر ک ۀاوالً در روض هو زیارت مزارات از دهلی بر آمد

بر قبر سلطان  هداشت در آمدم، دیدم ک ههلول کپدرش سلطان ب ۀروض هآن روض
تا  هشدم ک هروان هو قدري نشست هخواند هآنجا فاتحدر  هسکندر جام طالئی آویخت

قاضی حمیدالدین ناگوري و حضرت بی بی و  قطب الدین هزیارت حضرت خواج
میر سید  ۀدر روض هبلخی حاصل نمود نیهان الدساران و سید نورالدین مبارك و بر

ه ین مبارك بنورالدنشان آنبلی چلچل  هبباح از سعی و تالش شب ماندم علی الص
و صحن مسجد دو  هبر چبوتر هبر مزار موالنا کمال الدین کولوي رسیدم دیدم ک

یکی قبر ایشان که منقوش و منقور  ورو قبدهر از گچ بر ی الکرسۀیآقبور اند و 
تا زیارت ایشان  هاست ککن شاعر که نبیرة ایشان مسموع و مشهور نقبر مدویم 
ست دیدم و زیارت مزار موالنا نزد ا هالحجاب کدز آنجا سیخواندم ا هفاتح هنمود

ءسلطان عال ين زیارت مزارهاآ ین کردم بعد ازمجدالدین خلجی و سلطان الد
ین را سیرکرد هین نمودشمس الدهشدم ک هروان همساجد و مینار سلطان شمس الد 

تا زیارت شیخ نصیرالدین محمود و شیخ صالح الدین و شیخ نظام الدین اولیا بجا 
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اوالد موالنا کمال الدین کولوي در  ۀهلی رسیدم و از ابتدا تا حال جماعبه د هآورد
 يهاملک یار پرّان در حویلی  ةمقبرصل غربی و متّه هشتی بنزد دروازة ب هنهلی کهد

ی و  هین سکونت و بحال و باالستقالل دارند کاصل مسکن موالنا کمال الدتا مسم
لقب امجدي ه ب بملقّایشان مردم دیگر  ۀهمسایاست و ١کولوال ۀمحلّ ههور بمش

 ۀدر محلّ هبند هاوالد قاضی امجد مذکور و نیز موسوم ساکن و مشهور اند چنانچ
لیکن از  همشرّف شد ههر یکی ازین جماعو به شرف قدمبوسی  هکولوال رسید

بن د بن شیخ عبدالغنی بن شیخ عبدالعزیز د بن شیخ پیر محممحم دها شیخ مریآن
بسا  ٢ین کولوي مذکوربن موالنا کمال الد نهان بن شیخ حسیبن شیخ بر اهللا شیخ کرم

را  محمد اکبر مال عبدالشّکور کول وال هچون بادشا ،بزرگ و اهل علم و عمل دیدم
 شیخ عبدالقادر بدایونی در تاریخ خویش همنصب قضاي جونپور نامزد فرمود چنانچ

این  هگشت ک میتاریخ مذکور از مدتی در دلم خطور  ۀبه مالحظ هارقام نمود
هر دو  و عبدالعزیز دد مریروزي محم ؟اشدبکور کول وال قاضی جونپور کدام عبدالشّ

 هب هبودیم ک هاست نشست الکولو ۀواقع در محلّ هدر مسجدي ک هبرادران و بند
از بزرگان  هاین مسجد خواجگی عبدالشّکور کولوال است ک هها گفتند کتقریبی آن
عبدالشّکور  هز معلوم شد کقاضی جونپور بودند از آن رو هد اکبر بادشاهمایان در ع

بر آن مسجد  هچنین کولوي بود چناالدهلی اوالد موالنا کمال مذکور از سکّان د
  :دو بیت تاریخ مرقوم نمود، ابیات 
  آمد موزون     از  نامۀ اعمال  شدش اجر فزون هاین مسجد خواجگی ک

  تاریخ  بناي   مسجد پر    فیضش      از  فیض   دوام  بیحد آید  بیرون 
 هقعدذیهژدهم  هپهر روز جمع کور بعد دوذید ممحمد مر هتا به حضور بند هک 
هجري وفات و مرور فرمود و عمر ایشان  هس هزار و یکصد و چهل ویک هسن

ایشان نزد قبر پدر خود پیر محمد مسطور  ةزادرو شصت و پنج سال و قبر بر
 ۀپیشین جماع ۀزمانه ب هور است وکول وال مش ۀمحلّ هک ههلی کهناست به د

لیکن از حوادث روزگار  هسیار بودب هکولوي در آن محلّانسال موالنا کمال الدین 
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ها بحال در آنجا باقی و سکونت خود هاکثر به امورات و انتشار گردید، الحال ک
  : انفصال رسنده دارند ب

د مرید مرحوم مع پسر خود غالم حیدر نام و محم دبرادر خر عبدالعزیز
شیخ نظام الدین ابن محمد مرید مرحوم و محمین د نعیم و سراج الدد ابناء محم
ءد فضیل و عبدالکریم ابن بهافاضل ابن محمءین ابن عالالدالدینین و شیخ کمال الد 

و محمۀ شکار پور سکونت هال در قصببه سبب ننی هد کد شریف ابن یار محم
  : به نظم بساختم، نظم هدارد چنانچ

  تسا شمردهلی نسل و قبر از ده ب       خورد است هکمال الدین پسر سومی ک    
د الد عالء    داشت   از  آن   میتربیت    هعالق      سلطان     هک ین خلجی ب  

  آشکار   است  عالئی    ز  تاریخ         است  اگر اخبار  این  بی  اعتبار       
  فرجامه هلی بسکونت داشت در د       نام  بزرگی   بود   قاضی   امجد      
  هبا  آن  نکو  ما هشد  همنکوح  هک        اهللا عصمت    ةدختر وي مسما هک   
   استه سمت شرقی مسافت یک کرو        است هقطب الدین کو ههرنمحاذي ج   
  دان   می ین الد کمال  قبر  آن   در        ن آ ز نبلی آچلچل  معروف  مین ز   

  کول    واالن   هبه  غریی  آن  محلّ        پرّان ملک   یار      هدرگا از   هم     
  به  شرف  عز با جمعی ز خویشان         ایشان رین   ایام   از    اوالد      د    
  سراج الدین  برادر  او  نعیم  است  نظام الدین عزیز عبد الکریم  است           
  موطن ت امش  راس  هک شکارپور        ت مسکن خها ساکمال الدین از  آن    

 شمس العارفین اگر ١ین فرزند حضرت مخدوم شیخ جمالشیخ جالل الد
بزرگتر از برادر خود موالنا کمال الدین است لیکن چون به ارقام اسامی و  هچ

نسب اوالد شیخ جالل الدین احوال ایشان به طول و امتداد رسد بنابر آن احوال 
  . گشت موالنا کمال الدین به تقدیم ترقیم

ابن حضرت مخدوم شیخ جمال ابن شیخ  هن قدس سرّشیخ جالل الدی
ابن شیخ نظام الدین ابوالمؤید ابن شیخ جمال الدین ابو سعید ابن شیخ جالل  عبداهللا

                                                 
 »است  ل فرزند حضرت مخدوم شیخ جمال شمس العارفینماج« : ب. ١
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تاج  هابن خواج١ابو نصر ابن شیخ جمال الدین ابو محمد تاج العابدین الدین
ابوالفضل  هاجعبدالرّحمن شمس العارفین غزنوي ابن خو هحضرت خواجاالولیا ابن 
ابن بایزید ابن حضرت  اهللا یقبز هابن خواج اهللا غریق هابن خواج اهللا حریق هابن خواج
کرام ت و نسب اس همتعالی عن اهللا رضی ٢یار کبار امین امت هاز د هجرّاح ک هابو عبید

پیغمبر نسب  بهابوعبیده جرّاح  از شش واسطه در فهر که از اجداد عظام است 
ز مذکور خورد اوسلّم ملحق و انتظام قیام دارد و شیخ جالل الدین  هعلی اهللا یصلّ

برادر خود شیخ علم الداست و نسب  ینین و بزرگ از برادر خود موالنا کمال الد
 د جدین ابوالمؤیهل کمال بودند و شیخ نظام الدا هود درست ساختخارادت از پدر 
باشند لیکن از سیرالعارفین و جواهر يهراز قوم قریشی الف هاگر چ ینشیخ جالل الد 

حضرت بی بی  هد کین ابوالمؤییخ نظام الدش ةماجد ةوالد هفرشتو تاریخ  يفرید
به  هحقیقی سید السادات میر نورالدین مبارك غزنوي است ک ةهمشیرساران است 

است  همعن اهللا حسین رضی مزین العابدین بن اما مهید بن امااز اوالد زید ش هواسط هد
ین قلندر و  ۀین و غوثیو از ملفوظات عزالدید تاریخ تنقیح االخبار سنظام الد

شیخ ش حضرت شیخ الشّیوخ ةهر زادو خوا هین مبارك خلیفنورالدین هاب الد
طریق اولی ه ران نیز بابدین تقدیر حضرت بی بی سر است سهروردي مقرّ

 هاز چهارد یوخر باشند و نسب حضرت شیخ الشّمقرّ یوخحضرت شیخ الشّ ةخواهرزاد
 مفصل بصدر گذشت ههماین  هرسد چنانچ میبه حضرت ابوبکر صدیق  هواسط
 الدین لقریش شیخ جاللاو روایت نیز القریش کفو  ٤تجابننهایت  يتقاضاه ب ٣بنابر آن

راجی حامد  ةهمشیر همانکپور تشریف و مرور فرمود ۀکول به قصب ۀمذکور از قصب
د ین بن سید حسام الدی بن سیین مثنّهاب الدبن سید ش هبن راجی محمد شا هشا

اهللا علی نقی رضیاوالد حضرت امام  ههفت واسطاز  هین گردیزي کشهاب الد 

                                                 
 »تاج العارفین « : ب.  ١
 ندارد» امت « : ب.  ٢
 ندارد» بنابر آن « : ب.  ٣
 ندارد» نجابت « : ب .  ٤
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تا از ایشان شیخ جیون نام پسري  هاست در عقد نکاح خود در آوردند ک ١هعن
  : بیت  هتولّد نمود چنانچ

  راجی لقب او بر اسم روشن هک     بد زو شیخ جیون  هجالل الدین ک     
مزار ایشان به غربی و برابر مزار  هکول وفات یافت ک ۀو شیخ جالل الدین در قصب
  .٢کول ساخت ۀجمال در محجر و از بیرون قصبپدر بزرگوار مخدوم شیخ 

ابن شیخ جالل الدین ابن حضرت مخدوم  هراجی شیخ جیون قدس سرّ 
و  دهل کمال بودنا هشیخ جمال نسبت ارادت از پدر و جد خود درست ساخت

ابن  همانکپوري ابن راجی محمد شا هراجی حامد شا ةهمشیرایشان  ةماجد ةوالد
ین گردیزي ابن د شهاب الدین ابن سید حسام الدی ابن سیین مثنّهاب الدسید ش

سید زین الدین ابن سید عیسی باقر ابن سید نظام الدد ابی طالب ین حسن ابن سی
قی ابن نعلی  من اماد جعفر مدعی ابهر ابن سیابن سید محمد ابن سید طا هحمز

عن اهللا د تقی رضیامام محمهم است و از ابتدا تا حال انسال سیین د شهاب الد
ضیاء  هچنانچ هم و اهل کمال عدیم المثال بودز و مکرّگردیزي در هندوستان معزّ
د جالل ابن هی فخر حسب و نسب سادات گردیز و سیبرنی در تاریخ فیروز شا

سیین بلبن به مقال و ارقام در  هوال بادشاحدر ا غزنويین مبارك د نورالدغیاث الد
 یند شهاب الدجهانیان بر انسال سیو چون به تفول حضرت سید جالل مخدوم  هآورد

مخدوم  ةون نبیریشیخ ج .ذکور در مانکپور لقب راجی قیام و قرار یافتمگردیزي 
ی ب و مسمهال ملقّننی است نیز از ارث هامد شاراجی ح ةهرزادخوا هشیخ جمال ک

   : ابیات ،راجی شیخ جیون اظهار و اشتهار ساخت
  داشت لقب  مادري راجی   جد ز      چو راجی شیخ جیون خوش نسب داشت  
  هور اب  امیش   به  عالم   بود  مش      مانکپور  سید        هراجی    شا    هک  
 ۀپرگن ۀو نانون عمل ههنکول و پلک ۀتا در اوالد راجی شیخ جیون سکّان قصب هک

الحال سنه  ههنوز لقب راجی بر اسم هر یکی بحال و برقرار است چنانچجاللی 
در نمهر سلطان سکه هجري است فرمان امالك بو یک  هپنجا هزار و یکصد ویک

                                                 
 است» وجهه  اهللا کرمحضرت مرتضی « : ب.  ١
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ه هل سال باشد ببه حساب تحریرش مدت دو صد و چ هبن سلطان بهلول لودي ک
 ههر کسی و نام سة هردارم در آن فرمان چ هدستی که جیون بنام اوالد راجی شیخ 

هش در نگا هاعتبار ندارد بیاید ک هپشت ملقّب به لقب راجی مرقوم اند کسی ک
و اتّصال مذکور و لقب راجی که از ارث ننیهال مروج و ازین قرابت اي دارم سو

ابناء میر ابدین منظور است از ابتدا تا حال سیدي سندي میر غالم حسین و زین الع
غالم محماستماع اخبار ه د ماه بهرائچی بد و غال م علی انسال حضرت امیر محم
 بزرگوار خود محرم و خبر دارند که تا همچو اسالف خود باالستقالل يمتواتر از آبا

وفات و قبر راجی شیخ جیون مغفور در کول نزد قبور  ،و مقال دارند ن مقرّآ بر
 یکی راجی شیخ - بودند ١است و راجی شیخ جیون را چهار پسرآبا و اجداد مسطور 

ین ابو نصرشهاب الد، سویم شیخ راجی ،یندویم راجی شیخ تاج الد ین شهاب الد
  . ینچهارم راجی شیخ جمال الد ،میانکی

س سرّهراجی شیخ شهاب الدابن راجی شیخ جیون مرید  ین ابونصر قد
ه کول ب ۀعالی احوال بودند و قبر ایشان در قصب ،ود بودهخبزرگوار  جد از پدر و
وع است و از مخود حضرت مخدوم شیخ جمال بیرون محجر مس جد ۀروض

مام ضار نام انعقد نکاح ملک عبدالستّه تمامی نسل خود یک دختري که داشتند ب
 از ملک جنید مذکور دو ساختند که تا ازو ملک جنید نام پسري بوجود رسید و

 تاد مسمدویم ملک محمود و از ملک محم٢د ملکیکی محم - آمدندپسر بظهور 
ه ششیخ بده ابن راجی شیخ خجمه د آمد به راجووجه بی خونجا دختري که ب بی

ین ابن راجی شیخ جیون مذکور کتخدا جمال الد خواجه لهره ابن شیخابن راجی 
 یخ پنجوو راجی ش رن زنده پین شیخ المشایخ راجی شیخ کمآ زاکه تا  ٣شده
ود که تا انسال ایشان مد و ظهور نو راجی شیخ نور هر سه پسر تولّ میرض نشرو

اوالد ملک محمود در  رسد و میانفصال ه چنانچه ب٤کول اند ۀاعیان و ارکان قصب
ین ولد اللی بسیار و مشهور لیکن از آنها ملک قطب الدج ۀلکهنه عملپموضع 

                                                 
 بودند» پسران « : ب.  ١
 »ملک محمد « : ب.  ٢
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را نسل رستم  ها هدملک زا مسرور است وه دار اهل اعتبار و ملک منصور ائم
  . بزرگ مسطور است ۀاهنامشزابل بود چنانچه در  ةد که در اصل بادشاه زادنگوی

س سرّهراجی شیخ تاج الدجابن راجی شیخ جیون مرید پدر و  ین قدد 
کشف و کرامات و خرق عادات از ایشان  اهل ابرار بودند و ،ود بودهخبزرگوار 

بزرگوار خود مخدوم شیخ جمال بیرون  جد ۀقبرش در روض . اند هنیز بوقوع رسید
م شیخن که ی راجن دوکاز ایشان دو پسري ی اخبار استقرار است وه محجر ب

سکونت ه کول ب ۀقصب ۀبوجود آمدند نسل راجن تخمیناً پنجاه کس در بیرون قلع
شیخ قاسم ابن  حمن ابنبرقرار اند لیکن از آنها مولوي غالم علی ابن شیخ عبدالرّ

ةین ابن شیخ چندن نبیرشیخ کمال ابن شیخ شهاب الد ینشیخ راجن ابن شیخ تاج الد 
اهل علم و تیز فهم جامع علوم ظاهري بوده صاحب تصنیف است که ثانی خود 

ه خن مذکور که ازو خرق نیز بشیل دارد و امردم اشتغ ةدرس و افاده ندارد و ب
د اوالد ایشان هفت نفر باقی و مقصور اند لیکن از آنها محم ۀظهور رسیده جماع
ادن ابن شیخ دابن شیخ  اهللا طیف ابن شیخ فرید ابن شیخ فتححنیف ابن عبد اللّ

ین ابن راجی ابن راجی شیخن ابن راجی شیخ تاج الد اهللا ابن شیخ سیف اهللا نعمت
ش بنی عم کول عجیب است و ۀشیخ جیون مذکور مردي غریب و نجیب در قصب

م فقر زند و شیخ پانی ابن شیخ جمالی ابن شیخ عنایت ابن شیخ دنهانی برمضانی 
ه اکبرآباد ب ۀعمل مذکور در موضع بالّ اهللا ن ابن شیخ نعمتبحمن ابن شیخ قطعبدالرّ

  . منظور دارد امانه تعالی این جماعه را بیسکونت مشهور است خدا
س سرّهن یراجی شیخ شهاب الدابن راجی شیخ جیون  میانکی قد
اهل کمال بودند و قبرش نیز بیرون  ،اشتهدود خ جد مذکور نسبت ارادت از پدر و

یکی موالنا  -شاه جمال است و ایشان را سه فرزندان بودند ممحجر مزار مخدو
م راجی دو ،١ال استوب به پیپلی انسال او در موضع پلکهنه ملقّ ۀجنید که جماع

ال شاه حدو شمال ه چون منزل حویلی ب ،اجی بده نام داشتپسرش رشه که 
ب مقابل کوي مرتّ وکالن قبله ر ةدروازه پنج قدم مشتمل ب سی ومسافت ه جمال ب
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ي رادل لقب رمقاول زبان هندي به بده دروازه ب ویلی مذکور درو بنا ساخت ح
ن مکان آ ن اگر چه نشان عمارت و نسل و پسر ایشان برت درین زمافدریا

الحال از انسال راجی شه شیخ چاند و  .گویند لوراي ربده دروازه و ب........ماندن
افضل ابن عالئی ابن اسمعیل ابن ملهی ابن  نبونصر ابن فاضل اباپدرش شیخ 

و عاشوري ابن خلیل ابن حکیم ابن بده ابن راجی شه مذکور  اسمعیل ابن راجی
   . کول سکونت دارند ۀقصب هر سه کس باقی در١ابن ابن ملهی مسطورم

ین میانکی قدس سرّه ابن راجی شیخ شهاب الد یرهراجی شیخ بوسیوم 
گویند کشتکار و قلبه رانی یکهزار و  .دنیا دار نامدار بوده در کول سکونت داشت

فت یاود موروثی خت و ایشان اگر چه لقب راجی بر اسم خسا میه بچهار صد قل
م احکّا کول داشت بلکه ب ۀراجگی پرگن ۀالحقیق ریاست و زمینداري فیه لیکن ب
چون در زمان سلطان  ،میان دو آب زمینداري ثانی همچو خود نداشت مدر تما

شاه ابن مبارك شاه بن رایات اعلی خضرخان عیسی خان بن حاجن  ٢دمحم
چه در طبقات نکول و پرگنات توابع آن استیال یافت چنا ۀترکمان فوجدار پرگن

مذکور در هندوستان  ٣دساخت که بعد از وفات سلطان محماکبري موسوم 
 الدو ملک میوات تا مهرولی و میواتیطوائف الملوك واقع گشت که احمد خان 

لودي  بهلول بن کاال است و ینصل درگاه حضرت خواجه قطب الدسراي که متّ
صل هل تا گذر حضرت خواجه خضر که متّبخان سن سرهند تا پانی پت و دریا

ام خان ترك بچه کول را داشت در آن ای ف بودند و عیسیاست متصرّدهلی 
 ۀنمود که موضع جرتولی چوهان عمل ٤ا پیامعی بدرهوبعیسی خان از راجی شیخ 

شما معاف و انعام است که تا ه رسد ب خت نمایند آنچه که غنیمت بهمال را تپت
ت و چون باز کول بر آمده موضع جرتولی تاخت ساخ ۀی از قلعرهراجی شیخ بو

کول مسدود مضبوط دید و عیسی خان نیز از  ۀقلع يها هازوکول رسید دره گشته ب
ه هی برآن راجی شیخ بو بنابر دجنگ گردیه اندرون قعله به تیر و تفنگ مستعد ب
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انون و نجاللی تشریف فرمود و مواضع پلکهنه و  ۀقصبه الچار از بیرون کول ب
زور گرفته در آنجا سکونت ه دهاکره راجپوت بولی وغیرهم از قوم تلی و جرپپی

