
 1قلب رماتـب
 هـ( 537)متوفای  الدین ابوحفص عمر نسفینجم

 

 منِت رساهل:

م  ْ ِ الرهح   .الرهِحيمِ  ِن ِمْسِب اَّلله

 جملس يف ذکر القلب مرتب من الواحد إیل العرشة

 

 قال جنم ادلین ریض اهلل عنه:

ْرىم لِْمن َْكْن هْلُ قْل ب  إِنه يِف ْذملِْك ْلِ ﴿قال اهلل تعالی  و   ک 
ْ
ْع وُْهْو ْشِهيد  أ م  ل َْق السه

ْ
اندرین پند است مر آن »] ﴾أ

  2[.37ق:  - «دل است.وش داشت به شنیدن قرآن و وی حاضررا که دلی عاقل است، و گ

 پند بدان کس بریزد که یک چیز دارد و آن همان دل است. 

 شش حال واست، و پنج کرامت است،  و این یک چیز را دو نام است، و سه درجه است، و چهار منزلت

 است، و هفت مرتبت است، و هشت مقام است، و نه صفت است، و ده وقت است.

 

                                                            
 28است. این رساله حاوی الدین نسفی نوشتۀ امام نجم «تذکرة أصول اتلذکري وتبرصة وجوه اتلقرير»لۀ رسا اثر بخشیِ ازاین  1

کتاب دایرة المعارفی  در این رساله. مجلسِ نزدهمِ آن استو متنِ حاضر  ،باشدمی وعظ و تقریرات به عربی و فارسی «مجلس»

 1462کستان به شمارة اکادمی علوم ازب درج است، که نسخۀ خطی آن در «مجمع العلوم ومطلع النجوم»الدین نسفی بنام امام نجم

 شود. نگهداری می

سالمی و متنِ حاضر توسط دکتور محمد عمر جویا از روی همین نسخۀ خطی تصحیح شده، و توسط مرکز مجازی مطالعات ا

 .1401ل . فروردین/حم( به نشر رسیدBayyinat.orgاحیای آثاری اسالمی بینات )
 باشد.گنجانیده شده اند از آنِ مُصحح میعبارات و جمالتی که در میان دو قوس ] [  2
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 اما دو نام: 

 4.و قلبِ مُنیب 3قلبِ سلیم

 

 و اما سه درجه: 

 اندیشۀ طاعت، و اندیشۀ معصیت، و اندیشۀ هردو.

 

 و اما چهار منزلت: 

 است،  5نگرانی به خود، و این ُعجب [1]

 نگرانی به دنیا، و این حِرص است،  [2]

 نگرانی به عقبی، رغبت است،  [3]

 نگرانی به حق، و این محبت است. [4]

 

 و اما پنج کرامت: 

بِِّهِ ﴿شرح و تنویر:  [1] ن ره م نُوٍر ِمِّ َْلِم ْفُهْو لَْعْ ِس  رُْه لِْل  ُ ْصد  ْح اَّلله ْفْمن َْشْ
ْ
 اشنهیخداوند س کهیکس ایآ»] ﴾أ

نند سختدالن ما]قرار گرفته  شیاز جانب پروردگار خو ایییروشنا رو او ب، گشاده استاسالم  یرا برا

 [. 22الزمر:  - «[است؟

ُ قُلُوْبُهم  ﴿امتحان و تقریر:  [2] تْْحْن اَّلله  [.3الحجرات:  - «.های شان را آزموده استخداوند دل»] ﴾ام 

یْماْن ْوْزيهنُْه يِف قُلُوبُِكم  ْحبهْب إَِْل ُكُم ﴿محبت و تزئین:  [3] ِ
را نزد شما محبوب  مانیخداوند ا]» ﴾اْل 

