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و معادا مبد  

 

وجود صرف  -  اول فصل  
 

.جبروت عالم الهوت، عالم ناسوت عالم و ملكوت عالم : اند كرده ميتقس مرتبه چهار به كال را وجود عوالم  ياسالم يحكما  
 

. است وجود مراتب نيتر نازل و نيتر نييپا ناسوت عالم و دارد طرهيس يبعد عالم بر بيترت به مذكور عوالم از كي هر   
                                                          

. است باالتر درعوالم اءياش قتيحق يعني ، است يمعنو عوالم صورت است، يماد عالم در چه هر  
 

. است يمعنو عوالم يها هيسا از يكي زين يماد عالم و دارند خود به نسبت يا هيسا يمعنو عوالم از كي هر   
                            

 است، شهادت در است بيغ در چه هر و هاست، آسمان در است نيزم د چه هر و است، نيزم در هاست آسمان در چه هر
. باطن بر است يعنوان ظاهر و  

 انينما روشنتر عكسها بود، صافتر دل چه هر و ماست دل در آنها صانع عكس با يجملگ عكس و افتاده ايدن به عوالم عكس
. گردد  

 
. آن صفات و جسم و ماده از مجرد است يجوهر عقل،  

 
 يحس ادراك در نفس يول ندارد، خود از خارج يقوا و گريد آلت به حاجات ادراك، در و است تعقل و ادراك عقل، تيفعل

. دارد سامعه و باصره آلت به ازين دنيشن و دنيد مانند  
 

. است عاقل جوهر كننده بازگشت نيكاملتر زين صعود قوس در است، عقل صادر نينخست نزول، قوس در طوركه همان  
 

 به تعقل و تفكر و نگردد شكوفا عقل نياگرا و شود، يم ختم عاقل جوهر در و شده شروع عقل جوهر از امكان عالم مدار
. ديرس نخواهد تحقق مقام به قتيحق در زين عبادت نرسد، كمال ةمرتب  

 
. ندارد اصالت ندارد يهست چه هر و است، وجود معادل اصالت، و تيواقع  
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. شوند ديناپد عدم يكيتار در و محو يهست ةريدا از يبكل اءياش نگردد، پرتوافكن اتيماه بر نوروجود اگر  
 
 

. است حكمت مسائل نيتر يهيبد باشد،از يم ريخ وجود كه نيا.  است ريخ با يمساو وجود و وجود، يمساو ريخ  
 

. كرد ريتفس عدم، با يمساو است ءيش كمال فقدان كه شررا ديبا اصل، نيهم به بنا  
 

. كرد جستجو ديبا است، يتعاليبار حضرت اقدس ذات كه مطلق، يهست در را محض ريخ  
 

.است يعلم تيواقع كي خود نيا و بود، نخواهد يستين به جز آن مرجع است، شر چه هر و بوده وجود است، ريخ چه هر  
. است ييايكبر ساحت ييبايز قتيحق در گرفته فرا را عالم سراسر كه ييبايز نيا  
 

. ندارد رايي  بايز آن فيتوص يستگيشا ما زبان نيا  . ديشن ديبا بايز زبان از را ييبايز وصف   
 

. است حركت ، ماده يازمندين و نقص  مسلم و بارز ميعال از  
 

. باشد حركت يب كه شود ينم افتي آن در شود ينم يزيچ اصوال و است حركت در دائماً يزيچ هر ماده عالم در  
 

. ندارد وجود باشد، يقيحق طيبس كه يموجود ماده، عالم در  
 

. باشد يم  الوجود ممكن است، ريپذ عدم كه يموجود و الوجود واجب ست،ين ريپذ عدم كه يموجود  
  

 ازحركت ناچار الوجود ممكن يتمام ن،يبنابرا. گريد موجودات با آن اجتماع و يموجودات از يموجود افتراق يعني حركت،
. است محرك اش الزمه حركت، و است   

 
. باشد وجود قتيحق صرف اي صرف وجود بود، محال كنهش به وصول كه الوجود واجب قتيحق  

 
تكثّر و تعدد از مبرّاست و تبدل، رويتغ از است منزّه.  ين يپست و انحطاط را او يهست و ست،ين يهست جز يتعال حق قتيحق  

 
. انيدرع نه و گنجد علم در نه نشان، يب ها نشان ةهم از كه ييخدا  

 
. رهيت كمالش و جمال ةمالحظ يب دل ةديد و رهيخ جمالش ةمشاهد از سر چشم   
 

 و مينگر گريد يسو برداشته او يلقا از دهيد ما كه خسارت يزه ناظر، همه باطن و ظاهر به و است حاضر جا همه يتعال حق
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ميسپر گريد راه بگذاشته او يرضا قيطر  
 

م؟يده    يفان يايدن نيا بر اعتماد پشت و ميده چه آمال دست به اديانق زمام چه 
. ميونديپ يخدا با و ميبگسل همه از و ميبند يخدا در و ميبركن همه از كه ديبا  
 

 « ديتوح » هم و ارادت و طلب يرو از هم حق، يماسوا از آن ديتجر و صيتخل يعني است، دل دنيگردان گانهي

. معرفت و علم جهت از  
 

. نور شدت از است ومحجوب ظهور، تيغا از است مستور كه يوجود صرف بر نامحصور شيستا و موفور سپاس  
  

. واصف هر وصف از است برتر صفات در تفرّد از و عارف، هر درك از است برتر ذات، در توحد از   
 

 . عدم و حدوث به مخصوص اوست يماسوا و قدم، و وجود به مختص اوست   
 

.  موجود هر يانتها اوست و وجود هر يابتدا اوست   
 

 ذات در و خدا يها نعمت در ديكن اندتفكر فرموده كه چنان است؛ اضطراب و دهشت و رتيح يتعاليبار ذات در تفكر ةجينت
. دينكن تفكر ت،ياحد  

 
. همه اعتقاد» عرفناك ما« و همه اجتهاد»  عبدناك ما«  ، ياله ذات كنه به معرفت از است عجز اظهار ن،يعارف معرفت تينها  

 
 يليسب او عظمت انوار ةاشع بر را  نظران صاحب رتيبص و نه، يليدل ريتح جز او اتيبدا بر را عقول تينها كه يخداوند پاكا
. نه  

