
  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت  ١٧٩

  يلهد هخانقا و رحريابوالخ هشا حضرت

  ♦هفاطم نکهت دکتر
 ۶/ ه  ۱۲۷۲ االول ربيع ۲۷ هيکشنب روز رحفاروقي الدين محي هللاعبدا ابوالخير هشا حضرت
 شمادرنام  و عمر محمد هشا حضرت پدرش اسم .شد دمتولّ ليهد هخانقا در م ۱۸۵۶ هژانوي
 :فرمود تاريخ هقطع اين رحبوالخيرا هشا دتولّ موقع در عمر محمد هشا .بود بيگم نواب

ــوالخير چــو ــور هشــد اب ــم  فگــن ن ــا رهـ ــراغ دبنيـ ــوي چـ   نبـ
ــرد  دل ز خواسـت  عمر ميالد سال ــاد ک ــراغ« ارش ــوي چ   »نب
 »هيديسع مقامات و هياحمد مناقب« در ر،يابوالخ هشا عم ر،همظ محمد هشا حضرت

 :است هدبو رحديسع احمد هشا بزرگ پدر تاکرام از تولدش هک سدينو مي
 يهاٰل جناب از را اياول هک نمود عرض تضرع و التجا کمال  به بار کي ريفق”

 دهخوا فرزند ٰيتعال هللا شاء ان هک کردند ارشاد هقبل حضرت .استها  قدرت
 و رييتغ کند عطا هک تواند مي نباشد مه هنوشت اگر است قادر ميکر يخدا .شد
 فتصر تقو و باطن مته از پس .نمود ديبا نيقي او به .اوست دست  به تبدل
 .شد دايپ شانيا جيتزو از کامل سال هد بعد اختر کين پسر کي حق بينا آن
 گريد از و ادندهن الدين يمح نامش و گشتند مسرور تياهن شانيا حضرت پس
 حضرت کرامت از محض پسر نيا دتولّ هک داشتند مي تر دوست را اوها  هرينب
 .١“است هبود شانيا

 ادهن غوث غالم را اسمش )مادرش پدر( قيصد غالم هشا ريابوالخ هشا بزرگ پدر
                                                   

 .نؤهآزاد، لک موالنا يمل ياردو هدانشگا ،يفارس اتيادب و زبان ارياستاد ♦

  .۱۶۴ ص ،هاحمدي مناقبمظهر، شاه محمد،   .١



  ١٨٠  قند پارسي

 عمر محمد هشا سبب نيبد بود، رضعمر حضرت نام به ريابوالخ هشا پدر اسم هچونک
 .کرد ريابوالخ بلقّم و دينام هللاعبدا يعني رضعمر حضرت پسر نام  به را خود پسر

 خود هخانواد همراه به هک دنبو هسال دو نوزه ريابوالخ هشا ه ۱۲۷۴ محرم اواخر در
 يسالگ مين و دو در بود، انيسيانگل تصرف در يلهد وقت آن .شد مقدس حجاز عازم
 يسالگ ارهچ در و هرفت بزرگ پدر نزد همنور هنيمد  به هما شته از بعد و همکرم همک  به
 خود بزرگ پدر مبارک دست هب بود هسال پنج هک يوقت .کرد آغاز را درس ينبو حرم در
 در .داد را خود خالفت بشارت يو حق در بزرگ پدر .کرد عتيب رحديسع احمد هشا
کرد حفظ را ديمج قرآن يسالگ هن سن. 
 الرحمن بيحب يمولو ديس ،هللا رحمت يمولو مثل هزمان يعلما از را علم يو
 شتريب .آموخت هريوغ رهمظ محمد هشا حضرت و نواب محمد موالنا ،يالکاظم
 ه ۱۲۹۱ در و خواند الرحمن بيحب موالنا حضرت نزد را فنون و علوم ياه کتاب
 ليتحص رحيعبدالغن هشا حضرت خود پدر عم از را يترمذ جامع هرفت همنور هنيمد  به
 ةمدرس در همک در هللا رحمت موالنا خود ربانهم استاد قيتشو با اه سال يو .کرد
 .داد درس هيصولت
 هاآلخر يجماد هما اواخر در و شد نده عازم خود پدر با يو ه ۱۲۹۷سال  لياوا در
 محترم پدر ه  ۱۲۹۸ محرم دوم هکشنبي روز هما شش از بعد .ديرس رامپور  به هکلکت از

