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Текст 

/21б/ الرحیم الرحمن هللا بسم 

يتروا  فرض نماز جنانکه است فرض ارادت که میفرمايد تعالی خدای که بزرکان از که آثار ناقالن و اخبار راوايان میکند 

ا َربِِّي اللَّـهُِ َعلَى تََوكَّْلتُ  که إِنِِّي میدهد خبر مجید کالم در تعالی حق است فرض نیز ارادت و است ُ مَّ  ۚ  ه وَُ إِّلَُّ َدابَّةُ  ِمن َوَربِِّك م 

ُ إِنَُّ آِخذ ُ  ۚ ْستَِقيمُ  خدای ِصَراطُ  َعَلى ُ َربِِّي بُِنَاِصيَتَِها   تقدم ما مشايخان بعضی که اند کفته بکیريد ارادت که میفرمايد تعالی مُّ

 آيت اين بحکم رسید ره اتا اسماعیل با و يسوی احمد بخواجه نوبت جون و میدهند مريد با خويش دامن و میکیرند مريد دست

تنکرف ارادت و مقراض تا  با و باشید مشغول بمجاهده صفت شويد نزديک من با کان بنده ای که باشد جنان آيت اين معنی و 

 اين کرفتن ارادت در اتا اسماعیل و يسوی احمد شیخ و بخوانید راست براه ايشانرا و بکیريد کان بنده ارادت و کنید توکل من

 پرورکا که نیست جنبنده هچ يعنی دابة من ما پرورکار مر و خدای مر َربُِِّي معنی اللَّـهُِ َعَلى تََوكَّْلتُ  میخواندند إِنِِّي آيت

 بدهید مشايخ با را خود اختیار مهار نیز شما آدم فرزند ای يعنی /22а/ است من بدست تصديق و صدق مهار دو اعتقاد ايشانم

ْستَِقيمُ  بدرستی ِصَراطُ  َعلَى ُ َربِِّي إِنَُّ آيت که اين بحکم  است آمده حديث نیز معنی اين و راست براه جل و عز خدای که مُّ

 تمام صوف فقیر که کاهی جه هر که میفرمايد چنین پغمبر هللا رسول يا صدق هللا فهو الفقیر تم دام ما السالم علیه رسول

مةرح اتا باسماعیل نوبت جون اما هللا سوی جبّة   فی لیس کفت هللا رحمة بايزيد جنانکه شود واصل بخدای و میشود  رسید هللا 

 فرزندان از مذکور موالنا بود آمده بیرون طايف از هللا رحمة طايفی منصور موالنا کرفتن ايشان ناصیهء موی بمقراض

 اين بحکم بود کرده سلم و علیه هللا صلی پغامبر روی ولی افتاده واليت ان در و بود طايف مشايخان از و بود عطار خواجه

مُ  َجعَلَُ آيت َواللَّـه ُ  شما برای از زمین که میفرمايد تعالی و تبارک ِفَجاًجا خداوند س ب ًلُ ِمْنَها بَِساًطا ِلِّتَْسل ك وا اْْلَْرضَُ لَكُ 

 معنی بجه ارادت اتا يا که کرد سوال علیه هللا رحمة اتا اسماعیل از منصور موالنا اين و کنید سلوک روی باد ايم آفريده

ِصَراطُ  فهو اللَّـهُِ َعَلى تََوكَّْلتُ  آيت إِنِِّي اين بحکم که فرمود علیه هللا رحمة اتا میکريد ْستَِقيمُ  عقب َربِِّي َعلَى   /22б/ [1]اين مُّ

 هو الناصیة شعر يصفا ال من السالم علیه اند فرموده حديث نیز هللا رحمة اتا کفت بايد می نیز حديث کفت منصور موالنا
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 ده باپرنداه را پشای موی که کسی ان هر که فرمود رسول هللا رسول يا صدق جنازة يصلی ال متکبرا کان جالون و کذابون

 از محمدم که من و باشد شده کرفتار تعالی خدای بلعنت قیامت روز در و بود دجال قبیلهء از و باشد کويان دوروغ اواز باشد

