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سفرنامه جالليه
گزارش سفر حج در سال 1314ق / اكتبر 1896

جالل الدين بن مولوى ابراهيم حسين عظيم آبادى

به كوشش رسول جعفريان

در باره كتاب و مؤلف آن
آگاهى ما در باره نويسنده، بر اساس مطالبى است كه در اين سفرنامه ارائه داده است. نامش جالل الدين 
فرزند مولوى ابراهيم حسين، ساكن موجى پور بخشى از عظيم آباد و از استان بهار است. وى عالم دينى بوده 
ــى ساله دانسته؛ بنابرين سال والدتش 1241 ق خواهد بود. در طول اين سى  ــال 1271 ق خود را س و در س
سال به تحصيل علوم دينى اشتغال داشته و چنان كه از عالئق مذهبى اش بر مى آيد، نقشبندى بوده است. 
از مطاوى اين كتاب بر مى آيد كه عربى مى دانسته و به آرامى و فصيح به آن تكلم مى كرده است: «چون به 
حسن تقرير به نرمي و گرمي در زبان عربي عرض حال خود كردم، خيال فضيلت علمي من نموده، متوجه 
به رعايت خاطر فاطر من شدند». اشاره ديگرى هم در اين سفرنامه به كتاب خود در باره مناسك حج دارد. 
ــك حج را مى گويد، تفصيل را به كتابش در اين باره ارجاع مى دهد: «زياده تر تصريح  وقتى به اختصار مناس

و توضيح آن در رساله مناسك حج نوشته ام. رساله مذكور بايد ديد».
ــم عّمامه گذارى انجام شده و او از سال 1278 تا  ــم دستاربندى يا به عبارت ما مراس ــال 1271 رس در س
1310ق به شغل وكالت در شهر پتنا مشغول بوده است. اين زمان شغل وكالت را ترك كرده و در همين سال 
است كه عزيمت حج كرده است. چهار سال پس از آن، يعنى در سال 1314 ق، بار ديگر شوق سفر حج در 
وى پديد آمده و راهى حج شده است. اين بار بسيار زودتر از موعد حج حركت كرده و مسيرى طوالنى تر را 

براى زيارت بيت المقدس و قاهره پيموده كه شرح آن خواهد آمد.
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جناب جالل الدين كه به مناسبت نام خود، سفرنامه اش را جالليه ناميده، از سفر اول يادداشت هايى تهيه 
ــفر دوم اوست كه طوالنى تر است. با اين حال، در ضمن آن اشاراتى به  ــفرنامه، مربوط به س كرده، اما اين س
سفر پيشين و برخى از مطالب مربوط به آن دارد. انگيزه وى از نگارش اين بوده كه تجارب سفر خود را در 
ــفر به حج، تجربه هاى الزم را در زمينه انتخاب مسير، نقاط دشوار  اختيار هموطنانش قرار دهد تا در وقت س
ــته باشند. عبارت خودش چنين است:  ــفر، هزينه ها و مطالب ديگرى كه بتواند آنان را راهنمايى كند، داش س
ــته بودم. چون  ــاالت ضروري هر يك مقامات به عجالت  الوقت به طور متفرق نوش ــفر، ح «در اثناي راه س
ــتان كه با من محبتي و عقيدتي داشتند، اصرار بر اين معني كردند كه  ــدم، اكثر خالص پرس داخل وطن ش
ــم و آن كتاب را سفرنامه جاللّيه موسوم كنم.  ــيرازه اجتماع كش آن همه اوراق متفرقه را به طور كتابي در ش
ــت بستم و بر ابواب و فصول منقسم  ــتان به ترتيب دهي آن، كمر هّمت چس الجرم به نظر انجاح مرام دوس
ــه نمايد، به مطالعة اين رساله  ــفر مغرب به ارادة زيارت امكنة مقدس كردم. مترّصدم كه هر كس كه قصد س
ــه، به دعاي خير به ياد آرد و دعاى مغفرت  ــده يابد و اين عاصي پرمعاصي را خصوص در جاهاي مقّدس فائ

اين گنه گار از حضرت ايزد غّفار نمايد.»
ــال ميالدى است، اما بين عبارات گاه از تاريخ هاى قمرى  تاريخ هاى وى به ويژه تاريخ هاى روزانه، به س
ــلط تاريخ ميالدى ميان هنديان مسلمان و غير  ــت كه اين امر به سبب تس ــتفاده مى كند. طبيعى اس نيز اس

مسلمان در اين دوره است كه هند از آن انگليسى هاست.

مسير سفر
سفر جالل الدين از 15 اكتبر 1896م، مطابق با 7 جمادى االولى 1314ق از بمبئى آغاز شده و مسير وى 
ــواحل حضرموت در درياى عرب است، دو روز توقف  ــهر در منطقه مكال كه س ــت. در ميانه ش جده بوده اس
ــمت درياى سرخ ادامه داده است. وى پس از توقفي ده روزه در يكى از جزاير  ــير را به س كرده و از آنجا مس
نزديك جده ـ كه محل قرنطينه بوده ـ راهى اين شهر مى شود. و اندكى پس از آن، با كشتى ديگرى عازم 

شهر ينبع شده، از آنجا با شتر و شقدف به سوي مدينه منوره مي رود.
نويسنده پس از اقامت چند روزه در مدينه، بار ديگر عزم سفر كرده، به ينبع باز مى گردد و از آنجا با كشتى 
ــود. هنوز تا ايام حج چند ماهى فرصت مانده و او مصمم است تا به زيارت قبور مشايخ در  ــوئز مى ش عازم س
برخى از شهرهاى مهم در مصر و شام برود. او از سوئز به قاهره رفته، در آنجا اماكن زيارتى اين شهر از قبيل 
ــيارى از مزارات ديگر را در اين شهر و شهرهاى اطراف مانند بهنسا و  ــين (ع)، زينبيه و بس مرقد رأس الحس

طندتا زيارت كرده و در جاى جاى، فهرست بلندى از هر كدام به دست داده است.
مسير بعدى او شهر اسكندريه است و پس از زيارت برخى از مزارات و آثار تاريخى، از آنجا به بيروت رفته 

است؛ آنگاه براى زيارت شام، عازم اين شهر شده و پس از آن دوباره به بيروت بازگشته است.
ــده و نخستين مقصد او شهر يافا بوده است. از آنجا به بيت  ــتى، عازم ديار بيت المقدس ش اين بار، با كش
ــت. آنگاه  ــفر كرده اس ــهر رمله س المقدس رفته، پس از زيارت اماكن مختلف كه گزارش آنها را داده، به ش
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ــده و از آنجا عزيمت جده كرده است.  ــعيد و سپس سوئز ش ــتى عازم پورت س ــته از آنجا با كش به يافا برگش
ــپس شهر خود  ــده و از آنجا به بمبئى و س ــوي مكه رفته، و پس از برگزارى حج، عازم جده ش در اينجا به س

بازگشته است.
با توجه به اين مسير، مى توان دانست كه مسافرت زيارتى وى قدرى متفاوت با ديگران بوده و وى راهى 
ــاس باورهاى سنى، صوفى خود، نه تنها به حج مشرف شده و  ــتر دريايى را طى كرده و بر اس طوالنى و بيش

مدينه را زيارت كرده، بلكه بسيارى از مناطق زيارتى را در شام، دمشق و بيت المقدس زيارت كرده است.

آگاهى هاى تازه نويسنده
اين سفرنامه مانند بسيارى ديگر، حاوى اطالعات عمومى در باره اصل سفر، شهرها، مردمان آن، تجارت 
و قيمت اجناس و نيز مطالبى در باره مسيرها و همچنين وسايل سفر است. با اين حال در بخشى از مطالب، 

بيش از ديگر منابع سخن گفته و از اين جهت حاوى آگاهى هاى تازه اى است كه ارزش مرور را دارد.

1. در باره حرم نبوى
ــه در مدينه بوده،  ــت، اما در باره دوره اى ك ــترده نيس ــريفين، چندان گس اطالعات آن در باره حرمين ش
مطالبى دارد كه در بسيارى از سفرنامه ها نيامده است. بخش مكه ـ به دليل اينكه آخرين بخش سفر بوده ـ 
به سرعت نوشته شده و كم حجم است، اما زمانى را كه وى در مدينه سپرى كرده، ايام نزديك به حج يا بعد 
از آن نبوده، بلكه چندين ماه پيش از حج يعنى در جماداى دوم و رجب و شعبان بوده و از اين حيث به برخى 
ــرف  ــهر پرداخته. وى مى گويد كه زود آمدن وى به مدينه «به تمّناي اجر از ش ــمات مذهبى اين ش از مراس
ــم ماه رجب همچنان تا به امروز در تركيه با قوت برگزار مى شود.  ــريف» بوده است. مراس رجبي و معراج ش
ــركت كرده، مراسم «عرس  ــمي   كه در آنها ش ــنده مى گويد كه 25 روز در مدينه مانده و يكى از مراس نويس
حمزه» بوده است. اين مراسم چنان بوده كه مردم «در ميداني وسيع متصل كوه احد» «از قبل سه چهار روز 
صدها خيمه ها» نصب كرده و عده زيادى از مكه و جده و نقاط ديگر براى شركت در آن به مدينه مى آمدند. 
«از آنجا اجماع كثير از خواص و عوام و سامان روشني قناديل و ديگر اقسام مي شود و نيز آتشبازي به تكلف 
ــر مي گردد. و پاشا و قاضي و ديگر عهده داران جليله در خيمه هاي پرتكلّف رونق افروز مي شوند و در  تمام س

آنجا اكثر ارباب هّمت به نظر زيادت خير و بركت جهت مساكين عام، پخت طعام مي كنانند».
وصف وى از مسجد النبى (ص) نيز نسبتًا مفصل و جالب بوده و به ويژه آگاهى هايى در باره باغچه ميان 

حياط مسجد و باورهاى عمومى در باره آن داده كه مغتنم است.

2. آگاهى در باره سفر دريايى
ــت؛ البته سفرهايش داخل سرزمين هاى  ــتر مسيرى كه نويسنده اين سفرنامه طى كرده، در دريا اس بيش
عربى با گارى ريل يا راه آهن بوده. در اين زمينه يكى از نكات مهم كه تقريبًا وى از آن غفلت نكرده، قيمت 
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ــت كه براى خود و همراهانش تهيه مى كرده. در اين زمينه، از فرست كالس تا سكند و  ــفر اس بليط هاى س
تهرت يا در واقع ثرد كالس به تفكيك مورد توجه قرار گرفته و بر اساس اين كتاب مى توان قيمت هاى آن 

روز را كامًال محاسبه كرد.  
ــت يك ماه يا بيشتر در آن باشد و بايد زندگى كند.  ــائل خاص خود را دارد. آدمى ممكن اس ــتى، مس كش
ــيرين است كه با احتياط توزيع مى شود و وى شرحى در باره آن به دست  ــئله مهم، مربوط به آب ش يك مس
ــود. هر دو اينها، مشكالتى نظير هجوم  ــكل ديگر، هيزم است كه براى پخت غذا توزيع مى ش مى دهد. مش
مردم را به همراه دارد. « وقت گرفتن آب و هيزم به وجهه كثرت و ازدحام كه هر يكي در گرفتن آن سبقت 
ــتى و  ــخت زحمت و مصيبت رو مي دهد». او همچنين درجه بندى داخل كش بر ديگري كردن مي خواهد، س
ــتي هاي درجه اول را در مقايسه با كشتي هاي درجه دو و سه، با دقت شرح مي دهد. «اهل تكت  راحتى كش
ــد در كمره و گشت كردن بر چهتري نمي دارند». وى شرحى در باره  ــه] حق آمد و ش تهرد كالس[درجه س
انواع كشتى هاى ترك، هندى و اروپايى داده و ويژگى هاى هر كدام را بيان كرده است. «جهاز شرقيه كه آن 
نيز داك جهاز سلطاني است در جمله حاالت مماثل جهاز محال است و اين هر دو جهاز سريع  السيرند. جهاز 
ــت، ليكن بطي  السير است... كنيكو جهاز فرانسوي اگر چه در  ــماعيليه اگر چه در اكثر حاالت مثل آنهاس اس
وسعت و فراخي باالتر از محال و شرقيه است»، اما جهاز حاجى قاسم به قدرى مشكل داشته كه «مسافران 
در جاي خودها به آسايش ُخفت و خيز كردن نمي توانستند و مردمان به وجهه كثرت مسافران در آمد و رفت 

جهت كارهاي ضروري، خصوص وقت شب، زحمت سخت مي كشيدند».

3. توصيه هاى كلى وى در باره سفر
ــته، مصّمم شده است كه در اين سفر، حجم بار همراه خود را كاهش دهد و  ــاس تجارب گذش وى بر اس
ــد: «در سفر اول كه اهليه من  ــازد. وى مى نويس ــايل مورد نياز را با خود همراه س تنها به مقدار ضرورت، وس
ــت كس همراه من بودند، اسباب هر  ــتان و مالزمان متعدد از مردان و زنان جمله بيس و بعضي اقران و دوس
ــي و برنجي و فروش متعدد از وطن، همراه من بود. باعث  ــم غلّه و روغن و آچار و ظروف مس جنس از قس
ــقت و ترّدد بسيار در  ــيد. و مع ذلك در هر جا مش آن در كرايه ريل و حّمال و هوري نوبت به چرخ كثير رس
ــبك كند و نتيجه هم  ــتزاد بر آن گرديد». اما اين بار تصميم مى گيرد اين بار را س ــت آن مس حمل و برداش
گرفته و هر بار يادآور مى شود كه اين سياست چه مقدار از مشقت و هزينه هاى او كاسته است. نتيجه اينكه 
«آنان كه قصد سفر كنند و بر گفته و نوشته اين كار آزموده و گرم و سرد چشيده اعتماد دارند، حسب طريقه 
ــم روپيه و ريزگي و  ــابق الذكر كار كنند، يعني چيزهاي ضروري محض از وطن همراه برند و زر نقد از قس س

نوت خورديه و پارچه پوشاكي نفيسه و خسيسه زايد از قدر حاجت البته همراه دارند».
وى بارها اشاره مى كند كه پولى به عنوان انعام داده است تا كارهايش در اين مسيرها سريع تر  انجام شود 
ــش دارد، به  و اثر هم كرده و توصيه مى كند كه ديگران نيز چنين كنند. اين پول ها كه عنوان انعام يا بخش
ــده است. در باره سوار شدن بر كشتى و تعامل با كشتى بانان گويد:  ــيارى ديگر پرداخت مى ش كارگران و بس
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«اگر بر جهاز بر وقت داخل شدن به قدر مناسب چيزي خادم و باورچي و قاسم آب شيرين و كّناس و غيره 
ــايش زياده تر بر جهاز ميسر شدن نمي تواند، چنانچه  را به طور انعام داده برآينده متوقع كرده آيد، صورت آس
ــت كه بايد آويزه  ــيار يافتم». اين هم يك توصيه هندى اس ــتم و از آن راحت بس من همچنين معمول داش

گوش كرد!
به عالوه، يكى از مسائلى كه حّالل مشكالت وى در شهرهاى مختلف بوده، توصيه نامه هايى است كه از 
ــخص در هر منطقه براى منطقه بعدى دريافت مى كرده است. مسئله ديگر، سخن گفتن به نرمى  افراد متش
ــت تا مشكلى پيش نيايد! به هر حال تأكيد او اين است كه «حمال  ــترداران و حّماالن اس با افراد، به ويژه ش
در داشتن تبركات بر شتران سواري عذر مي كنند؛ بنابرين بايد كه قدري اجوره آن علي حده به قدر مناسب 
ــا حّمال به طور تكرار و جدال روا ندارند. من نيز يك  ــد و زياده قيل و قال در اين خصوص ب ــال را بدهن حّم

روپيه اجوره حّمال را داده بودم و رضامند نمودم».
وى به طور خاص، براى خريد هاى الزم در هر منطقه توصيه هايى داشته و براى اينكه كسى بى دليل بار 

به دوش نكشد يا هزينه اضافى پرداخت نكند، سفارش مى كند كه هر چيزى را در كجا تهيه كند.

4. آگاهى درباره مزارات مختلف
نويسنده جز مدينه منوره ـ كه شرح مزارات و قبور و برخى از مساجد و اماكن متبركه آن را داده ـ در باره 
ــلمانان  ــق و بيت المقدس، اطالعات جالبى ارائه مى دهد. در اينجا بايد گفت اين خصلت هاى مس مصر، دمش
ــگام به شمار مى آيند.  ــتجوى يك مكان زيارتى هستند و از اين بابت پيش ــخت در جس ــت كه س هندى اس
ــين (ع) است. وى در اين باره  ــتين مكان زيارتى در قاهره كه وى به زيارت آن رفته، مزار رأس الحس نخس
شرح بالنسبه مفصلى داده و بر اساس نوشته هاى مقريزى در خطط، داستان انتقال سر امام حسين (ع) را از 
ــت، هرچند تأكيد مى كند كه «نزد ارباب اثنا عشريه،  ــقالن به اين نقطه در دوره فاطميان شرح داده اس عس
سر و جسد مبارك هر دو در كربال مدفون است». به هر حال اين مزار در اين دوره زيارتگاه عمومى بوده و 
«بسياري كسان در آنجا در هر زمان و هر آن به تالوت قرآن مشغول و به ورد و وظائف مشغوف مي مانند، 
ــأن است. من به ياوري بخت در آن مسجد در دو جمعه شريك نماز جمعه  ــجد عالي ش و در قطعة ديگر مس

شدم و شرف داَرين حاصل كردم».
ــه كه «در مصر مقام آن حضرت  ــه زيارت مقام حضرت زينب رفته، با عنايت به اين نكت ــالوه بر آن ب ع
ــوكت و شأن است و در اصل مزارشان در دمشق است  ــت، ليكن در اينجا عمارتي عالي بنيان با كمال ش اس
ــده ام». سپس شرحى از مزارات ديگرى كه در قاهره بوده به  ــق بهره اندوز ش كه ما از زيارت آن نيز در دمش
دست داده كه از آن جمله، مرقد نفيسه بنت حسن بن على (ع)  است. همين طور مزار شافعى و شمارى ديگر.
يكى از نقاط زيارتى در مصر، شهر بهنسا است كه تعداد زيادى قبور منتسب به صحابه و مشايخ صوفيه 

در آن هست. وى به زيارت آنها رفته و فهرستى از آنها را به دست داده است. 
ــكندريه داريم كه وى آنها را زيارت كرده و يكى از آنان  ــايخ را در اس ــت از قبور مش مانند همين فهرس
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بوصيرى صاحب قصيده برده است. سپس در دمشق، وى به زيارت قبر ابن عربى و بسيارى ديگر از مشايخ 
رفته. قبًال گفته بود كه در دمشق به زيارت قبر حضرت زينب رفته است، اما در اينجا فراموش كرده بنويسد. 

با اين حال يكى از مزاراتى كه زيارت كرده، مزار رقيه، درون شهر است.
ــبتًا جالب ماجرا، بيت المقدس است كه وى شرح مفصلى داده و بسيارى از مزارات را زيارت  ــمت نس قس
ــّيدتنا حضرت  ــّيدنا و نبّينا حضرت ابراهيم خليل اهللا ... زيارت س ــت: «زيارت س كرده كه از آن جمله اينهاس
ــّيدنا و نبّينا حضرت يعقوب ... زيارت سّيدتنا الئقه  ــّيدنا و نبّينا حضرت اسحق... زيارت س ــاره ... زيارت س س
ــّيدنا و نبّينا حضرت يوسف ... زيارت يك جاي متبرك كه به طور چاه  زوجة مطهره آن حضرت.... زيارت س
ــياري از انبياء است كه نام پاك آنها معلوم نيست.... زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت  ــت و آن مدفن بس و غار اس
ــت در اثناي راه كرديم.... زيارت سّيدتنا حضرت راحله - رضي اهللا  ــالم - كه باالي جبل اس ايوب - عليه الس

عنها - اّم حضرت يوسف» و...
وى شرحى هم در باره مسجد و صخره شريفه داده كه حاوى نكات تازه اى است. در بازگشت به شره بيت 
اللحم رفته و در آنجا به «زيارت قبر سيدتنا حضرت مريم- عليها الّسالم - كه قريب جبل طور در عمارتي 
ــت. آنگاه عازم رمله شده و در آنجا نيز مزارات  ــت» نائل آمده اس ــت كه اندرون كوه به طور تهه خانه اس اس

فراوانى را زيارت كرده و فهرستى از آنها به دست داده است.
ــت و در آنجا نيز به زيارت مزارات واقع در حجون و برخى از  ــفرنامه اس ــفر حج وى در انتهاى اين س س
اماكن متبركه شهر مكه رفته است مولد النبى، مولد فاطمه، مكان آسياب فاطمه زهرا، جاى نشستن حضرت 

خديجه، دكان ابوبكر، حجر متكلم و مقام شق القمر از آن جمله اند.

5. شرحى در باره قرنطينه
ــبب شد تا از اوسط قرن نوزدهم، بحث قرنطينه در مسيرهاى  بيمارى هاى واگيردارى مانند وبا و غيره س
ــرخ و در سمت قمران بود  ــود. يكى از مهم ترين مراكز قرنطينه اى دريايى در درياى س دريايى حج مطرح ش
ــت. نويسنده ما در سفر پيشين، يعنى سفر سال 1310 ق در  ــده اس كه در منابع از آن با نام كامرن هم ياد ش
ــت. اطالعاتى كه  ــده اس قمران بوده، اما اين بار او را به جزيره اى ديگر برده و در آنجا كار قرنطينه انجام ش
وى در باره داخله قرنطينه داده، قابل توجه است. به ياد داشته باشيم كه اين ده روز براى زائران، يك كابوس 
ــپرى كردن ده روز در يك جزيره با گرماى  ــدت از آن در هراس بوده اند. س به تمام معنا بوده و آنان به ش
ــدت آنان را نگران  ــاهد مرگ و مير برخى بودن، پديده اى بود كه به ش باال و تنها در انتظار ماندن و حتى ش
ــتفاده مى شود كه  ــاره مى كند كه با فزونى تعداد حاجيان، به طور معمول از قمران اس مى كرد. وى در ابتدا اش
ــده بود». در آن سفر،  ــفر اول قرنطينة ما به مقام كامران ش ــه روز راه دارد. او مى افزايد كه در «س تا جده س
ــده بودند؛ به همين دليل نامه اى به  ــرايط خوبى در كامران مواجه ش به عكس آنچه در ذهن آنها بوده، با ش
ــلمانان نوشته و از وى به سبب اين امر تشكر كرده، ضمنًا درخواست كرده اند كه مشكل  ــلطان مس حضور س
ــاره به اينكه «در وطن خود اكثر قرع  ــيرين آنجا را حل كند. وى متن مفصل اين نامه را آورده با اش آب ش
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ــه در زمانه قيام قرنطينه همچنان تكليفات نوع به نوع مي كشند كه  ــمع مي كرديم كه زائران امكنه مقدس س
ــر و تقرير ندارند و اين مقوله بر زبان مي آرند كه نه جاي ماندن و نه پاي رفتن»، اما اكنون كه  ــاراي تحري ي
ــيع و دلچسب ديديم و مكانات وسيعه متعدده» كه امكانات فراوانى  ــتقرار يافته اند «صحراي وس در اينجا اس
ــجد نيز تيار يافتيم كه در آن اكثرها از مايان نماز پنج گانه به جماعت  دارد. عالوه بر همه چيز «مكانات مس

ادا مي كنند». وى پس از نامه اشاره مى كند كه بعدها شنيدند اين مشكل نيز حل شده است.
در اين سفر ابتدا از ميان سه جزيره، جاى بدى را براى وى معين كرده بودند، اما آشنايى وى با پزشكى 
ــطىـ  كه امكانات بهترى داشتهـ  تغيير  ــاطت كرده، جاى وى را در جزيره وس ــد تا او وس ــبب ش در جده س
دهند. نام اين شخص «داكتر صاحب» است كه «موصوف جامع اوصاف غيرعديده و خصائل پسنديده اند و 
به زمانه تعلّق اين ديار بالخصوص در اصالح چشم از مشاهير اين اطراف بودند و در اين زمان در شهر جّده 

و مّكه معظمه پيش هر خرد و كالن، وقعت بيكران دارند». 
اما در باره كيفيت داخلى قرنطينه، اوضاع چنين است كه مسافران پس از آنكه از كشتى، سوار قايق شده 
و در جزيره پياده شدند، لباس هاى آنان را گرفته، در دستگاه يا به قول وى انجن كه «برابر چرخ زن مي مانَد و 
از آن بخارات بودار قطره  قطره مي چكد و دخان بر مي آيد» ريخته و به جاى لباس به آنان پوششى مى دهند. 
ــر و نم و بدرنگ مي گردند،  ــاي مأخوذه را كه از بخارات و دخان ت ــاعت پارچه ه ــگاه «تخمينًا بعد يك س آن
برمي آرند و به هر يكان واپس مي دهند و چادر و تهه بند واپس مي گيرند». پس از آن مى گويد «در قرنطينه 

نُهه روز مانديم، و روز قيام بر جهاز» دهمين روز بود كه كار تمام شده بود.

6. اطالعات اندك سياسى
ــت. در اين ميان  ــفر ديده، گزارش كرده اس اينها نمونه اى از اطالعاتى بود كه جالل الدين از آنچه در س
ــگفتى است. براى مثال هيچ اطالعى در باره  ــيار اندك است و اين اسباب ش ــى، بس توجه وى به امور سياس
خليفه وقت عثمانى، شرفاى مكه و مدينه و حاكمان شهرها به دست نداده است. تنها استثناء، اشاراتى است 
ــيده، خديو وقت مصر، عباس پاشا بوده  ــا دارد. در دوره اى كه وى به قاهره رس كه به مصر و محمدعلى پاش
ــته و همه چيز در اختيار انگليسى ها بوده است.  ــده، وى هيچ قدرتى نداش ــت، اما همان طور كه يادآور ش اس
ــبيه وضعيتى مى داند كه در بنگاله هند بوده است: «چنان كه در مصر  ــا را ش جالل الدين حكومت عباس پاش
مسموع من شده، اگر چه حديث الّسن اند به زيور تقواي و دينداري آراسته اند و مقيد صوم و صالت هستند. 
ــتند و بالكل سررشته  ــركار انگريز بهادرـ  دام اقبالهـ  ناظم آن ملك هس ــان س ــا پدرش و از عهد توفيق پاش
ــت خود دارند. الغرض همچون نواب مهابت جنگ بهادر كه به نامزد ناظم ملك  انتظام مالي و ملكي در دس
بنگاله در حقيقت قلمران بودند هستند. يك جانب در قلعه و جانب ديگر قريب درياي نيل، جايي كه محمد 
ــا مكان دو منزله عظيم الشأن جهت قيام لشكريان تعمير كرده بودند، هر دو جا فوج انگليسي  ــماعيل پاش اس
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(كه آن را فوج گورا1 مي نامند) به چشم خودم ديدم. خديو مصر، عبور درياي نيل در عمارتي رفيع الشأن كه 
ــا به طور تفريح گاه خود تيار كنانيده بودند و نيز گه گاه در اسكندريه مي مانند و از تردد و نظم و  ــمعيل پاش اس
نسق سلطنت بالكل فارغ البال هستند؛ البته در كاغذات سررشته مالي و ملكي مهرشان جاري است و بس». 

نسخه كتاب
نسخه اى از كتاب، سه سال بعد از سفر، يعنى در سال 1317ق در شهر بانكى پور در 132 صفحه منتشر 
شده است. در باره مؤلف كه اين زمان هنوز زنده بوده، اين چنين ياد شده است: «از افادات مجمع كماالت، 
ــان، عالى جناب معلى القاب  ــأن، واالدودم ــالف، فخر اخالف، رفيع الش ــل يگانه، عالم فرزانه يادگار اس فاض

شمس العلماء، موالنا مولوى جالل الدين صاحب عظيم آبادى ـ مد ظله العالى ـ .
نثركتاب فارسى است، اما عالوه بر آن كه برخى از اصطالحات و لغات انگليسى در آن آمده است، فارسى 
ــى است كه بيشتر ميان فارسى نويسان  ــمارى از كلمات اردو يا تركيبات و لغات فارس ــتمل بر ش آن هم مش

شبه قاره رواج دارد. چنان كه تركيب «كس مپرس» در معناى «بنده ناچيز» به كار رفته است.
ــت عزيز، جناب آقاى عارف نوشاهى براى بنده ارسال شد  ــخه توسط دوس تصويرى ديجيتالى از اين نس

كه از اين بابت از ايشان سپاسگزارم.