 رجب ۲۲ و يممبئ تا يلهد از ه  ۱۳۰۲ ولاال جمادي اواخر .داد دست از را خود
 در هما دو از بعد و برگشت يممبئ  به ه ۱۳۰۶ اوايل هرفت هجد  به يممبئ از ه ۱۳۰۲
 .کرد ارياخت سکونت يلهد هخانقا در هآمد يلهد به ه  ۱۳۰۶ خرآلا ربيع
 هعارف خانم با ه  ۱۲۹۸ ولاال جمادي اواسط در اول بار .کرد ازدواج بار دو يو
 .کرد ازدواج نيحس امجد دختر هحاجر خانم با ه  ۱۳۰۲ در دوم بار و معصوم هشا دختر
 .شدند دمتولّ دختر شته و پسر هس هحاجر خانم از و دختر هس هعارف خانم از

 وقت يکار ره يبرا .بود منظم اريبس هشا حضرت هروزان معموالت و اتيمشغول
وها  هبرنام هگا چيه و وقت چيه .ديرسان مي انجام به را کار آن وقت آن در هک بود رمقر 
 يکس فرزند اگر .داشت مي دوست اريبس راها  هبچ يو .دکر نمي رييتغ منظمش ياهکار
 و يسع آنان درمان يبرا و شد مي هآزرد و نيغمگ اريبس هشا حضرت شد مي ماريب



  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت  ١٨١

 اريبس ايداه کردن قبول در يو .کرد مي دعا مارانيب يبرا معموالً کرد مي ياديز تالش
 هيده د،اشنب هشد حرام مرتکب هک يکسان و ريگ هرشو مردم از .کرد مي اطياحت
آن   به روغن بعد روز .آورد غنرو يقدر افغانستان از يو مخلصان از يکي .گرفت نمي

 بد يبو هک ماند ريمتح شخص آن. دارد يبد يبو روغن نيا هک فرمود هداد پس شخص
 روغن خود دست با هخان لها و هديخر حالل مال با را گوسفند .است سبب هچ  به

 و کرد قيتحق ديرس خود هخان  به يلهد از شخص آن هک يوقت .است هکرد درست
 ديمهف .بود هخورد را آنان کشت هرفت گرانيد همزرع در اناًياح ندگوسف آن هک شد معلوم
 اريبس افغانستان و ندوستانه در يو دانيمر تعداد .بود کجا از روغن نيا بد يبو هک
 .کردند مي عتيب و شدند مي حاضر يو خدمت در هک بود اديز

 .است هکرد جمع بود، يو يدايش و عاشق هک يزيلل رضا يحاج را يو ملفوظات
 يالخط رسم خود يبرا و آموخت را الفبا نوشتن يول بود يسواد يب مرد رضا يحاج
 ملفوظات آن يول .نوشت مي د،يشن مي ريابوالخ هشا حضرت از هرچه .کرد اختراع
 هشا يو پسر ةحافظ در هرچه دند،ينرس گرانيد به اي هشا حضرت پسران دست  به

 ملفوظات نياز تا چند .نوشت »ارياخ تمقاما« خود کتاب در را آن بود، ديز ابوالحسن
 :است قرار نيبد
 يکس هک هشد دشوار چنان آن داشتن محفوظ را مانيا .است انحطاط دور”: فرمودند .١

 در .کردند ها مي يکش هچلّ و اه اضتير نيسابق .دارد هنگا خود دست در را اخگر
 درست هعاملم خلق با و کردن اجتناب حرام از و شدن ميقا خدا فرض بر اميا نيا

