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عبداللــه رجبــی متولــد ســال 1980 در شــهر پروشــوا مــی باشــد. او مطالعــات رشق شناســی، زبــان و ادبیــات 
فارســی و همچنیــن فلســفه اســالمی را تحصیــل کــرده اســت. عبداللــه رجبــی در حــال حــارض اســتاد گــروه رشق 
ــراث  ــی و می ــات فارس ــان و ادبی ــات زب ــه موضوع ــی ب ــرت رجب ــت. دک ــوزوو اس ــتینا - گ ــگاه پریش ــی دانش شناس
فرهنگــی رشقــی - اســالمی در مناطــق آلبانیایــی هــا عالقــه علمــی و تخصصــی دارد. او چندیــن مقالــه و کتــاب 

علمــی - پژوهشــی منتــر کــرده اســت. 
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مقدمه
از آغــاز خلقــت انســان و پــس از تشــکیل ابتدایی رتیــن جوامــع بــری فرهنگ هــا و متدن هــا بــه وجــود آمدنــد 
ــه دســته  هــای  ــا رشــد جوامــع و تقســیم آنهــا ب ــد. ب و در طــی مراحــل مختلــف ســیر تکاملــی خــود را پیمودن
مختلــف و بــا توجــه بــه مناســبات جغرافیایــی و اقلیمــی و مالحظــات تاریخــی، هــر فرهنــگ بــه گونه ــای و هــر 
متــدن بــه شــکلی رشــد و منــو پیــدا کــرد و دســتخوش تغییــرات فــراوان شــد. اعضــای هریــک از ایــن جوامــع طــی 
دوره  هــای مختلــف بــا کنجــکاوی در میــراث گذشــتگان خــود و بــه نحــوی بــا پیــروی از نقــش خــود را در حفــظ 
ایــن فرهنــگ، رشــد وتوســعۀ آن و یــا تغییــر آن ایفــا می کننــد. بــدون شــک هــر فرهنــگ و متدنــی مؤلفــه هایــی 
دارد کــه در حفــظ و پایایــی وگســرتش آن نقــش بســزایی دارد. بــدون شــک آثــار مانــدگار هــر فرهنــگ و متــدن 
از مهم رتیــن ایــن مؤلفــه هــا اســت؛ هــر، معــاری، نقاشــی، ادبیــات و علــوم مختلــف را می تــوان از جملــه ایــن 
آثــار برشــمرد. بــا نگاهــی نســبتاً عمیــق در پیشــینۀ خویــش و باز نگــری بــه فرهنــگ و متــدن رشقــی و اســالمی 
ــار  ــه آث ــر کســی پوشــیده نیســت ک ــری داد. ب ــز ت ــه نی ــن زمین ــوق را در ای ــم ف ــوان مفاهی ــن می ت ــن رسزمی ای
مانــدگار متصوفیــن  و عرفــا یکــی از اصلی رتیــن عوامــل حفــظ وگســرتش فرهنــگ ومتــدن اســالمی بــوده و هســت. 
ــا نگاهــی دوره هــای مختلــف تاریخــی پــس از اســالم و بررســی دقیــق اتفاقــات روی داده، می تــوان دریافــت  ب
کــه ایــن آثــار در بســیار از مــوارد در انتقــال دادن فرهنــگ اســالمی در بحرانی رتیــن اوضــاع، نقــش قابــل توجهــی 
ــن نســخ  ــان  ای ــار دانســت، در می ــن آث ــوه هــای برجســتۀ ای ــوان یکــی از جل ــد. نســخ خطــی را می ت داشــته  ان
منورالقلــوب از منونــه هــای درخشــان اســت؛ پــس بــر ماســت تــا بــا حفــظ و شناســایی دقیــق ایــن آثــار، نقــش 
خــود را در نگهــداری وگســرتش فرهنــگ و متــدن اســالمی ایفــا کــرده، آن را بــه نســل های بعــد انتقــال دهیــم. در 
ایــن تحقیــق ســعی شــده  اســت گامــی هــر چنــد کوچــک بــرای نزدیــک شــدن بــه ایــن هــدف متعالــی برداشــته 

شــود، ان شــاءالله مــورد قبــول درگاه حــق افتــد.

ــه  ــوت نشــینی« ب ــوان نادرســت »رســاله در روش ســلوک و خل ــا عن ــار ب ــک ب ــن، ی ــش از ای ــن رســاله پی ای
انضــام کاشــف االرسار، اثــر دیگــر مؤلــف، از طــرف مؤسســۀ مطالعــات اســالمی دانشــگاه تهــران  در ســال 1383 
بــه اهتــام هرمــان لندلــت چــاپ شــده اســت. ایــن کتــاب دارای 304 صفحــه اســت کــه بخــش اول آن بــه زبــان 
فارســی و شــامل 294 صفحــه، بخــش دوم آن بــه زبــان فرانســه و شــامل 109 صفحــه است.فهرســت بخــش اول 
بــه ایــن صــورت اســت؛ مقدمــه پنــچ تــا بیســت، کاشــف االرسار 1-68، پاســخ بــه چنــد پرســش 69-170، رســالۀ در 
ــوب( 109-152، فهرســت نام هــای کســان 153-154، فهرســت جاهــا 155،  روش ســلوک و خلوت نشــینی )منورالقل
فهرســت احادیــث و ســخنان بــزرگان 156-162، فهرســت اشــعار فارســی و عربــی 163-165، فهرســت اصطالحــات 
ــده- ــات آورده نش ــت آی ــات و فهرس ــاب تعلیق ــن کت ــواب 196. در ای ــا و ص ــدول خط ــات 166-195، ج و ترکیب

اســت. در تصحیــح ذکــر شــده، تنهــا از یــک نســخه انتقــاد شــده و حتــی نــام صحیــح رســاله هــم درســت بــه کار 
نرفتــه اســت؛ همچنیــن تعلیقــات، فهرســت آیــات و بررســی انتقــادی جامــع و کاملــی صــورت نگرفتــه اســت. از 
ــا  ــح ب ــن تصحی ــکات، ای ــن ن ــه ای ــا توجــه ب ــه نظــر می رســید. ب ــاب رضوری ب ــرای کت ــرتی ب ــح کامل  ــن رو تصحی ای
تکیــه بــر ســه نســخۀ خطــی )ترکیــه کتابخانــۀ دانشــگاه اســتانبول، مرکــز احیــای میــراث اســالمی قــم و فرانســه( 
انجــام شــده کــه نســخۀ اساســی آن متعلــق بــه قــرن نهــم هجــری اســت. در ضمــن نــام صحیــح کتــاب نیــز » 

منورالقلــوب« اســت.

فرضیه های پیش تحقیق 

1. نام اصلی کتاب اسفراینی، »منورالقلوب« است؛

2. رســالۀ منورالقلــوب کــه قبــالً بــا نــام رســاله در روش ســلوک و خلــوت نشــینی تصحیــح شــده بــود، بــه 
دلیــل پیــدا شــدن ســه نســخۀ خطــی دیگــر نیــاز بــه تصحیــح مجــدد دارد؛

3. نویسندۀ کتاب از مشهورترین عرفای سلسلۀ کربویه است؛
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4. آرای عرفانی نویسنده متأثر از اندیشه های بزرگان سلسلۀ کربویه است.

هدف از تحقیق

1. تصحیح انتقادی منت رسالۀ منورالقلوب؛

2. تحلیل محتوای رساله از لحاظ مطالب عرفانی؛

3. بازسازی منظومۀ فکری عبدالرحمن اسفراینی.

چه كاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟

1. استفاده از منت انتقادی ورسالۀ منورالقلوب برای پژوهشگران؛

2. شناخت منظومۀ فکری طریقۀ »کربویه«؛

3. تک نگاری زندگانی شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی.

بهره مندان از این تحقیق: )اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره(

1. استادان، دانشجویان و پژوهشگران رشته   های مطالعات عرفانی و ادبیات فارسی؛

2. کتابخانه های رسارس ایران و ترکیه.

جنبۀ جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

ایــن پژوهــش نخســتین بــار اســت کــه هویــت واقعــی کاشــف االرسار را بــا نــام حقیقــی آن، منورالقلــوب، 
ــه می کنــد. ــا حواشــی و تعلیقــات از کتــاب ارائ آشــکار و تصحیــح مجــددی ب

روش انجام تحقیق

از بیــن دستنویس ــهای رســاله، نســخۀ فرانســه بــه دلیــل کامــل بــودن و افتادگــی کمــرت نســبت بــه دو نســخۀ 
دیگــر بــه عنــوان اقــدم نســخ مبنــای کار قرارگرفــت و نســخه  هــای دیگــر در چندیــن مرحلــه بــا آن مقابلــه شــده، 
بــه دقــت ثبــت شــد و از میــان ضبط  هــای متفــاوت، ضبــط اصــح برگزیــده شــده، در مــنت جــای گرفــت. در حــوزۀ 
تصحیــح متن هــای فارســی و عربــی، عمدتــاً چهــار شــیوه بــه رســمیّت شــناخته شــده  اســت: تصحیــح بــر مبنــای 
نســخۀ اســاس، تصحیــح التقاطــی، تصحیــح بــه شــیوۀ بینابیــن و تصحیــح قیاســی. مــا در بررســی خــود تصحیــح 
بــر مبنــای نســخۀ اســاس را بــه عنــوان روش کار انتخــاب کردیــم. پــس از آن تحقیقــات گســرتده ای دربــارۀ زندگــی، 

رفتــار و عقایــد مؤلــف و فرقــۀ کربویــه بــه مقدمــۀ رســاله افــزود..
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فصل اول
سرگذشتی از زندگی اسفراینی
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 نام و نسب، خاندان، زادگاه، تاریخ تولد و تاریخ وفات
ــارم  ــن محمــد كَِرقــی اســفراینی روز دوشــنبه چه ــن محمــد ب ــن ابومحمــد عبدالرحــان ب   شــیخ نورالدی
شــوال 639 ق در خانقــاه منســوب بــه شــیخ ابوبكــر كتّانــی در روســتای كــرق در اطــراف شــهر اســفراین والدت 
یافــت. اســفراین یکــی از شــهر های اطــراف نیشــابور در اســتان خراســان امــروزی اســت.1 بنــا بــر اشــارات خــود 
ــوادۀ او هــم، اهــل  ــی خان ــزرگ شــد؛ یعن ــان ب ــواده هــای اهــل تصــوف و عرف اســفراینی، او از کودکــی در خان
تصــوف و خانقــاه بودنــد.2 دربــارۀ زمــان وفــات او، بنــا بــر آنچــه در منابــع آمــده اســت، نورالدیــن عبدالرحــان 
اســفراینی در شــب چهارشــنبه ســوم جــادی االول 717 وفــات کــرد و در بغــداد بــه خــاك ســپرده شــد. در مــورد 
ســال وفــات ایشــان اختــالف نظرهایــی وجــود دارد؛ امــا قــدر مســلم در ایــن میــان  _ بنــا بــر آنچــه در آثــار شــیخ 
عالء الدولــه ســمنانی، شــاگرد و مریــد برجســته ایشــان، آمــده  اســت _ ســال 717 ق صحیح ــرت بــه نظــر می رســد.3

كودكی، جوانی، نشو و منا، محیط زندگانی و سفرها 
  از مقدمــۀ منورالقلــوب می تــوان دریافــت كــه او قبــل از شــعبان 675 ق، یعنــی پیــش از ورود بــه بغــداد و 
خلــوت در »ربــاط درجــه« بــه ارشــاد صوفیــان مشــغول بــود. بعــد از ایــن تاریــخ، وی اغلــب در بغــداد مشــغول 
ارشــاد و دســتگیری مریــدان بــود و فقــط یــك ســفر بــه مكــه )پیــش از ســال 686 ق( داشــته و مدتــی نیــز مقیــم 

مدینةالســالم بــوده  اســت.4 

ــا جااللدیــن دســتجردانی، رئیــس اوقــاف عــراق،     عبدالرحمــن اســفراینی پیــش از ســال 689 ق مدتــی ب
صحبــت داشــته  اســت. در ربــاط »ســكینه« در ســال 689 ق شــیخ عالءالدولــه ســمنانی در شــونیزیه زیــر نظــر 
او بــه خلــوت نشــینی پرداختــه  اســت.5 بعدهــا در قســمت غربــی شــهر، خانقاهــی تأســیس منــود، همچنــان کــه 
از وصیت نامــۀ وی بــر می آیــد، ایــن خانقــاه گویــا هــان خانقاهــی اســت كــه اولجایتــو )خدابنــده( در ســال 709 

ق بــه او متلیــك کــرده بــود.

 در سال 712ق شیخ عالء الدوله دوباره در بغداد با اسفراینی دیدار کرد.

 آموزش های علمی، اساتید و شاگردان اسفراینی
  اســفراینی نخســتین تعلیــات خــود را نــزد والدینــش آموخــت. وی در هــان اوایــل، در خلوتخانــۀ شــیخ 
ابوبکــر کتانــی _کــه شــیخ احمــد جورپانــی در آنجــا بــه ارشــاد و تعلیــم مشــغول بــود _ حــارض می شــد. در ایــن 
اثنــا بــا درویشــی بــه نــام »پورحســن« آشــنا شــد. پورحســن موجبــات اشــتیاق و ارادت اســفراینی را بــه جورپانــی 
فراهــم منــود و بعــد از چنــدی قواعــد طریقــت را بــه طــور کامــل نــزد شــیخ احمــد جورپانــی آموخــت. اســفراینی 
بعــد از مــرگ پــدر و مــادرش راهــی نســا شــد و مبــادی طریقــت را از مریــدان شــیخ علــی الال آموخــت. همیــن 
ــه التســلیک و االجــالس فــی الخلــوه« را  آمــوزش باعــث شــد کــه وی در ســال 685ق/1277م کتــاب »فــی کیفی
تألیــف کنــد.6 وی در بغــداد کــه اقامتــگاه دائــم او بــود، بــه تجدیــد ســازمان و ادارۀ مراکــز صوفیــه می پرداخــت. 
اســفراینی در مــدت حضــور بیــش از چهــل ســاله در بغــداد یکــی از مراکــز مهــم سلســلۀ کربویــه را بــه وجــود 
آورد. اســفراینی تنهــا بــه امــور خانقاهــی و ارشــاد صوفیــان منــی  پرداخــت، بلکــه فعالیــت هــای سیاســی هــم 

1. ر.ک: لغت نامه دهخدا، 6/ 2322. 

2. ر.ک: دائره املعارف بزرگ اسالمی، 321/8-324؛ تذکره املشایخ، 316؛ کاشف االرسار، 15. 

3. ر.ک: سلسله االولیاء، 59؛ تذکره املشایخ، 316؛ کاشف االرسار، 15. 

4. ر.ک: روضات الجنان، 286/2؛ کاشف...،16-17؛ دائره املعارف بزرگ اسالمی 324-321/8. 

5. ر.ک: کاشف...،17؛ روضات الجنان، 286/2. 

6. ر.ک: کاشف...، 15: دائره املعارف بزرگ اسالمی، 321/8. 
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انجــام مــی  داد.7

  بعضــی بــزرگان کربویــه پیــش اســفراینی در بــارۀ طریقــت و ســیر و ســلوک آموزش ــهایی دیــده  انــد. مهــم-
ــد. از  ــم دی ــزد اســفراینی تعلی ــه ســمنانی اســت؛ وی در ســال 689 ق در شــونیزیه ن ــد وی عالءالدول ــن مری تری
جملــه شــاگردان و مریــدان معــروف اســفراینی عــالوه بــر ســمنانی می تــوان بــه عبدالســالم جنجــی، رشف الدیــن 
ســعد اللــه ســمنانی و جربائیــل خرم آبــادی اشــاره کــرد کــه در رشح عقایــد و طریقــت اســفراینی کوشــیده انــد.8 

مشایخ تصّوف، مریدان و خلفا )جانشینان(
اســفراینی در طریقــت پیــرو حــرت شــیخ احمــد ذاكــر جوزقانــی/ كورپانــی معــروف بــه »ســلطان 
ــربی  ــن ك ــم الدی ــیخ نج ــدان ش ــی الال از مری ــن عل ــیخ رضی الدی ــط ش ــی توس ــت. جوزقان ــوده اس ــن« ب الذاكری
اســت.9بنابراین، او یكــی از اقطــاب سلســۀ كربویــه اســت پــس از او، مقــام ارشــاد بــه حــرت شــیخ عــالء الدولــه 

ــیده اســت.10 ــمنانی رس س

اســفراینی در شــهر نســا بــا شــیخ عبــد اللــه نســایی دیــدار مــی کــرده و از ایشــان دو بــار تلقیــن ذكــر منــوده-
اســت.11 شــیخ عالءالدولــه ســمنانی در مــورد شــیخ عبداللــه می فرمایــد: » شــیخ نورالدیــن عبدالرحــان اســفراینی 
»خرقــه تــربك« از دســت شــیخ رشــیدالدین ابوعبداللــه محمــد بــن ابوالقاســم املقــری دارد و او از دســت شــیخ 
شــهاب الدین عمــر بــن محمدالســهروردی دارد و او از دســت عــّم خــود شــیخ ابــو نجیــب ســهروردی دارد_قــدس 

اللــه ارواحهــم«.12 

مكتب تصّوف
هــان گونــه كــه اشــاره شــد، شــیخ نورالدیــن عبدالرحــان اســفراینی بــا دو واســطه از اقطــاب سلســلۀ علویۀ 
كمیلیــۀ كربویــه اســت، ایــن طریقــت بــه نجالدیــن کــربی نســبت داده می شــود. نجالدیــن کــرب در ســال 540 
بــه دنیــا آمــد و از بــزرگان عــر خویــش، از جملــه بابافــرج در تربیــز، اســاعیل قیــر در خوزســتان و روزبهــان 

در مــر تعلیــم و آمــوزش دیــد.13

بــزرگان ایــن طریقــت آنچــه از ســیره، منــش و آداب اســتادان خویــش دریافتنــد، بــه كار بســتند و مریــدان 
را نیــز بــه آن امــر منودنــد.14 بــه طــور كلــی، آنچــه در ایــن مكتــب تصــوف بــدان پرداختــه می شــود، پاس داشــنت 
رشع مبیــن اســالم همــگام بــا ظهــور و منــود حقیقــت در طریقــت، بــه وســیلۀ گام نهــادن بــر جــاده و مســلك اهل 
بیــت)ع( اســت. زهــد رصف و پرهیــز خشــك و بــدون اندیشــه، آنچنــان كــه مرســوم ظاهرپرســتان اســت در ایــن 
اندیشــه راهــی نــدارد. در حقیقــت پرهیــزی مقبــول نظــر ایشــان اســت كــه جانبــداری خدای تعالــی در آن صــورت 
پذیــرد، وگرنــه پرهیــز بی اندیشــه و رصف، بــرای آنكــه اثبــات نفــس انســانی شــود، بــه هیــچ روی پذیرفتــه ایشــان 
نیســت. همچنیــن پرداخــنت بــه جنبــه هــای منحــول و برســاختۀ نوافالطونــی كــه بــا نــام عرفــان و اندیشــه هــای 

عرفانــی اســالمی از ادیــان و مذاهــب دیگــر وارد اســالم شــده اســت، نــزد ایشــان دیــده منــی شــود.15

7. ر.ک: روضات الجنان،286/2: دائرة املعارف بزرگ اسالمی، 324-321/8. 

8. ر.ک: کاشف...،15-19: حبیب السیر 455/3: دائرة املعارف بزرگ اسالمی، 324/8. 

9. ر.ک: روضات الجنان،300/2. 

10. ر.ک: دائرة املعارف بزرگ اسالمی، 8/ 321-324؛ کاشف...،17. 

11. ر.ک: کاشف...،47-42. 

12. ر.ک: تذکره املشایخ، 315؛دائرة املعارف بزرگ اسالمی، 8/ 324-321. 

13. الی الله، 21. اقرب الطرق - 

14. ر.ک: دائرة املعارف بزرگ اسالمی، 8/ 324-321. 

15. ر.ک: مکاتبات، 6؛ مکاتبات،8؛ منورالقلوب، 128. 
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گوشه ای از اندیشه های حرضت شیخ نور الدین اسفراینی در مكتب 
عرفانی او: 

ــل  ــی قائ ــر آن در ســیر و ســلوک اهمیــت فراوان ــه ذکــر و تأثی ــی اســت کــه ب ــه صوفیان  اســفراینی از جمل
اســت. وی در مــورد اهمیــت ذکــر می گویــد: »هیــچ كــس بــه حــق راه نیابــد، اال بــه مداومــت ذكــر16 «. ذکــر بــرای 
رســیدن بــه عــامل کشــف و شــهود رضوری اســت: » نتایــج حقایــق غیبــی جــز بــه وســیلۀ ذكــر بــه عــامل شــهود 
نپیونــدد17 « ؛ البتــه ذکــر دارای رشایــط و مقتضیــات زیــادی اســت؛ یکــی از آنهــا وضــو اســت: » و دوام وضــو، 

شــكر نعمــت وضــو و تــازه منــودن وضــو پــس از هــر خــواب18 «.

  اســفراینی بــه ذوق و شــوق درونــی، یعنــی ســلوک بــا ســوز و عشــق و درد تأکیــد دارد: »درد و طلــب و 
مقدمــه آن كــه پاكــی ســینه بــود از درون19«.

  صوفــی هرگــز نبایــد بــه علــم خــود مغــرور باشــد و افتخــار کنــد: »اگــر علــم اولیــن و آخریــن بــر مریــد 
جمــع شــود، بایــد كــه بــه گوشــۀ چشــم نیــز بــدان ننگــرد، چــرا كــه امتحــان حــق اســت20 «.

ــل  ــه تعطی ــد ب ــز معتق ــراوان دارد و هرگ ــد ف ــر رشیعــت تأکی ــه ب ــی اســت ک ــه صوفیان   اســفراینی از جمل
فرایــض و رشیعــت نیســت: »كار بــا كتــاب و ســّنت اســت21 «؛ » مریــد )اســپهبِد راه( بایــد راه طریقــت و ســختی 
هــای آن را بــا تقــرب و متابعــت حــرت محمــد مصطفــی )ص( متامــاً كنــار گــذارد22 «؛ »هــر كــه در راه مبانــد، از 

راه بــاز منانــد، در ره مانــی، بــه كــه ز ره وا مانــی23 «. 

  صوفــی بایــد پیوســته در فکــر ریاضــت نفــس باشــد: »هــر چــه بــر نفــس دشــوارتر، نــزد ایشــان پســندیده-
تــر24 «. اختصــاص بــه بندگــی خداونــد صوفــی را از تســلط نفــس و شــیطان دور نگــه می ــدارد: » چــون مــرد را 

خصوصیــت بندگــی حاصــل آمــد، نفــس و شــیطان را بــر او دســت منانــد25 «.

آثار 
ــی  ــار او باق ــه اســت و آنچــه از آث ــان رفت ــخ از می ــار حــرت شــیخ در طــول تاری ــی شــك بســیاری از آث ب
ــه از  ــزد او دارد. آنچ ــم ن ــب عل ــودن جان ــران ب ــی و بی ك ــظ، معن ــتواری لف ــی، اس ــان از پرمایگ ــه نش اســت، هم
مقدمــه آثــار او هویداســت، حــرت شــیخ فــی البداهــه بــه نــگارش مطلــب یــا كتــاب منی پرداخــت، بلكــه هــر 
کــدام از آثــار او بنــا بــه ســؤال و خواهــش مریدانــش نوشــته شــده  اســت.26 آنچــه تاكنــون در میــان فهرســت های 
ــالیان  ــه س ــت ک ــی اس ــوب کتاب ــود. منورالقل ــده، آورده می ش ــت ش ــان یاف ــای جه ــاب خانه ه ــهای كت دستنویس 
دراز در فهرســت کتــاب خانــه  هــای جهــان در خمــول و گمنامــی بــوده  اســت و اکنــون بــرای اول بــار اســت كــه 

ــود. ــق می ش ــایی و تحقی شناس

16. مکاتبات، 6. 

17. مکاتبات، 8.. 

18. مکاتبات، 6. 

19. مکاتبات، 6. 

20. مکاتبات، 13. 

21. مکاتبات، 13. 

22. مکاتبات، 15. 

23. مکاتبات، 16. 

24. منور القلوب، 121. 

25. منور القلوب، 128 

26. ر.ک: مکاتبات )صفحات زیاد(؛کاشف...، 8. 
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ــه رســاله ای  ــد، ب ــح می نمودن ــاب ارزشــمند كاشــف االرسار را تصحی ــه کت ــی ك ــت، هنگام ــان لندل ــرت هرم دك
موجــز در انتهــای آن كتــاب بــر می خورنــد كــه توســط كاتــب عنــوان »رســاله در روش ســلوك و خلــوت نشــینی« 
ــه از مولــف  ــود )و ن ــوان فرعــی كــه از آن كاتــب ب ــا هــان عن ــود. ایشــان ایــن رســاله را ب ــه آن داده شــده ب ب

كتــاب( بــه چــاپ رســاندند.27 

ــۀ  ــی كتابخان ــای فارس ــردن كتاب ه ــت ك ــن فهرس ــو، درحی ــام الدین آق س ــرت حس ــبحانی و دك ــق س ــرت توفی دك
دانشــگاه اســتانبول، پــس از كاشــف االرسار بــه كتابــی بــا عنــوان “منورالقلــوب” برخوردنــد و بــدون آنكــه آغــاز و 
انجــام ایــن كتــاب را بــا كاشــف االرسار و رســالۀ روش ســلوك و خلــوت نشــینی تطبیــق دهنــد، آن را در فهرســت 
كتابخانــه وارد منودنــد. ایــن خطــا از طریــق فهرســت ایشــان در فهرســتوارۀ كتاب هــای فارســی اســتاد منــزوی نیــز 

وارد شــد، و منورالقلــوب اثــری تلقــی شــد كــه تــا كنــون شــناخته شــده نبــود.

1-( كاشف االرسار
 كتــاب بــا حمــد و ســپاس خداونــد آغــاز می شــود؛28 موضــوع آغازیــن كتــاب ســؤال بــرادری دربــارۀ حجــب 
ــا ایــراد احادیــث و آیــات، بــه توضیــح ایــن مطلــب  نورانــی و ظلانــی اســت29 كــه حــرت شــیخ اســفراینی ب
ــت  ــت و واحدی ــت احدی ــی آن صف ــود؛30 و در پ ــلوك آورده می ش ــیر و س ــای در س ــس از آن مقدمه  ــردازد؛ پ می پ
خداونــد بیــان می شــوند؛31 ســپس دربــاره اخــالص و عالمــت تصدیــق دل ســخن گفتــه مــی شــود؛32 در پــی ایــن 
موضــوع بــه ایــان و رشایــط حصــول آن؛33 و منازلــی كــه در »ســیر فــی اللــه« طــی می شــود، پرداختــه می شــود.34 

دربــارۀ روح و قالــب؛35 و چگونگــی پدیــد آمــدن قلــب و نفــس نیــز در كتــاب مطالبــی ذکــر شــده  اســت.36

بنــدگان  از  بنده ــای  بــر  كــه  می دانــد  از طــرف خداونــد  عنایتــی  را  حــرت شــیخ ســلوك محبّــت 
می گیــرد؛38                                                                                                                 كاســتی  نیّــت  نــور  پرتــو  ناجنــس  مــردم  بــا  مخالطــت  و  می كنــد؛37  افاضــه  خویــش  خــاص 
ایشــان در یــك رویــای راســتین، حــرت محمــد مصطفــی )ص( را در خــواب می بینــد و از دســت مبــارك ایشــان 
ــد  ــرت محم ــه ح ــب ب ــه از دو جان ــر، ك ــن ذك ــت و تلقی ــت خدم ــوند.39 یاف ــل می ش ــت نائ ــت والی ــه دریاف ب

ــد؛40  ــا ش ــیح )ره( اعط ــرت ش ــه ح ــه ب ــود ك ــر ب ــی دیگ ــی و اكرام ــود، انعام ــل ب ــی )ص( مسلس مصطف

   در ادامــۀ کتــاب حــرت شــیخ بیــان می کنــد ســلوك راه، بســته بــه میــزان عشــق مریــد اســت. چنــان كــه 
اشــاره می كنــد چنــدان كــه ســالك را عشــق بیشــرت، درد طلــب آن حرتــش بیشــرت،41 عشــق را نــاری اســت كــه 
ــا  اربــاب طریقــت آن را آتــش عشــق گوینــد.42 پــس از آن پاســخ بــه چنــد پرســش و تعبیــر چنــد خــواب و روی

27. ر.ک: کاشف...،152-111. 

28. ر.ک: کاشف...، 1 

29. ر.ک: هان، 2 

30. ر.ک: هان، 3 

31. ر.ک: هان، 3 

32. ر.ک: هان، 3 

33. ر.ک: هان، 5 

34. ر.ک: هان، 6 

35. ر.ک: هان، 7 

36. ر.ک: هان، 8 

37. ر.ک: هان، 13 

38. ر.ک: هان، 16 

39. کاشف...، 17  

40. ر.ک: هان، 25 

41. ر.ک: هان، 38. 

42. ر.ک: هان، 39. 
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ذكــر شــده  اســت كــه ظاهــرًا از كاشــف االرسار جــدا هســتند و رســاله هایــی مجــزا بــه شــار می رونــد. پــس از 
ایــن امــر ذكــر طبقــات آســان روحانیــات و ذكــر طبقــات زمیــن بریّــت43  بــه میــان می آیــد. در پایــان كتــاب 
)همچــون جای جــای درون آن( مناجاتــی بســیار شــیوا و بلیــغ آمــده كــه حســن ختامــی بــر ایــن كتــاب اســت.

2-( نامه ها
ــه  ــده از مجموع ــمنانی، برگزی ــه س ــیخ عالءالدول ــفراینی و ش ــان اس ــن عبدالرح ــیخ نورالدی ــات ش مكتوب
»رســائل النــور فــی شــائل اهــل الــرور.« بخــش اول كتــاب شــامل هشــت مكتــوب اســت. قابــل ذکــر اســت 
نامــه  هــای حــرت شــیخ نور الدیــن اســفراینی بــه دســت حــرت شــیخ عالءالدولــه ســمنانی گــرد آوری شــده 
کــه  حــاوی موضوعــات عرفانــی مثــل طلــب و واردات و... اســت. بخــش دوم کتــاب جــواب نامــه هــای دیگــران  

از جملــه شــاگردان اســت.

3-( منّورالقلوب

الف(  عنوان كتاب

ــخه  ــش نس ــوه)در هام ــی الخل ــالس ف ــلیك و االج ــه  التس ــی كیفی ــتانبول(، ف ــخۀ اس ــوب )در نس    منورالقل
ــا(. ــز احی ــی مرك ــخۀ عكس ــوت )در نس ــاله در خل ــه( و رس فرانس

ب( نسخه  شناسی كتاب

   الــف( كتابخانــه ملــی فرانســه )5، ب132-16الــف 111Lras(. عالمــت اختصــاری ایــن نســخه F  اســت. 
ایــن نســخه از لحــاظ کامــل بــودن نســخه، افتادگــی کمــرت داشــنت و بــه علــت نظــم صفحــات، بــر دیگــر نســخ 
ــه  ــر ب ــۀ اســتانبول قدیم ت ــا وجــود آنکــه نســخۀ کتابخان ارجــح اســت. از همیــن رو آن را اســاس قــرار دادیــم، ب
ــه  ــی فرانس ــۀ مل ــخه در كتابخان ــن نس ــت. ای ــخه داش ــن نس ــه ای ــبت ب ــا نس ــی برتری ه ــید، و برخ ــر می رس نظ
نگهــداری می شــود. مــنت آن روان و واضــح اســت. در هــر صفحــه 14 ســطر وجــود دارد و تاریــخ كتابــت نــدارد.     

   ب( كتابخانــۀ دانشــگاه اســتانبول )شــاره1079(. عالمــت اختصــاری ایــن نســخه در نســخه بدل هــا I  اســت. 
ایــن نســخه در یــک جلــد بــا عنــوان نســخۀ خطــی دوم در کتابخانــۀ دانشــگاه اســتنابول نگهــداری می شــود. ایــن 
نســخه از لحــاظ  قدمــت تاریخــی کهن ــرت بــه نظــر می رســد. در ایــن نســخه در اکــر مــوارد »دال« معجــم بــه صــورت 
ــات  ــان آن افتادگــی دارد. از خصوصی ــا در پای ــه صــورت »ج« نوشــته شــده اســت؛ ام »ذال« آمــده اســت و »چ« ب
مهــم ایــن نســخه ، ذکــر شــدن نــام اصلــی کتــاب »منورالقلــوب« اســت کــه در نســخ دیگــر وجــود نــدارد. همچنیــن 
عناویــن فصــول در ایــن نســخه فارســی اســت کــه بــا نســخه هــای دیگــر تفــاوت دارد. در هــر صفحــۀ آن 13 ســطر 
ــه بعــد از  ــخ آن ب ــخ کتابــت نســخه مشــخص نیســت؛ امــا تاری وجــود دارد. نوشــتۀ آن واضــح و روان اســت. تاری
قــرن نهــم و دهــم  منی رســد. برخــی از کلــات تقریبــاً نامشــخص آن، از ســوی فــرد یــا افــراد نامعلومــی بــا جوهــر 
و خــودكار آبــی و بــه نــدرت قرمــز رنــگ مشــخص تر شــده  اســت. رســالّخط نســخۀ اســتانبول ایــن خصوصیــات را 
دارد:  واج »آ« بــه صــورت »ا« ، واج »دال« بــه صــورت »ذال«، واج »گ« بــه صــورت »ک«، واج »چ« بــه صــورت »ج«، 

»اســت« و حــروف اضافــه »بــه و را« اغلــب چســبیده بــه کلــات نوشــته شــده اســت.

ــن نســخه هــم  ــن نســخه  M اســت. ای ــم 2902(. عالمــت اختصــاری ای ــم )فیل ــرتاث ق ــای ال پ( مركــز احی
تاریــخ کتابــت دارد وهــم کامــل اســت. شــاره کتابــت آن  2902 می باشــد. تاریــخ کتابــت ایــن نســخه مــاه محــرم 
1279 اســت. جدیــد تریــن نســخ کتــاب »منورالقلــوب« ایــن نســخه اســت. میــان ایــن نســخه و نســخه فرانســه 
ــرتاث  ــای ال ــز احی ــن نســخه در مرک ــاره شــده اســت. ای ــدان اش ــا ب ــه درنســخه بدل ه ــباهت هایی وجــود دارد ک ش

43. ر.ک: هان، 41. 
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قــم نگهــداری می شــود. در هــر صفحــه 15 ســطر وجــود دارد و مــنت آن بــه خــط نســتعلیق نوشــته شــده اســت. 
بایــد توجــه داشــت کــه معمــوالً مذهــب کاتبــان در نســخه بــرداری تأثیــر می گــذارد. ایــن امــر در ایــن نســخه از 
منورالقلــوب نیــز مشــاهده می شــود؛ چنــان کــه کاتــب شــیعۀ ایــن نســخه، در برخــی مــوارد در نســخه بــرداری 
 : I و Fکتــاب دخــل و تــرف کــرده اســت؛ دخــل و تــرف کاتــب در مــوارد زیــر کامــالً مشــخص اســت: نســخه

»و ســالمه علیــه«، نســخه M : »علیــه و آلــه«

   در نســخۀF و I آمــده اســت: »عایشــه رضــی اللــه عنهــا  مــی گویــد... «؛ ولــی در نســخۀ  M »عایشــه رضــی 
اللــه عنهــا« حــذف شــده و فقــط »مــی گویــد« )س49 /77 : ص 6 / 77 (باقــی مانــده اســت.

کاتــب نســخۀ M همچنیــن برخــی از جمــالت معرتضــه مثــل »رضــی اللــه عنهــم« و »قــدس اللــه ارواحهــم« 
ــل  ــرآن قائ ــرای ق ــژه ای ب ــن احــرتام وی ــد، حــذف کــرده اســت. کاتــب همچنی ــه کار می ربن ــاً ســنیان ب را کــه غالب
اســت، بــه گونــه ای کــه در همــۀ مــوارد “قــرآن” را قبــل از “حدیــث” می ــآورد؛ مثــالً درنســخۀF و I آمــده اســت: 
»حدیــث و قــرآن منــی آرنــد«  س 69؛ ولــی در نســخه  M “ در قــرآن و حدیــث” نوشــته شــده اســت. رســالخط 
نســخۀ مركــز احیــاء الــرتاث قــم ایــن خصوصیــات را دارد: تکواژ هــای » مــی، بــه، ایــن، هــا، اســت، را« معمــوالً 
چســبیده به کلات نوشــته شــده  اســت. در نســخه شناســی M از F  در I ،743 از  F  239 و M  - I - F از کتاب 

دکــرت هرمــان 859 جــا و M- I  از I- F ، 836 F از M- F ، 659 M از I 189 جــا تفــاوت دارد. 

ج( محتوای كتاب

حــرت شــیخ كتابــی در هشــت بــاب، در كیفیــت ســلوك جهــت اســتفاده خــاص و عــام تصنیــف می كنــد و 
بــه جهــت تــربك از كلــات شــیخ خویــش حــرت رضی الدیــن علــی الال  نیــز در آن بهــره می ربنــد.44 فصــول كتــاب 

از ایــن قــرار اســت:

»الفصل االول فی فضیلة االنسان«؛

»الفصل الثانی فی حقیقة خلق االنسان و املراد فیه«؛

»الفصل الثالث فی سلوك الصوفیه و قواعد مذهبهم«؛

»الفصل الرابع فی كیفیة تحصیل جمعیه القلب«؛

»الفصل الخامس فی رشایط آداب الذكر و هو مرتب علی قسمین«؛

»الفصل السادس فی فضیلة من یخدم الصوفیه«؛

»الفصل السابع فی جواب املتعّنت و املنكر فیهم«؛

»الفصل الثامن فی جواب من ساله عا الفائدة فی ترك الدنیا و اآلخره45 «.