یبنص بی من شفاعت از و شوم پزار وی  طايفی منصور موالنا باشد بوده عالم دانا جه اکر مکزارند برور جناز نماز و باشد 

 و میکرند مريد دست عراق مشايخان سلم و علیه هللا رحمة کفت اتا میکويید جه موی کرفتن در اتا يا علیه هللا رحمة کفت

 اين ترکستان مشايخان نَّص وًحا اما تَْوبَةًُ اللَّـهُِ إِلَى ت وب وا آمَُن وا الَِّذينَُ أَيَُّها میخوانند يَا آيت اين و هند مريد با خويش دامن

ُ فََمن فَْوقَُ اللَّـهُِ يَدُ  اللَّـهَُ ي بَايِع ونَُ إِنََّما ي بَايِع وَنكَُ الَِّذينَُ میخوانند إِنَُّ آيت  ۚ ۚ ُ َوَمنُْ َعَلى ُ َينك ثُ  فَِإنََّما نََّكثَُ أَْيِديِهمُْ   بَِما أَْوفَى ُ نَْفِسهُِ 

 و طبل که علیه هللا رحمة کفت اتا فرمايی جه طبل حق در اتا يا کفت منصور َعِظيًما موالنا أَْجًرا فََسي ْؤتِيهُِ اللَّـهَُ َعلَْيه ُ عَُاَهدَُ

 و است شده پدا قربانی /23а/ از بعد است بوده خلیل ابراهیم وقت در طبل آنکه برای از است (؟) راهر رباب و ونی عرابانه

توق در عرابانه  است بوده يسوی احمد خواجه وقت در رباب و است بوده بصری حسن شیخ وقت در ولی است بوده پغمبر 

مُْ اتَّقَْوا الَِّذينَُ [2]آيت َوِسيقَُ اين بحکم علیه هللا رحمة َمًرا معنی اْلَجنَّةُِ إِلَى َربَّه   جل و عز بخدای آناک که باشد جنان آيت اين ز 

 موالنا جنت بسور زمحشر و شوندا رانده کرده کرده مشايخان و باشید داده ارادت و باشید کرده پرهپز و است آورده ايمان

 فهو ديمل طبال استأخره من السالم علیه کفت علیه هللا رحمة اتا کفت بايد نیزی حديث آيت اين مناسب اتا يا کفت منصور

 ملعون ان باطل غیرها و طعام جعل ال ايشاء و تعالی هللا لذکر منها اخری و النبی احد من طبال اآلخرة و الدنیا فی ملعون

 طبل آواز آخرت در هم و دنیا در ست ملعون آن کند منع و کند تاءخر را طبل که هر که میفرمايد پغمبر هللا رسول يا صدق

 حق از نباشد مالل انکه دايم حق بذکر میشود دمنی و حق ياد از نیست خالی

 در کفت علیه هللا رحمة اتا میرسايند بمقام وقت جند در میدهد ارادت بشما که کسی اتا يا که کرد رسول منصور موالنا باز

 سال سی در يا دودم يا و يکدم

ضاعترا کل دنیا متاع ار اکر مريد فرمود اتا فرمايید جه میطلبد مراد مريد اتا يا که کفت منصور موالنا باز  يکدم در کند 

 او هو باد از را او تا رسد سال سی در نه اکر و میرسد بمراد /23б/ دودم در و نکند انقطاع دنیا متاع از اکر و میرسد

 اين و باشد او بذات عارف و پرواز بلند بود همت بلند پرش مکر نکند تقويت و تربیت و مجاهده و بريخ نکزاراند در هوسی

 سخن آين اتا از منصور موالنا جون میرسد بمراد مريد که بايد سال سه در فرموديم که تلقین و اسم و شد کفته که شخصی

 کردند بیعت و ارادت اتا پش تفريد و تجريد از و ند داده بیعت و ند آورده حال در ند بوده آمده طايف از که تن جهل آن شنید

اعیلاسم و بخواند ارادت خطبهء کرفته ايشان ارادت بمقراض اتا و  ند آمده جماعتی ناکاه که بود شده فارغ کرفتن ارادت اتا 