                                        
. نه تينها را او نامحدود صفات و نه، تيبدا را او نامحدود ذات  

 
 . لياوا او تيآخر در اواخر اواخر،و و او، تياول در لياوا   

 
.ظاهر او تيباطن در اكوان بواطن و باطن، او تيظاهر در اءياش ظواهر  

 
وارث او تيابد در آباد عيجم و حادث، او تيازل در آزال عيجم  
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ياله هيثبوت صفات-دوم فصل  
  

 صفات و بودن، محتاج و عرض و جوهر و جسم نند ما يسلب فات ص . يثبوت و يسلب : است نوع دو ياله ةمقدس صفات

 بر حق هيثبوت صفات.هيسرمد و صدق و كالم و ادراك و  اراده و اتيح و رحمت و قدرت و علم مانند به يتعال حق هيثبوت

 .افعال صفات و ذات صفات:است قسم دو

 
 همه كه است متكثّره ميمفاه و يصفات،معان نيا آثار و باشد يم او ذات نيع كه است واحده قتيحق ،يتعال حق ذات صفات

 . است مصداق كي يسو به اشاره

 
 عدم از خفاتر يظلمت و وجود از اظهر يرانوريز است، نور قتيحق او اقدس ذات و است او ذات نيع يتعال حق ذات صفات

 . ستين

 
 ينف است، يح عالم خداوند مييگو هرگاه پس .را صفات آن اضداد او از ميكن يم ينف ذات، صفات با را خدا ميكن وصف اگر
  . است مرگ كه را اتيح ضد او از ميا كرده

  
 ييشنوا ضد ميا كرده ينف است، عيسم مييگو هرگاه و است، جهل كه را علم ضد او از ميا كرده ينف است، ميعل مييگو هرگاه

  . است يكر كه را
  
 آنرا ضد او از ميا كرده ينف است زيعز مييگو هرگاه و است، يكور كه آنرا ضد او از ميا كرده ينف است ريبص مييگو هرگاه 

  .است يخوار كه
  

  . است امور در كردن خطا كه آنرا ضد او از ميا ده كر ينف است، ميحك مييگو هرگاه
  

 از ميا كرده ينف است، ميحل مييگو هرگاه و است، يازمندين كه را يازين يب ضد او از ميا كرده ينف است، يغن مييگو هرگاه

 .است انتقال در ليتعج كه آنرا ضد او

 
 . است مسدود آن يكمال ادراك از عقول بر راه يول شود، يم مشاهده حدوث در حق ذات صفات آثار

 
 خلق مانند است كمال آنها بر قدرت بلكه ست،ين كمال آنها به عالم خداوند اتصاف هستند، ذات صفات آثار كه افعال صفات

 است، كمال كردن خلق بر قدرت بلكه ست،ين كمال نفسه يف كه كردن

 
  .گريهمد نيع و ذاتند نيع قتيحق در شوند، يم ظاهر صفات صورت در كه يتعال حق كماالت

  
  . است مفهوم ةمرحل در شود، يم دهيد ياله صفات خود انيم در زين و صفات و ذات انيم در كه يرتيمغا
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 ذات از يتعال حق و انوار، ةپرد پشت از ملك و آثار ةپرد پشت از بشر .است متفاوت حق، شهادت با ملك و بشر شهادت

 . دهد يم را شهادت نيا خود،

 
 نيع ذات و ذات نيع صفت يعني نشوند، قسمت قابل و نبود مجزّا هم از واحد و صفت و باشد، واحد صفت وحدت اگر

  .علم در راسخون مگر كمال حد به را وحدت آن شناسند ينم كه ند،يگو حقّه يقيحق وحدت را، وحدت نيچن باشد، صفت
  
 نگردد، صادر واحد جز واحد از : كه است نيا يفاعل علت به مخصوص احكام از يكي

 
 و بود واحد او فعل كه ديبا باشد، نيچن چون . شوند موجود او يذات طيبس ياقتضا و هيذات طيبس ةاراد به وجودات عيجم
 .شوند موجود او فارد جاديا واحدو ةاراد به وجودات عيجم

 
 بر يقيحق نور ةاشع گرداند، يربوب عالم به متوجه را دل يرو و دينما مبدأ به كامل توجه تين خلوص با يچند انسان اگر

 كند، پاك را يو نفس او ةواسع رحمت نموده، نفوذ كيتار دل آن اعماق

 
 يعني ست،ين آنها از كي چيه يول زهاستيچ تمام ابد،ين راه يو بر يبيترك وجه چيه به كه طيبس قتيحق :اند فرموده بزرگان
 . است مطلق وجود همان ط،يبس وجود

 
 باشد يم كاملتر علم، و وجود جا آن در است، غالبتر وجوب احكام كه قتيحق هر به

 
 .ستين علم صفت از يعار ازموجودات، يموجود چيه

 
 دارا اكمل نحو به زين را وجود تابع كماالت تمام ديبا ست،ين او از اتم از يوجود و است وجود شدت كمال خداوند چون

 . است علم يدارا اكمل نحو به متعال خداوند پس است، علم وجود، نيا توابع از يكي و باشد،

 
 . است عالم باشد، متقن و محكم افعالش كه هر و است متقن و محكم افعالش يتعال و تبارك خداوند

 
 . است عاقل پس است، ماده لوازم و ماده از يمعرّ يعني است، مجرّد متعال خداوند

 
 . باشد يم ماده لوازم و ماده تعقل، مانع كه نيا جهت به است، عاقل مجرد هر

 
 . مجرّد يبرا است مجرّد حضور علم، قتيحق

 
  علت، از است اضعف همواره معلول و معلول، از است اشرف شهيهم علت

 
 در خارج تيواقع از يادراك دستگاه كه باشد يعكس و صورت ةليوس به معلوم ظهور و انكشاف كه است يعلم يحصول علم

 . نيزم و آسمان به ما علم مانند سازد، يم ذهن
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 شود آشكار و معلوم يعكس و صورت واسطه بدون و بوده متحد علم تيواقع با معلوم تيواقع كه است يعلم يحضور علم

 . خود ذات به عالم علم مانند

 
 از است عبارت اءياش به او علم و ثابت، اي باشد ريمتغ ،يكلّ اي باشد يجزئ معلومات، عيجم بر است عالم عالم، خداوند

 . نباشد متصور آن از باالتر كه يكمال چنان اكمل، وجه بر آنها انكشاف

 
  . خلقت از بعد او علم با است مطابق خلقت، از قبل او علم و نشود اديز يعلم جاد،يا به الوجود واجب يبرا
  