ف گردید و راجی شیخ زمینداري کول باالستقالل متصرّ نمود و عیسی خان بر
ین ابن راجی شیخ جیون مذکور در آن خجمشه بن خواجه لهره بن شیخ جمال الد

اوقات اهل خرق و کرامات که دید تنها ایشان را اندرون قلعه در حویلی اصل 
مخدوم شیخ جمال بحال و برقرار داشت و سکونت دیگر سکن حضرت م

کول سکونت  ۀقلع بیرون لآنها تا حا لر ساخت که انسابرادرانش بیرون کول مقرّ
ه سبع و ثلثین و نروز جمعه سه بن مبارك شاه ب د شاهدارد و جلوس محم

 ئۀت ده سال سلطنت دهلی نموده در سنه سبع و اربعین و ثمانماکه تا مد ئۀثمانما
ت پدر خود بر تخت دهلی موجب وصیه ین بالدءوفات یافت که سلطان عال

ین از دهلی الدءعیسی خان سلطان عال يت چون موافق استدعاخشستگاه سان
د ابن مجذوب ل سییه نمود ملک بهلول مذکور از طفرمارهره دای ۀقصبه آمده ب

بیر دعرضداشت و ته سلطنت آن نشان داده بود و به شین بیسلمان که در زمان پ
در دهلی بر  ئۀحمید خان وزیر هفدهم ربیع االول سنه خمس و خمسین و ثمانما

و  بداؤن گرفت و در سنه ست ۀین گوشالدءسریري سلطنت نشست و سلطان عال
سلطان بهلول احمد خان میواتی و رستم خان را حاکم کول  ئۀخمسین و ثمانما

هشت روز سلطنت نموده  اه وهشت م هشت سال و ت سی وچون مد ،نمود
یت ملک بهلول در سنه اربع و تسعین و کنزدیک موضع مالولی از اعمال س

فاق خانجهان و خانخانان اتّه ار مرض تپ در گذشت شاهزاده نظام خان ب ئۀثمانما
در کوشک سلطان  ئۀروز جمعه هفده شعبان سنه اربع و تسعین و ثمانماه لی بمفر

فیروز که قریب جاللی واقع بر بلندي و کنار آب سیاه است بر سریر سلطنت 
هشت سال و  ست ویت بجلوس نموده مخاطب به سلطان اسکندر گشت و مد

 ئۀو عشرین و تسعما چند ماه کامرانی نموده روز یکشنبه هفدهم ذیقعده سنه ثلث
تاریخ وفات یافت و در دهلی بر قبرش  » الزُنُ ردوسِالف تاجنّ« ت شتافت و جنّه ب

سلطان سکندر در سنه ت که سلطان ابراهیم بن خئی آویزان ساالطدیدم که جام 
چند ماه سلطنت  ت هشت سال ومد مذکور در آگره بر سریر سلطنت جلوس نمود

از دست  بر پانی پت ئۀز جمعه هشتم رجب سنه اثنی و ثلثین و تسعماوره نموده ب
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ین ظهیرالديل رسید که بادشاه هندوستان بابر گردید و از ابتداتقبه د بابر محم 
بعد فوتش  د شاه مذکور عیسی خان حکومت میان دو آب داشت وجلوس محم

 نداشت تا هم فی الجمله تن الیاس خان اگر چه برابر عیسی خان حکومآ برادر ةنبیر
ی در رهراجی شیخ بو ةریاست و زمینداري کول داشت که تا شیخ گهورن نبیر

ل الیاس خان مذکور دور تقبه در عهد بادشاه بابر  ئۀسنه ثلث و ثلثین و تسعما
کول و  ۀرگنپو دکول برداشت و زمینداري هر از مطلقا هت صد سالترکمانی مد

هی در ورر ساخت و قبر شیخ بف خود و برادران خود مقرّجاللی در تصرّ
هی رت مخدوم شاه جمال است و شیخ بوجوار بیرون محجر مزار حضر يمزارها

دیگر در  ۀیکی خواجه شیخ که اوالد ایشان قاسم نام و جماع - را سه فرزندان بودند
 ۀم راجی منجهلی که اوالدش غالم حسین و جماعدو ،پلکهنه سکونت و قیام دارد

 ةقبرش بر دروازوم شیخ االسالم که یس ،ر در پلکهنه موجود و مشاهیر استیکث
دو پسر بوجود  شهرت تمام است و از شیخ االسالمه رت شاه جمال بضمزار حر جمح

 ۀه که اوالدش بسیار هم در موضع پلکهنه و هم در قصبایکی احمد ش -آمدند
حیم ابن محسن ابن و عبدالرّد ان محمجکول سکونت و قرار دارند لیکن از آنها 

ور مردي درویش کمذ منصور ابن راجی بده ابن راجی احمد شه ابن شیخ االسالم
د که ایشان دو دویم شیخ محم ،ریاضت در پیش داشته در کول سکونت دارد

منقطع و یکی شیخ محمود که نسلش  - داز یک زوجه دو پسر شدن ،زوجه داشتند
دي نمفقود و بندگی شیخ حسن که از اعیان نامدار بوده در فرمان اکبري سه ب
درین پلکهنه مشار الیه و روشن است اوالد ایشان نیز در پلکهنه بسیار لیکن از آنها 

جعفر بن شیخ تاج بن شیخ حسن بن  خد ماه بن شیخ سلیم بن شیزمان شیخ محم
شیخ داؤد بن بندگی شیخ حسن ابن شیخ محمد ابن د مذکور و شیخ تاج محم
ن شیخ مصطفی و ازینجا بستی اب شیخ با یزید ابن شیخ جعفر مذکور و شیخ

شیخ ه تعالی ب اهللا ظلهصاحب مد اهللا د لطفکرسی جناب مفتی محم ۀسلسل
ابن مولوي  اهللا لطف دشود یعنی مولوي محم میمصطفی ابن شیخ جعفر پیوسته 

اهللا ابن شیخ فیض اهللا د اسدمحم ابن شیخ  اهللا د ابن بسطابن مولوي لعل محم
مصطفی ابن شیخ جعفر ابن شیخ تاج ابن بندگی شیخ حسن بندگی شیخ داؤد ابن 

د ابن شیخ االسالم ابن بندگی راجی بندگی شیخ حسن کالن ابن بندگی شیخ محم
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 ینین راجی میانکی ابن راجی جیون ابن بندگی شیخ جالل الدابن شیخ شهاب الد هبد
 بن شیخ جعفر مسطور و برادرم ١رفینابن بندگی مخدوم شاه جمال شمس العا

یکی در شرافت و  ابن شیخ داؤد ابن شیخ جعفر مذکور بود هر اهللا شیخ برات
د شیخ محم مدوی ۀاز زوج .دننجابت ممتاز بوده اعیان و ارکان سکّان پلکهنه باش

 مدو ،نسل پسري منقطع االنساله یکی شیخ جالل که ب - مذکور سه فرزندان بودند
   . سویم شیخ نظام ،هورنگشیخ 

هی ربو د بن شیخ االسالم بن شیخابن شیخ محم هورن قدس سرّهگشیخ 
عظام  يمقتداي انام اشجع امرا ٢ین میانکی مذکور باالابن راجی شیخ شهاب الد

االعیان شیخ المشایخ که ترتیب و انتظام سلطنت ةعمده اطب بخروزگار مر سپه ساال
قیام دارد چنانچه حضرت فردوس مکانی  ق واز ایشان متعلّ بابر در هندوستان

ظهیرالده که ب ٣فرماید میزبان مبارك خود ه د بابر باشاه در واقعات بابري بین محم
ه جماعۀ وقت دو پهر هشتم رجب سنه نهصد و سی و دو هجري به روز جمعه ب

فیل را بر پانی هزار  وار وکه سدوازده هزار کس که داشتم سلطان ابراهیم مالک ل
منزل ه هشتم رجب سنه مذکور در آگره ب شنبه بست وجروز پنه ب پت کشتم و

افاغنه بغی کرده قالع هندوستان  يسلطان ابراهیم فرود آمدم که تمامی رعایا و امرا
کول فرستادم و ترکش بندان ه پاق نام را با خود مالّ يند که تا یکی از امراددان بما

اعتقاد و ه هورن بگاستمالت نوشتم که تا شیخ  يرا فرمانهاو سپاهیان آن نواحی 
مرور گنگ  لغار گذارها عبور ویاخالص با سه هزار سوار آمده مالزمت نمود و با 

پاق و شیخ ا ن مالّآ سنبهل مفتوح ساخت بعد از ۀالً از قاسم سنبهلی قلعنموده او
چون  ،نشانده آمدند قلعهدر  داد را گوالیار گرفته رحیم ۀقلع نز نثار خاا هورنگ

ر اسوزار هجمعیت دو لکه یک ه معتبرین هندوستان ب يها هجده را با رانا سانگا
 گشت روز سه شنبه سیزدهم جمادي اآلخر سنه نهصد و سی و ٤براي کارزار مقابل

                                                 
ابن . .....تا......ظله اهللا تعالی د لطف اهللا صاحب مدکرسی جناب مفتی محم ۀو ازینجا سلسل« : الف. 1

ندارد»  ین ابن بندگی مخدوم شاه جمال شمس العارفینبندگی شیخ جالل الد 
 ندارد»  ین میانکی مذکور باالبودهی ابن راجی شیخ شهاب الد بن شیخ« : ب.  2
 »فرمایند « می : ب.  3
 گشت» مقابلم « : ب.  4
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هند  يامرا راز مضافات بیانه حوالی کوه در برانغا خانوهسه در نواحی موضع 
 االعیان ةعمد االعیان ملک داد کرانی وةدالورخان عمدالملوك خانخانان ةعمد

ه ند و بداستهورن هر یک در مقامی که فرمان شده بود ایگالمشایخ شیخ شیخ 
ضرب تفنگ حسن خان میواتی سردار دوازده هزار ه وقوع جنگ سه پهر روز ب

 نغز زاغ و ۀار نیز طعماموات رسید و اکثر کفّه ها بود بجسوار که نامدار از ده را
هم میر  رار نهاد که تا شیخ زین صدر وبه فرو  ا سانگانگردید و مبنی فساد را
ود که مارد این فتح را فتح بادشاه اسالم تاریخ درست نوته گیسو که در کابل بود ب

هورن گد علی جنگ و شیخ صباح آن محم ،در ظفر آغازي فرمودم بعد ازین فتح
که درمیان دو آب  ٢لیاس خان فرستادمر بر ایابا فوج بس ١ورچیقو عبدالملوك 

گره ه آخروج نمود کول را گرفته کیچک علی را بند کرده بود بعد از آمد ن من ب
روز شنبه ه ب ،ش را کندیدندستپس از چند روز گرفته آوردند زنده فرمودم که پو

 هورنگشیخ  ياستدعا تجهه م سنه نهصد و سی و چهار در کول رسیدم و بمحرّ ةغرّ
دو روز کول را سیر  ،ها کشید شکشپیضیافتها کرد و  ،او فرود آمدم ۀدر خان
یکشنبه چهاردهم ماه ربیع اآلخر نهصد و سی و چهار شش هزار کس  زرو ،نمودم
بر سر چندیري پیشتر از  هنمود ههمراچین تیمور سلطان  ههورن بگمع شیخ ه را ب

 چندیري هچندیري را به مبادل هی راو و راجنیدمهورن گهر چند شیخ خود فرستادم، 
االول  يهفتم جماد ههار شنبتا چ هنیافت ک س آباد را دادن گفت صلح قرارشم

هصد و ن هسن هروز چهارشنب » فتح دارالحرب خگشت تاری«  : مصرع ،تخفتح سا
خ یحیی منیري در منیر به زیارت مزار شی هسی و پنج سیر نیلوفر دریاي سون نمود

بنگالیان فرمان  در آن نواحی به جنگ هشتم کاراهی دمرا نیز ههورن رفتم، شیخ گ
 هاست رفت هشد هها کشیداین کشتی هامرا در جایی ک ههورن وغیرشیخ گ همودم کن

بودند بد نبود  هگهورن یک سبد انگور فرستادروزي شیخ  .ندنها را محافظت بککشتی
 هخورسندگی شد، روز س هفی الجمل هندوستانو انگور شدن در  هت خربوژهاز ج
دار گوالیار  هباغی گري رحیم داد قلع ههصد و سی و شش گنان همحرّم سن هما هشنب

                                                 
 »خورجی « : ب.  ١
 که» فرستاد « : ب.  ٢
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د غوث درویش گوالیاري بخشیدم و گوالیار را خسرو و شیخ محم ینهاب الدبه ش
و یک روز  ههار ماسال و چ هنهل و بابر مدت چ هشیخ گهورن سپردم و بادشاه ب

هشت بهشت بود روز سابق موسوم به باغ  هک ههار باغ آگرچدر قصر  هعمر دریافت
موافق  رحلت فرمود و ئۀسبع و ثلثین و تسعما هششم جمادي االول سن هدو شنب
بعد خاتم النّ .ایشان را در کابل برده قبر نمود ١ت جنازهوصیبن  بین اگر چه مهلبی
رسیده نصرت دریافته هندوستان ه عرب هم در عهد معاویه ب يره از امراصفابی 

یکی سلطان  اند هط شدلیکن چهار کس سالطین از والیت آمده بر هندوستان مسلّ
چهارم  ،سویم امیر تیمور صاحبقران ،ین غوريم شهاب الددو ،محمود غزنوي

ین بابر ابن سلطان عمر شیخ ابن سلطان ابو سعید ابن سلطان محمد مرزا ظهیرالد
قلیل بر کثیر فتوح  ۀجماعه ا همچو بابر بتیمور مذکور امابن میران شاه ابن امیر 

روز پنجشنبه نهم جمادي االول سنه سبع و ثلثین و ه ب ،کسی دیگر نیافت رکبی
ه نت و خدر آگره بر تخت سلطنت نشستگاه سا د همایون ابن بابرمحم ئۀتسعما
از شیر خان  ۀئم سنه سبع و اربعین و تسعماهم محرّد کامرانی هندوستان نمودهسال 

پنج سال شیر شاه کامران  ،وج شکست خورده بر ایران شتافتخان بر قنّ بن حسن
 ةمع خلیل نبیر ئۀهندوستان بوده دوازدهم ربیع االول سنه اثنی و خمسین و تسعما

 ۀسلیم شاه بن شیر شاه پائین قلع . یافت از آتش سوخته وفاتشیخ فرید در کالنجر 
ت مد سنه مذکور بر تخت سلطنت دهلی جلوس نمود و کالنجر پانزدهم ربیع االول

ن از آ بعد از ،رحلت نمود ئۀین و تسعمانه سال کامرانی کرده در اول سنه ستّ
د عادل سویم سلطان محم ،دویم سلطان ابراهیم ،اقارب ایشان یکی سلطان سکندر

ت سه سال باهم جنگ و جدال دعوي سلطنت مده نام خودها نهاده هر یکی ب
ام نحوست در شهر رمضان ت پانژده سال و هشت ماه ایمد ياضداشتند که بعد انق
باز هماي سلطنت همایونیه بر ملک هندوستان سایه  ئۀین و تسعماسنه اثنی و ستّ

بود که تا روز جمعه یازدهم ربیع االول سنه ثلث  هساخت و شش ماه کامل نگذشت
مذکور وفات در دهلی از بام افتاد روز یکشنبه سیزدهم شهر  ئۀین و تسعماو ستّ
بال  ن ساعتآخش بر خاست ازریتا » مایون بادشاه از بام افتاده«  : مصرع ،یافت

                                                 
 ندارد» جنازه « : ب.  ١
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است  روروز در نسل ایشان بوفور مره قصور سلطنت هندوستان روز ب آفت و بال
د شاه که محمپنجاه و یک سال است  ال از هجرت یکهزار و یکصد وحچنانچه ال

بادشاه ابن جهان شاه ابن شاه عالم بادشاه ابن اورنگ زیب عالمگیر بادشاه ابن 
ن همایون بادشاه ابن بابر ببادشاه ابن جهانگیر بادشاه ابن اکبر بادشاه ا شاهجهان

و چون تمام انام هندوستان هنود  .بادشاه بر تخت سلطنت دهلی بحال و قیام دارد
هون احسان بوده بنابر آرام از سلطنت این جماعه راضی و اهل اسالم ممنون و مر

لت در نسل ایشان سلطنت الی ادعت و دق عبایتوفه خداي تعالی ب ،رضوان است
  . سالم دارد امان وه یوم القیام ب

برادران خود در کشتی نشسته  ۀجماع هورن باگمنقولست که روزي شیخ 
هورن از گشیخ  ،غرق کشتی نمود ياز آنها در دل استدعا دبود شخصی حاس

 مد گفت اوالدسحا ه اي؟م درین کشتی نشستهرمود که تو فکشف دریافته ازو 
 ١ن روز انتسابآ بسیار و همچو تو دیگر کی پیدا و آشکار باشد ازمن همچون 

مت قبل شست و حاری .ر استوی مشهتي پاراوالد حاسد مذکور در پلکهنه به بو
ت و استقرار است که مالزمت ایشان سه هزار سوار هورن اثباگاز امارت شیخ 
شیخ عبدالحق دهلوي در واقعات مشتاقی آمدن ٢عم ياز اقربا اهللا است و شیخ رزق

سیجیبه عهورن تقریبا در اخبار گامیر ماه بهرائچی پیش شیخ  ۀین نبیسد تاج الد
دار مالوه بود هورن صوبه گهورن اظهار و ارقام دارد و شیخ گم شیخ زار دار مالزنّ

ل محمسنگ مرمر ه د همایون بادشاه در مندو وفات نمود و قبر بکه تا در عهد او
رت مخدوم ضود حخصل محجر مزار جد بزرگوار شرقی و متّه کول ب ۀبیرون قصب

وفات حضرت شیخ  ،شاه جمال معروف و مشهور است چنانچه پائین مزار بعینه
ه نهصد و چهل و سه به مقام مندو منقوش نم سم المکرّماه محرّ د درهورن محمگ

دختري که گذاشت قبرش نیز از سنگ مرمر  نهاتعجائب  تاو منقور است و مسم
چه نرت شاه جمال مغفور است چناضمسافت سیزده قدم محجر مزار حه غربی ب
  : نظم
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  ر استیبابر ظه حضرت  ب مقرّ       د خوش امیر استهورن بن محمگ و       
  سواران   بد  هزارش  سه  توابع       سلطان ه  مالزم شد ب در آگره  چو      
  بر  کشته شد اکثر ز جا دستش  ز      بابر     ین ظهیر الد  فوج   سر  که      
  بود  او شان  شیخ المشائخ  دگر       بود    او   االعیان ة  عمد  مخاطب      
  بکشاد   رفته   او   ۀشّپ را  قالع       داد      مین   افغانان   داران   قلعه      
  از تاتارخان گوالیار گرفت او  ه ک      او   ت فگرسنبهل  ز قاسم سنبهلی      
  یکرنگ    دمان   او  شه   نغار ابر      جنگ  شه  کرده با  گسان رانا  چو      
  را کشت او  تا  برد   نزد شاه به       را   گرفت الیاس خان  کول آمد ه ب     

  م محرّ ه غرّ  شه  آمد   کول ه   ب       چهارم    و  سی  نهصد و  سال ه ب     
  سلطان زینت اندوز  خانه ز  شده         روز  ضیافت خورد شه از شیخ دو     

  کرده    تحریر   بابري    ۀواقع ز         کرده   تقریر  د این ی محمجچو را    
  کرد ذوالمن  مندو ه فوتش ب که تا          مالوه هم داشت گهورن ۀصوب چون    
  ه زین حال یدپائین قرب او کنده ب        سال  م نهصد و چهل و سه از محرّ    

 - رن که بود ازو دو پسر بوجود آمدندوهشیخ گاعیانی  رشیخ نظام براد 
جاللی صحیح و سالم بوده  ۀیکی شیخ عالم که اوالدش در موضع نانون عمل

 هورنگشیخ  خترعجائب و د تادویم شیخ مبارك که ایشان را مسم د،سکونت دار
هورن مشهور گصل قبر شیخ شرقی و متّه سنگ مرمر به کتخدا شده بود و قبرش ب

م سو ،ددویم درویش محم ،یکی ابوسعید - ندداست و از ایشان پنج پسر ش
که اوالد هر چهار برادران نیز در نانون سکونت اب چهارم عبدالوه ،خواجه ویس

دویم  ،یکی شیخ سلیم- هپنجم شیخ بایزید که ازو چهار پسر بوجود رسید ،دارد
یکی  - پسران بودنددو ازو که  م شیخ بابوسو ،قداف احمد که نسلش هر دو منقطع و

عبداهللا که اوالد هر  دویم م،اشهیکی  - پسر بوجود آمدند هم دو وشیخ مالی که از
یم شیخ اجمیري بن شیخ بابو که ازو دو .دو برادران نیز در نانون سکونت دارد