 تا ند آورده علیه هللا رحمة اتا اسماعیل بنظر را خود فرزندان و بودند نشابوری الیاس خواجه و الدين غیاث خواجه ايشان و

نرافرزندا تا ام آمده آن برای از شما پش اتا يا کفت و آمد اتا اسماعیل پش خوجه خواند ارادت  اندازم شما زمرهء و صغرهء 

 جون آن ناحیهء موی کرفتن مقراض و بزدند بمقراض دست اتا جون باشد کیر مرادست قیامت فردای رود راست براه اکر

 آن برسول رو شد فارغ حال ان از تا آمد باز بهوش جون افتاده دوبیهوش ز نحرهء الدين غیاث خواجه ياران از ناکاه کذاشت

تکف و کرد جوان  آن و نیست پوشیده ترا پر ای کفت و برخواست /24а/ جوان آن افتادی بیهوش و زدی نعره جوان ای 

 بود نام عبدالکريم جوانرا آن کن سوال داری دل در آنجه کوت اتا کیم سوال باشد اجازت اکر دارم سوال من اتا يا کفت جوان

 کناه جهارم کند دست کناه سیوم کند زبان کناه دوم کند چشم کناه اول آتا يا که کرد سوال اتا از و بود نشابور دانشمندان از و

 تلقین و نصحت و شد مشغول بوعظ علیه هللا رحمة اتا است حکمت جه میکیريد يشان از موی شما کند نفس کناه پنچ کند پای

هناصی موی ما لیکین و کنند جوارحان اين کناه میکوی راست تو جوان ای کفت ان از بعد و کفت  در اکر میکريم آن برای از 

 همه و نبود راه دوزخ در مريد و پر میان در قیامت فردای اندازم می دور او وجود از را همه باشد (؟) غیشی و غل وجود

 همهء اکر باشد مريد آن ننمايد جهد جد و نباشد طلب در مريد جنانجه نه اکر و باشد طلب در اکر اما نباشد باطل طاعتش

معج عالم پران  جمع عالم مرغان همهء اکر کند بکنده خودرا تخم مرغ يک جنانکه آورد در نتوانند پر براه را مريد شوند 

پاک شود که از مادر متولد شده باشد موالنا  /24б/ [3]...تبارک خدای جنانکه نتوانند آورده بصالح را تخم آن شوند

کفت يا اتا حديث تیزی بايد کفت اتا حديث فرمود که قال من اقر من المعارضو ملعونا فی الدنیا و اآلخرة رسول منصور 

میفرمايد که هر که با خدای تعالی عهد کرده باشد و خالف کرده باشد و بی توبه از دنیا رفته باشد آن کس لعنت کرده خدای 

منصور کفت يا اتا در حق اين عورتان را که جمع می آيند جه میفرمايید  است عز و جل هم در دنیا و هم در آخرت موالنا

بیعت بايشان رواست يا نه اتا فرمود که رواست از معاد خود باز کردند موالنا منصور کفت يا اتا از کجا میکويید اتا رحمة 

ُي بَايِْعنَكََُُعَلى ُُأَنُّلَُُّي ْشِرْكنَُُبِاللَّـهَُُِشْيئًاَُوَّلُُيَْسِرْقنََُُوَّلُُ ْؤِمنَاتُ  ُإِذَاَُجاَءكَُُالُْم  هللا علیه فرموده اند از معنی اين آيت يَاُأَيَُّهاُالنَّبِيُُّ

ُ فَبَايُِْعه نَُّ  ۚ وفُ   َُوَّلُُيَْعِصينَكَُُفِيَُمْعر  ِلِهنَُّ َُوأَْرج  َُيْفتَِرينَه ُُبَْينَُُأَْيِديِهنَُّ َُوَّلُُيَأْتِينَُُبِب ْهتَانُ  يَْزنِينََُُوَّلُُيَْقت ْلنَُُأَْوَّلَده نَُّ

ِحيمُ  معنی اين آيت جنان باشد که ای پغمبر من که هر جه کاهی که عورتان جمع آيند از  ُرَّ ُاللَّـهََُُغف ورُ  ۚ ُ إِنَُّ ُاللَّـهَُ  َواْستَْغِفرُُْلَه نَُّ