    الفصــل االول فــی فضیلــه االنســان: پــس از بیــان برتــری آدمــی بــر دیگــر آفریــدگان؛46 بــه بیــان لطــف 
ــی  ــی ف ــان می شــود.48 الفصــل الثان ــد بی ــی ســخنی چن ــط بندگ ــردازد؛47 در رشای ــی پ ــد م ــوازی خداون ــده ن و بن
ــه در  ــد، بلك ــت منی آی ــان راس ــی آدمی ــاالی متام ــر ب ــت ب ــف و خلع ــه: تری ــراد فی ــان و امل ــق االنس ــة خل حقیق
حــق بســیاری از آنــان نیــز فرمــوده )اولئــك كاالنعــام بــل هــم اضــل(؛49 مــراد از خلقــت آدمــی معرفــت ذات و 

44. ر.ک: منور القلوب، 112. 

45. هان، 113-112. 

46. ر.ک: هان، 113. 

47. ر.ک: هان، 114. 

48. ر.ک: هان، 115. 

49. ر.ک: هان، 116. 
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صفــات خداونــدی اســت؛50 در پــی ایــن مطلــب، آدمــی بــه معــدن آهــن مثــل زده مــی شــود كــه چــون تربیــت 
ــد و  ــل می آی ــی حاص ــت باری تعال ــده را معرف ــه بن ــت ك ــورت اس ــن ص ــد؛51 در ای ــی می رس ــام آینگ ــه مق ــد ب می یاب
چــون معرفــت حاصــل شــد پــای در بادیــۀ طلــب مــی نهــد؛52 ســپس از انتهــای ارادت و ابتــدای والیــت ســخن 
بــه میــان می آیــد؛53 و مطالــب پــس از آن  رخ می نایــد. الفصــل الثالــث فــی ســلوك الصوفیــه و قواعــد مذهــب 
هــم: در ایــن فصــل دربــارۀ آداب پــرورش صوفیــان صحبــت بــه میــان مــی آیــد؛54 و اینكــه اشــتقاق اســم صوفــی 
از كجاســت؛55 و آداب و روش ایشــان بنــا بــر قانــون متابعــت رشیعــت باشــد؛56 امــا ســیر و ســلوك ایشــان مبنــی 
ــد از طریقــت می خســپد، وی را ســلوك دســت ندهــد؛58  ــر جــادۀ طریقــت مصطفــوی باشــد؛57 مــادام كــه مری ب
اشــتقاق اســم صوفــی از اصحــاب صّفــه؛59 در ایــن فصــل ســند خرقــه ایشــان بــا ســه واســطه بــه حــرت نجــم 
ــع فــی  ــه اســت60 «. الفصــل الراب ــی گفت ــن معن ــن كــربی از ای ــا نجــم الدی كــربی می رســد: »شــیخ شــیخ شــیخ م
كیفیــه تحصیــل جمعیــه القلــب: برخــورداری از خالصــۀ دیــن تنهــا بــه جمعیــت دل حاصــل می شــود،61و در بیــان 
ذكــر،62 و اینكــه ذكــر “ال الــه اال اللــه” قــالوز راهــروان اســت؛63 الفصــل الخامــس فــی رشایــط آداب الذكــر و هــو 
ــس از آن.  ــب پ ــده دهــد؛64 و مطال ــا فای ــه جــای آورده شــود ت ــه بایســتی ب ــی ك ــی قســمین: در آداب ــب عل مرت
الفصــل الســادس فــی فضیلــه مــن یخــدم الصوفیــه: در ایــن بخــش بیــان شــده اســت كــه »مجالســتهم مــن اخــالق 
الصادقیــن«؛65 و ســبب آفرینــش، طاعــت دانســته شــده  اســت.66 الفصــل الســابع فــی جــواب املتعّنــت و املنكــر 
ــی  ــده اســت؛67 و حــرت محمــد مصطفــی طبیب ــان آم ــن فصــل جــواب بعضــی منكــران و متعنت ــم: در ای فیه
حــاذق معرفــی شــده انــد كــه داروی همــه دردهــا نــزد ایشــان اســت؛68  فصلــی هــم در بیــان آنكــه بــی شــیخ راه 
تــوان رفــت یــا نتــوان رفــت؛69 الفصــل الثامــن فــی جــواب مــن ســاله عــا الفائــده فــی تــرك الدنیــا و اآلخــره: در 
آغــاز ایــن فصــل بیــان شــده  اســت كــه نزدیــك اربــاب حقیقــت و خداونــدان شــناخت و معرفــت فــرق نیســت 
در تــرك میــان دنیــا و آخــرت؛70 و اینكــه در قیامــت همــه مشــغول بــه قیامت انــد و كســی بــه خویــش مشــغول 

نیســت؛71 و ســابقان، مقربــان حــرت الوهیت انــد كــه خــدا را جــز از بهــر او عبــادت نكــرده باشــند؛72 

50. ر.ک: هان، 116. 

51. ر.ک: منور القلوب، 117-116. 

52. ر.ک: هان، 117. 

53. ر.ک: هان، 118. 

54. ر.ک: هان، 120. 

55. ر.ک: هان، 120. 

56. ر.ک: هان، 120. 

57. ر.ک: هان، 120. 

58. ر.ک: هان، 121. 

59. ر.ک: هان، 121 

60. هان،123.  

61. ر.ک: هان، 123. 

62. ر.ک: هان، 123. 

63. ر.ک: هان، 126. 

64. ر.ک: هان، 128. 

65. ر.ک: منورالقلوب، 139. 

66. ر.ک: هان، 141. 

67. ر.ک: هان، 144. 

68. ر.ک: هان، 145. 

69. ر.ک: هان، 147. 

70. ر.ک: هان، 149. 

71. ر.ک: هان، 150. 

72. ر.ک: هان، 151. 
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فصل دوم
متن تصحیح شده   رسالۀ

منورالقلوب

رساله در روش سلوك و خلوت نشینی

یا

»فی كیفیه التسلیك و االجالس فی الخلوه«

از

نورالدین اسفراینی73

M - : I 73. بسم الله الرحمن الرحیم
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ــوۀ  ــرون آورد، و می ــت ]را[74 بی ــكوفۀ طاع ــادت ش ــۀ عب ــه از غنچ ــدی را ك ــر خداون ــپاس م ــكر و س )1( ش
ــف  ــه لطای ــت ب ــاِد75 بّری ــت را در ظلمــِت  نه ــور محبّ ــد، و ن ــت از وی ظاهــر گردانی ــاد عنای ــه ب معرفــت را ب
ــه صمصــام  ــون را ب ــات ك ــداح رشاب78 جــال بخشــانید، وتعلّق ــّذت اق ــان77 را ل ــاد،76  و ارواح محب ــت بنه هدای
ــور و ظلمــت در اطــوار بّریــت، و  ــان ن ــه هــم آورد می ــد، و ب ــده گردانی ــان بّری جــالل از دل79 دوســتان و محبّ
روشــن گردانیــد حقیقــت آن انــوار80 بــه دقایــق طریقــت، و مــرح81 گردانیــد ســینۀ پــاك ایشــان را بــه ذكــر و 
ــر خالصــۀ  ــوات82 ب ــه اوج والیــت. و صــد هــزار درود و صل خلــوت، و بركشــید ایشــان را از حضیــض بریــت ب
مخلوقــات و زبــدۀ موجــودات، محمــد مصطفــی، علیــه مــن الصلــوات مــا الیحصــی،83 و مــن التحیــات عــدد الرمــل 
و الحصــی؛ آن محمــدی كــه براســتی دعــوت او همــه هســتی گواهــی دادنــد، حتــی الحجــر و املــدر، و84 منشــور 
رســالت بــه دســت او نهادنــد،85 كــا قــال:86 »األســود و األحمــر«؛ و بــر اهــل بیــت و اصحــاب او مــن املهاجریــن 

و االنصــار و التابعیــن االبــرار، رضــی اللــه عنهــم بإحســان!

)2( پیــش از ایــن بــه هــر وقتــی از اوقــات جمعــی دوســتان دینــی و بــرادران حقیقــی ازیــن ضعیــف التــاس 
می كردنــد كــه از بهــر ایشــان كلمه ــای چنــد از آداب صوفیــه در قلــم آیــد كــه اصحــاب ســلوك را معاونتــی87 باشــد 
كــه بــدان از نفــس امــاره خــالص یابنــد،  ان شــاءالله تعالــی،88  و خــود را بــر جــادۀ متابعــت رشیعــت و طریقــت 
بدارنــد، كیــد نفــس مهــوس89 و شــیطان موســوس بشناســد90 و بــا ایــن دو مــكار ســتیزه كار نیامیزنــد و از لــذات و 
شــهوات دنیــاوی91 بپرهیزنــد و از اینهــا پنــاه بــه حــرت رحــان و درگاه ســبحان برنــد. ایــن ضعیــف می خواســت 
كــه بــه وفــای ایشــان قیــام منایــد و بــر قضیــۀ » اذ لــكل ذي حــق حقــه « حــق بــه مســتحق رســاند و تشــنگان 
بادیــۀ طلــب را رشبتــی چشــاند، امــا وقتــی الیــق ایــن حــال دســت منی ــداد، از بهــر آنكــه ایــن ضعیــف را جمعــی 
صوفیــان عالیــه بودنــد كــه وجــوب نفقــه و كســوۀ ایشــان بــر ایــن ضعیــف بــود. الجــرم جمعیتــی بــا فراغــت  
دســت منی ــداد و فرصتــی92 درخــور میــر منی شــد، و از اوقــات و ســاعات وقتــی مناســب منی افتــاد؛ تــا كــه بــاری، 
ســبحان تعالــی، ایــن ضعیــف را بــه نیــات خیــر بــه زیــارت تربــت مشــایخ و طــواف كعبــه  برانگیخــت، و ایــن93 
ضعیــف بــا جمعــی اصحــاب بــر آن نیــت ســفری بعیــد در پیــش گرفــت. و هــر جــای94 می رســید كــه مقربــی از 

-M  : I 74. را

M نهاد ظلمت :  I .75

M هدایت نهاد : -I .76

I محیا :  M 77. محبا

I  : -M 78. رشاب

I  : -M 79. دل

I نور :  M 80. انوار

M رشح :  I 81. مرح

I صد هزار در روزی و صلوات :  M  82. صد هزار درود و صلوات

M صلی الله علیه و آله و سلم علیه من الصلوات ما ال یحصی  :  I 83. علیه من الصلوات ما ال یحصی

84. و I  : -M ) و منشور(

M دادند :  I 85. نهادند

I حتی :  M 86. كا قال

 I معاونی :  M87. معاونتی

M ان شا الله :  I88. ان شا الله تعالی

  I : -M 89. مهوس

M امان یابند :  I90. بشناسد

M شهوات دیو : I 91. شهوات دنیاوی

M فراغ و فرصتی :  I 92. فراغت دست منی داد و فرصتی

 I پس این :  M93. و این

M جا :  I94.  - جای
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مقربــان حــرت بــاری، ســبحانه تعالــی،95 مدفــون همــی  یافــت،  بــه تربــت او تقــرب می نمــود و رشط زیــارت بــه 
جــای96 می ــآورد و از روح پــاك ایشــان همــت طلــب می كــرد؛ تــا كــه رســید بــه شــهر بغــداد، كــه دارالخالفــه بــوده 
اســت، و در آن خطــۀ مبــارك97 بــزرگان و مشــایخ وطــن داشــته انــد. پــس ایــن ضعیــف بــر خــود الزم و واجــب 
دانســت بــه رس روضــۀ هــر یكــی از ایشــان شــدن و از روح مقــدس ایشــان بــه همــت مــدد خواســنت، تــا بــه حــق 
اقــدام وفــا كــرده باشــد و حقــوق زیــارت ایشــان بــه جــای آورده باشــد.98  چــون آن وظیفــه بــه امتــام رســید، بــاری، 
ســبحانه و تعالــی، بــه بــركات همــت ایشــان ایــن ضعیــف را توفیــق داد، تــا در موضعــی كــه آن را »ربــاط درجــه« 
گوینــد،99  در دهــم مــاه شــعبان ســنۀ خمــس و ســبعین و ســتائه، خلوتــی بــر قانــون مشــایخ طریقــت، بــر آن 
رشیطــه100 كــه از حــرت نبــوت بدیــن ضعیــف رســیده بــود،  بنشســت و بــه بــركات آن101 بــزرگان و مشــایخ چند 
كارهــا دســت داد و بســیار فتوح هــای غیبــی روی منــود و فراغتــی بــا جمعیــت حاصــل آمــد. پــس ایــن ضعیــف 
بــه توقعــات ایــن102 بــرادران حقیقــی قیــام منــود و ایــن كلمــه چنــد103 در قلــم آورد ]و آن را منورالقلــوب نــام 
نهــاد[104 بــر هشــت فصــل،105  تــا خــاص و عــام را از آن مایــده106 فایــده باشــد؛ و نیــز هــر جایــی بــر ســبیل تــربك 
از كلــات شــیخ خویــش، رضــی امللــه والدیــن علــی ال ال، قــدس اللــه روحــه العزیــز، لفظــاً بــه لفــظ درج كــرد. 
آن گاه از بــاری، ســبحانه و تعالــی،107  در خواســت تــا زفــان108 قلــم ایــن ضعیــف را از زلــل و خلــل نــگاه دارد، و 
طالبــان ایــن كلــات را زیادتــی و توقــی بــه حــرت كرامــت كنــد، و ذوقــی و شــوقی در دل بیفزایــد،109 و طلــب 
ایــن معنــی در دل بجنبانــد، و از كلــات دیــن و درجــات اهــل یقیــن برخــورداری متــام بــه110 حاصــل گردانــد، و بر 
ایــن111 عاجــز شكســته رحمــت كنــد، ان شــاءالله تعالــی؛ و صلــی اللــه علــی محمــد و آلــه الطیبین الطاهریــن!112 

الفصل االول فی فضیله االنسان؛113 

الفصل الثانی فی حقیقة خلق االنسان و املراد فیه؛114 

الفصل الثالث فی سلوك الصوفیة و قاعد مذهبهم؛115 

الفصل الرابع فی كیفیه تحصیل جمعیه القلب؛116 

M حرت الله تعالی :  I 95. حرت باری سبحانه تعالی

M جا :  I 96. جای

M پاك :  I 97. مبارك

M به جای آورده بود : I 98. گذارد

99. گویند M  : می گویند

I رشط :   M 100. رشیطه

M این :   I 101. آن

M توقعات آن :  I 102. توقعات این

M چند كلمه :  I 103. كلمه چند

I : - F : - M 104. و آن را منورالقلوب نام نهاد

I مبنی بر هشت باب چنان كه :  M 105. بر هشت فصل تا

I : M - : 106. مایده

I  : - M 107. و تعالی

M زبان :   I 108. زفان

M ترقی و ثوقی در دل بیفزاید : I 109.  - وثوقی به حرت كرامت كند و ذوق و شوقی در دل بیفزاید

I :  : - M 110. به

M برین :  I 111. بر این

I  : - M 112. الطیبین الطاهرین و اصحابه الذاكرین

I باب االول در فضیلت آدم و آدم زاد :  M 113. الفصل االول فی فضیلۀ االنسان

I باب دوم در مقصود آفرینش در مسیت او جل و جالله : M 114. الفصل الثانی فی حقیقه خلق االنسان

I باب سوم در روش صوفیان و قانون مذهب انسان : M 115.  - الفصل الثالث فی سلوك الصوفیه و مذهبهم

I باب چهارم در جمعیت در به دست آوردن : M 116. الفصل الرابع فی كیفیۀ تحصیل جمعیۀ القلب
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الفصل الخامس فی رشائط آداب الذكر و هو مرتب علی قسمین؛117 

الفصل السادس فی فضیلة من یخدم الصو فیه؛118 

الفصل السابع فی جواب املتعنت و املنكر فیهم؛119 

الفصل الثامن فی جواب من ساله عا الفائده فی ترك دنیا و اآلخره.120

الفصل االول فی فضیله االنسان121
 )3( بــدان كــه خداونــد، ســبحانه122 و تعالــی، خالیــق را كــه  بیافریــد بعضــی را بــر بعضــی فضــل نهــاد، و 
ــات بركشــید و  ــر كل مخلوق ــد، و وی را ب ــف آفری ــی كثی ــد، از مشــتی خــاك ظلان ــه بیافری ــزاد را ك آدم و آدمی 
مــرف و مكــرم حــرت خــود گردانیــد، چنــان كــه در كالم مجیــد خــود بیــان فرمــوده اســت، قولــه تعالــی: »و 
لقــد كرمنــا بنــی آدم«؛ و جمعــی حیوانــات را بیافریــد و مســخر وی گردانیــد، تــا ســبب صــالح معــاش و معــاد 
ــز  ــون«؛ و نی ــد، كــه »فمنهــا ركوبهــم و منهــا یاكل او123 گــردد و زینــت و ركــوب و قــوت او بدیشــان حاصــل آی
كشــتی را بیافریــد و ایشــان را بــه معرفــت دقایــق مالحیــت شناســا گردانیــد، تــا در آب نیــز كشــتی می راننــد و 
بــه مقصــود و مطلــوب دینــی و دنیــاوی می رســند، چنــان كــه ایــن معنــی را124 بیــان می فرمایــد كــه: »و حملناهــم 
فــی  الــرب و البحــر«؛ و رزق ایشــان كــه داد، پــاك داد و لطیــف، نــه چــون دیگــر حیوانــات، غلیــظ و كثیــف، چنــان 
ــر بســیاری از127 خالیــق فضــل نهــاد،128 كــه: »و  كــه125 می فرمایــد:126 »و رزقناهــم مــن   الطیبــات«؛ و ایشــان را ب

فضلناهــم علــی كثیــر ممــن خلقنــا تفضیــال«.

)4( زهــی لطــف و بنــده نــوازی آفریــدگار، كــه بنــده را از قطــره »مــاٍء مهیــٍن« بیافرینــد و بــر رس چندیــن 
ــت رســاند  ــدان مرتب ــگاه وی را ب ــه جــای آرد،130 آن ــن احســان در حــق وی ب ــر كشــد129 و چندی ــق ب هــزار خالی
ــا،  ــار خدای كــه مقــرب حــرت او شــود، چنــان كــه می فرمایــد:131 »والســابقون الســابقون اوالئــك املقربــون«. ب
ایــن چــه بنــده نــوازی اســت، كــه از جــالل پــاك در حــق ایــن مشــتی خــاك یــاد می كنــی و بــه آب زالل عنایــت 
بــه كرامــت خودشــان می پرورانــی، و بــه نــوازش ایــن تریــف جاعتــی نحیــف ضعیــف را بــه الطــاف عنایــت 
اضافــت بــه خــود می كنــی و بــارگاه رأفــت و رحمــت پنــاگاه132 ایشــان می ســازی، كــه »یــا عبــادي الخــوف علیكــم 
الیــوم و ال انتــم تحزنــون« و از رشاب خانــۀ فضــل خــود رشاب طهورشــان می چشــانی، كــه »و ســقاهم ربهــم رشابــاً 

    I باب پنجم در رشایط آداب كشتی و كروان مرتب بر دو فضل      M 117. الفصل الخامس فی رشائط آداب الذكر و هو مرتب علی فصلین

I باب ششم در حق فضیلت كسی كه به حق ایشان قیام مناید : M : F 118.  - الفصل السادس فی فضیلۀ من یخدم الصوفیه

I باب هفتم در جواب جمعی متعنتان و منكران : M 119. الفصل السابع فی جواب املتعنت و املنكر فیهم

120. الفصل الثامن فی جواب من سئل عنه ما الفائدۀ فی ترك الدنیا و اآلخرۀ M : باب هشتم در سوال كه كرده اند در طریقت ترك 

  I دنیا و آخرت كردن سبب چیست ؟

I باب اول در فضیلت آدم و آدم زاد :  M 121. الفصل االول فی فضیلۀ االنسان

I   : - Mكه  /I  : - M 122. سبحانه

M معاد وی :  I 123. معاد او

I : -M - : 124. را

  I  : -M 125. چنان كه

M فرمود :  I 126. می فرماید

M : -F : -I 127. از

M داد :  I 128. نهاد

M بركشید :  I 129. بر كشد

M آورد :  I 130. آرد

M بیان فرمود :  I 131. می فرماید

M پیام گاه :  I 132. پناگاه
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ــن  ــد از چندی ــة«، و بع ــی االرض خليف ــه »اين جاعــل ف ــه خالفــت خودشــان می نشــانی، ك ــن ب ــوراً« و در زمی طه
هــزار احســان در حــق وی133 خلعــت محبــت خــود134 در ایشــان می پوشــانی، كــه »یحبهــم و یحبونــه«، و چــون 

ــی! ــد، »اوف بعهدكــم« در حــق ایشــان انعــام می فرمای ــام می ناین ــوا بعهــدي« قی ــای »اوف ــه وف ب

)5( زهــی نهایــت لطــف، زهــی عنایــت135 كــرم! بنــده عاجــز مســكین چــه شــكر آرد، خداونــدا، كــه الیــق 
حــرت تــو136 و شایســتۀ خدمــت تــو باشــد؟ مــا را بــا همــه عیبــی بدیــدی و خریــدی! زهــی كاالی بــر عیــب! 
زهــی لطــف خریــدار137 بدیــن انعــام و اكــرام كــه می كنــی138 در حــق بنــدۀ خویــش، آن گاه بنــدۀ ضعیــف را، كــه: 
»خلــق االنســان ضعیفــا« صفــت اوســت، می فرمایــی كــه: »و لــن شــكرتم ال زیدنكــم«! چگونــه، خداونــدا بنــدۀ 
عاجــز شكســته شــكران نعمــت تــو گــزارد كــه آن شــكر مســتوجب شــكر دیگــر نشــود در حــق او؟ الهــی، نعمــت 
طاعــت بنــده از رحمــت تــو باشــد، و گــزاردن شكرشــكران از توفیــق هدایــت تــو، و علــم بقصــور شــكر از نهایــت 
كرامــت تــو! پــس رفــنت در میادیــن شــكر139 شــكر تــو140 جــز عجــز روی  نــدارد، زیــرا كــه میادیــن شــكر شــكر تــو 

را141 نهایــت پدیــد142 نیســت، كــا قــال الشــاعر143

شعر:

عيل و فی أمثالها  یجب  الشكر اذا كان شكري نعمة الله نعمة  

و ان طالت االیام و انـصل العمر فلیس لشكر الله عندي  نهایة  

 بیت:144 

یك شكر تو را146 هزار نتوانم گفت147 گر بر تن من زفان145 شود هر مویی 

ــده از در عجــز و شكســتگی149 در  ــه بن ــرت ك ــد، كیســت148 آن به ــی افكن ــه، چــون رشط بندگ  )6( فی الجمل
حــرت جبــار عــامل می گریــزد و خــون جگــر از چشــم رس بــر روی150 رخســار می ریــزد و ایــن مناجــات می گویــد:151  
ــا را كســی  ــه م ــان ك ــت، همچن ــوار رحمت ــه ســطوات152 ان ــت و ب ــه عظمــت ســلطنت الوهیت ــا، ب ــا، كری رحی

M او :  I 133. وی

M خود را :  I 134. خود

M غایت :  I 135. عنایت

I  : - M 136. تو

I : - M - :137. ما را با همه عیبی ... لطف خریدار

  M انعام و اكرام و انعام كه می كنی :  I138. انعام و اكرام كه می كنی

I در وادی شكر : M  139. در میادین شكر

 I شكر او : M  140. شكر تو

I وادی شكر او را : M  141. میادین شكر شكر ترا

M : - I : 142. پدید

I : : - M 143. كا قال الشاعر شعر

I : : - M 144. بیت

M : I 145. زبان

M تو از :  I 146. تو را

M كرد :  I 147. گفت

M كسی است : I148. كیست

M خود و شكستگی : I 149. و شكستگی

I  : - M 150. روی

M گوید :  I 151. می گوید

M به سطوات و الوهیتت :  I 152. الوهیتت و به سطوات
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ــان154  ــدی، رایگامن ــان آفری ــه »رایگامن ــف ك ــدان لط ــم ب ــگاه دار، و ه ــی ان153 ن ــا كس ــی و ن ــدی، از بی كس گردانی
درپذیر«!

بیت:155  

وین156 قلب و دغل كه می زنم زرگیری لطفی بكنی عنایت از رس گیری 

گر  هیچ  كسی را بكســی بر گیری در مملكتت هیچ نیاید157 نقصـــان 

زیرا كه طاعت های ما به فعل های معلول و از ما معطل است، و ما در حایت رحمت تو.158

بیت:159 

رایگامنان آفریدی رایگامنان درپذیر161 هیچ طاعت ناید از همچنان160 بی علتی  

الهی،162ایــن همــه تویــی، مــا هانیــم كــه مــا را نــه نــام بــود و نــه نشــان! بــه فضلــت، یــا كریــم، بــر بیچارگــی 
مــا ببخشــای! بــه قدمــت، ای رحیــم، كــه بــر مســكینی مــا رحمــت كــن!  یــا اله العاملیــن و یــا خیــر النارصیــن، 

بــه حــق محمــد و آلــه اجمعیــن!163 

الفصل الثانی فی حقیقه خلق االنسان و املراد فیه164
ــر  ــات ب ــان را از كل كاین ــت و ایش ــیده اس ــان پوش ــا در ایش ــا و تریف ه ــن خلعت ه ــه ای ــزا، اگرچ  )7( آری عزی
گزیــده و بــه درجــات علیــا رســانیده،165 امــا هــم166 در حــق ایشــان می فرمایــد كــه »أو الئــك كاالنعــام بــل هــم أضل«.

 پــس از اینجــا معلــوم و مفهــوم167 می شــود كــه ایشــان را از بهــر كاری دیگــر آفریــده  اســت، و آن معرفــت ذات 
و صفــات خداونــدی اســت، بــه رشط تعبــد بــر قانــون متابعــت رشیعــت محمــدی، صلــوات اللــه و ســالمه علیــه،168 
چنــان كــه در كالم مجیــد خــود169 بیــان می كنــد كــه »و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون«، ای: لیعرفــون. پــس 
معلــوم و محقــق می شــود170 كــه از ایــن عبــادت طاعتــی می خواهــد كــه معرفــت بــاری، ســبحانه تعالــی،171 در ضمــن 

I ما : M  153. مان

M مان رایگان آفریدی، رایگان مان : I 154. رایگان ما آفریدی، رایگان ما

M رباعیه :  I 155. بیت

 M : I 156. و این

M : I : - F 157. نیاید

M به فعل های معلول و یا معطل است و ما در حایت رحمت تو  : I 158. به علت های ماست كه از ما معطل و مخلل می شود

M : - I  159.  - بیت

  M : I 160. از ما همچنین

M :رایگامنان درپذیر : I 161. ما را درپذیری

  I : - F : M 162. الهی پروردگارا ، كریا رحیا كا چنان كه ما را

M : - F : - I 163. یا ارحم الراحمن

  I باب دوم در مقصود آفرینش و مشیت او جل جالله : M 164. الفصل الثانی فی حقیقۀ خلق االنسان و املراد فیه

165.  - اگر چه این خعلت ها و تریف ها در ایشان پوشیده است و ایشان را از كل كاینات برگزیده و به درجات علیا رسانیده M :  اگر 

I چه به انواع تریفها ایشان را ارزانی فرموده است. برگزیده از كل كاینات شان به درجۀ علیا رسانید

I : - M : 166.  - هم

M مفهوم و معلوم : I 167.  - معلوم و مفهوم

M علیه و آله : I 168.  - و سالمه علیه

I : - M 169.  - در كالم مجید خود

M معلوم می شود و محقق است : I 170. معلوم و محقق می شود

I : - M 171. تعالی
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آن حاصــل آیــد. و دلیــل دیگــر آنكــه داود علیــه الســالم، بــر172 حــرت ســوال می كــرد173 كــه »یــارب، ملــا ذا خلقــت 
الخلــق؟« جــواب چنــان می آیــد174 كــه »یــا داود، كنــت كنــزاً مخفیــاً، فأحببــت ان أعــرف، فخلقــت الخلــق ألعــرف« و 
فــی روایــه اخــری »فــاردت أن اعــرف«. پــس از اینجــا دانســتیم كــه واســطۀ ارادت محبــت بــوده اســت، و واســطه 
خلقــت بنی ــآدم ارادت؛175 و مقصــود از ایــن هــر دو معرفــت اســت، و معرفــت حقیقــی جــز از انســان درســت نیایــد. 
زیــرا كــه نفــس انســان بــود كــه وی را بــه حمــل176 اعبــاء177 بــار امانــت معرفــت178 كرامــت فرمــود و وی را بــر كل 
كاینــات برگزیــد179 و ممتــاز گردانیــد، كــه »انــا عرضنــا االمانــة علــی الســموات و االرض180« الــی قولــه تعالــی181 » 
و حملهــا االنســان«، از آنكــه در آفرینــش نفــس انســان بــود كــه بــاری، ســبحانه182 و تعالــی، بیــد قــدرت و صنیــع 
حكمــت وی را آینــۀ183 جــال منــای حــرت الوهیــت184 گردانیــد. الجــرم چــون نفــس انســانی تربیــت می یابــد و بــه 
كــال مرتبــۀ خــود می رســد، جملگــی صفــات الهــی وی را مشــاهده و معاینــه می شــود، و بــدان واســطه بشــناخت 
و یافــت حــق، عــز اســمه، می رســد، و حقیقــت ایــن كلمــۀ نبــوی و گفتــۀ مصطفــوی185 كــه »مــن عــرف نفســه فقــد 

عــرف ربــه« وی را دســت می دهــد و بــر وی روشــن می شــود.

)8( پــس در تقدیــر نفــس انســان بــر مثــال كانــی اســت186 كــه از وی آهــن می گیرنــد، چنــان كــه در كلــات 
ــك  ــاوت راه، دو آهــن اســت188 از ی ــز:187 »آه آه، از تف ــه روحــه العزی ــدس الل ــد، ق ــه انصــاری می آی شــیخ عبدالل
گاه،189 یكــی نعــل ســتور190 آمــد و دیگــر آینــۀ شــاه!«.  البــد ابتــدا  آهــن191 را كــه از كان بیــرون آورنــد،192 وی 

بــدان محــل193 نباشــد كــه از وی آینــه ســازند،

ــذر  ــدی195 از اســتادان گ ــه دســت چن ــد، و ب ــون می دهن ــرورش گوناگ ــف صنیعــه194 پ ــه لطای  بلكــه وی را ب
می كنــد، تــا آینــه می شــود.196 نفــس انســانی بــر مثــال197 معدنــی اســت198 كــه از وی آهــن گیرنــد و آینــه ســازند، 

M از : I 172.  - بر

M كرد : I 173.  - می كرد

M آمد : I 174.  - چنان می آید

M واسطۀ ارادت : I 175. واسطۀ ارادت محبت بوده است و واسطۀ خلقت بنی آدم ارادت

M تحمل : I 176.   - تحمل

M : - I 177.   - اعباء

I : - M 178.   - معرفت

M : - I 179.  - برگزید و

M : - F : - I 180.  - والجبال

I : - M 181. قوله تعالی

I : - M 182. سبحانه و

I : - F : - M 183. كه

I : - F : - M 184. بود

M : - F : - I 185. صلی الله علیه و آله

     M كانی است : I 186. كانیست

I : - M - : 187. العزیز

M آهن است : I : 188. آهنست

I كان : M 189. گاه

M اسرت : I 190. ستور

M : - F : I   191.   در آهن

M آرند : I 192.  - آورند

 M و آن درجه : I 193. وی بدان محل

  M صنمع : I 194. حیل

M جمعی : I 195. چندی از

I : - F – M 196. بس

I یعنی كه : M 197. بر مثال

I آهنیت : M 198. است
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و ذهــب و فضــه بیــرون آرنــد، كــه199 »النــاس معــادن كمعــادن الذهــب و الفضــة«؛ امــا چنــان كــه200 هــر آهنــی 
را جوهــری دیگــر201 اســت، چــون تربیــت می یابــد و202 بــه مقــام آینگــی می رســد، مناســب آن صفــت كــه در203 
جوهــر اوســت 204جــال را بــاز می نایــد، نفــس انســان نیــز مناســب جوهــری كــه در جبلــت او مــر كــون اســت،205 

صفــات ذات بــاری، ســبحانه206 و تعالــی، در وی207 پرتــو می زنــد. 

   بیت:

نظاره كنان روی خوبت  چون در نگرند از كران ها

در آینه نقش خویش بینند   زینست208 تفاوت نشان ها

اینجــا209 بنــده را معرفــت بــاری، عــز اســمه، حاصــل آیــد، و بشناســد كــه وی را از بهــر چــه آفریدنــد، و در 
خلقــت210 نقــوش و نفــوس آدم و آدمی ــزاد مطلــوب و مقصــود چــه بــوده  اســت و وی را از كتــم عــدم بــه صحــرای 
وجــود آوردن ســبب چیســت، و یــا جاعتــی مقربــان حظیــرۀ قــدس را، كــه زبــان211 طعــن212 بــه انــكار »أتجعــل 
فیهــا مــن یفســد فیهــا و یســفك الدمــاء« برگشــودند و رس بــه213 جیــب مفاخــرت بــر آوردنــد، ادب ایشــان بــه 
ــتغفار  ــه اس ــتغفر ب ــان مس ــش آدم صفی ش ــود214 در پی ــا خ ــود، ی ــرا ب ــون« چ ــا ال تعلم ــم م ــی أعل ــال »إن گوش

خطــاب »أســجدوا آلدم« چــرا كردنــد.

)9( چــون معرفــت ایــن معانــی در وجــود انســانی جمــع شــود، مــردوار پــای در بادیــۀ طلــب215 نهــد، و مــرغ 
همــت را در هــوای »املــرء یطیــر بهمتــه كالطیــر بجناحیــه216« پــرواز دهــد، و اســب هدایــت را در میــدان هویــت 
او، جــل جاللــه، انــدازد و می دوانــد، چنــان كــه رس بــه جنــات عــدن و نعیــم هشــت بهشــت فــرو نیــارد و بــه كلــی 

روی از غیــر حــق بگردانــد، و عاشــق وار ایــن217 غــزل می رایــد 

   بیت:218 

به رس كوی تو با درد و نیاز آمده ایم صنا ما ز ره دور و دراز آمده ایم 

I آینه می سازند كه : M+ فضه نیز : F 199. آهن گیرند و آینه سازند و ذهب و فضه بیرون آرند كه

I شك نیست كه : M 200. اما چنان كه

I : – M 201. دیگر

I : - M 202. و

M : - I 203. در

M : - F : - I 204. و

M : - I 205. جال را باز می ناید ، نفس انسان نیز مناسب جوهر كه در جبلت او مركون است

I : - M 206. سبحانه و

 M او : I 207. وی

I اینست : M 208. زینست

I آنجا : M اینجا / I : - F – M 209. بس

M خلعت : I 210. خلقت

M به زبان : I 211. زبان

M : - I 212. طعن

M رس از : I 213. رس به

I : - M 214. خود

I وصال یاد : M 215. طلب

I : - F : M 216. یطیر

I : - M 217. این

I شعر : M 218. بیت
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آن گاه كشــتی رشیعــت را در بحــر طریقــت انــدازد و رشاع عبودیــت بــر قانــون متابعــت219 محبــوب ، علیــه 
الصلــوه و التحیــه،220 بركشــد و بــر موافقــت ایــن حدیــث كــه »إن لربكــم فــی أیــام دهركــم نفحــات أال فتعرضــوا 
لهــا« خــود را تســلیم بــاد الطــاف حــرت ربوبیــت او كنــد، جــل جاللــه، بــر ســبیل آنكــه دل را متوجــه حــرت 
الوهیــت221 او، جــل جاللــه،222 می ــدارد، بــه رشط تعبــد »االحســان أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه«، یعنــی بــه هیــچ 
ــه223،  ــر او، جــل جالل ــرت را از غی ــدۀ بصی ــد و دی ــود نگردان ــام نظــر باطــن را از حــرت معب ــن مق حــال در ای

بــردوزد، و از رس درد و224 نیــاز بــا خــدای بنــده نــواز ایــن راز می گویــد 

بیت:

جز ما به كس اندر منگر دیده بدوز دانی كه مرا یار چه گفتست225 امروز 

ــو در  ــتاد ت ــه227 اس ــی ك ــن معن ــز226- در ای ــه العزی ــه روح ــدس الل ــیدند،- ق ــد پرس ــه جنی ــید الطایف و از س
مراقبــت معبــود كــه بــوده  اســت؟ گفــت: گربــه! گفتنــد: ]ســبحان اللــه[228 شــیخا، ایــن چگونــه باشــد؟ گفــت: 
وقتــی گربــه را دیــدم بــر رس229 ســوراخ موشــی نشســته، و چنــان همــت بــر آن گاشــته كــه مــوی بــر اعضــای او 
منی جنبیــد. بــه تعجــب در او230 نــگاه می كــردم. نــاگاه بــه رسم نــدا آمــد كــه ای دون همــت! مــن در مقصــود تــو 
كمــرت از موشــی نیســتم،231 تــو نیــز در طلــب مــن كــم232 از گربــه مبــاش! از آن وقــت بــاز مــن در مراقبــت افتــادم.

)10( آری عزیــزا، همــۀ طالبــان را ایــن یــك رمــز كــه منــوده  اســت، متــام باشــد. پــس هــر كــه امــروز بــه غیــر 
]از[233 او التفــات كنــد و روی از او بگردانــد، فــردا مســتحق ایــن حرمــان و مســتوجب ایــن خــذالن شــود كــه »و234 

مــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معیشــة ضنــكاّ و نحــره یــوم القیامــة أعمــی« چنــان كــه  گفته انــد.