د و شیخ مدا و شیخ شاه محم اهللا شیخ حافظ و شیخ امان -چهار پسر بوجود آمدند
د شیخ محم ١ا از اینهاد امنر برادران در نانون سکونت و قرار داراکه اوالد هر چه
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تثنی و ممتاز است و پسر چهارم شیخ بایزید مذکور سمدا محاجی ابن شیخ 
شیخ  يابنا اهللا و شیخ عظمت اهللا ین است که برادرهاي من شیخ رحمتبدرالد
ین ابن شیخ بایزید بن شیخ مبارك ابن ابن شیخ ابوسعید ابن شیخ بدرالد اهللا فیض

ینشیخ نظام الد راجی شیخ هی بن رد بن شیخ االسالم بن شیخ بوبن شیخ محم
دیگر نیز بحسب و نسب اهل اعتبار و افتخار بوده  ۀن میانکی و جماعیشهاب الد

ي الجالل انسال ایشان تا روز ذحق ه در اعیان و ارکان پلکهنه ممتاز و سرفرازند ب
  . ال ماندحم و بالزوال مسلّ

 س سرّهراجی شیخ جمال الدابن راجی شیخ جیون ابن شیخ جالل  ین قد
ی خود ئابن حضرت مخدوم شیخ جمال شمس العارفین نسبت ارادت آبا ینالد

واجه لهره نام را خلیفه و قایم مقام خود خو پسر  داهل کمال بودن هدرست ساخت
 ن محجر جدوبیرو مزار ایشان در مزارها جوار  ، گذاشته در کول ارتحال فرمودند

دس سرّه خلیفه و خواجه لهره ق. استماع اخبار استه خود حضرت شاه جمال ب
بیرون  يمزارها مزار ایشان نیز در ،ین استمرید پدر خود راجی شیخ جمال الد

  . محجر مزار شاه جمال شمس العارفین است
ابن خواجه لهره ابن راجی شیخ جمال  راجی شیخ خجمشه قدس سرّه

ی خود داشته اهل کشف و ئابن راجی شیخ جیون مذکور نسبت ارادت آبا ینالد
   .د کرامات و خرق عادات بودن

منقولست وقتی که عیسی خان فوجدار سرکار کول بن حاجن ترکمان در 
د شاه بن مبارك شاه بن خضر خان زمینداري کول درخواست محم ١زمان سلطنت
ین میانکی بن راجی شیخ جیون هی بن راجی شیخ شهاب الدرراجی شیخ بو

دغا ه ول سکونت و قیام داشت ایشان را بت تمام در کقوه ام بر که در آن ایوذکم
 رکول مقرّ ۀموده سکونت دیگر انسال مخدوم شیخ جمال بیرون قلعنرج از کول خا

ده نگاهداشت که یت بنابر آن عیسی خان مذکور راجی شیخ خجمشه را طلبخسا
 ۀالچار جناب ایشان را اندرون قلعه برخاست پس ب ددر ناگاه در شکم عیسی خان

حضرت مخدوم شاه جمال بحال و برقرار  کول در حویلی اصل مسکن ۀقصب
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مزار راجی  ،هی بصدر مرقوم ساخترگذاشت چنانچه در احوال راجی شیخ بو
استماع و مقال است و ه شیخ خجمشه در مزارهاي بیرون محجر مزار شاه جمال ب

 سویم ،دویم خوند خواجه ،یکی راجی شیخ بده - بودند ١ایشان را شش فرزند
ا نسل ششم خواجه لهره ام ،پنجم شیخ عثمان ،اهللا چهارم شیخ امان ،خواجه جالل

   . ی و پنهانقضمطلقاً و نسل عثمان پسري من اهللا امان
شرقی ه سنگ سرخ به که قبرش ب خواجه جالل بن راجی شیخ خجمشه

 فرزندان دو شمال محجر شاه جمال است ازو و نپیوسته از پنج درخت پیلو که بالی
راجی شیخ اشرف بن شیخ جالل رئیس نامدار  .دویم مبارك ،کی اشرفی -بودند

کول بوده در فرمان سه بندي اکبري مشار الیه و اشتهار است و مواضع جالل پور 
را نیز فرزندان اگر چه شیخ اشرف  ،ایشان نیز آشکار استزمینداري  اشرف پورو 

و  سنگ مرمر غربیه ببودند لیکن الحال به اوالد پسري منقطع االنسال قبر ایشان 
و  باركمشیخ  .محجر مزار شاه جمال است لشماه صل از پنج درخت پیلو بمتّ

شیخ کلّو ابناي شیخ شرف ابن شیخ لعل ابن شیخ عماد ابن الیاس ابن شیخ مبارك 
د و شیخ خجمشه و می انسال او شیخ شاه محمبن شیخ جالل که الحال از تماا

سکونت در ه شیخ عماد و شیخ مبارك ابن شیخ جالل ابن راجی شیخ خجمشه ب
شیخ خواجه لهره که خورد ترین پسران راجی شیخ  .م و بحال اندکول مسلّ

 يابنا اهللا و شیخ فیضحمد و شیخ م اهللاءخجمشه بود از همگین نسلش شیخ ضیا
 اهللا ابن شیخ مصطفی ابن خواجه لهره ابن شیخ امان اهللا شیخ عنایتشیخ عبداهللا ابن 

 اهللا خواجه لهره ابن راجی خجمشه مذکور و شیخ سعداهللا مغ فرزندان ابن شیخ هدایت
شیخ خوند خواجه ابن  .مسطور در کول معروف و مشهور اند اهللا ابن شیخ عنایت

 ،ت شتافتجنّبه را گذاشت و  راجی شیخ منجهنر خود سراجی شیخ خجمشه پ
مسافت سه قدم گنبدي سنگین ه ن غروب و جنوب بیسنگ سفید فیمابه قبرش ب

   . شیخ جمال شمس العارفین است
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ابن خوند خواجه ابن راجی شیخ خجمشه رئیس و  نجهنمراجی شیخ 
ام در کول قیام داشت و در ای ماحکام و انتظام تما ذیفتنه دنیادار نامدار بوده ب

  : ود حکم ثانی دیگري در کول نداشت چنانچه بیتخحیات 
  یست پنهاننکه حکمش بود نافذ      چو منجهن هم از آنها بود اعیان  

ال ام و دیوانیان و عمحکّ« خت او بعینه فرمان ریاست ایشان عهد اکبري مرقوم س
شان کول سرکار حضرت دهلی بدانند که درین وقت فرمان عالی ۀیان پرگنو متصد

المشائخ العظام والکرام شیخ منجهن و شیخ ةشرف ورود یافت که چون زبد
ۀاب اوالد قطب االقطاب حضرت مخدوم شیخ جمال کولوي از اکابر پرگنعبدالوه 

ات و معامالت آن در مهم ۀیام الی غادستوري که آنها از قدیم االیه مذکور اند ب
باشند  میمشی ستاستصواب ایشان مه ب ات رعایامهم نمودند و میپرگنه مدخل 

ه سنه فی شهر ذي حج درین باب تقصیر ننمایند تحریر همان دستوره حال نیز ب
نام خود دیگر نیز بسیار ه نهصد و شصت و شش و فرامین اراضی و یومیه ب

شرقی بیرون محجر مزار شیخ ه سنگ سفید بلندترین قبور به داشتند و قبر ایشان ب
ین ابوالمنظام الداز یک زوجه  ،د مشهور است و ایشان را دو زوجه بودندؤی

دویم دو  ۀقطع تمام است و از زوجنپسري بود عبدالقادر نام که اوالدش پسري م
الحال از تمامی انسال ایشان  دویم شیخ حبیب و ،یکی عبدالمؤمن -پسران بودند

اهللا حبیبد ماه ابن شیخ مصطفی ابن شیخ طاها ابن شیخ پسر خال من شیخ محم 
سکونت ه ی محسن ابن عبدالمؤمن ابن راجی منجهن بجاحابن قطب نظامی ابن 

د رضا ابن شیخ بوالقی اترولی اظهر و روشن است و برادرم محم ۀننیهال در قصب
ب موصوف ید ابن شیخ حبیب ابن راجی شیخ منجهن مردي غرابن شیخ محم

   . شجاعت در کول عجیب است هب
رگترین فرزندان راجی شیخ خجمشه بود رئیس که بز راجی شیخ بده
 .ا بزرگ و اشجع روزگار در کول سکونت و قرار داشتسنامدار ذوي االقتدار ب

رت باري بر موضع دهنساري در جنگ عظیم از ضنصرت حه منقولست که ب
ان بزه چه کیفیت بدین مضمون بندست مبارك ایشان فیل جسیم کشته شده چنا

بیرون و جوار  يمزار ایشان نیز در مزارها ، خوانند میروشان شنیده ام که فباد
تامحجر مزار شاه جمال باالخبار است و ایشان را مسم د خونجا دختر ملک محم
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ار مذکورین کتخدا که شده بود ازو سه پسر ابن ملک جنید ابن ملک عبدالستّ
دویم  ،یکی شیخ نور که اوالدش پسري منقطع و مستور -١بوجود و ظهور رسیدند

ی نظیر که تحریر نمایمبسویم شیخ پنجو ،ن زنده پیرشیخ کم .  
ابن راجی شیخ بده ابن راجی  ن زنده پیرشیخ المشایخ راجی شیخ کم

 ماست و انتظام تمایره انام ب يشیخ خجمشه روشن ضمیر شیخ االسالم و مقتدا
و  خرقهاي مسکن اهل هدر کول سکونت و قیام داشتند و چهار قطعه منازل سرا

 دتنخب و بنا ساملکیت خود مرتّه کول ب ۀو قلع ها هرعایا بیرون و هر چهار درواز
ي انقسام امالك مقبوضه بر دچون اوال سلطان سکندر لو ،نداشتندی نو همچو خود ثا

ه درخواست فرمان پنجهزار و سیصد و سی بیگه زمین ب هندوستان يشرفا امیتم
نام به  ۀجمله ششصد بیگه زمین از سواد قصب نآ کول انتظام یافت از ينام شرفا

نام ه ا بیدیگر اکابر و اصاغر مع حلیات  ۀایشان و باقی بر قاضی و مفتی و جماع
ه مواضع دیگر نیز شنیدم لیکن دایشان دواز ةعلیحد ۀایشان ارقام ساخت و وظیف

همایون  دمهر محمه فرمان شیخ االسالمی و سه مواضع و پانصد تنکه یومیه ب
م سالطین روزگار قرطاس مرام اار و احکخاعتبار نهایت افته بادشاه بعینه دیدم و ب

شد بر آن مهر قاضی وغیره نادرست و  مین و انصرام که مهر ایشان مزیه انام ب
گویند که  .ی درست ساخته سیرت خدا رسا داشتندئشد و نسبت ارادت آبا مین

يها هایشان بر درواز يم هادیل بودند و مدام خالّقائم الو هر ایشان همیشه صائم الد 
نمود  میورود در کول کول قیام داشتند و هر کسی که از مسلمین و هنود  ۀقصب
بود تا وقتی که طعام پخته  میجناب شیخ معروض ه نوشته ب ٢مکان مسافرینو نام 

و  هو انعام نگشتی جناب ایشان افطار روز لهر کسی مسافرین ارساه و خام ب
  : فرمودي چنانچه بیتن لتناو

و فقیر است مطعم شاه  ٣شطسما       ن زنده پیرا ست از انسالش که کم  
بنی عم ایشان جمادي االول سنه  منقولست وقتی که شیخ گهورن در ماه
کول رسیده الیاس خان ترکمان ه نهصد و سی و سه هجري در زمان سلطان بابر ب
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قتل رساند ه که نام و نشان ترکمان ندارد و ب خواست میرا گرفته در آگره برد 
فرزندي خود ه از ترکمان داشت بصغیر هر کس  ؟ن دورندجناب راجی شیخ کم
جاه که رسید ه تی یکی ترکمان ببعد از مد ، ه مرید کردندگرفتند و پرورش نمود

جانب ایشان ارسال ه ن گران بزوه و تیر آهنی ب نکما ۀیک قبض ١ت بیعدناتاز م
برادران ما را  د این کمان آهنی بکشند واالّانفرستاد که اگر زنده پیر  ٢نموده گفته

مذکور  ۀن کمان و تیر که دید و مقولچون جناب شیخ کم .از مریدي خود برهند
گذاشته فرمود که فالن  رسوم تی ۀرا مع تیر کشید و مرتب ند سه مرتبه کماینیز شن
بام در  آن زمان ترکمان مذکور بر چون در ،را زدم نکما ةارسال نمایند ٣ترکمان

ال انسال ترکمان خودها را حن هنگام تا آ شسته بود افتاد و مرد ازنمقام خود که 
 ،ن زنده پیر معتقد و منقاد اندقرار داده از اوالد شیخ کم رنده پیزن ممرید شیخ ک

اوایل روزگار  ر دراسنه نهصد و شصت و سه و یا چهدر ن مرحوم وفات شیخ کم
غربی و جوار محجر مزار حضرت مخدوم ه مزار ایشان ب ،اکبر بادشاه واقع شده

کول در حویلی بر لحد  ۀو اندرون قلع یزار و یتبرك بهشیخ جمال اشتهار است 
نمود و  میی سنگ سرخ رنگ که نهاده بود هر پنجشنبه زیارت انام ایشان مصلّ

ر کرد حضرت باري او را وایشان وي را د ام شخصی کمال نام از وارثاندرین ای
دکن برد که در سراي ه د برآب خوه نیز از حویلی مذکور مهجور کرد و ب

 ةاحکام بر عموزاد ذیفآبکهاري مرد و بعد وفات آنجناب اگرچه ریاست کول تن
 رهایشان راجی شیخ منجهن باالستقالل تمام انتظام یافت لیکن از خداترسی به

نداشت و بعد وفات راجی منجهنن ریاست کول بر دیگر عمو زاده که راجی شیخ 
ت سنگه کروري عهد اکبر بادشاه ا در عمل کنورکیراشرف بود قرار گرفت ام

ریاست  نام هر کسی مهره و ب ترفومار از شیخ اشرف موقوف ماند و طدستخط 
پسري بود شیخ  را رن زنده پیانه درست گشت و جناب شیخ کمه خنیز خانه ب

 است همچو پدر خود انتظام نداشت لیکن تا هم فی الجملهیره عبد الملک نام اگر چه ب
چون فرمان سه بندي  ،ثی خود در کول سکونت و قیام داشتواست انام موریره ب

                                                 
 »مسافت بعید « : ب.  ١
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کام حیات شیخ در اینام ایشان بودنده ا بی ان کول توابع وسکّ ۀن یکی بود و جماعم 
منجهن و راجی شیخ  ام راجی شیخه ننمودم و بعد وفات آنجناب بارقام چنانچه 

ام ه نن مرحوم و باشرف ابناء االعمام و راجی شیخ عبدالملک پسر راجی شیخ کم
 هنام هر یکی فرامین سه هی بد جالل نعمت اللّجنید مفتی و سی قاضی اعظم و مالّ

انسرام  هعلیحد هعلیحد و سه هصد و هشتاد و دون هبندي اکبري مرقومین سن
ل یافتند، مزار شیخ عبدالملک مذکور زیر درخت پیلو به شمال مزار شیخ جما

به غربی و برابر قبر شیخ اشرف مسطور  هیک قبر درمیان نمود همشهور است ک
به نسل پسري منتفی و  هیکی عبدالرّحمن ک -است و ایشان را دو فرزندان بودند

هان است و ج هث خود صاحب فرمان شابه ار همحمد ک هدویم شیخ شا ،هانپن
قام است و در فرمان پدر خود ار همحمد را پسري بود شیخ محمد نام ک هشیخ شا

شیخ ابناء  اهللا و کریم اهللا و اسداهللا و حبیب اهللا نسلش منقطع تمام است و شیخ فیض
کالن  ابهابن عبد الو هشیخ ابن شیخ بد هاب ابن خواجحمن ابن عبدالوها ابن عبدالرّتهیچ

محمن ین ابن افضل ابن عبدالرّو امام الدد ابن جمالی ابن سلیم ذکور و لعل محم
و اسحاق و  ١ارین مفتی و عبدالغفّحمن مسطور و شیخ جالل الدبرادر عبدالرّ

و  اهللا ابناء شیخ توکّلی ابن عبدالواحد برادر عبدالرّحمن مزبور و امان شکراهللا
خود  هر یکی جدبرادر توکّلی مذکور  هو نصراهللا ابناء شیخ بد هوراهللاو ظ اهللا محب
عبدالوههر حال از تمامی پیر نیز گویند به  هن زنداب کالن را پسر دویم راجی شیخ کم

مردي ا اب شیخ اسداهللانسل عبد الوههرا موافق وسعت قرضی ک یسکت هر هل مرو 
  . هم در پیش ننهادداد تمسک ننوشت و تقاضا 

مردي  هابن راجی شیخ خجمش هابن شیخ بد هی شیخ پنجو قدس سرّراج
پیرا ست و از ایشان شیخ کبیر و  هن زندایخ کمبی نظیر برادر اعیانی شیخ المشبزرگ 
پسرانش بوجود تقریر است و قبر شیخ پنجو در مزارهاي بیرون  هانام  هحمز

شیخ گذاشتند یکی  ٢جمال بحسب خمیر است و ایشان دو فرزند همحجر مزار شا
جمال و از تمامی  همخدوم شا ۀقبرش گرد محجر روض هعرف کبیر ک ٣نمکّ

                                                 
 »عبد القادر « : ب.  ١
 »فرزندان « دو : ب.  ٢
 »کمن « شیخ : ب.  ٣
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مع پدر خود عبدالشّکور ابن شیخ نور  هد مشائخ کو محم هانسال ایشان محمد ما
کول  ۀن مسطور در اندرون قلعابن شیخ نظام الدین ابن شیخ منکن ابن شیخ مکّ

بن شیخ پنجو  ١سپید پوست هشیخ حمز دویم راجی. مسرور اند هسکونت داشت
بود ازو شیخ  هشد ههن مذکور کتخدا کبسا بزرگ ایشان را دختر راجی شیخ منج

بیرون محجر  يهل کمال در مزارهاا هد نمود و قبر شیخ حمزنام پسرش تولّخلیل 
  . جمال است  همزار شا

 خوان ههل علم و عمل هدایا هابن شیخ حمز:  هراجی شیخ خلیل قدس سرّ
پدر خود  ٣همچنان هحمز هسبحان بودند و شا ٢هر ایزدو مدام شب بیدار به ذکر ج

شیخ عبدالملک ابن شیخ المشایخت زینب دختر ارا مقتدي دریافتند و ایشان را مسم 
به وجود بود به تقدیر ازو دو فرزندان  هشد هپیر کتخدا ک هن زندراجی شیخ کم

و از اعیان و ارکان کول دهر اوالد  هشیخ عبدالصمد کیکی شیخ ضیاءاهللا، دویم  - نمود
فیمابین دیوارهاي شمالی و غربی  هک هقبر شیخ خلیل مذکور اندرون زاوی ،مشاهیر است

ایشان  ۀت بی بی زینب زوجامشهور است و قبر مسم هار دیواري حضرت شیخ بابوچ
  . به بالین و شمال محجر مزار شیخ بابو مغفور است 

 هفرمان تولّیت ائم همردي بزرگ نامدار ک ضیاءاهللا ابن شیخ خلیلراجی شیخ 
اورنگ زیب درست ساخت لیکن چون در آن  ههر بادشاکول به م ۀپرگن يهادار

آباء و عن جد ارقام یافت بنابر آن برادر خورد ایشان شیخ  هظ موروثی کفرمان لف
 و شیخ ضیاءاهللا به عمر مدت یکصد و بیست ٤عبدالصمد را نیز شریک باید ساخت

 .ت شتافتجنّه ست سال گذشت بیهد اورنگ زیب قریب باز ع  هبود ک هسال رسید
جمال فیمابین قبر راجی  همزار شادرخت پیلو به شمال محجر زیر  قبر شیخ ضیاءاهللا

بال محال است و ایشان را شش فرزند بودند لیکن از  شیخ اشرف و شیخ عبدالملک
نسل  هد هر چهار برادران بو بالقی و علی محمد د و فتح محممها شیخ نور محنآ

                                                 
 ندارد» پوست  سپید« : ب.  ١
 ایزد» حضرت « ب .  ٢
 پدر» همنام « : ب .  ٣
 »  شناخت « باید : الف.  ٤
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 هورقبرش اندرون گنبد شیخ جمال مش هک اهللا منقطع و افقد و پنجم شیخ امان ١پسري
گنبد  ةشرقی بر دروازه هاردیواري بقبرش اندرون چ هک اهللا ششم شیخ فتح ،است

 اهللا هی ابن گوجر ابن شیخ امانایشان شیخ ننّمذکور است و الحال از جماعۀ انسال 
ابن ضیاءاهللا مسطور  اهللا ابن فتح اهللا ابن شیخ ضیاءاهللا و شیخ جال ل الدین ابن حبیب

   . ول بحال و برقرار اندبر ارث موروثی خود در ک هر کس باقی کاهر چه
همردي عزیز در کول سکونتی ک مد ابن شیخ خلیلراجی شیخ عبد الص 

ساخت و عمر گرامی تخمینا به صد و  میداشت به ارث موروثی خود اوقات بسر 
 هزار و نود و دو هجريیک ههر چهارم شعبان سنبه وقت ظ هباشد ک هپنج سال رسید