 .١“افتيدر را نجات هرا باشد پابند امور نيا بر هک يکس .است ميعظ کار داشتن
 صحبت از و ديدار دور را خود واعظان مجالس از و ديباش ميقا حضرات مسلک بر .٢

 .٢ديزيهبپر ناتمام يصوف
 .٣است خطرناک بسيار پيوستن ديگري  به و گذاشتن را خود پير هزند طريقت هرا در .٣

                                                   
  .۳۸۱ ص اخيار، مقامات زيد، ابوالحسن هشا فاروقي،  .١
  .مانه  .٢
  .۳۸۲ ص ،همان  .٣



  ١٨٢  قند پارسي

 ريغ ديمر اصالح مچنانه کند، نمي قبول را ليجم رنگ چرک ةجام هک يطور  به .٤
 هچ هايس هتخت کند، مي قبول را اصالح باشد صاف اگر هتخت يرو .است دشوار
 .١رديذپ اصالح

 .٢ابدين هرا دل به ريغ ةوسوس شب و روز از وقت چيه هک است آن هفيوظ يخوب .٥
 و نباشد هفاسد ةماد جسم در و باشد لطيف غذا هک است چيز هس بر جسم صحت مدار .٦

 اول. است زيچ هس بر مه قلب صحت مدار مچنانه .کند اجتناب هضار ياياش از
 هليرذ اخالق از اجتناب دوم است، روح و قلب يغذا ةمنزل به هک هصالح اعمال
 .٣انهگنا از اجتناب سوم و هفاسد مواد ةمنزل  به هک هريوغ کبر و بغض مثل

 يو به واال حضور اگر. کند مي حلق را خود شير يفالن هک کرد عرض يشخص .٧
 يسود گفتن برمال: فرمود .ديبازآ عمل نيا از يو هک دارم نيقي نديبفرما حتينص
 .٤کند متاثر را يگريد هک ديبا يکردار هبلک ندارد

 محبت تو، يرضا و ييتو من مقصود يهاٰل: گفت ديبا يعاجز به فيشر ذکر از قبل .٨
 .٥کن اعط من  به شيخو معرفت و

 .٦نوازد مي دهخوا خدا کرا ره .ستين يکس ره بينص باب فتح: فرمود يروز .٩
 و قلب حضور  به دييگو هرچه ستين سوال را قلت و کثرت زانيعز يا: فرمود .١٠

 .٧ديدار دور را خود هليرذ اخالق و غفلت از .دييگو اخالص کمال
 با هک است نيا هدرج ٰيادن .است درجات هس را ديمج قرآن تالوت فرمود يروز .١١

 هکرد تالوت مهف و ديتجو با هک است نيا هدرج اوسط و شود هکرد تالوت ديتجو
 حالوت به دل و بود يمعان مهف و ديتجو با تالوت هک است نيا هدرج ٰياعل و شود

                                                   
  .٣٨٢ص  اخيار، مقامات  .١
  .مانه  .٢
  .مانه  .٣
  .۳۸۲ - ۳۸۳ ص ،مانه  .٤
  .۳۸۶ ص مان،ه  .٥
  .۳۹۱ ص مان،ه  .٦
  .۳۹۳ ص مان،ه  .٧



  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت  ١٨٣

 .١بود زيلبر يباطن
 آن يخوب! زيعز يا: فرمود هشا حضرت .اند تبرکات رهش فالن در: گفت يشخص .١٢

 .٢يساز رکتب را خودت هک است
 نماز قصد نيحاضر و شد مغرب اذان هک بودند کالم مصروف هحلق لها يروز .١٣

 حاصل قلب سکون و دينيبنش هشد قلب همتوج يقدر: فرمود هشا حضرت .کردند
 .٣شود هکرد ادا ييسو کي به نماز تا ديکن