سفرنامة جالليّه
بسم اهللا الرحمن الرحيم

[2] حمد بي حد مر خدا را كه حج را فرض و ُعمره را سّنت و ديگر زيارت ها را مستحب گردانيده، و نعت 
ــتاق  ــاد فضائل آنها، دل ها را مش التعد حضرت مصطفي را - صلي اهللا عليه و علي آله و صحبهـ  كه به ارش

ساخته.

[زندگى نامه كوتاه مؤلف]
اّما بعد، مي گويد كمترين، جالل الدين ابن مولوي ابراهيم حسين ـ قّدس سّره ـ ساكن موضع موجي پور 
ــي سال بالكليه در تحصيل علوم مشتغل مانده،  پرگنه2 عظيم آباد صوبه3 بهار كه اين هيچ مپرس، تا عمر س
ــنه 1855 به فضل ايزدي و به بركت تعليم حضرت اُستادي جامع  ــنه 1271 هجري مطابق س آخرش در س

1. سفيد پوستان
2. بخش.
3. استان.
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علوم ظاهري و باطني موالنا مولوي محمدسعيد صاحبـ  قّدس سّرهـ  كتب درسيه به اتمام رسيده و در شهر 
ــياري از علما و رؤسا و طلباء شهر [3] موجود بودندـ  رسم دستاربندي فضيلت  ــه عامهـ  كه بس پتنه به جلس
به ظهور آمده. به زمان تحصيل علوم مشغله درس و تدريس به كثرت بود و بعد فراغ تحصيل زياده تر شغل 
ــنه 1278 هجري به خدمت وكالت عدالت  ــت سنه 1861 مطابق ماه صفر س ــم اگس آن مانده. از تاريخ شش

ضلع پتنه به سر وقت كرده. 
ــنه 1892 جهت اداي حج فريضه و زيارت مدينه  ــوال سنه 1310  مطابق ماه مي س ــيوم ماه ش تاريخ س
منّوره رفتم، و از آن تاريخ ترك خدمت وكالت كرده، پس از معاودت خانه نشين شدم. بعد چار سال باز جذبه 
ــيده و كشان كشان بر در تهيه سفر آورده كه حاالت آن مشروحًا بعد از اين به حيطة  ــفر مغرب دلم را كش س

تحرير خواهم آورد.
ــته بودم. چون  ــفر، حاالت ضروري هر يك مقامات به عجالت  الوقت به طور متفرق نوش در اثناي راه س
ــتان كه با من محبتي و عقيدتي داشتند، اصرار بر اين معني كردند كه  ــدم، اكثر خالص پرس داخل وطن ش
ــم و آن كتاب را سفرنامه جاللّيه موسوم كنم.  ــيرازه اجتماع كش آن همه اوراق متفرقه را به طور كتابي در ش
ــت بستم و بر ابواب و فصول منقسم  ــتان، به ترتيب دهي آن كمر همت چس الجرم به نظر انجاح مرام دوس
كردم. مترّصدم كه هر كس كه قصد سفر مغرب به ارادة زيارت امكنة مقدسه نمايد [4] به مطالعة اين رساله 
ــه، به دعاي خير به ياد آرد و دعاى مغفرت  فائده يابد، و اين عاصي پرمعاصي را خصوص در جاهاي مقّدس

اين گنه گار از حضرت ايزد غّفار نمايد.

باب اول در بيان حاالِت َروانگي از وطن تا رسيدن مقام جّده
و قيام ده روزه به مقام قرنطينه و در آن فصول چنداند:

فصل اّول: در حاالِت َروانگي از وطن و رسيدن مقام بمبئي و حاالت متعلقه آن
ــنه 1896، مطابق هفتم جمادي االولي سنه 1314 هجري وقت يازده ساعت روز  تاريخ 15 ماه اكتوبر س
به سواري ريل گاري لوكل تائم1 معه حاجي رمضاني و حاجي بوالقي دو كس خادمان خانه زادان قديم خود 
ــن قصبه فتوحه سوار شدم و وقت دو ساعت روز به استيشن  ــفر اول نيز همراه من بودند، از استيش كه در س
قصبه آره رسيديم. كرايه ريل درجه ثانيه سواري خاص از فتوحه تا آره دو روپيه و كرايه درجه ثالثه دو كس 
يك روپيه [و] سه آنه دادم. به وجهه فرط محبت و اصرار نهايت مقبول ايزد مطلق داروغه واعظ الحق سلمه 
ــان شب باش شدم. چون  ــپكتري2 مقام آره مقيم بودند، در مكانش كه [5] داماد من  اند و به عالقه عهده انس
ــفقي واحد عليخان صادقپور  محض به راه خصوصيت و محبت برادرم مولوي نوراحمد صاحب ديانوان و مش

1. ريل گارى يعنى قطار، لوكل تايم يعنى وقت محلى
2. پست بازرسى 



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

477

سفرنامه جالليه گزارش سفر حج در سال 1314ق/ اكتبر 1896.../ رسول جعفريان

از استيشن فتوحه به نظر مشائيت [مشايعت] همراه من بودند، به آره نيز شب باش ماندند. 
تاريخ 16/ اكتوبر روز جمعه وقت هفت ساعت روز، بداك گاري سوار شدم و تاريخ 18/ اكتوبر روز يكشنبه 

وقت شش و نيم ساعت روز در شهر بمبئي به استيشن بوري بندر رسيديم.
در استيشن مذكور از قبل رسيدنم، يك كس افسر پوليس معه  فتن گاري1 فرستاده، جناب سيد عبدالعلي 
سردارخان بهادر سپرندنت پوليس شهر بمبئي كه از بس شخص ذي وقار و اهل اقتدارند به انتظار ما در آنجا 
موجود بودند، بيان كردند كه سردار خان بهادر خود مي آمدند، ليكن به وجهه آنكه سيد سرفراز عليخان پسر 
ــتر2 نامي در شهر بمبئي و مخلص صميمي مولوي يوسف سلمه پسر اوسط من بودند، به  ــان كه بارس اكبرش
ــان در اينجا نرسيده است. بنابر[ين] معذور ماندند.  ــليم كرده اند و هنوز نعشش مقام كرانچي جان به حق تس
ــدم و در عجب تحّير افتادم كه اندرين حالت[6] حزن و  ــماعت اين خبر وحشت اثر، هوش درباخته ش به س

ماللت چگونه به طور مهمان به مكانشان فرود گرديم!
باالخره بعد اندكي تأّمل، رأي بر اين قرار گرفت كه به نظر تعزيت نيز حاضري من به مكانشان قرين به 
مصلحت است. چار ناچار همراه افسر پوليس به مكان كوتهى3 محتشم اليه كه به فاصله دو ميل از استيشن 
بندر بوري به محله لچهمامهي به كناره درياي سمندر به كرايه دوصد و پنجاه روپيه ماهانه بود رفته، فرود 

شدم.

فصل دوم در بيان احوال زمانه قيام شهر بمبئي
ــنوح همچون واقعة جانكاه، به نفس نفيس در تهيه فرودگاه من شدند و در  ــردار خان بهادر با وجود س س
ــر اصغر خود را جهت هرگونه خبرگيري من متعّين فرمودند و  يك كمره كه بر رخ دريا بود، جا دادند، و پس

كدامي دقيقه در راحت رساني من از اكل و شرب و غير ذلك فرو گذاشت نكردند، جزاه اهللا خيرالجزاء.
مقام تعجب اين است كه معظم اليه جمله كارروائي4 به كمال اصطبار و استقالل مي كردند، و كدامي نوع 
ــزع و حزن و مالل ظاهر نمي نمودند و از معني اين آيه كريمه «ان اهللا مع  الصابرين» (تحقيق اهللا  ــزع و ف ج
ــتند. مراد از اين آيه كريمه [7] اين  است كه هر كس در  ــت)، بهره وافي برمي داش تعالي با صبركنندگان اس
ــت كه با هر كس كه اهللا جلّ جالله باشد،  ــت و ُپرظاهر اس اّول حدوث حادثه به صبر گرايد، اهللا تعالي با اوس
ــت كه به او حاصل نشود. و هر كس كه در اول حدوث حادثه مضطر و مشغول  ــم نفع دين و دنياس كدام قس
ــد، زيرا كه اين امر  ــزع و فزع ماند و رفته رفته قرين به صبر گرايد، نفع معني آيه كريمه به او نمي رس ــه ج ب

مقتضاي طبعي است كه هر كس آخر كار، چار ناچار جامه صبر مي پوشد. 
فصل در بيان احوال وعظ و تذكير مقام بمبئي

.(phaeton) 1. فتن، درشكه اى كه داراى چهار چرخ است و معموالً دو اسب آن را مى كشند
(barrister) 2. وكيل داد گسترى

3. خانه
4. كاروائى، كارها، عمليات
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ــان رئيسان شهر بمبئي در  ــر مرحومش ــردارخان بهادر و خوبي هاي ذاتي خود پس به خيال ذي اقتداري س
مكاني عالي شأن كه به فاصله نصف ميل از كوتهي معظم اليه بود، مجلس تعزيت مرحوم مغفور منعقد كرده 
ــتان، تحريك نسبت حاضري اين عاصي ُپرمعاصي نيز در آن مجلس نمودند، اگرچه خان  بودند. بعضي دوس
بهادر به خيال تعب سفر كه همان روز داخل شهر بمبئي شده بودم مانع گرديدند، ليكن به مصالح چند گوش 

بر آن نكردم و وقت عصر به سواري فتن گارى شان روانه شدم. 
ــا و خواص و عوام مجتمع اند. من اگرچه  ــيدم، ديدم كه قريب يك هزار مردمان از رؤس چون در آنجا رس
اجنبي محض بودم، ليكن منتظمان مجلس به مالحظه [8] صورت حال كه عمامه بر سر و ُجّبه در برداشتم، 
ــن الملك كه مجمع اوصاف  در صف اولين جا دادند. نواب مهدي علي خان صاحب مخاطب به نواب محس
حميده و منبع فضائل غير عديده اند و در يك زمانه مدار المهام و مرجع خاص و عام رياست حيدرآباد بودند 
ــتند و نسبت مراسم  ــر مجلس بودند. اوًال برخاس ــن1 مي يابند و در بمبئي اقامت دارند، س و در اين زمان پنش
ــت تذكير فرمودند. چون به اندك زمان  ــت برگزيده، حضرت صمديت عزيز مرحوم به فصاحت و بالغ تعزي
فارغ شدند من بي محابا برخاستم و نسبت حسرت و كاللت به سنوح حادثه پرماللت و حالت صبر و استقالل 
ــاعت  ــّيت احدّيت تا يك س خان متعالي منقبت و ديگر مراتب متعلقه به موت ميت و تن به رضادادن به مش
ــث و آيات قرآني اقتباس نمودم و به  ــله تقرير، اكثر جا از احادي ــه طور وعظ و تذكير بيان كردم و در سلس ب
ــتم، زيب بيان ساختم.  ــعار بزرگان، هر آنچه در اين خصوص به عجالت الوقت به ياد داش ــب اش موقع مناس
ــنود خاطر و متأثر شدند و محض  محض فضل ايزدي بود كه جمله ارباب مجلس از بيانات خادم العلوم خوش
به راه قدرشناسي اوًال جناب نواب صاحب و بعده بعضي علما كه در جنبشان بودند و به شكريه بيان [9] اين 
عاصي لب برگشادند و پس از ختم بيان من، احدي از ارباب مجلس، قصد بيان نفرمودند. ذلك فضل اهللا كه 
ــفر اجنب در جماعت غيرمحتسب نصيب من شده، به تأثير همان وعظ و تذكير بعضي مسلمانان  در مقام س
بمبئي كه شريك مجلس و شخص ديندار بودند، به خيال راحت رساني من چند قطعه خطوط به نام دوستان 

و قرابتمندان خود به مكه معّظمه و مدينه منّوره نوشته، نزدم فرستادند. 
ــبت اين معني ام كه بعد از اينكه بر جهاز سوار  ــريعت نس ــكور بي غايت آن جماعت حامي ش زياده تر مش
شدم، دو قطعه خطوط سفارشي از طرف سفير روم بمبئي به نام والي مّكه و جّده حّبًا هللا به خواهش خودها 
بالعلم و اطالع اين مخلص بي ريا نويساينده معرفت آدم و هوري2 خاص بر جهاز نزدم فرستادند، و به وسيله 
خطوط مذكور در امكنه مقدسه آسايش چندگونه يافتم. احسن اهللا اليهم كما احسنوا الينا. هنوز از نام و نشان 

فرستندگان خطوط مذكور خبري ندارم كه عريضه شكريه خدمت آنها تبليغ كنم.

1. حقوق بازنشستگى
2. مؤلف در جايى مى نويسد: هوري كه عبارت از كشتي مختصر است
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فصل در روانگي از بمبئي به سوي جده و ديگر حاالت متعلقه آن
از وطن اراده كرده بودم كه بر ميل جهاز به سوئيز روم، و اوًال از زيارت بيت المقدس و ديگر امكنه مقدسة 
آن سمت مشرف شوم. اگر چه به خيال صحبت [10] ناجنس از تهه [ته] دل از سواري ميل جهاز مستنكر 
ــر مي آيد، چار ناچار اين  ــوئيز كمتر مي رود و به ندرت ميس بودم، ليكن به وجه اينكه جهاز نوع ديگر طرف س
ــف سلمه پسر اوسط من  ــام پخته كرده بودم. كنگ كمپني (منيجر مولوي محمد يوس خياِل خام در جام مش
ــتريت اند به مقام لندن بودند) در اين  ــويلين پاس كرده اند و بالفعل به مقام پورنيه كلكتر1 و مجس كه در س
زمان نيز به ذريعه كار و بار مقام كلكته منيجرشان هستند، و مشاراليه به وجهه كار و بار داد و ستد با اهالي 
ــان كه (در بمبئي به محله قلعه  ــت جهاز نزد اوش جهاز ربطي و تعلقي خاص دارند. بنابراين به تهيه بند و بس
مي مانند) رفتم و محض به راه عنايت به طور هادي و رهبر جناب نواب صاحب سابق الذكر همراه من شدند.
ــان به لحاظ كثرت كار و هجوم مالزمان با وقار، شبيه اوفيس كلكتري ديدم. باالخره از اوشان  اوفيس ش
مالقي شدم و خالصة مطلب خود نسبت بند و بست جهاز ظاهر كردم و مبلغ شش هزار روپيه به كوتهي شان 
ــت جهاز به روز  ــان به كمال خلق و محبت پيش آمدند و وعده بند و بس به طور امانت مخزون نمودم. اوش
ــتم، ليكن باعث مرِض طاعون كه بالفعل  فرداي آن نمودند. به روز فردا جواب دادند كه چند جا جتهي2 نوش
در شهر بمبئي است، كدامي اهل جهاز راضي به سوار كردن [11] غير يورپين3 بلكه يورپين نيز نيند. با اين 
همه جد و جهد بليغ كرده تا وسع امكان به هفته آينده سوار مي كنانم. از تقريرشان مأيوس شدم و به خيال 

اينكه «لََعلَّ اَهللا ُيْحِدُث بَْعَد ذلَِك أَْمرا»، منتظر فضل ايزدي نشستم.
ــاكن محله كهت باري كه شخصي  ــپكتر حاج س ــين صاحب انس ــفقي ميرعبدالحس هم در اين اثنا، مش
ــفيق حال من بودند، به كوتهي4 خان بهادر  ــفر اول ش حميداالفعال و مجمع فضل و كمال اند و از زمانه س

آمدند و عندالتذكره خبر دادند كه جهاز تّبت حاجي قاسم حاجيان را سوار كرده، جّده مي رود. 
ــت يك تِكت فْرست كالس و دو تكت ِسِكند كالس  ــان اطالع دادم كه بند و بس بعد اندكي تأمل باوش
ــان مبلغ چهل روپيه بابت كرايه فرست كالس جهت خاص  ــان آمدند و حسب گفته ش نمايند. صباح خودش
ــان كردم.  ــان جمله يكصد روپيه حوالي اوش ــكند كالس جهت هر دو خادم ــصت روپيه بابت س ــغ ش و مبل
موصوف اليه هر سه تكت آورده، به من دادند. بعد از آن خان بهادر (به عذر اينكه سابقًا تكت فرست كالس 
به ديگران به قيمت سي روپيه داده شده بود، از مهمان خاص من چگونه زايد از آن گرفته خواهد شد، مبلغ 

ده روپيه از جيب مالك جهاز مسترد كرده، حواله [12] به من فرمودند «جزاه اهللا خيرا». 
در سفر اول كه اهليه من و بعضي اقران و دوستان و مالزمان متعدد از مردان و زنان جمله بست [بيست] 
كس همراه من بودند، اسباب هر جنس از قسم غلّه و روغن و آچار و ظروف مسي و برنجي و فروش متعدد 

1. كلكتر، رئيس دستگاه جمع آورى ماليات: مجستريت، قاضى دادگاه
2. نامه

3. اروپائى
4. كوتهى، ويال، خانه بزرگ



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

480

سفرنامه جالليه گزارش سفر حج در سال 1314ق/ اكتبر 1896.../ رسول جعفريان

ــيد. و مع ذلك در  ــراه من بود. باعث آن در كرايه ريل و حّمال و هوري نوبت به چرخ كثير رس ــن هم از وط
هر جا مشقت و تردد بسيار در حمل و برداشت آن مستزاد بر آن گرديد. و با اين همه چون هر جا هر قسم 
ــيد. بنابرين1 به روي تجربه  ــر مي آيد، به مقابله آن خرچ و محنت هيچك نفع نبخش چيزهاي ضروري ميّس
خودم از اين خيال باز آمدم و اسباب ضروري محض به طور مختصر همين قدر كه بدون آن تكليف رو ندهد، 
همراه خود از وطن بردم. البته به خيال اينكه در ملك عرب شوب2 پارچه خوب نمي شود با آنكه اجرت زايد 
داده مي آيد، پارچه پوشاكي هر قسم و نيز زر نقد از قسم روپيه و ريزگي هر قسم و نوت زايد از قدِر حاجت 

همراه گرفتم و نوت هر قسم به خيال نفع چند گونه ده حّصه زايد از روپيه داشتم. 
در حرمين شريفين روپيه كمپني و ريزگي در هر كار همه ها به شوق مي گيرند و نوت نيز گاهي به چيزي 
ــت [13] بالتكليف به كار مي آيد. و بعد از آن تا حد  ــود و در خريد و فروخ ــه و گاهي بال بته تبديل مي ش بت
ــلطان رومـ   ــت به دقت كار مي دهد، و بعد از آن در عملداري س ــعيد اس عملداري خديو مصر كه تا پورت س
ــلطان ضبط شده،  ــتم از طرف اهالي س خلداهللا ملكهـ  هيچ به كار نمي آيد، بلكه روپية ريزگي كمپني در كس
شكست كرده مي آيد. من چون در شهر بيروت رسيدم، اهالي كستم تالشي جمله چيزهاي من كردند و روپيه 
ــه نرمي و گرمي در زبان عربي عرض  ــن تقرير ب ــي ضرب كمپني بالكل ضبط نمودند. چون به حس و ريزگ
ــدند و به مشورت ديگر  حال خود كردم، خيال فضيلت علمي من نموده، متوجه به رعايت خاطر فاطر من ش
ــتم [گمرك] كه اوشان را مدير مي نامند، رفتند و به حكم مديركل، روپيه و ريزگي  اهل كاران نزد حاكم كس
ــته و به دستخط من و مهر حاكم مزّين كرده، در خزينه سركاري به طور امانت گذاشتند  ــه داش در يك كيس

و نسبت باز پس دادن آن بعد واپس آمدنم از سفر شام وعده نمودند.
ــموع شده كه به رعايت فضيلت علمي اين خادم العلوم، زرهاي مأخوذه امانت داشته  از همه ها تحقيقًا مس

شد، ور نه بالكل شكست و بيكار كرده مي شد. 

فائده
اگرچه به حسب ظاهر اين معامله در دل گران آمده، ليكن در باطن نفع بيكران [14] داده. يكي آنكه اين 
ــر مي رفت از آن سبك دوشي شده. ثانيًا از خطره نقصان ايمني حاصل گرديده.  ــفر بر س بار گران بيكار در س
ــبهون كو،  ــطي تم س «عسـي أن تكرهوا شـيئاً و هو خير لكم» (بعضي چيزين بُري معلوم هوتي بين واس
ــطي تم سبهون كي).3 واقعة حيرت انگيز ديگر اينكه بسياري قطعه خطوط  حال يه هي كه وه بهتر هي واس
و چتهيات4 همراه من بودند. آنها را قبل از گرفتن زر ازبكس برآوردند و گفتند كه در اينها مهر داك نيست، 
همه ها را در داكخانه بايد فرست و مهر داك چسپان بايد كنانيد، و محصول داك و زرتاوان به قدر محصول 

1. همه جا «بنابر»  آمده كه براى روان شدن، «ين»  را اضافه كرديم.
2. در دهخدا به معناى «دستار، منديل، روپاك» آمده است.

3. ترجمه آيه به اردو.
4. نامه ها
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ادا بايد كرد. اگرچه عذر اين معني كردم كه خطوط غيرضروري در سركار ضبط مانند و خطوط ضروري به 
ــدند و گفتند كه يا بالكل به دفتر سركار بگذارند يا بر  ــيم رضامند نش ــتند بر اين تجّزي و تقس داكخانه بفرس

همه ها مهر داك چسبان كنانند. 
ــي وارد و مهارت  ــي و ترك ــميري رفيق خود را كه در زبان عربي و فارس ــوي غالم نبي كش ــور مول مجب
مي داشتند و نسبت جمله اخراجات شان كه قريب چهارصد روپيه به حساب آمده، متكفل شده بودم، از جهاز 
ــان معه خطوط به داكخانه رفتند و به اداي دو مجيدي معه محصول و تاوان بر  تّبت همراه من بودند. اوش

آنها تكت چسپان كنانيده، از بالي ناگهاني نجات دادند. 

فصل در خريداري چيزهاي ضروري از بمبئي و ديگر امور متعلقه آن 
[15] از بمبئي ظروف مسي يعني چهار ديگچي خرد و كالن معه سرپوش كه همه ها يكي اندر ديگري 
ــود و يك ديگچي مي نمايد و به گنج نامزد مي گردد و يك كفگير و يك چمچه و ظروف تام  ــته مي ش داش
ــتري و يك گالس و دو چمچه  چيني يعني نصف درجن ركابي و پياله و يك چاي داني و دو پيالي معه تش
چيني و يك چمچه گلت و سماور تين و هاون دسته و ُچهري و سيخ و چمتا و مقراض و سوزن و پيچيك 
ــم كوفته و  ــبز هر قس ــمتي و دال عدس و ارهر و روغن زرد و نمك و آلو و مصالح گرم و س و برنج مثل باس
غيركوفته و چاي و چيني و بسكت و ليمون و چتني و اچار و كوئله1 و غيره چيزهاي ضروري به قدر ضرورت 
ــايش نيز يافتم و از ترّدد حمل اثقال و زير  ــلوب آس خرچ جهاز و زمانه قيام قرنطينه خريد كردم، و از اين اس
ــفر چيزهاي ضروري محض خريده،  باري اجرت حّمال و غيره محفوظ ماندم و بعد از آن نيز در هر يك س
همراه داشتم و در اثناي راه نيز در بعضي جا بعضي چيزهاي ضروري به دست مي آيد به صورت كمي كدامي 

جنس در آنجا خريد كردم. 

فائده 
ــيده اعتماد دارند، حسب  ــرد چش ــته اين كار آزموده و گرم و س ــفر كنند و بر گفته و نوش آنان كه قصد س
طريقه سابق الذكر كار كنند؛ يعني چيزهاي ضروري محض از وطن [16] همراه برند و زر نقد از قسم روپيه 
ــه و خسيسه زايد از قدر حاجت البته همراه دارند و در هر جا  ــاكي نفيس و ريزگي و نوت خورديه و پارچه پوش
عمومًا و در سفر خصوصًا با هر يكي كالم به لينت و نرمي كنند. «َفُقوال لَُه َقْوًال لَيِّنا» [طه: 44] (كهوتم سب 
اِدقيَن ِصْدُقُهم»، [مانده:  بات نرم) و در هر معامله ديني و دنيوي راستي و آشتي را ضرور نگاهدارند «َيْنَفُع الصَّ
لُْح َخْير» [نساء 128] صلح بهترهي- و از كذب دايمًا  ــي اپني) «َو الصُّ ــچاي س 119 ] (نفع پاتي هين لوگ  س
محترز باشند (مصرعه:) كه كاذب بود خوار و بي اعتبار. وقتي يعني جائي كه از طرف سركار محصول از مال 
تجارتي به حساب فى صد [و] پنج روپيه گرفته مي شود بالقصد و الرويه و در حالت رنج و غضب سخني از 

1. زغال.
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زبانم ناراست برآمده به پاداش آن چنان سبكي كه گاهي رونه نموده، نصيب من شده (نعوذ باهللا من الكذب).

فصل در روانگي سوي جّده از بمبئي 
ــاز مقرر بود. آنان كه تكت جهاز تبت گرفته بودند به  ــنبه تاريخ روانگي جه تاريخ 20 / اكتوبر روز چهارش
ــمندر به طور مكان قرنطينه  ــركاري كه كناره س قاعدة مجاريه گورنمنت قبل يك روز رفتند و به مكان س
تعمير يافته است، مقيم ماندند. من به هدايت و حمايت خان بهادر آن روز صرف اسباب خود را همراه حاجي 
رمضاني روانه كردم [17] و خود علي الصباح بعد نماز فجر به معّيت معظم اليه و پسر اصغرشان در آنجا رفتم 
ــض و صورت حال همه ها كردند،  ــدم و بعد از آنكه داكتر آمدند و مالحظه نب ــه مكان قرنطينه داخل ش و ب

برآمدم و بر جهاز سوار شديم. 
ــمته صاحب حاكم كارهاي بحري مالقات كنانيدند و مشاراليه نزد كپتان جهاز رفته،  ــم اليه از اس محتش
تحريك به راحت رساني من نمودند و خان بهادر بعد از آن رخصت شدند و يك َكس انسپكتر پوليس و يك 
ــتند و آنها در بند و بست سامان راحت من مصروف ماندند. هرگاه وقت دو ساعت روز  ــتبل نزدم گذاش كانس
ــر اكبر حاجي قاسم مالك جهاز نيز آمدند و  ــدند و هم در اين اثنا پس ــت آنها نيز رخصت ش جهاز لنگر برداش

نزد كپتان رفته، تأكيد به راحت رساني من فرمودند. 

[شهر مكال]
تاريخ 4 نومبر سنه 1896 روز چهارشنبه جهاز وقت شام در شهر مكّال رسيده و در آنجا جهت فرود آوردن 
ــته.  ــاعت جهاز از آنجا لنگر برداش مال بيوپاريان1 دو روز متوقف مانده. تاريخ 6 نومبر روز جمعه وقت دو س
ــت كه تحت حكومت يكي از اهل اسالم مشهور به جمعدار از متوسالن رياست  ــلطنت مختصر اس مكّال س
ــان كه بر جهاز بودند و سامان نداشتند،  ــت. من چون به اتفاق وقت كفالت خرچ بود تا چند كس حيدرآباد اس
ــتم. زين باعث برنج و غيره كه از بمبئي همراه من بود، كافي  ذمه خود كردم و از اول خيال [18] آن نداش

متصور نشده، الجرم بدين  وسيله سير آن شهر كردم و برنج و غيره چيزهاي ضروري نيز خريد نمودم.
تاريخ 7 نومبر روز شنبه وقت هفت و نيم ساعت شب جهاز به مقام عدن رسيده و در آنجا جهت گرفتن 
ــاعت از آنجا لنگر  ــنبه وقت يازده س ــيرين و كوئله2 يك روز متوقف مانده و تاريخ 8 نومبر روز يكش آب ش

برداشته. 
ــاعت روز قريب مقام قرنطينه جده رسيده و شب در آنجا  ــنبه وقت چهار س و تاريخ 12 / نومبر روز پنج ش
لنگرزن مانده و صبح آن روز جمعه وقت ده ساعت روز بر هوري كه عبارت از كشتي مختصر است، به اداي 

1. تجار
2. زغال
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كرايه في كس1 دو روپيه [و] هشت آنه سوار شديم و به مقام قرنطينه رسيديم. 

فصل در حاالت قرنطينه 
مايان در جزيرة وسطي يعني در مياني در يك مكان پخته فرود شديم. 

ــران [قمران] (كه از آنجا جّده  ــود، قرنطينه آنها به مقام كام فائـده: هر گاه جماعت حاجيان زياده مي ش
ــفر اول قرنطينة ما به مقام كامران شده بود، و به نظر  ــافت سه روز راه ا ست) مي گردد. چنانچه به س به مس
انكشاف حاالت آنجا، نقل قطعه عرض داشت خود كه [19] به مشوره اهل كامران آنجا به دستخط جماعت 
ــلطان ـ خلداهللا ملكه ـ به غرض بند و بست آب شيرين روانه  ــلمانان به حضور معدلت ظهور حضرت س مس

كرده بودم مناسب مي بينم. 