 ةشرقی به درواز ةچبوتر ن براورنگ زیب وفات یافت و قبر ایشا ههد بادشاعدر 
 ملحقین به دیوار گنبد مذکور هو از دو قبور کساخت  گنبد حضرت شیخ جمال مقرّر
ت به دو دختر شیخ عماد اوالد حضرت اهور و مسماند به شرقی قبر ایشان مش

شیخ عبدالصمد مذکور است وفات ایشان بعد دو سال  ۀزوج هشیخ بابو مغفور ک
 هبست و دویم ذیقعد هوقت نیم شب پنجشنبه هر خود باز وفات شو هما هو س

به شرقی دیوار گنبد شیخ بابو  هقبر ایشان در اثناي را ههور رسید کظ واقعه به
دویم  ،یکی شیخ خلیل ،وجود مشهور انده هار پسران بمسطور است و از ایشان چ

در بیان آرم هچهارم شیخ جعفر ک ، مداري خسویم شی ، نشیخ کم .  
ع از ی و متشرّمد مصلّعبدالصبزرگترین فرزندان شیخ  راجی شیخ خلیل

انام را راضی داشتند و به عمر  همرام هم ياستقضاه رکان کول بودند و بااعیان و 
و  هزاریک ههم رمضان سند هشب جمع هیکپاس گذشت ههشتاد و چهار سال رسیدند ک

عالم وفات یافتند و فردا  هجلوس شا زسال پنجم اه هجري ب هیکصد و بست و س
 ۀصدر جزو دیگر جماعد قاسم ممح و٢يوهرمارقل قاضی محمد عا هبه روز جمع

غربی به دروازة  ةمدفون ساختند، قبر ایشان بر چبوتر هخواند هکثیر نیز نماز جناز
 شهرت کماله هور باز دو قبور به شرقی قبر ایشان مش هگنبد مخدوم شیخ جمال ک

درین  للیخشیخ عبدالجلیل پسر بزرگ شیخ  -است و ایشان دو فرزندان گذاشتند

                                                 
 ندارد» پسري « : ب .  ١
 »هروي « عاقل : الف.  ٢
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 اهللا علیمشیخ  .تسنامدار اهل اعتبار ا ئیارث آباه روزگار از اعیان و ارکان کول ب
پسرش بر  اهللا منصبدار و شیخ احسن همحمد شا هبن شیخ عبد الجلیل در سرکار بادشا

خوردار، عطاءاهللا پسر خورد شیخ عبدالجلیل مشغول به کشتکار، شیخ اسمعیل 
 اهللا فرزندان ایشان نوکر فوجدار و پنجم شیخ فیضهار پسر دویم شیخ خلیل و چ

  . مدار کار بودند  هنیابت قضاي کول مدت پنج ما هب
 هپسر دویم شیخ عبدالصمد مرحوم والدت ایشان در سن راجی شیخ کمن

هجهان است و ایشان به سال ششم زمان سلطان شا و دو هجري لهزار و چهیک
ت هم فوص اهل خود نمود هبه وج تساخت صرف اوقا میکه  هقلب هکشتکار د

 ههارشنبآخر روز چ هباشد ک هرسید دهی دریافت و عمر گرامی هشتاد سال ننا
 سال چهارم سلطنته بست و دو هجري ب هزار و یکصد ویک ههم رمضان سندوازد
هم رمضان اکثر انام سیزد هعالم به جنّت شتافت و فردا به اول روز پنجشنب هشا

ر باخت و قبر ایشان مدفون س هخواند هنماز جناز ماژدهام تماه خاص و عام ب
مسافت بست و شش ه هاردیواري بملحق به دیوار غربی چاندرون و  هک هچبوتر

مذکور  ةبر چبوترو هال است زیر درخت نیم نون جمال هر شااقدم از محجر مز
شهور است هاردیواري قبر ایشان مقبور اند به شرقی و سیومی از دیوار چ هبرابر ک

ت صاحبنی دختر عبدالواو وفات مسمن مغفور است  ۀزوج هاب کهشیخ کم
بست و سویم شعبان و قبرش نیز به غربی و متّصل قبر شیخ کمن مذکور است و 

  .گذاشت به سطور آید منظور باد هد را کها پسر خود یار محمتن
 پسر سیوم شیخ عبدالصمد نمازي و ریاضی به نادراي اوقات گذاري شیخ مداري

و هفت  هفتادرا دریافت و به عمر  هالفاقۀلیلمعراج الفقراء  هتا اکثر درج هداشت ک
 هبعد روز سیوم برادر خود شیخ کمن مرحوم به اول شب یکشنب هبود ک هسال رسید

 تخت رحلت ساجنّه هجري بهزار و یکصد و بست و دو یک هان سنضهم رمشانزد
قبر شیخ کمن ساخت و الحال از تمامی انسال  ةشرقی پائین چبوتره و قبر ایشان ب
محمد یوسف برخورداري خود و عبدالصمد  ر بن شیخ مداري معایشان شیخ کبی

الفقر  ۀبرادري به وسیل ۀکس در جماع ههر سبن شیخ مداري مذکور  هبن حمز
  .  حضرت باري به رزق یاري کند تا جاري باشد هعمر گذاري دارند ک فخري
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 هخوردترین فرزندان شیخ عبدالصمد بود صرف روزگار ب هک شیخ جعفر
هشتاد و دو نمود و به عمر  میاکثر اوقات تالوت قرآن مجید  .هردکشتکار خود ک

هزار و یکصد و چهل یک ههفتم رجب سن ههر روز دوشنببه وقت ظ هیدسسال ر
رحلت فرمود و هیچ فرزندي تولّد ننمود و قبر  همحمد شا هشاهجري در عهد باد

هال در باغ نون هکول بر چا ۀبه شمال بیرون قصب هایشان از مسافت نیم کرو
نام دارد و از مرام  ههوسی پورمقام مدفن ایشان در عرف عوام گ هایشانست ک

از انسال راجی شیخ جیون بن شیخ  هر گشت کارقام کالم صدر چنان واضح و مقرّ
 وجوده هل کمال عالی مقام بجالل الدین اکثري مردم دنیادار نامدار صاحب انتظام و ا

نیز از  ههور اند و احفاد این طائفدر کول مش هرسیدند قبور این جماع هو ظهور ک
 سکونتاکثر به  هبود هابتدا تا حال بطن بعد بطن اعیان و ارکان بی شک و بال قصور ک

و نانون  همواضع پلکهنه ها در حوالی کول بکول بحال و برقرار اند و بعضی از آن
قاضی ابوسعید ابن قاضی  ۀنام نبس هد شاها محمجاللی و یک کس از آن ۀعمل
هال ننی هاترولی ب ۀاب در قصبین ابن قاضی ابوالقاسم ابن قاضی عبدالوههیرالدظ

  :ابیات  هخود سکونت و قیام دارند چنانچ
  و باهر ١هرظا هکرامات این هم      هر در کول  ظا ههممزارات  این     

  اعیان هبطن گشت بعد  بطن ه ب       کول است اکثر از اوالد ایشان ه ب    
  اترولی   در   ٢هم ننوان هپلکهن       ی لها در حواسکونت بعض از آن    

دراجی شیخ یار محم ن ابن شیخ ابن شیخ کممد مغفور والدت عبدالص
هزار و یک هاورنگ زیب سن هسال ششم زمان بادشاه رمضان ب ةایشان اول شب غرّ

 د شاهیارقام و انصرام فرمان محمه هور است و بظه ب کول واقعه هجري ب ههفتاد و س
هی از زمین به گز ال هسوو پنج ب هبیگ هو ن هاطغراي طالئی موازي دو صد و پنجه ب

 از استصواب نواب حیدر قلی خان هکول به تقیید نام قطعات دلکشاي ک ۀسواد قصب
 در شان نواب موافق دید و دو بیتی ههور اند چنانچمش هب شدهی مرتّمیر پیش بادشا

  :به خاطرم رسید، ابیات 
                                                 

 و باهر » مشهور « : ب.  ١
 در » یک « : ج.  2
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  هم کان احسانخمیر سخا است        امیر شجاع است حیدر قلی  خان         
        مردان هبرکت علی حضرت شا هب    دو جمع اند وت درآن هرمرّ تفتو  

 ذي الجالل هجري است بحقّو یک  ههزار و یک صد و پنجایک هو الحال سن
و  به قوت کمال مشی و مرور دارند هک اند هرسید هعمر هفتاد و هفت سال چند ماه ب

ایشان تا یوم ال قصور به حضور و سالمتی  هبه رب غفور مستدعی و مخطورم ک
 راجی شیخ عالمیکی  -فرزندان دارند هو ایشان س ایمان مسرور و مغفور باشند

 هدر باطنی قدوم آوردند ک ههري نمودخوردترین فرزندان است کسب علوم ظا هک
به سکونت حوالی  هگرفتند ک هاز اقرباي خود گوش همجذوب و  محبوب بودتا 

از ابتداي عمر قلیل بر  هک راجی شیخ حسندویم . و منسوب اند مسموع اجمیر
تکسیب شرح تهذیب قال و ه سن بحد طالع بن شیخ نیل و محم رسبیل کشتکا
بعد  هد کپسر اول شیخ یار محم دهذا راجی محم ۀف نسخمؤلّسویم  .قیل دارند

هجري هشت  هزار و نود وسنه یک هدویم ذي حج هشب دوشنب هري گذشتهدو گ
دو  هاگرچ .هار فرزندان انداورنگ زیب به کول متولّد شدم و مرا چ هدر عهد بادشا

ي ها هبسند قطب دویم محم ،د غوثآنها طفل لیکن دو فرزندان خود یکی محماز 
ت  هولی کرمانی به بلوغ ک اهللا نعمت هحضرت شا ةد غازي نبیرسیدارم موافق مشی

چون نسب فقیر . از کجا آرم برین زار زارم هچارهردو ندارند علم  ةهرپروردگارم ب
 شیخ جمال کولوي انضماماز مخدوم  هواسط هبصدر تحریر گشت به دوازد هاز نثر ک
 شمس العارفین غزنوي هاز شیخ نظام الدین ابوالمؤید و خواج هبه چندین واسط هگرفت
هل اعتبار یار کبار امین امت به اخبار حدیث ا هاز د هجرّاح ک هحضرت ابو عبیدبه 

  : نظم ، تماخنظم ارقام سه ق نثر بفو موا دصریح انتظام و قیام داراست بالتّ
  

دشنو کرسی نسب راجی محم  
  

    

  دمحم ١پدید او گشت از یاري
  

اعیان دن بوپدر او شیخ کم  
  

  عبد الصمد این نیست پنهانخلف   
  

  پدرش مقتدي بود اهللا خلیل
  

  دي بودتهم هاز شیخ حمزخلیف     
  

  هبود او شیخ پنجو نام پدر
  

  هبا کام بود هولد شیخ بد   
  

                                                 
 محمد » یار « :ب .  ١
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  بود پدرش محتشم عصر هخجمش
  

  به دین و دنیا اندر کول شد حصر  
  

  هتراست و م ههرل هپدر وي خواج
  

  ین پدر او زوست بهترجمال الد  
  

  راجی لقب داشت يمادر جدز     پدر او شیخ جیون خوش نسب داشت
  

  مانکپور ١سید هراجی شا هک
  

  هوراب امش به عالم بود مش  
  

ین پدر وي ذي جمال استجالل الد  
  

  پدر وي حضرت شیخ جمال است  
  

  زمین است ر بر روهخرقش مشته ب
  

  شمس العارفین لقبش مبین است هک  
  

  او ز افراد زمانی هبه درج
  

  مبین و مثبتش بحرالمعانی  
  

  پدر او شیخ عبداهللا خوشخو
  

  حضرت نظام الدین خلف او از  شد   
  هورلقب آن بوالمؤید بود مش

  

  ز غزنین آمد اندر کول پر نور  
  

  مزارش با قبور اوالد اکثر
  

  هرۀ کول است اشغربی خطّه ب  
  

  که بنده چهارده اعیان ز اجداد
  

  بدارد واسطه با آن ذي االرشاد  
  

  همجمال الدین پدر او مرشدش 
  

  لقب او بوسعید بود فافهم  
  

ین پسر اوزبو نصر جالل الد  
  

  جمال الدد پدر اوین ابو محم  
  

  جون تاج العابدین القاب او شد
  

  تاج االولیا انساب او شده ب  
  

  عبدالرّحمن هخواج هخلف حضرت ک
  

  به شمس العارفین غزنی لقب دان  
  

  فیض آیاتمزاراتش به غرنین 
  

  مرادات هر اهل حاجات وز ب  
  

  چو داعی با وسایط نوزده کس
  

  سمنسوبست و پس ب هبه حضرت خواج  
  ابو الفضل هپدر او حضرت خواج

  

  در نسل اهللا حریق هخلف خواج  
  

  پور است اهللا غریق هوي از خواج
  

  است رهل نوپدرش ا اهللا بزیق  
  

  احپدر او بایزید است مرد فرّ
  

  کان بوعبیده جرّاح خلف اصحاب  
  

  هراشراف قریش او بود چون ف هک
  

  هم ازین ظهر تاجداد نبی اس ز  
  

  قین استیهشتی بالیار ب هد ز
  

  امت پیغمبر را امین است همه  
  

  یسان است در شامب ١همزار ایشان ب
  

  به جنّت منتظر رضوان به احکام  
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  پنج و بست واسط این مولّف هب
  

  تالّف به آن سلطان دین دارد  
  

  انساب عالم هچنین است سلسل
  

  کرسی به کرسی تا به آدم همه  
  

  خداوندا به حق این بزرگان
  

  مرا در عشق خود مسرور گردان  
  

  ریزشراب شوق خود در کام من 
  

  ایشان بر انگیز ةمرا از زمر  
  

ر یکی هالسالم تا دم غالم قلم رقم کشیدم آباي  هچون از حضرت آدم علی
اولیا دیدم بنابر آن از جماعۀ مسلمین خصوصاً از انسال مخدوم شیخ جمال پیغامبر و 

عرض و  هایت انفصال رسیدهبه ن هنسب ایشان درین نسخ هک شمس العارفین
امتیاز هر یکی با یکدیگر  ی ویناساشبراي ٢فسار نسبار و استهالتماس دارم که اظ

بندگان پروردگار انسال یک پدر و مادر خود  ههم هبراي افتخار چونک هساختم ن
ر و مادر باشد تفاخر و سل یک پداز ن هآدم و حوا باشد آشکار اند و کسی ک هک

  : اتابی هطعن نسب بر دیگري مناسبت ندارد چنانچ
  

  زندتفاخر ور هنسب آدمیانی ک هب
  

    

  دور افتادند هدانش و انصاف چ هاز ر
  

  نسب بر دیگر هنرسد فخر کسی را ب
  

  زادند اصل ز یک آدم و حوا  ٣در هچونک  
  

 منسوب به اصل واحد اند محض براي تعارف نه براي تفاخر هو شعوب و بطون ک
 اهللا کبار بر نسب بالل حبشی موذّن حضرت سیداالبرار صلّی ۀروزي صحاب هچنانچ

 اسهاالنّتعالی یا ای هقولزل گشت نا هداشتند آیۀ کریم هعلیه وسلّم به طعن اشتغال ک
ا خلقناکُنّام میعنی آدم و نثیاُ ن ذکر و ه و ب عوبا و قبایل لتعارفوام شُجعلناکُ وا حو

 هچنهیزگار ترین شما است چناپر تعالیینزدیک خداه ترین شما ب٤تحقیق بزرگوار
علیم خبیر و روي عن جابر بن عبداهللا  اهللا اتقاکم انّ اهللا تعالی انّ اکرمکُم عند هقول

وسلّم فی اوسط ایام التّشریق  هعلی اهللا صلّی اهللا قال خطبنا رسول هتعالی عن اهللا رضی
فضل لعربی علی  الو انّ آبائکم واحد م واحد کُرب نّاس اها النّالوداع فقال یا ای خطبۀ

قوي بالتّ السود علی احمر االّ ال عجمی علی العربی و ال الحمر علی اسود ال  عجمی و
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علیه وسلّم شرف االنسان بالعلم و االدب  اهللا یبی صلّالنّ اتقکم و قال اهللا اکرمکم عند انّ
ما ذا اکتسبت و ال  مۀال بالمال والنّسب و فی المشکوة یا بنی آدم انّ مسؤل یوم القیا

هم یومئذ یتساءلون و بینتعالی فاذا نُفخ فی الصور فال انساب  هیقال لمن انتسبت، قول
اعملی اعملی  اهللا کی انت بنت رسولتتّ ال هوسلّم یا فاطم هعلی اهللا یبی صلّقال النّ
 هانسال مخدوم شیخ جمال روشن ضمیر از ابتدا تا شیخ کمن زند ۀو جماع .اعملی
 هعبدالرّحمان شمس العارفین اشتغال داشت هنسبت ارادت آبائی خود خواج هپیر ب

فقر و فخر ازین  ۀپیر چون طریق هن زندبودند و بعد وفات شیخ کمهل کمال ا
هرائچی ب همحمد ما ١از اوالد سید میر همردم عهد اکبر بادشاثر است اکبرخ هطائف

عالءالدین شکر مرید سید  هد ماچون میر محم .دست ارادت خود درست ساخت
 عبدالرّحمان شمس العارفین هاز خواج ههار واسطخود به چ ةبرس جیپوري موافق شجر

ه هرائچی بب همامیر محمد  ههار است کاالسرار اظةغزنوي خالفت داشت و از مرآ
دریافت بنابر آن فی الحقیقت  هنیز استفاد هصحبت مخدوم شیخ جمال کولوي رسید

تا از  همخدوم شیخ جمال باید شناخت ک ٢آبائی انسال حضرت ةهم شجراین 
انام تا حال جاري و بحال  ٣ایشان موافق رواج و ارساممدت دو سال فیمابین 

  :ابیات  هاست چنانچ
  ارشاد شمس العارفین ۀسلسل

  

  باي یقینآن بود کم هتا ب  
  

   هبعد از ایشان  در آنها مجهل
  

  هگم کردند شمسی سلسل هتا ک  
  

  ي رشیددهرائچی مرب همیر م
  

  یدهاکثر مردم ز اوالدش ش  
  

میر غالم محمد بن سیءد عالد غالم حسن بن سیالدین بن سیین بن د رکن الد
سییند تاج الد بن مبارك بن سید احمدد محمود بن سی بن سید د مسعود بن سی

تاج الدین بن سیۀف نسختسلیم و رضا مصنّه اهل فقر و فخر ب د بهرائچید محم 
 د و به عمر شصتاحوال االصفیا صاحب کمال به شرافت و نجابت عدیم المثال بودن

هزار یک هسن ههم ذیحجري روز شانزدهبعد مرور یک گ هبودند که و دو سال رسید
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 جد خود میر محمد ۀل فرمود و قبر ایشان در روضاهجري وص هو یکصد و سی و ن
جی  هد شایکی سی - ر نمود و دو فرزندان گذاشتندهرائچ مقرّب ۀبیرون قصب هما

هد راجی محمد در ع هدرگا ةچون بند. مقبول کونین اند هدویم میر غالم حسین ک
لت ادععبادت و ه هل تخت با ههی وقت کاورنگ زیب متولّد شدم ز هبادشا

انام از آرام به نوعی سخت نبودند و ممالک  ۀام جماعو مرور ای تنهایت نیکبخ
 پیر محمد هشا هد چنانچوون و معمور بحهندوستان از بس بزرگان خدا رس نیز مش

هانپوري و عبداللّطیف بر هد حسن رسولنما و شاسیو هو  اهللا سلونی و شیخ بایزید
شاه مرتضی  ري وسد هاشم جلیمیر محم شاه دوال دریائی و ها وحسین دهد هشا
دیگر نیز اهل کمال عالی مآل بودند چنانچه جماعت  د الدنی وحاجی شیخ محم و

  . یان آوردمبرور در ه ضد شریف را بصبور محماحوال بعضی بصدر گذشت و شاه 
ۀقصب بور زمیندارشاه عبدالص نسل جعفر  ی میوات که ازحر نواجهج

ري مسرور بودند که ناگاه بعد از مرور هاظیل علوم صتحه دا بتبااست در  ارطی
ه م واقع بعلیه وسلّ اهللا یدالمرسلین صلّشریف تلقین ازدواج سی هفتده سالگی عمر

سدود م را خود رةجحنید که شان چندان ایش ضتریا ت ودعبا ،دگردی ظهور
خاطرم ه موافق آن بیتی ب ،یکسال کشید ۀشرب چلّ اکل و ساخته بغیر ازمضبوط 

  : تیب ،سیدر
  

  داشت قیام بورصریاضت ه ب
  

    

  مامتسال  ه کردیکی چلّ در
  

شته ذگهري گسه ه سال عبور نموده که به س بور به شصت وعمر گرامی عبدالص و
وفات  ورپدوازده هجري در برهان و دصکو ی یکهزار هشب دوشنبه هفتم شعبان سن

در  رججه ۀیرون قصببه روم کیمسافت نبه ایشان آورده زة اجننجا آاز  یافت و
  . فون ساختدکور مذم ١ۀچلّ ةحجر