و رحمم موالنا منصور کفت يا آتا  /25а/ [4]... برای آنکه بیعت کنند شما در شرکت میاريد با من که خدای ايشانم رد نکنید

در علما و مشايخ جه میفرمايید اتا کفت ايشان کفت از کجا میکويید انما يخشی هللا من عباده العلماء ان هللا غفور رحیم موالنا 
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و االرض و حی النملة فی منصور کفت حديث نیزی بايد کفت رسول مي فرمايد که من الحیا ان هللا و المالئکة اهل السموات 

جیدها و هی الحیوة الدنیا يصلون علی الناس صدق يا رسول هللا رسول فرمود که خدای تعالی اهل آسمان و زمین را و 

ماهیان ز رحمت میکند مرانکس که تعلیم میکند بنده کان خدای تعالی را موالنا منصور کفت يا اتا مشايخ ما تقدم بذکر هللا 

اال هللا سبحان هللا و الحمد هلل و هللا اکبر اکر میکويند چرا نمیکويید اتا فرمودند که ذکر هورا دو فايده است و  تعالی که ال اله

ذکر مطلق است موالنا منصور کفت يا آتا کجا میکويید اتا کفت در کالم مجید خبر میدهد هللا ال اله اال هور در نامها نام اصل 

م دوم را نیز برداشتم تنها ماند و اورا از برای قرار نفس اورده ند هو شد هو االول و اآلخر و هللا بود الف هللا را برداشتم ال

الطاهر و الباطن و مشايخان ترکستان ازين جهت فاضل داشته اند موالنا منصور کفت يا اتا آيت می بايد حضرت اتا کفت 

آسان داريد ذکر خدای را بخوانید در نماز بشما  /25б/ [5] ...فاقرؤ ما تیسر من القرآن و عربان نیز میکويند العرب يجب

آسان تر است موالنا منصور کفت يا اتا مريد خرقه پوشید جه کويد حضرت اتا کفت آن شب که محمد مصطفی صلی هللا 

از ان با علیه و سلم بمعراج رفته بود حق تعالی اورا خرقه پوشانید و آن خرقه از سم ماهی بود و رسول جند سال پوشید بعد 

امیر المؤمنین علی داد امیر سه سال پوشید و بعد از جهاد ده روز بحبیب عجم بداد و حبیب پنجا هفت سال پوشید و در 

صندوق میداشت و بعد از ان داده طابی پوشیده بعد از ان ابو الفضل پوشید و بعد از ان شیخ کرخ پوشید و بعد از ان بسر 

بو الخیر پوشید و بعد از ان شیخ نجم الدين طوسی پوشید و بعد از ان حضرت خواجه احمد پرسفطی (؟) پوشید و بعد از ان ا

 يسوی پوشید و بعد از ان مشايخان پوشید رحمة هللا علیهم اجمعین

باز موالنا منصور کفت يا اتا ايمان خرقه چست اتا کفت استادست و قبلهء خرقه پرست باز کفت غسل خرقه چست کفت 

ز کفت کلید خرقه چست کفت محبت خدای است تا مريد را مرتد نکرداند و شر مسارف ز دوپاز پرسید که ترکی دنیاست با

سنت خرقه چست اتا کفت بجهار طرف تکبیر کفتن است تا در وی سلم درويشی باشد باز پرسید که باکی خرقه چست اتا 

سیوم مقام  /26а/ [6] ... کفت حیاست باز موالنا کفت درويش را چند مقام بايد اتا کفت اول مقام تا بیان است دوم مقام

زاهدان است جهارم مقام صابران ست پنجم مقام را ضیانست ششم مقام شاکران است هفتم مقام متقیانست موالنا منصور کفت 

انکه آدم پر بود مقام دوم مقام ادرس بود از برای انکه او راضی با اتا از نهايد حق آدم هست اتا کفت مقام اول آدم از برای 

بود مقام سیوم مقام ايوب است از برای آنکه آدم ايوب صابر بود در بال مقام جهارم مقام اسماعیل بود از برای آنکه شاکران 