نقل عرض داشِت [مؤلف به حاكم مسلمان]
نحمده و نستعينه و نصلّي علي رسوله صلعم و علي آله و اصحابه اجمعين. 

اّما بعد مدحت و دعا و منقبت و ثنا تاج السالطين حامي شريعت والدين حضرت سلطان ـ خلداهللا سلطنته 
و ملكه الي آخرالزمانـ  مايان ساكنان و رعايان سلطنت هندوستان و سالكان طريقت زيارت حرمين شريفين 
ـ زادهما اهللا شرفا ـ كه بالفعل به رعايت قواعد منضبطه مقيم مقام قرنطينه ايم، به نظر مصالح زائران آينده 
ــب دفعات  ــورت هر خرد و كالن به كمال ادب حس امكنه متبركه موصوفه، به اتفاق راي همگنان و به مش

ذيل عرضه ده مي شويم: 
ــه در زمانه قيام قرنطينه همچنان  ــمع مي كرديم كه زائران امكنه مقدس چون در وطن خود اكثر قرع س
تكليفات نوع به نوع مي كشند كه ياراي تحرير و تقرير ندارند و اين مقوله بر زبان مي آرند كه نه جاي ماندن 
ــاي رفتن، ليكن به ضرورت اداي فريضه به جز صبر چاره كار نمي بينند، بنابر[ين] مايان از بس خوف  ــه پ و ن
ــتي هاي خرد و كالن متعدد موجود يافتيم كه [20]  ــمندر در مقام لنگر رسيديم، كش زده بوديم، چون در س
بر وقت همه كسان را بالكرايه بر كناره بحر رسانيدند و همين كه بركناره داخل شديم، مزدوران كه حاضر 
بودند، اسباب هر يكان بالتوقف و بالاجرت بر جاهاي فرودگاه همه ها به حفظ و احتياط تمام رسانيدند و نه 

چيزي خواهان شدند و كدامي چيز ضايع كردند.
ــب ديديم و مكانات وسيعه متعدده كه اگر چه  ــيع و دلچس ــيديم، صحراي وس  چون در مقام قرنطينه رس
ــكونت چند روزه  ــعت طول و عرض و بلندي به هر گونه قابل س ــور كاهى پوش اند، ليكن به وجه وس ــه ط ب

اوساط الناس به آسايش اند. و نيز مكانات پائخانه متعدد و في الجمله صاف به طريقه مناسب يافتيم. 
ــاديم. عالوه مكانات  ــلطان خدايگاني برگش ــا آورديم و لب به دعا و ثناي حضرت س ــكر ايزدي به ج ش
سكونت، جابه جا مكانات مسجد نيز تيار يافتيم كه در آن اكثرها از مايان نماز پنج گانه به جماعت ادا مي كنند.

1. قيمت هر نفر.
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 بعد قيام اينجا جهت هر يك مكان كه در آن از بيست و پنج كس تا چهل كس مقيم اند، يك يك كس 
خادم خاص متعين ديديم كه او مكانات و گرد و پيش آن را صبح و شام جاروب مي دهد و هيمه سوختني و 
ماء الحار جهت مصارف متفرقه و ماءالشرب كه نامزد به آب شيرين است (و در حقيقت در لون و طعم، صفت 
آب شور دارد [21] و شايد اين به مجبوري بوده باشد) بر وقت به قدر ضرورت بالقيمت مي آرد و براي ديگر 
كارروائي نيز شب و روز حاضر مي ماند و يك اللتين نيز به طور شب چراغ جهت روشني تمام شب از طرف 
سركار روشن مي سازد. حكام عالي مقام صغير و كبير و نيز ديگر اهاليان كار قرنطينه را در كارروائي خودها 
سرگرم و متوجه به حال زائران يافتيم و ديديم كه به كمال لينت و نرمي و خلق مزيد با همه ها پرسش حال 
مي فرمايند و خيال جّر نفع كه عبارت از طمع و رشوت است، هيچك نمي نمايند. به معاينه اين همه حاالت 

اخبار گوش زده خودها بر يخ [؟] زديم و سجده شكر به جا آورديم. 
بالشائبه ريب عرضه مي دهيم كه به مالحظه حاالت مندرجه باال، خودها را همچنان تصور كرديم كه با 
آنكه هرگز صالحيت آن نمي داريم، مهمان دربار شاهي گرديده ايم و به صدق دل به دعاى حضرت سلطان 
زماني ـ خلّد اهللا ملكه و احسن اهللا احواله ـ و نيز اهاليان حضرت خدايگاني پرداختيم. «احسن اهللا اليهم كما 
احسنوا الينا»1 ليكن باعث بدطعمي آب شيرين، اكثر زمان، زبان هاي خود را همچنان به حالت خشكي يافتيم 
ــكر كما حّقه قاصر  ــايد نديديم. الجرم از اداي مراتب ش ــكر همچنان كه بايد و ش كه در خود ياراي اداي ش
ــان مي گرديم كه بر آينده به كدامي  ــده، عرض رس مانديم [22] مجبور به اتفاق رأي همگنان يك زبان ش
سبيل بند و بست آب  شيرين و رفع اين چنين تكليف كه زايد از حد تبيين است فرموده  آيد كه همه زائران 
رطب اللسان گرديده، به دعاى دولت ابد پيوند خواهند پرداخت و كدامي دقيقه از اداي شكر و ثنا فرو گذاشت 

نخواهند ساخت. [پاياِن نامه]
تحقيقًا به دريافت آمده است كه بعد زمانه روانگِي عرض داشت مذكوره در كامران بند و بست آب شيرين 
به ذريعة َمشين يعني كل آب كرده شد و آن تكليف بالكيه رفع گرديده، بلكه در زمانه گرمي، برف نيز با آب 

شيرين ميّسر مي آيد. الحمدهللا و المنة.

فائده
ــهر جده است و در جزيره  ــه جزيره يكي بعد ديگري اند: جزيره اولي قريب تر ش به مقام قرنطينه جّده، س
ــايش جمله حاجيان كه در آنجا  اولي و ثانيه مكانات پخته تعمير يافته اند، اگر چه جهت قيام چند روز به آس
ــان از اوساط الناس و مساكين  ــتند، بلكه از همراهيان من اكثر كس به حكم قرنطينه قيام مي كنند كافي نيس

در ميدان بودند.
از اهاليان قرنطينه شنيده بودم كه مكانات ديگر پخته، به نظر آسايش حاجيان تّيار خواهند شد، واهللا اعلم. 
به جزيرة سيومي بالكل ميدان است كدامي بند و بست حفظ تاب آفتاب و سبيل آب نيز در آنجا نيست؛ اوًال 

1. از آيت قرآنى « َو أَْحِسْن َكما أَْحَسَن اهللاُ إِلَيْك » [قصص: 77] گرفته شده است.
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ــعي موفور عزيزي و محبي داكتر  ــده بود، باالخره به تحريك و س حكم قيام مايان هم در آن جزيره (23) ش
ــابقًا به قصبه باده داكتر بودند و اكنون بفضله تعالي به مقام جده كونسل و  ــيد محمدحسين صاحب كه س س
ــتند، آن حكم از حضور والي مّكه مسترد شده، حكم قيام به جزيرة  ــركار گورنمنت هس نيز داكتر از طرف س

وسطي صدور يافته كه در آنجا هر قسم سامان آسايش موجود بوده.
 داكتر صاحب موصوف جامع اوصاف غيرعديده و خصائل پسنديده اند و به زمانه تعلّق اين ديار بالخصوص 
ــهر جّده و مّكه معظمه پيش هر خرد  ــاهير اين اطراف بودند و در اين زمان در ش ــم از مش در اصالح چش
ــي و تعلقي خاص و با اين عاصي  ــران دارند. به زمان قيام اين ديار با فرزندان من ربط ــت بيك و كالن وقع
ــگ1 آهني و بعض تحائف از  ــيدنم به قرنطينه يك پلن ــتند. موصوف اليه بر وقت رس محبت باالخالص داش
قسم فواكه نزدم فرستادند (ثمره اش بي چون در جنت دهاد) و خود اوشان براي حال پرسي در قرنطينه آمدند 
ــتاده  ــره گفتند كه هوري خاص به جهت آوردنم از جهاز به مقام قرنطينه معه مالزم خاص فرس و عندالتذك
بودند، ليكن چون قبل از آن روانه قرنطينه شده بودم، واپس رفته. نادرترين عنايت شان اين بوده كه در غيبت 
ــودت بالعلم و اطالع اين رهين مّنت محض به راه محبت و خصوصيت از داكتر قرنطينه كه  ــن صادق الم اي
ــان جهت هر قسم [24] كارروائي حاكم و حكمران قرنطينه اند؛ آنچنان تحريك و توصيت  في الحقيقت اوش
كردند كه هرگاه مشاراليه به قرنطينه آمدند و به قاعده قرنطينه من نيز حاضر شدم، مشاراليه به كمال ُخلق 
و محبت پيش آمدند و اندر حد فاصل كه به قاعده قرنطينه از رسن و چوب ساخته مي آيد، واحدي از مقيمان 
قرنطينه چه از مسافران و چه از اهل كاران در آنجا رفتن و نشستن نمي توانند، اين كمترين را بر يك كرسي 
ــان مصافحه نمودند و به جمله اهلكاران  ــت دراز كردم، اوش انگريزي در جنب خود جا دادند و چون من دس
ــاني من تأكيد بليغ كردند، و فيس قرنطينه كه قريب مبلغ پنجاه روپيه  ــبت خدمت و راحت رس قرنطينه نس
ــبب آن فضيلت  ــد، هيچك نگرفتند و در تكت مجاريه قرنطينه س ــه كس معه هر دو خادمان مي ش بابت س
ــم آسايش و راحت كه در سفر  ــيله هر قس علمي اين كس مپرس2 تحرير كرده، مرحمت فرمودند و بدين وس

مي بايست نصيب من شده «أعطاه  اهللا خيرالجزاء في  الدين و الدنيا».

فصل در حاالت بخور
ــلطان  ــت كه در آنجا اهل كاران س در ميان جاي لنگر جهاز و مقام قرنطينه، مكاني پخته تعمير يافته اس
ــب آن مكان متصل ديوار  ــد و در آن مكان داخل مي كنند و در يك جان ــوري فرود مي آرن ــافران را از ه مس
جايي به طور آتش خانه است و اندرون آن [25] يك انجن3 است و در آن كوئله4 و چيزهاي خوشبودار قابل 
ــد و از آن بخارات بودار قطره قطره مي چكد و دخان  ــد و آن انجن برابر چرخ زن مي مانَ ــوختني داده مي آي س

1. تخت خواب
2. به معناى اين بنده ناچيز!

3. دستگاه
4. زغال



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

486

سفرنامه جالليه گزارش سفر حج در سال 1314ق/ اكتبر 1896.../ رسول جعفريان

ــركار سلطاني موجود مي ماند. اهل كاران از آن  ــياري چادر و تهه بند از طرف س بر مي آيد و در آن مكان بس
يك يك چادر و يك يك تهه بند به هر يك مسافر مي دهند و جمله پارچه هاي پوشاكي شان گرفته و بسته در 
آن آتشدان مي نهند و تخمينًا بعد يك ساعت پارچه هاي مأخوذه را كه از بخارات و دخان تر و نم و بدرنگ 

مي گردند برمي آرند و به هر يكان واپس مي دهند و چادر و تهه بند واپس مي گيرند. 
اين معامله با هر يك مسافران ذهابًا و مجيئًا يعني درآمد و رفت كرده مي آيد و همين مراد از دادن بخور 

است كه از آن طبيعت هر يك از مسافران، خائف و نفور است.
ــله متذكره باال  ــبب آنكه تا آن زمان سلس اين عاصي نيز اين مرتبه صرف وقت رفتن مقام قرنطينه به س
متسلسل نشده بود، ناچار گرفتار اين آفت نامرضي  الطبيعت گرديده بود، و وقت واپس آمدن به دولت وسيله 
ــوره صورت ابتال به آن بالپيش آمده و به مرتبه اول به قرنطينه كامران نيز به وجه مهرباني اهل كاران  مذك
آنجا به اين عاصي گاهي نوبت بخور نرسيده بود و در آن زمان اين چنين شّدت هم نبود، صرف در مكانات 
قرنطينه بعضي چيزهاي بودار سوخته بخور آن داده مي شد. اين مرتبه در قرنطينه نُهه روز مانديم و روز قيام 

بر جهاز، در آن[26] محسوب شده، ده روز كامل گرديده.
ــتان بود. مقيمان قرنطينه كه خواهشمند نماز جماعت  ــيع از ريگس محاذي مكانات قرنطينه، صحراي وس
بودند، متصل مكان قيام من از ريگ احاطه كرده، نمازگاه ساخته بودند و در آن زياده از دو صد كسان با اين 

عاصي زمان، نماز پنج  وقتي به جماعت مي خواندند. 
ــان بر چهتري به مقام قيام من آمده، نماز  ــده بودم، ده پانزده كس ــوار ش بر جهاز تّبت نيز كه از بمبئي س
ــافران نماز در آنجا  ــجد كاهي پوش موجوداند كه مس پنج گانه با من مي گزاردند. در قرنطينه كامران چند مس
به جماعت مي خوانند، و در قرنطينه جّده، كدامي مسجد نيست. زپين باعث ضرورت ساختگي نمازگاه شده، 
الحمدهللا و المنه كه در اين سفر، هم قومان من داد اخالص دادند و مشكور مّنت خودها كردند. از جهاز چند 
كس همراه من شده بودند. عالوه آنها بعضي كسان كه سامان نداشتند، از مقام قرنطينه همراه من شدند و از 
دست و زبان خودها آنچنان خدمت مي كردند و راحت به من مي رسانيدند كه شكريه آن ادا كردن نمي توانم.

فائده 
ــواري بر شش جهاز رسيده، بر هر جهاز كه سوار شدم، بر وقت  ــفر به جاهاي مختلفه، نوبت س در اين س
ــيرين و خادم كمره و خاكروب را طلباينده، هر يكان را به قدر مناسب  ــيم كننده آب ش باورچي1 كپتان و تقس
كه زايد از يك روپيه نمي شد، اوًال به طور انعام مي دادم و بر آينده [27] اميدوار مي كردم و بر وقت رخصت 
ــيله خطوط و چتهيات و زياده تر به ذريعه اين مكرمت  ــب مي دادم و به وس نيز عالوه آن انعام به قدر مناس
ــه به مسافران نوع به  ــيرين و پخت طعام و قضاي حاجت (كه به وجه كثرت و ازدحام هميش ــبت آب  ش نس
ــود، بلكه گه گاه نوبت به جنگ و جدال مي رسد به من هيچ گونه زحمت الحق نگرديده) و  نوع تكليف مي ش

1. آشپزخانه.
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گاهي ضرورت گرفتن هيزم (كه از طرف اهل جهاز بالقيمت داده مي شود) نشده و نه گاهي در باورچي خانه 
ــود) طعام پخت شده، بلكه  ــافران (كه در آنجا به وجه كثرت و امر تقديم و تأخير چندگونه زحمت مي ش مس
همواره در باورچيخانه اهل كاران جهاز كه همه دم گرم مي ماند خادم روزانه ديگچي بر ديگدان مي داشت و 

بعد پخت مي آورد و جهت چاي و وضو نيز آب گرم از آنجا مي آمد.

فصل در روانگي از قرنطينه و رسيدن به جّده و ديگر حاالت متعلقه آن
ــنبه بعد نماز فجر بر همان هوري و به همان كرايه كه بابت روانگي از جهاز  تاريخ 22 / نومبر روز يكش
ــاعت روز، به كناره جده رسيدم و قبل از رسيدنم عزيزي و  ــدم و وقت يازده س به قرنطينه داده بودم روانه ش
محبي داكتر محمدحسين صاحب، منتظر اين مخلص بودند، به كمال اخالص دست من گرفتند و به مكان 
قيام خود بردند و برابر همچنان لوازم دعوت و مهماني به تقديم رسانيدند كه شكرية آن ادا كردن نمي توانم. 
ــيد آدم صديق صاحب بيوپار1 نامي گرامي اند و همچنان صاحب تقوي و  [28] به مقام بمبئي، حاجي س
پرهيزگاري اند كه در كدامي كار و بار چيزي سود نمي  گيرند. در حقيقت موصوف اليه، در شهر بمبئي منفرداند. 
ــان مبلغ چهارهزار روپيه جمع  ــردارخان بهادر كه مرا همراه خود بردند، به كوتهي كار و بارش من به ذريعه س
ــم وكيل خود به مقام جّده كه  كردم و موصوف اليه هندوي بالهيچ يك نوع انتفاع به نام حاجي عبداهللا قاس
كارپردازي اختيار جمله كار و بارشان هستند مرحمت كردند، و خطي علي حده به هدايت هر قسم خاطرداري 
ــتند و در آن تأكيد به دادن هر قسم زر يا هندي و به نام ديگري كه مطلوب من باشد،  ــان نگاش من به نامش
ــه مجمع آنچنان خوبي هااند كه در تحرير مدحشان پاي قلم لنگ است.  ــتند. كارپرداز موصوف به نفس نوش
ــه به خواهش و آرزومندي خود يك روز دعوت من به تكلّف تمام كردند و در آن دعوت ديگران  موصوف الي
را كه قريب پنجاه كس از خواص و عوام بودند، مهمان خود ساختند و جهت حال پرسي من روزانه يك وقت 
ــتند، ليكن به وجوه چند به جز  ــدن من به مكان قيام خود مي داش نزد من مي آمدند و به دل تمناي فرود ش

داكتر صاحب نزد ديگري كي رفتن مي توانستم. او ـ تعالي ـ جزاي خير آن بدهاد.
ــكه مجيدي كه قيمت آن  ــفر مدينه منّوره من جمله زر هندوي مذكوره قدري س باالخره به ضرورت س
ــارده آنه تا پانزده آنه  ــزده آنه و قدري ريال نيز (كه قيمت آن يك روپيه چه ــيزده آنه تا پان ــه [و] س دو روپي
ــيخ عبداهللا حديدي وكيل [29] شيخ  ــود) و نيز هندوي يك هزار روپيه به نام ش به اختالف نرخ بازار مي ش
ــه منوره و در مصر و ديگر اكثر مقامات  ــان در مدين ــف صاحب فخرالتجار مقام جده كه كار و بارش عبداللطي
است، گرفتم و عالوه آن روپيه كمپني و ريزگي هر قسم و قطعات نوت كه زايد از قدر حاجت در تحويل خود 
مي داشتم به خرچ درآوردم، و به انتظار داك جهاز كه در هر هفته روز جمعه از ينبوع به مقام جّده مي آيد در 
ــم برنج و روغن زرد و مصالح2 و غيره جهت خرچ  آنجا متوقف ماندم. و در اين اثنا چيزهاي ضروري از قس

1. تاجر
2. ادويه
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ــيدن جده از  ــت كردم، و صبح روز رس ــامان درس جهاز تا ينبوع و از آنجا تا مدينه منوره خريد كرده، جمله س
ــالم - كه جانب شمال به كناره شهر است، مشرف شديم.  ــيدتنا حضرت حوا – عليهاالس زيارت قبر اُمّنا و س

قبر شريف آن حضرت تخمينًا بِست دست به طول بوده باشد. 
روز جمعه داك جهاز رسيده و تا روز شنبه متوقف مانده. 

[در بندر ينبع]
ــبانه روز كه بست و چهار ساعت مي شود، ينبوع مي رسد و جهاز  ــت كه جهاز از جده در يك ش معمول اس
ــوار شده، بر جهاز  ــافران از كناره بر هوري س ــمندر لنگرزن مي ماند، بر كناره نمي آيد و مس كالن در ميان س
مي روند و علي  هذا از جهاز فرود شده، بر هوري سوار گرديده، بركناره مي آيند. به جز مقام بمبئي كه صرف 

وقت روانگي جهاز بركناره مي آيد و از كناره مسافران سوار مي شوند، ضرورت به هوري نمي رسد.
ــاعت روز بر هوري سوار شدم و كرايه بابت [31] هشت كس  ــنبه وقت ده س تاريخ 25 / نومبر روز يكش
معه همراهيان مبلغ چهار روپيه عالوه هشت آنه انعام دادم و تخمينًا به يك ساعت نزد جهاز رسيدم و سوار 
ــاص بر پنج مجيدي و تكت درجه ثالثه جهت  ــت جهاز از جّده تا ينبوع بابت درجه ثانيه جهت خ ــدم. تيك ش
پنج كس به شرح في كس [قيمت هر نفر] دو مجيدي قبل چهار روز گرفته بودم. باالخره روز دوشنبه وقت 
ــيدم و از جهاز بر هوري به كرايه يك روپيه [و] دوازده آنه بابت هفت  ــاعت روز به مقام ينبوع رس يازده س
ــدم و بر كنارة بحر كه قريب تر نسبت كناره جّده بود، داخل شدم و به وسيله خط نوشته شيخ  ــوار ش كس س
ــيخ  ــم جمل الليل مطوف مكه به مقام جّده وكيل اند) به نام حاجي ش عبدالرحيم بخش (كه از طرف سيدهاش
محمداسماعيل ساكن ينبوع كه در آنجا وكيل جهازهاي سلطاني اند و شيخ محمد پسرشان كه به كناره بحر 
ــت مقيم شدم، و به انتظار شتران در آنجا پنج روز مقيم  ــان كه قريب از كناره بحر اس موجود بودند به مكانش
ماندم. در اين اثنا به ذريعه شيخ محمد مرقوم بند و بست شغدف [شقدف] جهت خاص به كرايه چهار روپيه 
ــبري جهت خادم و رفيق به كرايه مبلغ دو روپيه بابت آمد و رفت مدينه منّوره كردم و نيز برنج و  و يك ش
ــتران از قريات  ــفر مدينه خريد كردم و بعد از آنكه ش روغن زرد و غيره چيزهاي ضروري به قدر خرج راه س
ــتر شغدف به كرايه هشت ريال و يك شتر  ــيخ محمد موصوف يك ش از اطراف و جوانب آمدند، به ذريعه ش
ــبري به كرايه [31] هفت ريال مقرر كردم و من جمله آن نُهه ريال به مقام ينبوع و بقيه به مقام ديگر  ش

كه قريب يك منزل از مدينه است، ادا كردم.
ــليمان  وقت روانگي از ينبوع، مبلغ پنج  روپيه كرايه مكان بابت پنج روز زمانه قيام دادم و عالوه آن به س
پسر اصغر محمداسماعيل و به ديگر متوسالن آن مكان به قدر مناسب انعام دادم. بعضي حاجيان شغدف و 
شبري در جّده خريد كردند. آنها را عالوه قيمت مزدوري آرنده از دوكان تا جاي قيامشان و رساننده از آنجا 
ــده و  ــدن از جده و وقت فرود آمدن در ينبوع خرج ش به كناره دريا و نيز كرايه هوري و جهاز وقت روانه ش
ــفر  ــان گرديده و ترددي كه در اين كارها در مقام س همچنان وقت مراجعت اين همه اخراجات الحق حالش

پيش آمده، در دل خيال بايد كرد بدانست من هيچ مدان به جز نقصان نفع به حق شان نگرديده.
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فائده 
ــغدف و شبري به كرايه مناسب، به كثرت دست مي آيند. روندگان مدينه منوره  در اين زمان در ينبوع، ش
به راه ينبوع شغدف و شبري به كرايه بگيرند، از جّده خريد نكنند كه نفع در اين است و ضرر در آن است.

فصل در روانگي از ينبوع و داخل شدن به مدينه منوره و ديگر حاالت متعلقه آن 
ــواري شتر با قافله  ــاعت روز ماه جمادي الثاني به س ــمبر روز جمعه وقت چهار س [32] تاريخ چهارم دس
ــب مطابق پنجم رجب به مدينه  ــمبر روز پنج شنبه وقت سه ساعت ش ــدم و تاريخ دهم دس حاجيان روانه ش
منوره به مقامي كه مشهور به مناخه است ـ يعني فرودگاه شتران ـ داخل شدم و شكريه ايزدي به جا آوردم. 

فائده 
هرگاه حاجيان داخل شهر مدينه منوره مي گردند، همواره به طور معمول به مقام مناخه فرود مي شوند و 
شتران هم در آنجا مي نشينند و مي مانند و بدين وجه آن مقام را مناخه مي نامند. حاجيان به حسب معمول، 
ــر هم در آنجا مي گذارند، چنانچه من هر دو مرتبه نماز فجر در آنجا ادا كرده بودم. در آن مقام اگر  ــاز فج نم

چه ميدان وسيع و كالن است، ليكن مخزن خس و خاشاك و غالظت بي پايان است.
شغادف [ج: شقدف] و شباري [ج: شبرى] همه مسافران در آن ميدان يكي باالي ديگري داشته مي شوند، 
ــته مي دهند، و بعضي كسان از طرف حكومت حفاظت  ــان مالك نوش و بر هر يك آن به نظر امتياز نام و نش
و نگراني آن مي كنند و مسافران وقت رخصت خودها، به صله آن، قدري زر اجرت كه في شغدف يا شبري 
ــود، مي دهند. [33] بر وقت رسيدن مسافران به مناخه يا بعد آن غايت تا وقت نماز  ــت آنه نمي ش زايد از هش
ــت مكان  ــرط اطالع در آنجا مي آيند و بند و بس ــان و نيز بعضي احّبا و اقربا به ش صبح، خود مزور يا نائب ش

قيام شان كرده در آنجا مي برند. در هر سفر با اين عاصي همچنين اتفاق افتاده. 

فائده [در باره مزّوران]
ــان اند كه به قيد ملك و صوبه نسبت مسافران هر يك ملك حقي موروثي  ــياري كس در مدينه منّوره بس
ــه مي كنانند و در  ــافران را زيارت روضه انور و ديگر امكنه مقدس دارند و آنها خود يا به ذريعة نائبان خود، مس
ديگر هر قسم كارهاي ضروري، اعانت به طور مناسب مي نمايند، آنها را ُمّزَوِر مي نامند يعني زيارت كناننده، 

چنان كه در مّكه معظمه اين چنين كسان را ُمَطوَّف مي گويند (و بيايد ان شاء اهللا در حاالت مّكه معظّمه).
ــتطاعت خودها خدمت آنها مي كنند و  اين خدمت  ــافران بر وقت زيارت خصوص رخصت به قدر اس مس
بر همه مسافران غير از مساكين الزم و ضرور است كه از آن گريز نيست، ورنه احتمال است كه در زحمت 
بيفتند، در كمي مقدار خدمت بعضي مزّوران برهمي و بدمزاجي مي كنند و به رنجش و تكرار پيش مي آيند؛ 
ــمرند و به طيب  ــفر اين نوع خرج را نيز از اخراجات [33] ضروري خودها ش ــافران در اين س بنابر[ين] مس

خاطر بدهند.
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در سفر اول سيد هاشم نامي متوفي مزّور من بودند، اگرچه در كارهاي ضروري من چنان كه الزمه شان 
ــيد هاشم جمل الليل مرحوم مّطَوف مكه معظمه  ــت و مدارات س بود، اعانت من نكرده بودند (و از خاطر داش
ــياري ناخوشي ظاهر كردند و به اين قيل و  ــب حالشان نمودم) بس ــبت دهم با اين همه خدمت مناس چه نس
قال كه به مّكه چنين و چنان خدمت مطّوف نموده اند، به رنجش پيش آمدند به مصلحت وقت چيزي اضافه 

كرده، رضامند ساختم.
ــر و جّبه در بر، در مناخه آمدند و  ــفر اول حافظ عبداهللا نامي چاتگامي وقت نماز صبح، عمامه بر س به س
ــن خدمت شان دو قطعه مكان زنانه و مردانه كه  ــتدعا كرايه گرفتن مكان خود كردند. به معاينه آثار حس اس

علي حده، علي حده بودند به كرايه پنجاه روپيه گرفتم و به آسايش تمام تا زمانه قيام در آن مكان ماندم.