 غنا رسیده  و ل فقراکمه ب ،ري بودههاظجامع علوم  یلد شریف نارنومحم
هر  نلم زمااو سلطان ع دید ته ایشان رافر نایشا ۀانه خشاه عالم در نارنول بداپتا  که

ار شنبه بست هروز چه ب ،مودنفر رایشان اختیا دود نمخورفاقت هم جنس  غۀمبال چند
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 ري وفات یافت و قبرش نیزهجیک  ل وهچ و دیکص و رزاهسنه یکشعبان  دویم و
  . نول ساختردر نا

  
ثقات و حوادث روزگار  يامرا ضال وف ا وهوالدت و زیارت مزارات فق ١بیان

  : داجی محمرسه سال عمر  ت پنجاه ومد تفصیل وار
 هجحشته شب دوشنبه دویم ذیذدو گهري گ د بعدراجی محم هف نسخلّموچون 

کول  ۀقصبه نگ زیب براو شاهداپد هو هشت هجري در ع نود زار وهسنه یک
م که داسی رسیده بونحرف شبه مین کول از معلّ ه سالگی عمرددواز د شدم تامتولّ
داتعالقه اسه رگ بزا بساه بپندهلوي فضیلت  د عبداهللاسید افضل ي حافظ محم

علم  کول تشریف فرمود وه مهابن ب ۀعملته پرا٢هتدار پبد سعید منصولد محم
سه  دو ،گره رفتماالً به ن اوز آبعد ا . وجه احسن ماخوذ نموده صرف از ایشان ب

 جامع علوم که درنجابی پد اشرف حافظ محم ،ماه خوانده در سکندره راو آمدم
 ،کول آمدمه خود ب ۀخانه تفید شده بسسه ماه از ایشان م کن داشت دوسجا مآن

 د حاجیهار ماه از محمچت سه مد و تمفقصبه بیرون ربه ت اندکی مده ن بآ بعد از
ه خورج ۀقصبه ت بدر اندکی مد کول آمدم وه وء خوانده باز بضي کافیه و یزتبر

 نجا سکونتآاستعداد و نکته دانی تمام در ه کیانی که بکخان افغان  يمصر . رسیدم
 نجاآاز  از ایشان سند گرفتم و نقول نیزقدري عقول و  و ونحو قیام داشت علم 
پلول که رفته بودم در  بۀقص جواري درسو  ه مواضع جهاجراره براي هفت روز ب
د هئل عااو ن درآبعد از ،کول آمدمه خود باز ب ۀخانه از خورجه ب خورجه آمدم و
نواب عاقل خان  ةخواجه خواهرزاد رهش ۀخانه ب تم وفدهلی ره شاه عالم بادشاه ب
کول آمدم و قدري مانده ه دهلی خوانده باز به سه چهار ماه ب سکونت گرفتم و

مسجد اکبري  .سیدمراجمیر  لشکر بادشاه درا د بار محمیر خود شیخ دهمراهی پ
هر روز و  م وتن سکونت گرفآ در سنگ سرخ رنگ است هفت روزه ب بکه مرتّ

شب بالناغه زیارت حضرت خواجه معین الده بجا ه کما حقّسرّ سین چشتی قد
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از  باز نجاآم از دسیرسور جور به منتّراه چه شاه بدنجا همراهی لشکر بااز آ ،آوردم
ت دو مد کول آمدم وه ین و آگره براه اجه قبله گاهی خود بی اختیار گردیده ب

 د قطبسی ۀمدرس در راپوه ۀقصبه ن بآ از عدب ،قال ماندم عدم قیل وه سال ب
د عبدالکریم مرور نمودم که سی يد فرید ابناسی رید ومد د عالم و سیسی و ١عالم
رسوم خبرگیري ه ممتاز ب مستثنی و کوره را جامع علوم وذمي ار برادرهاچههر 

 يهندوستان جا یک مدرسه باشند در صد کس که در يبالط ۀطلبه دیدم و جماع
شاه  ،متسراده رف ۀلدن عملموضع اُبه نجا مانده آ درت یک دو ماه مد .دیگر نشنیدم

و عجائب دریافتم  ین زاهد را بزرگیفخرالد يها هد نبیرحاجی شیخ محم ضی وتمر
برخاسته نجا آلدنی اکثر شرح وقایه خواندم از میان اله بخش ولد شاه مرتضی اُ از

به دو بود  گارزیهپر ٢قیمتّ د مفتی رئیس نامدار وه که شیخ سلطان محمتمیر ۀدر قصب
 اهللا نایتعلت پناه شیخ یضف وقایه از حشر ۀمتقدري ت وي ماندم وۀ سه ماه در خان

شاه  ین زاهد وخرالدفحضرت  ۀکمتبرّ يارهبدین تقریب زیارت مزا. واندمخ
ماالمال  شیخ طیفورشیخ محمود و  لدنی واُ دان شهیغاف هی وتیر میرپ ٣رضخ
 یدس و ینو شیخ احمد برنی و خواجه لعل برنی و موالنا کمال الدهاولی وال تگ

سکندرآبادي وم درویش خدمو ي رین خورجوي و شیخ احمد سجواحمیدالد
ت کبیر و ن که ازین فقیر محبیخ کمشی جرا من م و چون جددل نموصبارها حا

ه بهر روز پنجشنپوقت دو ه ایشان ب ریخمرض ا در ءدعاتیر داشت موافق اسثک
کول ه ه بتیرمده از بنهجري  دو یکصد و بست و دهم رمضان سنه یکهزار وزسی

فاتحه خوانده غم دیدم که قبرش شنیدم یک روز پیشتر ه ب دخو وفات جد ،رسیدم
م پنجم محرّ بست وبه شب  انه رفته سکونت گرفتم وبه خ آنبعد از ،لم کشیدما و

پنجم سالگی عمر  ست ویشروع به بست و سه هجري ب و یکصد و سنه یکهزار
 بسنل تفصیولی کرمانی که  اهللا عمتنرت شاه ضح ةد غازي نبیرسی ردخته ب

قریب یکسال در کول مانده همراه  عقد نکاح خود کردم وشت ذایشان بصدر گ
لشکر بادشاه روانه شدم ه د و راجی حسن بر خود راجی شیخ یار محمدو برار پد
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دگر سر راه  يشاه شرف بوعلی قلندر و بعضی مزارها راه زیارت مزار ياثنا در و
ل شب او هالهور رسیدم شاه عالم بادشاه به که ب وقتی .الهور نیز حاصل نمودم

رحلت ساخت  تنّبه ج چهارت و سب و یکصد و م سنه یکهزارم محرّبیستدوشنبه 
درگاه  ةچون بند .فتیابادشاهی در ١لمان شاه عبجهاندار شاه  دین محممعزالد و
حضرت  ةیربدور نالصردصمد خان لصن عبدان بجناب عالیجاه ذکریا خاه ب

د که تا ت فرموایهنامیرانه  خواجه عبیداهللا احرار مالزمت نمود الطاف کریمانه و
مت احتساب دخه مهر قاضی عبدالحمید خان گجراتی گرفته ببه من  ۀامتحان نام

ه شت که سلطنت هندوستان بذنگ یکسال تمد . و خطابت کول سرفراز نمود
بنده براي  ،ر گشتلم بادشاه مقرّااه عان ابن شن بادشاه زاده عظیم الشّبا خ سیررّف
دور د افضل خان صدرالصاز سی ٢دهکردهلی مرور ه کور بذجاي خدمات مب

ه یک روپیه به رخ غلّنن روزگار در تمام اقلیم هندوستان آ چون در ،مالزمت نمود
 و اشکال بود بنابرین رعذّاز خرج اموال نیز مت ت بغیرای خدملاحو ب آثارسه 
م شیخ جمال ملحوظ وتصور و خیال مزار حضرت مخد یهر شبالچار  یچرخ

اب داشتم که ناگاه شبی جنآنه استدعاء کامیاب ب انکسار رجوع و عجز وه داشته ب
هو و دور موافق بشارت بعینه صدرالص فرمود که تا فردا ود نمود وخ جمال مبارك

 مهر بهثانی  ن بارم ٣ۀامتحان نام ر نمود وحال و مقرّه دمت بخدستور سابق ه بهو ب
بحال خدمات مع عیال  استقالل وه بنده ب چون ،ویت خان ممتحن گرفته بوددف

م شب یوقت نه د غوث باشتغال داشت پسرم محم صرف روزگاره خود در کول ب
د بادشاه هع در ريجت هفست و هبیکصد و  ال سنه یکهزار ویکشنبه هفتم شو

آورده اوقات گزاري  حضرت باري بجاشکر  یافت که تا دلّتو رخ سید فرّمحم
قلین از حضرت غوث الثّ ةیربم نهاشد حضرت میر محممابین داشتم که درین 

 ،از آنجناب درست نمودم ارادت خود شریف فرمود عقدتکول ه جلیسر ب ۀقصب
د شاه ابن بادشاهزاده د بچند سال بر سریر سلطنت هندوستان محمچون بعد از تولّ

وقت یک پهر ه ت که فرزندم شیخ قطب بسعالم بادشاه نشجهان شاه ابن شاه 
                                                 

 »بادشاه « عالم : ب.  ١
 »نموده « : ج.  ٢
 »یافته « امتحان : ب.  ٣
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سه  سی و و یکصدو زار هباقی مانده روز جمعه بست و چهارم شعبان سنه یک
 جناب حضرته بنده چون ب ،د گشتد شاه متولّد بادشاه محمهع يداتاب هجري در

و  زیارت مزاره ر بوز مرور شب و ایت اطاعت و اعتقادهمخدوم شیخ جمال از ن
اشت روزي ازین گنهگار اعمال داشتغال  ایشان نیز رةونم ۀخطور و خیال روضه ب
غصه ه ب ه دید وعواق رد ارناگاه جناب حضرت شیخ جمال  درسی به اصداره عنیش

نهایت خجالت کشیدم  ،ر نمایمرا سرخ نموده فرمود که ترا تغی مبارك خود ةچهر
 قلین کهچون جناب حضرت غوث الثّ . شدم ار گرفتارقهرالقهه ت باندکی مده ب و

ه توجه بود ب هدار و نشان دابب اخاخوه ب رروزگا ۀفیمابین زمان پیشین ازین حادث
 الچار دم وشر تغی١تگاري یافته بودم که از خدمترسدشواري بیشمار ه جناب بنآ
 سی و یکصد و ار وزع اآلخر سنه یکهبیسه شنبه بستم ر روزه یار بوده بختبی ا و

 ةرمنو ۀضوره ب الاو لی شدم که تاهده ب هشده روان رشهر کول بدشش هجري از 
 قاضی حمید ناگوري زیارت مزار ایشان و سیدم ورین بختیار الد حضرت خواجه قطب

ین مبارك غزنوي امیر دهلی و حضرت بی بی ساران و شیخ االسالم امیر نورالد
دهلی ه ب باحالصشب کردم و علی  نجاآ و در مآورده عرض احوال خود نمود بجا
ثر پنجشنبه کاه ب ت دوازده سال در دهلی ماندم که تامدر د وررضّر نموده بالومر

علیه  اهللا صلّیر بغمیمقدم پاي چپ مبارك پ نگر طواف قدم رسول که سنگ زرد
وم جهانیان و تاریخ دمخ مۀسفرنا رد معرض قبول رسیده حاصل نمودم وبه م وسلّ

 اري مخدوم جهانیانبخد جالل ب است که سیي مکتووبدالحق دهلمنتخب شیخ ع
طواف  و اند هدهلی آوردبه سول بر سر نهاده رّبیت ال در زمان سلطان فیروز شاه از

گویند  .نمودم میکه واقع در مسجد جامع دهلی است ز رت نیضمبارك آنحموي 
 روز عیدینه شریف ب آثار ماخد از بادشاه بیجاپور دریافته و بکه بادشاه اورنگ زی

 آرندبر  می م نیزلیه وسلّع اهللا یمبارك صل٢ّاسترگ پاي نسنگ سفید ره قدم مبارك ب
هم رسیده لیکن باورنگ زیب بادشاه به هم  گفتند که این می م ودطواف نمو اهبار

قلین مبارك حضرت غوث الثّي ایهاپروز عیدین نعلین ه سند ندارد و شخصی ب

                                                 
 »خدمات « ب.  ١
 »پاي مبارك « : ب.  ٢
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شرف ه ب ام و بوسیده ها هدیده جامع دهلی نیز آورد که ب عنه در مسجد اهللا رضی
و تیاربخین زیارت مزار حضرت قطب الد ین ناگوري و حضرت قاضی حمیدالد

و خود ةبی بی ساران جد سیبرهان و ین مبارك غزنويد نورالد ین بلخی والد 
ین وموالنا مجدالد ءعالسلطان  وي ولشیخ جمال کو بنین موالنا کمال الدین الد

شیخ  ي ورانپاي م ين مشهدید حسسی ین یلتمش والدس سلطان شم خلجی و
ي وو امیر خسرو دهل ین اولیاسلطان المشائخ شیخ نظام الد ل ومتوکّ ینالد نجیب

لودي  طان سکندرلسلطان بهلول و سو ین محمود و سلطان تغلق و شیخ نصیرالد
 ز کسکعزیشاه عبدال ان ویار پرّو ملک ترکمان و ابابکر طوسی  شاهمایون بادشاه و هو 

 يیگر مزارهاد خواجه افضل و د حسن وسی ی وقشاه عبدالبا و شاه پیرا یزدي و
 رساجز و انکه عب شدم و میف رّار مشثو اکت کراره تا برههلی بادگوار رزبمشاهیر 
 ناتکمسبه سال در دهلی ت دوازده اگر چه مد .خواستم میحاجت خود ي استدعا
 پوره دهلی جش هقات منقضی گشت لیکن اکثر اوقات در حویلی که واقع محلّمتفرّ
    خ حسین و میر د فرّسی ۀمملوک ةر شکسته دروازذگه ب هاهمابین هردو چورفی نههک

 میرك حسین يحسین ابنا رنفضغو میر یوسف حسین و میر محسن  و ینالد نجم
 ١کتافوجداري ه د بادشاه اورنگ زیب بهمیر حسینی خان که در ع يها هدزابرادر
سخن  و تون اهل مرییر یوسف حسمیمابین ایشان ف تم وخازي داشت قیام ساسرفر

  : بیت، بس پسرس که عین عالمت نجابت 
ت از نور عینقی خلبنکه نسل     حسین  یوسف  میر  د زهی سی  

  : دهلی که دریافتم ارقام نمایم يصلحاو امرا  حبت بعضی فقرا و فضال وصو 
 ع و نهایتسرسه سرکار حصار متشرّ ۀساکن قصب فقیه د اسلم خلجیمحم 

خورش به از اشتباه  وجه اصل خود ساخت که تاه گار که صرف روزگار بهیزپر
وقت ه و شش سال رسیده ب عمر هشتاده داشت و ب انکار پسر خود ۀطعام خان

پنج  ل وهچ و یکصد و زارهسنه یک هم ذیحجهدوازدنماز پیشین روز چهارشنبه 
  . رب و جوار قدم شریف باید شناختقمزار ایشان  ،هجري وفات یافت

                                                 
 »رهتک « : الف.  1



 
 
 

 
  309     اخبارالجمال 

ه وفات ایشان ب، ابین روزگار اهل اسرارمیف ی اسرائیلبند حسین محم
دهلی ه و یکصد و چهل و سه هجري ب انی سنه یکهزارچهارشنبه نهم جمادي الثّروز 
  .اشتهار

 د ویخ محمشمرید  س وث و مدرمحد یتد افضل سیالکومحمحاجی  
 ۀبر برج مدرس ،شیخ احمد کابلی سرهندي یدایشان مر مرید شیخ معصوم وایشان 

ۀانبه خوزي بنده ر.  بزرگ اندبسا خان مرحوم سکونت که دارند  ینغازي الد 
ناگاه تی بود مطالئی بیش قی ۀلوح خوش خطی وه ت کتاب ایشان که بسایشان نش

  . ایشان مطلقا مکدر نگشت ةشت چهرذآن آب گ دست فقیر بر از
 سیدد محم اشته ذامارت گ، صوبه دار برهانپور د احمد خانابن سی

  . وستیریاضت در په گوشه گرفت و ب
ران خان دولک خانمابخشی الم ةوم سادات برادرزادقاز  شاه عبدالباسط

یافت طالب منصب نگشت بر  میزاري هیک روز پنج ت درسخوا میاگر منصب 
تسپدر خود خواجه جعفر نش ةادسج .  

  . هللال اها ك وبرّمتنهاد عین قلین حضرت غوث الثّ ةنبیر هللاشاه کریم ا
 .سوي مردي درویش نیک اندیش دیدمناهشیخ جمال  ةنبیر هللااه کریم اش
   . شاعر زمان درویش ریاضی کیش است جانجانان

رقص حال خیال دارنده استماع صوت غنا ب دمجرّبه  رسولدارد شاه کمال سی .  
ینمیر نجم الد سجیشخو اده نشین جد ین حضرت خواجه معین الد

  .چشتی
دو نبائر قاضی  البین شاه جعفر هرمطلوب الطّ ۀف نسخنّصم یقشیخ بوال 
و  ین کاشانیمحی الدةنبیر ١د عبدالقادرسی سیه ب ین اسحاق هر سه کسد بدرالد

  .ین نیک صالحین اندخادمین سلطان المشائخ شیخ نظام الد ةزمر
دید عبمحم یننبیر مرید دولد محمکنبو از مفتیان دهلی کاتب هر ٢ة شیخ بهاءالد

  .رین اندپیشین و متاخّمشایخ  ارخباصلین جامع الواةاالعراس و شجرةنسخۀ مشکو دو

                                                 
 ندارد» عبدالقادر ....تا....مصنف نسخه « از : ب.  ١
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 ،طالب علم الهوري از اوالد حضرت خواجه اویس قرنی هللاحافظ مرادا 
  . ساخت مین آتالوت قر یدنت کندقوه وضو ب همیشه با ،رکنی داشتهکسب م

 نسبت  ،رت الخاقانضب الحخواجه سرا مقرّ د مونس خانحاجی محم
که خزینه  تا دسخاوت گردی اهل ریاضت و هتفدریا هشبندیقنسلۀ سلبه ت دارا

را یک زنجیر فیل عطا نام درویش  رهد طاسوال محمبه د سیود روزي ب میخالی 
ه شته بذي گهرگ ودو نمود و عمر به شصت و چهار سال رسیده بود که یک پاس 

عد االلف وفات یافت که ب ئۀن مااربعی ه پنجم ربیع اآلخر سنه ثلث ونبار شهروز چ
   .ساختون فپیپل مد تلی در راه باولی زیر درخهقدري پیشتر از نخاس د

رکچه تو مرزا فریدون  سرا جهاخوهر سه  لطیفو ر هو جو یوسف خان
  . اشتذخود گ يها هرخواندسپ

مردي  ،و کول حال سکندرآباد معمرفوجدار  خان یمحخواجه عبدالرّ 
رسیده قبل از  یک سال عمر هفتاد وه ب ،شجاع جامع فنون بوقلمون دیدم ع وشرّتم
جري هشش  یکصد و چهل وو  رزاهسنه یکم رجب سو م شب پنجشنبه بست وین

لی کهنه شرقی قبر برادر هده هشتی دروازه ببنجشنبه نزد پروز ه ب ،وفات یافت
درگاه و گنبد ملک یار پرّان است  شرقی و متّصل ی خان کهحیجه یاخود خو

  .مدفون ساخت 
د شاه بادشاه محمۀ داروغگی خلعت خانه از قوم سادات ب شرف علیخانا 
 شتذایشان گ ۀدیوانخانه و اهل اسالم خاص و عام ب هنوداز ر که ، ه داشتسرفرازي 

  : انچه ابیاتچنساخت نن وطعام بیرون بد
  علیخان یک اشرف دبو يامیر

  

 و لطف هم کان احسان ودجکه مظهر   
  

  خالی از نان را اومر نرفتندي     کرد  ذرمردم گ او ۀگهی در خان
  

م م محرّهدژروز جمعه هه ب از دو پهر بلقسیده رشش سال  عمر شصت وه ب و
 يهاردیوا ۀاویه زب یافت وي وفات رشت هجهو چهل  یکصد و زار وهیکسنه 

 فون ساخت ودلی مهد نهمچهاردیواري درگاه خواجه افضل بر شرقی و شمالی
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یم ادهم هد عیسی از نسل سلطان ابرااستاد ایشان محم و ینالدءعال ١شانیفرزندان ا
   . مدارحم دی سه ارفق و هر

ساکن موضع غوث پور از توابع جون پور سادات حسینی خانهللا د ضیاءاسی 
 هندوستان يی شرفامکه تما یانت دارد شکار صدارت جامع علوم نهایت خلیق ویپ

یکصد و  هزار وکل سنه یهم ربیع االودسه شنبه  بر آمده روز يهرارگهشکرگزار چ
ون فور برده مدپونج ةایشان در بلد ةازجن ،لی وفات یافتهده نه هجري ب و چهل

 خطاب نام پدر خوده اشت که بذمقام گ ئمقا ٢خلیفه يد علی امام پسرسی. ساخت
ال و قیام داشته حب بهو ی هوئباآعمال ا مراتب و سیرت بربه حسن دریافته امتیاز 