 .او يذات علم بقاء به او يةفعل علم است يباق پس او، يكمال يازل و يذات علم با است مطابق او ةيفعل علم

 
 او علم قتيحق به احاطه نيهمچن است، محال ذاتش كنه و قتيحق به احاطه كه چنان اوست، ذات نيع متعال خداوند علم

 .باشد يم محال زين

 
 علم لذا و داست،يهو و منكشف علم به زين ومات معد يعني وجود ضينق نيچن هم داست،يپ علم به وجود تيواقع كه چنان

 .بالمعلوم است يعلم خاص، معدوم و مطلق معدوم به

 
 و علم قبال در دو هر كه هرچند او، مقدورات از است اعم او معلومات كه است آن او ورات مقد و معلومات نيماب فرق

 .نديمتناه او قدرت

 
 بمانند ،يليتفص كشف نيع در يماسو بر است ياجمال علم ،يتعاليبار علم لذا و است يبالتجلّ فاعل نوع از يتعال حق تيفاعل

 . كند يفكر كيهر يبرا ستين الزم و است حاضر ذهنش در حرفها تمام كند، انيب را يتهج حروف خواهد يم يكس كه آن

 
 كل ، قهيالحق طيبس و است قهيالحق طيبس متعال خداوند رايز است، ليتفص نيع كه ياجمال به است ياجمال يتعاليبار علم

 .است اءياش

 
 . ستين سريم تأمل و تفكر نحو به آن در خوض ق،يعم است انيپا يب بحر و قيدق است يسرّ يتعال حق علم

 
 اثر معلوم، بر او واقع علم و باشد، ينم يحال به يحال از متحول و معلوم بر نشود واقع او ذات و اوست، ذات نيع او علم

 . اوست فعل

 

 .او يذات علم نه اوست معلومات السالم، هميعل اطهار ةائم و اءيانب حضرات بر مبذوله علوم 

 
   .مشهودات و مسموعات به دارد يحضور علم يعني آلت، بدون مبصرات و مسموعات عيجم به است عالم يتعاليبار
  

 ند،يگو ينم المس و ذائق كنيل نديگو ريبص و عيسم را خداوند يول دارد، زين مذوقات و ملموسات به علم متعال خداوند

  .ت ايجسمان به شود يم اطالق ذوق و لمس چون
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 و ديدرآ يينايب ةطيح در كه نبود هرگز يدنيد از و بود او ذات ،يينايب و نبود يزيچ مسموعات از و بود او ذات ،ييشنوا يآر
 . ديدرآ ييتوانا تحت كه نبود يزيچ مقدورات از و بود او ذات ،ييتوانا

 
  . كرد مشاهده توان يم ياله نيمحبوب در بخصوص را يتعال حضورحق كمال

  
 شمول و نفوذ است، فتريلط كه يزيچ هر رايز ،  ندارد احاطه او بر يزيچ و دارد احاطه يزيچ هر بر و است فيلط يخدا او

  . است شتريب او ةاحاط
  

 و ،يعقالن او متعلقات باشد يعقالن اگر و است ينفسان زين او متعلقات باشد ينفسان ذات اگر ذاتند، تابع هيكل صفات، و افعال
  . است ياله زين او متعلقات باشد ياله اگر
  

 نفس آنچه اطاعت در وجه چيه به كه ه،يعقل ةناطق نفس به نسبت ماست حواس اطاعت مانند حق به نسبت فرشنگان اطاعت

  .ستين بيترغ و ينه و امر به يحاجت چيه را نفس اطاعت، در و دارند ينم روا يمخالفت و تخلّف بخواهد،
  

 حق به و حق از رتبهيعال موجودات نيا تصرفات و تصورات و راتيتدب و افعال نفسند فعل حواس، افعال كه چنان

  . حقند مكتوب بندد يم نقش هيقدر فيصحا و هيسماو الواح در آنچه و باشد يم 
  
 .ستين واشتباه انيونس سهو نيا نفس خود در كه يصورت در دهد يم يرو يگاه اشتباه و ن اينس و سهو جوارح و حواس در
  . كند يم يادآوري كننده فراموش يقوا به نسبت و داند يم را شده فراموش مطلب خود، به مراجعه با نفس پس

  
 سهو و آشكارند و حاضر كجاي  اند، افتاده دور جوارح و حواس از كه نفس ملكات و اعمال و افعال تمام آخرت عالم در

  .ستين اتيازح مرحله آن در انيونس
  

 و ايقضا رتيبص ةديد با و افتهي  ارتباط و اتصال هيسماو الواح با سلوك، و ريس تكامل به نظر حق اءياول و اءيانب حضرات
  . دهند يم خبر يمقتض موقع در و كنند يم مشاهده را عالم قيحقا

  
 مانند شانيا يخشنود و تأسف كه دهيآفر خود يبرا يدوستان او بلكه ست،ين مخلوق غضب و خشم مانند ياله غضب و خشم

  .» نياَجمع فَاَغرَقناهم منهم انتَقَمنا آسفُونَا فَلَما « خداست يخشنود و تأسف
  
 وحدت نزول، ةسلسل در عرفان و مانيا قوت به د،يرس كامل يعلما و موحد يعرفا مقام به معرفت و علم مراتب در كه يكس

  .نديبب حق با را مخلوق يگاه و مخلوق با را حق يگاه كند، مشاهده  وحدت در را كثرت صعود ةسلسل در و كثرت در را
  

 اديانق نيا اگر است؛ ميتسل و تيعبود مدار در است، يبدن و يمال و ينفس فيتكل قبول و ينواه و اوامر امتثال كه زين اطاعت

  . شود ينم حاصل زين تيعبود نباشد،
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  . شود حق صفات مظهر گردد، يفان حق يروين در باطنش و رسد، تيعبود مرحله به سلوك و ريس مراحل در كه يكس
  

 از خلو كه آن جهت به ست،ين محصور و محدود يعني منحصر ند،يگو كمال صفات اي جمال صفات را آن كه هيثبوت صفات

  . است نقص كمال،
  
   .ستين كامل زين آثارش و دارد اختتام و ابتدا بوده محدود مسلّماً باشد، تيفيك يدارا هرچه و است يتيفيك يدارا نقص هر
  
 وسزاوار است نقص جهل و عجز كه آن جهت به ست،ين جاهل و عاجز يعني عالم، و است قادر عالم صانع مييگو كه نيا

  . ستين بالذات عالم و قادر
  

  .خود ةاراد يمقتضا مقدار به اي قوت مقدار به كند يم فعل قاعيا قادر كه آن جهت به است، قدر از قدرت اشتقاق
  