اهد بود مقام هفتم مقام محمد بود ست بود مقام پنجم مقام نوح يحی بود مقام ششم مقام ابراهیم بود از برای انکه ابراهیم ز

 صلی هللا علیه و سلم از برای انکه حضرت محمد عارف بود

باز موالنا منصور سوال کرد که يا اتا علم از که آموختی اتا کفت او مالئکه آموخت از اسرافیل اسرافیل از که آموخت اتا 

که نوح محبت از که آموخت اتا کفت همه را از جبرائل کفت از عالم باالندا آمد که شکر کن باز موالنا منصور سوال کرد 

آموخت بفرمان خدای باز موالنا کفت جون مؤمنی بمیرد ايمان پحان دور يا در تن اتا کفت بر هر دو باشد موالنا 

َُوفَْرع َهاُفِيُالسََّماءُِ از برای آنکه  ]أَلَمُُْتَرََُُكْيفََُُضَربَُُاللَّـه َُُمثًَلَُُكِلَمةًَُُطيِِّبَةًُ[ /26б/ [7]...منصور ُأَْصل َهاُثَابِتُ  َكَشَجَرةُ َُطيِِّبَةُ 

آفتاب بر هر دويی تابد قیاس بدان معنی بر عر دو ماند علی الخصوص نور ايمان منورتر است از آفتاب اکر بر هر دو ماند 

ذهب که داريد اتا کفت مذهب اهل البیت باز موالنا منصور کفت امام اعظم ازين سبب بماند باز موالنا منصور کفت که شما م

مذهب که دارد کفت مذهب امام جعفر صادق و امام جعفر صادق مذهب که دارد اتا کفت امام زين العابدين و امام زين 

ابی طالب داشت و حضرت العابدين مذهب امام حسین و او مذهب امام حسن داشت و او مذهب امام امیر المؤمنین علی ابن 

امیر المؤمنین مذهب محمد مصطفی داشت صلی هللا علیه و سلم و ديکر در میان حق تعالی سه ست جبرائل را بآدم فرستاد 

و کفت خدای تعالی میفرمايد که شیش را بجای خود بنه و نبويت و خالفت نشان و همهء اوالد خود را بکو باو بیعت بکنند و 

   [8]... همهء اورا بحکم عز و جل بیعت کردند و پر همهء برادران

27б-35а, рисала на персидском языке с легитимацией громкого зикра. Почерк насх. 13 

строк на странице. 

/28б/ نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم 

 زمان در که بود آن رساله اين برنويشتن باعث را ديزقی صالح موالنا يعنی را مصنف کع تعالی هللا وفقک عزيز ای بدان

 سمرقند شهر نواحی در کويان بدعت جهره ذکر بود آنزمان محتسب که عاشق سید را میرزا بیک اولغ مغفور پادشاه حضرت

حصال موالنا حضرت رسیده بريزق انکه تا میکرده منع صوفیانرا و میکرنشته  و اند بوده ديزق در محل ان در که مذکور 

 اولغ میرزا حضرت بمجلس بشمرقند کنان تالش هنچنان و اند کرده تالش عاشق سید بخدمت اند بوده می مشغول جهره بذکر

 عاشق سید بخدمت صالح موالنا حضرت مجلس در و اند کرده جمع را سمرقند دانشمندان میرزا حضرت اند رافته بیک

 جانب همه دانشمندان و میرزا و اند ساخته ملزم را عاشق سید خدمت صالح موالنا حضرت باالخره و اند کرده بسیار بحث
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 را مسلمانان تا اند کرده جمع رساله درين خودرا سخنان خالصهء صالح موالنا بعده ان کرده حکم صالح موالنا حضرت

 باشد نافع

/29а/ الرحیم الرحمن هللا بسم 

ورن الذی هلل الحمد  نفوس احرق و انعاما   و لطفا   مودّته بشراب المجبین ارواح اسکر و کراما   و برا   بذکره بنور العارفین قلوب 