 [.7الحجرات:  - «.جلوه داد بایشما ز یهاو آنرا به دل د،یگردان

                                                            
 ( ذکر گردیده است.84( و الصافات )89های الشعراء )قلب سلیم در آیت 3
 سورة ق ذکر گردیده است. 33. در آیتِ خدا ی: بازگردنده بسوبیمن 4
 عُجب: خودبینی بگونۀ تکبر و غرور. خشنودی از کردارِ خویشتن. 5
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یْمانْ ْکتْ ﴿کتابت و تقدیر:  [4] ِ
ثابت کرده های شان خدای عزوجل ایمان را در دل]» ﴾ْب يِف قُلُوبِِهُم اْل 

 [.22المجادله:  - «.است

ُ ﴿تصفیه و تطهیر:  [5] ْر قُلُوْبُهم  لْم  یُرِِد اَّلله ن ُيْطِهِّ
ْ
را پاک  شان یهاخداوند نخواسته است تا دل]» ﴾ أ

 [.41: المائده - «.گرداند

 

 :حال و اما شش

 6وم.حیات و موت و صحت و مرض و یقظه و نَ

  حیاتِ وی به هدایت،[ 1]

 موتِ وی به ضاللت،  [2]

   7صحتِ وی به تیقن،[ 3]

   8مرضِ وی به ریبت،[ 4]

 بیداریِ وی به ذکر، [ 5]

 وی به غفلت. نَومِ[ 6]

 

 به ضدِ وی. مُردگی[ 2و ] 9: رغبت و رهبت،زندگی[ عالمتِ 1]

 به ضدِ وی. بیماری[ 4: صبر و مجاهدت، و ]صحت[ عالمتِ 3]

 به ضدِ وی. خواب[ 6و ] 10: سمع و بصر،بیداری[ عالمتِ 5]

 

                                                            
 یقظه و نوم: بیداری و خواب. 6
 تیقن: یقین داشتن. با یقین شدن. 7
 ریبت: تردید، دودلی، شک. 8
 رغبت و رهبت: شوق و ترس. آرزو و بیم. 9
 سمع و بصر: شنوایی و بینایی. 10
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 اما هفت مرتبت: و

 ِسر. و سِرِّ ،و سِرّ ،و شفاف  12،و فؤاد ،و قلب  11،و خَلَد ،صدر

 

 و اما هشت مقام:

 17ت.و طمانین ،و رضا ،صبر و  16،و تفویض  15،و انابت ،و انزجار  14،و خشیت  13،انتباه

 

 و اما نُه صفت:

 .[35و الحج:  2األنفال:  - «.های شان ترسان شوددل]» ﴾وِْجلْت  قُلُوُبُهم  ﴿[ ترس: 1]

 [.23الزمر:  - «های شان.های شان و دلنرم شود پوست]» ﴾ِلنُي ُجلُوُدُهم  ْوُقلُوُبُهم  تْ ﴿[ نرمی: 2]

ْمِِئُّ قُلُوُبُهم﴿[ آرام: 3]  [.28الرعد:  - «های ایشان.آرامد دلمی]» ﴾ْوْتط 

 صفتِ دل مؤمنان است.سه این و 

 [.22الزمر:  - «دالن را.وای مر سخت]» ﴾ِلِّل ْقاِسيِْة قُلُوُبُهمي ل  فْوْ ﴿[ قسوت: 4]

زهت  قُ ﴿[ نفرت: 5]
ْ
ْمأ ِمنُونْ اش  یْن َْل یُؤ  ِ  [.45لزمر: ا - «.های ناگروندگان به بیگانگیرمد دلمی]» ﴾لُوُب اله

ِكن ْتع َْم ال ُقلُوُب ﴿  18[ عَِمی:6]
م  [.22: الحج - «.شودها نابینا میولیکن دل]» ﴾ْولْ

 این سه صفتِ دل کافران است.و 

                                                            
 خلد: دل، قلب. 11
نجم ( و ال10(، القصص )32(، الفرقان )36(، اإلسراء )120فؤاد: دل و قلب. در قرآن مجید، پنج بار بکار برده شده است: هود ) 12