   . کامران انام است
 د شاهسرکار بادشاه محم ۀتوپخان ۀمیر منشی داروغ ین خانواجه سعدالدخ
 شفقت وه رسیدم ب صحبت ایشانبه  هابار ،اردیار خبرسبار ب کار وه و ب دیانت دار

   . اهلیت دیدم
ی ئرك ز و راهی االصلتیب الحضرت الخاقان مقرّ علی خان ینمحی الد

قی ائرین متّمطلوب الزّ ۀخسف نري مصنّهجامع علوم ظا ،فیروز خیل از قوم افغان
و  طلبدار هبت فقرا و فضال اختیار نمودحاذکار علم ص و کرذ درس وه و ب پرهیزگار و

و  همحمد شا هاي بزرگواراست و به خدمات بیوتاتی بادشاهمطیع و منقاد مزار
ار هبه حرس و دیانت دار اشت هسرفرازي و قرار یافت هاحمد شا هزادهدیوانی بادشا

انی است هور به تاریخ خانجهمش هسامانی در مخرن افغانی کهللا نعمت ا هو خواج
 هللاتر یعقوب اسرائیل اهبه م هاز خالد بن ولید و ملک طالوت انتساب نمود هنسب افاغن

د از اعمال و هد هاثبات و انتظام ک هاز کتب معتبرهللا یم خلیل اهبن حضرت ابرا
موافق دیدار خود به دو بیتی کردار ایشان آشکار و مدتی به صحبت ایشان رسیدم 

  : تاقتصار، ابیا
  قربت حضرت سلطان منسوبه ب

  

  مرغوب جود تقوي لم وح علم و ز  
  

  شد این اوصاف محی الدین علی خان
  

  عالمت نسل اسرائیل یعقوب  
  

                                                 
 »عالء الدوله « فرزندان : ب.  ١
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نسب  هار کهب ۀل صوبارد هپرگن ۀلول پور عمبساکن موضع مق فیظحعبدال
 به قاضی ناصح الدین ابن قاضی حمیدالدین ناگوري هواسط هاردهشریف ایشان از چ

به انتظام برقرار است، مردي بزرگوار و منصبدار به داروغگی کچهري سرکار 
ن هار و پسرش شیخ بدهاشت و سرفراز همحمد شا هبن بادشا هاحمد شا هزادهابادش

  . کامگار باشد اربرخوردار و محمد مطّلب ی
 هسرکار بادشا همقرّب الحضرت الخاقان نظارت پنا روز افزون خان 
رسیدم دیدم ا سال به صحبت ایشان هو دیانت دار و راست گفتار و سال همحمد شا

 هر، چنانچوشیار و به آشنا پرستی درست و برقراهخود  ۀخبر رسی امور مرجوعبه  هک
  : تبی

  

  تگیرد دست دوس هدوست آن باشد ک
  

    

  ماندگی در حالی و نپریشا در
  

  . سرایان مقرّب الحضرت الخاقان است  هخواج هعمد حیات خان
 مقرّب الحضرت الخاقان هعالم بادشا هدر عهد شا هاگر چ محفوظ خان عباسی

  .بحال و اشتغال دارند  هاحمد شا هزادهی بادشاهبود لیکن الحال پادشا
ل هخان ا ظفوحکالن م رمجید برادلداماد حافظ عبدا محمد قاسم انصاري

م ایشان رسد، هم نرسد به فهو هعلم تیز فهم از عقل نصف الکرامات به چیزي ک
ل و هچ و دزار و یک صیک ه هششم شعبان سن هار شنبهبه روز چ هیکپاس گذشت

  . لی مدفون ساخت هدبه جري وفات یافت و ه هس
ت یقابل عت وموصوف به شجا خان ابن میر یافی خانهللا میر والیت ا

ان ابن اعظم خان هنجخا ١نسل فتح خان افغان شروانی از خان پانی پتیهللا افتح  .دیدم
وزیر سلطان سکندر لودي به صالحیت و قابلیت امتیازي دریافت و در  همایون
ایشان خانقاهی  ۀتا به روض هنورالدین مبارك اعتقادي راسخ ساخت ک سید ٢حیات
  .آراست

سادات حسینی کابلی  قومر دو برادران از ه جانش خان نجیب علی خان
و ایشان از  هرات تشریف آورده به کابل سکونت ورزیدهآباي ایشان از  هک االصل

                                                 
 ندارد» پانی پتی افغان شروانی از نسل فتح خان « : الف.  ١
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 هندیدم و لی شنیدم ک هامارت رسیدند، اگرچ ۀبه پای هندوستان آمدهکابل به 
ل هایت سخاوت به اهیزگار و نجیب علی خان از نهمتشرّع و پر ١جانش خان

  .ار همروت و فتوت اشت
ر توکلی پیشکار مرجع کار سر هیست ماتقوم کا خوشحال چندراي 

از امرا تا  هدیانت دار و اهل سلوك ک همحمد شا هبخشی گري سرکار بادشا ۀرشت
ار دارند و از پسران ایشان راي رتن رام همنصبدار لشکر اظ ۀملوك راضی و جماع

  .ل مروت به کاروبار پدر خود خبردار ها
  . ر برخوردار باشدوشیاهبسیار  پسر رتن راي هکیرت سنگ 
لی کافی، چون هد ی آشنايهدبه یاد  قمرالدین هخواجو میر کافی  

لی گذشت و حصول هاي مذکور دهمدتی به صحبت فقرا و امرا و زیارت مزار
ل و یک هزار و یکصد و چهسنه یک هدویم ذیحج همقاصد نگشت به روز پنجشنب

ختم اوصاف حضرت غوث الثّقلین درست ساندي کتب فیمابین هجري به زبان ه
اي بزرگوار هخواستم و بر مزار میمطالب خود  همقرّر نمود همیشهو خواندنش 

و  یکهزار هم جمادي الثّانی سنهد هتا به روز پنجشنب هلی استدعا نیز معین داشتم کهد
براي  هاشارت غیبی و بشارت الریبی فایض گشتهجري به  هیکصد و چهل و س

  .به مرور رسیدم  ي صدارتهربحالی خدمات خود در کچ
پیشکار  خانهللا از بخش صدرالصدور و سید ضیاءا هر جملنواب می

تا از  هساکن جونپور خلیق و شفیق و صاحب راي حقیقت نویس رفیق دیدم ک
زار و هکی هم ربیع اآلخر سنهیازد هحضرت غوث الثّقلین فیمابین روز یکشنب هتوج

چون . ار به خدمت احتساب و خطابت کول بحال و برقرار شدمهچو چهل و  یکصد
 هم رجب سنهپانژد هو چهار روز به روز دو شنب هدو ماه ب خدماتبعد از بحالی 

به جنّت شتافت و در حویلی  هجري میر جملهل و چهار هیکهزار و یکصد و چ
 هخان پسر میر جملهللا صدارت شریعت ا ةدهلی مدفون ساخت عهد ایشان به

مطابق احتساب و خطابت و سند نرخ  هدریافت رجوع به ایشان کردم، پروان
ر ایشان حاصل نمودم و از محبت مدت به همکول دیگر نیز به  ۀنویسی پرگن
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وکار به هگالب چند سااي بزرگوار و شفقت فقرا و امراي نیک کردار و الفت همزار
خان ابن  اب الدینهش ۀروزي به دولتخان هلی ماندم، ناگاهچند سال دیگر در د

ذوالفقار شیخ ابن عبد توکّل شیخ ابن عبدالعزیز شیخ ابن واصل ابن شیخ حسین 
شیخ ابن سرمست شیخ ابن هللا یبت اهیخ ابن شاح فتّ ابن شیخ خاوند سرمست ابن

تاج الدین شیخ ابن عالءالدین شیخ ابن شیخ زین الدین ابن حضرت شیخ الشّیوخ 
ربیع الثّانی رسیدم و تصاویر حضرت پیغمبر  هاب الدین سهروردي به آخر ماهش

ار هچ هبعد س هکبار و اولیاي ابرار دیدم ک ۀعلیه وسلّم و بعضی صحاب اهللا صلّی
 هسیوم جمادي االول سن هشنب بشه کور بذرك حسین ملی مییحو ةدروازروز در 

جري موافق تحریر تصویر در خواب به رویت هفت هل و هزار و یکصد و چهیک
یئت هعلیه وسلّم نیز مشرّف شدم و دو روز به  اهللا جناب حضرت پیغمبر صلّی

 هکول نمود عزم هحب الوطن من االیمان سال آیندتقاضاي  هماندم آخرش بحیرت 
در حویلی میر معانی  چند روزه بر آمدم لیکن ببیستم ربیع الثّانی از حویلی مذکور 

شدت باران ماندم، بعد  ۀسید نورالدین مبارك غزنوي به عارض ةخان سامانی نبیر
مع پدر خود راجی شیخ یار محمد به روز  هلی نمودهاز آن عبور دریاي جون د
 االول سنه یکهزار و یکصد و چهل و هشت هجري به کولیکشنبه چهاردهم جمادي 

اي اجداد بزرگوار هار روز اوال مزارهسال و بست و چ هدوازد١رسیدم و در مدت
ما هوید و مخدوم شیخ جمال قدس سرّملین ابواالد شیخ نظامحضرت بزرگوار خود 
عیال و اطفال خود دیدم و سکونت  هآمد هانه خب نبعد زیارت مزار ایشا باز بوسیدم،
و پنج روز به خلقت حضرت  هما هاز آمدن من به مدت دوسال و د گرفتم و پس

م بیست هار شنبهشب چ هیکپاس گذشت ٢و برکت پیغمبران الزوال خالق ذي الجالل
تولّد  هجري فرزندم کهو یک  هزار و یکصد و پنجاهیک هل سنم ربیع االوبیست

 هبه توج هغالم محمد غالم مصطفی نام اختیار نمودتولّد  هبه اعتبار ما ٣فرمود
شیخ جمال و جماعۀ دیگر اولیاي اهل کمال  حضرت غوث الثّقلین و مخدوم

                                                 
 ندارد» مدت « : ب.  ١
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گار از اعمال خود شرمسار هخدمات مذکوره نیز بحال و برقرار اند لیکن این گن
  :موافق آن به دو بیتی اقتصار، ابیات 

  

  سم نرخ نویهو محتسب کول ام 
 

    

  ئیسم خطیب و نسل اعیان ره
  

  ما هاز اعمال خود شرمند ١لیک
  

  ما هام تا زند هام شرمند هبند  
  

کمترین راجی محمد مولد و  ةید نظام الدین تا بندچون از حضرت ابوالمو
کول و شمار بعضی  ۀکول است بنابر آن به الچار کیفیت قصب ۀمقام آبائی قصب

  .ار کنم هاند اظ ارهبه اشت هکول ک ۀمزارهاي بزرگوار قصبو قرب و جوار و سکّان آنجا 
باشد  هار اطراف مسافت نیم نیم کروهر چهآبادانی آن از  هک کول ۀقصب 

به دیدنش  هک هبه کثرت انبو هاي انبهباغ هگرداگرد هر طرفش تا به یک یک کرو
و ی دریاي گنگ هبه شمال آن بست کرو هآب کاست فیمابین میان دو هرفع اندو

به  گ گنگ است واقع شد وم رنه هی دریاي جون کهجنوبی آن نیز بیست کرو
 هک هاگر هلی و در جنوب آن مسافت سی کروهبه غروب آن د هکرو همسافت پنجا

هندوستان آشکار اند و به اعتبار مراتب و شمار دفاتر سالطین  ر پایتختهر دو شه
 هملحوق ساخت همذکور ۀروزگار بیست و دو محال پرگنات قرب و جوار از قصب

 هکو تمامی زمین میان دوآب خالی از و ارهاگره مسمی و اشت ۀبه سرکار کول صوب
  .و شیرین به آب و به زراعت نیز صواب 

دارند واقع فیمابین  هار دیوارهاي آن مسافت پاو پاو کروهچ هک کول ۀقلع
عالّمی ه ور است چنانچهبه ارتفاع و استحکام نهایت مش همذکور است ک ۀقصب

 ريین غوالد باهدر تاج المآثر تاریخ معزّالدین محمد سام عرف ش ٢حسن نظامی
ند هات قالع هکول از معتبرین و ام ۀقلع هکول ارقام دارد ک ۀمقام افتتاح قلع در ريغو

یض آن ضاز ح شعاع بصر شود و می آن در برج دو پیکر جسر بر هک است
  : ترسد، بی میآن ن ةم تیز تگ به زروهو شت وذگ مین

                                                 
 از» آ نکه « : ب.  ١
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  دخورشیو بر ااز  ١بامش را گزند هن
  

    

  نبومش را نهیب از باد و بارا هن
  

چون قطب الدین ایبک نام غالم معزالدزار سوار در ه هسام به پنجا دین محم
اسالم  تدار کفّار به سخت کارزار فتح و نصر هاز قلع ئۀتسع و ثمانین و خمسما هسن

مذکور سلطان معزالدین محمد سام نیز  هبعد از فتح به اندکی مدت در سن هدریافت ک
 ساخت رمقرّحسام الدین اغلبک  هکول دید و حکومت کول ب ۀقلع يتماشا همرور نمود

 جري است ازه هو یک ک هیکهزار و یکصد و پنجا هم ربیع الثّانی سنهازدیالحال  و
مسکن مردم خاص و عام است لیکن چون حضرت  همرمت به پایۀ انهدام رسید انعدام

تشریف و اقتدام سابق و پیشین  همسلمین ب ۀز جماعا هنظام الدین ابوالموید قدس سرّ
 گویند. انام اند  یسئایشان ر داجداد اوال و آباه ب اند بنابر آن از ابتداي فتح تا درین ایام

لزوم شیخ نظام الدین ابوالموید  وم و طفیل میمنتبرکت قد هنیز ب هفتح قلعانجام  هک
  .دار کفّار به جناب ایشان مسکن و مقام است هاصل حویلی قلع هک شیخ االسالم

کول  ۀواقع فیمابین قلع هار هزار ذراع زمین کهمشتمل بر چ ٢مسجد جامع
 هاوالً بتخان هور چنانست کهاخبار قیاس گزین مشه ب نگین و ينگشترمچو بر اه

د سلطان هندوستان به عهایبک نصرت انجام  معبد کفّار و بعد از فتح قطب الدین
 تا مسجد مسلمین هبه شرف اسالم در آورد ک هرا شکست همعزالدین محمد سام بتخان

ین لدبیاراست و بعد از انهدام آن سلطان ناصرالدین محمود بن سلطان شمس ا
سلطان ناصرالدین محمود ملصق به  همینار ساخت همینار نیز ترتیب داد ک مع التمش

چپ مسجد تا درین ایام قیام و قرار دارد، بعد از شکستگی بنا ناصرالدین محمود 
 براي نماز هفت دري درست ساخت، بندهمسجد  هبن تغلق بادشا هسلطان محمد شا
  : یاتبا ،بیتی کشیدمسه خش ابیات تاری هبه مدتی رسیدم و از ن هدر آن مسجد کهن

  

ابه خطّۀ کول عرش آس هگشت طاق مسجد جمع دمجد  
  

  
  شه واال  ید خسرو گیتهعالم بوالمجا هشا امره ب

  

  
مفت اقلیه هسلطان ابن سلطان شا هد ابن تغلق شامحم  

  

  

                                                 
 ندارد» د گزن« : ب.  ١
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  و جابلسا در غرب است جابلقا و شرق در او امر نفاذ
  

  
  دفصهرمضان بود تاریخ این عمارت سال بر   هنصف مابه 

  

  
 ار آسهت این کاتب برین طاق سپو سی بر سرش بنوش هس

  

  
بناي پنجم از  هدام رسید بهانه ام بمدید ای رمروبه چون مسجد مذکور 

جري مسجد پنج دري هل و یک هیکهزار و یکصد و چ هدست ثابت خان در سن
به سنگ  ها هدرواز هار مزین به حوض و سهر چهي اطراف ها ها و خانهمع دیوار

م ه شرقی ناتمام تا ةوازدر هاگرچ. و گچ سفید از سر نو مرتّب و سرانجام گردید
گنبد مرتفع  هو س هار و دو بنگلهاي خورد نیز چهر چهار مینار و گنبدببه اشتمال 

جال  ها کهبر آن هفدهی ي مسها هقب .نمودار است هکرو هو عظیم بزرگوار به دوازد
ی تا روز هکول و دلکشاي مسلمین ال ۀزینت و زیبائی قصب هبه آب طالئی دریافت

. ائی جماعت مصلّین گرداند هری تمستقیم کشبر صراط  هاي محفوظ داشتهانت
شتاد و همحمد عوض معمار بداونی و به خرج عمارت آن مبلغ یک لک و 

  . ار دارد مکانی عجیب راجی محمد مولّف خطیبهاظ هزار روپیهپنج
ساکن  هعنّهللا از اوالد حضرت ابوبکر صدیق رضی ا:  عبدالرّحمانمولوي 

به  هرار گرفتقکور ذمسجد م جامع علوم مردي ابرار در هاود ۀن صوبهستّ ۀقصب
  . تدریس علم مسرور اند

قاضی زاده مالنوة قنّوج به اوج طالب علمی به  غالم معین الدین فاروقی
  . کول موج زند

 اج سراج جوزجانی نیز در آن مسجدهمن ةریاضی کیش نبیر محمد درویش
  . از خویش است هبیگان هبه ریاضت سبحانی در پیش ک هسکونت داشت
  .ولی باشد  هشاید ک جعفر علی هشا

مش یلت سلطان ناصرالدین محمود بن سلطان شمس الدین مینار کول
لی است به هدر د همچو مینار پدر خود کهکول مینار خود را  ۀقصب ۀلعقابین مفی

ر رجب المرجب سنه اثنی و خمسین و همسجد جامع فی ش پائین و به جنب چپ
تا  هبعین هناقص و ناتمام ماند هر دو منزلهل صچون در ا. درست ساخت ئۀستّما

  . آشکار است هفت کروهاز ارتفاع به دیدار  هام و برقرار کقیدرین ایام به 
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اوالد  .در شمار آرمار هبیشمار لیکن به اعتبار اشت هاگر چ ان کولسکّ
 ةابن حضرت شیخ نظام الدین ابوالموید نبیر وم شیخ جمال ابن عبداهللاخدم حضرت
شمس العارفین شیخ االسالم انام و رئیس نامدار ذوي االقتدار و به افتخار  هخواج

چار صد کس  ۀجماعام ن ایل اعتبار دریهشرافت و نجابت در تمام قرب و جوار ا
سید محمد میر ابن سید .  ار دارندهباشند به سکونت کول قیام و قرار و اشت

ما نبائر سید اجل مذکور اندرون هسید محمد ابن سید عبدالکریم وغیر ،اهللا امان
  .ل اعتبار اند هبه نجابت ا هکول سکونت داشت ۀقلع

 اهللا سید اجل مذکور از نسل حضرت امام جعفر صادق رضی همنقولست وقتی ک
کول اوالً به موضع کلیسکري  هکرد ١ملتان به لباس درویش مرور ۀتلبن ۀقصبعنه از 

را  هخود راجی شیخ خجمش ةحضرت مخدوم شیخ جمال نبیر هبود ک هقرار گرفت
موافق بشارت دختر  هرهل هابن خواج هتا راجی شیخ خجمش هبشارتی فرمود ک

محجر ار دیواري و بیرون هخود به نکاح سید اجل در آورد و قبرش نیز اندرون چ
 هاردهصد و چیمذکور س ٢هراجی خجمش ۀعرص جمال نمود ومزار مخدوم شیخ 

ما نبائر میر سجن ابن میر هدرویش و میر محمد وغیر معاصر سلطان محمد هسال ک
نورالدین مذکور از نسل سید  همنقولست ک. اند ورهمشنورالدین به نجابت از اعیان 

د هر کول به عهش ۀاندرون قلعمدانی به دامادي میر عبداهللا صدر در آبادانی هعلی 
م نشینان مرزا کامران ابن همیر عبداهللا صدر یکی از . سکونت گرفت هاکبر بادشا

ارقام فرمود، قبرش به سنگ سرخ بر  هابوالفضل در اکبرنام هسلطان بابر بود چنانچ
باغ گیسوخان مقرّر  ةکول و اندرون درواز ۀیرون قصببچبوتره زیر درخت نیم 

میر . ورهمیر محمد مذکور به سیادت و اصالت نیز مش هنیز ب الدینمیر نظام . نمود
سینی نیز به قرابت میر عبداهللا صدر اندرون حوري سادات هقطب الدین ابن میر ب

از عهد  همیر محمد علی ابن میر اشرف ک. ر کول به عزّت تمام قیام دارد هش ۀقلع
ین ابن شیخ   تاج الد. ارهبه نجابت اشت هکول قرار گرفت ۀجهان به اندرون قلعهشا
بن شیخ ضیاءاهللا  اهللا شیخ امان ۀال خود به خانهدر ننی ن فاروقی مع فرزندانیخ سجش
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بخش قوم انصاري از  هشیخ منکن و نور محمد ابناء ال. سکونت دارند  هدر قلع
محمد حافظ اشرف ابن عبدالسالم . کول برقرار اند  ۀمدتی به سکونت اندرون قلع