 را خود ظيتقار و آرا اه کتاب از يبعض بر اما ننوشت يکتاب ريابوالخ هشا حضرت
 فيتال المنظم الدر ور،هظ يعل ورهظ يمولو فيتال هيسعد مولد کتاب مانند است هتنوش
 الدين يمح غالم ميحک يمولو فيتال صنعت اعجاز حمائل ،يآباد هال عبدالحق موالنا
 اجازت ،يارهقند يز هللاعبدا يمولو فيتال قتيطر ةنام اجازت ،»رقم نتيز« به ورهمش
 مکتوبات و حينصا ،هنام حتينص نيبرا هعالو .ينايجمر محمد جان فيتال راتيخ ليدال
 نيا از يکي .است موجود يو مکتوبات ۴۰۰ از شيب باًيتقر .است هنوشت ياريبس
 يو اتمکتوب از يکي .ستنده اردو زبان به هيبق و يفارس مکتوب ۳۷ ،يعرب به بيمکات
 :است قرار نيبد است هنوشت يارهقند هللاعبدا يمولو  به هک

 ياخ .ٰيصطفالا يالذ هعباد يعل سالمال و هللا الحمد .ميالرح الرحمن هللا بسم”
 دم کي و نديفرما همطالع باتيط دعوات و سالم ريفق نياز يهآگا معارف ياعز

 يهگا و کنند ينيچ گل يامر عالم گلستان از يهگا ند،هند هرا خود به را غفلت
 :کنند پاک را نفس محبت بحر در

ــاني خــويش وجــود ز قــدمي ــ  ف ــر ز هرفتـ ــاني در وفحـ   معـ
 ةرتب مه را خاک مشت يهگا و کنند ملک همشاب باطن انوار از را عناصر يهگا
 و قنوت طول به نماز پست، را خود سر و دارند بلند را مته کنند، فلک
 عروج در يواقع د،يرس شانيا مرغوب مکتوب است، الزم ديمج قرآن تالوت

                                                   
  .۳۹۴ ص اخيار، مقامات  .١
  .۳۹۹ ص مان،ه  .٢
  .مانه  .٣



  ١٨٤  قند پارسي

 مکتوبات در آن قيتحق ام، هرفت بلندتر خيمشا از هک شود مي مهمتو را سالک
 امراض يشفا يبرا است، شما کمال همتوج وقت ره ريفق است، موجود هفيشر
 صفر ششم ريتحر .لديکم من علي و عليکم والسالم .شد هنمودها  دعا مه

 .١“قيعت باب بيقر .همشرف همک از ه ۱۳۰۴

 سخن و شعر ذوق
 بود طباع و نيهذ اريسب .داشت دوست را سخن و شعر يبچگ از ريابوالخ هشا ترحض
. گفت يعرب شعر ارهچ يسالگ هازدي در .سرود مي خوب اردو و يفارس ،يعرب شعر و

 سال تا راتيتحر نيا .نوشت مي اه کتاب مجلدات و هساد اوراق بر را خود شعر
 هپار هپار هکرد جدا مجلدات اوراق از را خود اشعار يو يول .بودند محفوظ ه ۱۳۲۴
 اضيب آن. ديرس ديز ابوالحسن يو پسر دست به آن و هماند يباق اضيب کي اتفاقاً .کرد

 و اردو کالم از هخمس دو ناتمام، غزل کي و کامل غزل شته و هپنجا بر است مشتمل
 خيتار و خود پسران تولّد خيتار خود، پدر وفات خيتار هقطع هس ،يفارس غزل کي

 .هخانقا مسجد ريتعم

  فارسي غزل
ــ حرفـــي ــدبرآ نهـــد ازان هکـ   برآيـــد عـــدن از هکـــ ســـت يرد  يـ

ــد ــو مســت ب ــمن آن چ ــد س ــاد  برآي ــن ز فريـــ ــد انجمـــ   برآيـــ
ــرين  نـــازت خـــرام هگـــ هجلـــو در ــد نسـ ــمن و دمـ ــد سـ   برآيـ
ــد وز  اسـت  خـواب  مست تو هنگ دل در ــس هديـ ــن ز نفـ ــد تـ   برآيـ

ــن  اسـت  يـار  روي گوشه ب هحلق خط ــبز اي ــي هس ــن از ک ــد چم   برآي
ــاکم از  آخـــر خـــط تعشـــق کـــرد گـــل ــوي خـ ــر بـ ــد عنبـ   برآيـ