بیت:235 

روی دل جمله بختیاران سویت236 ای قبلۀ هر كه مقبل آمد كویت 

فردا به كدام دیده بیند رویت امروز كسی كز تو برگرداند روی 

ــال  ــا237 ح ــا اینج ــد. ام ــل آی ــت حاص ــدای والی ــای ارادت و ابت ــام انته ــن مق ــد را در ای ــه، مری )11( القص

I : - M 219. متابعت

M : - F : I 220. و سالم

M ربوبیت : I 221. الوهیت

M عز شانه : I 222. جل جالله

M عز شانه : I 223. جل جالله

I در بیابان : M 224. از رس درد و

I : گفتست : M 225. چه گفته است

M جنید قدس الله رسه پرسیدند كه : I 226.  - جنید پرسیدند قدس الله روحه العزیز

I : - M 227. در این معنی كه

M : - F : - I 228. سبحان الله

M در : I 229. رس

I درو : M 230. در او

M از موشی كمرت نیستم : I 231. كمرت از موشی نیستم

M كمرت : I 232. كم

M : - F : I 233. از

I : - M  234. و

M رباعیه : I 235. بیت

M : - I در و جان : F 236. ای قبله هر كه مقبل آمد كویت     روی دل جمله بختیاران سویت

M آنجا : I 237. اینجا
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باشــگونه238 شــود، و افردگــی239 هــر چــه متام ــرت پدیــد آیــد، تــا همچنــان كــه پیــش از ایــن خــود را در مقــام 
وجــد ]و[240 طلــب و شــوق و ذوق241 یافتــه باشــد و جمعیتــی بــا حضــور دل داشــته و توجیهــی بــه حــرت دیــده 
ــا244 از ذكــر و فكــر او  ــا از ســجود و ركــوع او و ی ــوه و صــوم243 او ی ــن از صل ــه ای ــرده ك ــا242 خــود گــان ب و ب
حاصــل آمــده اســت،245 و بــدان ســبب مــرغ هســتی او در عــامل نــاز246 بــه پــرواز آمــده باشــد و رس بــه انانیــت 
ــی  ــرده كــه جای ــه واصــالن حــرت ربوبیــت او شــمرده و گــان ب ــرآورده و خــود را از جمل ــه« ب ــر من ــا خی »أن
رســیده اســت،247 و نرســیده باشــد،248 تــا چــون خــود را در مقــام افردگــی و بی ذوقــی و شــوقی249 یابــد، بشناســد 
كــه وی هیــچ نبــوده اســت، و طاعــت و عبــادت او در میــزان250 اشــتیاق وزنــی نداشــته اســت، بلكــه آن همــه از 
غلبــات رشر251 آتــش محبــت الوهیــت بــوده اســت، كــه در ضمــن تجلــی ارادت بــه وی رســانیده اند، تــا252 وی را 
طلــب ارادت آن حــرت پدیــد آمــده اســت،253 و بــدان ســبب نــام وی در جریــدۀ مریــدان ثبــت افتــاده. و ایــن 
همــه از غایــت لطــف و بنــده نــوازی او باشــد، تــا بنــده را از قــر هســتی او خــالص دهــد و بــه مقــام نیســتی 
آرد.254 ]و چنــدان كــه در ایــن مقــام بــدان حــرت نزدیك ــرت باشــد، خــود را در تــو بینــد[.255 و چنــدان كــه جــد 
و جهــد بیــش منایــد، در خــود خلــل و زلــل بیــش یابــد و بــه کلــی اختیــار از دســت او بیفتــد، تــا بــا خــود گــان 
بــرد ]مگــر[256 کــه مــردود و مطــرود257 آن حــرت شــده اســت.258 پــس مریــد259 اینجــا چــوگان جهــد  از بــازوی 

رجولیــت بینــدازد و گــوی ارادات در میــدان مشــیت او، جــل جاللــه، بگــذارد، و ایــن نوحــه آغــاز كنــد.

بیت:260 

امروز غم و غربتی  و فرقت یار دی ما و می عیش خوش و روی نگار 

جان بر رس امروز نهم دی باز آر ای گردش ایام تو را هر دو یكیست 

M باژگونه : I 238. باشگونه

M افرده گی : I 239. افردگی

F : - I : - M  240. و

I ذوق و شوق : M 241. شوق و ذوق

M بر : F : I 242. با

M صوم و صلوۀ : I 243. صلوه و صوم

244. و یا I : و – F : - M   ) واو ندارند F : M یا دارند (

M شده : I 245. آمده است

M راز : I 246. ناز

) M است ندارد ( M - است : I 247. رسیده است

   I – و M : F 248. و غرض از این حال آن باشد كه

M بی شوقی : F : I 249. شوقی

M زمین : F : I 250. میزان

M شور : F : I 251. رشر

M كه : F : I 252. تا

M شده : F : I 253. آمده است

M در آورد : F : I 254. آرد

I : - F M 255. در این مقام بدان حرت نزدیك رت باشد ، خود را در تو بیند

I : M : - F 256. مگر

M مطرود و مردود : F I 257. مردود و مطرود

M شده : F I 258. شده است

M از : F I 259. مرید

M رباعیه : I شعر : F 260. بیت



| 26 |

)12( آری261 عزیــزان،262 ایــن آن مقــام باشــد كــه مــرد بــه عمــل ثقلیــن از ایــن263 نتواننــد264 گذشــت،  و بــه 
قــوت و شــجاعت ایــن گــون نحــو265 نتواننــد بــرد، مگــر از رس نیــاز در حــرت بی نیــاز نفــس اشــتیاق بركشــد266 

و ایــن267 بیــت می گویــد268

    بیت:269 

جز لطف نكو270 چاره كارم كه كند تدبیر دل خسته زارم كه كند  

جز یاد تو با وصل تو یارم كه كند بی یاد تو در ملك جهانم خوش نیست 

و فریــاد كنــان رس بــر رس271 آســتان اشــتیاق یــار می كوبــد،272 تــا نــاگاه جذبــه از جذبــات حــرت الوهیــت 
ــات الحــق  ــة مــن جذب ــه مقــام قــرب رســاند. و » جذب ــه یــك طرفــه العیــن از مقــام بعــد ب ــد و بنــده را ب درآی
تــوازي عمــل الثقلیــن« بدیــن273 معنــی باشــد، یعنــی بــه عمــل ثقلیــن بدیــن مقــام نتــوان رســید.274 آن گاه عاشــق 

بــه معشــوق رســیده ایــن بیــت می گویــد:

بیت:275 

و آن عشق كهن ناشده ما نو كرد باد آمد و بوی زلف جانان آورد 

بیت:

زنهار به گرد هیچ بیگانه مگرد ای باد تو بوی آشنایی داری  

و صلی الله علی محمد و آله اجمعین!276

الفصل الثالث فی سلوك الصوفیه و قواعد مذهبهم277
)13( آمدیــم بــه آداب پــرورش278 صوفیــان و ســیر و ســلوك ایشــان و قانــون مذهــب ایشــان، كــه بــر چــه 

نســق

M ای : I  261. آری

M عزیز : I 262. عزیزان

M در : I 263. از این

M نتواند : I 264. نتوانند

 M كوبكو نتواند برد : I 265. گون نحو

I برگار كند : M : 266. بر كشد

M : - I 267. دو

M گوید : I : 268. می گوید

M رباعیه : I 269. بیت

M تو خود : I : 270. نکو

I : - M - : 271. رس

M كوبد : I 272. می كوبد

M تا به : I 273. بدین

M نتوانند رسیدن : I 274. نتوان رسید

M رباعیه : I 275. بیت

M و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صبحه و سلم تسلیًا كثیرًا : I + 276. و صحبه االكرمین

I باب سیم در روش صوفیان و قانون مذهب ایشان : M 277. الفصل الثالث فی سلوك الصوفیه و قواعد مذهبهم

I : M 278. و روش
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 و نهــج279 باشــد، و یــا280 خــود اســم صوفــی بــر ایشــان حمــل كــردن و ایشــان را صوفــی گفــنت مشــتق281 از 
كجــا اســت، و تقریــب282 و تكریــم283 و تفضیــل284 ایشــان بــه حــرت، عــز اســمه، از كجــا افتــاده اســت، و یــا 

ســیمرغ285 روح ایشــان از كــدام آشــیان286 پریــده اســت.

)14( بــدان كــه آداب و روش ایشــان بنابــر قانــون متابعــت رشیعــت باشــد و گــزاردن نوافــل، تــا بــدان ســبب 
بــه خلعــت محبــت الوهیــت و مرتبــت خاصــان حــرت نبــوت پیوندنــد و مســتحق ایــن287 تریــف و تكریــم 
گردنــد كــه مصطفــی، علیــه الســالم،288 می فرمایــد، حكایــه عــن اللــه، ســبحانه و تعالــی:289 »الیــزال العبــد یتقــرب 
ايل بالنوافــل حتــی أحبــه، فــاذا أحببتــه كنــت لــه ســمعاً و بــراً و لســاناً و یــداً، يب یســمع و يب یبــر و يب ینطــق 

و يب یبطــش«؛ و منازهــا بــه اول وقــت بــه جاعــت290 بگزارنــد، كــه »أول الوقــت رضــوان اللــه«.

)15( امــا ســیر و ســلوك ایشــان مبنــی بــر جــادۀ طریقــت مصطفــوی باشــد، و طریقــت رس رشیعــت اســت، تــا 
بــه متابعــت رشیعــت291 ظاهــر نفــس خــود را در صــالح و ســداد می دارنــد، و بــه متابعــت طریقــت باطــن خــود 
را اصــالح می كننــد، زیــرا كــه ســیر و ســلوك طریقــت باطنــی و رسی اســت، تــا مــادام كــه مریــد از طریقــت مــی-

خســپد،292 وی را ســلوك دســت ندهــد و باطــن وی رنــگ293 صــالح نپذیــرد، امــا چــون بــر طریــق294 راســت بایســتد، 
زود بــود كــه باطنــش صفــت صالحیــت گیــرد، و در ایــن راه از جملــه عاشــقان حــق شــود، و او295، جــل جــاله، ظاهــر 

و باطــن او296 را از كــدورت معصیــت پــاك گردانــد، تــا در ایــن مقــام از نهــاد وی ایــن آواز بــر آیــد كــه

    بیت:297 

وین298 باخنت عشق مرا هست299 حالل عشقست مرا پاك تر از آب زالل 

عشق من و معشوق مرا نیست زوال عشق دگران بگردد از حال به حال 

و آنــگاه ســینۀ وی را بــه آفتــاب معرفــت محبــت خــود مــروح و روشــن گردانــد، چنانكــه در حــق مصطفــی، 
علیــه الســالم،300 می فرمایــد: »أمل نــرح لــك صــدرك و وضعنــا عنــك وزرك«. اكنــون اعتقــاد مذهــب مــا آن اســت 

M نهج : I 279. چه نسق و نهج

M و با : I 280. و یا

I : - M 281. مشتق

M تقرب : I 282. تقریب

M و تفضیل : I 283. و تكریم

M و تكریم : I 284. و تفضیل

  I مرغ : M 285. سیمرغ

M آشیانه : I 286. آشیان

M آن : I 287. این

M صلوات الله علیه و آله : I 288. علیه السالم

I : - M 289. تعالی

I : - M 290. جاعت

I : - M 291. تا به متابعت رشیعت

F : I : - M292. زیرا كه ... می خسبد

I دیگر : M 293. رنگ

M طریقت : I 294. طریق

M و حق : I 295. واو

M وی : I 296. او

M رباعیه : I 297. شعر

M و این : I 298. وین

M گشت : I 299. هست

M صلی الله علیه و آله : I 300. علیه السالم
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ــر آن  ــی ب ــن معن ــر چــه باشــد؟ ای ــی ب ــن معن ــس ای ــر می بایســت داشــت؛ پ ــه از وی ب ــود ك ــه وی را وزری نب ك
باشــد301 كــه یــا محمــد، ســینۀ تــرا منــرح گردانیدیــم بــه محبــت و معرفــت، و دل تــرا پــاك گردانیدیــم از غیــر 

خــود بــه نــور نبــوت!

ــا هــر  ــاط، ت ــر ســبیل احتی ــان مذاهــب مختلفــه ب ــون مذهــب ایشــان جمــع كــردن باشــد می )16( امــا قان
چــه302 میــان مذاهــب مختلفــه بــه تقــوی نزدیك ــرت و303 بــر نفــس304 دشــوارتر بــود، آن اختیــار كننــد، و بــه یكــی 
از امئــه و مجتهــدان مایــل و مخصــوص نشــوند، و طلــب رخصــت نكننــد و شــهوات نفــس نجوینــد، زیــرا كــه305 
رخصت جویــی كــال طلــب نبــود، بلكــه همتهــای ایشــان مقصــور باشــد بــر مخالفــت نفــس؛ و هــر چــه بــر نفــس 

ــك ایشــان پســندیده رت. دشــوارتر، نزدی

)17( امــا اســم صوفــی مشــتق از آنجــا اســت كــه جاعتــی بودنــد از اصحــاب مصطفــی، علیــه الســالم،306 
ــه  ــه معنــی اكتســاب مشــغول نبودنــدی، اال ب ــه هیــچ كار از كارهــا ب ــا نشســتندی و ب كــه در صفــه مســجد قب
ذكــر بــاری، ســبحانه و تعالــی،307 و جــز بــه308 وضــو ســاخنت و منــاز گــزاردن بــر نخاســتندی،  و چنــد كــس را از309 
ــار،  ایشــان310 یــك نعلیــن بــودی، و همــه جام هــای صــوف پوشــیدندی. و مرف رتیــن311 اصحــاب، بعــد از چهاری
ایشــان بودنــدی، و بــه حــرت نبــوت عزیزتــر از ایشــان  كســی312 نبــود، و بســیار بــودی كــه مصطفــی، علیــه-

ــم  ــه اس ــدی. دوم آنك ــه گفتن ــاب صف ــدان اصح ــان را ب ــتی؛ و ایش ــدد خواس ــت م ــه هم ــان ب ــالم،313  از ایش الس
صوفــی314 از صــوف گرفته انــد، كــه بیشــرت ایشــان صوف پــوش باشــند. امــا بایــد كــه صــوف از رس صفــا پوشــند، نــه 
بــر315 رس هــوی، و معنــی آن از خــود طلــب كننــد؛ بــه صــاد: قــدم صــدق316 و صفــا از خــود طلــب كننــد، و بــه 
واو: وصلــت بــه حــرت خداونــد از خــود طلــب كننــد، و بــه فــای: فراغــت از غیــر خداونــد از خــود طلــب كننــد، 

تــا اســم تصــوف بــر ایشــان مجــاز نشــود.

ــه تقــوی از  ــه حــرت عــزت از اینجــا اســت كــه ظاهــر خــود را ب ــل317 ایشــان ب ــم و تفضی )18( امــا تكری
مناهــی و قیــام318 بــه امــور الهــی آراســته و پــاك دارنــد، و دل را،319 كــه خزینــۀ ارسار پادشــاهی320 اســت، از غیــر 
حــق بپردازنــد، و نفــس را از ظلمــت طبیعــت بــه صیقــل ذكــر بزداینــد، تــا خــود را بــه حــرت باری،321تعالــی و 

M بر آن معنی باشد : I  301. این معنی بر آن باشد

I : - M 302. بر سبیل احتیاط تا هرچه

M : - I F 303. و آنچه

I : - M 304. نفس

M زیرا كه زیرا كه : I 305. زیرا كه

M صلی علیه و آله و سلم : I كه با سینهای صافی بجمع + : F 306. علیه السالم

I : - M 307. و تعالی

M : - I F 308. جهت

309. را از I : - را M ) را ندارد (

310. را یك M : - را I F  ) را ندارد ( 

I تریف ترین : M 311. مرف رتین

F : - I M  312. كس

M صلی علیه و آله و سلم : I 313. علیه السالم

I F - را : M 314. صوفی را

  M از : I 315. بر

I : - M 316. صدق

  M تفضیل و تكریم : I 317. –  تكریم و تفضیل

I نواهی :  M 318. مناهی و قیام

M آراسته دارند و پاك دل را : I 319. آراسته و پاك دارند و دل را

M پادشاه : I 320. پادشاهی

I ایزد :  M 321. باری
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تقدس، مرف و مكرم گردانند، چنان كه می فرماید: »إن أكرمكم عندالله أتقاكم«.

)19 ( امــا مــرغ روح ایشــان از آشــیان لطــف بــاری، ســبحانه و تعالــی322، پریــده اســت، یعنــی رشاشــه نــور 
هدایــت در وی بــه كــال افتــاده اســت، كــه »ثــم رش علیهــم مــن نــوره فمــن أصابــه ذاك النــور فقــد اهتــدی«. 
ــت  ــیان والی ــه آش ــت خــالص داده و ب ــس بری ــت و از قف ــرده اس ــت ك ــان را دالل ــت ایش ــور هدای ــرم323 ن الج

رســانیده.

)20( پــس هــر كــه خواهــد كــه در ایــن راه كســی شــود و بــه درگاه الــه بــار یابــد و از ذوق مشــارب مــردان و 
رشب324 مقامــات ایشــان325خرب یابــد،  بایــد  كــه آســتین همــت از دنیــای326 دنــی327 برنــوردد و بــه چشــم حقــارت 
و خســارت در وی نــگاه كنــد، و دامــن خدمــت چســت بــر میــان جــان بنــدد، و مــردوار رس از جیــب مفاخــرت بــر 
كشــد، و عاشــق وار328 پــای بــر رس329 نفــس نهــد، و بــه عیــاری دســت بــرآرد و هرچــه از هــوی و شــهوات330 در 
او جمــع شــده اســت از او بســتاند، و بــه گوشــۀ چشــم همــت بــه دنیــا و عقبــی بــاز ننگــرد، و دســت بــر دنیــا 
افشــاند و پشــت بــه عقبــی آرد و روی بــه مولــی نهــد؛ و اگــر هــزار تیــر بــال بــر جــان وی زننــد، از رس آن كــوی 

برنخیــزد و روی بنگردانــد،331 چنــان كــه گفتــه انــد

بیت:332 

مردی بكنی نگاه داری رس كوی336 ای مردم333 هوی334 و ای جوان مردان هوی335 

زنهار ز یار خود نگردانی337 روی گر تیر آید چنان كه بشكافد موی  

)21( شــیخ شــیخ شــیخ مــا، ] شــیخ[338  نجالدیــن كــربی، قــدس اللــه روحــه العزیــز، از ایــن معنــی گفتــه 
اســت: هــر كــه حیــات ابــد طمــع دارد، بایــد كــه بــه چهــار مــرگ معجــل پیــش از مــرگ مؤجــل339 مبیــرد: فقــر 
دایــم و صــرب دایــم و جــوع دایــم و از جامــع رعونــت دور بــودن، چنــان كــه در خــرب آمــده340 اســت: »جوعــوا 
ــز در خــرب  ــا«؛ و نی ــی الدنی ــاً ف ــه قلوبكــم عیان ــری الل ــی ت ــم و غــروا أجســادكم، حت بطونكــم و عطشــوا أكبادك
آمــده341 اســت: »أوحــی اللــه الــی عیســی: تجــوع ترانــی تجــرد تصــل اِلَّــَی«. و ســید الطایفــه جنیــد، قــدس اللــه 

M - تعالی - : I - ) 322. سبحانه و ) ندارد

I : - M 323. نور هدایت در وی ... الجرم

I رس : M 324. رشب

I : M 325. مقربان

I دنیا : M 326. دنیای

I چیست : M 327. دنی

I : - M 328. رس از جیب مفاخرت بر كشد و عاشق وار

329. بر رس I : رس – M ) رس ندارد (

M شهوت : I 330. شهوات

M نگرداند : I 331. بنگرداند

M رباعیه : I 332. شعر

I مردان : M 333. مردم

I هو :  M 334. هوی

I هو :  M 335. هوی

I رسكو :  M 336. كوی

I مگردان :  M 337. نگردانی

M : - I F 338. شیخ

I : - M 339. مؤجل

I : - M 340. آمده

I : - M 341. آمده
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روحــه العزیــز،342 اصحــاب خویــش را گفتــی : چهــار چیــز از مــن قبــول كنیــد، و هــر چــه از مــن طمــع داریــد، 
استاده  ام: كم خوردن و كم گفنت و كم رفنت و كم خفنت. والله املوفق.343

الفصل الرابع فی كیفیه تحصیل جمعیه القلب344
)22( هــر كــه خواهــد كــه از خالصــۀ دیــن برخــوردار شــود، بایــد كــه روی بــه جمعیــت دل آرد و هــر چــه 
آن345 شــاغل دل وی باشــد از خــود دور كنــد، و روی بــه كار آرد بــدان كــه ] دائــم[346  كلمــه ال الــه اال اللــه را بــه 

هیبــت و تعظیــم می گویــد، كــه حــق347 تعالــی علــم اولیــن و آخریــن در ضمــن ایــن كلمــه نهــاده اســت،

 چنان كه348 می گوید.349

بیت:350 

ور نه به مثل به دست باد آوردی آن آوردی چو حق بیاد آوردی  

فارغ بنشین كان همه داد آوردی ظلمی كه بكرده به جان و دل خویش 

   خصوصــاً كــه ایــن ذكــر را بــه نزدیــك351 بــاری،352 تعالــی و تقدس،353منزلتــی عظیــم اســت، و از اینجــا اســت 
كــه ایــزد،354 ســبحانه و تعالــی، چندیــن جــای در قــرآن مجیــد بــه ذكــر355 فرمــوده اســت،356 چنــان كــه357 می گویــد: 
»فاذكرونــی أذكركــم«، و جایــی دیگــر می گویــد:358 »یــا أیهــا الذیــن آمنــوا اذكــروا اللــه ذكــراً كثیــراً«، و جایــی دیگــر 
می گویــد:359  »فاذكــرا اللــه عنــد املشــعر الحــرام«  و جایــی دیگــر می گویــد360: »فاذكــرا اللــه كذكركــم آباءكــم أو أشــد 
ذكــراً«، و جایــی دیگــر می فرمایــد:361 »فاذكــرا اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبكــم362« و جایــی دیگــر می گویــد:363 » 

I : - M 342. قدس الله روحه العزیز

I و سمعین + :  M 343. و الله املوفق
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الذیــن یذكــرون اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبهــم364 «. ایــن365 دلیــل اســت كــه بنــده366 در هیــچ حــال بــه هیــچ 
ســخن367 مشــغول نشــود كــه آن نــه ذكــر بــاری، ســبحانه و تعالــی،368 باشــد، زیــرا كــه آدمــی از ایــن ســه369 حــال 
بیــرون نتوانــد بــود، و در ایــن ســه حــال وی را بــه ذكــر می فرمایــد. و از ابــن عبــاس،  رضــی اللــه عنــه،370 ســؤال كــرده 
 انــد در معنــی ایــن آیــه كــه »قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبهــم371«، جــواب داده اســت كــه یعنــی در بــر و بحــر372 و 
غنــا و فقــر و بیــاری و تندرســتی ذاكــر باشــند. و هــم از او ســؤال كــرده انــد در معنــی ایــن آیــه كــه373 »و لذكــر 
اللــه اكــرب«، جــواب گفتــه اســت كــه ایــن را دو معنــی اســت: یكــی آنكــه ذكــر خــدای شــا را بزرگ ــرت از آن374 كــه 

ذكــر شــا خــدای را، و دیگــر آنكــه ذكــر خــدای تعالــی بزرگ ــرت از همــه عبادت هــا375 كــه جــز ذكــر اســت.

)23( و نیــز نیكوتریــن و پاكیزه رتیــن و ســتوده تریــن همــه عمل هــا ذكــر بــاری اســت،376 تعالــی و تقــدس،377 
و شــكی نیســت كــه رفیع رتیــن درجــات و رشیف رتیــن مقامــات بــه بزرگ رتیــن عمل هــا بــه دســت آیــد،

چنان كه شاعر378 می گوید379

بیت380 :

بنگر كه ز نور حق چه رونق خیزد از یاد جالل381 مرد مطلق خیزد  

چون موج زند ازو382 » انا الحق « خیزد این باطن مردان چه عجایب بحریست 

البــل383 ذكــر حــق384 تعالــی بــه از زر و ســیم نفقــه كــردن و بهــرت از غــزا كــردن و بهــرت از مقــام شــهادت 
یافــنت، بــه دلیــل ایــن حدیــث كــه385 مصطفــی، صلــوات اللــه و ســالمه علیــه،386 فرمــوده اســت:387 »أال أنبئكــم 
بخیــر أعالكــم و أزكاهــا عنــد ملیككــم و أرفعهــا يف درجاتكــم خیــٌر لكــم مــن إعطــاء الذهــب و الــورق و مــن388 

I : M F 18- آیت M : - I 364. فاذكر الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبكم

M  این : I 365. آیت

I بر آن كه خلق :  M 366. كه بنده

  M چیز : I 367. سخن

I باشد سبحانه و تعالی : M ) 368. سبحانه ) سبحانه ندارد

  M  : - I 369. سه

I : - M 370. رضی الله عنه

Iجنوبكم :  M 371. جنوبهم

  M بحر و بر : I 372. بر و بحر

M آیه كریمه : I 373. آیه كه

M این : I 374. آن

M + است : I 375. عبادت ها

I : - M 376. است

M است : I 377. و تقدس

I : - M 378. شاعر

M گفته اند : I 379. می گوید

M رباعیه : I 380. بیت

M خدای : I 381. جالل

M در اندازد : I 382. زند ازو

M البد : I 383. و بل كه

  I M 384. خدای

M  : - I 385. كه

M صلی الله علیه و آله : I 386. صلوات الله و سالمه علیه

M فرموده : I فرموده است /  I : - M 387. كه

F : - I M  388. من
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أن تلقــوا عدوكــم فتربــوا أعناقهــم و یربــوا أعناقكــم. قیــل: و مــا ذاك یــا رســول اللــه؟ قــال: ذكــر اللــه«. ذكــر 
ــی،  ــث مصطف ــرآن و حدی ــت390 ق ــن آی ــم ای ــه حك ــت، ب ــه عمل ها389اس ــن هم ــده تری ــن و بافای ــاً رشیف رتی مطلق

صلــوات اللــه و ســالمه علیــه.391

 اگــر چــه اذكار392 بســیار393 و بــی نهایــت اســت،394 امــا395 افضــل آن396 كلمــه الالــه االاللــه اســت، بــه دلیــل 
ایــن397 حدیــث كــه »أفضــل الذكــر الالــه االاللــه«. 

ــار399  ــت ب ــاغ هدای ــه ســبزۀ طاعــت را در ب ــی اســت ك ــه را خاصیت ــه االالل ــزا،398 كلمــه الال ) 24 ( آری عزی
عنایــت برویانــد، كــه »ال الــه اال اللــه ینبــت االیــان فــی القلــب كــا ینبــت املــاء البقلــة« و از درخــت طاعــت گل 

معرفــت و محبــت در دل عاشــقان و ذاكــران بشــكفاند، چنــان كــه شــیخ نجالدیــن رازی می گویــد

بیت:

شب نم الاله االالله باش تا بر گل دلت آید 

یك نم الاله االالله صد هزاران گلت ش 

مریم الاله االالله هر دمت عیسی دگر زای 

آدم الاله االالله ملك روح را شود مسجود 

و بیشــرت اختیــار بالغــان و عاشــقان و كامــالن400 راه حــق ایــن ذكــر بــوده اســت، و جملــه بــر ایــن طریــق 
بــوده  انــد، و بــه گفــنت ایــن كلمــه موانــع از پیــش ایشــان رفــع افتــاده اســت،401 و بــر402 مداومــت ایــن ذكــر بــه 
حــرت، عزاســمه، رســیده  انــد، و بدیــن ذكــر راه دل ایشــان بــه حــرت خداونــد، ســبحانه و403 تعالــی، گشــاده404 
ــز ،  ــه روحــه العزی ــی الال، قــدس الل ــن عل ــاء رضی الدی ــا، قطب االولی ــش شــیخ م ــات خوی ــه در كل ــان ك اســت؛ چن
آورده اســت،405 كــه ایــن ذكــری اســت كــه بنــدگان را از هســتی ایشــان خــالص دهــد و بــه حــق رســاند، كــه بــه 
حقیقــت مقصداالقصــی اســت،  و نهایــت مقامــات اولیــا اســت،406 و غایــت غایت هــا اســت،407 و رشیف رتیــن كرامــت-

M : - I F 389. عمل ها ذكر است

M آیه : I 390. آیت

391. مصطفی صلوات الله و سالمه علیه F : - سالمه I : - M ) كال ندارد (

M ذكر : I 392. اذكار

M + است : I 393. بسیار

M – است : I 394. نهایت است

M : - I 395. اما

M این : I 396. آن

I : - M 397. این

M عزیز : I 398. عزیزا

M بآب : I 399. بار

M كامالن و عاشقان : I 400. عاشقان و كامالن

M شده : I 401. افتاده است

 M به : I 402. بر

I : - M 403. سبحانه و

I : - M F 404. و گشته

M شیخ ما رضی الدین علی ال ال قدس الله روحه در كلات خویش آورده است : I 405. در كلات خویش شیخ ما ... آورده است

 I : - M 406. است

I : - M 407. است
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هــا اســت.408 ایــن آن مقــام اســت409 كــه عبارت هــا را بــاد بــربد410 و اشــارت ها را بســوزد. زبــان از گفــنت گنــگ شــود 
]و[،411 چشــم از دیــدن كــور گــردد ]و[،412 گــوش از شــنیدن كرمانــد ]و[.413 عقــل ســلطان وش در پــای ایــن عقبــه 
از پــای در آیــد، قــالوز راه پــی گــم كنــد، هــای تیزپــر414 وهــم در اثیــر علــو رفعــت ایــن هــوا بســوزد، شــاهباز 
معرفــت را در ایــن عــامل پــرواز منانــد، علــم بــه جهــل بــه دل شــود، معرفــت بــه انــكار! ایــن حكایــت اســت كــه 

گفتــه  انــد: 415قلــم اینجــا416 رســید، رس بشكســت!

)25( بــا رس شــوم! ابجــد از دســت نتــوان داد. ذكــر الالــه االاللــه قــالوز راه ــروان اســت، بدرقــۀ راه طالبــان 
اســت، حامــی خلقــان اســت، حصــن خایفــان اســت،417 حافــظ مــال توانگــران اســت، رسمایــۀ درویشــان اســت، 
مرهــم جراحــت دردمنــدان اســت، گســندۀ418 عاشــقان اســت مؤنــس مشــتاقان اســت،419 دوای درد دل مســكینان 
اســت، زنجیــر شــیفتگان اســت، رشبــت مجروحــان اســت، هم نفــس بی ــدالن اســت،420 آتــش دل دیوانــگان اســت، 
عطــر مجلــس انــس اســت، رشاب شــوق اســت، چــراغ كلبــۀ بیچــارگان اســت، ســاع حلقــۀ محنــت زدگان اســت، 
هــم خانــۀ مســتمندان اســت، هــم نشــین هیــچ421 كســان اســت، دوســت بی نامــان اســت، یــار بــی نشــانان اســت، 
كام بــی كامــان اســت، مــراد بــی مــرادان اســت، جــاذب عطاهــا اســت، دافــع بالهــا اســت، مصقلــۀ دل هــا اســت، 
جــالی جان هــا اســت، غــارت كننــدۀ  عقــل اســت، بــه بــاد بردهنــده422 متیــزی اســت، آتــش در زننــدۀ حــس اســت، 

بــه آب اندازنــدۀ وهــم اســت، باطــل كننــده خیــال اســت، خانــه برانــداز فهــم و عقــل و علــم423 اســت!

)26( چــون رّس ایــن كلمــه بــر دلــی تجلــی كنــد، آتــش در مملكــت حــس زنــد، ســلطنت عقــل را بــه بــاد 
ــر غیــر خــود424 خوانــد. بردهــد، آیــۀ »التبقــي و التــذر« در والیــت صاحــب خویــش ب

    بیت:425 

چون علم پادشا به شهر درآید زحمت غوغای شهر426 بیش نه بینی 

چنان كه خداوند،427 جل جالله،428 می فرماید:429 »قل جاء الحق و زهق الباطل«. 

I : - M 408. است

 I : - M 409. است

M می برد : I 410. بربد

 M : - I 411. و

 M : - I 412. و

 M : - I 413. و

 M : - I 414. پر و بال

 M : - I  415. آن

M آنجا : I 416. اینجا

M خاینان : F I 417. خایفان

I M كشنده : F 418. گسنده

M عاشقان : F I 419. مشتاقان

F I : - M 420. رشبت مجروحانست و هم نفس بی دالنست

M بی : F I 421. هیچ

  M دهند : F I 422. بردهنده

M علم و عقل : F I 423. عقل و علم

F I : - M 424. خود

I : - M شعر : F 425. بیت

M به شهر : F I 426. شهر

M حق : I 427. خداوند

M سبحانه و تعالی : I 428. جل و جالله

M فرمود : I 429. می فرماید
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)27( آری عزیــزا،430 ایــن آن431 كلمــه اســت كــه مریــد را حاجــی432 كنــد و بــه حــق رســاند؛ و از اینجــا اســت 
كــه بــزرگان دیــن گفتــه انــد، قــدس اللــه ارواحهــم،433 كــه هیچ كــس بــه هیــچ عبــادت بــه حــق نرســد434 اال بــه 
مداومــت ذكــر حــق، جــل و جاللــه؛435 و ایــن اختصــاص كــه ذكــر راســت هیــچ عبــادت دیگــر را نیســت، چنــان 
كــه از مشــایخ طریقــت، رضــی اللــه عنهــم،436 بــه مــا رســیده اســت كــه »الذكــر طریــق الحــق، مــا ســلك املریــدون 

طریقــاً أصــح و أوضــح437 مــن طریــق الذكــر438 «.

ــچ رشطــی  ــه هی ــی موقــوف نكــرد و ب ــچ وقت ــه هی ــر را ب ــن ذك ــی،439 ای ــاری، ســبحانه و تعال ــز ب )28( و نی
مــروط نگردانیــد چنــان كــه عبادت هــای دیگــر را، بــل كــه فرمــود: بــه هــر حــال و بهــر جــای و بــه هــر صفــت440 
ــا مــن ذاكــر شــا باشــم، كــه »فاذكــروين أذكركــم« و441 بــه رشف مجالســت442  كــه باشــید، ذاكــر مــن باشــید، ت
مــرف گردانــم، كــه »أنــا جلیــس مــن ذكــرين« و بــا تــو باشــم چــون تــو ذاكــر مــن باشــی، كــه »أنــا مــع عبــدي 
الذاكــر حیــن ذكــرين«،443 و چنــدان رشف444 و منزلــت كرامــت كنــم445 كــه446 هم نشــینان447 تــو448 بدبخــت نباشــند، 

كــه »هــم449 القــوم الیشــقی جلیســهم«.

)29( پــس بنــده ذاكــر مذكــور و محبــوب حــق اســت.450 از اینجــا الزم آیــد كــه دوســت او دوســت حــق451 
باشــد، و دشــمن او دشــمن داشــتۀ حــرت حــق باشــد. پــس جهــد بایــد كــرد تــا بنــده ذاكــر را452 بــه دوســتی 
گیــرد و دوســتی خــود را در دل او بنشــاند، و تــا توانــد، در مجالســت او مالزمــت منایــد، تــا از شــقاوت و 

ــد. ــی453 خــالص یاب بدبخت

)30( و رشح فواید این كلمه بسیار است، و این كتاب را تحمل آن نباشد.454  

M عزیز : I 430. عزیزا

M این : I 431. آن

I حاجت :  M 432. حاجی

I : - M 433. قدس الله ارواحهم

M نرسید : I 434. نرسد

M تعالی : I 435. جل و جالله

I : - M 436. رضی الله عنهم

I أصح و اوضح :  M ً437. طریقا

I : - F M 438. و الیصل الی الله احد اال بدقام الذكر

I : - M 439. و تعالی

M به هر صورت : I 440. هر صفت

M : - I F 441. نیز

M مالزمت : I 442. مجالست

I : - M F 443. محب تو باشم و تو محبوب من باشی

I : - M 444. رشف

M دهم كه راست كنم : I 445. كرامت كنم

I : - M 446. كه

M هم نشینانی : I 447. هم نشینان

M برای تو كه : I 448. تو

I : - M F 449. بهم

M تعالی : I 450. است

M او : I 451. حق

I : - M 452. را

I : - M 453. و بدبختی

M و بی شار و این كتاب محل آن نیست : I 454. و این كتاب را تحمل آن نباشد
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بیت:455  

یاء »بیتی« جال كعبه بس است كعبه را جامه كردن از هوس است 

   بلكــه حرف هــا ســیاه شــود و456 ایــن بــه آخــر نرســد؛ زیــرا كــه در ضمــن كلمــه ال الــه اال اللــه رّسی تعبیــه 
اســت كــه كوه هــای بــا عظمــت از هیبــت ایــن حالــت457 از پــای در آیــد458 و ذره ذره شــود، چنــان كــه فرمــوده 
اســت،459 »للجبــل460 جعلــه دكاً«، و آســان از هیبــت آن بشــكافد و زمیــن از هــول آن شــق شــود،461 بــل كــه عرش 
و كرســی را تحمــل آن نباشــد، مگــر دل بنــدۀ مؤمــن را، كــه خداونــد، ســبحانه و تعالــی، وی را چنــدان462 حــد و 
حــر و شــوكت و قــوت داده اســت كــه او ایــن معنــی تحمــل می توانــد كــرد، چنــان كــه موســی، علیه الســالم، 
ــه »الیســعني أريض و  ــوش وی رســید ك ــه گ ــم؟ ب ــب كن ــا طل ــو را كج ــدا464 ت ــت:463 خداون ــرد، گف مناجــات می ك
الســايئ ولكــن یســعني قلــب عبــدي املؤمــن«. و اللــه الهــادي الــی465 الصــواب، و صلــی اللــه علــی محمــد و آلــه 

أجمعیــن.466

الفصل الخامس فی رشایط آداب الذكر و هو مرتب علی قسمین467
)31( امــا رشایــط و آداب ایــن كلمــه468 بــه جــای بایــد469 آورد تــا فایــده دهــد؛ زیــرا كــه اگــر كســی هــزار 
ــه دل نرســد و  ــن كلمــه در نگــذارد، هرگــز ب ــان خــود را از گفــنت ای ــن مــدت عمــر زب ــد و در ای ســال عمــر یاب
ــه »أال  ــد، ك ــان دل نرس ــه اطمین ــرد ب ــا م ــود؛ و ت ــن نش ــرد و متمك ــرار نگی ــن او ق ــه در باط ــن كلم ــت ای حقیق
بذكراللــه تطمــن القلــوب«، از نفــس خــالص نتوانــد یافــت و بــه مقــام دلــی نتوانــد رســید،470 چنانــه471 مشــایخ 
طریقــت گفته انــد: »االطمئنــان صفــة472 القلــب«. و از ایــن معنــی اســت كــه خداونــد تعالــی نفــس را مطمئنــه 
مــی خوانــد، كــه وی از مقــام نفســی بــه مقــام دلــی رســیده اســت، و بــه صیقــل ذكــر زدوده شــده، و در پرتــو 
نــور دل473 ظلمــت طبیعــت از او محــو شــده، و بــه474 حقیقــت ایــان و بــه حقایــق عرفــان رســیده، و بــر اوامــر و 
نواهــی فرمــان الهــی بــه ظاهــر و باطــن آرام گرفتــه، تــا بــدان مقــام رســیده كــه خداونــد تعالــی او را بــه صفــات 
دلــی475 یــاد می كنــد، قولــه تعالــی: »یــا أيتهــا النفــس املطمئنــة ارجعــي إلــی ربــك راضیــة مرضیــة«، و در زمــرۀ 
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ــد، كــه477  ــه دعــوت رسای خــودش می خوان ــادي« و ب خاصــان حــرت خــودش476 می نشــاند، كــه »فادخــيل يف عب
»و ادخــيل جنتــي«.