 اماما   مؤتمار اصحابه و آله علی و اياما   لیالی رسوله علی الصلوة و اکراما   مرضاته بنیان اکرمهم و اية لقاء بشوق المشتاقین

یانب در يست رساله اين بدانکه بعد اما  مطالعه را رساله اين که درويش ان هر نی يا هست جايز تکبیر و بلند ذکر انکه 

 تعالی هللا انشاء کرداند خیر آوردهء بر اورا مرادات جمع تعالی خدای بکند نويسنده دربارهء خیری دعا فرمايد

ی لم يکن من فعل الصحابة و ال فصل در بیان انکه بدعت چیست در کتاب کافی آورده ست که البدعة هی االمر المحدث الذ

من التابعین و ال من اقتضاء الدلیل الشرعی يعنی بدعت آن چیزست که نو پدا شده باشد و در دين صحابه و تابعین نکرده 

باشند رضوان هللا تعالی علیهم اجمعین و در شريعت دلیلی بر وی نباشد بس معلوم شد که ذکر بلند و تکبیر بلند بدعت تباشد 

29انکه قرآن و حديث مخبراست از جواز ان چنانکه در فصل دوم خواهم آوردن انشاء هللا تعالی / بنابر б/  و در بعضی

روايات ذکر بلند واجب است و در بعضی روايات واجب نیست بس ذکر را مطلق بدعت کفتن احمقی است و در مغرب 

ر دين زياده کرد نیست يا از دين کم کردن ست اما زياده آورده که البدعة هی زيادة فی الدنیا او نقصان منه يعنی بدعة د

کردن آنست که در ماه رمضان يک روز زياده کند و نقصان آنست که خون از تن بر آيد کويد که طهارت نمیشکند بس 

مان بدانکه ذکر بلند در بعضی وقت واجب است باجماع و اتفاق علما بلکه فرض است چراکه کلمهء شهادت را کافر يکه مسل

شود بايد که بلند کويد و اکر مسلمان کلمه کفر کويد بايد که کلمهء شهادت بلند کويد و نماز عید و تکبیرات اورا بلند کفتن 

واجب است و تکبیر تشريق بلند کفتن واجب است يعنی هللا اکبر هللا اکبر ال اله اال هللا وهللا اکبر هللا اکبر و هلل الحمد و بلند 

واجب است لبیک الهم لبیک تا بآخر و باز حاجیانرا بلند کفتن سنت و در حال عورت کشاده بودن تکبیر کفتن کفتن حاجیانرا 

نشايد باتفاق علما اما نزاع در غیر اين جايها است که ياد کرديم که تکبیر و ذکر بلند کفتن بايد يا نی اما بر وجه مختار و 

و يوسف و امام محمد رحمة هللا علیهم اجمعین و بر قول ايشان رواست يا صحیح روايت است از سه امام يعنی امام اعظم اب

30نی از بهر انکه در کتاب ملتقط آورده است در حمام قرآن بلند / а/  خواندن مکروه اما تسبیح و ذکر کفتن رواست و

ن روا بوده باشد در کفتن مکروه نیست بس معلوم باشد که در انجا قرآن خواندن مکروه است يعنی در حمام و ذکر بلند کفت

ذکر بلند جه مانع است در مستوره آورده است المستحب عندنا فی الدعاء و االذکار الحفیفة اال فیما تعلق بعالنیة مقصودة کذا 

فی النهاية فی شرح الهداية فی باب التکبیر و کذا فی المحیط فی کتاب الکراهیة و االستحسان يعنی در مسطور و محیط و 

ورده است که مستحب بر قول علما آنست که دعا و ذکر را خفیه کويند در انجا در بلند کفتن غرض خیر نباشد و اما نهايه آ

در انجا که غرض خیر باشد مثل انکه از برای بیدار کردانیدن عافالن باشد بلند کفتن در انجا واجب است يا مستحب است 

ته است الجهر بالتکبیر بدعة يعنی تکبیر بلند بدعة است جواب انکه ابو حنیفه سوال اکر پرسند که ابو حنیفه رحمة هللا علیه کف

رحمة هللا علیه بعضی جايها تکبیر بلند را واجب داشته است و بعضی جا سنت بس معلوم شد که در بعضی جا واجب است و 