 ذاتش نيع كه يقدرت چنان او، قدرت سبب به موجودات ريتغ و يابي ضيف و وجود از است عبارت عالم صانع قدرت آثار

  .است
  

 اوالً او، علم و قدرت يبرا يعقل ليدل .است اريبس ينقل و يعقل ليدال او علم و قدرت يبرا و عالم، و است قادر عالم صانع

  .عالم صانع قدرت بر است يليدل بهيعج افعال صدور اًيثان . قدرت بدون است تيصانع ةاستحال
  
 در و » ريقَد ءييشَ كُلِّ يعل اهللاُ كانَ و « بعبارت موضع چند در كه است اريبس هيقرآن اتيآ از عالم صانع قدرت بر ينقل ليدل

  .است فرموده اشاره » ريقَد ءييشَ كُلِّ يعل اهللاَ انَ « بعبارت ريكث مواضع
  

 شر و ظلم صدور گريد بعبارت .ستين قدرت عدم مستلزم حيقب وقوع ةاستحال كنيل است، محال عالم صانع از حيقب وقوع
  .يذات محال نه است يوقوع محال ، عالم خداوند از حيوقب
  
  . فعل و ترك بر قدرت يعني ارياخت
  

 در دو هر آن ترك و فعل جاديا يعني نكند، نخواهد اگر و بكند بخواهد اگر كه است آن مختار قادر و است مختار عالم صانع

  .شود مضطر نكردن و كردن در كه ستين موجب و است يمساو او قدرت
  

  .جابيا نه است جاديا به او فعل يعني ، موجب نه است مختار  يتعال حق
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 احراق و احتراق از را خود تواند ينم آتش كه چنان ، ست،ين ممكن آن از تخلف و اوست ذات و طبع يمقتضا به مضطر فعل
 . است زيجا باشد، افسد اي نباشد اصلح كه يدرصورت او وتخلّف اوست ةواراد علم يمقتضا به مختار فعل يول نگهدارد

  
 و گردد يم صادر مختار فاعل از ونخواستن خواستن كمال كه آن جهت به است، محض كفر عالم صانع از ارياخت كمال انكار

   . باشد ينم ملحوظ هرگز مضطر از
  

 نكند، اراده يمصلحت به و كند اراده يمصلحت به بلكه ، شهيهم نه اما كننده اراده يعني ديمر . است كاره و ديمر عالم، خداوند

 نيع كه قدرت و علم مانند او ذات صفات از نه است، افعال صفات از اراده نوع نيا .  است حكمت تابع اش اراده يعني
   .است ذاتش

  
 همه اتيح شد، دايپ علم اگر است، علم شرط ت ايح رايز او، ت ايح بر است ليدل او قدرت و علم و است يح عالم خداوند

  داستيپ
  
  .اوست اقدس ذات او، صفات عيجم مرجع بلكه اوست، ذات نيع متعال خالق ت ايح
  
 اي يلفظ كالم جاديا ةليوس به خود ينهائ كمال اظهار از است عبارت خدا تكلّم . است تكلّم يتعاليبار فعل صفات ةجمل از
  . يوجود كالم جاديا

  
 اما   .موجودات نيتكو و اختراع و ابداع از عبارتست ندارد، لفظ به اجياحت كه ينيتكو كالم به اي يوجود كالم به خدا تكلّم
  .اجسام از يجسم در كالم جاديا از عبارتست خدا يلفظ كالم

  
 ةجمل از و مقدورات، عيجم بر است م عا او قدرت چون . كالم جاديا بر اوست قدرت حق، كالم فيتوص از مقصود

  است آن بر يوح و بعثت يمبنا و فيتكل بناء و  است، حادثه افعال صفات از كالم نيبنابرا است، كالم او مقدورات
  

  . است كار در عوالم عيجم در او ينه و امر و است متكلّم متعال خداوند
  
 دو در مقاوله و مكالمه اما باشد،  مثال و حس عالم دو در است، يمعن ةفهمانند و اصوات و حروف از است مركب كه يكالم 

  .است منزّه مثال، و حس عالم اصوات و حروف از عالم آن و شود، عالم آن جنس از كه است يكالم به ارواح، و ملكوت عالم
  

 ميقد آنها به كه خدا علم و هستند حادث و افعال صفات از يسماو كتب ريسا و قرآن و ، ستين ذات صفات از خدا تكلّم
   .باشد يم كالم ريغ به است،
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 يم يا كلمه به ريتعب را كيهر ميبنگر عالم اجزاء به اگر و است، نهان كه يباطن كمال اظهار از است عبارت تكلم قتيحق
  .خداست كتاب جهان، مجموع كه گفت توان نيبنابرا ، دارند يتعاليبار وجود بر داللت رايز م،يكن
  

  .حيقبا از است منزّه عالم صانع و است حيقب كذب رايز . ستين يجار او بر كذب نسبت و است صادق عالم خداوند
  

 وحدت اعتبار يب مساوات تعقّل و مساوات، يمعن از است يمنب ليدال يرو از عدالت لفظ . است ياله ةميعظ صفات از عدل

  . است ممتنع
  

 بطالن و فساد يمستدع بل خساست يمستدع كثرت، است موجودات قوام و ثبات موجب بل شرف يمقتض وحدت، كه چنان

  .   آنهاست
  

  واالَرض السموات قامت بِالعدلِ :.اند فرموده حكما كه است نيا است وحدت ظلّ اعتدال،
  

  دهد، يم يگواه ستم و ظلم به او شيآال عدم و متعال خداوند يپاك و نزاهت به مستقالً عقل،
  

 توانند ينم عقول اكثر را ها يبدبخت نيا علل و باشد يم شانيا ةگذشت افكار و اعمال ةجينت ، مردم يها يبدبخت و بالها اكثر

  .كنند يم انكار را يخدائ حكمت و عدالت وجود ، ينادان فرط از مانده، متعجب و رانيح جهت نيبد . ابنديدر
  

 راه امور اتيواقع ادراك در كه يبرخ اما .اوست خود دست به اصل در او يبدبخت و شقاوت اي و انسان يخوشبخت و سعادت

 .اند شده ييخطاها و اشتباهات مرتكب اند، مودهينپ را قتي حق و حق

 در يكس كه رديگ عالقه بدان ياله تيمش و اراده كه نيا يعني باشد، داشته وجود تواند ينم خداوند جانب از ييابتدا اضالل

