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 ۶سنبله ۱۹۳۱

میر سید حسن شناخ مناموا ی دنم یو یل سنا  ۹۵۳هجنر وولند فاهتنه و یل سنا
۱۶۶۶میالی به شغنان آمدخ ست  .و پسر سید حیندل فنانانم سنت و منایلا
بم بم نصنیبه ننا ی لی ۲۶ .سنا درنر دنریخ سنت دنه شنجرخ و بیسنت پ نت بنه
حضرت دلم در هللا وجه و بیست وفك پ ت مایل به حضرت محرد مصطام
میرسد .حضرت جنید بغند ی دلنح حنا بنه و ی یخ شندخ سنت و بنه هند فت و بنه
مر سان سار نرویخ ست .سید شناخ مناموا پنز  ۶۱سنا اامنت یل فنانان بنه
ن ن ی دبنند لقایل جیالنننم میننروی و آنجننا بننه بغنند ی م ننه م رمننه و مدفنننه منننولخ و
هرفضه حج ل بجنا منم آولی.هرنان مانی نه یل رنر ق اربنت حضنرت لسنو ۖ
م غو م اهدخ و یدا بوی آو غیبم آن وربت پاك دطر ناك می نوی ده  :و لث
جنید ل بغد ی رلب نروی ده شنربت وفنا مو هند د نیدب  .بعند فن بنه منر
جناب بو لبردات حضرت شیخ جنید بغد ی به ررق شغنان میروی.
ررفق هندوستان ل خ دتر و دبول دوول دقبه موی ل یل سناحل یلفنا
پنج لسانیدخ سنت .ل خ شنیوخ شنغنان منوی ل و لی شنغنان می نند و یل شنغنان یل
بباوولبناحیتم بن ال شغنان مس گ ف میگریی .هنگامی ه و و لی شغنان مم
شوی شخصم بنا شن یخ سعید ن داشغر یل بدم ان ح ررو ئم می ند .با لسنیدن
و یل شغنان میر ن محلم به و ل یت پیند می ننند و یمتنر هلنج حنادح شنغنان ل دنه
مسرم به گل ش ر بوی با ناز مسیحائم موی ود و می ند .حادح شنغنان آن یمتنر ل
ب عد فحت فابم بنا هدفه و نذل بن اح میر سید حس شاخ مناموا یل سنا ۹۳۴
یل مم آولی .میر حسن شناخ مناموا یو ن یفگنر هنح ی شنت دنه ف نم یمتنر شناخ
ونج یلو بوی و یفگرا یمتنر سنید دلی ناخ ولنم منتالن دنه فن یو هنا یل
هنگا سار به ف منارق فولت گرهته ست .یمتر شاخ ونج با و پسر به ینیا
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مم آفد ده و ل بوفوسف شاخ ننا می ننند و یمتنر شناخ شنغنان بننا مند ی ی پسنر
بدنیا مم آفد ده شاخ ماموا و ل ملعت الندل میدهد.
شاخ ماموا بعد سارهافش یوبالخ به شغنان بر مم گریی و یل سنا ۵۹۱هجنر
وهننات می ننند و یل ا ننالام بنننا ببنناوولب یل ارفننه بن ننال شننغنان بننه منناك س ن ریخ
می وی .مقبرخ و وا دنون یل بباوولبشغنان موجوی میباشد و منری شنغنان حتنر
فای به ف شخصیت ی لند.
شنناخ منناموا ف ننم پیننر ن و میننر ن ل و ن یل مینند ی دننه بننر شننغنان لوشننان و
نو حم مجاول بدم نان یل منطقنه آمویلفنا بناحوجیحون دلینا ونا لو گنال ن جدفند
ح ومننت ممدریننند  .وننالفخ شنناافم شننغنان و فای شننتنا آمننند سننلیران و شنناهطول
وحت دنو ن والفخ بدم ان بر مم آفد که نسل شغنان شاهان ج فک یمتر یفگر
کسم باام نراند .شاه یخ فتیح یل ننافت پرف ان حا و یلماندگم بسر میبری .
نگالننننندگان وننننالفخ بدم ننننان یل ی مننننه مینوفسننننند کننننه یل هرننننی مننننان ف ننننم
یلوفنش
جنانگری ن و به حترا او ی دم سرادیلم بنه سنح شناخ مناموا یل
به شغنان میرسد .شاخ ماموا یل محلم بنا و باوول لحل اامت مم گ فند.
شناماموا جن مو د ننه و نندل ی ین منری کننال یفگنر ند شنت .شناماموا کننه
لو ورحح و نوع پرول بنا
یمتر شغنان ل به ف حالت ل و یلماندخ میبیند
یو می ند .بعد گذشنت دندسنا شناماموا وهنات می نند و محصنو فن
و
یو پسر میراند بنا مد ی ی.
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