د و مقصود او حق نبوده در بعضی جا سنت و بعضی جا بدعت است چون تکبیر بلند در انجا که برای طمع و غرض باش

باشد و بقول امام اعظم و امام ابو يوسف و امام امیر المؤمنین علی رضی هللا عنه جمیع مؤمنان در نماز تکبیر را بلند میکويد 

30بس کس مطلق جهر بدعت باشد همه مبتدرع باشند و امام ابو حنیفه رحمة هللا علیه هر کیز چنان کفته اند / б/ 

لهای قرآن قديم ثابت شده است قوله تعالی و نحن نسبح بحمده و نقدس لک در کتاب الحقوق در تفسیر اين فصل دوم و در دلی

آيت فرموده است که ترفع اصواتنا بالذکر يعنی فرشتکان آسمانها خدای تعالی را باواز بلند ياد میکند بس عاشقان ذاکر 

یکند دلیل دوم قوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیة قال ابن عباس متابعت فرشتکان کرده هللا و هورا بلند کويند وجه زيان م

رضی هللا عنه و الحسن رضی هللا عنه اس عالنیة   و سّرا   کذا فی المطلع غیره من التفاسیر المعتبرة مثل الکواش تفسیر 

دکار خود را اشکاره يعنی بلند و آهسته  الفقیه ابی اللیث سمرقندی و االمام الفخر الدين الرازی رحمهما هللا يعنی ياد کنید پرو

تفسیر فقیه ابو اللیث سمرقندی و تفسیر امام فخرالدين رازی و تفسیر کثیر مذکور است تضرع داهم فرموده اند که تضرع 

فالن بفالن اذ اظهر ذکره يعنی فالن کس فالن کس را تضرع میکند يعنی ظاهر میکند راز خود را بس سخن عبد هللا بن 

در تفسیر اين آيت ذکر را بلند کفتن واجب باشد و بدعت نباشد دلیل سیوم قوله تعالی و اذا اذکر هللا وحده اشماءنت عباس 

قلوب الذين ال يؤمنون باالخرة ذکر فی المطلع ان المشرکین اذا سمعوا قول آل اله اال هللا من المؤمنین نفر منهم يعنی وقتی که 

31د کافران رويها خودرا /مؤمنان پروردکار خودرا ياد میکن а/  میکردانند و منکر مي شود قال هللا تعالی و اذا قیل لهم ال اله

 اال هللا يستکبرون يعنی وقتی که مؤمنان يا کافران ال اله اال هللا را میکويند قبول نمیکنند و تکبر میکنند ال اله اال هللا ذکر است

نند بس معلوم شد که بلند کفتن ذکر جايز است قوله تعالی قل ادعوا هللا او ادعو مؤمنان اکر بلند نکويد کافران جون تکبر پدا ک

الرحمن ايا اتدعوا فیه االسماء الحسنی فادعوه بها معنی وی اينست که با طالق آيت استدالل کنند فاذکرونی اذکرکم اذکر هللا 
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امام العظم رحمة هللا علیه قاعده آنست که المطلق ذکرا  کثیرا  و يسجوه بکره واصال تسبح بحمد ربک و استغفر هللا حضرت 

 يجری علی اطالقه يعنی مطلق آيت و حديث را بر مطلق حمل می بايد کرد در همهء و اين آيتها ياد کنید کفته است هر

36б-39а. Рисала на чагатайском о йасавийских шайхах. Тот же почерк. 

39аб. Описание зикра. На тюрки. 

  

[1] На полях приписано тем же почерком: ونَُ که ي ْعَرفُ  فرمود ديکر آيت ْجِرم   بِالنََّواِصي فَي ْؤَخذ ُ بِِسيَماه مُْ اْلم 

 َواْْلَْقَدامُِ

[2] В рукописи ошибочно قسیقول 

[3] Низ листа оборван. 

[4] Низ листа оборван. 

[5] Низ листа оборван. 

[6] Низ листа оборван. 

[7] Низ листа оборван. 

[8] Низ листа оборван. 
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