 خود حال به را انسان خداوند مجازات، مقام در يعني هست، خداوند يسو از يمجازات و يفريك اضالل اما . بماند ضاللت

  .گذارد يم وا يگمراه در و كرده رها
  
 به يعني گردد، يم بر موصول به » شاءي « ةكلم در مستتر فاعل ريضم ، »شاءي من يهدي و شاءي من اهللاُ ضلُّي كَذلك «يةآ در
 تيهدا و بخواهد را خود يگمراه كه را يكس هر كند يم گمراه متعال خداوند : است نيچن هيآ يمعن و خدا، به نه » من «
  .خواهد يم را خود تيهدا كه را كس آن كند يم
  

 ةهم به او نعمت تا دهد عوض را آنها ةهم ، رسد خدا هيناح از يبيآس و آزار و رنج را يكس هر كه است ياله عدل يمقتضا
  .بندگان تيقابل حسب بر مگر نباشد يتفاوت و بوده كساني گان بند
  

 استوار يليتفص و ياجمال يريگ اندازه و قدر و قضا يرو يهست جهان . او خواست تيفيك قدر، و است ياله خواست قضا

  . » بِقَدر خَلَقناه ءيشَ كُلَّ انّا «است شده
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   اوست ةاراد و ارياخت موارد، شتريب در انسان ةدربار ياله قدر و قضا

  
  . كند عوض را خود هيرو و يزندگ راه همواره تواند يم كه اوست يآزاد بشر سرنوشت

  
 نوشته را بندگانش ةهم سعادت ،  قضا لوح در ريتقد قلم با يهست نظام فجر در ، رحمت زاليال منبع آن رحمان، يخدا يآر

 شقاوت به را سعادت و ها نقمت به را نعمتها و دهد يم رييتغ خود اعمال با را ياله مقدرات كه است انسان نيا اما است،

  دينما يم مبدل
  
  
  

  خدا هيسلب صفات-سوم فصل
  

 آثار و شتريب ،يوجود ارزش برحسب كه هستند يصفات ،يكمال صفات . نقص صفات و يكمال صفات:  است قسم دو صفات

 .خود موصوفات به است فزونتر آن يوجود

  
 اگر كه چنان دهد؛ يم كمال يمعن م،يكن نقص صفات ينف اگر كنيل بوده يمنف يمعن در كمال، از فقدان جهت به نقص صفات

  . دهد يم ييتوانا و ييدانا يمعن ، ،يوناتوان  ينادان ينف
  
 جا نيدرا. .نديآ يم شمار به لق خا يةثبوت صفات از دو هر اكرام و جالل »  االكرام و الجاللِ يذ ربك اسم تَبارك «يةآ در

  .  اوست يةثبوت صفات يسو به اشاره اكرام، و هيسلب صفات از او بودن يمبرّ بر اشاره جالل،
  

 اثبات زين خدا كمال .لهيرذ اخالق از هيتخل بر است موقوف له،يجم اوصاف به هيتحل و منفعت جلب از است اهم مضرّت دفع

  .او از صينقا ابطال و ينف به مگر نشود
  

 و عبادت استحقاق در نه و موجودات كردن خلق در نه و ،يخداوند در نه و بودن واجب در نه ستين كيشر را عالم خداوند
  .دنيپرست

  
  . ابدي ينم راه يزلي لم و يازل يخدا اقدس ذات به تبدل و ريتغ
  

 به واسطه، به اءياش يبعض خلق بودن موقوف و است، وضيف كلّ مصدر و وجود كل مبدأ او رايز ستين خدا فعل بر واسطه

  .اوست مخلوق واسطه، كلّ و واسطه بر است مخلوق اجياحت جهت
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 از منزه يتعال وحق است خود اجزاء محتاج مركب رايز ه،يذهن اجزاء از نه و هيخارج اجزاء از نه ستين مركب عالم خداوند
  . است  اجياحت
  

   . است طيبسا ابسط و محض نور و صرف وجود يتعال واجب ذات
  

 رضا و حزن و فرح و قوه و ضعف و يجوان و يريپ و قعود و اميق و يداريب و نوم مثل باشد ينم حوادث محل يتعال واجب

  . است اجياحت و نقص  از يناش نهايا ةهم كه آن جهت به غضب، و
  

   .آنها يمباد نه آنهاست اتيغا مراد صفات، نيا از يبعض به خدا اتصاف مورد در شده وارد اخبار و اتيآ از آنچه
  
  . را يمباد ديينما ترك و را اتيغا ديكن اخذ : صفات نيا از يبعض به خدا اتصاف در اند فرموده ) ع ( اسالم مقدس انيشوايپ

  
 و السالم هيعل يسيع حضرت در خداوند حلول بر معتقدند ينصار از يبعض لكن كند، ينم يزيچ بر حلول يتعال واجب
  .است ممتنع و محال خداوند حلول كه يصورت در ن،يعارف از يبعض در خداوند حلول به معتقدند يبعض

  
 چيدره عبادات و فيتكال هرگز و خود مخلوق با شود ينم متحد متعال خداوند ، متصوفه يبعض اوهام و پندار خالف بر

  .  گردد ينم  ساقط بندگان از ، كمال از يا مرحله
  
 را قهيطر نيا رفتار و داده قرار )ص( مرتبت يختم حضرت كه است آن باشد، هينيد عيشرا موافق كه نيقي بر وصول ةقيطر
  .شد نخواهد سريم را ياحد شان،يا از بهتر و باالتر عالم خداوند ديتوح و دانست، نخواهد يكس او ياياوص از بهتر

  
 شانيا را، ما ريغ ما بر دهند ليتفض و ما تيوال از كنند ول عد  كه يكسان و ميمعرفت ابواب ما:  ديفرما يم صادق حضرت

  .  گمراهانند
  

  .ابدين راه اقدسش ذات به تيجسم لذا است، يازين هر از مبرّا و منزه يتعال و تبارك خداوند چون
  

 در ضعف و شدت با تفاوت و مجعوله، معلول وجود از است اشد موجده علت رايز ، ستين خود مخلوقات هيشب يتعال حق

  .آنهاست اتيماه در اختالف مستلزم وجودات،
  

  .صور آن نوع از باشد يصورت خود كه است ل محا صور، مصور رايز ، ستين خود مخلوقات هيشب يتعال حق
  