تنبيه [اقامتگاه در مدينه]
ــت كه كرايه مكان به تعين زمانه قيام مقرر مي شود، به حساب  قاعده مكه معظمه و مدينه منّوره اين اس
ــده بود.  ــود. آن پنجاه روپيه كرايه بابت زمانه قيام مدينه منوره كه زايد از ده روز نبود، مقرر ش ماهانه نمي ش
همچنان اين مرتبه در مكه معظمه نسبت يك [35] قطعه مكان بابت زمانه قيام، يعني تا اختتام زمانه حج 

كه قريب سه ماه بود، مبلغ يكصد و بِست روپيه مقرر شده بود.
ــبيل هجرت در  ــكناي چاتگام عالقه ملك بنگاله اند، ليكن از مدت، به س حافظ صاحب موصوف اليه از س
مدينه منّوره سكونت پذيراند. مشاراليه از بس شخص ديندار، بلكه زبدة االخيار و به جز حاضري حرم شريف 
ــاكين جان نثار  ــاني مترّددين، خصوص مس و تعبد پروردگار با احدي كاري ندارند، البته در خدمت و راحت رس
ــّد رمق مي كنند و در آنجا متأهل شده، ذي اوالد  ــه خياطت متوكل بوده، به قّل و دلَّ س مي نمايند، و بر پيش
ــان هستند. هر دو صاحبان خيال  ــنه هم پهلوي ش ــان نيز به تأثير صحبت در جمله امور حس بوده اند. اهليه ش

راحت رساني من و اهليه من بدل مي داشتند. او تعالي جزاء خير به دهاد.
اين مرتبه چون به مناخه رسيدم، اوًال سيد علوي نائب مزّور كه از اول سفر با من محبتي داشتند آمدند و 
ــيدند، و بال تهيه اين و  ــماعت خبر بر وقت قبل نماز صبح حافظ صاحب مخلص قديم برس بعده، به مجرد س
آن به خواهش دل و جان به خيال حسن خدمت و محبت سابقه شان در مكان اوشان طرح اقامت انداختم. 
هر چند شيخ محمدصالح شربين مزور من از تهه دل خواهش قيام اين نافرجام در مكان خاص مي كردند، 
ــند نكردم. بعده همان روز بر وقت [36] خود، مزّور موصوف نزدم آمدند و  ليكن چون خالف وضع بود، پس
زايد از آنكه الزمه شان بود، طريقه محبت به ظهور رسانيدند، و من چنان كه در اين سفر معمول بود به قدر 

مناسب پيشكش كردم. 
ــريف حاضر شدم و هم در آنجا نماز  ــل نموده و تبديل لباس كرده، وقت نماز ظهر در حرم ش باالخره غس
ــزار حضرت ابابكر و حضرت  ــزّور مهربان از زيارت روضة انور و م ــدم و بعد از آن به همراهي م ــر خوان ظه
ــّرف شدم و صالت و  ــت و آنكه مقصود اصلي بود، مش عمر - رضي اهللا عنهما - كه در جنب روضة پاك اس

سالم بر خواندم. 
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[در وصف مسجد النبى (ص)
ــت، مثل آن در تمامي عالم كي ديد و شنود است. در تمامي  ــريف نادرالوجود اس ــجد حرم ش عمارت مس
ــه آالت رنگارنگ و نقش و نگار طالي نو آيين است، خصوص  ــت و شيش ــريف فرش قالين اس ــجد ش مس
ــپيد و رنگين كه در همه ها زنجيرهاي نقرئي اند متعدداند. من جمله آن دو جهار  جهارهاي1 خرد و كالن س
ــريف دو كوندي نيز طالئي اند و زنجير همه كوندي و هاندي اندروني  ــي طاليي اند و اندرون جالي2 ش فرش
ــتند. الغرض همچنان با آرايش و تزئين است كه وصفش بيرون از حد تبيين است؛ اگر برنگارم،  طاليي هس

دفتري ُپر نور كنم.
ــت كه محاط به ديوار است و در آن عالوه ديگر درختان، چند  ــريف، باغچة مختصر اس در صحن حرم ش
ــلّم ـ [37] از دست مبارك نصب  ــل آن درخت اند كه حضرت پيغمبر ـ صلي اهللا عليه و س درخت تمر از نس
ــاي آن درختان در آنجا خوردم، و به طور  ــد. من هر دو مرتبه زيارت باغچه متبركه كردم و خرم ــرده بودن ك

تبّرك خاص در اينجا نيز آوردم و به عزيزان خاص دادم. 
ــفر در  ــت. من در هر دو س ــت، همچنان كه در مّكه معّظمه چاه زمزم اس و قريب آن باغچه چاه كوثر اس

آنجا رفتم و آب از آن چاه خوردم. ايزد مّنان نصيب هر مسلمان نمايد.
شيخ محمدصالح شربين در اصل از مصراند و از مّدت در آن جاي پاك سكونت پذيراند، و پس از وفات 
سّيد هاشم مرحوم موصوف اليه، مزّور زائران صوبه بهاراند، و در حرم شريف از بس ذي اقتدار و اهل اختياراند 
ــريف در دست  ــيله زمام فيصل خصومات اندر حرم ش و در مزاج حكام آن مقام دخلي تمام دارند و بدين وس
ــن كمترين، همچنان طريقه  ــخص قابل و خوش خلق اند. با اي ــديدالغيظ اند، ليكن ش خود كرده اند، اگرچه ش
محبت و اخالص مسلوك داشتند كه شكريه آن ادا كردن نمي توانم. محض به راه اخالص دو بار در مواجه 

روضة انور حلف كردند كه اين كس مپرس را به منزله پدر خود مي شمرند (جزاه اهللا خيرا).

فصل در بيان حاالت رجبي و معراج شريف 
[مراسم عرس حضرت حمزه]

به تمّناي اجر از شرف رجبي و معراج شريف بسيار پيشتر از زمانه حج از وطن [38] رخت سفر بسته بودم 
ــال تاريخ دوازدهم رجب مجلس رجبي  ــت و پنج  روز در مدينه منوره طرح اقامت انداختم. در هر س و تا بس
ــت از عرس حضرت سيد حمزه - رضي اهللا عنه - عم آن حضرتـ  صلعمـ  كه در  ــود و آن عبارت اس مي ش
ميداني وسيع متصل كوه احد (كه به فاصله دو كروه3 از شهر مدينه است) و در آنجا مزارشان و ديگر شهداي 
ــود، و در آنجا از قبل سه چهار روز صدها خيمه ها نصب مي شوند و كسان دوكان هر  ــت مي ش جنگ احد اس

1. شاندليرها
2. شبكه

3. فرسنگ
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قسم آراسته مي كنند، و از مكه و جّده بسياري قافله بر ناقه و شتر مي آيند و وقت رسيدن به مدينة منّوره به 
سواري خودها متوقف بوده، اشعار نعتيه مي خوانند و دل هاي مشتاق را به حركت مي آرند.

ــام مي شود و  ــني قناديل و ديگر اقس ــامان روش به تاريخ معينه، در آنجا اجماع كثير از خواص و عوام و س
ــا و قاضي و ديگر عهده داران جليله در خيمه هاي پرتكلف  ــر مي گردد. و پاش ــبازي به تكلّف تمام س نيز آتش
ــاكين عام پخت طعام  ــوند و در آنجا اكثر ارباب هّمت به نظر زيادت خير و بركت جهت مس رونق افروز مي ش

مي كنانند.
ــني و  ــامان روش ــت عاصي زمان، خيمه خاص قريب تر از آنكه خيمه هاي حكام و س ــزّور مهربان جه م
آتشبازي هر اقسام بود نصب كنانيدند، و حافظ سلمه كه فداي خدمت مسكينان اند، به اهتمام خود از طرف 

خادم االنام ُپخت طعام كنانيدند، و داخل حسنات شدند و كردند.
 مايان از زيارت مزار سيد حمزه - رضي اهللا عنه ـ [39] و ديگر شهداي جنگ احد كه يك جا به طور گنج 

شهيدان است و مشهد دندان مبارك كه در كوه است مشرف شده، وقت آخر شب واپس آمديم.

فائده 
ــه كثرت روندگان كمتر و به  ــي گاري معمولي اند به تاريخ معينه به وجه ــه چهار پالك در مدينه منوره س
ــواري خر رفتم، چون در آن روز مالكان خر به طمع نفع بيشتر  ــر مي آيند. زين باعث به س كرايه گران تر ميّس
مي خواهند كه مسافران را پياپي سوار كرده برند و بازآيند. بنابر، خر را برابر از عقب به چوب مي زنند و آنچنان 
تيز رفتار مي كنند كه كساني كه معتاد اينچنين سواري نيند، بسيار تكليف مي كشند و زياده تر خوف اوفتادن 
ــافرانى كه مستطيع باشند، بالخيال بيشي كرايه از قبل بند و بست پالكي  ــت خر مي دارند. بايد كه مس از پش

گاري نمايند. من كه از اول خيال آن نداشتم و به سواري خر رفتم، در سخت تر زحمت افتادم. 

فصل در بيان شرف معراج 
ــود و آن عبارت است از اينكه هر سال به تاريخ مذكوره در صحن  ــريف مي ش تاريخ 25 / رجب معراج ش
ــود و امام بر منبر استاده،  ــريف از خواص و عوام اجتماع كثير و ازدحام غيرحصير (يعني بي حد) مي ش حرم ش
ــيم  ــريف به عبارت لطيف [40] مي خوانند و پس از آن از طرف حكومت اهالي دولت تقس خطبه معراج ش
شربت مي كنند، و عوام از ريگ هاي مفروشه صحن حرم شريف ريگ افشاني مي نمايند. در اين فعل اليعني، 
ــيله فايده  ــد كه هر كس در آن روز متبّرك با امام مصافحه كردن نتواند، بدين وس نكتة پنهان اين بوده باش

مصافحه يابد، واهللا اعلم.
ــوار، بلكه  ــنيدن دش ــد كه به وجهه كثرت و ازدحام خطبه ش ــموع مي ش برابر از مقيمان مدينه منوره مس
ناممكن است. مزّور مهربان محض به راه مهرباني بي پايان جهت اين عاصي زمان از مكان پاشاي واالشان 
ــر آن جادادند. من از خوش  ــده، زير منبر فرش كنانيدند، و اين كس مپرس را ب ــرد قالين خورد طلبي ــك ف ي

نصيبي خود استاده و دست بر منبر نهاده، خطبه به تمامه شنيدم، و يك پياله شربت نيز نوش جان كردم.
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ــدم. الحمدهللا و المنه اكثر اهاليان پوليس كه در گرد و پيش  ــتفيذ از فيوض ديني و دنيوي ش الغرض مس
ــب ايماي مزّور  ــت، ما را رهين مّنت بي غايت نمودند و من حس ــد، آنها از فرط محبت و خاطر داش ــن بودن م
عالي شان دو روپيه پيشكش آنها كردم. تمنايي كه در دل داشتم محض به فضل ايزدي به همه فائز شدم.

فصل در بيان فضيلت نماز چهل وقتي در حرم شريف و ديگر حاالت متعلقه آن 
ــده كه هر كه چهل وقت بالناغه1 نماز پنج گانه به جماعت [41]  چون در اكثر احاديث صحيحه وارد ش
در مسجد حرم شريف  گزارد، او تعالي گناهان او بيامرزد. بدين تمنا تا زمانة قيام ملتزم حاضري و اداي نماز 
پنج وقتي به جماعت اولين به مسجد حرم شريف ماندم و گاهي ناغه نكردم و بفضله تعالي، چند چهل وقت 
ــن كه در آن وقت اول نماز  ــزام اين معني كردم كه نماز صبح با جماعت اولي ــت گزاردم، و نيز الت ــه جماع ب
شافعي مي شود، ادا كنم؛ زين باعث، همواره وقت باقي ماندن قدري شب حاضر حرم شريف مي شدم. محض 

به فضل ايزدي به اين شرف كامياب شدم.

فصل
ــم رجب روز جمعه در جنت  البقيع كه قريب از حرم  ــدن مدينه منوره، يعني تاريخ شش صبح روز داخل ش
ــت و مدفن قديم هزاران بزرگان و گزشتگان [گذشتگان] است و در آن جاي پاك  ــريف جانب مشرق اس ش

قبور مردگان بي حد و بي پايان است، به معيت مزّور مهربان رفتم و از زيارت هاي ذيل مشّرف شدم: 
زيارت مزار حضرت عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ كه اندرون قّبه، قريب منتهاي ديوار شرقي گورستان است. 
ــّرهـ  بهاري و شاه مظهرـ  قّدس  سّرهـ   ــريف جانب جنوب قبر مولوي ابوالبركاتـ  قّدس  س قريب قّبه ش
دهلوي (كه در مكه معظمه از مشاهير ولي اهللا بودند و حسب طريقه نقشبنديه رشد و ارشاد و بيعت مريدان 

مي كردند) هم در آنجا بوده است.
زيارت قبر حضرت حليمه سعديه، داية آن حضرت (ص) كه آن هم اندرون قبه است.

زيارت گنج شهيدان كه به طور يك چبوتره است.
زيارت قبر حضرت ابراهيم، ابن رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و [آله و] سلّم ـ كه اندرون قبه است. 

زيارت قبر حضرت نافع موالي حضرت عمر ـ رضي اهللا عنه ـ .
زيارت قبر حضرت امام مالك ـ رضي اهللا عنه ـ .

زيارت قبر حضرت عقيل، برادر حضرت علي ـ رضي اهللا عنهماـ .
ــلمه و  ــوده و حضرت امّ حبيبه و حضرت ام ّس ــه و حضرت س زيارت قبور ازدواج مطهرات حضرت عايش
حضرت حفصه و حضرت زينب و حضرت ميمونه و حضرت جويريه و حضرت ماريه قبطيه و حضرت صفّيه 

ـ رضي اهللا عنهم اجمعين ـ .

1. بدون وقفه
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زيارت قبور بنات رسول اهللا ـ صلعم ـ حضرت زينب و حضرت ام كلثوم و حضرت رقيه ـ رضي اهللا عنهم 
ـ كه اين همه قبور در يك قّبه اند.

ــالم- [43]  ــن- عليهما الس ــول ـ صلعم ـ حضرت عباس و حضرت امام حس زيارت قبور اهل بيت رس
ــام باقر و حضرت فاطمه - رضي اهللا  ــام زين العابدين و حضرت امام جعفر صادق و حضرت ام ــرت ام و حض

عنهم - كه به اختالف االقوال در يك قبة كالن است.
زيارت بيت الحزن حضرت فاطمه ـ رضي اهللا عنها ـ .

زيارت قبر حضرت ابا[سعيد] خدري و حضرت فاطمه بنت اسد والده حضرت علي - رضي اهللا عنهم - كه 
بيرون ديوار شرقي متصل به آن در، دو قّبة جداگانه است.

فصل [زيارت مسجد قبا]
تاريخ 19 / دسمبر روز شنبه: پالكي گاري به كرايه يك ريال مجيدي، يعني سه روپيه [و] يازده آنه يك 

پائي مقرر كرده، به رهبري سيد علوي نايب مزور از زيارات ذيل، شرف اندوز شديم. 
ــت كه وقت اول رونق افروزي آن  ــريف در جايي اس ــجد قبا: آن به فاصله يك و نيم كروه از حرم ش مس
ــته بود. هنوز نشان مناخه موجود  ــواري در آنجا نشس حضرت به زمانه هجرت به حكم ايزد صمديت، ناقه س
است كه آن را از ستون ها احاطه كرده، مسقف نموده اند. چنان كه معمول است، مايان نيز زيارت آن كرديم. 
ــهر مدينه اوًال تعمير آن فرموده بودند و اين آيه كريمه  ــت كه آن حضرت ـ صلعم ـ به ش ــجدي اس آن مس
«لمسجد اسس على التقوى» [توبه: 108] [44] (يعني مسجد كه بنا كي جاي او پر پرهيزگاري كي) اشاره 
ــجد است. بالفعل آن مسجد به طور داالن در داالن است و در هر يك از آن دو داالن،  ــوي همين مس به س
ــة جنوب آن نشان محرابي است كه در آنجا به الهام غيبي زمزم و مقام به  ــت، و در گوش هفت هفت قبه اس
ُّوا وجوهكم ...»  ــده بود، و بيرون آن مقام نزول اين آيت كريمه است «فول ــاهده آن حضرت ش رأي العين مش
ــاخته اند. در هر دو جا دو ركعت نماز خوانديم و  [بقره: 144] و در آنجا ديواري قائم كرده، در آن محراب س

برآمديم.

فصل
ــنبه مطابق پنجم رجب در مسجد حضرت ابابكر و حضرت عمر - رضي اهللا  ــمبر روز دوش تاريخ 21 / دس
عنهما - و حضرت علي ـ كرم اهللا وجهه ـ و حضرت عثمان - رضي اهللا عنه - كه اندر شهر و قريب از شهر 

است، حاضر شديم و در هر يك از آن مسجد، دو ركعت نماز خوانديم.

فصل در زيارت ها [قبلتين و فتح]
ــواري پالكي گاري به كرايه سه روپيه جهت  ــنبه مطابق ششم رجب به س ــمبر روز سه ش تاريخ 22 / .دس
زيارت قبلتين (كه به فاصله دو كروه [فرسنگ] از شهر پاك [35] است) رفتيم و از زيارت ها ي ذيل كامياب 
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شديم.
ــجد الحرام» قبلة مسلمانان طرف بيت المقدس  ــطر المس قبل از نزول اين آيه كريمه «فولوا وجوهكم ش
ــت و اندرون مسجد در يك محراب  ــجد اس بود، و بعد نزول آن قبله طرف كعبة  اهللا گرديده، قبلتين يك مس
نشان قبلة سابق و در محراب ديگر كه بيرون مسجد است، نشان قبلة حال است. مايان در هر دو مقام، دو 

دو ركعت نماز ادا كرديم.
ــت و در آنجا آية كريمه «اذا جاء نصراهللا و  ــتان اس ــجد الفتح و آن در اثنا راه قبلتين در كوهس زيارت مس

الفتح»[نصر: 1] نازل شده.

تاريخ 25 دسمبر سنه 1891
زيارت مسجد سلمان فارسي - رضي اهللا عنه - و آن نيز در اثناء راه مذكور در كوهستان است.

ــاجد به اندك فاصله است و در آنجا بير رومه است و  ــجد حضرت عثمان (رضى) كه از آن مس زيارت مس
قّصه آن در كتب سير به تصريح مذكور است.

آب بئر رومه تبركًا نوشيدم و قدري همراه آوردم و در هر مسجد نماز دوگانه ادا كردم.
[46] زيارت قبر حضرت مالك بن سنان - رضي اهللا عنه - علم بردار رسول ـ صلعم ـ و آن اندر شهر به 
محله اى كه ياد ندارم، قريب مناخه است. در يك جانب قبر چند علم نقرئي معه ُپهّنا (يعني پرچه هاي علم) 

موجود ديدم. سبحان اهللا جّل جالله و شأنه.

فصل 
به تاريخ 27 / دسمبر روز دوشنبه از زيارت هاي ذيل فيض ياب شدم و جهت اين زيارت پياده پا رفته بودم.
ــريف جانب مشرق جّنت  البقيع است و در  ــجد مائده و آن به فاصله قريب يك كروه از حرم ش زيارت مس
اثناي راه، باغ هاي خرما به كثرت اند. پس از گذشتن از آن باغ ها در جايي يك مكان سنگين مختصر يافتم. 
در يك گوشه آن مكان يك صخره (يعني يك چتان1  سنگ) است و در آن صخره به قدرت ايزدي صورت 
ــته معلوم من بود، تبّركًا چند دانه خرما در آن پياله ها داشته،  ــت. چنان كه از گفته و نوش چند پياله مصنوع اس
ــت و اندرون آن يك غار است. هم در  ــنگين اس خورديم. قريب از آن به جانب ديگر، يك مكان مختصر س
ــه وقتي كه يهوديان مردودان حمله كرده بودند، آن حضرت ـ صلعم ـ به راه  ــا به دريافت آمده [47] ك آنج
همان غار، داخل حرم شريف شده بودند. قريب از آن مكان، صخره ديگر يك مكان سنگين از بس مختصر 
است و در آن صرف يك محراب است. همان مكان را مردمان آنجا مسجد مايده ناميدند. ديگر كدامي نشان 

مسجد نديدم و در هر جا دوگانه ادا كردم و دعاى مغفرت نمودم و رخصت شدم.

1. صخره
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فائده [چاه رومه]
قبل از حاضري قبلتين در آن شهر پاك، درد نقرس كه رفيق قديم بود، جهت رفاقت من دردمندانه آمده 
ــم در آن حالت به تمّناي بي غايت جهت زيارت امكنه متبّركه متذكره صدر رفتم و در جاهاي اجابت  ــود. ه ب
دعوات به صد عجز و انكسار استغفار كردم و دعاى ترك رفاقت رفيق ناشفيق نمودم، و آب بير رومه به اميد 
ــير خوردم. به اتفاق وقت، محض به رحمت ايزد غفار، دعاى گنهگار بر هدف اجابت رسيد و آب بئر  ــفا، س ش
رومه به تأثير صدق نيت، اثر صحبت بخشيد. هرگاه در جاي خود رسيدم، تكليف از طرف رفيق خود نديدم.
ــيرين و سبك و لطيف است. زين  ــت، آبش به درجه غايت ش ــيع اس بئر رومه چاهي از بس عميق و وس

باعث [48] تا زمانه قيام آدم فرستاده اكثر آب از آن چاه مي طلبانيدم.
ــال گذشته كه رفيق قديم تكليف ده نشده، اگرچه موافق اين مثل مشهور (كه چور  عرصه زايد از يك س

چوري سي گيا تو هيرا پهيري سي  بهي گيا) گهه[گه] گاه مي آيد، ليكن كار دردمندانه نمي كند.

فصل تبركات مدينه منوره 
كهجور1 باغچه اندرون حرم شريف كهجور سلبي كه عمده ترين اقسام كهجوران جاي پاك است.

ــول كريمـ  صلعمـ  ا ست،  ــريف قريب باغچه رس آب بئرهاي مصرحه ذيل: آب چاه كوثر كه اندر حرم ش
ــت؛ بئرلوذاعا كه قريب باب  ــز نامند؛ بئر خا [كذا = روحاء] كه قريب باب مجيدي اس ــه ني ــر فاطم و آن را بئ
ــت؛ بئر خاتم كه در آن  ــجد قبلتين اس ــت؛ بئر رومه كه آن را بئر عثمان نيز نامند و آن قريب مس شامي س
انگشتري دست مبارك به عهد حضرت عثمان - رضي اهللا عنه - افتاده بود و با وجود جهد بليغ، برآمد نشده 
ــهور و مسطور است؛ بئر العسل، بئر الغاسل كه قريب مسجد قبا در قريه قربان  ــير مش و قّصه آن در كتب س

است. آب غسل مزار پاك.
پارچه غالف روضة انور، خاك شفا، [49] سفوف برگ حنا، جاروب اندرون جالي شريف. من همه تبركات 

مذكوره آورده بودم و به دوستان و عزيزان هديه كردم.

تنبيه 
ــتن تبركات بر شتران سواري عذر مي كنند. بنابر[ين] بايد كه قدري اجوره آن علي حده به  حّمال در داش
قدر مناسب حّمال را بدهند و زياده قيل و قال در اين خصوص با حّمال به طور تكرار و جدال روا ندارند. من 

نيز يك روپيه اجوره حّمال را داده بودم و رضامند نمودم.

فصل در روانگي از مدينه منوره
به ذريعة مزّور مهربان يك شتر شغدف به كرايه ده ريال و يك شتر شبري به كرايه نهه ريال (كه جمله 

1. خرما
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ــاب روپيه سي و پنج  روپيه [و] دوازده آنه مي شود) كرايه كردم و تاريخ 29 رجب روز يكشنبه مطابق  به حس
ــرت با قافله حجاج روانه شدم و شب به مقام بئر عونه كه به فاصله سه  ــنه 1890 به صد حس 3 / جنوري س
ــت، شب باش ماندم. محض به راه محبت و خصوصيت مزّور و نائب شان و نيز حافظ  ــهر پاك اس كروه از ش
ــين خان بهادر صدر اعلي سابق شهر پتنه  ــيد سخاوت حس ــين خلف مولوي س صاحب و مولوي معظم حس
ــرامي تا [50] بئر عونه همراه ما آمدند و هر دو صاحبان متأخرالذكر همراه من  ــان علي شهس و مولوي احس
ماندند و بقيه مخلصان واپس رفتند، ليكن حافظ صاحب به لحاظ زياده تر خصوصيت صباح معه قدري حلوا و 
پراته1 باز آمدند، و بعد روانه شدن قافله تا قدري مسافت راه مشايته كرده رخصت شدند. جزاهم اهللا اجمعين.

تاريخ 2 / شعبان روز دوشنبه به منزل سوم (به مقامي كه مشهور به عبيده است) بعد نماز مغرب رسيدم و 
شب به سر كردم، و صبح آن زيارت مزار عبيده بن جّراح (رض) كه از منزل فرودگاه به اندكي فاصله است 
ــديم. باالخره تاريخ هفتم شعبان مطابق نهم جنوري روز شنبه وقت نماز صبح در  كرديم، و با قافله روانه ش
ــّيد اسماعيل كه وقت آمدن از جّده در آنجا فرود شده بودم، فرود گرديدم و اين  ــيدم و به مكان س ينبوع رس

مرتبه كرايه مكان، معه، زر انعام دو روپيه [و] هشت آنه دادم.

فصل در روانگي از ينبوع به سوي سويس و ديگر حاالت متعلقه آن 
ــدم و از طعام چاشت فراغت كشيدم، سيد عمر افندي افسر محكمه گمرك  همان روز كه داخل ينبوع ش
ــنيدن] خبر باز پس آمدنم از مدينه مّنوره، به خيال محبتي كه از وقت آمدنم از جده  ــويس به سماعت [ش س

در ينبوع با من داشتند، نزدم آمدند و داد اخالص دادند.[51] 
ــمندر است و در آنجا بر وقت فرود آمدن از جهاز، تفتيش حال حاجيان  تنبيه: محكمة گمرك بر كنارة س
مي شود و به صورت ندادن فيس معينه سركار سلطاني - خلّداهللا ملكه- ازوشان در آنجا فيس گرفته مي آيد. 
ــان اند و در مكالمه رعايت قواعد نحوي و صحت  ــاٌراليه از بس خوش خلق و در زبان عربي فصيح اللس مش
ــايد دارند، از مجالست و مكالمتشان چنان كه من محظوظ مي شدم، مشاٌراليه نيز از  لفظي چنان كه بايد و ش

كالم من كه به قاعدة نحوي مي شد، خوشنود مي گرديدند.
 بالجمله خبر آمد جهاز محله داك سلطاني رونده سويس دادند و به گفتة من به راه مهرباني متكفل بند 
ــت و نهه و سه ربع مجيدي و بابت تهرد2  ــدند، و كرايه آن بابت درجه ثانيه اين عاصي بس ــت جهاز ش و بس
يعني درجه ثالثه جهت سه كس يعني دو خادم و يك رفيق بست و چهار مجيدي، جمله چهل و سه مجيدي 
و سه ربع، آنكه به حساب روپيه يكصد و بست و دو روپيه [و] چهار آنه مي شود، طي كردند. من زر مذكوره 
ــدم و بستة تبركات و غيره چيزها كه حاجت آن به سفر  ــان كردم و در تهيه سامان سفر متوجهه ش حواله ش
ــيد محمدحسين  ــهر جده نزد [52] عزيزي داكتر س ــتم، همراه جناب صوفي نواب صاحِب به ش حاليه نداش

1. نانى كه با روغن پخته مى شود.
2. Third
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صاحب فرستادم.

تنبيه 
صوفي نواب صاحب از رئيسان حيدرآباداند و در شهر مدينه منوره طرح اقامت انداخته اند و شخص نيك 
ــابقة معرفت در مدينه مّنوره جهت ديد اين حقير آمده بودند، و من نيز يك بار  ــيرت و كثيرالخلق اند، بالس س
ــباب ضروري محض  ــان رفته بودم. معظم اليه به قصد رفتن حيدرآباد با قافله من بودند. اس جهت بازديدش

همراه داشته، همان روز وقت عصر بر جهاز سوار شدم.
ــن رفتند و از كپتان و غيره اهاليان  ــايته تا جهاز همراه م ــدي صاحب به راه مهرباني به نظر مش  عمرآفن
ــب معمول خود خادم كوبينت (يعني كوتهري  ــبت راحت رساني من فرمودند و من به حس جهاز تحريك نس
جهاز) و باورچي و تقسيم كننده آب شيرين و غيره را بر وقت به قدر مناسب انعام دادم و متوقع  انعام آينده بر 

وقت رخصت كردم. الغرض به اين همه تدبيرات بر كدامي جهاز تكليف نيافتم.

فائده 
اگر بر جهاز بر وقت داخل شدن به قدر مناسب چيزي خادم و باورچي و قاسم [53] آب شيرين و كّناس 
ــر شدن نمي تواند،  ــايش زياده تر بر جهاز ميس و غيره را به طور انعام داده برآينده متوقع كرده آيد، صورت آس

چنانچه من همچنين معمول داشتم و از آن راحت بسيار يافتم.