  برآيـــــد کفـــــن از دلـــــم دود  عشـــق آتـــش نمـــرد و مـــرديم
ــين در ــينه هسـ ــد مـ ــاه خلـ ــاري  مانـ ــ خ ــاي ز هک ــن پ ــد م   برآي
ــل در ــر ظـ ــر عمـ ــر رود اگـ ــ از  خيـ ــا ةپنجـــ ــد رمنهـــ   برآيـــ

                                                   
  .۴۱۰ص اخيار، مقامات  .١



  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت  ١٨٥

 :متفرقات
ــام ــا ام ــي له ــا دين ــد ي ــراج  صمحم ــليني س ــا المرس ــد ي   صمحم

  صمحمــد يــا زمينــي روي بــر تــو  ســماوات لهــا کنــد مــي طوافــت

ــ ــدرگا هب ــاز ته ــا ني ــالم له   صمحمـد  يـا  نـازنيني  شک بي تو  ع

 ٭
  ســالکين  مرشــد عمــر محمــد  ديــن هرا اديهــ زمــان غــوث هبــ

 ٭
  اســت ابــوالخير عمـر  پــاي خـاک   اسـت  خيـر  از زيـاد  شرش هک آن

  :هسر قدس عمر محمد هشا حضرت خود پدر وفات تاريخ هقطع
  بـود  طريقـت  اديهـ  و حـرم  مرشد هک  فـان عر هشـ  عمـر  محمـد  هشـا  جناب
  نمــود اختيــار حــق لقــاي و خلـق  وداع  هيکشــنب  صــباح  محــرم  همــا ز دوم
  مسـعود  اتفه »ست صدق مقعد مکين  عمر« گفت خير به وصالش سال براي
 :ديز حضرت پسر تولد خيتار

ــد حضــرت ــن زي ــدا اب ــد هللاعب ــر فرزن   بگـو  ميالدش سال »عبدالغني بوالحسن«  عم
 :گريد والدتش خيتار

ــال ــيالد س ــد م ــيخ زي ــج ش   ١»الــرحمن بشــارت محمــد« شــد  انه
 م  ۱۹۲۳ هيفور ۹/ ه ۱۳۴۱ هخراآل جمادي ۲۰ هجمع روز ريابوالخ هشا حضرت

 هخانقا در بود، يماريب فتمه روز هک هپنجشنب .بود ضيمر روز فته .گشت مبتال بت  به
 دايوه هخانقا خاک هذر ره از هبلک واريد و در از فقط هن الم و رنج و مالل و حزن آثار
 رحريابوالخ حضرت م  ۱۹۲۳ هيفور ۱۶/ ه  ۱۳۴۱ هخراآل جمادي ۲۹ هجمع شب .بود
 در را خود هآرامگا يماريب دوران .وستيپ جنت  به يو روح و گفت درود را انهج

 رحديابوسع هشا نزد مانجاه يو مبارک جسد وفات از بعد و فرمود زيتجو هخانقا محجر
 هشا وفات خيتار هقطع) جنگ اري صدر( يشروان خان الرحمن بيحب موالنا .شد مدفون
 :گفت ريابوالخ

  يهپنــا طريقــت و مــآب شــريعت  مجســم خيــر ابــوالخير جنــاب
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  ١٨٦  قند پارسي

ــيد  را ارجعـي  لـبش  هگفتـ  لبيـک  چو ــالم بپوشـ ــيا رداي عـ   يهسـ
ــراغ  وصـالش  سـال  رهب از گفت ملک ــي چـ ــب و نبـ ــاٰل حبيـ   يهـ

 ليهد هخانقا تاريخ
 يو .ديآ مي شمار به يفارس و اردو زبان ورهمش يشعرا از يکي رهمظ نجانا جان ميرزا
 ه ۱۱۹۵ محرم ۱۰ .بود اريبس ميرزا حضرت دانيمر تعداد .بود زگاريهپر و يمتق اريبس