 اکرام الدین. کول قیام دارند  ۀاسی اندرون قلعم عبما چند کس از قوهاسمعیل وغیر
ي شیخ داود بن راجن ها هکس باشند نبیر هد ۀو عبدالغفور وغیرهما جماع ١خان
به  همایون بادشاهد هاز نسل حضرت شیخ فرید گنجشکر مغفور اند از ع هک

کول چند کس از اوالد  ۀقضات موروثی قصب. ور اند همش ٢هسکونت اندرون قلع
ین ابن الدل ین ابن قاضی جالالد نابن قاضی احمد ابن قاضی رک قاضی محمد

یق رضی هکاشانی کین قاضی قطب الدعنه در  اهللا از نسل حضرت ابابکر صد
  .کول برقرار اند  ۀبیرون قلع هل اعتبار بودهآبادانی ملتان مدفون است به شرافت ا

 به عالقۀ قضا اوال قاضی محمد ابن احمد مذکور هسابق ۀدر زمان همنقولست ک
یشین در یامام الدین گنّوري مفتی پ هسکونت گرفت چنانچ هبه کول مرور نمود

  :نظام خود بیتی نوشت، بیت  ۀنسخ
  

د قاضی ابن قاضی احمدمحم  
  

    

  درب محمثدر ی کول آمد چوبه 
  

نور مصطفی  هم از آنجملها قضا ندارند تا هخود ةدهدر ع هاگرچ هنجماعآالحال  و
 ابن قاضی اعظم ابنمان ثی عاب ابن قاضهابن علی اکبر ابن محمد فاضل ابن قاضی ش

ابن قاضی عبداهللا ابن قاضی محمد  هدبمحمود ابن قاضی ملک ابن قاضی  قاضی
اب هتیا ابن قاضی شهمذکور غالم حسین و غالم علی ابناء محمد اشرف ابن چ

 اهللا اب ابن قاضی عثمان مزبور، غریبهمسطور، عبد النّبی ابن مداري ابن عبد الو
ابن  هابن ثمن ابن قاضی ش حسن ابن محسن ابن عبداهللابن ی اهابن خلیل ابن اچ

ابن محمد عاقل یم هلی ابن عبداهللا ابن قاضی محمد مغفور، محمد ابراهقاضی منج
قاضی جیا  .ور اندهمشو محمد ابن حسین منظور مستثنی  هی ابن شاهابن قاضی مت

رار دارد پسر قند هبابر از واقعات بابري در سلک امراي عظام  هد بادشاهدر ع هک
ابن مسطور  نسبتش نیز از قاضی محمد ه،لی مذکور بودهابن قاضی منج هرهقاضی ل

 ۀبه عالق هچند کس از اوالد قاضی عیلم فاروقی ک هامیر وغیر دمحم .قیام دارد 
                                                 

 ندارد» اکرام الدین خان « : ب. ١
 »کول « قلعۀ : ب.  ٢



 
 
 
 

 اخبارالجمال  320
 

 کول سکونتی ساخت ۀبه اندرون قلع هانیسر آمدهت ۀاز قصب هقضا در عهد اکبر بادشا
چند کس نبائر قاضی ابوطالب  هعبدالقوي وغیر. از شرفاي معبترین باید شناخت 

 سکونت بود به هبه سبب قضاي کول آمد هد اورنگ زیب بادشاهلی در عهکه از شرفاي د
حضرت  ةنصیر خان نبیر. شرفا در شمار اند ةبرقرار اند به زمر هاندرون قلع
  .  دارد ٢کول باید که ١ۀسکونت قلعد مردي سخن رس و عابد به هفخرالدین زا

کول  ۀلول لودي به اندرون قلعهد سلطان بهاز ع هرائیل کقبائل قوم بنی اس
ل کس بحال و برقرار اند، هانسال ایشان چ هبه آبائی سکونتی دارند الحال از جمل

نشین، دولت محمد بن شیخ  ها عبدالحفیظ بن محمد حافظ به ریاضت گوشهاز آن
ل هاگل محمد بن شیخ عبدالواحد مذکور  ،عبدالواحد خوش نویس رئیس کاتبین

ابوالمکارم شاعر . شمس الدین اوصاف گزین اند هنبائر خواج هر سهم هعلم تیز ف
ن پوش و برادر خوردش گل محمد نیز هر، محمد افضل پیراهبه سخن رسی ظا

. ید به کسب نیل در جوش و خروش اندباي مالّ جنکس از اقر هر سهوش، هل ها
سید غازي ابن . عبدالباسط ابن شیخ حامد درویش عصا در دست و فقر در پیش

 اهللا نعمت هحضرت شا ةاسی ابن سید نور ابن سید کمال ابن سید جالل نبیرهسید گ
تفصیل نسب ایشان بصدر گذشت از زمان سلطان سکندر بن  هولی کرمانی ک

 و سید منور اهللا سید لطف. کول بحال اند  ۀلول به سکونت آبا و اجداد بیرون قلعبه
نبائر میر ابوالقاسم قوم سادات رسولدار از بیست کس باشند از  ۀما جماعهوغیر

به اعزاز و اکرام به سکونت بیرون   تفصیل نسب ایشان نیز باال گذشت هواسطی ک
حیدر علیخان عرف سید جعفر، سید فتح محمد ابن سید . کول قیام دارند  ۀقلع

انیان سید جالل بخاري به هم از انسال مخدوم جهجان محمد، سید جمال وغیر
بست کس باشند نبائر  ۀجماع هی وغیرعبدالنّب. کول بحال اند  ۀسکونت بیرون قلع

اوالد سید . کول برقرار اند  ۀلعسکونت قه از قوم سادات ب هسید فتخ خان به آنک
 هادر سادات حسینی به شرافت ممتاز زمانی بودهیکن ابن سید بهابن سید ب کمال

  .کول از مردم اعیانی باشند  ۀدر آبادانی بیرون قلع
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ل تشریف هسنبه ب شخصی از بزرگان ایشان از مازندران اوالً همنقولست ک
 لهادر مذکور از سنبهسید ب هاخیر عهد اکبر بادشافرمود و بعد از مدتی انسال آن به 

در کول سید عنایت ابن سید  هسکونت نمود لیکن از آن جماع هکول مرور کرد به
 ل توفیق روزگارهادر مردي منصبدار اهیکن ابن سید بهامجد ابن سید کالی ابن سید ب
سید مازندرانی ل نیز به هسنب در کثیر یک جدي ایشان ۀو صاحب جاگیر و جماع

 ۀمفتی و جماع نظام الدین هابن خواج اهللا فیض هرمضانی ابن خواج هیر خواجهمشا
 ۀبیرون قلعکمال از انسال حضرت ابابکر صدیق به سکونت  هدیگر نبائر خواج

 ۀو جماع محمد ظریف طرفدار ةمحمد رمضانی طالب علم برادرزاد. کول بحال اند 
 .ار دارندهاز نسل حضرت ابابکر صدیق نیز اظ هکول قرار داشت ۀلعکول بیرون ق دیگر به

کول به سکونت  ۀرولی وال نیز به قرابت ایشان بیرون قلعهمحمد واصل تبریزي ب
 دیگر از نسل رستم ۀراب بیگ و جماعهس ،نظیر بیگ ،کافی بیگ. برقرار و بحال اند 

کول  ۀسکونت بیرون قلع همدار بحاجی ترکمان از اعیان ناخان برادر عیسی خان بن 
بن مبارك شاه بن رایات اعلی  هدر زمان محمد شا ار اند و عیسی خان مذکورهاشت

الملوکی  در طوائف هبعد وفات محمد شا .هبودور هخضر خان از امراي عظام مش
فتح علی بیگ خان . احمدي مرقوم ساخت در تاریخ نظام الدین هافت چنانچیانتظام 

سکونت کول قیام داشته فتح نصرت  امت تمام بههشجاعت و به شخان بن ثابت 
دلیرخان . ار هسبحان بیگ دنیادار نیک کردار دیانت بیگ نیز اشت .عجیب است

 ابناء سلیم هاختیار خان وغیر ،دیگر نیز از قوم کاسی افغان ۀجمال خان و جماع ةنبیر
. به سکونت آبادانی بیرون قلعۀ کول برقرار اند  هل اعتبار بودهخان افغان مسوانی ا

ر ت بست سال سوانح نگامدبه لی هحسینی د احسن الدین خان ابن بیدل خان از سادات
عطاءاهللا خان از . و راست نویس اخبار  راست گوي .ال و برقرارحسرکار کول ب
حکیم است به بلوغ مرض سقیم  هري کشمیر کهنوش اهللا حبیب هاقرباي خواج

یم هي آن محمد نعیم و محمد عظیم مردي فها هبرادرزاد .ایت خبیر و علیمهن
قانونگوي پرگنۀ کول از قوم کایسته به دو گروه که هر دو . مقیم شدند کول به

ار هاشت١اوالد اجیت مل هوغیر هجیسوک هک هسکونتی دارند یکی سکسین بیرون قلعه
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ار هر چها درین ایام هاوالد راي پوچن آشکار لیکن ازین هار کهس رهدوم مانت .اند
والس رام هل اعتبار اما هعزّت اایت به ها نهپسران کیشو رام نزد فوجدار و زمیندار

ل فتوت و ها هزور آور سنگ ل مروت و سخا، صاحب رام راست گوي بی ریا،ها
ار برادران ممتاز روزگار هچر ه .هقانونگوي برپا بود ةبر وتیر هپت سنگوهشجاع، ب

مطیع و انسال ایشان برخوردار و  ۀم جماعه همن و چمن وغیرهشیو پرشاد ک. اند
 ايهل سیر و اخبار زمیندارهن اهجمال از آنها لچ همنقاد مزار حضرت مخدوم شا

یر هته کزمیندار پ هعتبار زمینداري متفرّقات بسیار لیکن در آن جماعکول به ا ۀپرگن
  .  و اهل اعتبار نامدار عزّزکول م ۀعمل

  :بیان سکّان قرب و جوار کول 
کثیر سکّان  ۀما جماعهسید فتح محمد و سید ضیاءاهللا وغیر :جاللی ۀقصب

اکبرآباد  ۀقصب. مدانی گویندهیر خود را از نسل سید علی همشا آبادانی آنجا سادات
میر رستم و میرك شاه و گهاسی ابناي محمد منعم ابن قاضی فیروز ابن قاضی 

اوالد قاضی از ل اصل از قضات موروثی کو ١در هعثمان ابن قاضی اعظم اگر چ
بق رضی هین کاشانی بودقطب الدباشند لیکن  هعن اهللا از نسل حضرت ابابکر صد

اسبق به عثمان مسطور کتخدا بود به ی مذکور مالله چون دختر سید جالل نعمت
  .ور نمود هال انسال قاضی عثمان خود را به القاب سید مشهسبب ننی

ما هد وغیرهمحمد مسیح و فصیح نبائر قاضی زا: راو هسکندر ۀقصب
  . قضات موروثی آنجا از نسل حضرت صدیق اکبر باشند  ۀجماع

قضات موروثی  ۀجماعما هولی محمد و افتخارالدین وغیر :ه رهمار ۀقصب
  . دار دارنهبه قوم انصار اظ

  :٢شریف هرهصاحبان کرامت نشان مار
 اهللا ابن سید اویس قدس صاحب البرکات هالملقّب ب اهللا سید برکت   
تازیست میدانش سماوات علی،  هی و یکّهالمنتةربازیست آشیانش سدهشاما، هاسرار

العمر سر  تمد. ویدا هاش  هاز جبینش پیدا و جبروت فقر از ناصی  شعشۀ والیت
امیر و فقیر فرش آستانش . آستان خالق گذاشت و قدم بر در مخلوقی نفرسود بر
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 خود میربه وقت رحلت  .ربودند میعلوي و سفلی  ۀبودند و گوي سعادت عرص
خویش را عنایت  ةزت خالفت و دیگر اعمال خانواداجا هسید اویس اگر چ

دست بیعت به سید مربی بن سید عبدالنّبی  هاکتفا به آن نکرد هبود اما شا هفرمود
از سید غالم مصطفی فیروز . ما داد و خالفت سالسل اخذ کرد هاسرار اهللا قدس

 ما نیز با ایشان معامالت معنوي خاص بود،هاسرار اهللا دها قدسل هسیدالعارفین میر شا
مر آخراال ،یافت می ر صدورثحقائق و معارف اک روي بر اسراحتمکاتیب میمابین ف

 هعالیجناب شا هاز خدمت مخدوم زاده کالپی رفت دارالوالیته صاحب البرکات ب
 ما تیمناً و تبرّکاً سند اجازت و خالفتهاسرار اهللا بن میر سید احمد قدس اهللا فضل

 هسالسل خمس ل خالفتاز بسیار عنایت و شادابی مثا همخدوم زاد. التماس نمود
 ۀمین سلسلهصاحب البرکات . عطا فرمود و به اعزاز و اکرام فراوان رخصت نمود

مرید آبا و اجداد او بودند به موجب استدعاي  هنو را جاري ساخت و کسانی ک
 هرهدر مار. فرمود  میقدیم اسالف خویش نیز عطا  ۀسلسل١رزندان اوشاناقربا و ف
 م مقام توطّن اختیاره هس سرّیل قدلد عبدالجوالیت جد بزرگوار خویش سی ۀفبه عال

آفاق را فرا گرفت، خالئق بیشمار از اطراف و اکناف  ۀورش عرصهظ ةنمود جلو
. ت بستندجمعی ةرا به شیراز هاز یمن تربیتش به مقصد اعلی پیوستند و اوراق تفرق

. آورد میم هداشت و ذخایر مثوبات اخروي فرا میه دست ایثار کشاد همواره
مسمی به جواب و  هار انواع در آداب و رسالهمسمی به چ هن رسالتصانیف ایشا
ندي هامثال زبان  همسمی به عوارف هندي ک همعانی حقائق و رسال سوال در حلّ

و دیوان شعر موجزي و  ها به کار بردهو اضافت هیدشکرا به سمت معانی حقائق 
 مسمی به پریم پرکاس مشتمل بر همثنوي موجزي مسمی به ریاض عشق و رسال

» دي هعظیم ال« و  هسبعین و الف اتّفاق افتاد هندي و تولّد آنجناب در سنهاشعار 
  : فرماید میخود نیز درین باب  هاست چنانچتاریخ 

‘‘‘‘   
  

  رهتقویم دان ش همهدم سال تولّ
  

  

  اند هحساب شائق خوبان نوشت روي
  

و الف عنان از عالم سفلی تافت و  ئۀاثنین و اربعین و ما هسن روز عاشورا
عمر شریف . السالم به گلگشت فردوس اعلی شتافت هعلی به ارواح مقدس امام
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، چون یزار و یتبرّك به اند هعالی بنا کرد ، بر سر قبر ایشان گنبدي فتاد و دو ساله
مجمع عرس به پاس این ایام بعد شهادت امام علیه السالم است روز عاشورا روز 

   . اند هقرار داد م محرّم المکرّمهپانزد هعشر

  رفت سوي محفل قدس یبیدار دل
  

  سان محفل قدهج صحراي بربست ز
  رقم تاریخ وصال او خرد کرد

  

  صاحب برکات واصل منزل قدس
  

دسی آل محمهم رمضان المبارك روز پنجشنبهنوزد اهللا د برکتد بن سی 
 »ورهظ« متولّد گردید، والد بزرگوارش لفظو الف در بلگرام  یۀاحدي عشر و ما هسن

خالفت ١بعد رحلت والد ماجد خود از سیدالعارفین التماس .تاریخ تولّد او فرمود
بیشتر . بخشیدند ار خافتو دستار  هبه ارسال خالفت نام هحضرت قدس سرّ .هنمود

 بود و به سوي موسیقی میلّفات والد ماجد خود مشتغل وتالوت قرآن و مه اوقات ب
 هاربع و ستّین و مات هم رمضان سنهسید به تاریخ شانزد. ندي شغفی تمام داشت ه

نصیب آل محمد بود « مدفون گردید، مصرع  هرهرد و در مارکان رحلت هو الف از ج
  .» نعیم بهشت 

میان صاحب الملقّب  هالمعروف به شا هرّقدس س اهللا نجات هشاحضرت  
 ر اتم فیوضات سرمدي،هما، مظهاسرار اهللا به صاحب النّجات بن صاحب البرکات قدس

 االخالق، بعثت الُتمم مکارمانفس و آفاق، مصداق  ۀبحر قلزم برکات احمدي، خالص
رحمت در حق خواص و عوام و وجود سراپا جودش فخر  ۀذات با برکاتش آی

 و الف تاریخ بیست و پنجم جمادي اآلخر هسبع عشر و مات هو بلگرام، در سن هرهارم
به نور قدوم برکت لزوم خویش مقام بلگرام را منور ساخت،  هارشنبهروز چ
از  .» تان با برکاهنور قدسی به ج« :  مصرع ،اند هتاریخ تولّدش چنین یافت ۀمصرع

اي هبزرگوار خود تربیترافت و عنایت از  نشو و نما در ظلّاي هتا منت زمان صبا
و خدمت صادر و وارد در  هطالبان و دردمندان این را تربیت .ظاهري و باطنی یافت

اد بر مسند هحین حیات صاحب البرکات تعلّق به او داشت، بعد رحلت آن بزرگ ن
 هو رونقی بی انداز هآبا و اجداد به استحقاق بنشست و زیبی تاز ةارشاد و سجاد

دایت هنجات  هراهضاللت را به شا ۀسرگشتگان بادی هرهمدت العمر در مار. افزود
                                                 

 »از سیدالعارفین حضرت قدس سرّه التماس خالفت نمود به ارسال خالفت  نامه « : الف.  ١
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 طالبان را به مطلوب رسانید، هنمود و در ازالۀ امراض باطنی اعجاز عیسوي بکار برد
 داشت، میکتب تفسیر و حدیث و تصوف معمور  ۀاوقات شریف به وظائف و مطالع

 دستگیریش به مقاصد علیا فائزانی از هعالمی به شرف ارادتش مشرّف گردیده و ج
شریفش  هتوج هپیوست عالمیان وو تقاضاي اسم مبارك نجات عالم ه بکارش  .هشد

 در احیاي سنن آباي کرام و اعالي اسماي اجداد .انیانهان و جهمصروف شفاعت ج
. باشد  هتا الیوم کسی را از بزرگان دست نداد هعظام رشادتی عجب حاصل کرد ک

 طنیون برخاست و چمن نیت ارادت باهدر مجلس شریفش رسید ممنون و مر هرکه
در صحبت شریفش حاصل  هلطفی و حالوتی ک. اي صدق ارادت آراستهلگه را ب

پرداخت و  میمشکالت کونین  ابرویش به حلّ. اند هبود در دیگر جا کم نشان داد
و ، پیش جود عمیمش نام حاتم بر بال عنقا  نواخت میمحتاجان را به کامیابی دارین 
 هک هنچآش تق عادابه یک ادا، شوراق کرامات و خورا هخُلق عظیمش با آشنا و بیگان

از زار و اندکی هیکی از  کند بیرون از شمار است، اگر تحریر میابناي زمان نقل 
 و ناموري رتهپی ش و در هدر ستر احوال کوشید همیشه .باید هبردارد دفتري علیحد بسیار
الخمیس در لیلۀمکرّم شوال شروع  هبعد تحریر این اوراق شب سلخ از ما ه،ندوید

 والد ماجد ةمنور ۀقدس خرامید و برابر روض ةتکدهنزو الف به  ۀئتسعین و ما هسن
  :مصرع  ،ه تاریخ وفاتش کسی خوش گفت .جا گزید هطرف مشرق در محوطۀ علیحد

  . » تقدسیان جنّ آرایش«  :صرعم ه،فتگدیگري  و»  ناهج یع دوفعارف برحق ش« 
دیگر اوالد شیخ سنائی  ۀو جماع اهللا محمد امجد و روح: نکهريک ۀقصب

  . روهنجابت مش هب نجاآ رسینی دحمغفور سادات 
 قضات موروثی آنجا علوي و درویش محی الدین هاحسان وغیر: بلرام ۀقصب

نبائر بندگی شیخ صالح الدین قدس  هوغیر اهللا جنیدي و عظمت ۀجماع هوغیر
  . از شرفاي نامدارند  هسرّ

 یرالدینهدیگر اوالد قاضی ظ ۀغالم محی الدین و عبدالنّبی و جماع: اترولی ۀقصب
اب بن قاضی محمد قضات موروثی به هسم ابن قاضی عبدالوابن قاضی ابوالقا

اوالد  همحمد صدیق وغیر. ار و به ریاست نیز نامدار ذوي االقتدار اند هاشتنجابت 
اب مذکور هقاضی ش. ل اعتبار اند هاب نیز به شرافت اهقاضی ش قاضی حاتم ابن
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ور بود هجلیسر مش ۀعمل ١ابوالفضل در اصل قاضی وطن خود موضع کوته ةرهص
اب قاضی اترولی از کوته هت عبدالوثوراه حاتم نام بعد از وفات او پسرش و ب
  .سکونت و قیام نمود  هاترولی آمد به

حضرت شیخ فرید  ةالدین فاروقی نبیر هقاضی وجی: اسوهپ ۀقصب
  .دیگر قضات موروثی آنجا نیز به شرافت و نجابت نامدار  ۀگنجشکر و جماع