)32( پــس چــون مــرد را خصوصیــت بندگــی حاصــل آمــد، نفــس و شــیطان را بــر او دســت منانــد، چنــان كــه 
ــد،  ــول خداون ــر ق ــون می ســتیهد ب ــه آن ملع ــر ك ــی دیگ ــم ســلطان«. دلیل ــك علیه ــس ل ــادي لی ــد: »إن عب می فرمای
عزاســمه478، قســم یــاد می كنــد: بــه غیــر خاصــان حــرت تــو بــر479 همــه راه گــم كنــم! چنــان كــه خداونــد از آن 
خــرب می دهــد: »قــال فبعزتــك ألغوینهــم أجمعیــن إال عبــادك منهــم املخلصیــن«. و گفتــه  انــد: و عبــاد الرحمــن هــم480 
الذیــن عــربوا مهالــك النفــس و وصلــوا إلــی حــره القلــب و أنســوا مــن جانــب طــوره نــاراً. امــا اگــر رشط گفــنت ایــن 
كلمــه بــه جــای آرد، بــه انــدك روزگار خداونــد، ســبحانه و تعالــی481، او را گشایشــی كرامــت كنــد، و ســینه او را بــه 

نــور ایــن كلمــه منــرح و منــور گردانــد، و او را بــه درجــات اعــالی482 مغفــرت خــود برســاند ، وفقــری كــه

مصطفــی،  علیــه الســالم،483 بــدان فقــر484 فخــر می كنــد، كــه »الفقــر فخــری«، بــر او متــام گردانــد، و او را بــه 
پادشــاهی بهشــت بنشــاند و مملكــت باقــی را بــدو مفــوض گردانــد.485

    بیت:486 

كه آن سلطان فراغت پیش دارد مقام سلطنت درویش دارد  

از آن صد ملك یك درویش دارد شنیدی قصه ملك سلیان   

)33( آری487 عزیــزا، درویــش نــه آن اســت كــه وی را488 در دنیــا خــرده نباشــد و بــه ظاهــر حــال عریــان باشــد؛ 
آن را گــدای گرســنه برهنــه گوینــد. بــل كــه درویــش آن باشــد كــه بــه باطــن از غیــر حــق عریــان باشــد، گرســنه 
ســبحان باشــد، تشــنۀ رحــان باشــد، عاشــق یــزدان باشــد،489 بــه دوســت نگــران باشــد؛ نــه نــه،490 درویشــی از 

خــود بیــرون آمــدن اســت و در نیســتی قــدم زدن.491

   بیت:492

بر رس كوی غم علم زدن است فقر در نیستی قدم زدن  است  

در ره فقر جمله كم زدن است هر چه میراث آدم و حواست  
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   شــیخ ابوالحســن خرقانــی493 را پرســیدند كــه درویشــی چیســت؟ ]بــه زبــان[494 خرقانــی گفــت: آن كــه تــو 
]توی[!495

)34( امــا رشایــط و آداب گفــنت496 ایــن كلمــه هشــت اســت: اول آن اســت كــه دایــم بــر وضــو باشــد، كــه آن 
را بــه497 نزدیــك498 خداونــد تعالــی منزلتــی عظیــم اســت، و مداومــت كننــدگان را499 بــر وضــو »مــردان«500  مــی-

گویــد501 و بــه تریــف محبتشــان مــرف می گردانــد و می فرمایــد،502 عــز و جــل: »فیــه رجــال یحبــون أن یتطهــروا 
و اللــه یحــب املطهریــن«. و وضــو ســالح مؤمــن اســت، كــه »الوضــوء ســالح املؤمــن«، و وضــو نظافــت اســت، 
ــن النظافــة«، و شســنت آلودگــی از چهــره روح پاكــی اســت، كــه »قــد أفلــح مــن زكاهــا و قــد خــاب  كــه »الدی
مــن دســاها«، و خــود را بــه حیــات حقیقــی مزیــن گردانیــدن، كــه »و جعلنــا مــن املــاء كل يشء حــي503 «،  و نــور 
بــر نــور افــزودن اســت، كــه »الوضــوء علــی504 الوضــوء نــور علــی نــور«، و نقــش ایــان بــر خــود كشــیدن، كــه 
»الیحافــظ علــی الوضــوء اال املؤمــن«، و خــود را رافــع درجــات گردانیــدن،  كــه »إســباغ505 الوضــوء يف الشــبوات506«، 
و شــطر ایــان در خــود درســت كــردن اســت، كــه »الطهــور شــطر االیــان«، و خــود را در میــان507 ســابقان جــای 
دادن اســت، كــه »و منهــم ســابق بالخیــرات«؛ و گفته انــد ســابق آن باشــد كــه پیــش از آنكــه بانــگ منــاز بر آیــد 

بــر طهــارت باشــد ظاهــراً. 

)35( امــا طهــارت دو اســت: طهــارت ظاهــر و طهــارت باطــن، تــا همچنــان كــه بــه طهــارت ظاهــر508 ظاهــر 
خــود را پــاك مــی دارد، بــه طهــارت باطــن باطــن خــود را پــاك دارد، و طهــارت باطــن رشط دوم اســت. و آن آن 
اســت كــه در وقــت ذكــر گفــنت دل را بــه غیــر حــق مشــغول509 نــدارد510 و بــه هیــچ نــوع، كاینــاً مــا كان، هیــچ 
خاطــر را511 از نیــك و بــد بــه دل راه ندهــد، كــه آن بــر مثــال حدثــی باشــد در باطــن. چــون نظــر بــه غیــر او 
بــاز افتــد، بایــد كــه از آن اســتغفار كنــد و بــاز دل را بــه حــق تســلیم كنــد و بــه ذكــر مشــغول شــود؛ و بدانــد 
ــن كاری  ــب تری ــالكان، و صع ــدۀ س ــده از مجاه ــوارترین مجاه ــدگان، و دش ــی از روش رون ــخت رتین روش ــه س ك
ــا فایــده تریــن عملــی512 از عمــل513 ســایران، طهــارت باطــن نــگاه داشــنت اســت، كــه عــوام  ــان، و ب از كار طالب
صوفیــان آن را »نفــی خاطــر« گوینــد، و مقصــود و مطلــوب از همــه مجاهدت هــا و ریاضت هــا آن اســت، تــا ویــرا 
ایــن طهــارت حاصــل آیــد، كــه حصــول ایــن طهــارت نهایــت ریاضت هاســت، چنــان كــه شــیخ ابوســعید بوالخیــر 

M : - I F 493. علیه الرحمه

M زبان : I .494

I توی :  M 495. نوی

I : - M 496. گفنت

I : - M 497. به

M نزد : I 498. نزدیك

I : - M 499. ) كنندگان ( را

I : - M F 500. را

M می گویند : I 501. می گوید

M : - I F 502. كه

M : - I + است : F » 503. و خود را به حیات حقیقی مزین گردانیدن كه » و جعلنا من املاء كل شیء حی

M زان : I 504. علی

M سباغ : I 505. اسباغ

M اسیران : I 506. شیرات

M رتبه : I 507. میان

I : - M 508. ظاهر

M شغول : I 509. مشغول

M نكنند : I 510. ندارد

I : - M 511. را

I علمی : M 512. عملی

I علم : M 513. عمل



| 38 |

می گوید،514  قدس الله روحه العزیز،515 كه »نهایة الریاضة أن تجد مع الله قلبك«.

)36( ســیم516 آنكــه بیشــرت ایــام خامــوش باشــد بیــرون خلــوت، امــا در خلــوت بایــد كــه517 جــز بــه ذكــر لــب 
ــان كــه مصطفــی،  ــد، چن ــد، و ســخنی كــه مصلحــت دیــن نباشــد نگوی ــان معنــی در جنبــش آی ــا زب ــد، ت نجنبان
صلــوات اللــه علیــه،518 فرمــوده اســت:519  »مــن كان یؤمــن باللــه و الیــوم اآلخــر، فلیقــل خیــراً و لیصمــت«. و نیــز 
خاموشــی مقــام نجــات اســت، چنانكــه گفــت: »مــن صمــت نجــا520 «، و نیــز از دوزخ نجــات یافــنت اســت، چنــان 
كــه فرمــود: »و هــل یكــب النــاس علــی مناخــر هــم يف  النــار إال حصائــد ألســنتهم«، و نیــز قهــر نفــس اســت، كــه 

نفــس هــرزه ال521ســت،

ــل  ــم الرجــل طوی ــا گشــاده شــود كــه رســول523 فرمــوده524 اســت:525 »إذا رأیت ــن522 حكمت ه ــا در ای ــز ت  و نی
ــه یلقــن الحكمــة «. الصمــت فاجلســوا الیــه فإن

)37 ( چهــارم خلــوت دایــم و عزلــت از خلــق، تــا ســالمت یابــد526 چنــان كــه گفتــه اســت: »مــن اعتــزل ســلم«، 
یعنــی ســالمت از نظــر بــه شــهوات و رفــنت بــه حــرام و گفــنت حــرام527 و شــنیدن حــرام، و ســگ نفــس را در بنــد 
كــردن. ایــن همــه در خلــوت حاصــل آیــد. چــون حــواس پنج گانــه ظاهــر از كار فــرو بســته شــد، حــواس پنــج-

گانــه باطــن در كار آیــد و درهــای غیــب بــر مــرد گشــاده شــود. و نیــز مــرد528 را جمعیــت دل دســت ندهــد تــا 
آن ــگاه كــه خلــوت نگیــرد، زیــرا كــه مصطفــی، علیه الســالم،529 بــا كــال نبــوت اول خلــوت و عزلــت طلــب مــی-

كــرد، چنــان كــه عایشــه، رضــی اللــه عنهــا،530 می گویــد: »حبــب إلیــه الخــالء حتــی یتحنــث531 إلــی جبــل الحــراء 
أســبوعاً و أســبوعین«، و فــی روایــه » شــهرا532ً « نیــز آمــده اســت. پــس چــون او را، كــه از آنجــا پــاك آمــده بــود533، 
و بــه دام نفــس امــاره نیفتــاده بــود، و از او  جــور و جفــا  كســی534 نكشــیده، و عهــد بــاری را نشكســته535، و دل 
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را بــه زنــگار طبیعــت نــداده536، از خلــوت چــاره نبــود، آن كســی كــه در مقــام537 نفــس امــاره538 چندیــن ســال539 
گام نهــاده باشــد، و موافقــت هــوی و شــهوت كــرده، و نفــس را در تجــرب و تكــرب540 و تفاخــر541 پرورانیــده، و رس 
ــه  ــه علی ــی الل ــه روح مصطفــی ]صل ــن از او نفــور شــده، ب ــرآورده، و كرام الكاتبی ــه جیــب موافقــت مــراد542 ب ب
ــه[543  از او رنج هــا رســیده، دل را بــه زنــگار طبیعــت داده، میــان خویــش و حــق پیــان بر هــم شكســته   _  و آل

هیهــات هیهــات ملــا توعــدون!

بیت :

طغرای وفا بر رس فرمانت منی بینم545 پیان شكنا بر رس پیانت منی بینم 544 

چگونــه ایــن چنیــن كــس را كــه وی546 از راه فســاد بــه راه صــالح آمــده547 باشــد بــه خلــوت حاجــت نباشــد؟ 
نــه نــه،548 هیــچ كــس را از549 مبــدأ حالــت كــه ایــن شــوق و ذوق در دل بجنبــد از خلــوت و عزلــت گزیــر نباشــد، 
زیــرا كــه بیــخ تفرقــه از دل بــر كنــده نشــود مگــر بــه خلــوت و عزلــت. و در خلــوت اكتســاب امــان یافــنت اســت 
از صعوبــت روز قیامــت در ظــل حــق، چنــان كــه می فرمایــد: »ســبعة یظلهــم اللــه فــی ظلــه یــوم الظــل اال ظلــه«. 
ــاه«، و خلوتــی را ]در خلــوت[550  ــا ففاضــت عین ــه خالی یكــی از ایشــان آن اســت كــه گفــت: »و رجــل ذكــر الل
بیشــرت چنیــن افتــد. و نیــز شــیخ نجالدیــن كــربی، قــدس اللــه روحــه العزیــز، در »رســاله الســائر « آورده اســت 
كــه »مریــد در خلــوت ذكــر می گویــد تــا551 نقــوش دنیــا و معاملــت اهــل دنیــا از552 آینــۀ553 دل زدوده554 گــردد،555 
و چــون روی دل از نقــوش دنیــا صافــی شــد، نقــوش آخــرت در وی پرتــو زنــد، و چــون صافی ــرت شــود، حق تعالــی 
در او پرتــو زنــد از راه عكــس، و چــون صافی ــرت شــود و صقالــت متــام یابــد، وحدانیــت بــاری تعالــی در او پرتــو 

زنــد، چنــان كــه عقــل و جــان556 و هــوش557 بــربد؛ آن گاه معرفــت حاصــل شــود و مــرد اهــل تجلــی شــود«.

ــه  ــاری، عزاســمه، فضیلــت بســیار اســت، بلكــه ب ــه حــرت ب ــز ب )38( پنجــم صــوم اســت، كــه آن558 را نی
حــق مخصــوص اســت، كــه »الصــوم يل و أنــا أجــزي بــه«. و نیــز در ضمــن آن صــرب  اســت، و جــزای صابــری بــی 
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نهایــت اســت، كــه »إمنــا یوفــی الصابــرون أجرهــم بغیــر حســاب«. و نیــز نفــس را مخالــف بــودن اســت، كــه »و 
نهــی النفــس عــن الهــوی«. دیگــر چــون مــرد گرســنه شــود، ســبل559 ضاللــت از پیــش او برخیــزد و پیهــی560 كــه در 
چشــم دل باشــد بگــدازد، تــا در عــامل غیــب نگــرد و عــامل ملكــوت را معیــن بینــد.  مشــایخ طریقــت، رضــوان اللــه 
علیهــم اجمعیــن،561 چنیــن گفتــه انــد كــه »مریــد را چنــدان بایــد كوشــید كــه بــه مقــدار ســوراخ ســوزنی چشــم 
بــه عــامل غیــب در افتــد«. و نیــز مصطفــی، صلــوات اللــه و ســالمه علیــه،562 فرمــوده اســت563 كــه »شــیطان  در 
تــن آدمــی روان اســت چــون خــون در رگ، راه گــذر وی بســته نشــود مگــر بــه گرســنگی«. و نیــز ســپر بــه دســت 

آوردن اســت از نفــس و شــیطان، كــه »الصــوم جنــة«.

)39( ششــم رضــا و تســلیم، و ایــن564 دری از درهــای بــزرگ اســت بــه حــرت عــزت565، چنــان كــه رســول، 
علیــه الســالم،566 گفتــه اســت:567 »الرضــا بالقضــاء بــاب اللــه األعظــم«. و نیــز آورده انــد كــه بــر اول لــوح محفــوظ 
ایــن نوشــته اســت كــه568 »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم، ال الــه اال أنــا، مــن مل یــرض بــه قضــايئ و مل یصــرب عــيل بــاليئ 
و مل یشــكر علــی نعــايئ،  فلیخــرج مــن أريض و ســايئ و لیطلــب ربــاً ســوايئ !« و از شــیخ ســیف الدین باخــرزی، 
قــدس اللــه روحــه العزیــز،569 در ایــن معنــی منقــول اســت كــه در وقــت ســخنی گفــنت چــون ایــن كلــات را یــاد 

كــردی آن گاه بگفتــی.

بیت:570 

كاری نكنی برون شو از خانه من جانا نه من سبوس و بندانه571 من 

یعنــی »فلیخــرج مــن أريض و ســايئ«. و شــیخ نجــم الدیــن كــربی گفتــه اســت: »چــون رضــا و تســلیم قــوت 
گیــرد و بــه كــال رســد، تجلــی روان شــود، و از آن معرفــت زایــد، و از معرفــت محبــت و مــودت زایــد، ]و از572 
مــودت محــو و اثبــات و فنــا و بقــا زایــد[،573 و از بقــا و فنــا یقیــن574 و متكیــن575 زایــد، و شــكوك576 نفســانی بــه 

یكبــار برخیــزد«.

)40( هفتــم شــیخی كامــل راه رفتــه دیــده ور طلــب كنــد كــه طریــق ذكــر و خلــوت او پیوســته بــه مصطفــی 
باشــد، صلــوات اللــه علیــه،577 و صحبــت او متصــل باشــد بــدان حــرت، تــا اقتــدارا بشــاید، زیــرا كــه مجذوبــان 
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و زهــاد بســیارند، امــا بدیشــان578 اقتــدا نشــاید كــرد، كــه ایــن راه را عالمت هاســت. كســی بایــد بــه داللــت پیــری 
راه رفتــه معتــرب، كــه ســیر و ســلوك كــرده باشــد و بــر عالمــات راه واقــف گشــته و هــر عالمتــی از عالمــات راه 
ــال  ــال او چــون مث ــود، امــا مث ــود. اگرچــه مجــذوب هــم رســیده ب ــد ب ــل توان ــد را دلی ــا مری ]را[579 بشــناخته ، ت
كســی باشــد كــه او را در كژاویــه580 بــه حــج برنــد، چــون بــر عالمــات راه وقــوف نیافتــه باشــد، اقتــداء581 حــاج 
را نشــاید؛ امــا مــردی كــه پــای در راه بادیــه نهــاده باشــد و بــه كــرات بــه قــدم صــدق رفتــه و آمــده و یك یــك 
ــم  ــه وی را در بی ــل دیگــری باشــد، شــاید ك ــن كســی583 دلی ــر چنی ــس اگ عالمــت582 از عالمــات راه بشــناخته، پ
هــالك نینــدازد و بــه مقصــود و مطلــوب584 رســاند.585  و مشــایخ طریقــت، رضــوان ]اللــه[586 علیهــم اجمعیــن، 
همچنیــن بادیــۀ نفــس و عقبــات هــوی587 قطــع كــرده  انــد، و كیــد نفــس بشــناخته و بــا شــیطان ملعــون پنجه هــا 
زده و بــر مكایــد ایــن دو مــكار ســتیزه  كار وقــوف متــام یافتــه، ]و در ســیر و ســلوك عالمــات راه بشــناخته و بــه 
كعبــه جــالل ذوالجــالل رســیده[،588  تــا اگــر كســی را قصــد ایــن كعبــه باشــد، امیــر589 حــاج او باشــند،590 و هــر 
چــه او در ایــن راه بــدان محتــاج باشــد، بــه غــم خوارگــی او قیــام مناینــد،591 و وی را داللــت می كننــد592 تــا بــه 
كعبــه ایــن معبــود بــا كــال و بــه مســجد اقصــی وصــال ]رســانند [.593 پــس فــرق چنــد باشــد میــان حاجــی كــه 
بــه قــدم صــدق بادیــه خون خــوار قطــع كنــد و میــان آنكــه بــر اشــرت و كژاویــه594 بــه حــج رود،595 اگــر چــه هــر 
دو حاجــی باشــند، امــا ایــن مــرد بــه هــر قدمــی ده نیكویــی حاصــل دارد بــا چندیــن مجاهــده و مخالفــت نفــس، 
و آن دیگــر از آن بی حاصــل596 و نابهــره.597 پــس میــان مشــایخ طریقــت و ابــدال همچنیــن598 فــرق باشــد، چنــان 
كــه شــیخ رشف599 الدیــن ادكانــی600 را، رحمــه اللــه علیــه،601 پرســیدند از حــال ابــدال و مشــایخ طریقــت،  گفــت: 
ایــن جوامنــردان دیگــر باشــند و یكــی را از ایشــان چنــدان مرتبــت و منزلــت باشــد602 بــه حــرت ذوالجــالل كــه 

از آن هفــت و هفتــاد را نباشــد!
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ــرون  ــن یذك ــه »الذی ــد ك ــی می فرمای ــه حق تعال ــان ك ــت، چن ــه اس ــه االالل ــر الال ــتم دوام ذك )41( رشط هش
اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبهــم«. اشــارت603 بــه دوام ذكــر اســت، و جایــی دیگــر می فرمایــد: »فــإذا قضیتــم 
ــاَلَة فاذكــروا اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبكــم«. می بایــد كــه در همــه احــوال بــه دل و زبــان ذاكــر باشــد،  الصَّ
مگــر در وقــت قضــاء حاجــت انســانی كــه بــه دل ذكــر گویــد604 نــه بــه زبــان، باقــی در همــه605 احــوال بــه دل و 
زبــان ذكــر بــا هیبــت و تعظیــم می گویــد606 بــا نفــی و اثبــات. و صلــی اللــه علــی النبــی محمــد و آلــه اجمعیــن!607 

القسم االول608 در بیان مقامات ایشان609

ــاد و نیكــو مــردان را بــه پیــش ایــن مــردان چــه محــل باشــد؟ كــه »حســنات  )42( آری عزیــزا، زهــاد و عب
ــرار ســیئات املقربیــن«. األب

    بیت: 

از كال حال ایشان بی خرب باشد ] فلك [610

وز سكوت و نطق ایشان بی اثر611 باشد ملك 

   مــردان612 باشــند در میــان ایشــان كــه در متابعــت613 ســید رســل بــه یــك دم زدن از فلــك و ملــك در گذشــته 
باشــند و بــه كونیــن و عاملیــن بــاز ننگرســته، بــل كــه قــدم بــر »قــاب قوســین« نهــاده و بــه رس »أوأدنــی« رســیده 

و بــه عمــل ثقلیــن رس فــرو نیــاورده، كــه »نفــس مــن أنفــاس املشــتاقین خیــر مــن عبــاده الثقلیــن«. 

بیت614 :

تا قافلۀ سوختگان در یابید خلقان جهان به جملگی بشتابید 

صد قافله بگذشت و شا در خوابید ای اهل مناجات كه در محرابید 

طنطنــه و طمطــراق ایــن مــردان فــردای قیامــت دمــار از نهــاد دوزخ بــر آرد، كــه »جــز یــا مؤمــن فــإن نــورك 
قــد أطفــا لهبــي!« بلكــه ایشــان قومــی باشــند كــه بــه توفیــق هدایــت پــای از طینــت بریــت بركشــیده باشــند 
و بــه علــو همــت بــارگاه بــر بــاالی هفــت دوزخ و بــاالی هشــت بهشــت زده، و قــدم ارادت در بــارگاه حــرت 

الوهیــت نهــاده و بــه غیــر او التفــات نكــرده.

)43( آری عزیــزا، هــر كــس حــال ایــن جوامنــردان ندانــد، كــه ایشــان چــه مرغان انــد؟ ایشــان عاشــقان رحــان-
ــد،  ــان615 حــرت اله ان ــد، قلندروش ــدۀ جســم و جان ان ــش درزنن ــد، آت ــبحان اند، مســتان یزدان ان ــد، مشــتاقان س ان
دیوانــگان بی گناه انــد، شــوریدگان پادشــاه  انــد! ایــن دیوانــگان را عجــب حالــی اســت، نــه نــه،616 كــه ایــن عاقــالن 
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را عجــب كالــی اســت! رشاب عشــق از خمخانــۀ »ألســت« بــه تلقیــن ذكــر مشــایخ در كام جــان ایشــان ریختــه 
انــد و617 گــرد نیــاز618 بــر رخســار ایشــان619 بیختــه، كــه620 »رب621 أشــعث622 أغــرب ذی طمریــن623«. 

]بیت[ 624

ایشان كه رس زلف پریشان دارند! ایشان دارند دل من ایشان دارند 

عجــب واقعه ــای اســت حــال ایــن جوامنــردان، كــه هیچ كــس را بــه غیــر ایشــان625 ]چشــم[626 بــر رس حــال 
ایشــان نیفتــاده اســت و ایشــان را چنــان كــه ایشــان اند بندانســته627 و بــر طاعــت و معصیتشــان628 وقــوف نیافتــه! 

آه آه، از خزینــۀ ارسار پادشــاه، كــه بــا ایــن مشــتی خــاك بــر درگاه چــه كارهــا دارد!

)44( عزیــزا، در احــوال و اعالشــان629 نگــر، تــا رس حالشــان بینــی630، كــه طاعتشــان همــه گنــاه، و معصیــت 
ــه  ــان هم ــت، گفتارش ــه طاع ــان هم ــت، و معصیتش ــه معصی ــان هم ــه طاعتش ــه،632 ك ــه ن ــاه، ن ــان631 بی گن ایش
كــردار، كردارشــان همــه گفتــار! غایبــان حارضنــد، حــارضان غایــب انــد، پادشــاهان كهنــه پوش ــاند، كهنــه پوشــان 

ــاند . ــو فروش  ن

بیت :

زین633 سبب الف از گدایی می زنیم پادشاهانیم و ما را ملك نیست  

ــاٌر ملــوك تحــت634 أطــار635«. ســكندر636 وجودشــان تشــنۀ آب حیــات گشــته،  ــٌب حّض ــاٌر ُغیّ    »ســكوٌت نظّ
خــر معنیشــان بــه آب حیــات پیوســته. عجــب حالــی637 دارنــد،638 و در حــال خویــش كالــی دارنــد. ایشــان اند كــه 
بــر قــر هدایــت ســبحانی و بــر منظــر عنایــت ربّانــی عروســان خلــوت خانــۀ شــاه  انــد، شــاهدان بــارگاه اله انــد، كه 
»أولیــاء اللــه عرائــس اللــه«. الجــرم بــر جــال بــا كالشــان قبــاب عــزّت بر افكنــده اســت و در حرم ــرای حــرت 

خــود بنشــانده، تــا از غبــار نظــر اغیــار پوشــیده ماننــد، كــه »أولیــايئ تحــت قبــايب الیعرفهــم ســوايئ639«.

I : - M 617. رشاب عشق ... ریخته اند و

  I : - M F از حرت بی نیاز / I : - M 618. گرد نیاز

  I : - M 619. بر رخسار ایشان

I : - M 620. بیخته كه

I : - M 621. رب

I : - M 622. أشعر

I : - M 623. أغرب ذی طمرین

M I : - F 624. بیت

I : - M 625. به غیر ایشان

  M I : - F 626. چشم

M ندانسته : I 627. بندانسته

M معصیت ایشان : I 628. معصیتشان

M اعال ایشان : I 629. اعالشان

M ببینی : I 630. بینی

M معصیتشان : I 631. معصیت ایشان

   I نی نی : M 632. نه نه

        M ز این : I 633. زین

   M : - I 634. سكوت نظار غیب حصار ملوك تحت

M : - I 635. اظهار

M اسكندر : I 636. سكندر

M حالی عجب : I 637. عجب حالی

I : - M 638. دارند

M غیری : I 639. سوائی



| 44 |

بیت :

من دانم و او كه آفریده ست مرا آنچ640 از غِم او به جان رسیده ست مرا 

قسم دوم در بیان فضیلت دل عزیز ایشان بدست آوردن
 )45( فــّرخ آن صاحــب دولتــی كــه بــه حــّق خدمــت ایــن چنیــن قومــی قیــام منایــد و دل عزیــز ایشــان را 
بــه دســت آرد،641 چنــان كــه گفتــه انــد: »منــاز كار پیــر زنــان اســت، دلــی بــه دســت آر كــه كار آن اســت!« و ایــن 
ســخن را دو معنــی اســت. معنــی اّول: یــا نفــس خــود را بــه صفــات دلــی موصــوف كــن، تــا نــام تــو در جریــدۀ 
اولیــا ثبــت افتــد، كــه كار آن اســت ! و یــا آن كســی را642 كــه خــود را بــه دان مقــام رســانیده اســت643 خدمــت كــن 
و حرمــت او نــگاه دار و بــه هــر نــوع كــه باشــد خــود را بــر فــرتاك دل644 او بنــد، تــا دلــی بدســت آورده باشــی، 
كــه مشــایخ طریقــت چنیــن گفتــه انــد كــه »هــر كــی را645 دلــی قبــول كنــد، مقبــول حــّق شــود، و هــر كــی را،646  
والعیــاذ باللــه، دلــی رد كنــد، مــردود حــق شــود«. و هــر كســی را647 دل اثبــات نتــوان كــرد، چنــان كــه م  گویــد،648 
ــی دیگــر  ــوم می شــود كــه دل را  حقیقت ــٌب 649«. از اینجــا معل ــه قل ــك لذكــری ملــن كان ل ــه: »إِن فــی ذل جل جالل

اســت كــه هــر كســی بــه رّس آن نرســد، چنــان كــه گفتــه  انــد. 

بیت:650 

خانۀ دیو را چه دل خوانی دل یكی منظر است ربّانی  

رو به پیش سگان كوی انداز آنچه دل نام كرده ای به مجاز651 

جز خدا اندرو652 نیابی هیچ آن بَود دل كه وقت پیچاپیچ  

ــی  ــا خدمت ــد: ی ــول كن ــه او را قب ــن طایف ــا دل ای ــد ت ــز ببای ــار چی ــرد را چه ــد: »م ــه ان ــزرگان گفت  )46( و ب
شایســته، یــا نعمتــی بایســته، یــا ریاضتــی بــر قانــون، یــا صدایــی653 چــو نالــۀ ارغنــون«، تــا بــه هــر وقتــی زمزمــه 
ــول654  ــد. چــون مقب ــول كن ــای ایشــان او را قب ــدان ســبب دل ه ــد، كــه ب ــر ایشــان خــوش می كن ــد و وقــت ب می كن
دلهــا گشــت، گــو  بســت655 بــه مســند والیــت ایشــان بــاز ده و خــود را تســلیم دل ایشــان كــن، چنــان كــه شــیخ 
ابــو ســعید بوالخیــر، قــدس اللــه روحــه العزیــز، وقتــی اصحــاب را می گفــت: »فــردای قیامــت اگــر بــر شــا ســؤال 
كننــد كــه شــا كیانیــد، زنهــار بــه جــواب مشــغول می شــوید، كــه كار بــر شــا بــه زیــان آیــد! گفتنــد: شــیخا، چــه 
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می گوییــم؟ گفــت: بگوییــد كــه مــا را در دنیــا مهــرتان بودنــد كــه حــال مــا ایشــان می داننــد. چــون بــه مــا حوالــه 
شــود، كار شــا بــر656 آیــد !« چنــان كــه ایــن ضعیــت در ایــن معنــی می گویــد.

بیت:657 

آغشته به خون دل ز سودات منم آشفته بر آن رخان زیبات منم  

خاك سگ هندوان »الالت« منم با این همه اعتاد بر لطف تو زانك 

 )47( و نیــز مصطفــی، صلــوات اللــه و ســالمه عیلــه،658 توانگــران اصحــاب را گفتــی: امــروز خــود را بــر فــرتاك 
دل فقیــران امــت مــن بندیــد،659 كــه ایشــان را كارهــای معظــم در پیــش اســت، كــه »فقــراء أمتــي ملــوك اهــل 
الجنــة«، تــا فــردا، كــه روز بــازار ایشــان باشــد و كــوس دولــت ایشــان بــه عرصــات660 قیامــت فــرو كوبنــد و چهــار 
بالــش ایشــان در فــردوس اعلــی بگســرتانند، شــا را محــروم نگذارنــد، كــه661 »اتّخــذوا االیــادي عنــد الفقــراء فإنّهــم 
أصحــاب الدولــة یــوم القیامــة!«،662 خصوصــاً بــر فــرتاك663 عاشــقانی كــه طالــب حــق باشــند و ایشــان را ســیری و 
ســلوكی باشــد بــر قانــون رشیعــت و طریقــت، و عبــوری و عروجــی در ســلك حقیقــت، كــه پیغامــربان مرســل را 
ــاً فكــن  ــد:664 »إذا رأیــت يل ظالب ــه الســالم، وحــی می كن ــه داود، علی ــان كــه ب ــد، چن ــه خدمــت ایشــان می فرمای ب
لــه خادمــاً!« خاّصــه آن فقیرانــی كــه بامــداد و شــبانگاه بــه ذكــر خدای تعالــی مشــغول باشــند، كــه بــه مصطفــی، 
علیــه الســالم،665  خطــاب می كنــد ]كــه[666 »واصــرب نفســك مــع الذیــن یدعــون ربهــم بالغــداة و العــي یریــدون 
وجهــه667«، و جــای دیگــر می فرمایــد: »و ال تطــرد الذیــن یدعــون ربهــم بالغــداة و العــي«. پــس هــر كــه خواهــد 
كــه نفــس عزیــز ایشــان دریابــد و همــت عالــی ایشــان بــه روزگار خــود مــروف گردانــد و خــود را بــر فــرتاك دل 

ایشــان بنــدد و در طاعــت ایشــان رشكــت یابــد، بایــد كــه بــه خدمــت ایشــان بــه هــر نــوع قیــام منایــد.

)48( امــا زنهــار، غلــط مكــن و گــان مــرب كــه طاعــت ایشــان چــون طاعــت عبــاد و نیــك668 مــردان باشــد، 
ــد  ــدان بگزارن ــی كــه همــه متعب ــر از طاعت ــاز دوســت داشــته669 ت ــر حــرت بی نی كــه دو ركعــت منــاز ایشــان ب
تــا قیامــت، چنانكــه مصطفــی، عليــه الســالم،670  مــی فرمایــد: »ركعتــان مــن رجــل زاهــد قلبــه مــع اللــه أحــب 
إلــی اللــه تعالــی671 مــن عبــاده املتعبدیــن إلــی آخــر الدهــر672 رسمــداً«. هیهــات، كــه گفــت و گــوی كار ایشــان 
و افشــای رّس ایشــان و ارسار ایشــان در زمیــن و آســان منی گنجــد ! و شــیخ ابوالحســن خرقانــی شــیخ ابوســعید 
بوالخیــر را می گفــت: »یــا اباســعید، ســخنهایی دارم كــه اگــر بگویــم در زمیــن و آســان نگنجــد. خداونــد، ســبحانه 
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و تعالــی،673 تــو را از بهــر آن آورد تــا بــه تــو674 ]هــو[675 گویــم؟« و آن بــود كــه شــیخ ابوســعید ســه روز در خرقــان 
ــود  ــر می ش ــه می ــس چگون ــد«. پ ــتاع آورده ان ــر اس ــا را از به ــت: »م ــت، و می گف ــخن نگف ــچ س ــه هی ــود ك ب
كــه ایــن بیچــاره آن را بــر جــزوی چنــد معــدود نقــش كنــد،  زیــرا كــه 676حــال677 و كــال ایشــان را آخــری پیــدا 
نیســت، و تجلــی جــالل ایشــان را نهایتــی پدیــد نیســت! ]زیــرا كــه[678 رحانــی صفــت شــده  انــد و بــه ملــك 

جاودانــی رســیده، بلکــه معبــود و مقصــود پیوســته، چنــان كــه در ایــن معنــی گفتــه انــد.

بیت :

نامی ست زمن بر من و باقی همه اوست اعضای وجود من همه دوست گرفت 

و اشارت »الصوفی غیر مخلوق« را عبارت از اینجاست.

)49( امــا بعــد از ایــن ختــم كنیــم، پیــش از آنكــه قــدم در افشــای رّس ربوبیــت نهــاده شــود و ســخن بــه بیــان 
مل و ال طریقــت درافتــد و خــود را  در معــرض ارتــكاب ایــن ]معنــی[679  یابــد680 كــه »إفشــاء رس الربوبیــه681 كفــر 
عرفهــا682 مــن عرفهــا و جهلهــا مــن جهلهــا683«، زیــرا كــه ایــان اكــر خلــق امــروز در ایــن طریــق نیــك ضعیــف 
اســت،684 بلكــه بیشــرت685 بــزرگان را در ایــن طریــق هیــچ اعتقــاد نیســت. و نیــز منكرنــد اهــل طریقــت را و وقایــع 
ایشــان را و كشــف حقایــق را، بــه ســبب آنكــه بنــای ایــن طریقــت بــر تــرك دنیاســت، و بــزرگان ایــن زمانــه را 

بــرگ ایــن نیســت، و اعتقــاد و ارادت بیشــرت امئــه و علــای ایــن عــر در ایــن معنــی ضعیــف افتــاده اســت.