(11.) 
 انتباه: بیدار شدن و آگاه شدن. 13
 خشیت: ترس و بیم از عظمت پروردگار. 14
 انابت: بازگشتن بسوی خدا. 15
 تفویض: واگذار کردن و سپردن کارها به خداوند. 16
 طمانینت یا طمانینه یا طمأنینه: آرمیدن، آرامش یافتن، سکون یافتن، سکینه. 17
 عمی: کوری، نابینایی. 18
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َْبم قُلُوُبُهم  ﴿  19 اباء:[ 7]
 
 [.8التوبه:  - «ورزد.های شان اباء میدل]» ﴾ْوتْأ

ِهب  ْغي ْظ قُلُوبِِهم  ﴿  20[ غیظ:8]  [.15التوبه:  - «های شان را.و ببرد خشمِ دل]» ﴾ْوُيذ 

تْابْت  قُلُوُبُهم  ﴿ریبت: [ 9]  [.45لتوبه: ا - «های شان به شک است.دل]» ﴾ْوار 

 منافقان است.دل و این سه صفتِ 

 

 و اما ده وقت:

را که   21چنانک عطاء سلیمی .بر وی مستولی شود خوفتا  شاهدِ وی گردد قدرتِ حقآنست که  یکی

ظاهر نی، مگر خوفِ حق. هر باری    23علتی  22توانست برخاستن. و مر وراچهل سال بر جای مانده بود که نمی

 24«من نیستی، خلق را این نیستی. اگر شومیِ»خاستی لرزان شدی، و گفتی: به پا 

ن فضیل ]بن بر وی مستولی شود. چنانک علی ب هیبتِ حقشاهدِ وی شود تا  عظمتِ حق دوم آنکه

شنید، بیفتاد و بیهوش شد. برداشتندش و به خانه  احلاقةخواندنِ سوره   25ِبدَرین از عیاض[ در نماز بامداد

 - «شود دهیدمچون به صور ]» ﴾فْإِْذا نُِقْر يِف انلهاقُورِ ﴿بردند، تا نماز پیشین به هوش بیامد. و یکروز از امام 

 [ شنید، بیفتاد جان بداد.8المدثر: 

در حال   27مُترِف]جوانی[ بر دل وی مستولی گردد. چنانکه   26رجا ،شاهدِ وی شود فضلِ حق سیم آنک

« نترسیدی، چندین که پند دادمت نپذرفتی.چندین که من ترسانیدمت  !ا عدو اهللی»گفتی: نزع چون مادرش می

                                                            
 سر باززدن، امتناع ورزیدن.اباء:  19
 غیظ: خشم. 20
 عطاء سلیمی از جملۀ تابعین است که انس بن مالک را دیده بود، و نزد حسن بصری علم آموخته است. 21
 ورا: وی را، او را. 22
 علت: بیماری. 23
 یعنی، اینکه این حالت به دیگران نیست و تنها مراست، پس حتماً این حالت از شومیِ نفسِ من است. 24
 بِدَر: بیرونِ در،  25
 رجا: امیدواری به لطف خداوند. 26
 .دهدیگرداند و بر باد میراه م یو نعمت ب یرا توانگر یکه و یردمُترِف: م 27
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إن اهلل أرحم يب  ،واهلل»گفت: « نی.»گفت: « ؟وزیبس آتش]مرا[ در  دهد، به توخدای مرا  اگر  28ای مام،»گفت: 
ورا به خواب دیدند، گفتند:  ،سپسِ مرگ «تر از توست[.که خداوند بر من مهربان سوگندیعنی، به خدای ] منك

مرا آمرزید بدان حسِن ظن من و قوتِ رجای من، و بدان گفتار که به آخر عمر »گفت: « خدای با تو چه کرد؟»

 «گفتم.