فائده [مشكل آب در كشتى]
ــافران داده مي آيد و آن كافي جهت شرب و وضو و پخت  ــيرين به پيمانه به هر يك مس بر جهاز، آب ش
ــب اندازه تقسيم مي گردد و آن نيز جهت پخت طعام  ــود و هيزم نيز از طرف مالك جهاز به حس طعام نمي ش
كفايت نمي كند. معهذا وقت گرفتن آب و هيزم به وجهه كثرت و ازدحام كه هر يكي در گرفتن آن سبقت بر 
ديگري كردن مي خواهد، سخت زحمت و مصيبت رو مي دهد و به تدبير اينكه در ضمن فائده اول ذكر كردم، 
ــدن طعام در باورچي خانه  ــت آمده و باعث پخت ش آب نيز به قدر ضرورت در وقت خاص بالزحمت به دس

جهازگاهي حاجت گرفتن هيزم نگرديده.

فائده [وضعيت داخل كشتى ها]
ــود. جهاز محله  ــج و در بعضي پنج پنج يكي باالي ديگري مي ش ــه پن ــر جهاز در يك كوبينت س در اكث
وسيع ترين جهاز بود و در هر يك كوبينت پنج صراحي [54] آب شيرين و گالس شيشه و ابريق و سلفچي 
جهت شست و شوي دست و روي و ظرف آبدان و نيز در هر پنج توشك و چادر و تكيه و گليم و باالي پوش 
موجود و بيرون كوبينت محاذي آن يك كمره كالن پرتكلف بود و در ميان آن يك ميز طويل و در هر دو 
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ــكند كالس به خواهش  ــچ1 مفروش بود، اهالي جهاز بر آن ميز طعام مي خورند و اهل تكت س ــب آن بن جان
ــت مي كنند، ليكن اهل تكت  ــينند. و نيز به نظر تفريح خاطر بر چهتري جهاز گش خودها بر آن بنچ مي نش
ــت كردن بر چهتري نمي دارند، صرف خادمان اهل  ــد در كمره و گش ــه] حق آمد و ش تهرد كالس[درجه س
تكت سكند كالس به نظر خدمت آقايان خودها وقتًا َفَوقتًا مي آيند. اهالي جهاز كه اكثر ترك اند، از بس نيك 

طبيعت و صاحب خلق بودند. 
ــلطاني است، در جمله حاالت مماثل جهاز محال است و اين هر دو  ــرقيه كه آن نيز داك جهاز س جهاز ش
ــماعيليه اگر چه در اكثر حاالت مثل آنهاست، ليكن بطي  السير است. وقت  ــيراند. جهاز اس ــريع  الس جهاز، س
روانگي از ينبوع  جهاز محال در سه روز به سويس رسيده و وقت بازپس آمدن از سويس، جهاز اسمعيله در 

پنج روز در ينبوع رسيده.
[55] كنيكو جهاز فرانسوي اگر چه در وسعت و فراخي باالتر از محال و شرقيه است. در آن كوبينت  سكند 
ــت، في الجمله در آن تكليف است به وجهه  ــم، به كم و پيش كرايه اند. آنكه كرايه آن كم اس كالس دو قس

اينكه در ميان بنچ زيرين و باال فاصله آن قدر كم است كه در نشست و برخاست در سر زحمت مي رسد. 
رفيق كه عنان بند و بست جهاز و غيره جمله كارهاي اين قسم دستشان بود، به وجهه نادانستگي با غلط 
فهمي به خيال تخفيف خرج جهت اين عاصي سكندكالس قسم دوم مقرر كردند، ليكن چون وقت روانگي 
ــوار شده بودم و در ميان آن فاصله قريب تر است كه تاريخ نهم فوروري روز  ــعيد بر آن س از يافا به پورت س
سه شنبه وقت آخر عصر سوار شدم و صبح آن وقت هشت ساعت روز داخل پورت سعيد گرديدم، صرف يك 

شب بر جهاز ماندم، بنابر[ين] بخير گذشت، ورنه البته صورت تكليف مي گشت. 
ــابقًا داك جهاز بود و بر آن از جده  حالت جهاز تبت كه بر آن از بمبئي به جده رفتم و جهاز پيكن كه س
در بمبئي آمدم و هر دو جهاز حاجي قاسم اند و مشهور جهاز حاجيان هستند، چه تحرير كنم؛ بر آنها اين قدر 
مسافران خصوص بر جهاز پيكن سوار كرده شده بودند كه مسافران در جاي خودها به آسايش، ُخفت و خيز 
كردن نمي توانستند و مردمان به وجهه كثرت مسافران در آمد و رفت جهت [56] كارهاي ضروري خصوص 

وقت شب زحمت سخت مي كشيدند. الغرض آنچنان تصور بايد كرد كه كشتي گذاره يعني گهتهي ناؤاند.

فائده 
ــد. مسافران از بس شكوه گذار و  ــيرين به قدر حاجت ميّسر نمي ش ــافران را آب ش بر جهاز پيكن اوًال مس
ــه به طور وكالت كردم. و نيز  ــان نزد كپتان [كاپيتان] رفتم و مباحث ــان حال بودند، به خيال رفاه حالش پريش
نسبت مكان مخزن آب سمندر كه مجراي آن ـ كه آن را بمبه مي نامند ـ بند بود و زين باعث، مسافران را 
در مصارف ضروري معمولي تكليف بي حد مي شد و حاجت آب كشي از سمندر به دقت مي گرديد. و نيز نسبت 

1.Bench.
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ــاكن لكهنو دبوسه جهاز1 به كرايه مبلغ دو صد و سي  و پنج روپيه گرفته  ــف س اينكه عزيزي سيدمحمديوس
ــت، بالكل بند بود؛ از اين باعث متعلقانشان و  ــني اس بودند و دريچه هاي آن كه از آن صورت آمد هوا و روش
ديگر كسان كه در آن دبوسه بودند، به وجهه شّدت گرمي كه در آن ايام گرما بود، تكليف سخت مي كشيدند 

و برابر شكايت آن به من مي كردند. نسبت اين همه امور تحريك مناسبانه نمودم.
ــيرين كرده شد. بمبه آب سمندر و دريچه هاي [57] مكان دبوسه همه ها گشوده  صبح آن، اضافه آب ش
ــافران از تكليفات نوع به نوع نجات يافتند و بعد از آن احدي نسبت امورات مذكوره شكوه گذار  ــدند و مس ش
نشدند. من كيم[كه ام] و چه گويم و چه نويسم؟ محض فضل ايزدي بود كه بحث و تحريك من مؤثر گرديد 

و مسافران را از تكليف نوع به نوع وارهانيد.
ــكند  ــت  كالس به طور خاص و جهت خادمان، س ــا آنكه در هر دو جهاز جهت خود كوبينت  فرس ــن ب م
ــّدت گرمي و تنگي مكان در آن  ــت گرفته بودم، ليكن گاهي به وجهه ش ــه عبارت از چهتري اس كالس ك
ــتم و من در هر دو جهاز در چهتري قيام كردم  كوبينت نماندم. آن كوبينت را جهت خادمان و حوائج گذاش

و في الجمله استراحت يافتم.
ــويس رسيدم. همين كه جهاز لنگر  ــنبه وقت آخر عصر به بندر س باالخره تاريخ يازدهم جنوري روز دوش
ــالت جده گرفته بودم، از من  ــپورت كه از كونُس ــخصي از اهالي حكومت بر جهاز آمدند و پاس ــد، ش انداز ش
ــت و از آنجا واپس بايد گرفت و بعد از آن از جهاز  ــويس خواهم فرس ــالت س گرفتند و گفتند كه در كونس

فرود آمدم.

[شهر سوئز]
[58] شهر سويس از بندر به فاصله قريب يك كروه است و آن شهر مختصر است، ليكن آبادان است و 
ــم در بازار موجود است. و پالكي گاري و فتن يك اسپه و دو اسپه در  ــباب ضروري و غيرضروري، هر قس اس
بندر و نيز اندر شهر ميّسر مي آيد. رفيق يك منزل گاري به كرايه دو روپيه مقرر كردند و بر آن مع رفيق و 
هر دو خادم مع جمله حوائج سوار شدم و وقت مغرب در شهر رسيدم، و به ذريعة خط سفارشي مزّور مهربان 

مدينه در مكان شيخ علي بخاري فرودكش گرديدم.
ــتند. چند قطعه  ــاهير شهر سويس هس ــوده حال و محمود الخصال اند و از مش ــخص آس موصوف اليه ش
مكان پخته دو منزله به طور مسافرخانه دارند. در آن مسافران را به كرايه مناسب جا مي دهند. من با اينكه 
ــايد به خيال خط سفارشي هيچك كرايه نگرفتند، و چند بار خودشان و نيز سيدمحمد  اصرار كردم، ليكن ش
ــي  ــان نزدم آمدند و داد محبت و اخالص دادند و به خيال همان حقوق يك پله دوالي لكنهو فرمايش پسرش
ــيدمحمد موصف به سبيل پارسل داك ازينجا فرستاده بودم، ليكن به كدامي وجهه در آنجا نرسيده و بعد  س

چند ماه نزدم واپس آمده.

1. اطاق در كشتى
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[59] فصل در روانگي مصر و حاالت متعلقه آن 
ــالت [قونسالت]  ــنبه، اوًال رفيق را به كونس ــنه 1896 روز سه ش ــعبان مطابق يازدهم جنوري س نهم ش
ــپورت واپس طلبانيدم و بعد از آن وقت ...1 ساعت روز در استيشن سويس كه قريب از مكان  ــتاده، پاس فرس
ــان، به فرط محبت همراه من شدند. معيت  ــيدعلي بخاري و پسرش ــيدعلي بخارى بود، پياده پا رفتم و س س
رفيق به اهتمام و بند و بست ريل پرداختند و كرايه درجه ثانيه جهت اين مبلغ نهه روپيه [و] ده آنه و كرايه 
ــاب  في كس مبلغ چهار روپيه [و] دوازده آنه ده پائي انگريزي  درجه ثالثه جهت هر دو خادم و رفيق به حس

مبلغ چهارده روپيه شش و نيم آنه مقرر كردند.
ــن مصر كه آن را قاهره نيز نامند و در زبان  ــوار شديم و وقت مغرب به استيش ــاعت روز س وقت يازده س
ــيديم. در آنجا گاري هر قسم متعدد موجود ديدم. يك فتن گاري دو اسپه به  انگريزي ايجبت مي گويند، رس
ــّكه حديد متصل خوان خليل رفتم و من بر گاري ماندم و رفيق به  كرايه يك روپيه مقرر كرده، به محله س
ــي جناب  تالش مكان آغا بزرگ صاحب و مرز افضل اهللا بيگ صاحب كه به نام هر دو صاحبان خط سفارش
ــان در هر ديار مشهور استـ  به دستم بود.  ــين صاحب [60] اهل جهاز بمبئيـ  كه نام نامي ش ميرعبدالحس
ــب تير و سياه و نادانستگي كوچه و راه زحمت بسيار كشيدند. باالخره از يكي  ــيار تكاپو كردند و باعث ش بس
ــه در اين محله صرف مكان  ــدند و نزدم آوردند. از او به دريافت آمده ك ــالزم آغابزرگ صاحب مالقي ش م
ــهر، به فاصله يك كروه است و قريب هشت  ــكونت آنها بيرون ش ــت و مكان س تجارتي هر دو صاحبان اس

ساعت روز به كم و بيش در اينجا مي آيند و بعد مغرب به مكان سكونتي خودها مي روند.
ــت ـ فرودكش كنانيد. در آنجا پلنگ  ــده و در يك بوكنتا ـ كه عبارت از هوتل اس مالزم مذكور همراه ش
ــم سامان آسايش، موجود بود. هر گونه استراحت يافتم و  ــك و باالپوش و آب و آتش و ديگر هر قس و توش
ــوربه و غيره از دوكان كه قريب از آن مكان بود، به قيمت يك  ــم نان و كباب و ش چيزهاي مأكوالت از قس

روپيه طلبانيده، مع رفيق و هر دو خادم سير خوردم و بر پلنگ در خواب رفتم. 

[دو تاجر ايرانى در مصر]
ــكونتي خود بردند و در  صبح آن، خود آغابزرگ صاحب آمدند و اوًال به مكان تجارتي و بعده در مكان س
يك كمره خاص جا دادند و تا سه روز مهمان شان مانديم. بعد از آن مرزا صاحب به مكان خود ـ كه قريب 

از آن مكان [61] بود ـ بردند و مهمان خود ساختند.
ــهر مصر  ــل از ايران اند و از مدت دراز به وجهه كار و بار تجارت در ش ــب، در اص ــب و آغاصاح مرزاصاح
ــت بسيار عالي منزلت  ــده اند. موصوف اليهما اگر چه از ارباب تجارت اند، ليكن در امر رياس ــكونت پذير ش س
هستند. دولت و جمعيت آنها، خصوص جناب مرزا صاحب، غايتي ندارد و عمارت هر دو صاحبان كه بيرون 

1. محو شده.
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ــت كه اوصاف آن زايد از حد بيان است. همه مكانات از فرش قالين  ــت، همچنان عالي شأن اس ــهر اس از ش
ــت و گرد و پيش آن هر چهار طرف باغچه درختان و رياحين  ــم شيشه آالت پيراسته اس ــته و از هر قس آراس
نوآيين است. حتي كه درخت انبه كه محض تحفه هند است و در آن شهر و ديار مفقود است، ليكن در آن 

هر دو باغچه موجود است.
مرزاصاحب سواي عمارت هايي كه در شهر و حوالي شهر است، به نظر اينكه در قريات1 نسبت شهر آب و 
هوا خوب تر مي شود، در قريه اى كه به جانب جنوب شهر به فاصله دو كروه است، عمارتي رفيع الشأن تعمير 
ــان  ــنودي خاطرش كرده اند و اكثر معه متعلقان در آنجا اقامت مي دارند. من به اصرار معظم اليه، به نظر خوش

روزي در آنجا رفتم، ليكن افسوس كه آن روز محتشم اليه سخت بيمار بودند. 
[62] با اين همه به راه محض خصوصيت در مكان زنانه طلبيده، مالقات كردند. حاالت صفات ذاتي هر 
دو صاحبان چه تحرير كنم كه جهت ضبط و ربط آن دفتري بايد؛ الجرم به اين كلمات چند اقصار مي كنم 
كه مجمع ُخلق اتّم و منبع جود اّعم اند. با آنكه دولت وافي و ثروت كافي دارند، ليكن در فروتني و انكساري 
ــازي خودها همچنان مرهون  نادرالوجود و عديم النظيراند. هر دو صاحبان از مهمان نوازي و خلق و مدارات س
ــكريه آن ادا كردن نمي توانم. روزانه چهار وقت طعام انواع و اقسام از نفايس تيار  منت بي پايان كردند كه ش
مي شد و فواكه هر قسم موجود مي بود. اگرچه اين حقير عادي بدين عنوان اكل و شرب نبود، بلكه در شب 
ــان مي نمود  ــراپا احس و روز، صرف دو وقت اكل طعام مي نمود، ليكن چار ناچار صرف تعميل امر ميزبان س
ــد.  ــواري و غيره، بالكل خرج از تحويل آنها مي ش ــرب و س تا ده روز مهمان آنها مانديم، ليكن در اكل و ش
ــان و از طرف مرزاصاحب برگزيده دارين  ــيد غالم رسول دامادش از طرف آغاصاحب مقبول بارگاه يزدان س
ــان [كذا] جهت هر قسم خدمت و خبرگيري و خرج متعين بودند و با  ــين برادر اموي ش برادرم مرزامحمدحس
ــه و برادرانه مي دادند و با آنكه من خودم جهت خرج [63]  ــن مهجور الوطن، داد محبت و خدمت عزيزان اي
ــتم و در اين خصوص اصرار مي كردم، ليكن به فرط محبت در كدامي امر روادار خرج از  ــفر، زر كافي داش س

تحويل من نمي شدند. جزاهم اهللا جزاء االوفي.

فصل در بيان احوال زيارت هاي مصر و بهنسا
[زيارت مقام رأس الحسين]

تاريخ دهم شعبان مطابق ماه جنوري روز چهارشنبه، از زيارت هاي ذيل شرف اندوز شدم:
 زيارت قبر سيدنا حضرت امام حسين - عليه السالم - . نزد ارباب سنت خبر تحقيق و صحيح اين است 
كه سر مبارك در مصر مدفون است و جسد مبارك در كربال، و نزد ارباب اثنا عشريه سر و جسد مبارك هر 
دو در كربال مدفون است. چون جسد مبارك بالخالف در كربال است، هر كه تكميل زيارت خواهد، بايد كه 
از زيارت هر دو جا مشرف شود. عالمة مقريزي در كتاب خود مسّمي به خطط مي نويسد كه سر مبارك اوًال 

1. قريه ها
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ــت) در مكاني مندرس مدفون بود. چون افضل ابن اميرالجيوش در  ــقالن (كه قريب بيت المقدس اس در عس
ــر مبارك از آنجا برآورده، بر  چهارصد و نود و يك هجري مقاتله كرده، بيت المقدس به قبصة خود آورد، س
ــر خود داشته، پياده پا روانه گشته، در مصر رسانيد. و در روايتي تاريخ هشتم جمادي االخري سنه پنج صد  س
و چهل و هشت هجري، روز [64] يكشنبه و در بعضي تاريخ دهم جمادي االخري روز سه شنبه سنه مذكور 
ــر مبارك برآوردند، خون روان و بوي مشك هر سوي دوان بود. پس دفن كردند  ــته اند كه وقتي كه س نوش
ــت كه چون زريك1 ابن طاللع  ــر، قريب قبة  الديلم در باب دهليز الحديد. و در بعضي روايت اين اس در مص
ــجدي كبير بياراست و خواست كه دفن كند در  ــالن خارج باب رومله، مس خوف كرد از غلبه فرنگ بر عقس
ــما چيست؟ آخرش  ــعادت به ش آنجا كه موجب فخر و صالح او گردد. اهل مصر گفتند كه تخصيص اين س
ــطوانات قيمتي كه او جمع كرده بود، خارج باب  ــنگ ها و اس ــت و س دفن كردند در اين محل كه موجود اس
ــوكت آراستند. و از اين روايت اين معامله در سنه پنج صد و  ــأن و ش رومله نقل كردند و روضه مطهره به ش

چهل و نهه هجري معلوم مي شود. 
نيز عالمه مقريزي مي نويسد كه هرگاه سلطان ملك ناصر قبضه كرد بر مصر، طلب كرد شخصي را كه 
واقف از خزائن و دفاين مصر و خادم حاكم سابق بود و نشان ُجست خزاين و دفاين را از او؛ مگر او با وصف 
ــيد و  ــرش كوفتند، به او ضرري نمي رس تأكيد خبري نداد و چندان كه عقوبت كردند و ميخ هاي آهني بر س
ــيدند گفت كه من نه ولّي و نه صاحب كرامت ام، مگر سر مبارك از عسقالن بر سر  ــببش پرس مي خنديد. س
ــبب است كه گزندي بر سرش نمي رسد. سلطان او را ببخشيد و اكرام  خود در اينجا آورده ام. [65] همين س
ــا و صلحا و اتقيا را در آنجا جمع كرده، درس علوم  ــت و علم ــرد و به روضة اقدس مدارس و خانقاه بياراس ك
ــاخت. در عهد معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ ابن حموده بسياري اوقاف  روبروي ضريح اقدس مقّرر س
ــري و حجره ها و خلوت ها براي  ــد و ايوان و بيوت براي تحصيل و تدريس علوم ظاه ــذر روضه انور گردي ن

كاسبان فنون و طريق باطني به كمال  شأن و شوكت افزوده شد. 
ــيدم، مسموع شده كه سر مبارك اوًال در اينجا آمده به مكاني داشته شده بود. من  ــق رس ما چون به دمش
ــان در جائى نشان دادند كه در آنجا  ــأن ديدم. كس جهت زيارت آن جاي پاك رفتم. در آنجا عمارتي رفيع الش
ــاخته اند و هم در آنجا زيارت موي مبارك بيان كردند. من از هر  الحال به ديواري خانه اى به طور الماري س
ــجد و مزار حضرت يحيي - عليه السالم - پيغمبر است  ــّرف شدم. و اين عمارت در جنب مس دو زيارت مش

(بيايد در حاالت سفر دمشق). 
ــت، مسجد و عمارت به همچون شأن و شوكت است كه  ــر مبارك مدفون اس الحال در مصر جائي كه س

شرح وصفش از حد بيان بيرون است.
[66] الحاصل در مصر متعلق روضة شريفه چند عمارت هاي عالي شأن اند؛ اندرون آن در يك قطعه مزار 
ــان در آنجا در هر زمان و هر آن به تالوت  ــتور است و بسياري كس ــت كه از غالف ُپرتكلّف مس مبارك اس

1. در اصل: اربك
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ــغوف مي مانند، و در قطعة ديگر مسجد عالي شأن است. من به ياوري  ــغول و به ورد و وظائف مش قرآن مش
بخت در آن مسجد در دو جمعه شريك نماز جمعه شدم و شرف داَرين حاصل كردم و بعد از آن همان روز 

بر گاري سوار شدم و از زيارت مزار بزرگان مفصله ذيل فيض ياب شدم.

[زيارت مقام حضرت زينب ـ سالم اهللا عليهاـ]
ــين - عليه السالم- بايد دانست كه  ــّيدتنا زينب - رضي اهللا عنها - خواهر حضرت امام حس زيارت مزار س
در مصر مقام آن حضرت است، ليكن در اينجا عمارتي عالي بنيان با كمال شوكت و شأن است؛ و در اصل 
ــق است كه ما از زيارت آن نيز در دمشق بهره اندوز شده ام. و بيايد در حاالت دمشق، ان  ــان در دمش مزارش

شاءاهللا.
مزار حضرت سيدتنا سكينه ـ رضي اهللا عنها ـ . 

مزار سيدتنا ُرقّيه ـ رضي اهللا عنها ـ .
مزار سيدتنا اسماء خادمه سيدتنا ـ رقيه رضي اهللا عنها ـ .

[67] مزار سيد محمد مرتضي شارح قاموس.
مزار حضرت سيد محمد ابن جعفر صادق ـ رضي اهللا عنه ـ .

اين همه مزارات اندر شهر در يك جا هستند. 
مزار سيدتنا عالفه [كذا] عمه نبينا ـ صلعم ـ اين مزار در مكاني ديگر است كه قريب از آن مزارات است).

ــن - عليه السالم- كه كرامات عجيبه شان  ــه - رضي اهللا عنها - بنت حضرت امام حس مزار حضرت نفيس
مشهور است و در كتب مذكور است. اين مزار به اندكي فاصله از مزارات سابق الذكر است. مكانات و مسجد 
ــت، ليكن از آتش زدگي  ــعت و تمكنت بود كه قلم چوبي، قدرت تحرير آن نداش ــه آن با همچنان وس متعلق
ــده اند و اينك مرّمت و تعمير آن از سر نو به كمال تكلّف مي شود. ديدم كه سنگ مرمر به كثرت  ــوخت ش س

موجوداند و معماران و صناعان نقش و نگار در كار خودها مشغوف اند.
ــيع و از فرش قالين و  ــجد متعلقه آن از بس وس ــافعي - رضي اهللا عنه - مكانات و مس مزار حضرت ش
شيشه آالت و غيره آراسته و پيراسته اند. اين هم از خوش وقتي من بود كه آن روز عرس آن حضرت بود، و 
بدين تقريب، [68] اجماع كثير به طور ميله در آنجا بود و دوكان هر قسم و في الجمله سامان روشني موجود.

 [رونق و آبادى مصر]
ــهر مصر بر همين قدر اكتفا مي كنم كه چندان كه در سفر مشرق  ــلوبي و رونق و آبادي ش حال خوش اس
و مغرب من خودم ديده ام، از همه ها باالتر تصور مي كنم. اين كوچه گرد سواى انقاض شهر مصر، در حوالي 
و قريات متعلقه آن نيز گشت كرده و كشت و زراعت هر قسم به چشم خود ديده است. بناًء عليه مي نويسد 
ــت و زراعت هندوستان كه ضرب المثل عالم است، فراموش كردم و از آن باالتر  كه به مقابله آن آبادي كش
ــكر به كثرت است و هر نيزه آن در طوالني و سطبري (يعني  ــتم. قطع نظر ديگر اجناس زراعت نيش پنداش
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ــابهت دارد و پوست و مغز آن به غايت نرم و عرق آن نهايت شيرين  ــم برهي مش موتائي1) با نيزه بانس2 قس
و لطيف است. من خود در نبي مزار ـ كه قريه اي است ـ در كشت نيشكر رفته ام و خورده ام و چگونه نباشد 
كه به دولت نهرهاي خورده كالن [خرد و كالن] مجاريه از درياي نيل كه به عهد حكومت محمد اسماعيل 
ــده بود در ماه ماگه3 در هر قسم كشت و  ــان به خرج كثير تيار ش ــا خديو مصر در تمام عالقه حكومتش پاش

زراعت آب روان ديدم.
ــعيد [69] شامل است  ــويس و قاهره و طندتا و اسكندريه و پورت س ــهر س ــلطنت مصر كه در آن ش س
ــلطنت روم بود، ليكن  ــابق داخل س ــت. در زمان س ــعيد اس ــويس و انتهاي آن تا پورت س و ابتداي آن از س
ــا حكمران آنجا بود، به اجازت سلطان به اّي نوع كان  ــا كه اوًال از طرف سلطان به طور پاش محمدعلي پاش
باالستقالل حكمران تمام ملك مصر گرديده و به خديو مصر نامزد شده، از آن زمان الي اآلن، سلطنت آن 
ملك در خاندان اوشان است و بالفعل خديو مصر عباس پاشا هستند، چنان كه در مصر مسموع من شده اگر 
ــته اند و مقّيد صوم و صالت هستند. و از عهد توفيق پاشا  ــن اند به زيور تقواي و دينداري آراس چه حديث الّس
ــركار انگريز بهادر ـ دام اقباله ـ ناظم آن ملك هستند و بالكل سررشته انتظام مالي و ملكي در  ــان س پدرش
دست خود دارند. الغرض همچون نواب مهابت جنگ بهادر كه به نامزد ناظم ملك بنگاله در حقيقت قلمران 
ــماعيل پاشا مكان دو  ــتند. يك جانب در قلعه و جانب ديگر قريب درياي نيل جايي كه محمد اس بودند، هس
ــي (كه آن را فوج گورا4  ــكريان تعمير كرده بودند، هر دو جا فوج انگليس ــأن جهت قيام لش منزله عظيم الش
ــم خودم ديدم. خديو مصر عبور درياي نيل در عمارتي رفيع الشأن كه اسمعيل پاشا به طور  مي نامند) به چش
ــق سلطنت  ــكندريه مي مانند و از تردد و نظم و نس تفريحگاه خود تيار كنانيده بودند و نيز گه گاه در [70] اس

بالكل فارغ البال هستند؛ البته در كاغذات سررشته مالي و ملكي مهرشان جاري است و بس. 

فصل در عجائبات مصر 
ــمي به اهرام اند (اهرام جمع هرم  قبل زمان طوفان نوح در مصر عبور درياي نيل چند مكانات اند كه مس
است به معني پيري و كهنگي)، چنان كه از تواريخ ثابت است كه پادشاه آن زمان واقعه طوفان نوح به خواب 
ديد؛ از بس پريشان و هولناك گرديد از حكما و منجمان به تعبير آن پرسيد. از همه ها باالتفاق تصديق آن 
ــالن مكانات اندروني و بيروني  ــيد. به غرض حفظ جان و مال خود و متعلقان و متوّس واقعه به تحقيق او رس
ــت كه در باقي پور ِمن محالت شهر پتنه است،  ــهور گول گهر اس تعمير كنانيد. بلندي آن، زايد از مكان مش

و تخمينًا يك صد ِدرعه5 خواهد بود.

1. كلفتى
2. خيزران

3. يازدهمين ماه سال هندى
4. سفيد پوستان

5. واحد طولى، گز
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من با همراهيان خود تا آنجا كه راه هموار بود، به سواري فتن گاري و بعد از آن خر و بعد از آن به سواري 
ــات چند قبور نيز ديدم، ليكن نام و  ــيدم و كيفيت مكانات بيروني معائنه كردم. در آن مكان ــه در آنجا رس ناق
ــتم. در آنجا تصوير فرعون ملعون مشاهده كردم كه در سنگي كالن  ــان اهل قبور دريافت كردن نتوانس نش
كه يك لخت است، به شكل عجيب و مهيب است. [71] در مكان اندروني به حسب حالت تاريخي مكانات 
متعدداند و طلسمات عجيب و غريب در آنجا ساخته شده انده، واهللا اعلم. چون كه راه آمد و رفت آن از يك 
ــت، هر كه اندرون مي رود، مضطر مي شود، باعث خوف  ــت و اندرون آن از بس تيرگي  اس دريچه مختصر اس

قصد رفتن اندر آن نكردم و واپس آمدم.