بیت686 :

كه ز تقصیر خود ندانندش687 مردمان منكرند علمی را  

چون ندانند كفر خوانندش688 گرچه ایان محض باشد آن  

   اگــر ذكــر واقعــه كــرده ایــد، گــان برنــد كــه ایــن از بهــر منایــش رعونــت خویــش اســت، امــا نــه چنــان 
باشــد، بــل كــه از بهــر زیادتــی وثــوق طالبــان و عاشــقان باشــد، تــا دردشــان بــر درد، و شــوق بــر شــوق، و تشــنگی 

بــر تشــنگی بیفزایــد.

    بیت :

هر چند همی بیش خورم تشنه ترم من چون ریگم غم تو چون آب خورم 
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الفصل السادس فی فضیله من یخدم الصوفیه689
ــدم  ــان در ق ــد، ج ــان افت ــال ایش ــر رس690 ح ــم ب ــون چش ــت را چ ــت و مكن ــدان دول ــه خداون ــد ك )50( بای
ایشــان نثــار كننــد و محبــت ایشــان را در دل خــود جــای دهنــد و خــود را باوصــاف و اخــالق انبیــا مخصــوص 
ــن  ــراء م ــاكین و الفق ــب املس ــه:693  »ح ــوه و التحی ــه الصل ــد،692 علی ــی691 می فرمای ــه مصطف ــان ك ــد، چن گردانن
أخــالق املرســلین«، و ]همچنــان[694 بهــر وقــت بــه مجالســت ]و خیــر نیــت و بــه خدمــت[695 ایشــان مالزمــت 
ــن«، و دل  ــن أخــالق الصادقی ــه »و مجالســتهم م ــته باشــند، ك ــان آراس ــه اخــالق صدیق ــا خــود را ب ــد،696 ت مناین
ــد، كــه698 »و الفــرار منهــم مــن أخــالق  ــاك گردانن ــز خــود را از ظلمــت و كــدورت697 اخــالق اهــل نفــاق پ عزی
املنافقیــن«، و بــه معاونــت در مصلحــت ایشــان699 قیــام مناینــد، كــه »تعاونــوا علی الــرب و التقــوی« ]و التعاونــوا 
علی االثــم والعــدوان[700. پــس هــر جــد و جهــد كــه ممكــن شــود701 در حــق ایشــان بــه جــای آرنــد، تــا خــود را 
در والیــت ایشــان رشكــت اندازنــد، كــه والیــت ایشــان والیتــی عجــب اســت، كــه »إن ملــوك الجنــة كل أشــعث 
ــو  ــم. ل ــب703 لقوله ــوا مل ینص ــوا و إذا قال ــاء مل ینكح ــوا النس ــم و إن خطب ــؤذن له ــتأذنوا مل ی ــرب، إذ  ] ا [702 اس أغ
ــی  ــدگان خدای تعال ــاری دادن بن ــد705 در ی ــا توانن ــعهم«، و ت ــو س ــل األرض ل ــن أه ــم بی ــد منه ــور704 واح ــم ن قس
كوشــند706 بــه چیــزی كــه بــدان محتــاج باشــند، تــا اعانــت حق تعالــی بــدان حاصــل آیــد، كــه »إن اللــه تعالــی يف 
عــون العبــد مــادام العبــد يف عــون أخیــه املســلم«، و بــر امیــد روایــی حاجــت خویــش از خداونــد، جــل و عــال707، 
بــه بــرآوردن708 حاجــت ایشــان بشــتابند، كــه »ال یــزال709 يف حاجــة العبــد مــادام العبــد يف حاجــة أخیــه املســلم«. 
ــا از عهــده آنچــه ایشــان را  ــد، ت ــا لقمــه باشــد، كــه مــدد قــوت ایشــان كن ــز اســت، ی ــب ســه چی ــه غال و آن ب
فرمــوده انــد بیــرون تواننــد آمــد، كــه معامــالت710 دینــی مبنــی بــر قــوام قالــب و قــوت مركــب نفــس اســت، و 
قــوام قالــب مبنــی در آكلــه و شــاربه، چنــان كــه مشــایخ طریقــت، رضــوان اللــه علیهــم،711 گفتــه انــد: »أشــبع 
الزنجــی و كــده«، و نیــز مصطفــی، علیه الســالم،712 چنیــن می فرمایــد: »لــو ال الخبــز مــا صلینــا و مــا صمنــا«؛ و یــا 

I باب ششم در فضل كسی كه در حقی ایشان قیام مناید :  M 689. الفصل السادس فی فضیله من یخدم الصوفیه

M : - I F 690. طالب

I : - M F 691. علیه السالم

M صلی الله علیه و  آله : I  692. می فرماید

M می فرماید : I 693. علیه الصلوۀ و التحیه

 M : - I 694. همچنان

 M : - I 695. و خیر نیت و به خدمت

  M منایند : I 696. مناید

697. و M : - I ) كدورت و اخالق ( 

I : - M 698. كه

 I : - M 699. البته

 I : - M 700. تعاونوا علی االثم و لعدن

M ممكن باشد : I 701. ممكن شود

I M :  - F  1 .702

M تنصب : I 703. ینصب

M:  -F I 704. نورا

I توانند :  M 705. توانند

I كوشید :  M 706. كوشند

I تعالی :  M 707. جل و عال

M بیرون آوردن : I 708. به برآوردن

M I 709. الیزال الله

M معامله : I 710. معامالت

I : - M - علیهم : F 711. رضوان الله علیهم

M صلی الله علیه و آله و سلم : I 712. علیه السالم
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خرقــه بــود، كــه عــورت ایشــان713 بپوشــد و دفــع رسمــا و گرمــای مفــرط كنــد؛ و یــا خانــه، كــه رضر بــرف و بــاران 
از ایشــان بــاز دارد و ایشــان در آنجــا714 از ایــذای حیوانــات و مردمــان ناجنــس خــالص یابنــد، تــا بــه دلــی فــارغ 
بــه عبــادت خــدای تعالــی715 پردازنــد ]ال صلــوۀ اال بحضــور القلــب، كــه در حدیثــی دیگــر[716 آمــده اســت كــه 
حق تعالــی در منــازی ننگــرد كــه دل در آن منــاز حــارض نباشــد، و نیــز روایــت اســت كــه مصطفــی، علیه الســالم717، 
گفتــه اســت: »از منــاز هــر كســی آن مقــدار نویســند كــه دل در وی718 حــارض باشــد«، و نیــز آمــده اســت كــه 
جــواب ذكــری كــه از رس غفلــت گویــد لعنــت اســت، و نیــز روایــت اســت كــه »مــن قــال الالــه االاللــه غافــالً قلبــه 

عــن اللــه فخصمــه اللــه«.

)51( و تــا طالــب فــارغ نبــود719 از هــر چــه در راه دیــن بــدان محتــاج اســت، جمعیــت صــورت نبنــدد. و 
هــر كــه اســباب معــاش بنــدگان خدای تعالــی در طلــب او نــگاه دارد و مهیــا كنــد، بــه عبــادت ایشــان مثــاب بــود، 
اگرچــه آن كــس در حیــات نباشــد. و از اینجــا گفتــه انــد كــه »هیــچ چیــز ورای خدمــت نیســت«. و اهــل بصیــرت 
را، چــون نظــر بــر ایــن معانــی افتــاد،  خانقاه هــا ســاختند و وقف هــا كردنــد، و هرچــه طالبــان خدای تعالــی را بــدان 
محتــاج دیدنــد، قیــام منودنــد، زیــرا كــه هــر كــه در یــاری دادن جاعتــی باشــد، بــه مــزد طاعــت ایشــان ثــواب 
ــان  ــه«. همچن ــن یخدم ــد: »و للخــادم أجــر م ــه720 ، می فرمای ــوه و التحی ــه الصل ــی،  علی ــه مصطف ــان ك ــد، چن یاب
كــه گفتیــم، مــزد و ثــواب ایشــان را نهایــت پدیــد نیســت. كــه یــك نفــس از انفــاس721 ایشــان و یــك تســبیح در 
صحیفــۀ اعــال ایشــان زیــادت از اعــال ثقلیــن می افتــد. پــس ایــن چنیــن كــس كــه معــاون ایشــان باشــد، بــه 
آنچــه722 مــا723 گفتیــم صاحــب دولــت دنیــا و عقبــی باشــد، زیــرا كــه بــه دنیــا زراعــت عقبــی می تــوان كــرد، كــه724 

»الدنیــا مزرعــه اآلخــره«.

 )52( و اگــر نــه ســبب زیادتــی بنــدگان بــودی كــه در ســاعه725 دنیــا طاعتــی كننــد، كــه »الدنیــا ســاعة فاجعلهــا 
طاعــة«، خداونــد، ســبحانه و تعالی،726هرگــز ایشــان را بــه دنیــا نفرســتادی، بلكــه مؤمنــان را در صفــات لطــف 

می پرورانیــدی و مقهــوران را در صفــات قهــر می داشــتی، چنــان كــه شــیخ عبدالرحمــن اكاف از پیــر خویــش 
علــی مــؤذن، قــدس اللــه روحهــا،727 روایــت می كنــد، كــه او از عــامل ارواح خــرب می ــداد، تــا آنجــا كــه می گفــت: 
»در آن وقــت كــه خداونــد، ســبحانه و تعالــی، خواســت كــه روح مــرا بــه عــامل اجســاد فرســتد، مالیكــه تأســف 
می خوردنــد و می گفتنــد: دریغــا،  ایــن چنیــن خلقــی را از مقــام قــرب بــه خاكــدان دنیــا می فرســتد؟ بــاری، ســبحانه 
ــد، كــه مــا وی را  ــد كــه چــه می گویی ــد و منی دانی ــط كرده ای ــا728 ایشــان خطــاب میكــرد كــه شــا غل ــی، ب و تعال
جایــی می فرســتیم كــه چــون آنجــا كــوزه آب بــه دســت عاجــزه دهــد یــا از پــای در افتــاده729 را دســت گیــرد، او 

 M : - I 713. را

I : - M 714. در آنجا

I : - M 715. تعالی

 I : - M 716. » ال صلوۀ اال بحصور القلب و در حدیثی دیگر آمده است

M صلی الله علیه و آله و سلم : I 717. علیه السالم

I در مناز گذر در آن مناز :  M 718. دل در وی

M نشود : I 719. نبود

M علیه و آله و الصلوۀ و سالم : I 720. علیه الصلوۀ و التحیه

I : - M 721. از انفاس

I بدانچه :  M 722. به آنچه

F : - M I 723. ما

I : - M 724. كه

M ساعت : I 725. ساعۀ

I : - M 726. تعالی

M I : - F 727. در این معنی

 I   با : M 728. به

M افتاده : I 729. در افتاده
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را730 بهرت باشد از آنكه صد هزار سال اینجا بسبوحی و قدوسی ما بایستد!731 

)53( و از ایــن شــیخ علــی مــؤذن عجــب روایتهایــی اســت كــه مثــل آن از هیچ كــس دیگــر نیامــده اســت، 
ــر  ــداد و از732 مشــكلی كــه وی را733 در حالــت والدت شــده بــود: ب ــان كــه روزی از طفولیــت خــود خــرب می  چن
ــرار  ــن ق ــزل زمی ــن[735 من ــا آمــدم و در ]ای ــه خاكــدان734  دنی مــادر ســؤال می كــرد كــه در آن ســاعت كــه مــن ب
گرفتــم، آوازی هایــل شــنیدم كــه هرگــز دیگــر مثــل آن نشــنیدم. آن آواز چــه بــود و از كجــا آمــد؟ مــادرش او را 
حكایــت كــرد736 كــه در آن وقــت خادمــۀ جامــۀ پــدرت نشســته737 بــود، و در طشــت خوانــی738 بــر بــام بــرده و 
بــر لــب رسرسای نهــاده تــا خشــك كنــد، و باغچگكــی كــه متصــل رسای اســت پــدرت در آنجــا بــود. چــون خادمــه 

بشــنید كــه پــری تولــد كــرد، خواســت كــه بــه تعجیــل خــرب بــه پــدرت رســاند، پایــش بــه طشــت بــاز آمــد،739

طشت از بام740 در میان رسای741 افتاد؛ آواز هایل از آنجا بود.

)54( القصــه، تــا خداونــدان دولــت742 و مكنــت743 را صــورت نبنــدد كــه ایــن نــوع ســخن های ایــن ضعیــف744 
از بهــر تجــرع745 دنیایــی وحیلــۀ گداســت! نــه نــه،746 كــه ســعادت دو جهانــی ایشــان و747 یافــت748 رضــای رحمــن 
اســت، تــا از آن جملــه نباشــند كــه ایــن خطــاب در حــق ایشــان اســت،749  »الذیــن یكنــزون الذهــب و الفضــة 
و ال ینفقونهــا فــی ســبیل اللــه فبرهــم بعــذاب الیــم«. و ایــن ضعیــف را نیــت »التعظیــم المراللــه و الشــفقة 
علــی خلــق اللــه« اســت انــدر ایــن، تــا باشــد750 كــه ایــن نــدا بــه گــوش جــان هیچ كــس نرســد751 از امــت احمــد، 
ــا  ــذا م ــورم752 ه ــم و ظه ــم و جنوبه ــا جباهه ــوی به ــم فتك ــار جهن ــا يف ن ــی علیه ــوم یحم ــب »ی ــه تعذی ــا ب و ت
كنزتــم النفســكم فذوقــوا مــا كنتــم تكنــزون« گرفتــار نشــوند، و نصیــب خویــش از دنیــا فرامــوش نكننــد، چنــان 
كــه می فرمایــد، عــز و جــل:753 »و ال تنــس نصیبــك مــن الدنیــا و احســن كــا احســن اللــه الیــك و ال تبــغ الفســاد 

I : - M 730. او را

I باشد :  M 731. بایستد

M و آن : I 732. و از

I : - M 733. وی را

M خاك : I 734. خاكدان

 M : - I 735. این

M گفت : I 736. كرد

M شسته : I 737. نشسته

M خوان : I 738. خوانی
I - : M .739و  - 

 I : - M 740. در افتاد و

 I : - M 741. بر زمین

M مكنت : F I 742. دولت

M و دولت : F I 743. و مكنت

I : - M F 744. را

M تجوع : F I 745. تجرع

I نی نی : M F 746. نه نه

F I : - M 747. و

I F یافت : M 748. دریافت

M : - I F كه  / M ایشان است : F I 749. ایشانست

M و چنین : F I 750. است اندر این ، تا باشد

M نرسیده : F I 751. نرسد

M ظهور هم : F I 752. ظهورم

F I : - M 753. عزوجل
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فــی االرض«. پــس754 ایــن ضعیــف را در ایــن خطــاب رحانــی755 و اشــارت756 ســبحانی دو معنــی757 فــرا758 خاطــر 
می آید:

ــش  ــن بی ــم زمی ــز و نی ــا و دو گ ــاره از دنی ــه كرباس760پ ــا بشناســد ك ــش759 از دنی ــب خوی ــه نصی  یكــی آنك
بــد761و نخواهــد رســید، و دیگــر همــه762 آن اســت كــه ضایــع مانــد و بــه لــب گــور763 از او بــاز گــردد، چنــان كــه 
مصطفــی، علیه الســالم،764 فرمــوده اســت كــه  »ســه چیــز بــا765 بنــده بــه لــب گــور آیــد، دو766 بــاز گــردد و یكــی 
ــا رســول اللــه؟ گفــت: مــال و فرزنــدان770 و حســنات؛  ــا وی در خــاك شــود. گفتنــد767 ســه768 كــدام باشــد769 ی ب
ــا آن اســت كــه  ــو از دنی ــاز گردنــد«. دیگــر آن اســت كــه نصیــب ت ــا وی مبانــد و دیگــران از وی771 ب حســنات ب
نزدیــك حــق فرســتی بــدان كــه772 در راه خــدای ]تعالــی[773 بــذل كنــی، كــه774 آن تــو را بــر حــرت775 حــق باقــی 
اســت،776 و هــر چــه از بهــر هــوای نفــس بگــذاری، بــر تــو فانــی اســت، چنــان كــه در قــرآن مجیــد از آن خــرب 
می دهــد: »مــا عندكــم ینفــد و مــا عنداللــه بــاق«، تــا آن باقــی را از حــرت او777 یكــی بــه هفتصــد و مضاعــف 
آن بازســتانی،778 چنــان كــه مــی فرمایــد: »مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم يف ســبیل اللــه كمثــل حبــة انبتــت ســبع 

ســنابل يف كل ســنبلة مائــة حبــة و اللــه یضاعــف ملــن یشــاء«.

)55( نــه نــه،779 عقــل بــر بایــد گاشــت و دنیــای فانــی را بــذل بایــد كــرد و بــر دولــت780 ]و[781 نعمــت782 او 
دل نبایــد نهــاد، چنانكــه گفتــه انــد:

F I : - M 754. پس

I كریم : M F 755. رحانی

I : - M F 756. ازلی

I قدیم الیزالی : M F 757. سبحانی دو معنی

M به : F I 758. فرا

M خود : F I 759. خویش

M گر پس : F I 760. كر بس

M : - I به او : F 761. بدو

F M : - I 762. همه

F M : - I 763. به لب گور

M صلی الله علیه و آله و سلم : F I 764. علیه السالم

M آن است : F I 765. با

I : - M 766. دو

M : - I F 767. آن

M : - I F 768. چیز

M است : I 769. باشد

M فرزند : I 770. فرزندان

I : - M 771. از وی

M بدانچه : I 772. بدانكه

I : - M F 773. تعالی

M و : I 774. كه

M باقی است : I 775. تو را بر حرت

M در حرت حق : I 776. حق باقی است

I : - M 777. او

M بازستاند : I 778. بازستانی

I نی نی : M 779. نه نه

M نعمت : I 780. دولت

M I و : F .781

M دولت :  I 782. نعمت
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]بیت[:783 

بر دولت او دل نهد از بهر خدای عاقل بچه اومید درین784 شوم رسای  

گیرد اجلش دست كه باال بنای چون راست كه خواهد كه نشیند از پای  

زیــرا كــه دنیــای غــدار مــكار مــردار هیچ نیــرزد، »الدنیا جیفــه و طالبهــا كالب«، چه ایــن785 دنیای غــدار مكار گذاشــتی786 
و از وی گذشــتنی اســت. افســوس باشــد كــه عاقــل مملكــت آخــرت787 ابــدی788 بــه دنیــای فانــی منغــص789 مكــدر بفروشــد! 
هیهــات، خداونــدان نعمــت را عهــد شــكنی790 نبایــد كــرد، و بــه وفــای »ان اللــه اشــرتی مــن املؤمنین انفســهم و اموالهــم بان 
لهــم الجنــة« قیــام بایــد منــود791 و ایــن بیــع را فســخ نبایــد كــرد، كــه بهــرت از ایــن فروشــنده نتوان یافــت و خوب ــرت از ایــن متاع 

نتــوان خریــد، و دنیــا792 و هرچــه در دنیاســت از بهــر چنیــن متاعــی نثــار بایــد كــرد و باك نباید داشــت! 

بیت:793 

وین795 مایه ز یادگار دنیا چه بود دنیا چه بود نثار794 دنیا چه بود 

روزی دو سه روزگار دنیا چه بود دریاب شها مملكت عقبی را  

به زین كه فروشند چه خواهند خرید؟[796 ]اندر عجبم ز می فروشان كیشان 

   نــه نــه،797  مــردوار پــای بــر طــارم اعلــی بایــد زد و جنــه املــاوی بــه دســت798 فــرو بایــد گرفــت، تــا همچنــان كــه 
امــروز كــوس دولــت ایشــان بــر بســیط زمیــن فــرو كوفته انــد، فــردا بــه عرصــات قیامــت فــرو كوبنــد و زیــن دولــت 
ایشــان را بــر بــراق همــت ایشــان بندنــد، تــا چنــان كــه خواهنــد در بهشــت می خرامنــد و بــه ذوقــی متــام نعمــت جنات 

نعــم می چشــند و بــا حــوران دلربــای بــر قرهــای بهشــت مــی نشــینند، كــه »حــور مقصــورات يف الخیــام799«.

شعر:800 

بتان سیه چشم عنرب ذوائب سالم علی دار ام الكواعب 

چو در صدر801 منشور توقیع صاحب802 رسوم قصور دیار عوالی 

I  : - M    783. بیت

M در این : I 784. درین

M پس این : I 785. چه این

I  M 786. گذاشنت

I : - M 787. آخرت

 I : - M 788. را

  I معقر : M 789. منغص

I عهد شكستی : M 790. عهد شكنی

M كرد : I 791. منود

M آن : I 792. دنیا

M رباعیه : I 793. بیت

I : - M 794. نثار

M و این : I 795. وین

 I- M/ ) 796. اندر عجبم ز می فروشان كیشان    به زین كه فروشند چه خواهند خرید ؟  ) بیت دوم ندارد

   I نی نی : M 797. نه نه

I : - M 798. به دست

 I : - M 799. اللهم ارذقنا بجمیع املومنین املوحدین

I : - M 800. شعر

M صد : I 801. صدر

M : - I 802. سالم علی ... توقیع صاحب
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الفصل السابع فی جواب املتعنت و املنكر فیهم803
 )56( در جــواب جمعــی منكــران و متعنتــان كــه804 بــر ایــن ضعیــف تیــغ انــكار می كشــند805 و اصحــاب طریقت 
و اهــل خلــوت را منكــر می باشــند806 و بــر مــوز ســخن های رنگیــن می گوینــد و بــه كلــی رسبــدان807 هــوا بــرآورده  انــد 
كــه امــروز خلــوت منی بایــد داشــت؛ و ایــن ســخن را دلیلــی روشــن از حدیــث808 و قــرآن809 منی آرنــد،810 و در مجادلــه 
و مخاصمــت811 مــرده می كوشــند. و ایــن ضعیــف را رس مجادلــه ایشــان نیســت، زیــرا كــه ایــن ســخن از مجاهــده 
ــس815 و  ــب را تلبی ــه، طال ــر814 ن ــل813 و تغیی ــای اســت، خــدای را تبدی ــه. عجــب واقعه  ــه از مجادل جســته اند،812 ن
تزویــر816 نــه، راهــی راســت جــاده817 كوفتــه نارفــنت را818 ســبب چیســت؟  و ایــن مباینــت819 از كجــا افتــاده  اســت؟820  
ــد كــه822 »هــر كــس كــه  ــان كــه یكــی از مشــایخ می گوی ــروی نرســی، چن ــا ن ــد رفــت، ت ــه،821  راه را مــی بای ــه ن ن
ندویــد823 گــور نگرفــت،824 امــا گــور آن كــس گرفــت كــه بدویــد«. و شــیخ اوحــد كرمانــی در ایــن معنــی می گویــد.

بیت:825 

خواهی كه چنان شوی كه مردان بودند ناكرده دمی آنچه ترا فرمودند  

ورنه كه زد این در كه درش نگشودند تو راه نرفته از آن ننمودند  

ــواع  ــد كــه مــرض ایشــان ان ــد كــه خانقــاه دارشــفا اســت، و اهــل خانقــاه بیاران ان )57( امــا آنچــه می گوین
اســت، و البــد هــر یكــی را دارو بــه نوعــی دیگــر بایــد داد، پــس طبیــب بایــد كــه مــرض و علــت هــر یــك بشناســد 
ــا تدبیــر معالجــۀ او826 بــر قانــون توانــد كــرد، مقبــول و معقــول827 می گوینــد. امــا مــا828 می بینیــم مــر829 اهــل  ت

I باب هفتم در جواب جمعی منكران و متعنتان : M 803. الفصل السابع فی جواب املتعنت و املنكر فیهم

M : - I 804. در جواب جمعی منكران و متعنتان كه

M بركشند : I 805. می كشند

M منكرند : I 806. منكر می باشند

M رسبذان : I 807. رسبدان

M قرآن : I 808. حدیث

M و حدیث : I 809. و قرآن

  M منی آورند : I 810. منی آرند

I : - F ده : M صد /  I M811. محاربه

M جسته ام: I 812. جسته اند

M تغییر : I 813. تبدیل

M و تبدیلی : I 814. و تغییر

M تزویر : I 815. تلبیس

M و تلبیس : I 816. و تزویر

M جاده ها : I 817. جاده

I : - M 818. را

M مباینه : I 819. مباینت

M افتاده : I 820. افتاده است

I نی نی : M 821. نه نه

M نه : I 822. نه هر كه

 M بدوید : I 823. ندوید

M گرفت : I 824. نگرفت

M رباعیه : I 825. بیت

I : - M 826. او

M  معقول و مقبول : I  827. مقبول و معقول

I : - M 828. ما

I : - M 829. مر
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ــی كــه مســتدعی  ــاده830 اســت، و علت ــه افت ــر، ایشــان را مرضــی ك ــر تقدی ــد ب ــی بیاران ان ــاه را كــه جاعت خانق
مرافعــت بــه طبیــب اســت، از دل افتــاده، كــه »فیطمــع الــذي فــی قلبــه مــرض831«. پــس از آنجــا معلــوم می شــود 
كــه روی بــه صــالح دل می بایــد آورد و تــا غایــت832 امــكان در اصــالح833 او834 كوشــید، تــا چــون دل بــه صــالح بــاز 
آیــد، كــه امیــر و رئیــس اعضــا اســت، البــد همــه اعضــا و جــوارح انقیــاد و متابعــت او كننــد در صــالح، كــا قــال 
النبــی،835 صلــی اللــه علیــه و ســلم:836 »ان يف جســد ابــن آدم ملضغــة اذا صلحــت صلــح بهــا ســائر الجســد و اذا 
فســدت فســد بهــا ســائر الجســد، اال و هــي القلــب«. و دیگــر آنكــه دل پادشــاه اســت و جملگــی اعضــا و جــوارح 
مأمــور اوینــد،837 البــد چــون پادشــاه راه838 مایــل بــه صــالح یابنــد،839 متابعــت و موافقــت او كننــد در صــالح، و 

اگــر فســاد یابنــد همچنیــن، كــا قــال النبــی، علیــه الســالم:840 »النــاس علــی دیــن ملوكهــم«.

)58( پــس مــا را باری تعالــی و تقــدس، طبیبــی حــاذق و اســتادی كامــل فرســتاد، مــرف بــه تریــف »و مــا 
ینطــق عــن الهــوی«، و مكــرم بتكریــم »او ادنــی«، و ممكــن در بــارگاه »فاوحــی الــی عبــده مــا اوحــی«، و منشــور 
نســخت841 ادویــه »و مــا ارســلناك اال رحمــة للعاملیــن« بــه دســت او داد، تــا هــر كــه خواهــد كــه آینــۀ دل را از 
زنــگ طبیعــت پــاك گردانــد و مــرض و علــت او را معالجــت كنــد، در داروخانــه »و ننــزل مــن القــرآن مــا هــو 
شــفاء و رحمــة للمؤمنیــن« بكوبــد و متســك بــه ســنت سیداملرســلین كنــد، كــه »مــن يُِطــعِ الرســول فقــد اطــاع 
اللــه« و اقتــدا بــه صحابــه و تابعیــن منایــد، تــا راه راســت و جــاده مســتقیم بــه دســت دولــت او842 دهنــد،843 
كــه844 »بایهــم اقتدیتــم اهتدیتــم«، و845 در مقــام اكــرام »فقــد استمســك بالعــروة الوثقــی« فــرود آرنــد846 و در 
چهــار بالــش »ال انفصــام لهــا« بنشــانند. پــس مصقلــه كــه صفحــۀ آینــۀ دل را از زنــگ غفلــت و طبیعــت زدود و 
پــاك گردانــد، ذكــر بــاری اســت،847 تعالــی و تقــدس،848 كــا قــال، علیه الســالم:849  »ان لــكل يشء صقالــة و صقالــة 
القلــوب ذكــر اللــه«، و جائــی دیگــر مــی فرمایــد: »ال الــه اال اللــه ینبــت االیــان يف القلــب850 كــا ینبــت املــاء 

البقلــة«. و نــص قــرآن نیــز بــدان ناطــق اســت:851 »اال بذكــر اللــه تطمــن القلــوب«. 

I M 830. افتاده است

M I 831. فی قلوبهم مرض

 M : - I 832. از

  I صالح : M 833. اصالح

 M : - I 834. باید

M : - I 835. النبی

M و آله : I 836. و سلم

M اویند : I 837. او اند

I : - M 838. راه

M باشد : I 839. یابند

M ص : I 840. علیه السالم

M نسخه : I 841. نسخت

F : - I M 842. دولت او

I M 843. آرد

M تا : I 844. كه

I : - M 845. بایهم اقتدیتم اهتدیتم و

I راه یابد : M 846. فرود آرند

I : - M 847. است

M است : I 848. و تقدس

M علیه الصلوۀ و سالم : I 849. علیه السالم

I : - M 850. فی القلب

M : - I 851. كه
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)59( پــس مریــد راه طریقــت و طالــب حــق بــه حقیقــت بایــد كــه بــه گــوش دل و جــان و عقل و هوش بشــنود 
و ممتثــل امــر »و كونــوا مــع الصادقیــن« گــردد، كــه بــه حقیقــت ذاكر آن اســت852كه ]راســت گویــی[853 هیچ راســت 
نگویــد راســت تــر از ذكــر خداونــد، ســبحانه و تعالــی. و ســید كاینــات را نیــز فرمــان اســت كــه »فاعــرض عمــن تولی 
عــن ذكرنــا«. پــس هــر كــه در طریقــت مصطفــی854 خواهــد كــه ســلوك منایــد، او را در ایــن تنبیــه اســت كــه هجــران 
و عزلــت از كــه می بایــد كــرد و الفــت و صحبــت بــا كــه می بایــد داشــت. پــس طالــب ایــن معنــی855 بایــد كــه در 
هــر حــال و هــر جــای و در هــر صفــت كــه بــود، بدانــد كــه ذكــر خدای تعالــی بزرگ رتیــن همــه عبادت هاســت، كــا 
قــال اللــه تعالــی: »و لذكــر اللــه اكــرب«. و ابــن عبــاس، رضــی اللــه عنــه،856 در تفســیر ایــن آیــه857 چنیــن گفتــه اســت 
كــه »ایــة ذكــر اللــه اكــرب مــن كل عبــاده ســواه«. و مصطفــی، علیه الســالم،858 نیــز تعییــن فرمــود859 كــه از ذكــر860 
كــدام فاضل ــرت861.و هــر كــه بهرتیــن862 كارهــا863 و فاضل رتیــن864 عبادت هــا از حــرت ســید كاینــات، علبــه الصلــوه و 
التحیــه،865 طلــب نكنــد، راه غلــط كــرده866 باشــد. پــس هــر كــه خواهــد كــه در دیــن خدای تعالــی كســی شــود و بــه 
خلعــت محبــت آراســته گــردد، نظــر متابعــت بــر گفــت و كــرد او867 دارد، تــا از مقــام محبــت دور نیفتــد، كــا قــال 
اللــه تعالــی:868 »قــل ان كنتــم تحبــون اللــه فاتبعــوين یحببكــم اللــه«، و عشــق در وی كــال گیــرد، حكایــه عــن اللــه 
تعالــی: »اذا كان الغالــب ذكــري علــی عبــدي عشــقني و عشــقته«.869 پــس طالــب كــال بایــد كــه كمــر جــد و جهــد 
بــر میــان جــان بنــدد و آنــاء اللیــل و اطــراف النهــار روی دل متوجــه حــرت خدای تعالــی دارد، تــا بــه مقصــود كلــی 
خــود بازرســد، كــا قیــل: »مــن طلــب شــیئاً وجــد، وجــد«، و بــه زفــان870 جــان و دل پیوســته بــه هیبــت و تعظیــم871 
ذكــر می گویــد،872 چنــان كــه هفــت انــدام او873 از گفــنت ذكــر متأثــر و متلــذذ می شــود،874 و هیــچ خاطــر را، كاینــاً 
مــا كان،875 بــدو راه بــاز ندهــد، البتــه همــه را نفــی می كنــد،876 و چنــدان ذكــر خدای تعالــی877 بگویــد كــه878 هفــت 
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انــدام او بــا او در ذكــر آیــد،879 تــا مــوی و ناخــن،880 و فقــك اللــه لهــذا العمــل و جمیــع الطالبیــن و اهــل الســبیل و 
جمیــع املؤمنیــن! و اللــه الهــادی.

فصل در جواب سؤالی كه بی شیخ راه توان رفت یا نتوان رفت
ــتادی و  ــه بی اس ــد ك ــل می گوی ــد و از روی جه ــیخ می كن ــی ش ــه نف ــت ك ــا آن كیس ــه ت ــاذ بالل  )60( و العی
ــیخه  ــیخ فش ــه ش ــس ل ــن لی ــد: »م ــه ان ــن گفت ــت چنی ــایخ طریق ــه مش ــرد! ك ــوان ك ــن راه ت ــع ای ــوایی قط پیش
الشــیطان«. امــا ببایــد دانســت كــه مــر طالــب را احتیــاج بــه شــیخ از دو وجــه اســت: یكــی در تعلــم آداب و 
رشایــط آن بــه ظاهــر، چنــان كــه بــه عنعنــه881 از مصطفــی، صلــوات اللــه و ســالمه علیــه؛882 منقــول اســت الــی883 
یومنــا هــذا، بــدان رشیطــه884 كــه هیــچ885 زیــادت و نقصــان را886 بــه دو راه ندهــد، كــه »النــزد و التنقــص« را بــا 
رشایــط آن روان کــرده انــد. وجــه دیگــر وقــوف بــر وقایعــی887 كــه می افتــد، تــا888 پیــش شــیخ می ــآرد و شــیخ در 
آن معنــی اشــارتی می كنــد، تــا غایتــی كــه متییــز توانــد كــرد میــان نفــس و شــیطان. بعــد از آن طالــب را بــه فایــده 
صورتــی حاجــت نیفتــد از شــیخ، امــا بــه محبــت شــیخ و ارادت وی محتــاج باشــد، تــا از راه معنــی فایــده توانــد 
گرفــت. پــس اینجــا تفــاوت نكنــد اگــر شــیخ در حــال حیــات باشــد یــا در حــال مــات، كــه بعــد از ایــن طالــب 
فایــده از باطــن شــیخ گیــرد، و شــیخ از راه معنــی بــه حقیقــت زنــده اســت، كــه »اولیــاء اللــه ال یموتــون«. و مریــد 
ممیــز را در ایــن حالــت در بحــر طلــب بیــش خــوف غرقــه شــدن نباشــد، اال مــا شــاء اللــه، زیــرا كــه ســباحت 

عبــور او را شــناخت و متییــز مخــاوف و مهالــك اســتظهاری متــام اســت.