 از است منزّه خدا و شود اجسام ليقب از ديبا البد بصر، به يمرئ كه آن جهت به ستين ممكن بصر، به تيرؤ را عالم خداوند

  .نهايا  ةهم
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  . حق تيرؤ امكان در شده وارد كه ياخبار است محمول ن،يا بر و ستين ممتنع مان،يا قيحقا به خداوند تيرؤ اما
  

 است مقام نيا در.    مانيا قيحقا به قلوب را او نديب يم كنيل و ظاهر يها چشم را او نديب ينم :ه فرمود ) ع( ريام حضرت
  .شود يم هيظاهر محسوسات مثل هيواقع معقوالت  كه
  
  . ستين ادراك و حصول قابل م،يهست جزء كه ما يبرا است، كل چون خداوند تيرؤ
  
  
  

     ياله اسماء  - چهارم فصل
 
 ادراك ليسب را فهم كه هيوجود اتيهو بر نه ، هياله ذات يهست بر دالّه ةيعقل يمعان از است عبارت عالم صانع اسماء از مراد

  .ستين آن
  

  . آن مفهوم اي آن لفظ اسم، آن با شود اراده كه نيا از اعم اوست، ذات ريغ يتعال اهللا اسم
  

  .او يهست عالئم از است يعالمت يعني ات،يغا از است يتيغا يتعال اهللا اسم
 

  .هياحد ذات و هياله وجود به است هيكمال ةاشار مفهوم، و يمعن از مراد و است مفهوم و يمعن اسم، از مراد
  
 .ستين يوجود او يبرا كه را يزيچ است كرده عبادت قيتحق به كند، پرستش را مفهوم اي يمعن مجرّد كه هر 

  
  
 :است وجه سه بر اسماء مفهومات و يمعان از نيمقرب ضيف

  .آنها به يتعال حق اتصاف شانيا يبرا شود منكشف تا مشاهده، ليسب بر يمعان نيا معرفت - اول        

 .يمعان نيا يةحل به شوند يمتحلّ و حق يبسو نديجو تقرب كه نيا - دوم        

 .شوند يمعان نيا مصداق كه كنند چنان - سوم        

  
  

  . قهار و منتقم مثل هيجالل بر و غفار و فيلط مانند هيجمال بر شود يم منقسم اهللا اسماء
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 خارج در را آنها از كي هر كه كند يم تقاضا او يةمتناه ريغ اسماء كنيل خود، يماسوا از است ازين يب گرچه يتعال خداوند

   .ديگرد ينم ظاهر او هيقهار و هيرحمان قدرت نبود، خارج در يمقهور و يمرحوم اگر . باشد يمظهر
  
 ياله مواهب از زين استعداد نيا و را يكمال خود استعداد لسان به عالم خداوند از كند يم طلب موجودات از يموجود هر

  .است
  

 به اءاندياش اقرب اسماء، نيا و را، خود پروردگار عباد ذكر بر باشند يا لهيوس آنها كه كرد خلق را يمعان و اسماء عالم، خالق

  .  يتعال حق يسو
  
   است اعظم اسم مبارك، اسم نيا كه يبطور است، ياله ي الحسنا اسماء كل يمعان جامع » اهللا« اسم ،ياله اسماء نيب در
  

  .جالل و جمال ف اوصا و اسماء ليمدال تمام به است يتعال حق ييشناسا ، ياله اسماء احصاء از مقصود
 

 محدود ريغ طيبس وجود ياجمال تصور كنيل است، كند احاطه او به بتواند ممكن كه است آن از باالتر يتعال حق ذات گرچه

   .باشد يم ممكن است، صينقا از مبرّا و منزّه و جالل و عظمت اوصاف به متصف و ذات به قائم و يازل كه
  

 كه است يكمال هر فوق و كماالت تمام جامع كه را يذات كنند مشاهده نات،يكا مرآت در اجماالً كه سزد را هيقدس نفوس

  .گرداند يوحدان قتيحق آن متوجه فوراً شوند، اسماء از ياسم متذكر وقت هر لذا . شود تصور
  

 منبعث يصفت هر و يصفت بر داللت  او از ياسم هر . است ممكنه صينقا از مبرّا و منزه و كماالت عيجم مستجمع يتعال حق

  . اوست ذات نيع كه است يكمال نحو از
  

 و كرامت دار بهشت، رايز است ياله درگاه نيمقرب و كانين محل بهشت است؛ موحد عارف و كامل مؤمن گاهيجا بهشت
  . گانگانيب نه است انيآشنا يجا ، يكس هر يجا نه است، ييخدا ةخان افتيض
  
 سرادق به يراه و گشته زنده او قلب محبت، رياكس به و رود حق قيطر كه بپروراند دل در را بهشت يآرزو كه سزد را يكس

  .كند دايپ او عظمت
 

 .است معرفت و مانيا طبق بر بهشت درجات و است، يا فهيطا به مخصوص آن از درجه هر و است يدرجات را بهشت

  » . بِذاته ذاته يعل دلَّ من اي«  ريغ به نه بشناسد حق به را حق كه است يكس گاهيجا بهشت ةدرج ياعل
  

 مرآت در را جالل و جمال آثار و شناسد يم حق به را حق كه رسانده ييجا به را خود تيفعال و نفس قوت كه يكامل موحد

 او ةفعال نفس ةسع در بهشت و است شاءيما فعال او گردد؟ او بر طيمح يا يش است ممكن چگونه كند، يم مشاهده ناتيكا

  .است گرفته قرار
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  . ذهن در آنها ادراك و زبان بر آنها تكرار نه آنهاست يمعان به افتني تحقق ،ياله صفات و اسماء و رحمت از مقصود

  
 در اسم اثر تا باشد داشته يمظهر او اسماء از ياسم هر ديبا يول است، انيعالم و عالم از يمستغن خود ذات به متعال خداوند

  .گردد يم معلوم آن تيخاص اظهار از يزيچ هر كمال رايز . رسد ظهور به مظهر آن
  

  .است كامل انسان كلّ، مظهر  جامع آن و كند كل مظهر ياقتضا اسم نيا پس مباشند، اهللا  اسم ةطيح در ياله اسماء عيجم
  
  . است وجود خزائن عيجم مفتاح و وجود كل مخزن بل ،ينامتناه وضيف و ياله انوار مخزن كامل انسان 

  
 و » والباطن الظّاهرُ « مصداق زين و »واآلخر االَولُ هو «مصداق كامل انسان . است ياله ةفيخل و ياله صفات مظهر كامل انسان

»ويشَ بِكُلِّ هل ءستين ريپذ فنا كامل انسان نيچن است؛ » ميع.  
  