اعجوبه ديگر 
ــابق در درياي نيل يك پل چوبي و آهني است كه طول  ــكرگاه متذكره س هم در آن راه، قريب مكان لش

آن تخمينًا چهارصد درعه خواهد بود. آن پل روزانه به حسب ضرورت گشاده و بسته مي شود. 

اعجوبه [موزه]
ــت. طول آن تخمينًا كم از پانصد درعه است. نعش هاي  ــيع و دو منزله اس مكان عجائب خانه، نهايت وس
ــنگي و چوبي اند و  ــتند. بعضي از آن اندر صندوق س مردگان ايام ماضيه زايد از پنجاه عدد در آن مكان هس
ــت. چيزهاي عجيب و غريب هر  ــر پلنگ چوبي اند و به تأثير روغن به ظاهر در آن تغيري نيس ــر از آن ب اكث
قسم آن قدرند كه تفصيل آن نوشتن نمي توانم. بتان سنگين خرد و كالن به كثرت اند و در مكاني يك آئينه 

كالن همچنان ست كه در آن صورت عكس [72] پنج صورت مي نمايد.

اعجوبه 
ــته است و فواره و نهر در آن  ــجار و رياحين آراس ــم اش در مكاني باالخانه يك باغچه ديدم كه از هر قس

جاري و روان است.
ــيار وسيع و زمين دوز است.  ــاي قلعه رفتم. آن قلعه مدت قديم بس ــعبان روز جمعه به تماش دوازدهم ش
ــهر مصر را به طور خندق تصور كردم  و بالفعل در آن قلعه، لشكر  ــدم، به مقابله آن ش هر گاه داخل قلعه ش

انگليسيه را مقيم ديدم.

زيارت همان تاريخ 12 / شعبان 
زيارت مسجد حسن پاشا: آن مسجد قديم و وسيع است. 

ــت: يك درجه اندروني كه بالكل مطّال و مرّصع  ــا، آن مسجد دو درجه اس ــجد محمدعلي پاش زيارت مس
ــتند و ديوار و پاية و صحن،  ــت و درجة بيروني كه هر چهار طرف آن مكانات هس از جواهرات رنگارنگ اس
ــت كه سراپا از سنگ مرمر است. بعده به تماشاي  ــنگ مرمراند و در ميان صحن يك مطّهره اس جمله از س
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سجن يوسفي رفتم. آن مكاني ست به طور باؤلي1، نهايت [73] تنگ و باريك  اندرون زمين و در آنجا چاهي 
ــيار عميق و عريض به اعانت روشني چند شمع. از نردبان متعدد مرور كرده، به دقت در آن مكان  ــت بس اس
ــدم. كسان همان مكان را سجن يوسفي نشان دادند، ليكن چنان كه در بعضي كتب ديده ام، سجن  داخل ش
يوسفي در مكاني ديگر بود كه داخل درياي نيل شده. تفتيش نشان مكان هفتم خانه از اكثر كسان نمودم. 
ــاني از او  ــا ظاهر كردند كه آن همه مكانات را درياي نيل در قعر خود فراگرفته، اثري و نش ــاق همه ه باالتف

باقي نگذاشته. 

[رفتن به حمام]
ــّمي به نجاسي است. من به تاريخ  ــالم - حمامي قديم مس ــين - عليه الس قريب مقبره حضرت امام حس
ــلمه در آنجا رفتم. آن حمام مشتمل بر  ــين س ــعبان معه همراهيان خود به معيت مرزا محمدحس يازدهم ش
ــت. خواهشمندان چون در آنجا مي رسند، در مكان قطعة اول مي نشينند و همه پارچه  چند قطعه مكانات اس
ــند. بعد از آن در قطعه دوم،  ــاكي از تن برمي آرند و يك تهه بند كه از طرف اهل حمام مي يابند، مي پوش پوش
جاي طهارت است. آنان كه ضرورت مي دارند در آنجا رفع حاجت ضروري مي كنند. بعد از آن در قطعه سوم 
ــاله آن از راه ديگر به در مي رود.  ــت كه در آن آب گرم از جاي ديگر مي آيد و غس در ناف صحن، حوضي اس
[74] كسان هر چهار طرف بر كناره آن نشسته، شست و شوي تمام بدن مي نمايد و خّدام معّينه دلك بدن 
ــنگ مرمر نهايت صاف و خوش اسلوب است. آب گرم در آن  ــازند. بعد از آن در قطعة ديگر، حوض س مي س
هر دم جوش زن است، ليكن گرمي آن به قدر تحّمل مي باشد و قعر آن به قدر سه دست بوده باشد. مردمان 
در كناره آن نشسته، به شوق تمام غسل بدن مي كنند و گه گاه اندرون حوض، غوطه مي زنند، چنانچه من نيز 
به همين طريقه حظي وافر برداشتم. بعد فراغ حمام، تهه بند ديگر مي پوشند و به مكان قطعه اول مي آيند و 
ــتراحت مي كنند. و خدام معينه  ــند و اندك زمان پا دراز كرده، اس از طرف اهل حمام ديگر لباس گرم مي پوش
ــته دلك بدن مي نمايند و راحتي به دل و جان مي رسانند. بعد اندك زمان، تبديل پوشاك خود  ــته آهس آهس
كردم و روانه شدم. چون اين همه خرج متعلق مرزا صاحب بود، بنابر [اين] از واقعي اجرت مطلع نيم، ليكن 

غالبًا اجرت حمام از يك روپيه في  كس كم نخواهد بود. 

فصل در روانگي به زيارت بَْهنَسا 
ــهداء صحابه كبار - رضي اهللا عنهم – است.  ــت جانب جنوب از مصر و آن مجمع ش ــا قصبه اى اس بهنس
ــاعت [75] در استيشن نبي  مزار رسيدم و از آنجا به سواري  ــنبه وقت نهه [نه] س ــعبان روز ش تاريخ 12 / ش
حمار به مكان كارخانه زراعت مرزا صاحب موصوف كه قريب يك كروه از استيشن بوده باشد، داخل شدم و 
همان روز به هدايت مرزا صاحب كه به مالزمان خود كرده بودند، جهت تماشاي مكاني كه در آن كارخانه 

1. چاه
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ساختگي شبيه مكان تكسال ضرب سكه عبور درياي نيل است، به سواري بجره رفتم و تا وقت شام بازپس 
ــا نيز موجود يافتم  ــامان دعوت و مهماني در آنج ــب در مكان مرزا صاحب مقيم ماندم و جمله س ــده، ش آم
ــت  ــاني فروگذاش ــين صاحب كدامي، دقيقه[اي] در راحت رس و مالزمان معظم اليه، خصوص مرزامحمدحس

نكردند. 

تنبيه 
بهنسا از استيشن نبي مزار تخمينًا به فاصله شش كروه است و در آن راه، زائر به جز سواري اسپ [اسب] 
و حمار رفتن نمي تواند و نه سواري ديگر ميّسر مي آيد و نه شتر در آن ديار، كار سواري مي دهد. و چون راه 
از حراميان ُپرخطر است، زين باعث بالقافله، مرور از آن راه دشوارتر است. مرزا صاحب به راه مهمان نوازي 
ــش كس سواران اسپ[اسب] معه بناديق و  ــا قافله تيار كنانيدند كه در آن پنج [76] ش جهت روانگي بهنس

سيوف و ده كس سواران حمار و چهار كس پياده پا بودند. 
ــنبه اول وقت فجر به سواري حمار روانه شدم و وقت ظهر در آنجا  ــعبان روز يكش  باالخره تاريخ 14 / ش
رسيدم و به مكان شيخ يونس كه رئيس آنجا بودند، نماز ظهر خواندم و بعد از آن جهت زيارت مزار بزرگان 
رفتم. ديدم كه بيرون از آبادي بهنسا جانب غرب، صحراي وسيع به طور جزيره است كه طول و عرض آن 
ــهداـ  رضي اهللا عنهمـ  معمور است. بعضي اندرون  ــت و بالكل آن صحرا از قبور ش تخمينًا يك يك ميل اس

قّبه و بعضي بيرون قّبه و اكثر قبور پخته خشتي و سنگي و بعضي از آن خام اند. 
ــان آنجا كه به راه مهرباني به نظر رهنمائي همراه من  الحاصل به هدايت رئيس ديهه [ديه] و ديگر كس
ــواي آن ديگر بزرگان كه نام آنها دريافت  ــان ياد دارم و س ــده بودند، از زيارت هاي بزرگان نامي كه نامش ش

كردن نتوانستم، مشّرف شدم.
شيخ حنظل ابن مّره ابن علقمه + شهداء اربعين.

ــبلي، شيخ حسين بيرق دار،  ــيد محمد الدمير، سيد محمد البهروز، سيد محمد ش ــيد محمد الفارس، س س
ــيد جاه غالم سيدنا خالد بن وليد ـ رضي اهللا عنه ـ سيد  ــيد محمد عبدالرحمن فاتح باب المدينه، س [77] س
ــيد محيره، سيد عبيد ابن سار، سيد زهر المعاري، سيد حسن بن فاتح بن زين العابدين، سيد  محمد الدبيج، س
ــيد علي حماد، سيدتنا خوله  ــفيان، سيد محمد اظهار محمدالشريف، س ــيد امير زياد بن ابي س محمدعلي، س
ــيد محمد ياسين، سيد محمد و سيد علي ابنان جعفر تيار [طّيار] (رض)، سيد  ــيد ضرار، س بنت االزور اخت س
ــيد محمد امير لواده، سيد محمد ابوالدالئل، سيد علي بهنساوي، سيد علي  عبدالرحمن بن ابي بكر (رض)، س
سقا، سيد محمد عبدالغني ابوهمزه [كذا]، سيد امال بن عثمان، سبع بنات، سيد عبداهللا تكروري، سيد محمد 
بن ابوذر غفاري، سيد محمد نجم الدين، سيد محمد ابوبرطور، سيد محمد البّري، سيد مرزبان الكنوزي [78] 
سيد محمد ابوستاره، سيد محمد ابوالعون، سيد محمد مصطفي الحريري، مقام حضرت عيسي- عليه السالم 

ـ ، زيارت مصحف نوشته دست خاص حضرت عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ . 
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اعجوبه 
مزار حضرت سيد عبداهللا تكروري، اندرون قّبه ا ست. من چون فاتحه خوانده بيرون آمدم، حاجي رمضاني 
ــهداء  ــه كس از ش ــده اند. من باز اندر قبه رفتم و به رأي العين ديدم كه دو س ــهيدان برآمد ش خبر داده كه ش
ــقف قّبه برمي آيند و تا كناره ديگر مي روند و از نظر  ــي بر اسپ[اسب] سوار از يك كناره س به صورت عكس
غائب مي شوند و باز برمي آيند. مضمون اين آيه كريمه «هم احياء»1 به ياد آوردم. مردمان اين نيز خبر دادند 
ــده بودند و همواره اين چنين كرامات در آنجا به  ــش كس برآمد ش كه وقتي كه من بيرون قّبه بودم، پنج ش

ظهور مي آيد. 
ــت. افسوس كه موقع قيام در آنجا نيافتم و به صد  ــا مجمع كرامات و مخزن اولياء كبار اس الغرض بهنس

حسرت همان [79] روز واپس آمدم. 

اعجوبه 
ــتان است. واقف كاران آنجا كه همراه ما بودند، خبر دادند كه خاصيت  بيرون قّبه مذكوره، صحراي ريگس
ــتان غلطان شود، اگر آن حالل زاده است، برابر غلطان  ــت كه هركه درين ريگس اين جاي پركرامت اين اس
ــاز مي ماند، چنانچه حاجي رمضاني در آن  ــت، به قدرت ايزدي از غلطيدگي ب ــي رود و اگر آن حرام زاده اس م

ريگستان به نظر امتحان به خواهش خود تا مسافت بعيد غلطان رفته.

تنبيه
مردمان مرزاصاحب، از قبل، خبرآمدن اين عاصي به مقام بهنسا داده بودند. شيخ يونس رئيس آنجا به راه 
مهمان نوازي به طور دعوت طعام هر قسم تيار كنانيده بودند و بر وقت رسيدنم به كمال اخالق پيش آمدند 
ــتم،  ــير خوردند و من اگر چه خواهش طعام نداش و اصرار به خوردن طعام نمودند. الجرم همراهيان من س
ليكن محض به پاس خاطر شريك شدم. بعد فراغ از طعام معه گدي نشين آنجا كه نامشان ياد ندارم و [80] 
ــواري حمار جهت زيارت رفتم و بعد شرف  ــان و همراهيان به س ــيخ يونس رئيس ديهه [ديه] و ديگر كس ش
ــتري رئيس ديهه [ديه] و  ــزرگان، قريب وقت مغرب مراجعت كردم و محض به راه كرم گس ــارت جمله ب زي
جناب گدي نشين تا بهنسا شرقي كه قريب بحر يوسفي است، به طور مشايعت همراه من آمدند. جزاهم اهللا 

احسن الجزاء. 
قريب ده ساعت شب، در نبي مزار رسيدم. چون دوازده كروه در آمد و رفت و سه كروه در گشت و زيارت 
ــفر، از بس خسته و پريشان گرديدم. چون كه به مكان مرزاصاحب همه  ــوار ماندم، باعث تعب س بر حمار س
ــر كردم، و صبح آن به تاريخ پانزدهم شعبان روز  ــتراحت موجود يافتم، شب به راحت تمام به س ــامان اس س
ــاعت روز به سوي شهر مصر رخت سفر بستم و قريب وقت مغرب در آنجا رسيدم و  ــنبه وقت دوازده س دوش

1. اشاره به آيه: «و ال تَحَسبَنَّ الّذيَن ُقتُِلوا في سبَيلِ اهللاِ أَمواتًا بَل أَحياٌء ِعنَد رِبِّهِم يُرَزقون» [آل عمران: 169].
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به مكان مرزا صاحب اقامت پذير شدم. 

فصل در بيان روانگي از شهر مصر به سوي طندتا و حاالت متعلقه آن 
ــدم و كرايه ريل بابت  ــواري ريل روانه طندتا ش ــاعت روز به س ــت و نيم س ــعبان وقت هش تاريخ 19 ش
سكندكالس جهت خاص مبلغ پنج  روپيه [81] [و] سه آنه و پنج دام و بابت تهرد كالس [درجه سه] جهت 
ــاعت روز در آنجا رسيدم، و به  ــت آنه دادم و وقت ده س ــش روپيه [و] هش ــه كس رفيق و خادم مبلغ ش س
ــب باش ماندم. و در آنجا پلنگ  ــّمي به احرام (يعني هوتل كه به عالقه قوم فرانس بود) ش مكان توكنتا مس
و توشك و تكيه و لحاف و آتش و آب و روشني همه چيزهاي استراحت از طرف اهل مكان، موجود يافتم. 
ــم مسهري1 مبلغ چهار روپيه كرايه دادم و از زيارت هاي  ــب و روز بابت دو پلنگ از قس و جهت قيام يك ش

ذيل مشرف شدم:
ــان در تمامي عالم خصوص در اكناف و  ــيد احمد بدوي - رضي اهللا عنه - كه نام نامي ش  مزار حضرت س
ــيخ مصطفي پسر آن حضرت، زيارت پسر ديگر آن حضرت كه نامشان  ــت؛ زيارت ش اطراف عرب مشهورس
ــت و آرايش و تزئين آن زائد از حد بيان است  ــأن اس ــجد و مكانات متعلقه آن از بس رفيع الش ياد ندارم؛ مس
ــت. اخراجات آنجا از دربار  ــجد زايد از يك هزار روپيه ماهانه س و آمدني باغات و اراضيات اوقاف متعلق مس

سلطان عالقه ندارد، بالكل متعلق به آمدني جائداد2 موقوفه است. 

[82] فصل در روانگي از طندتا به سوي اسكندريه، معه ديگر حاالت متعلقه آن 
تاريخ 29 شعبان روز دوشنبه وقت صبح به سواري ريل روانه اسكندريه شدم. وقت ده ساعت روز در آنجا 
رسيدم و كرايه ريل بابت سكندكالس جهت خاص مبلغ شش روپيه [و] چهارده و نيم آنه و بابت تهردكالس 
جهت سه كس مبلغ هشت روپيه [و] پانزده آنه دادم، و از استيشن به سواري فتن گاري داخل شهر گشتم، 
ــامان ضروري استراحت از فرش  ــوق ترك به مكان لوكنتا عثمانيه فرود گرديدم، و در آنجا، جمله س و به س
ــيخ  ــيله ش ــني از طرف اهل مكان موجود يافتم و به وس ــك و باالپوش و آب و آتش و روش و پلنگ و توش
ــكونت دارند، به ذريعه خط  ــي صاحب عجمي كه تجارت قالين مي كنند، و قريب لوكنتا مذكوره س محمدتق
سفارشي آغابزرگ صاحب كه ذكرشان در حاالت مصر گذشته، في الجمله راحت يافتم. و كرايه لوكنتا بابت 
ــب جهت دو پلنگ3 مسهري [؟] به وساطت سيد عجمي موصوف به تخفيف مبلغ چهار روپيه  ــه روز و ش س

دادم و در آنجا از زيارت هاي ذيل مشرف شدم: 
زيارت مزار حضرت شرف الدين ابن سعيد بُصيري [بوصيرى] صاحب قصيده برده كه قريب [83] لوكنتا 

1. تخت خواب
2. امالك

3. رختخواب.
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احرام است، و متعلق مزار اقدس مسجد و مكانات با كمال شأن و شوكت است، از ....1 شيشه هاي نادرالوجود 
آراسته است. يك جهار2 اندرون مسجد متعلقه روضه آنچنان ديدم كه در تمامي عالم كم بوده باشد. 

زيارت قبر حضرت سيد احمد ابوالعباس، زيارت قبر دو پسران آن حضرت كه قريب از قبر اوشان است. 
زيارت قبر سيد ياقوت القرشي كه آن نيز قريب از زيارتگاه اول است.

ــالم - كه هر دو  ــالم - و حضرت لقمان - عليه الّس ــيدنا و نبينا حضرت دانيال - عليه الّس زيارت مزار س
زيارت در مكاني متصل يكديگر است و آن مكان به طور تهه خانه است.

ــت و دروازه مزارات متذكره هميشه مقّفل مي ماند.  ــيد عبدالرزاق كه قريب از زيارت اول  اس زيارت قبر س
هر گاه احدي جهت زيارت مي رود، به طلب شأن مزّور مي آيد و زيارت مي كناند و به حيله آن چيزي مي يابد. 

زيارت سيد عبدالرحمن بن وقاص كه به شوق العصرست.
[84] زيارت قبر سكندر ذي القرنين - عليه السالم - كه در يك مكان مختصر در كوچة تنگ واقع است 

و دروازة آن مقّفل مي ماند، بر وقت زيارت گشاده مي شود. 
زيارت سيدالنبوي الحمال به سوق العطارين.

زيارت سيد محمد عطار كه قريب از زيارت اول است. 
زيارت قبر حضرت جابر - رضي اهللا عنه - كه از صحابي كبار و راوي اكثر احاديث اند و آن خارج از بلد به 
فاصله زايد از يك كروه است. مزار آن حضرت با كمال عظمت و مكانات متعلقه آن با رفعت و شوكت است. 
تماشاي عمود اسكندريه، و آن از چيزهاي مشهور عالم ا ست آن عمود به طور ستون باالي كوه است و 
طول آن به قدر يك نصف زايد از گول گهر است كه مكاني مشهور به مقام باقي پور عالقه شهر پتنه ا ست 

و َدْوِر آن تخمينًا ده دست يا زايد از آن است.
پاسپورت كه از كونسالت جده گرفته بودم، به حسب قاعده مجاريه در كونسالت اسكندريه داخل كردم 
ــل آنجا به وسيله خط سفارشي و غيره جلدتر3 واپس گرفته، حسب هدايت اهالي  و از آنجا به مهرباني كونس
ــالت معرفت رفيق [85] به محكمه سلطاني فرستادم. اوشان بابت چهاركس مبلغ سيزده روپيه فيس  كونس

داده، بعد تحرير و تعميس مراتب ضروري واپس آوردند. 

فصل در روانگي از اسكندريه به سوي بيروت و ديگر حاالت متعلقه آن 
ــواري جهاز شرقيه سابق الذكر روانه بيروت شدم و تاريخ  ــعبان روز سه شنبه وقت عصر به س تاريخ 23 ش
ــاعت روز در آنجا رسيدم. بر كناره سمندر مكان كستم4 است. بر وقت  ــعبان روز جمعه وقت هشت س 26 ش
ــتم داخل شدم و در كستم هر آنچه بر من گذشت،  ــب قاعده مقرره آنجا اوًال در كس فرود آمدن از جهاز حس

1. يك كلمه ناخوانا. شايد: از دمش
2. لوستر
3. زودتر
4. گمرك
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كيفيت آن در فصل روانگي از بمبئي مشروحًا تحرير كرده ام. 
زيارت دست مبارك حضرت يحيي - عليه السالم - كه در آنجا مدفون ا ست و متعلق آن عمارت و مسجد 

با شوكت و شيون ست. زيارت مسجد حضرت عمر - رضي اهللا عنه - كه در آنجا مشهورتر است. 
در تمامي ملك عرب، كدامي جا گل و تكيه1 ميّسر نشده، ليكن در بازار آنجا تكيه ديدم و به شوق خريد 

كردم. 

فائده 
[86] بالفعل در بيروت، مدارس علوم و فنون عربي به كثرت اند و مردمان هر قوم غير از اهل اسالم نيز 
ــوق در تحصيل آن مشغول مشغوف اند. بعضي از قوم نصاري كه محّصلين علوم  يعني نصاري و يهود، به ش

عربي بودند، از من مالقي شدند و به تأثير علمي به كمال اخالص و محبت پيش آمدند.

فصل در روانگي از بيرون و به سوي شام و دمشق 
ــام در مشام اين نافرجام نبود، ليكن بعد رسيدن اسكندريه و به دريافت آمدن  ــفر ش اگرچه از اول خيال س

حال جاري شدن ريل، شوق آن نيز در دلم پيدا گرديده. 

تنبيه 
ريل گاري كه وقت شب از بيروت به دمشق مي رود، كرايه آن في كس شش مجيدي است كه به حساب 
ــود، و آنكه وقت صبح  ــارده آنه مبلغ هفتده[هفده] روپيه [و] چهار آنه مي ش ــي مجيدى، دو روپيه [و] چه ف
مي رود، كرايه آن في  كس چهار مجيدي است و در ميان هر دو كمي و بيشي، يك ثلث است، مگر به فرط 
شوق بالخيال كمي و بيشي كرايه با آنكه تفاوت [87] زر كثير بود، بِست و جهاز مجيدي بابت كرايه چهار 
ــدم و وقت چهار ساعت شب در استيشن دمشق  ــوار ش كس معه خادم و رفيق دادم و وقت مغرب بر ريل س
رسيدم و از آنجا به سواري فتن گاري در شهر دمشق كه به فاصله يك كروه از استيشن بود، وقت اول نماز 
ــده و به جز آب و  ــر ش ــدم و به خان ايوبي فرودكش گرديدم. در آنجا يك كمره مختصر ميّس فجر داخل ش
آتش، ديگر كدامي سامان استراحت از پلنگ و غيره ميّسر نگرديده. قريب خان مذكور يك مكان قهوه خانه 
ــوده حال و از اهليت و اخالق ماالمال بودند. بعضي احيان در  ــيد احمد عجمي بود. موصوف اليه مردم آس س
ــال و مكان مطهره في الجمله صاف و پرتكلف  ــه مذكوره مي رفتم و چون كه در آنجا مكان بيت الخ قهوه خان

بود، رفع حوائج ضروري مي كردم. 
ــيدم بعد اداي نماز فجر و فراغ از حوائج ضروري به قهوه خانه رفتم و به ذريعه  همان روز كه در آنجا رس
ــت فتن گاري نموده و يك كس وكيل همراه گرفته، اول وقت تا نصف النهار از  ــيد احمد صاحب بند و بس س

1. ظاهراً تتون براى قليون
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زيارت هاي ذيل بهره  اندوز شدم:  
زيارت مزار شيخ محي الدين عربي قدس سره صاحب فصوص [88] كه در ناف شهر است. 
زيارت قبر شيخ سعدالدين و شيخ عمادالدين پسران آن حضرت كه در جنب پدرشان است. 

زيارت قبر شيخ عبدالغني نابلسي كه به فاصله چهل قدم از مزار آن حضرت است. 
زيارت قبر شيخ مصطفي نبيرة شيخ - قدس سره - كه در جنب نابلسي - قّدس سّره- است. 

زيارت مزار شهداى اربعين كه بر جبل به فاصله يك و نيم ميل از شهر است. 
ــون است و از همان جبل زيارت مزار حضرت  ــّمي به اس زيارت قبور اصحاب كهف كه بر جبل ديگر مس

بايزيد بسطامي كه به فاصله شش ميل از جبل اسون است كرديم.
زيارت مزار نبي ذي الكفل - عليه السالم. 

زيارت قبر شيخ ابراهيم. 
زيارت قبر شيخ ابوصعود. 

زيارت قبر شيخ زين الدين مرشد شيخ محي الدين عربي - قّدس سّره ـ .
زيارت قبر شيخ سليم - قّدس سّره ـ .

ــيدتنا خاتون - رضي اهللا عنها - اين همه زيارت هاي متذكره باال در دامن جبل هاي  [89] زيارت قبر س
مذكوره است. بعد نماز ظهر فتن گاري ديگر به كرايه دو مجيدي مقرر كرده، معه خادم و رفيق و وكيل سوار 

شدم و بالخيال اكل و شرب تا وقت عشا از زيارت هاي ذيل مشرف شدم. 
زيارت مزار حضرت ابي الدرداء - رضي اهللا عنه - يكي از صحابي كبار كه اندر شهر اندرون قلعه است. 

زيارت مزار حضرت ابوهريره - رضي اهللا عنه - يكي از صحابي كبار و راوي احاديث بسيار. 
زيارت قبر حضرت بالل حبشي - رضي اهللا عنه - كه در قبرستان است. 

زيارت مزار سيدتنا حضرت زينب - رضي اهللا عنها - كه به فاصله دو كروه از شهرست. وقت معاودت در 
اثناء راه بيرون شهر و اندر شهر از زيارت هاي ذيل بهره اندوز شدم:

زيارت قبر حضرت اُبّي ابن كعب - رضي اهللا عنه - يكي از صحابي كبار. 
[90] زيارت قبر شيخ ارسالن ـ قّدس  سّره ـ داخل دروازه شهر. 

زيارت مزار سيدتنا رقيه - رضي اهللا عنها - اندر شهر. 
ــده  ــالم - اوًال دفن ش ــين - عليه الّس ــر مبارك حضرت امام حس ــاي پاك كه در آن مقام س ــارت ج زي
ــوي مبارك و معبد حضرت  ــت و هم در آنجا زيارت م ــأن پرتكلف اس ــود؛ اكنون در آنجا عمارتي رفيع الش ب

زين العابدين - رضي اهللا عنه - و ديگر تبرّكات است.
ــجد متعلقه مزار آن حضرت با همچنان  ــالم - عمارت و مس زيارت مزار پاك حضرت يحيي – عليه  الّس
ــت، ليكن از آتش زدگي بالكل عمارت هاي  ــرح بيرون اس ــت كه اوصاف آن از حد ش ــوكت اس عظمت و ش
ــده بود.  به چشم خود ديدم كه اينك از سر نو تعمير آن با آنچنان شأن و شوكت كه بود  ــوخت ش مذكوره س

كرده مي آيد.
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فصل در روانگي از دمشق به سوي بيروت 
ــواري فتن گاري به تعين كرايه مبلغ يك روپيه [و]  ــنبه بعد نماز فجر به س تاريخ 31 / جنوري روز يكش
سه آنه به استيشن آمدم و وقت هفت و نيم[91] ساعت روز بر ريل گاري درجه ثانيه سوار شدم و كرايه به 
ــن بيروت رسيدم و از آنجا به سواري  ــاب في  كس دو مجيدي مبلغ .... دادم و آخر وقت عصر به استيش حس
ــدم و در يك خان هندي مسّمي   ــهر بيروت ش فتن گاري به تعين مبلغ يك روپيه [و] ده آنه كرايه داخل ش
ــاكن اطراف مليوار خلف شيخ عبداهللا  ــدم. در خان مذكوره يك كس تاجر هندي س خان عبدالرحمن فرود ش
ــب دعوت من كردند و قطعة خط  ــان ياد ندارم، از مدت قديم مقيم اند. وقت ش خطيب بمبئي كه نام خودش
توصيه به نام سيد محمدامين خادم بيت المقدس دادند و در آنجا غير از پلنگ و مسهري و فرش ديگر جمله 

سامان آسايش موجود يافتم و به راحت به سر وقت كردم. 