 هاسیثی از قوم عبقضات مورو هوغیرقاضی معزالدین : شکارپور ۀقصب
 اهللا کریم. انیان سید جالل بخاري آشکار اند هسادات انسال مخدوم ج ۀاست و جماع

  .یزگار نیز به افتحار اند همتّقی و پر اهللا ابناء شیخ رحمت هوغیر
دیگر قضات  ۀقاضی مدن ابن قاضی ابوالمعانی و جماع: چندوس ۀقصب

  . جابت کمال اندانیان سید جالل به نهآنجا از انسال مخدوم ج موروثی
قضات موروثی  ۀاویس و جماع هفقیراهللا ابناء قاضی خواج :هخورج ۀقصب

مخدوم موالنا کمال الدین از قوم قریشی معتبرین اند و محمد علی  ةمشیرهاوالد 
 ائربشیخ حامد ند اوصاف گزین و محمد وارث و غالم محی الدین و هابن محمد زا

  .دنیادار نامدار بالیقین اند  هس سرّقدجو از نسل حضرت شیخ فرید گنجشکر همالّ چ
  .ارهقضات موروثی آنجا به قوم انصار اشت هقاضی نظر محمد وغیر: تپل ۀقصب
  .صدیقی آشکار  هقضات موروثی آنجا ب: نوح ۀقصب

زار یکی و از بسیار اندکی هاز  هالتعد و التحصی ک هاگر چ: مزارات کول
  .ار کنم هظطریق اقتصار اه ر است بدرین روزگا هزیارتگا هار کهاست لیکن به اعتبار اشت

حضرت شیخ نظام الدین  ۀمزار متبرّک :کول ۀمزارات بیرون قصب
کول  ۀبه غربی بیرون قصب هآب کشیخ االسالم صاحب والیت میان دو ابوالموید

مزار شیخ عبداهللا ابن حضرت نظام الدین ابوالموید،  .مچو آفتاب استه محجردر 
اي همرحوم، مزار مخدوم شیخ جمال ابناء شیخ عبداهللازار اب الدین پرّان، مهمزار ش
ز واقع در محجر علم الدین و شیخ جالل الدین ابناء حضرت مخدوم جمال نیشیخ 
به شهرت کمال که هر شش قبور از ابتدا تا حال مدام زیارتگاه انام ذي  مرقوم

مزار شیخ المشایخ راجی شیخ کمن زنده پیر نبیرة شیخ . اژدهام تمام است الجالل به 

                                                 
 »کوثر « ب موضع .  ١
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. ست به زیارتگاه نیز مشهور مذکور ملصق به غربی محجر مسطور ا جالل الدین
ر دو بر یک صفحۀ چبوتره واقع اندرون عالءالدین و نصیرالدین که هد مزارهاي سیِّ
زیارتگاه  مزار حضرت ابوالموید نظام الدین. و بیرون محجر بالین به چهاردیواري

چون سید محمد بن سید جعفر مکّی در بحرالمعانی به مقام تعداد . صالحین است 
اسامی و مسکن که مراتب سیصد و هشتاد و دو اولیاي معاصر خود به ایام سلطان 

ارقام دارد که عالءالدین صامت نیز در کول قیام داشتند بنابر آن ١محمد شاه تغلق
مزار  ،مزار ابراهیم سید شرقی .الءالدین مذکور استدر خاطرم به خطور اغلب ع

جر مذکور از مزارات نیز به غربی اندرون چهاردیواري و بیرون مح٢پیهوخواجه 
مزار متبرّکۀ حضرت شیخ بابو ابن شیخ علم الدین که واقع در محجر و  .مشهور اند

گاه سکّان لدین زیارتقریب روضۀ جد خود حضرت ابوالموید نظام ااز علیحده 
مزار متبرّکۀ سید فخرالدین که واقع به مسافت دو تیر انداز به غربی از  .سرزمین است
مزار متبرّکۀ حضرت . شیخ ابوالموید نظام الدین نظّارة زائرین است  چهاردیواري

مخدوم چهارده ولی هر چهارشنبه ماه هندي که چیت باشد در آن روزها زیارتگاه 
مزارهاي متبرّکۀ حضرت اولیا و انبیا که در جنگلۀ انبلیهاء علیا است . جلی است 

 هرت کمال زیارت گاهش بهکول  ۀهمه واقع بر یک چبوتره بیرون و شمال قصب
به شمال  هواقع متّصل قصب هک هانجهمامون و ب ۀاي متبرّکهمزار. ل حال استها

مزار میتهی . ر سال است ه هفتم ذي حجه بست و عرس ایشان نیز به شب. است 
 ۀمزار متبرّک .خال خال استمردم  هید نیز زیارتگاهید، مزار الدن شهپیر، مزار جونا ش

ر هاست به  هبه مسافت یک کرو ٣هواقع به شرق بیرون قصب هادر کهب هحضرت شا
در صحرا باشد  هم محرّم کهفده بشه ب نو عرس ایشا هانبو هزیارتگا هپنجشنب

 ۀر مواضع پرگنهو در  هو به کثرت خرق ایشان ناظر و ناطق نیز کرد هرفع اندو
در موضع بالّ صاحب آباد،  ٤یم واقعهاي بسیار لیکن مزار سید ابراهکول نیز مزار

  .  ارهاشت هید در موضع کانکهعالم ش ۀرّکبمزار مت

                                                 
 تغلق» بن « : ب.  ١
 »پتهو « : ب.  ٢
 »کول « قصبۀ : ب.  ٣
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 همیران شا ۀمزار متبرکّ :هواقع شد هو بیرون قلع هاندرون قصب همزارت ک
د، مزار هیید، مزار پیرو شهید، مزار جالل الدین شهین شجمال الد ید، مزارهعلی ش
 ر بیابانی حضرتهمزار شیخ ظا .رهر ظاهمطاید، مزار هان الدین شهید، مزار برهمکّی ش

 هایت زیبایی بر مزار ایشان واقع شدهاز باال به ن هشاخی نیم ک ه،شمس قباي قدس سرّ
 هم جمادي االول کهدژیه بشه ب ی و دلکشاي زائرین و عرس ایشان نیزهر الهمظ

  .مدار بدیع الدین است  هشب قتل ایشان، شاگرد ایشان حضرت شا
کان والدت و عبادت حضرت مخدوم شیخ جمال م :هاندرون قلعمزارات 

مزار . مردم بحال هست از ابتدا تا حال زیارتگاور به دو حال اهمسمی و مش هک
ید، هعلی ش هعلی کرخی، مزار شا هعطاءاهللا، مزار پیر عطاءاهللا، مزار میران شاشمس 

اي هخاکی، مزار هحسن، مزار شا هنیک، مزار شا اب الدینهمزار ش ،غیب رار پیمز
. از مدت مدید اند  هزیارتگا هید کهید، چندن شهید، امن شهید، انور شهر شهگو

ایشان در کول  ةمنور ۀانسال حضرت مخدوم شیخ جمال گرداگرد روض ۀجماع
حال شب و روز وش تا هراجی محمد چون از ابتداي  هباشند لیکن بند میمدفون 

 دست هبه مردم نیک و بد دنیادار در پیوست دنیا ب هگردید ردر بد ل طلب دنیاااشتغه ب
 هنبوی ۀو دو سال به غفلت رایگان رفت و احادیث صحیح هنگشت و عمرم پنجا

طالب المولی مذکّر و حدیث  ا کالب،هو طالب ۀجیفالدنیا نظر گذشت حدیث  نیز به
نیا مخ لبۀُالعقبی مونّث و طا طالباذا لم یخالطوا  تعالی العلماء اَمناءاهللاحدیث  ، ثُنّالد

دیثات مرقومات حچون از  م لصوص الدین،هم فانّهفی باب الملوك و ان خالطو
مکان  دوخآن براي خاك ناپاك  ابرنبیشک رسیدم ب ث و دزدمخنّ و گس ۀدرج به

یر موافق بحسب ا تقرم امدان مناسب دیدان و دزثمخنّ گان سگان ودانداختن مر
  : بیت ، مدیشنخمیر 

  

  لزار و صد و پنجه ویک به ساه
  

  لتالیف شد بر کما هجرت که ز
  

 م به کتب سلف روي به سويهبه شرف فقر بوي علم آن ندارم تا  هاگر چ
قطب الدین  هدر فوائدالسالکین و راحت القلوب از حضرت خواج هرقم آرم چنانک

 ١را شیخ هک م منقولستهقدس سرّو شیخ فریدالدین و سلطان المشائخ نظام الدین 
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براي بیعت بیاید اوالً زنگار  ههر کسی ک بایدن تی قلبی چنداباطن قو يصفاه ب
باشد به قوت باطنی پاك گرداند  هآلود هو غش و حسد و کین به غلّ هآن ک ۀسین

 در اسراراالولیا ١شیخ همحرم اسرار معرفت گرداند چنانچ هبعد از آن دست او گرفت
 هشد دستش گرفت میخرید از بازار  هر روز یک غالم کهبز رگی  هنویسد ک می
. شدند  میمونوقت صاحب کشف و کرامات هاین را به خدا رسانم  هگفت ک می

عجبی و حیرتی پدید آمد، فرمود اي شبلی  ؟کستکانمرا از کرامت  هشبلی گفت ک
 هقوتی باشد کمچنین هاو را  هکسی نشیند و دست بیعت کسی کند ک هر سجادب

عی مد .شد پس او شیخ نبودبکند و اگر قوت والیت نبا هدیگران را صاحب سجاد
نیز  هحضرت شیخ نظام الدین ابوالموید قدس سرّ هزن است چنانچهدروغ و را

معنی شیخ قادر قدرت احیا و اموات اثبات نموده و جماعۀ اهل سلوك در سیر 
در اندك خوردن و  -شود میار چیز پیدا هچکمالیت مرد در  هنویسند ک میخویش 

 ۀطائف هک هفرمود هاندك خفتن و اندك گفتن و در خلق اندك نشستن چنانچ
و زبان از  اند هخواب بر خود حرام کرد هدریافت و خاشاك طعام هدرویشان از کا

قرب  ۀتا به مرتب اند همچو مار افعی دانستهصحبت خلق  هسخن گنگ ساخت
خوب  ۀجام هر درویشی کهقطب الدین فرمود  هحضرت خواج هآنگا .اند هرسید

واي نفس طعام سیر و چرب خورد و یا به هبپوشد و یا به  ین براي نموداريهم
درویش نیست  هنیا باشد یقین پندار کغحبت اص واي نفس خواب کند و یا دره

درویشی  هت کسمنقول ا نمرتد طریقت و خود پرست است و از شیخ فریدالدی
چشم را کور سازد تا عیب  هاول آنک - ار چیز بایدهدرویش را چ .پوشی است هپرد

 هیچ ناشنیدنی نشنود، سوم آنکهگوش را کر سازد تا  هبیند، دوم آنک همردم را ن
  یچ جاي هارم پاي را لنگ سازد تا هیچ ناگفتنی نگوید، چه زبان را گنگ دارد تا

یچ درویشی هلت ندارد حاشا و کالّ ار خصهاین چ هر کسی کهرفتنی نرود، پس نا
 ل سال چشمهروردي براي نادیدن عیب مردم چهاب الدین سهشیخ ش هنداند چنانچ
مان ساعت به فقرا هبه دست آید  هک هبود و درویشی آنست آنچ هخود را بست

روزي . علیه وسلّم تا شبی نزد خود چیزي نداشتند  اهللا پیغمبر صلّی هنانچد چهد
نویسد  میاهللا حمۀجنید بغدادي ر ۀدر عمل هشیخ اجل سرزي در بغداد فرمودند ک
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ب اختالط درویش با انام دنیا و اقتدام پیش ملوك مطلق حرام همذا هدر جمل هک
مریض رفت  هبادشا ۀیل عبداهللا تستري به استدعا به خانهس هخواج هاست چنانچ

فت سال هساعت  ارت آن یککفّه عا صحت گشت لیکن بددم و قاز برکت تا  هک
 هچونک سم قَاتل للفُقَراء االغنیاءۀُصحب .رو برو نگشت هاز خلق عزلت گرفت ک

حرام  ۀاز لقم هضور دل کی حصول باشد تا کححضور دل است و  هرااصل درین 
یم و لگ شد اورال دنیا دور نباهاز مجلس ملوك و ا هکسی ک رهاحتراز نکند و 

 به لباس انبیا و اولیا خیانت هاباحت نیست بلک است و صوف پوشیدن قصور شعور
 .اد و عباد استها و ابدال و اوتاد و زیلباس گلیم و صوف پوشش انب هاست زیرا ک

ا ی اهللا یم خلیلهیا ابرا اهللا یا آدم صفی اهللا قدر گلیم و صوف کسی نداند مگر موسی کلیم
ذوالنّون  هخواج هک هنوشت ولیاالاسرارا م و درلیه وسلّع اهللا صلّی اهللا محمد حبیب

ار یآمد و شد بس هخلیف هبه درگا  هاهللا یکی از مریدان خود را شنید کحمۀمصري ر
آوردند و لباس  هتا آنرا گرفت هفرمود ک .کند و به قدر مایحتاج وجه کفاف دارد می

لباس  هفرمود ک هروي سرخ به سوي او دیدبسوخت و به چشم و  هگلیم ازو کشید
پیش  هبدین جام هی کهخوا میو  نمایی میر روز مردم خبیث را هانبیا و اولیا را 

 ها نشستهمعن اهللا روزي حسن بصري و حبیب عجمی رضی. ی بیاییهحضرت ال
است؟  هفرمود هترا چ همن مرید فالنم، گفتند ک هک تامد و گفیبودند، مردي ب

 یاد بر آوردند وفرر دو بزرگوار هیچ نگفت، هو مرا  هگفت بر سر من مقراض راند
و جماعت  ل سنّتهب اهبر قانون مذو شخصی که  و مظلّ واَنت ضالَّه وفرمودند 

 هاهللا علیحمۀیل تستري رهاز س هزنان است و گر چهنباشد او در معنی یکی از را
یچ چیز نافع تر در دین و دنیا از گرسنگی ه هک اند هبزرگان گفت همنقولست ک

جزء د در خاطر فقیر راجی محم ااز سیري ندیدند ام تر کارانیز یچ چیزهندیدند و 
 بین الدمین رِهکالطّ بین العدمینِ العمرُیات حوجود مدت  هیاد موت باشد چونک فقراعظم 

موت خود را یاد  همیشه هبدن خود را کفن دانست ۀجام هر کسی کهاست پس 
فسوس بر تقلیب این خطور فتور فقر از یاد موت برباد و فوت شوند ا همهدارد و 

 طلب امیري هل دنیا را مسخّر ساختهپیري ا ۀانهر یکی فقیر از تقریب و به هک هزمان
 ۀاز احادیث صحیح هآرند چنانچ میا القاب پیر و مرشد هامیر بر خود ۀدارند و جماع
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اهللا استقرار و اثبات است تا لعنۀ ١علیه وسلّم بر داخلین و خارجین اهللا نبوي صلّی
درین . از قوم سادات شمار اند  ها انحراف نمودم اکثري مردم از قبائل خودهه

حرص و  ند خود پسند عاري به ذکر حضرت باري دلبند بهه ۀاوقات چون جماع
م امیران و سلطان را نیز تمام آفاق هو نقاق اتّفاق باوا خواب غفلت روا داشت ه

 طراف به ظلم و زبردستیا در هر هشتگتا آثار حق پرستی و انصاف منتفی  هپنداشت ک
 جیب بهي اهل افکار درست اندیش دور بین سرکشان هنگامه برخاست و بعضی عقال

 یکایک از مشیت پروردگار هخواست ناگادر ها خود را گوشهبار آنرد عدم باره یش بک
بر تاخت بر ر مالک لک سوار از ملک ایران بنانادر شاه قوم مغول افشا هل داعیها
 هندوستان نیز با لک سوار مدت یکماه هبادشا همحمد شا .٢ندوستان شتافته

م هیازد هشنب هروز سه بدر آنجا  اتّفاقا .آراست هفیمابین تراوري و کرنال میدان مقابل
جنگ و  هجري بدون رضاي بادشاهو یک  هزار و یکصد و پنجاهسال یک هذیقعد
کمال و  ان الملک سعادت خان از ساختگی یا بی تدبیريهبر همخوا هامراء خوا هآزمود

ه چون ب  انداخت،از لشکر ایران جنگ و جدال  هبه اعانت آن خاندوران شامل حال بود
دیگر از  ۀو و جماعخان و میر کلّعلی حامد  ن وداد خاهخان و شرقدرت قدیر مظفّ

سعادت خان مع شمار به قتل رسید یزار بهزاران هلشکر ایشان  يامرا و رفقا
خاندوران  خود شیرجنگ به صحت و سالمت اسیر و بخشی الملک ةبرادرزاد

ارم آب خورد از دنیاي دون برداشت، همجروح به جراحت کثیر گردید به روز چ
 ۀماعجو  همحمد شا هب هنادر شا هو عقد زمان هنپیماد هم روز به عهپس از یازد

 هلی رسیدهر دو لشکر به دهمع  هبعد از آنجا نادر شا .امراي دیگر استیالء یافت
 هلی گردیدهد ۀداخل قلع هبه ذات خود مع محمد شا هجحم ذي هن هبه روز جمع
لی واقع هاز سکّان د هبر تقصیر کبیر کبنا هالی هسن هم ذیحجهیازد هبه روز یکشنب

ر قتل عام ساخت و خانمان سلطان محمد هپ ها را به رفع ناموس تمام سهنگشت آ
 هشنببه روز  هیب و تاراج نمودهن هاثناء را هلی و قدمگاهو امیران و سکّان د هشا

عزم  به به رضا و رغبت هجري نادر شاهو دو  هزار و یکصد و پنجاهیک ههفتم صفر سن
راضی به  هشا دمحم سبحانی چون حضرت ظلّ. لی را گذاشتهدوطن خود ایران 
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به ذات  ار فی الحقیقتیقطب الدین بخت هرضاي رحمانی معتقد مزار حضرت خواج
انّما االعمالُ ار اند بنابر آن به تقاضاي حدیث هت اشتیایت کم آزار و نیک نهخود ن
ی ثمرة نیت هاقبال بادشای و هبست و دو روز از فضل الو  هبعد دو ما بِالنّیات

محض تعلیم و تادیب نادرات  و واردات عجیبۀ خود باز دریافت ١استقالل دولت
 هسلطان محمد شا زرگانباحسان ه شناخت و بدایت حضرت ذي الجالل باید ه

سلطنت اگر خدایتعالی به توفیق عبادت و عدالت  .ونهندوستان ممنون و مره ۀجماع
و  نسل ایشان تا یوم القیام به امان سالم دارد مستحسنندوستان به ایشان و در ه

عالءالدین عطاّر  هحضرت خواج ةمحمد عاصم خاندوران نبیر هخواج. برجاست
عنه  اهللا کاظم رضی موسیحضرت امام ه ب هام ایشان از چند واسطنسب کر هک

 هاسلطان محمد ش انتظام قرار دارد بخشی الممالک اهل همت دار مدار مرجع کار
م رسیده هب هدار بنگال هم سازي صوبهم هیک کرور روپی هایت دیانت دار تا کهن

 هشنب هنمود، نمک حالل به شجاعت کمال به روز س هسرکار بادشا لبود داخ
جري مابین اندري و کرنال هو یک  هزار و یکصد و پنجاهسال یک٢هذیقعدم هپانژد

. در آنجا انتقال فرمود هار شنبهبه روز چ همجروح گشت هکرنال در قتال نادر شا
زار هزاران هرفقاي  ۀمظفّرخان برادر خود رمضانی پسر رتن راي پیشکار و جماع

ادت هش همنصبدار نیز در آن جماع اهللا برادرم شیخ علیم .به روز جدال نمودند
به  هاز آنجا بر آورد هپس از چند ما ،بود هافت به طریق امانت بیرون کرنال سپردی

حضرت شیخ جمال جد خود مدفون ساخت  ۀروض هکول در را ۀغربی بیرون قصب
 هروز س هري بر آمدهبعد دو گ همدت یک سال گذشت ک هبعد از رفتن نادر شاو 
به عنایت حضرت  بیست و هفتم سنه یکهزار و یکصد و پنجاه و سه هجري هشنب

  . د گشتراجی شیخ کمن متولّ ۀخالق ذوالمنن پسري به خان
حضرت ذي الجالل وت چون از مشی مق پیغتصدۀجماع هبر الیزال و توج 

اي نسب و حسب حضرت ه اولیاي عالی احوال این نسخه متضمن به اخبار شجره
ربیع االول سال  ةغرّ هشنب هشیخ جمال کولوي و انسال ایشان به روز س مخدوم
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 همذکور ۀآن نسخجري به اتمام و کمال رسید بنابر ه هو س هزار و یکصد و پنجاهیک
گردید موافق آن در خاطر راجی  اشجارالجمالو ملقّب به  اخبارالجمالمسمی به 

  :دو بیتی بپدید، ابیات  همحمد مؤلّف نسخ
  لاخبار الجما هنسخ١ختم شد این  لزار و صد به ساهبر  هو س هپنج

  لجما ٢نسب حسب ةشجر مشتمل
  

  گشت لقبش نیز اشجار الجمال
  

.......................................... 
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