بیت:

آب دریاش تا بسینه بود بچۀ بط اگرچه دینه بود 

ــه  ــر آنك ــل ب ــد گشــت. دلی ــن ایشــان نتوان ــی پیرام ــه شــیطان برون ــند ك ــدگان باش ــه رون ــذا ك )61( و مع ه
ــان راه  ــل طالب ــاء، دلی ــت شیخ الشــیوخ قطب االولی ــه خدم ــه ب ــت ك ــدأ حال ــت889 و مب ــه اول وهل ــف ب ــن ضعی ای
خدای،890ســبحانه و تعالــی، شــیخ احمــد جورپانــی پیوســت و بــه اشــارت891 او احــرام خلــوت بربســت، نخســت 
شــب كــه ایــن ضعیــف را ذكــر تلقیــن كــرد، چــون892 ایــن ضعیــف پــای در خلــوت خانــه نهــاد، در كنــج خلــوت 
خانــه شــخصی ظلانــی را دیــد893 ایســتاده؛  ایــن ضعیــف بــه وی894 التفــات نكــرد، چنــان كــه شــیخ فرمــوده بــود، 
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رشط جلــوس بــه جــای آورد و895 روی فــرا896 حــق كــرد، و زبــان گشــود897 و اول بــار كــه بگفــت »ال الــه اال اللــه«، 
آن شــخص فریــادی شــدید بركشــید و خــود را بــر گوشــه چــپ خلــوت خانــه زد، چنــان كــه دیــوار خلــوت خانــه 
بشــكافت بــه معاینــه، و برقــی از او898 بــاز جســت، و فریــادی عظیــم شــدید از او برآمــد،899 و بــاز دیــوار فراهــم 
ــا ایــن شــیطان درونــی، كــه »اعــدی  آمــد؛ و از آن وقــت بــاز هرگــز بگــرد ایــن ضعیــف نتوانــد گشــت _ امــا ب
اعدائــك900 نفســك التــی بیــن جنبیــك« اســت، امــروز مدتــی901 شــد كــه روی بــه محاربــه »رجعنــا مــن الجهــاد 
ــه او برخاســته، و  ــه مقاتل ــوا« ب ــوا قبــل ان متوت ــه اشــارت902 »موت االصغــر الــی الجهــاد االكــرب« آورده اســت و ب
هنــوز خــالص و نجــات متامــی روی ننمــوده اســت، و انصــاف او در انقیــاد مســتحكم ناگشــته، چنــان كــه شــیخ-

املشــایخ903 نجالدیــن كــربی فرمــوده اســت،904 قــدس اللــه روحــه العزیــز.905 

بیت:906 

بر داشنت رسش بآسانی نیست گربیست درین تنم كه پنهانی نیست 

این كافر را رس مسلانی نیست ایانش هزار بار تلقین كردم  

 )62( عجــب تــا خــود907 ســایل را از ایــن ســؤال مقصــود و مطلــوب چیســت؟ نــه نــه، هــر چنــد بــه نزدیــك 
ــا  ــرا كــه هــر كــه در ایــن معنــی ب اولوااللبــاب پســندیده و نیكــو نیایــد، بهــرت آن بــود كــه از آن دور باشــد! زی
مــا908 بــه دعــوی بیــرون آیــد، مــا وی را از اول ایــن طریــق ســؤال كنیــم؛ اگــر جوابــی شــافی یابیــم، وی را انتهــا909 
مســلم داریــم و رس بــر خــط فرمــان او نهیــم، و اگــر نــه، تعنــت بی فایــده را انصــاف ندهیــم؛ زیــرا كــه مــا را در 
ایــن راه بســی ســؤاالت اســت، و از آن ســؤاالت یكــی ایــن اســت:910  كــه رونــده از رونــدگان ایــن راه ذكــر مــی-

گویــد، نــاگاه فنایــی ظاهــر شــود، امــا در آن فنــا در وجــود خویــش هنــوز بقیــۀ حیاتــی می بینــد، ناگــه نــور ذكــر 
بــر دل او عكــس انداخــت و وجــود رونــده را ایــن بــار ظاهــراً و باطنــاً بــه كلــی فانــی كــرد، اال دو چیــز را، كــه 
یكــی از آن پــاره گوشــت911 بــه مقــدار دو ســیر بیــش یــا كــم،912  دوم حــس كــه بــدان گوشــت پــاره می نگریســت، 
ــداد،913  در معنــی وی كفــر رصیــح پیــدا می شــد، و هــرگاه  ــاره اســالم روی می  و هــر دم در ظاهــر آن گوشــت پ
كــه در ظاهــر وی اســالم كــم می شــد، معنــی را مســلان می یافــت. اكنــون تــا فنــای اول چیســت  ]و دوم از كجــا 
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اســت و آن گوشــت پــاره ای در وجــود از كــدام عضــو اســت و آن اســالم چیســت؟[ ،914 و آن كفــر چــه بــوده؟،915  
ســؤال دوم: شــیطان را بچــه بــاز شناســیم؟ ســؤال ســیم: تبدیــل و تغییــر نفــس بــر چنــد صفــت می گــردد؟ ســؤال 
ــر كــرده آمــد.916 و آنچــه  ــود ســؤاالت كــه بعضــی را ذك ــن ب ــه باشــد؟ ای ــزاز ذكــر در وجــود چگون ــارم: اهت چه
مكتــوب افتــاد، نــه بــه جهــت امتحــان و دعــوی گفتــه آمــد،917 بــل ]كــه[918 بــر تحقیــق و طلــب بیــان و معنــی 
ذكــر كــرده شــد، تــا بــر روی روزگار و تقلــب لیــل و نهــار مبتدیــان را اســتظهاری گــردد و رغبتــی درافزایــد، و نیــز 
مجیــب919 را از رشح جــواب ثوابــی حاصــل آیــد، و عنایــت ابــدی و ســعادت رسمــدی روی منایــد، و رضــای حــق 

مدخــر مانــد،920 و اللــه اعلــم!

بیت:921 

پوشیده مرقعان بی سامانیم تا نشناسی كه ما ازین جا مانیم 

لیكن بد و نیك خویشنت را دانیم ما نیك بدیم و نیك بی درمانیم  

الفصل الثامن فی جواب من سأله عام الفائده فی ترك الدنیا و اآلخره
 )63( چنــان كــه ســؤال می كنــد كــه نزدیــك اربــاب حقیقــت و خداونــدان شــناخت و معرفــت فــرق نیســت 
در تــرك میــان دنیــا و آخــرت، بلكــه ایــن هــر دو ]را[922 مــرتوك می داننــد، و عجــب آنكــه آخــرت از دنیــا مهیــا923 
و روشــن924 اســت، و وعــده و وعیــد كل مخلوقــات بــه وی اســت، و ایشــان در تــرك هــر دو را یكــی می دانســتند 
چگونــه باشــد؟ جــواب: پــس بــدان،  آن را925 كــه مــا مجمــل بــه اســم آخــرت یــاد می كنیــم، خداونــد، ســبحانه و 
تعالــی، آن را بــه تقســیم و تفصیــل یــاد می كنــد:926 »ال اقســم بیــوم القیامــة«، و جایــی دیگــر بــه اســم آخــرت 
می خوانــد، كــه »فمنكــم مــن یریــد الدنیــا و منكــم مــن یریــد اآلخــرة«، و جایــی دیگــر عاقبــت آن را عقبــی مــی-

خوانــد، چنــان كــه گفــت »اكلهــا دائــم و ظلهــا تلــك عقبــی الذیــن اتقــوا و عقبــی الكافریــن النــار«. پــس اول و 
ــه را آخــرت می خواننــد، و غیــب غیــب غیــب نیــز  اوســط927 و آخــر آن از ایــن ســه بیــرون نیســت، و ایــن جمل
می گوینــد. و ایــن جملــه كــه یــاد كــرده شــد، محــدث و مخلــوق آمدنــد،928 و مخلــوق غیــر خالــق باشــد. چــون 
غیریــت الزم شــد، در تــرك هــر دو را برابــر داشــتند؛ بلكــه ایشــان چنــان می گوینــد: بــه نزدیــک مــا ایــن آخــرت 
هــم از دنیــا اســت. وآنچــه می گوینــد بادلــه و براهیــن می گویــد: بنــا بــر آنكــه مصطفــی، صلــوات اللــه علیــه،929 از 

M :  - I ] 914. ] و دوم از كجاست و آن گوشت پاره ای در وجود از كدام عضو است و آن اسالم چیست ؟

M : - I 915. بود

M : - I 916. كرده اند

F : - M  I 917. و آنچه مكتوب ... گفته آمد

M : - I 918. بلی

M : - I 919. محیب

M : - I 920. یابد

M : - I 921. رباعیه

M : - I 922. را

M : I 923. مهیاتر

M : - I 924. روشن رت

F : - M I 925. آن را

M : - I 926. كه

M : - I 927. وسط

M : - I 928. است

M : - I 929. و آله و سلم
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نفــخ930 صــور و طامــه كــربی931 رشح مــی گفــت كــه »خلــق قیامــت همــه عــور و برهنــه و گرســنه و تشــنه باشــند. 
عایشــه، رضــی اللــه عنهــا،932 ســؤال كــرد933: یــا رســول اللــه، زنــان همــه برهنــه باشــند ؟ گفــت: آری یــا عایشــه، 
امــا در آن وقــت مــرد ندانــد كــه مــرد اســت و زن نشناســد934 كــه وی935 زن اســت«. یعنــی همــه مشــغول قیامــت 
باشــند كــه هیــچ كــس را از احــوال خــود پــروای كــس نباشــد. پــس بــر ایــن دلیــل وقــت حســاب و عبــور936 بــر937 
رصاط هــم مشــغولی بــه غیــر حــق باشــد،938 یعنــی خلــق قیامــت مشــغول باشــند تــا افعــال و احــوال و حــركات 
ــه. دیگــر، عقبــی كــه عاقبــت كار  ــا ن ــر موافقــت امــور الهــی و رضــای پادشــاهی می افتــد ی و ســكنات ایشــان ب
كافــران و مســلانان اســت، و مــراد از آن بهشــت و دوزخ اســت، كــه آن را غیــب غیــب غیــب می گوینــد، و كار 
خالیــق و مــأوای ایشــان از ایــن بیــرون نیســت، آنهــا را كــه مؤمنــان و939 مســلانان اند، مــأوی بهشــت آمــد، چنــان 
كــه خداونــد940 تعالــی در كالم مجیــد خــود می فرمایــد، كــه »و نهــی النفــس عــن الهــوی فــان الجنــة هــي املــاوی«، 
ــن  ــد  ای ــد چــون خداون ــوان می دهــد. الب ــدان و كوشــك و ای ــان و ول ــه941 حــور و قصــور و غل و آن را وعــده ب
همــه وعدهــا بــه غیــر خــود داد، معلــوم می شــود كــه خیــرات و طاعــات ایشــان مــر خداونــد را، جل جاللــه، خــاص 
نبــوده اســت. الجــرم خداونــد تعالــی942 ایشــان را بــه مــراد و مقصــود و مطلــوب ایشــان رســانید و بــه غیــر خــود 
مشــغول943 گردانیــد. پــس بهشــت نیــز بــه حقیقــت944 دنیــا آمــد، بــه دلیــل حدیــث945 مصطفــی،  علیــه الصلــوه و 
الســالم، كــه946 »الدنیــا مــا شــغلك عــن اللــه«. و آنهــا كــه كافــران و منافقان انــد، مــأوای ایشــان دوزخ آمــد، چنــان 
ــا فــان الجحیــم هــي  ــاة الدنی ــر الحي كــه حــق،947 ســبحانه و تعالــی،948 از حــال ایشــان خــرب می دهــد، كــه »و آث
املــأوی«. پــس گوئیــا مــراد از اســم دنیــا هــم در دنیــا نزدیكــی جســنت بــوده اســت بــه دوزخ،949یعنــی هــر كــه 
بــر گزیــد هــوا را بــر خــدا، و حیــوه950 او بــه نعمــت و حرمــت و یــا بــه حشــمت و مفاخــرت باشــد. او951 نزدیــك 
باشــد بــه دوزخ، و ایــن دوزخ از آخــرت بیــرون نیســت. پــس اینجــا دنیــا را در آخــرت بدیــن معنــی محــل پیــدا 

شــد. و اللــه اعلــم!

M : - I 930. نفخه

M : - I 931. الكربی

F : - M : - I 932. رضی الله عنها

M : - I 933. گفت

M نداند : I 934. نشناسد

I : - M 935. وی

M : - I 936. صور

M : - I 937. و

M : - I 938. باشند

F : - M I 939. مومنان و

M : - I 940. خدای

F : - M I 941. به

M : - I 942. سبحانه و

M : - I 943. خوش دل

M : - I 944. به حقیقت نیز

M : - I 945. قول

M : - I 946. صلی الله علیه و آله

M : - I 947. خداوند

F : - M I 948. و تعالی

949. مراد از اسم دنیا دوری جسنت بوده است از خدا و نزدیك شدن به دوزخ ) پر از » اسم دنیا « عبادت » هم در دنیا « نوشته شده 

M : - I  كه توسط كاتب خط خورده است

M : - I 950. به حیات

F : - M I 951. او
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ــند، از  ــر از952 اهــل بهشــت نباش ــد اگ ــد؟ الب ــرون ان ــق بی ــن دو فری ــه از ای ــد ك ــون كیان ان )64( ســؤال: اكن
اهــل دوزخ باشــند، و اگــر از اهــل دوزخ نباشــند،  از اهــل بهشــت باشــند؟ جــواب: بــدان كــه خداونــد، ســبحانه 
و تعالــی، چنیــن می فرمایــد: »فاصحــاب املیمنــة مــا اصحــاب املیمنــة و اصحــاب املشــئمة مــا اصحــاب املشــئمة و 
الســابقون الســابقون اولئــك املقربــون«. اهــل تحقیــق چنیــن گفتــه انــد كــه اصحــاب میمنــه اهــل بهشــت باشــند 
ــا خــدا را،953 عــز و عــال،954  ــه در دنی ــت ك ــان حــرت الوهی و اصحــاب مشــامه اهــل دوزخ،  و الســابقون مقرب
جــز از بهــر او عبــادت نكــرده باشــند955 و بــه گوشــۀ چشــم صــورت و معنــی بــه غیــر او بــاز ننگریســته و بــه 
بهشــت و دوزخ التفــات نكــرده و ســه طــالق بــر گوشــۀ چــادر دنیــا و آخــرت بســته، تــا الجــرم خداونــد، ســبحانه 
ــد  ــت می گردان ــار می دهــد و مقــرب حــرت الوهی ــارگاه حــرت عــزت خــود ب ــر ایشــان را در ب ــی956، م و تعال
ــاء  و بــه هیــچ خلــق و مخلــوق مشــغول منی كنــد.957 و در حــق ایشــان ایــن تریــف می فرمایــد كــه »أال ان اولی
اللــه الخــوف علیهــم و الهــم یحزنــون«، یعنــی مــر ایشــان را 958خــوف959 دوزخ نیســت960 و961 انــدوه آنكــه بــه 

بهشــت962 مخلوقشــان مشــغول963 كنــد.

بیت964 :

صحرای جهان بر دل ما تنگ آید در عشق توام چو پای در سنگ آید 

ما را از همه بهشتیان965 ننگ آید در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید 

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین الطیبین!966

F : - M I 952. از

M : - I 953. خداوند

M : - I 954. جل عز و عال را

M : - I 955. نكرده اند
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نتایج
اســفراینی درخانــواده هــای اهــل تصــوف چشــم بــه دنیــا گشــود و ایــن یکــی از دالیــل گرایــش او بــه تصــوف 
بــوده اســت. آموزش ــهای اولیــۀ تصــوف را در دوره جوانــی نــزد خانــوادۀ خــود آموخــت. آشــنایی بــا افــرادی مثــل 
ــان بــزرگ دورۀ خــود،  ــا صوفی ــه تصــوف داشــت. ارتبــاط وی ب ــر گرایــش اســفراینی ب ــادی ب ــر زی پورحســن تأثی
مثــل جورپانــی و علــی الال هــم موخــب تکمیآلمــوزه هــای عرفانــی او شــد. دوســتان اســفراینی بــا شــناخت هــر 
چــه بیشــرت وی خواســتار بــه مکتــوب کــردن اندیشــه  هــا و صحبت هــای او شــدند؛ از جملــه کتاب هایــی اســفراینی 
بــه خواهــش دوســتانش نگاشــت، کتــاب “ فــی کیفیــه التســلیک و االجــالس فــی الخلــوه” اســت. فرقــۀ کربویــه 

بــا حضــور وی در بغــداد گســرتش زیــاد پیــدا کــرد بــه طــوری کــه ایــن شــهر یکــی از مراکــز مهــم کربویــه شــد.

ــای  ــانه ه ــام نش ــا ن ــالم ب ــه در اس ــی ک ــکار نوافالطون ــی از اف ــانه  های ــفراینی نش ــای اس ــه  ه      در اندیش
ــیله ای رضوری  ــخ دارد و آن را وس ــادی راس ــر اعتق ــه ذک ــده منی شــود. وی ب ــی اســالمی مشــهور اســت، دی عرفان
بــرای دســتیابی بــه عــامل کشــف و شــهود می دانــد؛ ذکــری کــه همــراه بــا عشــق و درد و ســوز باشــد تــا روح وروان 
عــارف را مؤثــر افتــد. ایــن گونــه افــکار وی تأثیــر زیــادی بــر افــرادی مثــل عالءالدولــه ســمنانی داشــته اســت.

ــران اســتفاده  ــای ای ــن پژوهــش مــا از ســه نســخه اســتانبولی، فرانســوی و مرکــز احی ــه منظــور در ای      ب
کــرده ایــم.

نسخۀ فرانسه نسبت به دو نسخۀ دیگر به دالیل زیر کامل رت به نظر می رسد:

1. منت آن کاملرت است و افتادگی کمرتی دارد؛

2. نظم صفحات آن بیشرت است؛

3. نســخه اســتانبول دارای نقایصــی دارد؛ مثــاًل  چنــد صفحــۀ آخــر آن افتــاده اســت و بــه نظــر می رســد کــه 
برخــی کلــات آن دســتکاری و یــا توســط اشــخاصی احیــاء شده اســت.

4. نســخه مرکــز احیــای ایــران هــم بــه علــت جدیدتــر بــودن آن منی توانــد بــر نســخۀ فرانســه ترجیــح داده 
شــود. بنابرایــن، نســخه فرانســۀ را بــه عنــوان نســخۀ اصلــی انتخــاب کردیــم.

ــا  ــن فصل ه ــام عناوی ــران مت ــی وجــود دارد. در نســخۀ فرانســه و ای ــالف جزئ ــوارد اخت ــا م    در نســخه بدل ه
بــه صــورت عربــی ذکــر شــده  اســت؛ ولــی عناویــن نســخه اســتانبول تــا حــد زیــادی فارســی اســت. در نســخۀ 
ایــران نیــز شــیعه بــودن کاتــب تــا حــدودی بــر رونــد امالیــی نســخه مؤثــر بــوده  اســت. مثــالً در جاهایــی صفــات 

اشــخاص بــزرگ مثــل، رضی اللــه عنــه را حــذف کــرده ویــا تغییــر داده  اســت.

     دكــرت توفیــق ســبحانی و دكــرت حســام الدین آق ســو، هنــگام فهرســت كــردن كتاب هــای فارســی كتابخانــۀ 
دانشــگاه اســتانبول، پــس از كاشــف االرسار بــه كتابــی بــا عنــوان “منورالقلــوب” برخوردنــد و بــدون آنكــه آغــاز و 
انجــام ایــن كتــاب را بــا كاشــف االرسار و رســالۀ روش ســلوك و خلــوت نشــینی تطبیــق دهنــد، آن را  در فهرســت 
كتابخانــه وارد منودنــد. ایــن خطــا از طریــق فهرســت ایشــان در فهرســتوارۀ كتاب هــای فارســی اســتاد منــزوی نیــز 

وارد شــد و منورالقلــوب اثــری تلقــی شــد كــه تــا كنــون شــناخته شــده نبــود.

   مــا در ایــن تحقیــق متوجــه شــدیم کــه کتابــی را کــه اســاتید فــوق “منــور القلــوب” نــام نهــاده  انــد، در 
ــا  ــاب را ب ــمت اول کت ــه قس ــدون اینک ــراد ب ــن اف ــت. ای ــوب” اس ــف االرسار “ و “منورالقل ــی از “ کاش ــل ترکیب اص
مجموعــۀ “کاشــف االرسار “ مقایســه کننــد، فقــط بــا دیــدن کلمــۀ »منــور القلــوب « در قســمت های میانــی نســخه 

خطــی اســتانبول، آن را بــه همیــن نــام نهــاده  انــد.

   مــا بــا تطبیــق ایــن نســخه بــا کتــاب هرمــان لندلــت متوجــه شــدیم کــه ایــن اســاتید در نامگــذاری ایــن 
نســخه توجــه زیــادی نکــرده  انــد.
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     آقــای هرمــان هــم بــا در دســت داشــنت  نســخۀ فرانســه کــه کلمــۀ »منــور القلــوب« هــم در آن وجــود 
نــدارد، کل مجموعــه »کاشــف االرسار« نــام نهــاد و بخــش “منورالقلــوب “ را بــا نــام » رســاله در روش ســلوك و 
خلــوت نشــینی« یــا »فــی كیفیــه التســلیك و االجــالس فــی الخلــوه« از نورالدیــن اســفراینی ثبــت کــرد کــه بــه 

نظــر می رســد ایــن نامگــذاری نتیجــۀ تفکــر شــخصی آقــای هرمــان اســت.

   ضمنــاً اســتاد منــزوی نیــز در فهرســتوارۀ کتاب هــای فارســی نســخۀ اســتانبول را بــا نــام  »منــور القلــوب« 
ضبــط کــرده اســت کــه بایــد اصــالح شــود. بنابرایــن، ایــن مجموعــۀ خطــی »کاشــف االرسار« و »منورالقلــوب« بــا 
هــم بــا دو نــام متفــاوت، منورالقلــوب در کتابخانــه اســتانبول و فهرســتوارۀ دکــرت منــزوی و بــا نــام کاشــف االرسار 

در کتــاب آقــای هرمــان دیــده می شــود.

   در فصــل ســوم، مــنت اصلــی کتــاب »منوالقلــوب« کــه بــا مقایســۀ ســه نســخه فرانســۀ، اســتانبول و مرکــز 
احیــای ایــران اســتخراج شــده ، بــه صــورت تصحیــح آورده شــده اســت کــه مــا آن را بــه عنــوان مــنت اصلــی کتــاب 
ــا ذکــر  ــه صــورت مجموعــه ب ــا ب ــم. در فصــل چهــارم هــم تفــاوت نســخه بدل ه ــه داده ای ــوب« ارائ ــور القل »من

شــارۀ ســطر آنهــا جمــع آوری شــده اســت. 

 تفاوت بین نسخ در زیر نشان داده می شود.
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تعلیقات
38 / 8  ابــن عبــاس: عبداللــه بــن عبــاس بــن عبداملطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف مکنــی بــه ابوالعبــاس، 
مولــد او مکــۀ مکرمــه، بــه شــعب ابی طالــب آنــگاه کــه مســلین و بنی هاشــم بدانجــا محصــور بودنــد )ســه ســال 
پیــش از هجــرت(. مــادرش لبابــه بنــت حــارث و حــارث پــر عــم رســول اکــرم )ص( اســت. هنــگام رحلــت آن 
حــرت کودکــی ســیزده ســاله بــود. احادیــث بســیار بــدو نســبت کننــد. در زمــان خالفــت امیراملؤمیــن علــی )ع( 
بــا آن حــرت بــه عــراق رفــت و در جنــگ صفیــن حــارض بــود. پــس از شــهادت علــی)ع( از عــراق بــه طائــف 
هجــرت کــرد و تــا زمــان مــرگ )68 ه.ق( بدانجــا ببــود. خلفــای عباســی از نســل او باشــند) لغــت نامــه دهخــدا(.

ــیخ ابوالحســن در تصــوف  ــر اســت. انتســاب ش ــن جعف ــی ب ــام وی عل ــی:  ن ــو الحســن  خرقان 46 / 13  اب
بــه ســلطان العارفیــن ، شــیخ ابویذیــد بســطامی اســت. و تربیــت ایشــان در ســلوک از روحانیــت شــیخ ابویذیــد 
اســت. والدت شــیخ ابوالحســن بعــد از وفــات شــیخ ابویذیــد بــه مدتــی اســت و شــیخ ابوالحســن شــب شــنبه، 

عاشــورای ســنۀ خمــس و عریــن و اربعائــه از دنیــا رفتــه اســت.)نفحات االنــس/ 303(

48 / 6 أبــو ســعيد بــن أيب الخــر: ابوســعید فضــل اللــه بــن أيب الخــر معــروف بوســعید میهنــه و پیــر میهنــه. 
اولیــن شــیخ بــزرگ صوفــی اســت کــه ســا و قــول و غــزل را در خراســان در بیــن صوفیــه رواج داد. تاریــخ والدت 
درســت در دســت نیســت. وفــات وی در میهنــه روی داد. بیــن ابیــورد و رسخــس، در چهــارم شــعبان ســال 440 و 
مــدت عمــرش هــزار مــاه متــام بــود یعنــی هشــتاد و یــک ســال و چهــار مــاه و بدین گونــه والدتــش در مــاه محــرم 

357 واقــع شــده اســت )ارسار التوحیــد، 15و 356(.

58 / 160  اتّخــذوا االیــادي عنــد الفقــراء فإنّهــم أصحــاب الدولــة یــوم القیامــة! : » محمــد )ص( بــه پیشــگاه 
ــون  ــورات مت ــگ مأث ــدان روز رســتاخیزند.« )کاشــف االرسار ، 127 ؛ فرهن ــان دولتمن ــه آن ــد ک درویشــان راه یابی

عرفانــی، 6(

74 / 8  احمــد جورپانــی: شــیخ جااللدیــن احمــد جورپانــی )جورفانــی( ) متوفــی 669/667(  از اصحــاب 
شــیخ رضی الدیــن علــی الال و یکــی از اســاتید عبدالرحمــن اســفراینی و یکــی از مشــایخ بــزرگ کربویــه اســت. شــیخ 
ــای عالــی دارد.  ــه گفتــه اســت کــه: » شــیخ احمــد عجــب مــردی ذاکــر بــوده اســت. مرتبه  رکن الدیــن عالءالدول
مــن در غیــب مرتبــۀ ســلوک او را مناســب یافتــم بــا شــیخ ابو الحســن خرقانــی و از آن شــیخ رضی الدیــن علی ــالال 

را بــا ســلطان بایزیــد.«  )نفحــات االنــس، 439 ؛ کاشــف االرسار ، پانــزده(

19 / 8   اّد لــکل ذي حــّق حقــّه : »حــّق هــر حقــداری را بــه وی بــاز گردانیــد«  )مرصــاد العبــاد،14؛ کاشــف 
االرسار، 111؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی،20(.

59 / 3  إذا رأیــت يل طالبــاً فکــن لــه خادمــاً:  » )حدیــث قدســی( » بــه داود )ع( خطــاب کردنــد: « هــر کجــا 
یکــی از طالبــان مــا را دیــدی پــس خدمتگــزار او بــاش« ) روح،  335 و7 و 6 ؛کاشــف االرسار 138(.

48 / 13   إذا رأیتــم الرجــل طویــل الصمــت فاجلســوا الیــه فإنـًـه یلّقــن الحکمــة: » محمــد )ص( چــون مــردی 
بینــی کــه ســکوتش طوالنــی اســت، بــا او مجالســت کــن، کــه او حکمــت آموزانــد« ) ســائر، 318 ؛ کاشــف ،131؛ 

فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 29(.

ــر  ــن ب ــاد م ــون ی ــی( »چ ــث قدس ــقته: )حدی ــقني و عش ــدي عش ــی عب ــري عل ــب ذک 72 / 9  اذاکان  الغال
بنده ــام غالــب گــردد، او بــر مــن عاشــق شــود و مــن نیــز بــدو.« )کاشــف االرسار، 100،146؛ فرهنــگ مأثــورات 

ــی، 34(. ــون عرفان مت

63 / 3  از مناز هر کسی آن مقدار  نویسد که دل در وی حارض باشد: )کاشف االرسار، 140(.

47 / 9  إســباغ الوضــوء يف الشــبوات : » کــال وضــو در هنــگام بامــداد خنــک اســت« )ســائر، 314 
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؛کاشــف،130؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 40(. 

62 / 11   أشبع الزنجّی وکّده:  ؟ )کاشف االرسار، 140(.

ــه  71 / 6   اصحــايب کالنجــوم، با یهــم اقتدیهــم اهتدیهــم: »محمــد )ص( اصحــاب مــن چــون ســتارگانند، ب
هــر یــک اقتــدا کنیــد« )کنــوز الحقائــق، 13  بــه نقــل از احادیــث مثنــوی، 19؛ کشــف الخفا 132/1؛ املبســوط 16/ 
83؛ املغنــی 535/3 ؛  کاشــف االرسار ،145؛ تعــرف، 556؛ متهیــد،28، 201؛ تصفیــه، 40؛ مقامــات،9؛ مرصــاد العبــاد، 
253؛ فیــه مافیــه ،129؛ ســلطان ولــد،46؛ مشــارق، 535؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 52( موالنــا جالاللدیــن 

نیــز در مثنــوی بارهــا بــه ایــن حدیــث اشــاره کــرده  اســت )1، ب 3656(:

رهروان را شمع و شیطان را رجوم گفت پیغمرب که اصحابی نجوم  

74/ 14 أعــدی أعدائــک نفســک... : »محمــد )ص( دشــمن تریــن دشــمنان تــو، نفــس توســت در میــان دو 
ــاد،  ــه، 54، 117؛ مرص ــه،55،188؛ صوفی ــد،14؛ تصفی ــف االرسار، 260؛ متهی ــف االرسار ، 148 ؛ کش ــو.« )کاش ــوی ت پهل

173؛ مناهــج،146،359؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 57(

60/ 9 أفشــاء رّسالربوبّیــة کفــر : »افشــای راز خداونــدی کفــر اســت. هــر کــس آن را شــناخت شــناخته اســت 
و هــر کــس نشــناخت، نشــناخته اســت.« )کاشــف االرسار،  139؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 62(.

ــد  ــا الحم ــن دع ــت و بهرتی ــه اس ــر الاله االالل ــن ذک ــد )ص( بهرتی ــه : »محم ــر الاله االالل ــل  الذک 40/ 4 افض
للــه.« )کاشــف، 125؛ ســائر،331؛ مناهــج، 83 ؛  محمــد نــارص الدیــن االلبانــی، سلســله االحادیــث الصحیحــه، 484؛ 

فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 63(.

5/77 اكلهــا دائــم و ظلهــا تلــك عقبــی الذیــن اتقــوا و عقبــی الكافریــن النــار: از اوصــاف بهشــت کــه بــه 
ــوه هــا و ســایه  ــن اســت کــه نهرهــای آب در باغ هایــش جــاری اســت، می اهــل تقــوا وعــده فرمــوده شــده، ای
ــم می باشــد.  ــزکاران اســت و رسانجــام کافــران، ســوخنت در آتــش جهن ــن رسانجــام پرهی هایــش دامئــی اســت؛ ای

)رعــد،  35(

ــن،  ــه شــا از نیکوتری ــا ب ــد ملیککــم و...: »محمــد )ص( آی 39/ 10  أال أنبئکــم بخیرأعاملکــم وأزکاهــا عن
پاکرتیــن و برتریــن اعالتــان در پیشــگاه خــدا خــرب دهــم؟ از عملــی کــه برتــر از بخشــش زر وســیم و رویــارو 
شــدن بــا دشــمن، جهــاد بــا آنــان و شــهادت بــه دســت آنــان اســت. گفتنــد: ای پیامــرب خــدا آن چیســت؟ گفــت: 

ــی، 68(. ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــاد خــدا« )کاشــف االرسار، 125؛ فرهن ی

1/45  اال بذكــر اللــه تطمــن القلــوب: ]هدایــت یافتــگان[ کســانی هســتند کــه ایــان آورده و نیــز دلهاشــان 
بــا یــاد خداونــد آرامــش و اطمینــان می یابــد. ]ای مــردم[ بدانیــد و آگاه باشــید کــه دلهــا تنهــا بــا توجــه مــدام بــه 

ذکــر و یــاد خداونــد ]در نیّــت و عمــل[ آرامــش می یابنــد. )رعــد، 28(

28 / 13 االحســان ان تعبــد اللــه کأنـّـک تــراه: »محمــد )ص(  احســان آن اســت کــه خــدای را چنــان عبــادت 
ــه،53،54،55،62؛  ــد.« )رتب ــی بین ــو را م ــی او ت ــی ببین ــو او را نتوان ــر ت ــی، و اگ ــی بین ــی او را م ــه گوی ــی ک کن
مرصــاد،299،305،445؛ مشــارق،479،480،482؛  مناهــج،184؛ مناقــب،802؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 13(

ــورات  ــگ مأث ــف االرسار، 128؛ فرهن ــت. «)کاش ــت دل اس ــش صف ــب  : »آرام ــة القل ــان صف 45 / 2 االطمئن
ــی، 55( ــون عرفان مت

10/79 أال ان اولیــاء اللــه الخــوف علیهــم و الهــم یحزنــون: آگاه باشــید کــه بــه اولیاءاللــه نــه بیمــی می رســد 
و نــه اندوهگیــن شــوند. )یونــس، 62( 

ــت  ــف ]عبدالرحــان اســفراینی[ را نی ــن ضعی ــه: »ای ــق الل ــی خل ــه والشــفقة عل ــم ألمرالل 65 / 6  التعظی
اللــه اســت. نیــت ایــن ضعیــف بزرگداشــت فرمــان خداونــد و مهربانــی بــر خلــق خداســت.« )کاشــف، 142،29؛ 
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فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 193(

  67/ 6   الدنیا جیفة و طلبها کالب: ؟ )کاشف االرسار، 143(

ــه طاعــت حــق بگــذران.«  ــا ســاعتی بیــش نیســت آن را ب ــا طاعهــة : »دنی ــا ســاعة فاجعله   64/ 1   الدنی
ــی، 245(      ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث )کاشــف، 141؛ فرهن

 6/78  الدنیــا ماشــغلک عن اللــه: »محمــد )ص( دنیــا آن اســت کــه تــو را از خــدا بــاز دارد.« )کاشــف...:151: 
فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی/ 247(

ــی- ــد م ــه می کاری ــان ک ــت آن چن ــرت اس ــتزار آخ ــا کش ــد )ص( دنی ــرة: »محم ــا مزرعه اآلخ 63 / 14  الدنی
درویــد.« احتــااًل ایــن کالم مثــل ســائر بــوده و بعدهــا بــه عنــوان حدیــث نبــوی شــهرت یافتــه اســت.  )عوالــی  
ــوی، 112؛ کشــفالخفا، 1  ــث مثن ــل از احادی ــه نق ــق، 64 ب ــوم، 14/4؛ کنوزالحقائ ــز: احیاءالعل ــی، 27/1 و نی اللئال
/ 412؛ همچنیــن نــک: مکتوبــات، 94؛ معــارف ســلطان ولــد، 6 ؛ فیــه مافیــه، 48؛ مجالــس ســبعه، 115؛ کاشــف-

ــی، 247( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث االرسار،141؛ فرهن

ــون  ــورات مت ــگ مأث ــف، 130؛ فرهن ــت.« )کاش ــی اس ــن پاکیزگ ــد )ص( دی ــة: »محم ــن النظاف 47/ 5  الدی
عرفانــی، 248(

1/43  الذکر طریق الحّق... : ؟  )کاشف االرسار، 127(

5/65 الذیــن یكنــزون الذهــب و الفضــة و ال ینفقونهــا يف ســبیل اللــه فبرشهــم بعــذاب الیــم: ای کســانی کــه 
ایــان آورده  انــد! بســیاری از علــای یهــودی و کشیشــان مســیحی امــوال مــردم را بنــا حــق می خورنــد و ]نیــز[ 
مــردم را از راه خــدا بــاز می دارنــد. ]ای پیامــرب[ کســانی را کــه از زر و ســیم، گنجینــه  هــا فراهــم می آورنــد و در 

راه خــدا رصف منی کننــد، بــه عذابــی دردنــاک بشــارت ده. )توبــه، 34(

5/38  الذیــن یذكــرون اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبهــم: ]خردمنــدان[ هــان کســان هســتند کــه ]در 
همــه حاتهــا[ ایســتاده، نشســته و بــه پهلــو آرامیــده بــه ذکــر خداونــد مشــغولند و در بــارۀ آفرینــش آســان ها و 
ــای، ذات  ــه باطــل نیافریده  ــم را ب ــن هســتی عظی ــروردگارا، ای ــد[: »آفریدگار_پ ــد ]و می گوین ــن تفکــر می کنن زمی
اقدســت جــز بــه حــق اقــدام منی فرمایــد، پــس ] بــه لطــف و کرمــت[ مــا را از عــذاب آتــش جهنــم مصــون بــدار!« 

)آل عمــران، 191(

51/ 11 الرضــا بالقضــاء بــاب اللــه األعظــم: »محمــد)ص( رضــا بــه قضــا در بــزرگ خداســت.« )کاشــف، 133؛ 
فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 260(.

66/ 5  الصويف غیر مخلوق:  ؟ )کاشف االرسار 139(.

ــت.«  ــر خداس ــه غی ــر چ ــت از ه ــاب اس ــی حج ــت یعن ــپر اس ــد )ص( روزه س ــة: »محم ــوم جن 9/51 الص
)کاشــف، 133؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 303(.

51/ 2  الصــوم يل وأنــا أجــزي بــه: »محمــد )ص( روزه مــرا اســت و پــاداش روزه مــن هســتم.« )کاشــف، 132؛ 
فرهنــگ مأثورات متــون عرفانــی، 304(.

47/ 9  الطهــور شــطُر االیــامن: »پاکــی یــک نیمــۀ ایــان اســت.« )کاشــف، 130؛ فرهنــگ مأثــورات متــون 
ــی، 312(. عرفان

46/ 1  الفقــر فخــري:  ]و بــه افتخــار[ حدیثــی اســت از پیامــرب اســالم و عارفــان در معنــی فقــر در ایــن کالم 
ســخنها گفته انــد و روایــات و حدیثهــای بســیار در ایــن مســئله آمــده اســت. فقــر محمــدی کــه در ایــن حدیــث 

آمــده نیــاز بــه حــق و بــی نیــازی از خلــق اســت. )تذکــره االولیــاء ، 137(.
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6/28 املــرء یطیــر بهمتــه كالطیــر بجناحیــه:  »مــرد بــا همتــش پــرواز کنــد، چنــان کــه پرنــده بــا دو بالــش« 
)کاشــف، 117؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 484(.

6/22  امل نخلقکــم مــن مــاٍء مهیــٍن: ســپس نطفــه را در قــرارگاه امــن رحــم مــادر هــا قــرار دادیم )املرســاللت، 
   .)20

7/34  أمل نــرشح لــك صــدرك و وضعنــا عنــك وزرك: ]ای پیامــرب[ آیــا مــا ســینه ی تــو را بــرای ]درک معــارف 
الهــی و[ تحمــل رنجهــای رســالت وســعت نبخشــیدیم؟ و بــار ســنگین رســالت را ]بــا ارســال امدادهــای غیبــی و 

وزارت علــی علیهالســالم[ از پشــت تــو بر نداشــتیم؟ )الــرح ،  1 الــی 2(.    

8/30 أنــا خیــر منــه: خداونــد فرمــود: »]ای ابلیــس[ چــه چیــزی مانــع از اطاعــت امــر الهــی و احتــزاز تــو 
ــدی.«   ــش و او را از خــاک آفری ــس[ آت ــرا از ]جن ــرا م ــس[ گفــت: »مــن از آدم بهــرتم، زی ــم شــد؟« ]ابلی از تعظی

ــراف، 12(.     )اع

27/ 3  النــاس معــادن كمعــادن الذهــب و الفضــة: »محمــد )ص( مــردم معدن هاِیــی  هاننــد معدن هــای طــال 
و نقــره انــد، بــر گزیــدگان آنــان در جاهلیــت بــر گزیدگانشــان در اســالم اســت.« )کاشــف االرسار، 117؛ فرهنــگ 

مأثــورات متــون عرفانــی، 561(.