  . ستين يشدن يفان و است هللا با نيمتع انسان كه رايز ندارد، قتيحق جز ينيتع انسان دراصل،
  

 تيوارث و خالفت . نديخدا وارث و فهيخل اءياول حضرات  شان،يا .ابيغ در ند،يخدا وارثان اءياوص حضرات و اءيانب حضرات
  .بودن خدا صفات مظهر يعني

  
  .است انسان به يمنته و انسان از مشتق  نات،يكا و موجودات كل
  

  .است دهينام»  الالهوت يف تياالَحد نُسخَت « را كامل انسان ان،يمتق يموال حضرت
  
 ةنيآئ شان،يا قتيحق و يزلي لم كماالت بروز محل ن ظاهرشا و يلدنّ علم اسرار ةنيگنج باطنشان ، يآسمان معظّم انيشوايپ

  .است يسبحان وجود
  

 يدوم و واقع، ريغ و محال ياول گر،يد مطلب او صفات دادن نشان و است يمطلب يتعال حق صفات نيع به شدن متّصف
  .  واقع و ممكن

  
 متعال خداوند كه طور راهمانيز ست،ين ممكن هرگز حاشا . ستندين يتعال حق صفات نيع به متصف اءياول و اءيانب حضرات

  . است رينظ يب و مثل يب زين صفات ةمرتب در همتاست، يب و مثل يب ذات، مقام در
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  معاد

  

  يروحان و يجسمان معاد-  پنجم فصل
  
  . يابد ت ايح يبسو ممات از و ايدن در ممات يبسو اتيح از برگشتن يعني معاد

  
 . اند هيدهر ةفيطا معاد اصل منكر اما ،يروحان معاد بر قائلند يفيطوا و يجسمان معاد ثبوت بر قائلند انيعيش
 

  .منكرند را اعاده و بعث ، دانسته دهر را صانع و ستندين  قائل را يتيمم و ييمح دهر، از ريغ هيدهر
  

 نيا و است لغو و عبث جزا، و اجرا بال فيتكل مشقّت به قاعيا رايز.  معاد وجوب به كند يم حكم حيصر نظر و ميسل عقل
  . ستين يتعاليبار حضرت يازين يب و حكمت قيال
  

 نهيآ هر نباشد اگر يگريد دار پس ندارد، وقوع ايدن در كدام چيه صاليا و شده متحقق عقاب به ديوع و ثواب به وعده چون

  .است الصدور ممتنع م،يحك الوجود واجب از و  محال عقالً نيا و گردد، باطل ديوع و وعد و عاصل فيتكل
  

 كه نيا و ظلم حصول ديآ الزم نبود، واجب معاد اگر پس است، پاداش مستلزم ف،يتكل و كرده مكلف را عباد يتعال حق

  .  است ياله حكمت از دور خود نيا و شود، لغو و عبث فيتكل
  

 ستين ايدن در راحت نيا و .اوست رحمت قيال نيا رايز رنج، يبرا نه ديآفر راحت يبرا د،يافريب را انسان كه متعال خداوند

 عالم آن در يجاودان و يقيحق سعادت و لذت كه ديبا يگريد جهان پس ، . است الم دفع پندارند، راحت مردم را آنچه و

  .ديآ حاصل
  

 و الموت خَلَقَ ياَلَّذ : « است ابتالء و ن امتحا بلكه ستين پاداش جهان، نيا مرض و صحت و غنا و فقر و رنج و راحت
يالحوه لكُميلُونُ كُمياَ بالً اَحسمع و وز هالغَفُور زُيالع.«  
  

 يراحت و نبوده زوال را او كه يگريد عالم وجود از دهد يم خبر هياله سفراء شاتيفرما و هيقرآن اتيآ و ميعظ عالم نيا انشاء
  .بود نخواهد انقضاء و فيتخف به مقرون هرگز آن نعم و دهينگرد مشوب اسقام و تكدرات به آن
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 ليدل نيبهتر رايز. است  معقول ليدل كمال كردن، محسوس يبرا  قرآن در آنها ت مما و ت ايح و ت نباتا وجود به استدالل
 اءياش عودت تا كند يم   دعوت عتيطب  شگاهيآزما به را معاد منكران ايگو . گردد يمنته حس به كه است آن ينظر و يعقل

  .انديبنما شانيا به را
  

ديوع » ومئذي » و « جنّت » و « جهنّم » و « وعد » و «  » و «  امتيق«  كلمه كه ميكر  قرآن از  هيآ درهر    

 گر،يد ةريكث اتيآ و  شده ذكر »صور نفخ « روز و» تيمي  «و»  ييحي « لفظ و موت از بعد عقاب و حق يبسو رجوع و

  .امتيق وجوب و وجود و عتيطب جهان زوال به دارد داللت
  

  »القَهار الواحد برَزواهللاِ و والسموات االَرضِ رَيغَ االَرض تُبدلُ ومي:« دييفرما يم قرآن
  
 . نيياشراقّ ةفرق و نييمشّائ ةفرق : فالسفه يحكما از اند دوفرقه يروحان معاد بر نيقائل

  
 شانيا  استدالالت البته ناطقه، نفس از شود يم منقطع بالمرّه موت از بعد يجسمان آالم و ذيلذا كه نيا بر قائلندن ييمشّائ ةفرق

 . است باطل

                                                                                                                                                      
 عا به است مختص يمثال قالب يول اند، كرده يمثال قالب با زين يجسمان آالم و ذيلذا اثبات و تجرّد، به قائلند  نيياشراقّ ةفيطا

 . امتيق روز نه برزخ، لم

  
 اعوان انيم چند ستند،هرين او ةمقال به قائل سلف يحكما و علما از ياحد و است باطل زين ييليقل هور جسد به اعتفاد

  .افتي شهرت نياطيش
 

 بدن نيهم با حكمت يمقتضا به نحو همان به هم معاد روز شد، دهيآفر انسان حكمت يمقتضا به مرّه اول در كه چنان

 خواهند شخص اعمال به شهادت مسؤول ديمج قرآن ةفيشر هيآ بر بنا يعنصر ياعضا نيهم و كرد، خواهد عود يعنصر