 و قبر يچتل نيب هک اي هخان در جانان جان ميرزا نيتدف مسرشه شهخوا  به .افتي وفات
 غالم هشا وخيالش خيش نجانا جان حضرت هفيخل و آمد عمل به بود، هدرواز ترکمان
 و شد ابيضيف عالم همه يو ضيف ذات از .کرد عطا خالفت ةدرج را مقام نيا رحيعل
 هنوشت ديآثارالصناد در خان احمد ديس .کردند ارياخت يو عتيب گريد ياهکشور مردم
 هريوغ حبش مصر، شام، بغداد، و روم مردم حضرت نيا هخانقا در خودم من هک است
 مردم و دنديمهف مي يندم سعادت را هخانقا خدمات و آمدند عتيب يبرا هک دميد را
 در جوق در جوق افغانستان و پنجاب ند،ه ياهرهش مثالً کينزد هايکشور ياهرهش

 هخانقا در و نمود وفات ه  ۱۲۴۰ سال در رحيعل غالم هشا .١آمدند مي يو خدمت
 در يعل غالم هشا. شد مدفون جانان جان ميرزا حضرت خود ريپ يلوهپ يلهد فيشر

 را) ابوالخير هشا بزرگ جد( هسر قدس مجددي ابوسعيد هشا حضرت خود حيات
 هشا القدر زکي حضرت رحعلي غالم هشا وفات از بعد و کرد مقرر خود جانشين
 .کردند حاصل فيض وي از مردم اه سال و نشست ارشاد مسند رب وي جاي  به رحابوسعيد

 فيشر نيحرم عازم ه  ۱۲۴۹ سال خراآل جمادي هما در رحديبوسعا هشا حضرت
 يوقت .ساخت خود نيجانش را رحديسع احمد حضرت خود پسر .شد حج سعادت يبرا
 لهچ از بعد .افتي وفات) نده راجستان، هايرهش از يکي( تونک در گشت ميبر هک

 در و آورد يلهد هخانقا در را يخاک جسد تابوت رحيعبدالغن هشا حضرت يو پسر روز
 احمد هشا حضرت .کرد خاک سپرد رحيعل غالم هشا حضرت مرشد و ريپ يلوهپ
 رب ياديز مردم. ديبخش رونق را هخانقا خود مبارک ذات از .شد نينش هسجاد رحديسع

 يلهد از رحديابوسع هشا ه ۱۲۷۴ سال در .افتندي خالفت ةدرج هکرد عتيب يو دست
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  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت  ١٨٧

 در خان لياسماع هريد نزد هک يز ٰيموس از ستانافغان و نده دانيمر  به و کرد جرته
 و ساخت خود هفيخل را يارهقند محمد دوست يحاج و نوشت يا هنام بود، ورهال

 دوست يحاج هخوا هک داد ارياخت سپرد و يو به هخان حيتسب وها  هخان محالت، ،هخانقا
 هخانقا ياردهنگ يبرا را خود هفيخل اي کند يدارهنگ و باشد آنجا در يارهقند محمد
 بود، يو يخلفا از يکي هک را بخش ميرح يمولو محمد دوست يحاج پس .کند مورأم
 .کرد مقرر هخانقا خدمت يبرا

در  وفات، از بعد کرد، هخانقا خدمت ه  ۱۲۸۳ تا ه  ۱۲۷۴ سال از بخش رحيم مولوي
 هشا رحاريهقند محمد دوست حاجي پس .شد مدفون جانان جان ميرزا حضرت جوار
 در محمد دوست حاجي .کرد مقرر هخانقا داريهنگ براي را رامپوري مجددي بيالن  ولي
 هخانقا هس ره براي را داماني عثمان محمد ملّا وفات از قبل و يافت وفات ه  ۱۲۸۴ سال

 .کرد منتخب خود جانشين) ليهد هخانقا سوم و زي موسٰي در دوم افغانستان، در يکي(
 يلهد هخانقا به ه ۱۳۰۶ سال خراآل ربيع هما در ريابوالخ هشا حضرت هک يوقت
 و ديرس هشا خدمت به سال مانه رجب هما در يدامان عثمان محمد ملّا برگشت،