70/ 14  النــاس علــی دیــن ملوکهــم: »مــردم از آییــن پادشــاهان خــود  پیــروی می کننــد.« )احادیــث مثنــوی، 
28؛ کاشــف االرسار، 145(

ــی  ــت از پ ــنی اس ــو، روش ــی وض ــو از پ ــد)ص( وض ــور: »محم ــی ن ــور عل ــوء ن ــی الوض ــوء عل 47/ 7  الوض
ــی، 592( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــف، 130؛ فرهن ــنی.« )کاش روش

10/72 آنــاء اللیــل و اطــراف النهــار: )اشــاره اســت بــه آیــۀ 130 از ســورۀ 20  طــه ( پــس ] ای پیامــرب[ در 
ــروب  ــل از غ ــاب و قب ــوع آفت ــل از طل ــاش؛ قب ــور ب ــرکان صب ــاروای م ــای ن ــز و تهمت ه ــای کفرآمی ــر حرف ه براب
آفتــاب و همچنیــن در طــول شــب و هنــگام روز بــه ذکــر شــکر آفریدگار_پــروردگارت مشــغول بــاش تــا احســاس 

خوشــنودی و آرامــش الهــی در تــو پیــدا شــود. )طــه، 130( 

14/35 إن أكرمكــم عنداللــه أتقاكــم: ای مــردم! بدانیــد کــه مــا شــا را از یــک مــرد و زن ]بــه نام هــای آدم و 
حــوا[ آفریدیــم و بــرای شــا تبــار و قبیلــه و ملیــت مقــرر فرمودیــم تــا یــک دیگــر را بــه وســیلۀ همیــن تفاوت هــای 
ظاهــری بازشناســید. هانــا گرامی رتیــن شــا نــزد خداونــد بــا تقواتریــن شاســت و خداونــد آن دانــای مطلــع از 

امــور بنــدگان اســت. )حجــرات، 13(    

8/68  ان اللــه اشــری مــن املؤمنیــن انفســهم و اموالهــم بــان لهــم الجنــة: خداونــد جان هــا ومال هــای مؤمنــان 
ــا کشــته مــی- ــد ، می کشــند ی ــد کارزار می کنن ــداری فرمــود: آنهــا در راه خداون ــر نعمــت بهشــت خری را در براب

شــوند. ایــن وعــده ]ی بهشــت[ کــه ذکــر آن در تــورات و انجیــل و قــرآن آمــده کامــال حــق اســت وحقیقــت دارد 
و تحقــق آن بــر عهــدۀ خداونــد می باشــد و چــه عهــد و قولــی اســتوار تــر از عهــد خداونــد اســت؟ پــس بشــارت 
بــاد بــر شــا ای ]ای مؤمنــان[ بــه معاملــه ای کــه بــا خداونــد کردیــده ایــد وایــن اســت آن توفیــق بــزرگ. )توبــه، 

)111

62/ 6  إن اللــه تعالــی يف عــون العبــد مــادام  العبــد يف عــون اخیــه املســلم: »)محمــد ص( خــدای تعالــی 
در کاری یــاری بنــده اســت، مــادام کــه بنــده در کار یــاری بــرادر مســلان خویــش اســت.« )تصفیــه، 84؛ کاشــف 

االرسار، 140(

ــچ تســلطی  ــص مــن هی ــدگان مخل ــر بن ــو را ب ــاً ت ــم ســلطان: »و مطمئّن ــك علیه ــس ل ــادي لی 10/45 إن عب
نخواهــد بــود، تســلط تــو بــر آن عــده از گمراهانــی اســت کــه ]از طریــق وسوســه هایــت در نفــس اماره شــان[ 
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پیــرو تــو گردنــد گمــراه شــوند. )حجــر،  42(

9/57  إِن يف ذلــك لذكــری ملــن كان لــه قلــٌب: در رسگذشــت و عاقبــت آنهــا پنــد و انــدرزی اســت بــرای آن 
کــس کــه عقــل دارد یــا گــوش بــه نصیحــت می ســپارد و بــا قــدرت تجزیــه و تحلیــل بــر وقایــع گواهــی می دهــد. 

)ق، 37(

11/70 إّن يف جســد ابــن آدم ]االنســان[ ملضغــة إذا صلحــت صلــح بهــا ســائر الجســد: »محمــد )ص( در کالبــد 
فرزنــد آدم ]انســان[ پــارۀ گوشــتی اســت، چــون اصــالح شــود،بقیۀ اعضــا نیــز بــه وســیلۀ آن اصــالح گــردد و چــون 
فاســد شــود، ســایر اعضــا نیــز فاســد شــود، آگاه بــاش کــه آن دل اســت.« )کاشــف، 145؛ تصفیــه، 190؛ حــاالت، 

31؛ مرصــاد، 187؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 136(

ــام دهــر کــم نفحــات أال فتعرّضوالهــا: )محمــد نــارص الدیــن االلبانــی، سلســله   29/ 11  إّن لربّکــم فــی أیّ
ــث الصحیحــه، 512؛ کاشــف االرسار، 118(. االحادی

71/ 9  إّن لــکّل يشء صقالــة و صقالــة القلــوب ذکــر اللــه: »محمــد )ص( هــر چیــزی صیقــل دهنــده ای دارد 
ــی،  ــون عرفان ــورات مت ــده قلبهــا ذکــر خداســت.« )کاشــف، 100،146؛ مرصــاد، 204؛ فرهنــگ مأث و صیقــل دهن

)140

62/ 3  إّن ملــوک الجّنــة کّل أشــعث أغــر: »پادشــاهان بهشــت، پریشــان روزگاران خــاک آلــوده ای هســتند 
کــه چــون ]در دنیــا[  رخصــت بطلبنــد، بــه آنــان رخصــت داده منی شــود، اگــر نــوری از آنــان میــان مــروی روی 

زمیــن تقصیــم شــود، همــگان را احاطــه مــی کنــد.«  )کاشــف، 140؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 154(

3/51  إمنــا یوفــی الصابــرون أجرهــم بغیــر حســاب: ]ای پیامــرب![ بگــو: »ای بنــدگان مــن کــه ایــان آورده-
ایــد! از عــدم اطاعــت از او امــر و احــکام آفریدگار_پروردگارتــان بپرهیزیــد؛ بــرای آنهــا کــه در ایــن دنیــا نیکــی 
کــرده  انــد پــاداش نیــک مقــرر فرمــوده شــده. زمیــن خداونــد پروســعت اســت ]اگــر از شــکنجه و آزار کافــران و 
مــرکان در عــذاب هســتید مهاجــرت کنیــد[ زیــرا شــکیبایان اجــر و پــاداش فــراوان و بــه طــور کامــل در یافــت 

ــر، 10( ــد.« )زم می دارن

13/22 اين جاعــل فــی االرض خلیفــة:  و چــون آفریــدگار _پــروردگار تــو ]ای پیامــرب[ به فرشــتگان فرمود: »من 
در زمیــن از جانــب خــود حاکمــی الهــی خواهــم گاشــت« ]فرشــتگان[ عــرض کردنــد: »]آفریدگار_پــروردگار[ آیــا 
در زمیــن موجــودی را بــه رسپرســتی می گــاری کــه در آن بــه فســاد و تباهــی بپــردازد و خــون مردمــان بریــزد؟ 
ــا  و حــال آنکــه مــا پاکــی مطلــق ذات اقدســت را شــکر می گوییــم و تقدیــس می کنیــم« خداونــد فرمــود: »هان

مــن دانــای چیزهایــی هســتم کــه شــا منی دانیــد. )البقــره، 30(  

ــوانح، 20،22،50؛  ــف، 125؛ س ــطحیات، 291؛ کاش ــک: رشح ش ــتم«  )ن ــق هس ــن ح ــق: »م ــا الح 8/39  أن
وصیتنامه هــا، 9؛ متهیــد،  62،119،276؛  روح، 132،425؛ حــاالت، 35؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 88( 

43/ 5  أنــا جلیــس مــن ذکــرين:  )حدیــث قدســی( »مــن همنشــین آن کســم کــه مــرا یــاد کنــد.« )کاشــف، 
127؛ متهیــد، 24؛  روح، 155،335؛ تصفیــه، 37،77؛  صوفیــه، 51،115؛ شــطح، 329،352؛  فیــه، 184،337؛ مشــارق، 

437؛ مناهــج، 183؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 92( 

3/26 انــا عرضنــا االمانــة علــی الســموات و االرض و الجبــال فابیــن ان یحملنهــا و اشــفقن منهــا و حملهــا 
االنســان انــه کان ظلومــا جهــوال: مــا امانــت را بــر آســان ها و زمیــن و کوه هــا عرضــه داشــتیم، آنهــا از قبــول آن 
رسبــاز زدنــد و بیــم ناتوانــی در برابــر مســئولیت داشــتند، امــا انســان آن را پذیرفــت اگــر چــه ]اکریــت ایــن نــوع 
مخلــوق[ بــه خــود ســتمگر و نــادان هســتند ]و قــدر مقــام نعمــت، جــز توســط اقلیــت یعنــی مؤمنــان، دانســته 

نیســت[؛ )احــزاب، 72(
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6/43  أنــا مــع عبــدي الذاكــر حیــن ذكــرين: )حدیــث قدســی( »مــن بــا بنــدۀ ذکــر کننــدۀ خویشــم آنــگاه کــه 
مــرا ذکــر گویــد« )کاشــف، 127؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 122(.

9/69 : اوحدالدیــن کرمانــی: شــیخ اوحدالدیــن حامــد بــن ابی الفخــر )561_635ه.ق( متخلــص بــه »اوحــد« 
از شــعرا و عرفــای نامــدار ایــران اســت. اوحدالدیــن در شــانزده ســالگی و در هنگامــۀ آشــوب های کرمــان و حملــۀ 
تــرکان ُغــز از کرمــان بــه ارصار مــادرش گریخــت. ســپس در آنجــا بــه تحصیــل علــم پرداخــت و در فقــه شــافعی 
بــه درجــۀ »ُمعیــدی« رســید. ســپس بــه تدریــس پرداخــت. بعدهــا بــه تصــوف گرایــش یافــت و بــه ریاضت هــای 
ســخت پرداخــت. اوحدالدیــن مــدت درازی از عمــر خویــش را نیــز بــه مســافرت گذرانــد و بــا شــیخ نجالدیــن 
ــن و  ــا جالالدی ــزی و موالن ــمس تربی ــهروردی و ش ــر س ــص عم ــهاب الدین ابوحف ــی و ش ــن عرب ــربی و محیی الدی ک
برخــی مشــایخ دیگــر هــم عــر خــود نیــز دیــدار کــرد. ظاهــرًا محــل دفــن وی در بغــداد اســت. )ر.ک: مقامــات 
ــی،  ــن کرمان ــات اوحدالدی ــک: رباعی ــز ن ــس، 586؛ و نی ــی؛  نفحات االن ــن کرمان ــب اوحدالدی شــمس، 218/1؛ مناق

مقدمــه( 

15/22 اوفــوا بعهــدي اوف بعهدكــم:  ای فرزنــدان ارسائیــل! آن نعمت هایــی را کــه بــه شــا عنایــت فرمــودم 
بــه خاطــر بیاوریــد و بــه پیانــی کــه بــا مــن داشــتید وفــا کنیــد تــا مــن نیــز بــه پیــان خــود وفــا کنــم و تنهــا از 

مــن برتســید و بــس. )بقــره، 40(

6/25 أو الئــك كاالنعــام بــل هــم أضــل: بــه تحقیــق عده ــی کثیــری از جــن و انــرا بــرای جهنــم آفریدیــم؛ 
آنهــا دل هایــی دارنــد کــه حقیقــت را منی تواننــد درک کننــد؛ دیدگانــی دارنــد کــه ]حقایــق را[ منی تواننــد ببیننــد و 
گوش ــهایی دارنــد کــه از شــنیدن ]کالم حــق[ ناتواننــد، آنهــا ماننــد چهارپایان انــد بلکــه گمراه ــرت، اینهــا بــه واقــع 

افــراد غافــل و بی توجــه بــه هشــدار های الهــی هســتند. )آعــراف،  179(

8/33  اّول الوقــت رضــوان اللــه )و آخــره عفــو اللــه(: »محمــد )ص(  )منــاز( در اول وقــت رضــای خداســت 
و آخــر آن عفــو او.«  )کاشــف، 120/ فریقیــن، 124؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 163(

ــد.«     ــدا در زمین ان ــان خ ــا عروس ــطامی( اولی ــد بس ــی االرض : » )بایزی ــه ف ــس الل ــه عرائ ــاء الل 11/56 : أولی
ــی/166 ( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــف االرسار/ 136: فرهن ــاح/416 :  کاش )مصب

1/74  أولیــاء اللــه ال یموتــون و لکــن ینقلــون مــن دار الــی دار: »)محمــد ص( اولیــای خــدا منی میرنــد بلکــه 
ــون  ــورات مت ــگ مأث ــف االرسار،  147؛ فرهن ــد، 161؛ کاش ــوند.« )متهی ــل می ش ــر منتق ــۀ دیگ ــه خان ــای ب از خانه 

عرفانــی، 165(     

56/ 13  أولیــايئ تحــت قبابی)قبابــی، فــی قبابــی( ال یعر فهــم ســوايئ:  )حدیــث قدســی( » اولیــای مــن در 
زیــر قبــای« )قبــه هــای  رسا پــرده( من انــد.) کاشــف، 136؛ عبهــر، 53؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 166(.

10/16  آه آه از تفاوت راه، دو آهنست: )کاشف االرسار، 116(

51/ 12  بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،ال إلــه إال أنــا ، مــن مل يــرض  بقضــايئ و مل يصــر  علــی بــاليئ و مل يشــكر  
علــی نعــاميئ فلیخــرج مــن اريض و ســاميئ و لیطلــب ربــا ســوايئ.> بــر اول لــوح محفــوظ نوشــته اند:< بســم اللــه 
الرحمــن الرحيــم، خدایــی جــز مــن نیســت، هــر کــس بــه قضــای مــن رضــا ندهــد، و بــه بــالی مــن صــرب نکنــد 
و در برابــر نعمت هــای مــن شــکر نگــزارد، بایــد از زمیــن و آســان مــن بیــرون رود و خدایــی جــز مــن بجویــد. 

)کاشــف االرسار، 133؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 175 (.

5/37  تجــّوع تــراين تجــرّد تصــل ألیــي >اوحــی اللــه الــی عیســی<: »)محمــد ص( خــدا بــه عیســی وحــی 
ــا بــه وصــال مــن رســی.« )مناهــج، 263؛  کاشــف االرسار،  123؛  کــرد: گرســنه شــو تــا مــرا ببینــی، مجــرد شــو ت

ــی، 183(. ــون عرفان ــورات مت فرهنــگ مأث
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1/62 تعاونــوا علــی الــر و التقــوی و ال  تعاونــوا علــی االثــم ولعــدوان: ای کســانی کــه ایــان آورده  ایــد! 
ــای  ــرام و قربانی ه ــاه ح ــت م ــمرید: حرم ــالل نش ــا را ح ــه آنه ــی ب ــد و بی حرمت ــی را نگهداری ــعائر اله ــت ش حرم
بی نشــان و قربانی هــای نشــاندار کــه بــر گردنشــان بنــد نهــاده  انــد و نیــز حرمــت آنهــا کــه از زیــارت خانــۀ خــدا 
نعمــت و خوشــنودی آفریدگار_پروردگارشــان هــر دو را می طلبنــد، نگهداریــد. و چــون از احــرام بیــرون شــدید، 
صیــد کــردن عیبــی نــدارد؛ کینــه نســبت بــه اشــخاصی کــه ]در گذشــته[ مانــع ورود شــا بــه مســجدالحرام شــده 
ــر  ــا یکدیگ ــزکاری ب ــد در نیکــی و پرهی ــا شــود. شــا بای ــه آنه ــد ســبب خصومــت و تجــاوز نســبت ب ــد نبای  ان
ــت  ــدم اطاع ــد و از ع ــتی نکنی ــر همدس ــا یکدیگ ــاوز ب ــاه و تج ــی در گن ــید، ول ــته باش ــاون داش ــکاری و تع هم

خداونــد بپرهیزیــد؛ هانــا خداونــد ســخت کیفــر اســت. )مائــده،  2(

2/36  ثــّم رّش علیهــم مــن نــورِه فمــن: »محمــد )ص( حق تعالــی خلــق را در ظلمــت آفریــده بعــد از آن از 
نــور خــود ذرۀای چنــد بــر آن افشــاند همچــون رشــاش آب کــه بــر چیــزی افشــانند. پــس روح هــر کســی کــه از 
آن ذره هــا چیــزی بــدو رســید، هدایــت یافــت و هــر کــه از آن نــور چیــزی بــدو نرســید، گمــراه شــد.« )کاشــف، 

122؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 205(.

5/32  جذبــه مــن جذبــات الحــق تــؤازي عمــل الثقلیــن: »جذبه ــای از جذبــه  هــای حــق برابــر بــا اعــال 
آدمــی و پــری اســت« ایــن ســخن ظاهــرًا از ابــو القاســم نــر آبــادی )از صوفیــان قــرن چهــارم( اســت و ضبــط-

ــد. )کشــف الخفــا، 332/1؛ طبقــات  هــای مختلفــی از آن نقــل شــده  اســت.برخی نیــز آن را حدیــث شــمرده  ان
ــات،  ــد، 294-295؛ تعلیق ــف االرسار، 35/1؛ ارسار التوحی ــوی، 119؛ کش ــث مثن ــز احادی ــلمی، 365؛ و نی ــه س الصوفی

ــد )4، ب 1561-1560( ــوی می فرمای ــا در مثن ــی، 209(  موالن ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث 666؛ فرهن

ز جنس کآن فزود از اجتهاد جن  انس این چنین سیری ست مستثنی  

که نهادش فضل احمد و السالم اینچنین جذبی ست نی هر جذب عام 

4/55  جــز یــا مومــن فــإّن نــورک قــد أطفألهبــی: »)محمــد ص( > در روز قیامــت دوزخ گویــد :< ای مؤمــن 
از مــن بگــذر کــه نــور تــو شــعلۀ آتــش مــرا خامــوش کنــد. « )متهیــد، 240؛ تذکــره، 364؛ روح، 329؛ کاشــف االرسار، 

135؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی،209(

5/29  جنیــد )بغــدادی(: ســید الطائفــه جنیــد بغــدادی از طبقــۀ ثانیــه اســت. کنیــت او ابوالقاســم اســت. 
و لقــب وی قواریــری و زجــاج و خــزار و مولــد و منشــأ وی بغــداد اســت. مذهــب ابوثــور داشــت؛ در جوانــی از 
ابوثــور )م 240( فقــه و حدیــث فــرا گرفــت  خــود ظاهــرا در حــدود 220 هجــری بــه دنیــا آمــده بــود. وفاتــش در 

243 هجــری بــود. )نفحــات االنــس، 79؛ ارسار التوحیــد، 296؛ جســتجو در تصــوف ایــران، 115 ( 

3/37  جّوعــوا بطونکــم و عطّشــوا أکبــاد کــم و غــّروا أجســاد کــم حّتــی تــری اللــه قلوبُکــم عیانــاً يف الدنیــا: 
ــت  ــان را تشــنه و از ]نیاز هــای[ جســم خــوَی غفل ــد و جگر هایت »محمــد )ص( شــکم های خــود را گرســنه بداری
ورزیــد تــا دل هــای شــا خــدا را بــه عیــان در دنیــا ببینــد.« )کاشــف االرسار، 123؛  فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 

    )212

12/61  حــّب املســاکین و الفقــراء مــن أخــالق املر ســلین: »محمــد )ص( دوســت داشــنت مســکینان و 
درویشــان از اخــالق پیامــربان اســت.« )کاشــف، 139؛  فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 215(

6/49  حبــب إلیــه الخــالء حتــی یتحنــث إلــی جبــل الحــراء أســبوعاً و أســبوعین: > عایشــه در بــارۀ پیامــرب 
گفتــه  اســت:< دوســتی خلــوت در دل او نهــاده شــده اســت بدانســان کــه یــک هفتــه و دو هفتــه در کــوه حــرا 

خلــوت می گزینــد. )کاشــف االرسار،  131؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 215  (

54/ 7  حســنات االبــرار ســّیئات املقــّر بیــن:  ابــو ســعید خــراز مولــف اللؤلؤ املرصــوع آن را جــزو موضوعــات 
ــوی، 65(  ــث مثن ــت. )احادی ــده اس ــبت داده ش ــراز نس ــعید خ ــو س ــه اب ــن ب ــاده املتقی ــاف الس آورده و در اتح
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ــان باشــد.« )کاشــف، 134؛ قشــیریه، 94؛  معــارف، 1، 417؛  شــمس، 171؛ مرصــاد،  ــاه مقرب ــزار، گن ــی اب »نیکوی
257؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 220(

ــا محرمــان  ــا در خیمــه هــای بهشــتی خــود را از چشــم ن ــام: حوری هــای زیب 8/68 حــور مقصــورات يف الخی
ــن، 72( ــد. )الرحم ــوظ می دارن محف

ــرا انســان  ــد، زی ــار ]مجــازات[ شــا را ســبک فرمای ــد اراده دارد کــه ب ــا: خداون ــق االنســان ضعیف 3/23 خل
ــده  شــده  اســت. )نســاء،  28( موجــودی کــم طاقــت و ضعیــف آفری

25/ 12  داود )علیه الســالم(: صاحــب فضاللخطــاب و پادشــاه بنی ارسائیــل و از انبیــاء آن قــوم و پــدر ســلیان 
و پیامــربی و ســلطنت را همچــون پــرش ســلیان جمــع داشــت در بیــت لحــم بــه ســال 1086 / 1071 ق.م بــزاد. 

)لغــت نامــه دهخــدا ، 10431، ذیــل داود( 

11/77  و زن نشناسد که وی زن است: )کاشف االرسار، 150( 

72/ 4  ذکــر اللــه اکــر مــن کل عبــاده ســواه: ابــن عبــاس در تفســیر آیــه: » ذکــر خــدا از هــر عبادتــی جــز 
آن بزرگــرت اســت.« )کاشــف، 146؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 250(

12/55 ُربَّ أشــعث  أغــر ذي طمریــن: )محمــد ص( بســا خــاک آلــودۀ خلقــان جامــه کــه اگــر ســوگند بــر 
خــدای دهــد، خــدای ســوگندش اجابــت کنــد. یکــی از آنــان اســت بــراء بــن عــازب  )ابی القاســم علــی بــن بلبــان 

املقدســی، املقاصــد الســنیه فــی االحادیــث االلهیــه،  87؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 256(

ــر یعنــی  ــا مــن الجهــاد األصغــر إلــی الجهــاد األکــر: ) محمــد ص( بازگشــتیم از جهــاد خردت 74/ 15 رجعن
ــا رســول اللــه! جهــاد بزرگ ــرت کــدام اســت؟ فرمــود: مجاهــدت نفــس.  ــرت. گفتنــد: ی غــزو، بــه ســوی جهــاد بزرگ 

ــف االرسار، 148( ــی، 258؛ کاش ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث )فرهن

2/41   رضی الدیــن علــی الال : و هــو علــی بــن ســعید بــن عبدالجلیــل الــالالء الغزنــوی کــه پــدر شــیخ علــی 
الالء اســت. یکــی از بــزرگان کربویــه اســت. علــی الال در خــوارزم در وقتــی کــه شــیخ کــربی ســی  و پنــچ ســاله و 
خــود وی در اول جوانــی بــوده اســت بــه خدمــت شــیخ کــربی رســیده اســت. تاریــخ والدتــش در حــدود 555 بوده 
اســت. علــی الال در ســوم ربیع ــاالول ســنۀ 642 در قریــۀ جورفــان در اســفراین وفــات کــرد و هــان جــا مدفــون 

شــده اســت. )نفحــات االنــس، 437 ،438؛ دنبالــه جســتجو در تصــوف ایــران، 103، 104( 

11/59  رکعتــان مــن رجــل زاهــد قلبــه مــع اللــه أحــّب إلــی اللــه تعالــی مــن عبــاده املتعّبدیــن إلــی آخــر 
الدهــر رسمــداً: »محمــد )ص( دو رکعــت از مــرد زاهــد کــه در او بــا خــدا ســت در نــزد خــدای تعالــی از عبــادت 
ــگ  ــف، 138؛ فرهن ــت.« )کاش ــتنی رت اس ــت داش ــد، دوس ــادت کنن ــدا را عب ــان روزگار خ ــا پای ــه ت ــان ک ــۀ آن هم

مأثــورات متــون عرفانــی، 262(

6/50  ســبعة یظلّهــم اللــه فــی ظلّــه : »هفــت تــن را خداونــد در ســایۀ خویــش پنــاه دهــد، روزی کــه ســایه-
ای جــز ســایۀ اونیســت«. )کاشــف، 132؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 273(

9/56 ســکوٌت نظّــاٌر ُغّیــٌب حّضــاٌر ملــوک تحــت أطــامر: »]عارفــان[ خاموشــان تیــز نگرنــد، غایبــان حارضنــد، 
پادشــاهان ژنــده پوشــان.« )کاشــف، 136؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 276(

2/66   ســه چیــز بــا بنــده بــه لــب گــور آیــد، دو بــاز گــردد و یکــی بــا وی در خــاک شــود. گفتنــد ســه کــدام 
باشــد یــا رســول اللــه؟ گفــت: مــال و فرزانــدان و حســنات؛ حســنات بــا وی مبانــد و دیگــران از وی بــاز گردنــد.  

ــم- ــیخ نج ــای ش ــعید الباخرزی از خلف ــن س ــر ب ــن املطه ــعید ب ــیف الدین س ــرزی: س ــیف الدین باخ 13/56  س
الدیــن کــربی اســت. بعــد از تحصیــل و تکمیــل علــوم بــه خدمــت شــیخ آمــده و تربیــت یافتــه اســت. ســیف-

الدیــن باخــرزی ظاهــرا  در شــعبان ســال 586 والدت و در ذوالقعــدۀ ســال 659 وفــات یافتــه اســت. وی بیشــرت 
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بــه ســبب رباعیاتــش مشــهور شــده اســت. هــر چنــد همچــون نجالدیــن رازی  و مجدالدیــن بغــدادی غیــر از 
ایــن مجموعــۀ رباعیــات، آثــار دیگــری هــم در تصــوف دارد؛ بــه هــر حــال رســاالت او نیــز مثــل آثــار نجالدیــن 
رازی  و مجدالدیــن بغــدادی معــرف طریقــۀ تصــوف نجالدیــن کــربی اســت. ســیف الدین باخــرزی بنــا بــه بعضــی 
روایــات آثــار زیــادی داشــته اســت؛ از جملــه  وقایــع الخلــوه، مجموعــۀ رباعیــات و اثــر دیگــر وی بــا نــام رســاله-

ــر و  ــا رســم و شــیوۀ شــیخ کــربی در تحری ــوت و موافــق ب ــاب عشــق کــه ظاهــرا متضمــن خواطــر خل ای در ب
تعلیــق احــوال خلــوت اســت. ) نفحــات االنــس، 433؛ دنبالــه جســتجو در تصــوف ایــران،  109، 110(

9/53  رشف الدین ادکانی: ؟ )کاشف االرسار، 134(

7/51  شیطان در تن آدمی روان است چون خون در رگ، راه گذر وی بسته نشود مگر به گرسنگی.   

9/77  عایشــه رضی اللــه عنهــا: یکــی از خامن هــای پیغامــرب اســالم و دخــرت ابوبکــر خلیفــه اول. )تاریــخ طــربی 
یــا تاریــخ الرســل و امللــوک، 1289(  

3/64  عبدالرحمــن اکاف: نــام وی در کتــاب النقــض )53( عبدالجبــار اســت. ظاهــراً معــارص ســنجر ســلجوقی 
بــوده و در یــک آشــوب مذهبــی کشــته شــده اســت. )تذکــره االولیــاء، 825(

ــن ابی منصــور محمــد االنصاری الهــروی. ابو منصــور محمــد  ــه ب ــه انصــاری: ابو اســاعیل عبدالل 10/26 عبدالل
ــت- ــور م ــدان ابومنص ــت. وی از فرزن ــالم اس ــب وی شیخ االس ــود. لق ــروف ب ــمعیل مع ــه ابو اس ــت و ب ــام داش ن

االنصــاری اســت و نســب خویــش را بــه ابوایــوب  انصــاری از صحابــۀ رســول می رســانید. وی در دوم شــعبان ســنۀ 
ــن رو  ــم شــد و از ای ــه در کودکــی یتی ــد ک ــول وی نقــل می کن ــا آمــد. جامــی از ق ــه دنی ــی 395 ب ــه قول 396 و ب
یحیــی بــن عــار شــیبانی واعــظ و ابواســمعیل احمــد بــن محمــد بــن حمــزه معــروف بــه شــیخ عمــو، در تربیــت 
وی همــت گاشــتند. در ســال 417 در طلــب حدیــث بــه نیشــابور رفــت و در باز گشــت یــک چنــد در خانقــاه 
شــیخ عمــو بــه عبــادت و کســب علــم پرداخــت. بعــد از آن بــا مشــایخ بــزرگ، از جملــه ابوالحســن خرقانــی و 
شــیخ ابوســعید ابوالخیــر در نیشــابور مالقاتــی داشــت. روایــات نشــان می دهــد کــه در مذهــب حنبلــی تعصــب 
متــام داشــت. وی همیشــه مشــغول بــه تفســیر قــرآن بــود و تــا آخــر عمــرش هــم مشــغول بــه تدریــس تفســیر 
قــرآن بــود. وی آثــار زیــادی در زمینــۀ تصــوف داشــت؛ از جملــه ذم الــکالم و اهلــه کــه در بــاب اشــاعره و معتزلــه 
اســت. وی طبقات الصوفیــۀ ابــو عبد الرحمــن ســلمی را بــه زبــان هــروی و کتــاب االربعیــن فــی دالیــل التوحیــد_ 
کــه مجموعه ــای از احادیــث نبــوی کــه جنبــۀ تجســیم تفکــر کالمــی وی را نشــان می دهــد_ تألیــف کــرده اســت. 
مهم رتیــن اثــر وی در تصــوف کتــاب منــازل الســائرین اســت. بیشــرتین شــهرت شــیخ بــه ســبب مناجــات نامــه او 
ســت کــه بــه نــر مســجم و روان فارســی نوشــته شــده  اســت. از دیگــر آثــار فارســی کــه بــه وی منســوب اســت 
ــس، 336-337؛ جســتجو در تصــوف  ــرد. ) نفحــات االن ــاد ک ــد ی ــه بای ــت نام ــه و محب از کنزالســالکین، قلندرنام

ایــران، 79-73 (

3/64  علــی مــؤذن: علــی مــؤذن خراســانی از گوینــدگان قــرن یازدهــم هجــری و اســمش شــیخ محمــد علــی 
ــا شــاه عبــاس صفــوی معــارص بــود و  ــه. ب ــۀ ذهبیــۀ کربوی ــر فضــال و اماجــد عرفــا از سلســلۀ جلیل بــود، از اکاب

رســالۀ تحفــه العباســیه را بــه نــام وی تصنیــف کــرد. ) لغــت نامــه دهخــدا، 21765، ذیــل مــؤذن.(

ــربان  ــه از پیام ــه روح الل ــب ب ــرب )ع(، مقل ــی پیغام ــم، عیس ــن مری ــی ب ــالم(: عیس ــی )علیه الس  5/37  عیس
بــزرگ اســت. عمــری وی 33 ســال و روز تولــد او مبــدأ تاریــخ هجــری می باشــد. مســلانان او را از زمــرۀ پیغمــربان 

اولوالعــزم داننــد. )لغت نامــه دهخــدا / ج 11،ذیــل عیســی( 

2/38  فاذكــروين أذكركــم: پــس مــدام متوجــه و متذکــر مــن باشــید ]بــا دعــا و ذکــر و عمــل صالــح[ تــا بــه 
شــا توجــه و عنایــت داشــته باشــم و شــکر نعمت هایــی را کــه بــر شــا ارزانــی داشــتم بــه جــای آوریــد و ]نســبت 

بــه مــن[ ناســپاس نباشــید. )بقــره،  152(
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2/32 فاذكــروين أذكركــم واشــكروا يل  والتکفــرون: پــس مــدام متوجــه و متذکــر مــن باشــید ]بــا دعــا و ذکــر 
و عمــل صالــح[ تــا بــه شــا توجــه و عنایــت داشــته باشــم و شــکر نعمت هایــی را کــه بــر شــا ارزانــی داشــتم بــه 

جــای آوریــد و ] نســبت بــه مــن[ ناســپاس نباشــید. )بقــره،  152(    

4/38 فاذكــرا اللــه عنــد املشــعر الحــرام: گناهــی بــر شــا نیســت کــه از فضــل و کــرم آفریدگار _پروردگارتــان 
بهره منــد شــوید و هنگامــی کــه از عرفــات کــوچ کردیــد، در مشــعرالحرام )مزدلفــه( ذکــر خداونــد را بــر زبــان 
جــاری کنیــد و خداونــد را بــه پــاس آنکــه پیشــرت از گمراهــان بودیــد و هدایتتــان فرمــود، یــاد کنیــد؛ )بقــره، 198(    

4/38 فاذكــرا اللــه كذكركــم آباءكــم أو أشــد ذكــراً: و هنگامــی کــه آداب زیــارت حــج را بــه پایــان رســاندید، 
خــدا را یــاد کنیــد هــان گونــه کــه از پدرانتــان در پایــان حــج یــاد می کردیــد بلکــه از آن هــم بیشــرت ]زیــرا بایــد 
شــکر نعمــت هدایــت خداونــد را بــه جــای آوردیــد[ برخــی از مــردم، تنهــا دعاشــان ایــن اســت: »خدایــا در دنیــا 

بــه مــا ســعادت و نعمــت عطــا کــن« و ایــن گونــه افــراد، در آخــرت بهره ــای نخواهنــد داشــت؛ )بقــره، 200(    

5/38 فاذكــرا اللــه قیامــاً و قعــوداً و علــی جنوبكــم: پــس چــون ]در میــدان جنــگ[ منــاز ]خــوف[ بــا احتیاط-
هــای الزم خوانــده  شــد، در حــال ایســتاده و نشســته یــا هنگامــی کــه بــه پهلــو خوابیــده  ایــد بــه تســبیح و ذکــر 
خداونــد مشــغول باشــید و همیــن کــه آســوده خاطــر و ایمــن شــدید، منــاز را بــه صــورت معمــول بــه طــور کامــل 
برگــزار کنیــد، زیــرا انجــام فریضه ــی منــاز در اوقــات معیــن بــر مؤمنــان واجــب مقــرر گشــته  اســت. )نســاء، 103(  

14/78 فاصحــاب املیمنــة مــا اصحــاب املیمنــة و اصحــاب املشــئمة ما اصحاب املشــئمة و الســابقون الســابقون 
ــون: نخســت، گــروه اصحــاب دســت راســت هســتند، چــه گــروه خوشــبختی! ]نامــه اعالشــان در  ــك املقرب اولئ
ــروه  ــه گ ــتند، چ ــپ هس ــت چ ــاب دس ــر اصح ــروه دیگ ــوند.[ گ ــت وارد می ش ــه بهش ــت و ب ــت آنهاس ــت راس دس
بدبختــی! ]نامــه اعالشــان در دســت چــپ آنهاســت و بــه جهنــم وارد می شــوند.[ و گــروه دیگــر پیشــگامان اند، کــه 

رسآمــدان ایانداران انــد: ایــن مقربــان الهــی، ]پیامــربان و اولیــاء[ هســتند. )الواقعــه، 11-10-9-8(

14/71 فاعــرض عمــن تولــی عــن ذكرنــا: پــس ]ای پیامــرب[ از ایــن مردمانــی کــه از کالم مــا، ]قــرآن مجیــد[ 
ــن. )نجــم، 29( ــا منی باشــند دوری گزی رویگــردان هســتند و جــز در طلــب دنی

2/71  فاوحــی الــی عبــده مــا اوحــی: از آن فاصلــه ی نزدیــک بــود کــه خداونــد پیامــش را بــه بنده ــاش، آن 
گونــه کــه اراده داشــت وحــی منــود.) نجــم، 10(

7/71  فقــد استمســك بالعــروة الوثقــی ال انفصــام لهــا: در قبــول دیــن اجبــاری نیســت؛ زیــرا مســلاً حــق از 
غیــر حــّق ]در کتــاب مبیــن و از طریــق پیامــرب و معجــزات[ تفکیــک شــده  اســت؛ بنابرایــن کســی کــه طاغــوت را 
نفــی کنــد و بــه خداونــد ایــان آورد، بــه واقــع بــه دســتگیرۀ محکمــی چنــگ زده  اســت کــه ناگسســتنی اســت و 

خداونــد آن شــنوای داناســت. )بقــره، 256(

13/54 فکان قاب قوسین او ادنی: تا فاصله به اندازه دو کان شد، شاید هم کم رت. )نجم، 9(

3/77 فمنكــم مــن یریــد الدنیــا و منكــم مــن یریــد اآلخــرة: ]در جنــگ احــد[ خداونــد بــه واقــع وعــدۀ خــود 
را بــا شــا تــا آن زمــان کــه بــه اذن او، دشــمنان دیــن را می کشــتید، تحقــق بخشــید؛ ولــی ]بعــد[ سســت شــدید 
ــا یکدیگــر بــه نــزاع پرداختیــد و بعــد از آنکــه خداونــد آنچــه را دوســت می داشــتید، بــه  ]و در باره ــی امــور[ ب
شــا نشــان داد، رشوع بــه نافرمانــی از امــر الهــی کردیــد؛ برخــی از شــا خواهــان دنیــا بودیــد و برخــی، خواهــان 
آخــرت. ســپس خداونــد ]بــرای آزمایــش،[ شــا را از تعقیــب دشــمن، منــرف فرمــود و محققــاً از خطــای شــا در 