بر دل وی مستولی شود. چنانک آن جوان مر ثابت  حسنِ ظنشاهد وی شود،  کرمِ حقچهارم آنست که 

کردم  یروادهیدر گناه ز ،یعنی] أرسفت يف النب لكن ظين بريب مجيل»را گفت چون با وی تشدید کرد:   29البنانی

]یعنی، خداوند  غفرلی ربی»سپسِ مرگ ورا به خواب دیدند که گفت: « [.است کیگمانم بر پروردگارم ن کنیل

 «.مرا ببخشود[

  30خواص بر دل وی مستولی شود. چنانکه ابراهیم حیاشاهد وی شود تا  قربِ حقپنجم آنست که 

این  بیند،او را نبینیم، وی ما را می گفتند اگر ماکه[ ]آنانیمجاهدت انسان بر حیا است. »گوید رحمه اهلل ... که: 

 «حیا ایشان را از معاصی بازدارد.

  31بر دل وی مستولی شود. چنانک محمد بن واسع رضاشاهد وی شود تا  عدلِ حقششم آنست که 

وأنا أغبط » فقال حممد:  32«.تعينه لةين ألغبط من هل غليإ»را رحمهما اهلل، چون مالک گفت  رگفت مر مالک بن دینا
 ]از دنیا[ کهخورم به کسیمن غبطه می»چون مالک گفت: یعنی، ]« .من یصبح وَل غداء هل، وهو عن اهلل راض

که روز خورم به کسیمن غبطه می»و محمد بن واسع گفت: « رساند.اش میای دارد که ]در دین[ یاریتوشه

 «[شود و طعامی نداشته باشد و باز هم از خداوند خشنود باشد.

یکی بر وی مستولی شود. چنانک در خبر است که  تصدیقشاهد وی شود تا  وفای حقهفتم آنست که 

ِ  ْکْفم »،  گفت: «بیار  33گوا»هزار دینار وام خواست. گفت: از یکی از بنی اسرائیل  ]یعنی، خداوند  «ْشِهيًدا بِاَّلله

                                                            
 «ادبر آن مام کو چون تو فرزند زاد // نشاید جز از آفرین کرد ی»مام: مادر. مثالً در این بیت فردوسی:  28
 محدثین تابعی بود.ثابت البنانی بصری از جملۀ  29
 ابراهیم خواص از عرفای قرن سوم هجری در بغداد و از نزدیکان جنید بغدادی بود. 30
 محمد بن واسع از جملۀ محدثین بصره و تابعی بود. 31
کفافاً، ين ألغبط الرجل یكون عيشه إ»این سخن مالک بن دینار اینگونه نقل گردیده:  ،«البن عساکر مختصر تاریخ دمشق»در کتاب  32

 ت داشته باشد.اش کفایتش کند و بدان قناعه معیشتخورم به مردی کیعنی: من غبطه می«. فيقنع به
 گوا: مخففِ گواه، یعنی شاهد. 33
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کننده است[. گفت: ]یعنی، خداوند کفالت «باهلل کفيَلً »گفت: « بیار.  34کفیل»بحیث گواه بسنده است[. گفت: 

بسیار جهد  به غربت بود.  36یمغرسر شد،   35وی داد. چون حاله]یعنی، راست گفتی[ و آن زرها به « ْصْدقْت »

وی نهاد، و نامه نوشت و در وی نهاد، و به   37کرد تا بیاید، نتوانست. دریا در میان بود. آورد چوبی و در کاواکی

، تو ]این بار خدایا، این مرد به شهادت و کفالتِ تو ]به من وام[ داد، و من از وفا عاجزم»دریا انداخت، و گفت: 

و آن طالبِ حق در آن میعاد برون آمد و بر لبِ دریا بایستاد. چوبی رسید در آب، برداشت « را به وی باز[ رسان.

 تا هیزم کند. چون به خانه بُرد و شکست، زر و نامه برون آمد.  