 خود هفيخل  به ريابوالخ هشا حضرت بزرگوار جدرا  هخانقا نيا هک گفت نيحاضر  به
 هداد من به يحاج حضرت و بود هداد ه ۱۲۷۴ سال در محمد دوست يحاج حضرت
 .مهد مي ريابوالخ هشا حضرت خدمت  به را هخانقا نيا من امروز
 يچه بود، هادهن بيرون ليهد هخانقا از قدم ابوالخير هشا بزرگ پدر هک روزي آن از
 هشا هک وقتي .بود هنپرداختها  هخان ديگر و هخانقا عمارات داريهنگ و درستي  به کس

 ايه هحجر و بود خطر رپ هحص هبقي و بود هافتاد بام از هحص نصف آورد تشريف ابوالخير
 آن از بعد .کرد پاک فاسقان از را هخانقا هشا حضرت .بود فساق مردم تصرف در هخانقا

 و شروع ه  ۱۳۰۷ ولاال جمادي ۴ از هخانقا مسجد تعمير کار .دش مسجد تعمير مصروف
 :فرمود چنين مسجد تعمير تاريخ ابوالخير هشا .رسيد اتمام  بهه   ۱۳۱۱ محرم ۵در 

  تــام رونــق زو را اســالم شــد هکــ  شـد  بنـا  مسـجد  عجب! هللا تعالي
ــم ــر« زد رق ــاريخ »خي ــايش ت ــادت  بن   ١اســالم هپــاکيز ةخانــ عب
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  ١٨٨  قند پارسي

 .بود يحوض بخش هيبق در و بودند صف ارهچ فقط مسجد در صحن ريتعم از قبل
 را همبارک مزارات و محجر هکرد عيوس را مسجد صحن هکرد پر را حوض هشا حضرت

 مسکن هخان حيتسب هک چون .ساخت شان يعال تياهن را هخان حيتسب و کرد ريتعم نو از
 احمد هشا حضرت ،رحديابوسع هشا حضرت آن از بعد و رحيعل غالم هشا حضرت
 هحلق نجايا در نيد بزرگان نيا و هبود رحيعبدالنب هشا و رحبخش ميرح يمولو ،رحديسع
 هشا .گفتند مي هخان حيتسب را همبارک يجا نيا کرام حضرات لذا کردند مي ذکر و هتوج و

 آنجا در هديپوش کفش وقت چيه و کرد مي احترام اريبس را هخان حيتسب ريابوالخ
 کفش هک نداشت تأجر يکس مه يو اتيح در و رفت مي هنهبر يپا هشيمه .رفت نمي
 .شود داخل آنجا در هديپوش

 .ودب تيداه و رشد مشغول فيشر هخانقا در هشيمه رحريابوالخ هشا حضرت
 .کردند مي ضيف کسب يو از و .شدند مي حاضر يو خدمت در جوق در جوق دانيمر
 شب يو شد ذکر هچنانک .ديبخش رونق را هخانقا هبرداشت قدم اجداد و آبا نقش بر يو

 محجر در خود شهخوا بر نيتدف و افتي وفات ه  ۱۳۴۱ اآلخر يجماد ۲۹ هجمع
 .آمد عمل  به هخانقا فيشر

 حضرت ريابوالخ حضرت پسر مبارک هآرامگا هخانقا در نيد انبزرگ نيا بر هعالو
 بر هعالو .ستنده فيشر محجر متصل هک ستنده ابوالفضل هنو و ،رحديز ابوالحسن هشا
 .ستنده هخانقا نيا در مه ريابوالخ هشا دختر دو ياهقبر نيا

 و قبر  يچتل انيم هک يابانيخ و است ورهمش »ريابوالخ هشا هدرگا« نام  به االن هخانقا
  .است هشد ينامگذار »مارگ ريابوالخ هشا« نام هب است هدرواز ترکمان
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