تنبيه 
ــود، درجه ثالثه نمي دارد. زين ممر  ــب از بيروت مي رود، در آن صرف درجه ثانيه مي ش ريل گاري كه وقت ش
كرايه آن في كس از چهار مجيدي كم شدن نمي تواند و ريل گاري كه وقت صبح مي رود، در آن درجه ثالثه نيز 
ــمند درجه ثالثه مي شود، به كرايه في كس دو مجيدي رفتن مي تواند،  ــود. زين باعث هر كس كه خواهش مي ش

چنان كه من وقت [92] واپس آمدن از دمشق به كار بردم.

تنبيه 
ــالم - در بيروت است و بقيه جسد مبارك در دمشق است.  اگر  ــت مبارك حضرت يحيي - عليه الّس دس

كسي تكميل زيارت آن حضرت خواهد، هر دو جا حاضر شود، چنان كه راقم  الحروف كرده.

تنبيه 
نزد اهل سّنت خبر تحقيق و قول صحيح اين است كه سر مبارك حضرت امام حسين - عليه السالم - در 
مصر مدفون است و حضرات اثناعشريه مخالف اين قول و قائل به دفن شدن سر مبارك و جسد مبارك هر 
دو در كربال هستند. فاّما جسد مبارك باالتفاق در كربال مدفون است، در آن خالف احدي نيست. هر كس 

كه تكميل زيارت خواهد، در هر دو جا حاضر شود.
تنبيه 

من در تمامي سفر پابند اين امر ماندم كه گاهي خرج طعام ذّمه مالك مكان لوكنتا نمي كردم، به صورت 
ــامان خود تيار مي كنانيدم. در  ــب طعام از [93] بازار مي طلبيدم و به صورت قيام زايد از آن از س قيام يك ش
ــم اشياء ضروري در هر جا ميسر  ــايش زياده يافتم. چون هر قس اين طريقة دائمًا با تخفيف خرج صورت آس
مي آيد، به قدر ضرورت از بازار خريد مي كردم و بار گران همراه خود نمي بردم. چون اهاليان گمرك بيروت 
ــيخ جمادي افندي و سيد محي الدين رفاعي كه ذكرشان  ــده بودند، خصوص ش زياده تر مهربان حال من ش
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باال گذشته، الجرم روپيه هاي سكة كمپنى كه در بيروت به طور امانت داشته بودم، وقت معاودت به جنسه1 
ــرك يافا جهت اجماع زرهاي  ــت از اهاليان گمرك بيروت به نام اهاليان گم ــس گرفتم و خطوط توصي واپ
مذكوره در گمرك نويسانيدم، و به ذريعه خطوط شان هر آنچه از اهاليان گمرك يافا راحت و آسايش يافتم، 

حاالت آن مشروحًا آينده مي نگارم.
شيخ مصطفي يكي از ساكنان بيروت كه مردم خوب اند، به ذريعه خط توصيت سّيد علي بخاري به زمانه 
ــر مي ماندند و در كارهاي ضروري  ــام بيرت ذهابًا [94] مجيئا يعني بر وقت آمد و رفت برابر حاض ــام مق قي

اعانت مناسبانه مي كردند.  جزاه اهللا خيرالجزاء.

فصل در روانگي از بيروت به سوي يافا و حاالت متعلقه آن 
دو شب و روز در بيروت مقيم ماندم و تاريخ 2 فروري روز سه شنبه وقت عصر بر جهاز شرقيه كه بر آن 
ــدم، و تاريخ 3 فروري روز چهارشنبه وقت نهه ساعت روز در يافا رسيدم و  ــكندريه آمده بودم، سوار ش از اس
ــش و نيم آنه و بابت تهردكالس جهت سه  ــكندكالس جهت خودم مبلغ ده روپيه [و] ش كرايه جهاز بابت س

كس مبلغ ده روپيه [و] شش و نيم آنه دادم.

تنبيه 
ــيار مي ماند و از اين باعث آن بندر همواره هولناك مي نمايد،  ــمندر دائمًا تموج بس در بندر يافا در بحر س
ــدم، طوفان همچنان به شّدت بود كه هوري تهه و باال گرديد. گاهي  ــوار ش خصوص وقتي كه بر هوري س
باالي آسمان و گاهي زيرزمين مي رفت. از اين حالت خطرناك، [95] همه ها نهايت مضطر و هولناك بودند 
و دعاى حفظ جان از حضرت ايزد مّنان مي كردند. باري به أّي نوع، به فضل حافظ حقيقي، هوري سالمت بر 
كناره رسيد و پشت همه ها به سجدة شكر ايزدي خم گرديد، باعث حالت خطرناك به مشوره سيد عبدالقادر 

َقّباني متوطن بيروت كرايه هوري بابت چهاركس چهار مجيدي داديم. 
ــيد محي الدين رفاعي حواله اهالي  ــيد جمادي و س ــدم، خطوط توصيت س چون در گمرك يافا داخل ش
ــش آمدند و احترام و اكرام زايد از  ــان ياد ندارم كردم. موصوف اليهم به كمال مهرباني پي ــرك كه نامش گم
ــي حسب طريقه بيروت، من خودم به تحويل  ــكه كمپني به نظر سبك دوش منزلت من كردند. روپيه هاي س

مدير حاكم گمرك به طور امانت گذاشتم و پس از مراجعت از قدس شريف به جنسه2 واپس گرفتم.

1. بعينه.
2. يعنى به عينه.
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فصل در روانگي از يافا به سوي بيت المقدس و حاالت آن 
[زيارت بيت المقدس و مسجد صخره]

ــر پوليس قدس شريف در گمرك موجود بودند. اهاليان گمرك كه به  ــليمان افندي افس به اتفاق وقت س
ــان خطوط توصيت بود، از افندي موصوف مالقات كنانيدند و مدح و ثناي راقم الحروف [96] زايد از  نامش
آنكه بود، ظاهر كردند و باالخره به همان روز چهارشنبه بعد نماز ظهر بر گاري خاص مخلصان با اختصاص 
ــاعت در بر ريل گاري  ــن آمدند و به وقت دو س ــايعت من تا استيش ــن رفتم و آنها نيز به مش به مقام استيش
ــليمان افندي سوار شدم و وقت مغرب تاريخ يكم رمضان به استيشن بيت المقدس رسيدم و همان  همراه س
ــدم، و  ــريف بيت المقدس ش وقت فتن گاري به كرايه مبلغ دو روپيه [و] چهارده آنه مقرر كرده، داخل حرم ش
به ذريعه خط تاجر هندي كه از بيروت گرفته بودم، در حجره سيد محمد امين خادم حرم شريف كه قريب تر 
ــدم، و پس از افطار صوم و اداي نماز مغرب از زيارت صخره شريفه و  ــريفه بود مقيم ش ــجد صخره ش از مس
ــجد متعلقه آن كه مقصود اصلي بود، مشرف شدم، و نماز تحّيت گذاردم و دعاء خير و عافيت براي خود  مس

و جمله عزيزان و محّبان و اقران به صد الحاح و زاري كردم او تعالي قبول فرمايد. 

تنبيه 
ــت. مزيد بر آن به اتفاق وقت[97] همين كه داخل استيشن شدم،  ــردي بيت المقدس مشهور عالم اس س
ــب و روز احدي روي آفتاب نديده. زين باعث سردي به آن  ــدت آغاز گرديده و تا دو ش طوفان و بارش به ش

حد رسيده كه هرگاه به ضرورتي برمي آمدم، دست و پا شل مي گرديد و جمله اعضا مي لرزيد.

فائده 
تخمينًا به فاصله چهارصد قدم مكان حمام بود. به ذريعه سيد محمدامين بند و بست رفع حوائج ضروري 
ــافت در اثناي راه، در دو جا حاجت به صعود و هبوط  ــده بود، ليكن قطع نظر بُعد مس در آن مكان كرده ش
نردبان مي رسيد و به صعود و هبوط از نردبان كه تعداد هر يك از آن كم از بست[بيست] نبود، تكليف سخت 
ــر از آن كدامي جا رفع حوائج ضروري  ــكل واهم مي نمود، ليكن چون غي ــد، و اين امر زياده تر مش مي گردي
ــتم و هرگاه از آنجا  ــدم، محموم مي گش نبود، چار ناچار تحّمل به آن كردن الزم بود. چون داخل حمام مي ش

برمي آمدم، باعث شدت سردي نهايت مغموم مي گرديدم.

فصل در بيان زيارات 
تاريخ 4 فروري مطابق 2 رمضان روز پنج شنبه وقت اول صبح بعد نماز فجر [98] به سواري فتن گاري 
كه به كرايه پنج مجيدي مقرر شده بود، معه همراهيان و سيد شهاب پسر اكبر شيخ محمدامين كه دليل و 
رهبر بودند، به مقام خليل الّرحمن ـ كه به زمانة قديم نام آن حبرون و نيز كنعان بود و به فاصله پنج كروه 
از قدس شريف جانب شمال  است ـ رفتم و از زيارت هاي ذيل كه همه ها يك جا در يك عمارت رفيع الشأن 
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ــدم، ديدم كه در آنجا بسياري كسان در  ــتند مشّرف ش ــت در قّبه هاي علي حده هس ــجد اس كه به طور مس
تالوت قرآن مشغول و مشغوف اند و در حقيقت آن مسجد باالي كوه است كه زائران به ذريعه نردبان حاضر 
ــالم – است، از مقاصد ديني و دنيوي  ــتجاب الدعوات كه مجمع انبيا - عليهم الّس ــوند و در آنجاي مس مي ش
كامياب مي گردند. محض فضل ايزدي بود كه در اين حالت پيري و ضعف بدني نصيب اين عاصي گرديده.

زيارت سيدنا و نبّينا حضرت ابراهيم خليل اهللا ـ عليه الّسالم ـ .
زيارت سّيدتنا حضرت ساره - رضي اهللا عنها - زوجة مطهره آن حضرت.

زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت اسحق ـ عليه الّسالم ـ . 
زيارت سّيدتنا بقه - رضي اهللا عنها - وجه مطهره آن حضرت.

زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت يعقوب - عليه السالم.
[99] زيارت سّيدتنا الئقه زوجة مطهره آن حضرت.

زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ . 
ــت و آن مدفن بسياري از انبياء- عليهم الّسالم - است  زيارت يك جاي متبرك كه به طور چاه و غار اس

كه نام پاك آنها معلوم نيست.
زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت ايوب - عليه السالم - كه باالي جبل است در اثناي راه كرديم.

زيارت سّيدتنا حضرت راحله - رضي اهللا عنها - اّم حضرت يوسف ـ عليه الّسالم ـ .

[بيت اللحم]
در اثناي راه در يك مكاني مختصر كه به طور مسجد است، وقتي كه از قدس شريف روانه شدم، در اثناي 
راه به شهر بيت اللحم كه شهري است مختصر به طور قصبه به فاصله سه كروه از بيت المقدس متوقف شدم، 
ــي- عليه الّسالم - و زيارت گهواره آن حضرت كرديم. آن عمارتي  ــيدنا و نبينا حضرت عيس و زيارت مولد س
ــوكت و به حيثيت كار مذهبي، كليد آن مكان در دست اهل ملّت نصاري است و در  ــت بس عظيم و ُپرش اس
آنجا يك مدرسه است كه در آن اطفال مذهبشان علوم و فنون مذهبي خودها مي خوانند و پادري كه به طور 

مدرس مقرراند، درس مي دهند. [100]

فائده 
ــه يعني پنك ها[پنكه ها]  ــوند. يك ِمروح ــم از نوادر فروخت مي ش در بيت اللحم، چيزهاي صدفي هر قس
صدفي بود كه قيمت آن سه جني فرنجي مي طلبيد، ليكن چون در اين سفر مطلبي ديگر بود و از اين چيزها 
ــبيح مبلغ يك روپيه [و] دوازده آنه و يك صراحي و  ــبيح صدف به قيمت في تس غرضي نبود، صرف ده تس

يك گالس سنگ موسي به قيمت مبلغ دو روپيه به طور تبرك خريد كردم.
ــش آنه مقرر شده بود از  ــواري فتن گاري كه به كرايه مبلغ چهار روپيه [و] ش تاريخ چهارم رمضان به س

زيارت هاي ذيل بهره ور شدم:
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ــالم - كه قريب جبل طور در عمارتي است كه اندرون كوه  ــيدتنا حضرت مريم- عليها الّس زيارت قبر س
به طور تهه  [ته]خانه است.

فائده 
به حيثيت امر مذهبي، كليد آن مكان نيز به دست ارباب نصاري است و آنها تا وقت نهه[نه] ساعت روز 
به طور خود در آنجا عبادت مي كنند و تا آن وقت احدي غير از آنها زيارت كردن نمي تواند. بعد تفريغ1 آنها 
ــود. در همان وقت كه آنها مشغول به عبادت بودند، معه همراهيان [101] و  ــرف به زيارت مي ش زائران مش
ــيخ محمدامين كه به طور هادي و رهبر همراه بودند، داخل آن جاي پاك شدم  ــر اوسط ش ــيخ محمد پس ش
ــس از فراغ، پس از فراغ» در گوش من دادند.  ــف ماندم و رهبر همان صداي معمولي كه «پ ــي متوق و اندك
ــته، رفيق را گفتم كه بردند و كدامي اهل خدمت پوليس را تالش كنند و  باالخره خيال پوليس در دلم گذش
ــليمان افندي و مصباح افندي جهت زيارت آمده اند و درد انتظار مي كشند. همان وقت  بگويند كه مهمان س
ــوراً باز پس آمدند و مايان را همراه خود، جهت  ــريف رفتند و ف ــك كس اهل پوليس آمدند و اندر مقبره ش ي

زيارت بردند.

اعجوبه 
ــت انجيل خداي  ــر و جّبه زرين در بر و در يك دس ديدم كه پادري صاحب تاج كمرخي [؟] زرين بر س
ــد و يك جماعت ارباب نصاري حلقه  زده، اقتداي  ــريف مي كنن برتر گرفته، چيزي مي خوانند و طواف قبر ش
ــالم نبود، در يك زمان هم زيارت و هم تماشا  ــأن مي نمايند. الغرض در وقتي كه مقدور احدي از اهل اس ش
نصيب ما شده، به هر كيف فاتحه خير خواندم، و بعد از آنكه خادم مزار شريف كه از قوم نصاري بود به راه 

مهمان نوازي گالب پاشي كرده، رخصت شديم.
[102] در يك جانب قبة مزار شريف ديدم كه بسياري ظروف طالي از قسم ابريق و كوزه خرد و كالن 

به موقع مناسب نهاده اند. شايد زائران به طور نذر پيشكش كرده باشند.
پس از زيارت مذكوره، همان وقت تا راه همواره قريب دامن كوه به سواري فتن گاري و از دامن كوه به 

سواري حمار به راه نردبان باالي كوه طور رفتم و از زيارت هاي ذيل شرف اندوز گشتم.
ــالم - كه از آنجا باالي آسمان تشريف فرما شده  ــي - عليه الّس ــّيدنا و نبّينا حضرت عيس زيارت مصعد س
ــنگي موجود است، و آن جاي پاك را به طور مكاني مختصر محاطه  ــان قدم مبارك در آنجا بر س بودند. نش

ساخته اند و زايران اندرون آن زيارت مي كنند.
زيارت قبر حضرت سلمان فارسي - رضي اهللا عنه ـ .

ــاخته و طرح سكونت و آبادي انداخته اند. زين باعث جاي  ــان مكانات تعمير س الحال باالي كوه طور كس
دلچسب و تفريح بوده است. من از گاري بان شرط زيارت كوه طور كرده بودم، ليكن به غفلت رهبر ظاهربين 

1. فراغت: لغت نامه دهخدا
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ــيدتنا حضرت مريم - عليهاالسالم- راه كوه طور گذاشته، [103] گاري فراتر رفته، چون  بعد زيارت مزار س
جهت زيارت كوه طور گفتم رهبر ظاهر كرده كه گاري از آن راه باالتر آمده و بر حالت پيري و ضعف بدني 
ــال (يعني من) باالي كوه رفتن نمي توانم، و  ــر كرده، عذر اين معني پيش آورده كه اين ضعيف الح ــن نظ م
ــفر صعب گذار بخشود،  ــامل حال عاصي بود و همت اين چنين س آن مردم ظاهربين از رحمت ايزدي كه ش
خبري نداشت. بر هم شدم، و باعِث خالف ورزي او به ندادن كرايه زجر كردم. ناچار گاري بان گاري بازپس 
ــود كوه طور نمودم. قريب نردبان  ــانيد. من از گاري فرود آمدم و همت به صع ــرده، به دامن كوه طور رس ك
رسيده بودم كه سه رأس حمار بر سر راه نمايان شدند. رهبر دويدند و از آن ُپربار و يك از آن بِالبار ديدندكه 
ــوار  ــتاده بود، آوردند بر آن س او تعالي در حقيقت محض به رحمت خودش جهت اين عاصي پر معاصي فرس
ــدند و دوان دوان به عافيت بي پايان نردبان طي كرده  ــدم. در يك جنب رهبر و به ديگر طرف اهل خر ش ش
ــده، به همان عنوان فرود آمدم و بر فتن گاري سوار  ــرف اندوز ش ــانيدند و از جمله زيارات ش باالي كوه رس
ــده، واپس آمدم. هذا فضل من اهللا كه شكريه  [104] آن ادا كردن نمي توانم. «خدا خود مير سامان ست  ش

اسباب توكل را».
بر فرق همت تو كند فضل خود نثار همت بلند دار كه دادار كردگار  

همين معني اين مقوله مشهور است: السعي منك و االتمام من اهللا.
تاريخ پنجم رمضان روز يكشنبه به سواري فتن گاري به تعيين مبلغ چهار روپيه [و] شش و نيم آنه كرايه 
رفتم و از زيارت مزار شريف سّيدنا و نبّينا حضرت داود - عليه الّسالم - مشّرف شدم. مزار آن حضرت خارج 
از بلد قريب استيشن متصل جبل است و متعلق آن بسياري مكانات و مسجد و مطهره سنگين به آن چنان 

شوكت و تزئين اند كه از حد تبيين بيرون اند.

اندر صخره شريفه وقتاً َفَوفتاً از زيارت هاي ذيل مشّرف شدم:
زيارت قدم رسول ـ صلي اهللا عليه و [اله] سلّم ـ .

محراب حضرت حمزه ـ رضي اهللا عنه ـ .
پنجه حضرت جبرئيل ـ عليه الّسالم ـ .

مكان انبيا ـ عليهم الّسالم ـ كه در آنجا جمله انبيا به اقتداي آن حضرت ـ صلعم ـ نماز خوانده بودند.
قدم حضرت ادريس ـ عليه الّسالم ـ .

[105] محراب حضرت سليمان ـ عليه الّسالم ـ .
نشان سر مبارك رسول ـ صلعم ـ .

محراب حضرت خضر ـ عليه الّسالم ـ .
مقام حضرت جبرئيل ـ عليه الّسالم ـ .
محراب حضرت داود ـ عليه الّسالم ـ .

مقام ارواح امت محمديه.
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شكاف سنگ كه از آن حضرت ـ صلعم ـ جهت معراج تشريف فرما شده بودند. 

زيارات اندر قبة مسجد شريف 
محراب حضرت امام اعظم رح.

باب الجنة.
نمونه شمشير حضرت علي ـ كرم اهللا وجهه ـ .

درخت حديد ساخته حضرت داود ـ عليه الّسالم ـ .
زيارت موى مبارك رسول ـ صلعم ـ .

ــريف بيرون مسجد مكاني مختصر به طور  ــالم -  كه اندر حرم ش مكان عدالت حضرت داود - عليه الّس
قّبه است.

[106] نشان قبه حضرت هارون - عليه الّسالم -  قريب دروازه كه گرد آن حلقه يعني گهيره1 آهني است.
دو ستون كه با هم يك ديگراند و زائران از در ميان آن برمي آيند.

محراب حضرت عيسي ـ عليه الّسالم ـ .

محراب حضرت موسي ـ عليه الّسالم ـ .
منبر حضرت عمر رضي اهللا عنه كه امام بر آن خطبه جمعه مي خواندند.

مصلي حضرت امام شافعي ـ رضي اهللا عنه ـ .
مسجد حضرت عمر ـ رضي اهللا عنه ـ .

مقام اصحاب اربعين.
محراب حضرت يحيي ـ عليه الّسالم ـ .
محراب حضرت زكريا ـ عليه الّسالم ـ . 

در منتهاي گوشـة جنوب و شـرق ديوار حرم شريف، برج قلعه واقع اسـت و در آنجا زيارت هاي 
ذيل است:

ــالم - كه از سنگ است و طول آن يك و نيم دست و عرض آن يك  ــي - عليه الّس گهواره حضرت عيس
دست و سطبري آن زايد از يك [107] بالشت است.

زيارت هاي ديگر اندر حرم شريف 
پل صراط، حوض كوثر كه سنگين است و در آن فواّره جاري است، باب التوبه، باب الرحمة، تخت سليمان 

ـ عليه الّسالم - باب االسباط. 

1. همان حلقه است.
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زيارت قبر شريف سّيدنا و نبّينا جضرت سليمان ـ عليه الّسالم ـ .

فصل در بيان بعضي كيفيات حرم شريف 
ــريف مكه  ــريف بيت المقدس در طول و عرض المضاعف، بلكه زايد از حرم ش ــت كه حرم ش بايد دانس
معظمه است. بعضي زائران به روي پيمايش طول آن شش صد و شصت درعه و عرض آن چهارصد و شش 

درعه بدرعه عمارتي ضبط تحرير كرده اند.
ــالم - تعمير كرده بودند، بالكل مطّال و مذّهب و از انواع  ــليمان - عليه الّس ــجد اقصي كه حضرت س مس
ــاه ـ لعنة اهللا عليه ـ چون در بيت المقدس متصّرف و متغلّب  جواهرات مرّصع و مزيب بود. بخت نصر پادش
ــجد را منهدم كرده و جواهرات و طال هر آنچه بود، به غارت برده. صرف  ــده، آن پليد [108] بالكل مس ش
ــه ويران اند. بعد مدت مديد، عبدالملك يكي از اوالد  ــات درجه تحتانيه باقي مانده بودند، اينك آن هم مكان
ــر كرده و بعده در عهد  ــر نو تعمي ــلطنِت خود بر همان بناي تحتاني درجه فوقاني از س ــه در عهد س بني اُمّي
ــين آن زياده  شده. اينك در حرم شريف دو مسجداند يكي مسجد  ــالطين ديگر، وقتًا َفَوقتًا تزئين و تحس س
ــتند و در ستون ها و  ــته است. ستون هاي آن از سنگ مرمر هس ــته و پيراس ــريفه كه زياده تر آراس صخره ش
قّبه ها نقش و نگار طالي اند. نماز پنج گانه و نماز تراويح در اين مسجد شريف مي شود. جانب غرب آن چند 
خلوت اند كه در بعضي خادم حرم شريف و در بعضي مدرسين مي مانند. من جمله آن يك خلوت كه قريب تر 

به مسجد شريف است. عالقه سيد محمدامين است در همان خلوت اين فقير فرودكش شده بود. 
ــجد صخره شريفه است. آن مسجدي  ــجد اقصي جانِب جنوب تخمينًا به فاصله يك صد قدم از مس مس
است دو منزله نهايت طويل و وسيع. درجه تحتانيه بالكليه ويران و غير آباد است، نه نماز و نه كدامي عبادت 
ديگر در آنجا مي شود. [109] درجه فوقانيه البته آبادان است و در بعضي قّبه  هاي آن نقش و نگار نيز طالئي 
است. جهت زمان يك قطعه مكان علي حده پرده دار باشوكت و شأن است بالفعل به درجه فوقانيه آن مسجد 

صرف نماز جمعه مي شود. اين فقير از زيارت هر دو درجه مسجد شريف، بهره ياب شده.

صخره شريفه 
ــت ناهموار معلق باالي زمين و زير فلك دو سه طول آن تخمينًا پانزده درعه و عرض آن  ــنگي اس آن س
ــوراخي كه در آن است،  ــت. اين امر از يك س ــطبري (يعني موتان) آن يك و نيم بالش تخمينًا ده درعه و س

ظاهر مي شود. بلندي آن از زمين زياده از قد آدم است.
ــرف آن ديوار نه بود و نهايت  ــت رب ّالعالمين نيز مي نامند. در زمانه اول كدامي ط ــريفه را تخ صخره ش
ــاقط  ــّدت هول و ترس حمل آن س ــت كه زني باردار جهت زيارت آمده، باعث ش هولناك مي نمود. نقل اس
ــران از هر چهار طرف به ديوار  ــن عربي به نظر رفع هول و ترس زائ ــد از آن حضرت محي الدي ــده. بع گردي

معمولي محاطه كنانيدند. 
حال لطف و كرم گستري سليمان افندي و مصباح افندي مسبوق الذكر [110] گفتن و نوشتن نمي توانم. 
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روزانه چند بار يكي از اهل پوليس را جهت پرسش حال اين اخالص سگال مي فرستادند. روزي دعوت من 
به كمال تكلّف كردند و يك روز مفتي علي زاهد افندي مفتي بيت المقدس و دور از سيد محمدامين محض 

به راه محبت و قدرشناسي مدعو خودها ساختند.
ــت در آنجا از همه ها  ــد و در حد اختيار و حكوم ــهر كه جامع العلوم ان ــي عبدالحميد قاضي ش روزي قاض
ــتدعي قيام اين  ــر آمدند و به كمال اخالص مس ــي علمي در حجرة فقي ــد، محــض به راه قدرشناس باالتران
ــتدعاى دعوت كردند. من به وجه اينكه آن روز نزد  ــانه مالئك آشيانه خود شدند و باالخره اس فقير در كاش
ــنبه قصد رخصت از  مفتي صاحب مدعو بودم، از قبول دعوت متعّذر ماندم و باعث اينكه صبح آن روز دوش
ــتم و روز  ــتم و به خيال زيارت هاي چند در اثناي راه يك روز قيام رمله ضروري مي پنداش بيت المقدس داش
ــوي يافا به حسب معمول به طور هفته دارى مقرر مي دانستم، و  ــنبه تاريخ روانگي جهاز از بيروت به س سه ش
خيال حصول شرف فضيلت رمضان مكه معظمه و تراويح آنجا از وطن متمّكن خاطر [111] كرده بودم. اگر 
ــدس مكث و توقف مي كردم، صورت توقف يك هفته رو مي نمود، و مقصود دلي فوت  ــك روز در بيت المق ي
مي شد. الجرم از تعميل امر ذوي القدر جناب قاضي صاحب مجبور ماندم و عذر واقعي پيش كردم. معظم اليه 

به كمال حسرت رخصت شدند و من نيز متحّسر گرديدم.
ــل كردم و در مسجد صخره شريفه پس از  ــا در حمام غس من پس از فراغ دعوت مفتي صاحب وقت عش
اداي نماز عشا، دو ركعت سنت احرام خواندم، و پارچة احرام پوشيدم و به حجره آمدم و چون كه سردي به 
شدت بود، بنابر حسب اتفاق، رأي اكثر علما پارچه سرما كه ضروري پنداشتم، يك بار بر سر و در بر انداختم 

و در مكة معظمه رسيده، يك دم جنايته آن دادم، و خادمان به بدله دم1 سه يوم صوم داشتند.
ــنود نشدند، قدري مجيدي اضافه  ــكش سيدمحمدامين كردم. خوش وقت رخصت يك جني فرنجي پيش
كرده، رضامند ساختم و چند مجيدي بر وقت رسيدن و در ميان زمانه قيام خدمتشان كرده بودم و عالوه آن 

خدمت هر سه پسرانشان وقتًا َفَوقتًا و نيز وقت رخصت به قدر مناسب كردم.

[ 112] فصل در روانگي از بيت المقدس به سوي رمله
ــواري ريل گاري روانه رمله گرديدم و به ذريعه خط  ــنبه وقت صبح به س ــم رمضان روز دوش تاريخ شش
ــيد ابوالهدي فرودكش شدم. كرايه بابت فرست كالس جهت خاص مبلغ  توصيت مصباح افندي به مكان س
ــه كس مبلغ نهه روپيه دادم. رمله در زمانه قديم شهري  ــه] جهت س ــت و بابت تهرد كالس [درجه س هش
ــوده  ــيد ابوالهدي اگر چه دولت وافر ندارند، ليكن آس ــت. س عظيم بود و درين زمان به طور يك قصبه ا س
ــتند كه در زمانه قديم در آنجا  ــايخ آنجا هس حال اند و مردم عميم الخلق و كريم الطبع و جواد و از خاندان مش
ــين بودند. چنانچه زيارت مزار اوشايان نيز كردم. بر وقت رسيدنم با كمال اخالص پيش آمدند و بر  گدي نش
ــه چهار كس به طور دليل و رهبر همراه من كردند. به سواري حمار و رهبري  ــوار كنانيدند و س حمار خود س

1. در عوض قربانى گوسفند
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كسان مذكورين به عافيت تمام از زيارت هاي ذيل شرف اندوز شدم :
 زيارت سّيدنا و نبّينا حضرت صالح - عليه الّسالم - كه در گوشة يك مسجد است كه خارج از بلد است 
و آن مسجد همچنان وسيع بود كه يك نصف مسجد اقصي [113] بايد گفت، ليكن بالفعل بالكل ويران و 

چراگاه جانوران ست. جمله عمارت آن شكست و نقصان است.
زيارت قبر چهل كس غازيان كه در تهه خانه مسجد متذكره صدر است.