را سالم بر وی مستولی شود. چنانکه ابراهیم علیه ال توکلشاهد وی شود تا  کفایتِ حقهشتم آنست که 

ِِب ِمن  ُسْؤاِِل ِعل ُمُه ِِبْاِِل »بود، چون ورا نمرود به منجنیق به آتش انداخت و القصه بتمامه، و آخرِ قول وی:   38«ْحس 

 کند[.که او بر حالم آگاه است، مرا از کمک خواستن کفایت میهمین]یعنی، 

شاهد وی شود تا محبت حق بر دل وی مستولی شود. قال النبی علیه  محبتِ حقو نهم آنست که انسان، 

ورزد سرشته ها نیکویی میکه با آنها بر محبت کسی]یعنی، دل «ُجِبلِْت القلوُب لَع ُحبِّ من أحْسْن إَلها»السالم: 

 39شده است[.

شاهد وی شود تا افتقار به حق و استغناء از خلق بر وی مستولی شود. چنانکه  غنای حقدهم آنست که 

اَل تذکر حالك لفَلن، وإنه غين  جواد، »، فقال: دخل سفيان اثلوري لَع رابعة العدوية ووجدها يف حالة رثةآمده است: 

                                                            
 کننده.دار، کفالتکفیل: ضامن، ذمه 34
 حاله: زمانِ سررسید، موعد بازپرداخت. 35
 دار. مدیون.دار. قرضغریم: وام 36
 در چوب.کاواک: سوراخ و شگاف  37
که ابراهیم علیه السالم را بسوی آتش پرتاب کردند، جبرئیل در هوا ازین قرار است: زمانی آنگونه که در حدیث آمدهداستان کامل  38

خواهی که من می آیا»ت: سپس میکائیل آمد و گف« اما به تو، نه!»ابراهیم گفت: « ای ابراهیم، حاجتی داری؟»نزدش آمد و پرسید: 

سپس شمسائیل که « خواهم.نمی»ابراهیم جواب داد: « ها بدست من هستند؟ش بسازم چون خزانۀ باران و آبآتش را خامو

نیازی به شما ندارم؛ »ابراهیم فرمود: « خواهی که آتش را با باد پراگنده بسازم؟می»دار باد و هوا است نزدش آمد و پرسید: خزانه

ْم ال ْوِكيُل  ُ ْونِع  ِِبْ اَّلله ز ما اگر ا»سپس جبرئیل به ابراهیم علیه السالم گفت: « بهترین کارساز است(. او وند مرا بسنده است و)خدا ْحس 

 « .کندیم تیاو بر حالم آگاه است، مرا از کمک خواستن کفا کهنیهم»ابراهیم گفت: « خواهی، از خداوند کمک بخواه.کمک نمی

گردیده  نقلاألنبیاء(  سورة 69و  68 های)در تفسیر آیت و تفسیر قرطبیاین حدیث در تفسیر طبری، تفسیر ثعلبی، تفسیر بَغَوی، 

 است.
 ل کرده اند.( نق4/ 131« )حلیۀ األولیاء»انی در ابونعیم اصفه ( و2/ 167« )تدریب الراوی»یوطی در این حدیث را س 39
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إين ألستحيي أن أسأل ادلنيا من یملكها، وبفضل اهلل استغنا، و ر اهلل ...ْلسَلم ونذککفانا ا»فقالت:  «وأنت بهذه احلالة.
حالت ژولیدگی یافت. برایش گفت: و او را در  یعنی، سفیان ثوری نزد رابعه عدویه رفت] «فكيف من َل یملكها.

خواهی که ازین حالت تو به فالن شخص یادآوری کنم؟ او توانگر و سخاوتمند است، و تو در چنین آیا می»

نیاز کنیم، و به فضل پروردگار بیاسالم برای ما کافیست، و خداوند را یاد می»گفت: رابعه « بری.حالتی بسر می

که مالک دارم که دنیا را از کسی که مالک آن است بخواهم، پس چگونه آن را از کسیایم، و من شرم میگردیده

  40«[آن نیست بخواهم؟!

 واهلل اعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
وفیات األعیان وأنباء أبناء »تر در میان سفیان ثوری و رابعه عدویه را ابن خلکان با الفاظ کمی متفاوتاین داستان و این مکالمه  40

 ( ذکر کرده است.286، صفحه 2)جلد « الزمان