گذشــت؛ هانــا خداونــد نســبت بــه مؤمنــان کــرم و لطــف خــاص دارد. )آل عمــران،  152(

ــا می شــوند،  ــر آنه ــان را رام ایشــان ســاختیم، هــم ســوار ب ــون: چهار پای ــا یاكل ــم و منه ــا ركوبه 14/21 فمنه
ــس، 72( ــد؛  )ی ــه می کنن هــم از گوشتشــان تغذی
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ــی نیســتید؛ شــا  ــد یــک زن معمول ــه مــرض: ای همــران پیغامــرب! شــا مانن ــذي يف قلب 8/70  فیطمــع ال
بایــد اســوۀ تقــوا باشــید بنابرایــن بــا مــردان بیگانــه بــه شــیوه ای ســخن نگوییــد کــه آنهــا کــه در دلشــان مــرض 
ــه معــروف.  ــد نیکــو باشــد ودر جهــت امــر ب ــد و ســخنان شــا بای اســت وسوســه شــوند و در شــا طمــع کنن

)احــزاب، 32(

4/47  فیــه رجــال یحبــون أن یتطهــروا و اللــه یحــب املطهریــن: ]ای پیامــرب[ هیچــگاه در آن مســجد منــاز 
ــا  ــی تقــوا بــوده مســلاً ســزاوارتر اســت کــه در آن منــاز برپ ــر پایه  ــدار؛ مســجدی کــه از آغــاز بنایــش ب ــا ن برپ
داری، در آنجــا اشــخاصی هســتند کــه گرایــش بــه پاکیزگــی ]از رشک و نفــاق و گنــاه[ دارنــد و خداونــد اهــل پاکــی 

ــه، 108( ــدارد؛ )توب و پاکیزگــی را دوســت می 

6/58   فردای قیامت اگر بر شام سوال کنند: )کاشف االرسار، 137(

ــف، 137؛  ــتند.« )کاش ــاهان بهش ــن و پادش ــت م ــان ام ــه: »درویش ــوک اهاللجّن ــی مل ــراء أُ مّت 14/59  فق
ــی، 348( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث فرهن

5/44  فلــام تجلــی ربــه للجبــل جعلــه دكاً وخــر موســی صعقــاً:  و چــون موســی بــه میعــادگاه مــا آمــد و 
ــا تــو را زیــارت  ــا او تکلــم فرمــود، عــرض کــرد: »آفریدگار _پــروردگارا خــودت را بــه مــن بنــای ت آفریــدگارش ب
کنــم« خداونــد فرمــود: »هرگــز مــرا نخواهــی دیــد ولــی بــه کــوه بنگــر اگــر در جــای خــود باقــی مانــده، پــس مــرا 
هــم خواهــی دیــد.« پــس چــون نــور تجلــی آفریــدگارش بــر کــوه پدیــدار شــد، کــوه متالشــی گردیــد و موســی 
مدهــوش بــر زمیــن افتــاد و چــون بــه هــوش آمــد عــرض کــرد: »آفریدگار_پــروردگارا، پــاک مطلــق اســت ذات 

اقدســت، مــن توبــه می کنــم ]از خواهشــی کــه کــردم[ و مــن اولیــن نفــر از مؤمنانــم.« )اعــراف،  143(

12/45 قــال فبعزتــك ألغوینهــم أجمعیــن إال عبــادك منهــم املخلصیــن: شــیطان گفــت: »بــه عزتــت ســوگند 
کــه متــام مــردم را گمــراه خواهــم کــرد، مگــر آنهــا کــه بنــدگان مخلــص توانــد.« )ص، 83-82(

11/25   قــال یــا رّب لِــامذا خلقــَت الخلــق؟ قــال یــا داود، کنــت کنــزاً مخفّیــاً فاحببــت أن أُعــرف مخلقــت 
ــدی؟  ــق بیافری ــروردگارا! چــرا خل ــد( »داود )ع( پرســید: پ ــه الســالم می آی ــق أُلعــرف: )در مناجــات داود علی الخل
گفــت: ای داود ! مــن گنــچ پنهــان بــودم کــه دوســت داشــتم مــرا بشناســند. پــس خلــق را آفریــدم تــا شــناخته 

شــوم.« )اصــول.، 83؛ کاشــف،116، 81، 30؛ مکاتبــات، 70؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 386(

6/47 قــد أفلــح مــن زكاهــا و قــد خــاب مــن دســاها: ]بــه مجموعهــۀ ایــن ســوگندها، ســوگند گــه[ محققــاً 
هــر کــس در تزکیــۀ نفــس خــود کوشــید رســتگار شــد، و امــا هــر کــس کــه خــود را بــه کفــر و گنــاه و بــدکاری 

آلــوده ســاخت نومیــد شــد و از رحمــت الهــی محــروم گردیــد. ) ســورۀ شــمس / 91، آیــۀ   10/9(

8/72 قــل ان كنتــم تحبــون اللــه فاتبعــوين یحببكــم اللــه: ]ای پیامــرب[ بگــو: »اگــر خــدا را دوســت می داریــد، 
از مــن ]کــه پیامــرب خــدا هســتم[ پیــروی کنیــد تــا مــورد لطــف و محبــت خداونــد قــرار گیریــد و گناهــان شــا را 

بیامــرزد؛ و خداونــد آن عفــو کننــده  ی رحمتگســرت اســت.« )آل عمــران، 31(

ــا باطــل  ــز بگــو: »حــق فــرا رســید و باطــل نابــود شــد، هان 8/42  قــل جــاء الحــق و زهــق الباطــل: و نی
ــود شــدنی اســت.« )ارساء،  81( ــام ناب رسانج

6/40  ال الــه االاللــه ینبــت االیــامن:  »محمــد )ص(  ال الــه اال اللــه، ایــان را چنــان در دل برویانــد کــه آب 
ســبزه را.« ) کاشــف، 125؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 395(

9/73   التزد و التنقص: ؟ )کاشف االرسار، 147(

8/47  ال یحافــظ علــی الوضــوء االاملومــن:  »تنهــا مؤمــن از وضــو محافظــت کنــد.« )کاشــف، 130؛ فرهنــگ 
مأثــورات متــون عرفانــی، 410(
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ــه، فــاذا أحببتــه کنــت لــه ســمعاً و بــراً و لســاناً  ــی أحّب 6/33  الیــزال العبــد یتقــرّب ألیــي بالنوافــل حّت
ویــداً، فبــي یســمع ويب ینطــق ويب یبطــش: »بنــده پیوســته بــه وســیلۀ انجــام نوافــل بــه مــن نزدیــک می شــود 
ــا ایــن کــه او را دوســت بــدارم و او مــرا دوســت بــدارد، چــون او را دوســت بــدارم، گــوش و چشــم و دســت  ت
ــن  ــیله م ــه وس ــد و ب ــن می بین ــیله م ــه وس ــنود و ب ــن می ش ــا م ــد ب ــه می کن ــن حمل ــا م ــس ب ــردم، پ ــاور او گ و ی
ســخن می گویــد.« )کاشــف، 120،88؛ مرصــاد، 207؛ عشــق،  66 ؛  رشح گلشــراز، 114؛ فرهنــگ مأثــورات متــون 

ــی،  416(   عرفان

2/77 ال اقسم بیوم القیامة: سوگند به روز قیامت. )قیامت، 1(

ــا  ــه او را ره ــذارد و ن ــی می گ ــدن باق ــزی از ب ــه چی ــه ن ــش ســوزنده ای اســت ک ــذر: آت ــي و الت 5/42 التبق
می ســازد. ]هــر بــار پوســت تــازه  ای بــه شــخص دوزخــی داده می شــود کــه پیوســته بســوزد 4:56[.  )مدثــر،  28(

8/62  ال یــزال يف حاجه العبــد: »خداونــد همــواره دســت انــدرکار بــرآوردن حاجــت بنــده خویــش اســت تــا 
زمانــی کــه بنــده اندیشــۀ بــر آوردن حاجــت بــرادر مســلان خویــش اســت.« )کاشــف، 140؛ فرهنــگ مأثــورات 

متــون عرفانــی، 414(

9/44  الیســعني أريض و الســاميئ ولكــن یســعني قلــب عبــدي املؤمــن:  »حدیــث قدســی، زمیــن و آســانم 
)آســانها و زمیــن( گنجایــش مــرا نــدارد و تنهــا دل بنــدۀ مؤمــن گنجایــش مــرا دارد.« )کاشــف،  128؛ فرهنــگ 

مأثــورات متــون عرفانــی، 415(

ــم.«  ــم و روزه منی گرفتی ــاز منی خواندی ــا من ــود ، م ــان نب ــر ن ــا: »اگ ــا صمن ــا و م ــا صلّین ــز م ــوال الخب 12/62  ل
ــی، 439( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث )کاشــف، 140؛ فرهن

7/76 مــا عندكــم ینفــد و مــا عنداللــه بــاق: آنچــه نــزد شــا اســت ]از نعمتهــا و مــال دنیــا[ فناپذیــر اســت 
و آنچــه نــزد خداونــد اســت مانــدگار اســت و مــا بــه تحقیــق پــاداش شــکیبایان را بــر اســاس بهرتیــن اعالشــان 

عنایــت خواهیــم فرمــود. )نحــل، 96(

8/76  مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم يف ســبیل اللــه كمثــل حبــة انبتــت ســبع ســنابل يف كل ســنبلة مائــة 
حبــة و اللــه یضاعــف ملــن یشــاء واللــه واســع علیــم: مثــل کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق مــی 
کننــد ، هاننــد بــذری اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در هــر خوشــه ،یکصــد دانــه باشــد وخداونــد برکــت 

مــال را بــرای هــر کــس اراده فرمایــد جنــد برابــر مــی فرمایــد وخداونــد آن نعمتگســرت داناســت. )بقــره، 261(

18/ 12 محمــد مصطفــی صلــوات اللــه و ســالمه  علیــه: پیغامــرب اســالم، نــام پــدرش عبداللــه و نــام مــادرش 
آمنــه. حــرت پیغامــرب )ص( در چهــل ســالگی بــه رســالت رســید. )تاریــخ عــرب و اســالم، 13-7(  

ــظ  ــی لف ــن معن ــه ای ــل ب ــروف بنی ارسائی ــرب مع ــران، پیغم ــن عم ــی ب ــالم(:  موس ــی )علیه الس   8/44  موس
موســی مرکــب اســت از » مــو« و »ســا« کــه بــه زبــان رسیانــی اولــی بــه معنــی تابــوت و دوم بــه معنــی آب 

ــل موســی( ــل اســت. )لغــت نامــه دهخــدا / ج14 / ذی ــوم ارسائی اســت. او پیشــوای ق

3/58  مرد را چهار چیز بباید: )کاشف االرسار، 137(

10/50  مرید در خلوت ذکر می گوید: )کاشف االرسار، 132(

6/51  مرید را چندان باید کوشید: )کاشف االرسار، 132(

1/49  مــن اعتــزل ســلم:  »هــر کــه عزلــت اختیــار کــرد، ســالمت یافــت« )کاشــف، 131؛ فرهنــگ مأثــورات 
متــون عرفانــی، 507(

3/73  مــن طلــب شــیئاً وجــّد، وجــد: »)جنیــد( هــر کــه چیــزی بجویــد و بکوشــد، آن را بیابــد.« ) متهیــد، 



| 74 |

ــی، 531 ( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــف االرسار، 147؛ فرهن ــد، 284؛ کاش ــلطان ول ــه، 49، 128، 180؛  س 19؛ تصفی

ــه خــود را شــناخت«  ــش را آن کــس شــناخت ک ــه:  »خــدای خوی ــد عــرف ربّ 7/26  مــن عــرف نفســه فق
)کاشــف االرسار، 116؛ تعــرف،1772؛  کشــف،247، 353؛ کیمیــا،1/ 13،47؛  متهیــد، 12، 56، 61؛ مقامــات، 216؛ 

ــی، 534( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــه، 10، 56؛ فرهن ــه مافی ــاد، 3، 174، 185؛  فی ــاد العب مرص

: »محمــد )ص( هــر کــه ال الــه اال اللــه بگویــد و دلــش از خــدا غافــل  5/63  مــن قــال ال الــه اال اللــه غافــالً
باشــد، خــدا دشــمن او اســت.« )کاشــف،140؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 538(

10/48  مــن کان یومــن باللــه و الیــوم اآلخــر، فلیقــل خیــراً و لیصمــت: »هــر کــه بــه خــدا و روز قیامــت 
ایــان داشــته باشــد بایــد کــه خیــر گویــد یــا خامــوش باشــد.« )اخــالق محتشــمی، 232( 

ــر او شــیطان  ــی نباشــد، پی ــه شــیخ فشــيخه الشــيطان: »محمــد )ص( هــر کــه در فزون 7/63  مــن لیــس ل
ــی، 549( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث اســت.« )کاشــف، 147؛ فرهن

5/71 مــن يطــع الرســول فقــد اطــاع اللــه: هــر کــس از پیامــرب اطاعــت کنــد، اطاعــت از امــر خداونــد کــرده 
و هــر کــس ]از راه راســت[ رسپیچــی و عصیــان کنــد، بایــد بدانــد کــه مــا تــو را ]ای پیامــرب[ نفرســتاده ایــم کــه 

مراقــب رفتــار آنهــا باشــی ]تــو هدایتگــر هســتی نــه مراقــب و مانــع آنهــا از ارتــکاب گنــاه[. )نســاء،  80( 

5/75 موتــوا قبــل أن متوتــوا: »مبیریــد پیــش از آنکــه مبیریــد.« مؤلــف اللؤلؤ املرصــوم بــه نقــل از ابــن حجــرآن 
ــوی، 116؛  کشــف الخفــا، 291/2؛ رشح اساء الحســنی، 148/1؛  ــه نقــل از احادیــث مثن را حدیــث منی شــارد. )ب

فیــه مافیــه، 12؛ معــارف ســلطان ولــد، 42( ؛ مولــوی در مثنــوی می فرمایــد )4، ب 2272(: 

اینچنین فرمود ما را مصطفی مرگ پیش از مرگ امن است ای فتی 

7/40  نجاملدیــن رازی: نجالدیــن عبداللــه بــن محمــد بــن شاهاوراالســدی الرازی ملقــب بــه دایــه متوفــی 
در ســال 654 اســت.  وی بــا آنکــه از اصحــاب نجالدیــن کــربی بــود، تربیــت و ارشــاد خــود را مثــل رضی الدیــن 
علــی الال مجدالدیــن بغــدادی بیــان کــرده و خــود نجالدیــن رازی نیــز از مجد الدیــن بغــدادی بــه عنــوان شــیخ و 
مرشــد خویــش یــاد می کنــد. نجــم  دایــه بــر حســب روایــت در ســنۀ 573 والدت یافــت و در جوانــی بــه مســافرت 
پرداخــت و ظاهــراً در خراســان یــا خــوارزم بــه صحبــت شــیخ مجد الدیــن رســیده اســت. آثــار او غیــر از مرصــاد 
العبــاد و مرمــوزات اســدی، شــامل رســاله ای بــه عربــی موســوم بــه منــارات الســائرین اســت. )دنبالــه جســتجو 

در تصــوف ایــران، 108-105(

1/37   نجاملدیــن کــری: احمــد )محمــد( ابــن عمــر ابوالجنــاب نجالدیــن کــربی خیوکــی خوارزمــی ملقــب 
ــا 1145 میــالدی در جــوارزم شــهر خیــوق  ــه الطامــه الکــربی و شــیخ ولی ــرتاش در ســال 540 هجــری برابــری ب ب
یــا خیــوک یــا خیــوه دیــده بــه جهــان گشــود. ایــام خردســالی را در وطــن تحــت تعلیــم پــدری دانشــمند و بــا 
ــن  ــه ســیر و ســیاحت پرداخــت. در ای ــم ب ــرای کســب عل ــی ب فضیلــت پشــت رس گذاشــت. و در عنفــوان جوان
مســافرت ها از اســاتید بــزرگ از جملــه در نیشــابور از ابواملعالــی عبدداملنعــم بــن عبداللــه بــن محمــد بــن مظفــر 
بــن مظفــر قــراوی نیشــابوری در حدیــث شناســی، در همــدان از ابوالعــالء حســن بــن احمــد بــن احمــد عطــار 
همدانــی در فقــه و اصــول اســتفاده کــرده اســت. در هــان ایــام رســالۀ قشــیریۀ را نــزد ابوالفضــل محمــد بــن 
ســلیان یوســف همدانــی فــرا گرفــت. مقــارن ســال 568 در ســن 28 ســالگی بــه مــر عزیمــت منــود تــا از محر 
پــر فیــض شــیخ روزبهــان وزان مــری معــروف بــه شــیخ کبیــر کــه از نوابــغ و نــوادر عــامل عرفــان بــود اســتفاده 
منایــد. پــس از مدتــی بــه اســکندریه رفــت و از محــر ابوطاهــر احمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن محمــد بــن 
ابراهیــم بــن اصفهانــی اســتفاده منــود. ســپس عــازم تربیــز شــد و آنجــا هــم از محــر محمــد بــن اســعد عطــاری 
و از امــام ابوجعفــر حفــده فیــض بــرد. در ایــن ایــام بــا بــر خــورد عــارف بــه نــام بابــا فــرج تربیــزی آتــش بــه جــان 
نجالدیــن افکنــد. مدتــی هــم در خدمــت ایــن عــارف مانــد و ســپس بــه خدمــت شــیخ عــار یــارس بدلیســی و 
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بــه خدمــت اســاعیل قــری رســید و از محــر پــر فیــض آنهــا اســتفاده کــرد. شــیخ جهــان نجالدیــن کــربی 
کتــب و رســاالت متعــددی در زمینــۀ تعلیــم عالیــۀ عرفــان تألیــف کــرده  اســت؛ ولــی بیشــرت آنهــا معرفــی نشــده 
ــار شــیخ االصول العــره، رســاله در ســلوک، رســالۀ ســفینه، رســالۀ اآلداب )آداب املریدیــن(،  ــه آث  اســت؛ از جمل
رســالۀ آداب صوفیــه، رســالۀ آداب الســالکین، رســالۀ خلــوت، رســالۀ الخائــف الهائــم عــن لومــه الالئــم، رســالۀ 
الســائر الحائــر الواجــد الــی ســاتر الوجــد املاجــد،  عیــن الحیــوه فــی تفســیر القــرآن ، آداب الســلوک ال حــرت 
مالــک امللــک و ملــک امللــوک، منــازل الســائرین، فوائــح الجــال و فواتــح الجــالل، هدایــه الطالبیــن. ) شــذرات 
الذهــب، ج 6/ 79 ،ج 35/4؛ تذکــره صبــح گلشــن، 507؛ تذکــره ریــاض العارفیــن، 40؛ روضــات الجنــان فــی اوصــاف 
مدینــه الهــرات، ج 1 /223؛ مــرآت الجنــان، ج 4 / 40؛ طبقــات الشــافعیه، ج 5/ 114؛ رســالۀ آداب املریدیــن شــیخ 

نجالدیــن کــربی، 12-18؛ دنبالــۀ جســتجو، در تصــوف ایــران ، 81-88؛ معجــم البلــدان، 512(

 54/ 14  نَفــَس مــن أنفــاس املشــتاقین: »دمــی از دم هــای مشــتاقان از عبــادت انــس و جــن نیکوتــر اســت.« 
)کاشــف، 135؛ فرهنــگ مأثــورات متون عرفانــی، 570 (

57/ 5  مناز کار پیر زنان است: )کاشف االرسار، 136(

7/48 نهایــه الریاضــة أن تجــد مــع اللــه قلبــک: »)ابوســعید ابی الخیــر ( فرجــام ریاضــت آن اســت کــه دلــت 
را بــا خــدا بیابــی.« ) کاشــف االرسار، 131(

11/55 واذ اخــذ ربــک مــن بنــي  مــن ظهورهــم ذریتهــم واشــهدهم علــی انفســهم الســت بربکــم: و ]ای 
پیامــرب ! یــاد آور بــاش[ زمانــی را کــه آفریــدگار _ پــروردگارت از پشــت فرزنــدگان آدم، ذریــۀ آنهــا را برگرفــت و 
ایشــان را بــر خودشــان گــواه قــرار داد و فرمــود: »آیــا مــن خالــق شــا نیســتم؟« عــرض کردنــد: »آری، هســتی و 
مــا گواهــی می دهیــم.« بــرای اینکــه ]پــس از ایــن گواهــی[ در روزی قیامــت نگوییــد: »مــا از ایــن امــر بی اطــالع 

بودیــم.« )اعــراف، 172(

ــت.  ــن اس ــالق منافقی ــان از اخ ــنت از صوفی ــن: گریخ ــالق املنافقی ــن أخ ــه[ م ــم ]الصوفی 15/61  والفرارمنه
ــی، 346( ــون عرفان ــورات مت ــگ مأث ــف االرسار، 140؛ فرهن )کاش

8/78 و آثــر الحيــاة  الدنیــا فــان الجحیــم هــي املــاوی: و زندگــی دنیــا را بــر آخــرت ترجیــع داده، پــس بــه 
واقــع جهنــم جایــگاه مناســب او خواهــد بــود. )نازعــات،  39-38(

11/42 وقــل جــاء الحــق و زهــق ان الباطــل انالباطــل کان زهوقــاً: و نیــز بگــو: »حــق فــرا رســید و باطــل 
ــا باطــل رسانجــام نابود شــدنی اســت.« )ارساء، 81(  ــود شــد، هان ناب

ــد  ــر خداون ــت او ام ــدم اطاع ــد! از ع ــان آورده ای ــه ای ــانی ک ــن: ای کس ــع الصادقی ــوا م 13/71: ...و كون
ــۀ   119( ــه/ 9، آی ــورۀ توب ــید؛ ) س ــراه باش ــتگویان هم ــا راس ــد و ب بپرهیزی

ــه تــو وحــی فرمــوده شــده  ــه اكــر: ]ای پیامــرب[ آنچــه از کتــاب آســانی کــه تاکنــون ب 10/38 و لذكــر الل
مرتــب تــالوت کــن و منــاز را برپــادار؛ هانــا منــاز انســان را از اعــال زشــت و ناپســند برکنــار می ــدارد و البتــه 
ــل دارد.  ــار شــا آگاهــی کام ــه اعــال و رفت ــد ب ــی اســت و خداون ــرکات عال ــی دارای ب ــر اذکار اله مداومــت ب

ــوت،  45( )عنکب

3/71  و مــا ارســلناك اال رحمــة للعاملیــن: و ]ای پیامــرب[ مــا تــو را بــه عنــوان رحمــت الهــی جهــت هدایــت 
کل جامعهــۀ بــری بــه پیامــربی ارســال فرمودیــم، )انبیــاء، 107(

ــفا و  ــم ش ــازل می فرمائی ــه ن ــرآن ک ــن ق ــن: و ای ــة للمؤمنی ــفاء و رحم ــرآن ماهــو ش ــن الق ــزل م 4/71  و نن
رحمــت اســت بــرای اهــل ایــان و بــر عکــس بــرای کافــران و ســتمگران جــز بــر زۀانشــان منی افزایــد. )ارساء،  82(

1/71 و ما ینطق عن الهوی: او هیچگاه از روی هوا نفس سخن منی گوید. ) نجم، 3(
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9/65 و ال تنــس نصیبــك مــن الدنیــا و احســن كــام احســن اللــه الیــك و ال تبــغ الفســاد يف االرض: ]و نیــز آنهــا 
ــه وســیله  ــای ب ــو عنایــت فرمــوده ذخیره  ــه ت ــد ب ــد:[ »از مــال و ثروتــی کــه خداون ــه او می گفتن ــه ب نصیحتگران
اعــال خیــر، بــرای آخرتــت فراهــم بیــاور و از نعمت هــای دنیایــی هــان گونــه کــه خداونــد بــه تــو نیکــی فرمــوده 
و بخشــیده تــو هــم نیکــی کــن و بــه دیگــران و نیازمنــدان ببخــش؛ و بــه واســطه قــدرت و ثــروت دســت بــه 
فســاد نــزن هانــا خداونــد بــه فاســدان را دوســت منی ــدارد ]و کیفــر آنهــا را اراده فرمــوده  اســت.[ )القصــص،  77( 

ــح و شــام  ــن يدعــون ربهــم بالغــداة و العــي: و ]ای پیامــرب[ کســانی را کــه در صب 5/59 و ال تطــرد الذی
روی بــه درگاه آفریدگار_پروردگارشــان دارنــد و رضایــت او را خواهاننــد، از خــود طــرد نکــن؛ چیــزی نــه از حســاب 
ــی در  ــا را از خــود بران ــر آنه ــس اگ ــدۀ ایشــان، پ ــر عه ــو ب ــه از حســاب ت ــو هســت و ن ــی ت ــر عهده  ایشــان ب

ــام،  52( ــود. )انع ــی ســتمکاران خواهــی ب زمره 

4/59  واصــر نفســك مــع الذیــن یدعــون ربهــم بالغــداة و العــي یریــدون وجهــه: قانــع بــه معــارشت بــا 
اشــخاصی بــاش کــه صبــح و شــام بــه درگاه آفریــدگار _ پــروردگار خــود اســتغاثه می کننــد و رضایــت و خوشــنودی 
ذات اقــدس او را می طلبنــد و مبــادا کــه در پــی جلــوه  هــای فریبنــدۀ زندگــی مقــام آنــان را نادیــده بگیــری؛ بــا 
خواســت کســانی کــه دل آنهــا را از یــاد خــود غافــل فرمــوده  ایــم موافقــت نکــن کــه آنهــا پیــرو هــوای نفســخوش-

انــد و در رفتــار هیــچ حــد و حــدودی را رعایــت منی کننــد. )کهــف،  28( 

3/51 و نهــی النفــس عــن الهــوی: امــا آن کــس کــه از حضــور در پیشــگاه ذات اقــدس آفریــدگارش بیمنــاک 
اســت و نفــس خــود را از هــوا و هــوس بازداشــته. )نازعــات، 40(

7/47 و جعلنــا مــن املــاء كل يشء حــي: آیــا کافــران منی داننــد کــه آســان ها و زمیــن بــه هــم پیوســته بودنــد 
و مــا آنهــا را از هــم جــدا کردیــم؟ و آب را مایه ــی حیــات موجــودات قــرار دادیــم؟ بــا وجــود ایــن، آیــا بــاز هــم 

ایــان منی آورنــد؟ )انبیــاء، 30(

ــی  ــراث جاودان ــک می ــوان ی ــه عن ــرآن[ را ب ــاب ]ق ــن کت ــره ای ــرات: و باالخ ــابق بالخی ــم س 10/47 و منه
ارزشــمند بــرای آینــدگان امــت مســلان ]نســل بعــد از نســل[ بــه گروهــی از بنــدگان برجســته و برگزیــده خــود 
ــای  ــرو و عده  ــای میانه  ــه خــود ســتمگرند، عده  ــای نافرمــان و ب ــان امــت اســالم عده  ــم. از می عنایــت فرمودی
بــه امــر خداونــد پیشــگام در نیکی هــا و نیکوکاری هــا کــه ایــن یــک فضیلــت بــزرگ محســوب می شــود. )فاطــر، 32(

3/72 و لذكــر اللــه اكــر: ]ای پیامــرب[ آنچــه از کتــاب آســانی کــه تا کنــون بــه تــو وحــی فرمــوده  شــده مرتــب 
تــالوت کــن و منــاز را برپــادار، هانــا منــاز انســان را از اعــال زشــت و ناپســند برکنــار می ــدارد و البتــه مداومــت بــر 

اذکار الهــی دارای بــرکات عالــی اســت و خداونــد بــه اعــال رفتــار شــا آگاهــی کامــل دارد. )عنکبــوت، 45(   

3/28 و اذقلنــا للمالئکــة أســجدوا آلدم: و چــون فرشــتگان را فرمودیــم: »بــه آدم تعظیــم کنیــد« پــس همــه 
تعظیــم کردنــد بــه جــز ابلیــس کــه رسکشــی و تکــرب کــرد و در شــار کافــران در آمــد. )بقــره، 34(    

11/29 و مــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معیشــة ضنــكاّ و نحــرشه یــوم القیامــة أعمــی: »و هــر آنکــس کــه 
ــور  ــا، در روز قیامــت او را ک ــردد و م ــآور گ ــگ و رنج  ــر او تن ــی ب ــی زندگ ــن رویگــردان شــود، عرصه  ــام م از پی

محشــور خواهیــم کــرد.« )طــه، 124( 

1/28  و اذقــال ربــک للمالئکــة اين جاعــل يف االرض خلیفــة قالــوا انجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا و یســفک 
الدمــاء و نحــن نســبح بحمــدک و نقــدس لــک قــال اين اعلــم مــا التعلمــون:  و چــون آفریدگار_پــروردگار تــو ]ای 
پیامــرب[ بــه فرشــتگان فرمــود: »مــن در زمیــن از جانــب خــود حاکمــی الهــی خواهــم گاشــت.« ]فرشــتگان[ عــرض 
کردنــد: »]آفریدگار  _پــروردگارا[ آیــا در زمیــن موجــودی را بــه رسپرســتی می گــاری کــه در آن بــه فســاد و تباهــی 
بپــردازد و خــون مردمــان بریــزد؟ و حــال آنکــه مــا پاکــی مطلــق ذات اقدســت را شــکر می گوییــم و تقدیــس مــی-

کنیــم« خداونــد فرمــود: »هانــا مــن دانــای چیزهایــی هســتم کــه شــا منی دانیــد.«  )بقــره، 30(    
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9/25 و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون: مــن جــن و انــس را آفریــدم و عبــادت خــود را بــر آنهــا 
واجــب مقــرر فرمــودم ]کــه غلبه ــی حــق بــر باطــل یعنــی خــدا برشــیطان، بــه وســیله ی پارســایان نشــان داده  

شــود.[ )ذاریــات، 56(

4/23  ولــن شــكرتم الزيدنكــم: »و ]بــه خاطــر بیاوریــد[ زمانــی کــه آفریــدگار پروردگارتــان اعــالم فرمــود: 
»اگــر شــکرگزاری کنیــد، نعمــت شــا را افــزون می فرمایــم و اگــر کفــران نعمــت کنیــد مجــازات مــن بســیار ســخت 

اســت.« )ابراهیــم، 7(

8/22  و الســابقون الســابقون اوالئــك املقربــون: و گــروه دیگــر پیشــگامان اند، کــه رس آمــدان ایانداران انــد: 
اینهــا مقربــان الهــی، ]پیامــربان و اولیــاء[ هســتند. )واقعــه، 11-10 (  

12/22 و ســقاهم ربهــم رشابــاً طهــوراً: اهــل بهــش لباس ــهایی از ابریشــم ســبز زربفــت پوشــیده  انــد و بــا 
دســتبندهای نقره ــای مّزیــن شــده  انــد و آفریدگارشــان رشاب طهــور ]کــه نوشــیدنی پــاک اســت و مســتی منــی-

ــرای آنهــا فراهــم فرمــوده. )االنســان، 21(     آورد[ ب

4/22  و رزقنــا هــم منالطیبــات: بــه تحقیــق مــا فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم و مــورد لطــف و کرامــت 
ــای  ــا روزی ه ــرای آنه ــم و ب ــل فراهــم فرمودی ــا وســایل حمــل و نق ــرای آنه ــا ب ــم و در خشــکی و دری ــرار دادی ق
حــالل و پاکیــزه نصیــب فرمودیــم و آنهــا را بــر بســیاری مخلوقــات خویــش برتــری عنایــت فرمودیــم. )ارساء، 70(  

4/22 و فصلنا هم علی كثیر ممن خلقنا تفضیال: )ارساء، 70(  

2/22 و حملنــا هــم يف الــر و البحــر: بــه تحقیــق مــا فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم و مــورد لطــف و کرامــت 
قــرار دادیــم و در خشــکی و دریــا بــرای آنهــا وســایل حمــل و نقــل فراهــم فرمودیــم و بــرای آنهــا روزی هــای حــالل و 

پاکیــزه نصیــب فرمودیــم و آنهــا را بــر بســیاری مخلوقــات خویــش برتــری عنایــت فرمودیــم. )ارساء، 70(  

21/ 12 و لقــد كرمنــا بنــي آدم: بــه تحقیــق مــا فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم و مــورد لطــف و کرامــت 
ــای  ــا روزی ه ــرای آنه ــم و ب ــل فراهــم فرمودی ــا وســایل حمــل و نق ــرای آنه ــا ب ــم و در خشــکی و دری ــرار دادی ق
حــالل و پاکیــزه نصیــب فرمودیــم و آنهــا را بــر بســیاری مخلوقــات خویــش برتــری عنایــت فرمودیــم. )ارساء، 70(  

9/40  ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه: ؟ )کاشف االرسار، 132( 

ــس  ــای نف ــه  ه ــه از مهلک ــتند ک ــانی هس ــدا کس ــدگان خ ــروا: »بن ــن ع ــم الّذی ــن ه ــاد الرحم 12/45  وعب
گذشــته بــه پیشــگاه قلــب رســیده  انــد و از جانــب طــور آن آتشــی دیــده  انــد.« )کاشــف، 129؛ فرهنــگ مأثــورات 

متــون عرفانــی، 317( 

11/63  وللخــادم أجــر مــن یخدمــه :  »محمــد )ص( هــر کــه در یــاری دادن جاعتــی باشــد، بــه مــزد طاعــت 
ایشــان ثــواب یابــد«. )کاشــف، 141؛ فرهنــگ مأثــورات متون عرفانــی، 426(

14/61 ومجالستهم من اخالق الصادقین:  ؟ )کاشف االرسار، 139(

11/48  وهل یکّب الناس علی مناخرهم فی النار إالّحصائد ألسنتهم: ؟ )کاشف االرسار، 131(

9/57  هر کرا دلی قبول کند: )کاشف االرسار، 136(

8/69  هر کس که ندوید گور نگرفت: )کاشف االرسار، 144(

ــد: ایشــان  ــادت گوی ــارۀ اهــل زهــد و عب ــی در ب ــوم ال یشــقی]بهم[ جلیســهم: »حــق تعال 7/43  هــم الق
قومی انــد کــه هیــچ همنشــین بدیشــان بدبخــت نشــود.« )کاشــف، 127؛ فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانــی، 580(  

8/63  هیچ چیز ورای خدمت نیست: )کاشف االرسار، 141(  
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ــان فمــوده خواهــد شــد:[ »ای  ــه مؤمن ــا عبــادي الخــوف علیكــم الیــوم و ال انتــم تحزنــون:  ]و ب 11/22 ی
بنــدگان مــن ! امــروز نــه نگرانــی و تــرس بــر شــا چیــره می شــود و نــه غمگیــن خواهیــد بــود«.  )زخــرف،  68(  

14/22 یحبهــم و یحبونــه: ای کســانی کــه ایــان آورده  انــد ! هــر کــس از شــا کــه از دیــن خــود برگــردد ]و 
مرتــد شــود بایــد بدانــد کــه[ خداونــد بــه زودی بــه جــای شــا قومــی را می ــآورد بــه پانهــا لطــف و عنایــت دارد و 
آنهــا ]بــه وجــه عالــی[ بــه خالــق خــود عشــق می ورزنــد؛ ]آنــان بــا مؤمنــان، فروتــن و خورشفتــار و علیــه کافــران، 
ــن  ــد. ای ــه[ می جنگن ــکنندگان ]وفاداران ــش رسزنش  ــم از رسزن ــدون بی ــد ب ــلطه گرند؛ در راه خداون ــختگیر و س س
فضــل و نعمــت، خــداداد اســت و خداونــد بــه هــر کــس کــه بخواهــد عنایــت می فرمایــد و خداونــد »رحمتگســرت 

داناســت«.  )مائــده،  54(  

3/38 یــا أیــه ا الذیــن آمنــوا اذكــروا اللــه ذكــراً كثیــراً: ای کســانی کــه بــه وحدانیــت خداونــد ایــان آورده 
 انــد! پیوســته ]بــا دل و بــا زبــان[ بــه ذکــر نامهــا و صفــات ذات اقدســش مشــغول باشــید. )احــزاب، 41(     

ــي:  ــادي و ادخــي جنت ــة فادخــي يف عب ــة مرضی ــك راضی ــی رب ــة ارجعــي إل ــا النفــس املطمئن ــا أیه 7/45 ی
]خداونــد در ایــن روز بــه مؤمــن پرهیــزکار ونیکوکــردار می فرمایــد:[ »ای روح مطمــن شــده ]از لطــف خداونــد و 
عبودیــت خــود در اطاعــت از او امــر الهــی![ »بــه ســوی آفریدگار_پــروردگارت بــاز گــرد در حالیکــه تــو از لطــف 
خداونــد خوشــنود هســتی و بندگــی تــو موجــب رضــای خداونــد اســت؛ »در جمــع بنــدگان مخلــص مــن درآی و 

بــه بهشــت مــن وارد شــو!« )فجــر،  30-29-28-27(

7/65 یــوم یحمــی علیهــا يف نــار جهنــم فتكــوی بهــا جباههــم وجنوبهــم وظهــورم هــذا مــا كنزتــم النفســكم 
فذوقــوا مــا كنتــم تكنــزون: ]و آن عــذاب[ در روزی اســت کــه آن طالهــا و نقره هــا را در آتــش دوزخ می گدازنــد 
و پیشــانی و پشــت و پهلــوی آنــان را بــا آن ]فلــزات گداختــه[ داغ می کننــد و بــه آنــان گفتــه می شــود: »ایــن اســت 

گنجــی کــه بــرای خــود اندوختــه، پــس کیفــر آن ماالنــدوزی را بچشــید!« )توبــه،  35(
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