زيارت مزار سّيدنا و نبّينا حضرت ايوب - عليه الّسالم - كه در قّبة ويران خارج از بلد در نيستان است.
ــول - صلي اهللا عليه   زيارت قبر حضرت فضل بن عباس - رضي اهللا تعالي عنهما - ابن عم حضرت رس
و سلّم - متصل بلد اندر مسجد. و در آن مسجد چند مكانات پخته به طور مسافرخانه اند كه زائران در آنجا 

فرود مي شوند و به آسايش به سر وقت مي كنند.
زيارت قبر حضرت لبايته الكبري.

زيارت قبر سيدنا عبدالرحمن ابن بايزيد بسطامي - رضي اهللا عنهما - داخل بلد.
ــل بن عباس ـ رضي اهللا  ــيدنا فض ــيدنا زين ـ رضي اهللا عنه ـ من الصحابه قريب از قبر س ــارت قبر س زي

عنهما ـ .
زيارت قبر هفتده بزرگان از بدريين در احاطة علي حده قريب مسجد متذكره باال. 

زيارت قبر سيدنا ابي صالح القيا من الصحابه - رضي اهللا عنه - قريب بلد.
[114] زيارت قبر سيدنا امام نسائي ـ عليه الرحمه ـ جامع سنن نصائي در جنب مسجد متذكره باال.

زيارت قبر سيدنا امام البزار من التابعين - قدس اهللا سره - قريب قبر حضرت ايوب - عليه الّسالم ـ .
زيارت قبر ابوالجمل ـ عليه  الرحمه ـ بيرون احاطه مسجد مذكور.

زيارت قبر سعيد ـ عليه  الرحمه ـ از اكابر دين، خارج بلد.
زيارت قبر عبداهللا بطائحي ـ عليه  الرحمه ـ خارج بلد.

زيارت قبر سيد بلخي ـ عليه  الرحمه ـ خارج بلد.
ــت، چرا كه حليمه  ــكوك اس ــعديه - رضي اهللا عنها - قريب البلد، ليكن مش ــّيدتنا حليمه س زيارت قبر س

سعديه - رضي اهللا عنها - در مدينه منوره مدفون. از غالب كه حليمه ديگر باشند.
زيارت قبر جعفر ابوالعباس ـ عليه الرحمه ـ قريب البلد.

زيارت قبر شيخ ارسالن ـ عليه الرحمه ـ متصل بلد.
زيارت قبر سّيد الطوسي ابن االخت سّيد بدوي ـ قّدس سّره.

زيارت قبر سّيدنا ابوسعيد از اوالد سّيدنا عمر خطاب - رضي اهللا عنهما ـ [115] داخل بلد.
زيارت قبر سّيد توران ـ عليه الرحمه ـ .

زيارت قبر شيخ شهاب الدين رملي ـ عليه الرحمه ـ .
زيارت قبر شيخ محمد عدوي ـ عليه  الرحمه ـ خارج بلد.

زيارت قبر سّيد صالح ـ عليه  الرحمه ـ من السادات، خارج بلد.
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زيارت قبر شيخ نجيب ـ عليه  الرحمه ـ من العابدين، قريب البلد.
زيارت قبر ابوالعون من اوالد سّيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ .
زيارت قبر سّيد الزيلعي از ياران حضرت امام اعظم ـ عليهما  الرحمه ـ .

زيارت قبر شيخ  الليلي ـ عليه  الرحمه ـ . 
زيارت قبر سّيد تقي الدين عليه الرحمه ـ .

زيارت قبر سّيد احمد الحمار ـ عليه الرحمه- من السادات.
زيارت قبر شيخ ابوالودائع ـ عليه الرحمه ـ .
زيارت قبر شيخ محجوب ـ عليه الرحمه ـ .

ــّيدنا صالح - عليه الّسالم - و حكيم لقمانـ  عليه الرحمه، دو صد و پنجاه  ــت كه مابين مقبره س مروي اس
نبي را مقام  است، ليكن اسماء كسي معلوم نيست. الغرض [116]  زمين شام مجمع  انبياء است.

فصل در روانگي از رمله به سوي يافا 
ــدم و وقت دو ساعت روز در يافا  ــاعت روز بر ريل سوار ش ــت س ــنبه وقت هش تاريخ 9 فروري روز سه ش
رسيدم و كرايه ريل درجه ثانيه جهت خاص و جهت سه كس خادمان 6 مجيدي 11 قرص يعني .... 4 دادم. 

و بايد دانست كه رمله در نصف راه قدس شريف و يافاست.
در يافا به گمرك فرود شدم و روپيه و ريزگي كمپني كه در آنجا امانت كرده بودم، از مدير واپس گرفتم و 
جمله صاحبان گمرك به كمال اخالق پيش آمدند و اكثر كسان تا كنارة دريا و بعضي تا جهاز جهت مشائيت 
ــّيد سليمان آفندي از قّدس شريف جهت  ــايعت] همراه من آمدند، و يك كس پوليس كه از مهرباني س [مش

خبرگيري حال من همراه آمده بود، بر جهاز سوار كرده، رخصت شدند. 

فصل در بيان روانگي از يافا به پورت سعيد 
به همان تاريخ نهم فروري وقت عصر بر جهاز كنيكو فرانسوي سوار شدم [117] و صبح آن وقت هفت 
ــدم. كرايه جهاز بابت سكندكالس جهت خاص ... و بابت تهرد كالس  ــاعت روز در پورت سعيد داخل ش س

[درجه سه] جهت سه كس خادمان .... دادم.

فائده 
ــعيد شهري مختصر است، ليكن نهايت آبادان و خوش اسلوب است. خصوص حصة دوم آن كه  پورت س

در آنجا يوروپين به كثرت اند.
تنبيه 

ــي مي شود. چون مفّتش آنجا از قوم انگريز بود. في الجمله به سختي  ــعيد نيز در گمرك تالش در پورت س
ــكوت كرده، مگر قدري  ــده، س پيش آمده، ليكن به وجهه اينكه نزدم كدامي چيز قابل گرفت نبود، زرد رو ش
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نيك كه همراه بود، آن را پراكنده نمود.

تنبيه 
ــود. اگر چه در آنجا چيزي فيس گرفته  ــتخط اهل كار آنجا مي ش ــپورت دس ــعيد نيز بر پاس در پورت س

نمي شود، ليكن به نظر سهولت و عجلت يك روپيه به طور انعام دادم و بر وقت خالص يافتم. 

[118] تنبيه 
ــعيد تا  ــت چهار كس 12 ... و كرايه فتن گاري از گمرك پورت س ــوري از بندر يافا تا جهاز باب ــه ه كراي

استيشن 3 ... دادم.

فصل در بيان روانگي از پورت سعيد به سوي سويس 
تاريخ 10 فروري روز چهارشنبه وقت يازده ساعت روز بر ريل سوار شدم و وقت آخر مغرب داخل سويس 

شدم و به مكان سيد علي بخاري كه وقت آمدن در آنجا فرود شده بودم فرودكش گرديدم. 
كرايه ريل بابت درجه ثالثه جهت چهاركس 35 فرنج يعني بيست دادم و چون مكان سيدعلي بخاري از 

استيشن قريب بو،د از آنجا تا مكان شان پياده پا رفتم.
به انتظار مركب دخاني تا پنج روز در آنجا مقيم ماندم. آخر كار تكت جهاز اسماعيليه به تعين مبلغ دوصد 
قرص يعني چهل روپيه كرايه درجه ثانيه جهت خاص و چهل و سه روپيه [و] چهارده آنه كرايه درجه ثالثه 
ــواري ريل  ــنبه بعد نماز ظهر خودم به س ــه كس خادمان گرفتم و به تاريخ 16/ فروري روز سه ش جهت س
داخل بندر شدم و خدام و رفيق معه اسباب به سواري كشتي وقت [119] عصر در بندر با من ملحق شدند 

و همان وقت عصر بر جهاز سوار شدم. ليكن جهاز شب هم در آنجا لنگرزن مانده و صبح آن روانه شده.
جهاز اسماعيليه جهاز ترك كهنه و بطي السيرست، ليكن اكثر اهل كاران از قوم مسلمان بودند. بنابر[ين] 

در بود و باش في الجمله آسايش يافتم.

[ورود به جده]
ــت يكم فروري روز يكشنبه وقت شام داخل جّده شدم و شب با همه مسافران در جهاز  باالخره تاريخ بس

مقيم ماندم و صبح آن بر هوري سوار شدم. 
در وسط دريا به اتفاق وقت از صدمه سنگ كوهي يك تخته هوري شكست شده و در آن آمد آب شروع 
ــوار بودند، در سخت تهلكه افتاده، فرياد و فغان آغاز كردند  ــافران كه بر آن س گرديده و جان و مال همه مس
ــادند، قريب به اين رسيده  ــها إّن ربي لغفور رحيم» لب برگش ــم اهللا مجريها و ُمرس و به اين آيه كريمه «بس
ــده  ــود و غرق گردد. محض فضل ايزدي بود كه يك هوري از دور نمايان ش بود كه هوري از آب معمور ش
ــرعت تمام ملحق با هوري مايان گرديده، فوراً من و همراهيان من، بر  و نظر بر حالت صعوبت مايان به س
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آن سوار شدند و جان به سالمت بردند. خادمان به چاالكي جمله اسباب [120] نيز بر وقت به هوري ديگر 
نقل كردند، به جز يك عصاي پيري كدامي چيز تلف نشده، ليكن بعد فرود آمدن مايان هوري مذكور غرق 
شده و بسياري اسباب تجارتي و غيرتجارتي خصوص از قسم پارچه هاي نفيسه ماليت زرگير [؟] بعضي اهل 

عرب بالكليه تلف گرديده، مگر جان همه ها به سالمت مانده. 
بعد قدري مصيبت، داخل بندر جده شدم و از آنجا وقت ده ساعت روز به مكان عزيزي داكتر محمدحسين 
ــلمه رسيدم و در آنجا آسايش و استراحت هر قسم يافتم. «َفإِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرا»؛ تحقيق بعد سختي، كي  س

آساني هي.
در جّده به تهيه حوائج سفر مكه سه روز مقيم ماندم و به ذريعه شيخ عبدالرحيم بخش وكيل سيد هاشم 
مطّوف يك شغدف به قيمت مبلغ پانزده روپيه و يك شبري به قيمت مبلغ دو روپيه خريد كردم و يك شتر 
جهت شغدف به كرايه مبلغ هفت روپيه هشت آنه و يك شتر جهت شبري به كرايه مبلغ هفت روپيه براي 

روانگي از جّده تا مكه معظمه مقرر كردم.
ــتر دو روپيه نقد مي دهند و با اين همه به نظر خاطر  ــتربان را عالوه كرايه بابت بوتاد في ش ــافران ش مس
ــب [121] از نزد خود مي دهند و در ناشته و چائي شريك  ــب و روز به طور مناس ــايان بوتاد ش ــت اوش داش
ــيدن منزل و در اثناي راه نيز  مي نمايند، و در ديگر هر امر و خاطرداري آنها كما حقه مي كنند و بر وقت رس
ــت آنها نوع به نوع تكليف مي كشند. صرف وقت روز مسافران در منزل  ــب مي دهند، ورنه از دس انعام مناس
رسيده، طعام جهت خودها تيار مي كنانند و از آن شتربان را نيز مي دهند و جهت بوتات وقت شب اوشايان1 
از مقام روانگي نان و كهجور و غيره خريد كرده، همراه خود مي دارند. چنانچه من نيز جمله تعميالت متذكره 

باال بر خود الزم گرفته بودم و بدين وسيله في الجمله آرام يافتم.

[ورود به مكه، انجام عمره و زيارت اماكن متبركه]
ــت مغرب به موضعي كه  ــدم و آخر وق ــنبه بعد نماز فجر از جّده روانه ش ــخ 21 ماه رمضان روز دوش تاري
ــا تقريبًا وقت ده ساعِت شب باز سوار گرديدم  ــت منزل كردم و بعد فراغ طعام و نماز عش ه اس محاذي به هدَّ
ــيدم، و به مكان قديم سيد  ــاعت روز به مكه معّظمه رس ــنبه وقت هفت س و به تاريخ 22 رمضان روز سه ش
هاشم صاحب مرحوم فرود شدم و پس از غسل و تبديل لباس به معيت سيد جعفر، خلف ميرسيدعلي مطوف 
ــريف شدم و مشرف به طواف القدوم گرديدم و برابر تا زمانه قيام ملتزم حاضري [122] حرم  حاضر حرم ش
ــريف به اوقات معينه نماز پنج گانه و اداي نماز پنج وقتي به جماعت اولين ماندم و تا ماه مبارك رمضان  ش
نماز تراويح در حرم شريف ادا كردم، روز عيدالفطر كه روز جمعه بود وقت هشت ساعت روز نماز عيد خواندم 

و وقت اّول ظهر شريك نماز جمعه گرديدم و به حسن اتفاق اندر آن روز به شرف دو خطبه متمع شدم.
تاريخ هشتم شوال روز جمعه وقت صبح به مقام جنت المعلّي از زيارت هاي ذيل مشرف شدم:

1. يك كلمه است، يعنى ايشان
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ــمـ  از امهات المؤمنينـ   ــري زوجه مطهره آن حضرتـ  صلع ــيدتنا حضرت خديجة الكب ــارت قبر س زي
رضي اهللا عنها ـ .

زيارت قبر سيدتنا حضرت آمنه - رضي اهللا عنها - والده شريفة جناب رسول - صلي اهللا عليه و سلّم. قبر 
هر دو بزرگان در قبه هاي علي حده است و از جهاز و غيره شيشه آالت آراسته و پيراسته است.

ــرت ابابكر - رضي اهللا عنهما - كه در مكاني مختصر بالكدامي  ــارت قبر حضرت عبدالرحمن بن حض زي
قسم تكلف است.

زيارت قبر ميرجان سيد نقشبندي.
[123] به همان تاريخ نهم شوال از زيارت هاي ذيل كه در كوچه هاي متفرقه و مختلفه قريب به يكديگر 

است، شرف اندوز شدم: 
مولد سّيدنا و نبّينا و موالنا پيغمبر ـ صلي اهللا عليه و [آله] و سلّم ـ .

مولد سّيدنا حضرت فاطمه  الزهرا ـ رضي اهللا عنها ـ . 
مكان آسيا يعني چّكي حضرت فاطمه ـ رضي اهللا عنها ـ . 
جاي عبادت آن حضرت ـ صلي اهللا عليه و [آله] و سلّم ـ .

جاي نشست حضرت خديجه الكبري ـ رضي اهللا عنها ـ كه اين هر دو زيارت نيز هم در آن مكان است.
زيارت مكان دوكان سّيدنا حضرت ابابكر ـ رضي اهللا عنه ـ .

زيارت حجر متكلّم كه به قدرت ايزدي با آن حضرت ـ صلعم ـ كالم كرده بود، و آن سنگ در يك كوچه 
به ديواري چپان است و قّصه آن در كتب سير به بسط تمام مذكور است.

ــت رفتم و از  ــريف اس ــنبه وقت صبح بر جبل ُقبيس كه قريب از حرم ش ــوال روز دوش تاريخ يازدهم ش
زيارت هاي ذيل فيض باب گرديدم. 

زيارت مقام شق القمر. 
ــود از جنت آمده بود. اين هر دو زيارت به جاي مختلف  ــامل حجراس [124] زيارت حجر متبّرك كه ش

اندرون دو مكان متفرق اند.

فصل در بيان مناسك حج محض به طور مختصر 
تاريخ هفتم ذي الحجه كه آن را يوم الترويه مي گويند، در حرم شريف خطبه مناسك حج خوانده شد. مايان 
وقت شب در حرم شريف در حجره حاجي رمضاني زمزمي از آب زمزم غسل كرديم و پارچه احرام پوشيديم 
ــب، به خيال اينكه اندران وقت ازدحام عام كم مي شود، هفت  ــديم و بعد از آن قريب وقت نصف ش و گرم ش

شوط طواف بيت اهللا كرديم. 
تاريخ هشتم ذي الحجه بعد نماز فجر به سواري شتران روانه منا شديم و اسباب ضروري از هر قسم فرش 
ــت  ــه كروه اس ــافت س و ظروف و غلّه و غيره، به قدر خرج پنج روزه همراه برديم. منا از مكه معظمه به مس
وقت نهه ساعت روز در آنجا رسيديم و به مكان مطوف خود مقيم شديم. كراية شتر شغدف بابت آمد و رفت 
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از مكه تا منا و از آنجا به جبل عرفات و از آنجا به جبل ُمزدلفه هشت روپيه [و] سه آنه و كرايه شتر شبري 
مبلغ هفت روپيه [و] هشت آنه و كرايه مكان مبلغ چهل و يك روپيه [و] چهار آنه دادم. 

[125] تاريخ نهم ذي الحجه بعد نماز فجر، روانه جبل عرفات شديم و در آنجا شرف وقوف جبل عرفات 
ــتغفار مشغول شديم و در آنجا امام خطبه  ــت حاصل كرده، تا وقت قريب به مغرب به دعا و اس كه فرض اس
ــت ظهر گذارده، بعد غروب  ــامل وق ــك حج بيان كرده و نماز ظهر و عصر به يك ش ــده و در آن مناس خوان
آفتاب روانه جبل مزدلفه شديم، و در آنجا نيز مشرف به شرف وقوف (كه واجب است) گرديده تا وقت فجر 
به دعا و استغفار مشتغل ماندم و امام در آنجا نيز خطبه خوانده و بقيه مناسك حج بيان كرده و نماز عشا و 
مغرب وقت عشا به يك شامل ادا كرده و زياده تر تصريح و توضيح آن در رساله مناسك حج نوشته ام. رساله 
ــاعت روز به منا رسيديم و در آنجا قرباني  ــديم. وقت نهه س مذكور بايد ديد. بعد نماز فجر از ُمزدلفه روانه ش

داده و حلق سركنانيده از احرام بيرون آمديم و پس از آن رمي الجمار كرديم.
وقت آخر عصر جهت طواف الزيارت به سواري شتران روانه مكه معّظمه شديم و بعد نماز مغرب از طواف 
ــا [126] باز از آنجا روانه گرديديم و وقت ده ساعت شب در منا  ــريف فارغ گشته، اول وقت عش بيت اهللا ش

رسيديم و به انتظار بقيه و رمي الجمار در آنجا متوقف مانديم.
تاريخ يازدهم ذي الحجه رمي الجمار ثاني كرديم، و تاريخ دوازدهم ذي حجه پس از رمي الجمار ثالث روانه 

مكه معّظمه گرديديم و در آنجا دو روز به تهيه اسباب سفر و بند و بست شتران مصروف مانديم.
به تاريخ چهاردهم ذي الحجه طواف رخصت بيت اهللا شريف كرديم.

ــرت از مّكه معّظمه به  ــنبه وقت عصر به صد حس ــم ذي الحجه مطابق 18 / مي روز دوش ــخ پانزده تاري
سواري شتر روانه جّده شديم و قبل نماز فجر به هدة رسيديم و در آنجا شامل قافله متوقف مانده وقت عصر 
ــيديم و به مكان عزيزي داكتر محمدحسين سلمه فرود گرديديم و به  ــديم و وقت صبح به جّده رس روانه ش

انتظار جهاز تا تاريخ بست و نهم مي در آنجا مقيم مانديم.

فصل در روانگي از جده به سوي بمبئي 
ــديم و  ــوار ش ــّمي به ...1 س ــم مس ــنبه وقت عصر بر جهاز حاجي قاس ــت و نهم مي روز پنج ش تاريخ بس
داكترمحمدحسين سلمه تا جهاز همراه من آمدند و به اهل كاران جهاز تحريك مناسبانه كرده، واپس رفتند.
جهاز تاريخ 30 مي وقت عصر از آنجا روانه شده و تاريخ يازدهم ماه [127] جون سنه 1898 وقت صبح 

در بمبئي رسيد.

تنبيه 
باعث مرض طاعون كسي را از مسافران كه بر جهاز بودند، از طرف گورنمنت حكم فرود آمدن نبود. زين 

1. ناخوانا
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باعث پوليس جهت نگراني مسافران شب و روز تعين بود. چهار روز يعني تا تاريخ سيزدهم جون بر جهاز به 
طور مقيد مانديم و آب و هواي بمبئي نخورديم.

تنبيه 
ــپرنتندنت1 پوليس معه ديگر اهاليان وقت هشت ساعت يا  ــافران اين بود كه روزانه س طريقه روانگي مس
ــافران هر يك ملك علي حده، علي حده تيار نموده، مسافران يك  ــاعِت روز مي آمدند و فهرست مس نهه س
ــركاري2 سوار كنانيده، به همراهي پوليس در استيشن مي فرستادند و از آنجا روانه  ــتي س يك ملك را بر كش
ــركار خرج ريل بلكه خرج بوتاد نيز داده  ــان مي كردند. اگر احدي عذر نبودن خرج مي كرد، از طرف س ملكش
ــه روز از طرف گورنمنت طعام پخته نيز بعضي روز پوالؤ3 و قليه و بعضي روز نان و شوربا جهت  ــد. س مي ش
مسافران بر جهاز آمده [128] تقسيم شده بود. روزي جهت اين عاصي نيز يك پاؤ روتي4 قسم اّول و قدري 
ــم افس و سه چهار عدد شفتالو به طور مهمان نوازي آمده بود.  ــه عدد انبه قس مكهن5 و يك بوتل اچار و س

شكريه آن ادا كردم و مي كنم. 
ــركاري همراه سپرنتندنت پوليس و  ــنبه بعد نماز ظهر ما را بر اگنبوت س باالخره تاريخ 13 جون روز يكش

ديگر همراهيان را بر كشتي سوار كردند و در استيشن بوري بندر رسانيدند. 

تنبيه ديگر 
به حسب قاعده معينه اوًال در گمرك فرود آمدم و در آنجا اهاليان گمرك در تالشي اسباب شدت كردند و 
صندوق هائي و بسته هاي قالين و غيره را كه از تات و رسن مستحكم بسته بود، به عجلت از كارد برگشادند و 
در آن حالت اضطراب و غضب بالفكر و الرويه نسبت قيمت بعضي چيزهاي سخني ناراست از زبانم برآمده، 

هر آنچه پاداش آن يافته تا عمر فراموش كردن نمي توانم. دروغ اي برادر مگو زينهار.
ــه روپيه [و] هشت آنه محصول دادم و از  ــي و س ــاب في صد پنج روپيه مبلغ س بعد چنين و چنان به حس
بالئي ناگهاني رها شدم. بعد [129] از آن خودم به سواري فتن گاري در استيشن رسيديم و جمله اسباب بر 
ــن فرستادم. به مقتضاي آيه كريمه «َفإِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرا» كمشنر7 سپرنتندنت پوليس  بيل گاري6 در استيش
كه در آنجا به نظر نگراني حال مسافران متعّين بودند، به كمال مهرباني و اخالق پيش آمدند و بالخصوص 
ــتگي سامان من مصروف شدند و جهت آوردن سامان من كه به  ــت و درس به تهيه روانگي من در بند و بس

1. Superintendent.
2. دولتى
3. پلو

4. نان فرنگى.
5. كره.

6. گارى كه بوسيله گاو نر كشيده مى شود
7. Commissioner.
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ــي1 خاص همراه خادمان من كردند. باالخره قريب وقت مغرب  ــر بود، چپراس ــمول سامان ديگران منتش ش
ــوار نمودند و كرايه از بمبئي تا باقي پور بابت سكندكالس  ــنجر2 س بال انتظار داك گاري - بر ريل گاري پس
ــت و چهار  ــه] جهت دو كس خادمان مبلغ بس جهت خاص مبلغ چهل روپيه و بابت تهرد كالس [درجه س
ــامان را در برك همراه خود آوردم و محصول آن به تخفيف  ــت آنه دادم و باعث عجلت جمله س روپيه هش

مبلغ چهل و هفت روپيه دادم. 
ــركاري آمدند و نبض  ــت رسيديم، داكتر س ــن بمبئي اس ــن كليان پور كه قريب از استيش چون در استيش
معاينه كردند و من اين مقوله بر زبان آوردم كه : آبىء اِيم و ِرى ِويل (يعني مين بهت اچها هون) بعد از آن 
ــد و من همان مقوله بر زبان مى راندم و آنها باز  ــن داكتران مي آمدند و معاينه نبض مى كردن در اكثر استيش

پس مى رفتند.

تنبيه
ــت ساعت روز رسيدم، در آنجا ريل گارى شش ساعت يعنى تا نواخت دو  ــن جبل پور وقت هش در استيش
ــافران ِسكند  ــاعت روز متوقف مى ماند و نيز در آنجا تبديل گارى كرده مى آيد. من در كمره كه جهت مس س
ــوار بودم به ذريعه قلى در آن كمره  ــامان خود را نيز از گارى كه بران س ــت جا گرفتم و س كالس متعين اس
ــل كردم و تبديل لباس نمودم. بعد ساعتى چند اگر  ــل خانه متعلقه آن مكان، غس آوردم، و بعد از آن در غس
ــان را در اينجا گذارند كه با آنها  ــان آمدند و كاروائى معمولى خود كردند، و گفتند كه خادم ــه ديگر اهالي مع

كاروائى بخور و غيره كرده فرصت دهم و شما نسبت قيام و عدم قيام مختارند.
 من در سخت تردد افتادم كه من چگونه تنها بروم و خادمان را در بال گذارم. بعد از آن كه آنها باز پس 
رفتند من نزد آنها رفتم و به لينت و نرمى و شيرين بيانى مباحثه وكالت كردم و آنها را نيز وارهانيدم، و بعد 

نماز از آنجا سوار شدم و وقت آخر شب در استيشن الهه اباد رسيدم.

فائده
ــده بودند و در استيشن جبل پور  ــمال كورت جبل پور، در گارى كه من بودم سوار ش ــب جج اس وقت ش
ــتند. من به تكيه محبت اهتمام تار دادن  فرود گرديدند. چون مردى خوب بودند بطريقه محبت با من پيوس
ــن  ــه محض به راه مهربانى دوادوش كرده، از كتاب و اهاليان استيش ــان كردم. موصوف الي به وطن ذمه ش
دريافت اوقات و غيره نموده، جتهه  مضمون تار از دست خود ساخته، اين كار به انجام رسانيدند، و مخلص 

را ممنون منت خود كردند. 
چون در اهللا آباد نيز ريل كه آخر وقت شب مى رسد قدرى متوقف مى ماند و بعد نماز صبح روانه مى گردد، 

1. خدمتكار ادارى
2. Passenger. 
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در كمره معينه استراحت كردم و بعد نماز فجر روانه شدم.
ــن آره رسيدم، ديدم كه عزيزى مولوى محمد موسوى ديانوان سلمه و مولوى ولى الحق  چون در استيش
ــن مرحوم ديانوان به نظر استقبال اين خسته حال موجوداند. خوشنود  ـ مّد عمره ـ خلف مولوى محمد احس
ــدم و به معيت آنها روانه شدم؛ و چون در استيشن داناپور رسيدم برگزيده ايزد مطلق عزيزى حكيم نصير  ش

الحق سلمه و ديگر بعضى عزيزان را منتظر خود ديدم شكريه او تعالى بجا آوردم.
ــتقبال من آمده بودند وقت  باآلخر معه جمله عزيزان و محبان كه به راه اخالص و دردمندى به نظر اس

پنج ساعت روز داخل استيشن

[132] باقي پور شدم و در آنجا بسياري از عزيزان و اقران و محبت گزينان منتظر بودند از همه ها مالقي 
ــالمتي حال همه ها شكريه ايزدي به جا آوردم و از آنجا بر فتن گاري معه عزيزان سوار شدم و  ــدم و بر س ش
ــكر ايزد مّنانـ  كه از همچون سفر بيكران صعوبت  ــجدة ش در مكان محله رمنه داخل گرديدم، و هزاران س
ــفر گاهي در كدامي احيان در مدت ده سال پيشتر  ــم و جان كه قبل رفتن اين س قران با آنچنان صحت جس

از آن نصيب اين عاصي زمان نشده بود، به وطن رسانيده ـ به جا آوردم. ختمت بالخير.
تّمت