  » مسؤُوالً عنه كانَ اُولئك كُلُّ الفؤاد و والبصرَ السمع انَّ «شد

  
 جسد به اخبار و قرآن در اصالً و است ديمج قرآن يمعان برخالف نيا شود، ييايقل هور جسد با تكلّمات و محاسبات اگر

  . است شده اشاره» يمثال قالب « برزخ عالم به نسبت اخبار در يول نشده، اشاره ييايقل هور
  

 در است نص كه چنان باشد، يم نيمسلم عداد از خارج آن منكر و اسالم نيمب نيد ت ايضرور از يجسمان معاد به اعتقاد

  . ستين معقول آنها ليتأو كه مهيكر اتيآ
  

 و ايدن زوال بر دارند داللت الًيتأو يبعض و ظاهراً يبعض و نصاً يبعض و التزاماً يبعض و تضمناً يبعض و مطابقاً اتيآ از يبعض
  . معاد وجوب و وجود
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 و او يبسو كرده مفارقت روح تعلق ةاعاد و ابدان بعث و معاد وجوب و وجود بر دارند داللت  زين هيعقل ادلّه تمام

  .باشد يم هيجسم آالم دار كه نار و است هيعقل و هيحس لذّت دار كه بهشت در يو ادخال
 

  . ستين ممكن ، )ص (مرتبت يختم حضرت نبوت و ديمج قرآن قيتصد و يجسمان معاد انكار انيم جمع پس،
  

 نيهم خالص و پاك اعتقاد و است عتيشر و حكمت نيب جمع اهللا، اراده باب از معاً، يروحان و يجسمان معاد بر نيقائل قول
  . است

  
  

 يجسمان معاد رامونيپ شبهات  -  ششم فصل
 

  . است ياصل اجزاء ةاعاد به بعث در اعتبار و گريد ،يفضل اجزاء و است گريد ،ياصل اجزاء
 

 .  هستند او ياختصاص اجزاء دهند، يم ليتشك اتيح ةمرحل نيآخر در را او بيترك و ئتيه اجزاء كه هركس ياصل اجزاء

 

 و كليه و ئتيه همان و وندنديپ هم به موعود ساعت در كه باشند مختلفه اشكال و صور در ولو است بقاء را اصلي اجزاء
   . نديدرآ تحقّق مقام به باز هياول صورت به بيترك
  

  . بيترك نه و عود نه است ابقاء نه را يقبل مراحل بيترك و ئتيه اجزاء يعني ،يفرع اجزاء
  

  يةآ و است مطلق جمع يمعن به لغت در حشر و آنها، فيتأل به است قادر خدا و است فيتأل قابل جسم هر ذرات
  . اجساد حشر بر است كامله ليدل » حشرَت الوحوش اذَا و  «ةفيشر

 

 و العظام يِحي من قُل.  : « ةفيشر يةآ از استدالل آن جواب.  ياصل نه شد خواهد يمثل كند، عود اجساد اگر اند گفته يبعض
هم ييرقُل م اييحياَولَ اَنشأها ي الَّذ ه رَّهم و ول خَلقٍ بِكُلِّ هآنها مثل نه كرد خواهد عود ميرم عظام نيهم كه نيا» مٍيع.   
 
 جسد نيهم با بعث بر دارند داللت گريد اتيآ و »نا مرقَد من بعثَنا من لَنايو اي  : «بعث نزد كفّار زبان از فهيشر يةآ نيا

 . ستين واجب الناس عوام بر رجوع، كنه در آن قيتحق و رجوع و بعث تيفيك دانستن كنيل ،يعنصر

  
 شما فيتكل آن دانستن كه يزيچ ليتحص در را خود ديندازين تكلّف به هرگز : فرموده السالم هيعل طالبياب بن يعل حضرت

  . دينباش معذور تياحد خالق شيپ و ديشو قائل آن خالف بر كه است ممكن رايز ست،ين
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 روح مسئله -  هفتم فصل

  
 در م،يهست شيپ ل سا يس اي ستيب شخص همان كه مينيب يم مثالً م،ينيب يم يت وحد و ثبات خود وجود در ما از كي هر

  . ام افتهين يرييتغ و هستم همان»من« يول رفته نيب از و شده عوض بارها بدن مدت، نيا يط در كه يحال
   

 و اوست روح به وابسته اصل در كس هر تيشخص بلكه ست،ين بدن فقط » من«  دهنده ليتشك و يانسان تيشخص

  . گردد يم محسوب روح يبرا يابزار و آلت بدن
  
  . ست اريبس زين اتيروا و اتيآ از ينقل ليدال مرگ، از پس آن بقاء و روح وجود اثبات ةنيزم در
  
 :نديگو يم روند يم ايدن از كاران بد يوقت  »ارجِعونِ رب قالَ الموت اَحدهم جاء اذا يحّت « كه ديفرما يم ديمج آن قر

 و« ديفرما يم زين و .دهد ينم بدانها يمثبت پاسخ متعال خداوند يول م،يده انجام يكين عمل تا برگردان ايدن به را ما پروردگارا
  .اند زنده فاصله نيا در كه است يبرزخ عالم امتيق روز تا مرگ از پس » بعثُونَي ومِي يال رزخُ ب ورائهِم من
  
  .شود يم ارتريهش و ناتريب كند، يم دايپ يشتريب وسعت دشيد ةمنطق رد،يم يم كه انسان ن،يد يةعال ميتعال طبق بر

 يم داريب خواب از مردند چون خوابند، در اند زنده كه يگاه چند مردم :ديفرما يم )ص( اكرم رسول حضرت كه چنان
  . كنند يم درك بهتر را قيحقا يعني شوند،

 

 به آنها فرق و روح و نفس بودن يكي شود يم معلوم » هيمرض هيراض ربك يال يارجِع المطْمئنَّه النَّفس تُهاياَ اي « فهيشر هيآ از

 دهيبر بدن از او تعلق چون و شود يم دهينام نفس اوست، يمرب و بدن عالم ريتدب به مشغول كه يمادام است، حالت ةمالحظ

  . شود يم دهينام روح شود،
  

 بدن در شيخو نفس به و ات،يجزئ و اتيكل از معقوالت ادراك اوست شأن از كه فيلط ينوران طيبس است يجوهر نفس

 متألم و خود ميمال به است ملتذّ و نما، و تحلّل از است يمبرّ و اغتذاء از است يغن و آن، در است متصرف و است حاصل

  .خود مينامال به است
  

 كه ينحو به اوست، خود قتيحق و ذات يهركس نزد اءياش اوضح رايز ست،ين برهان و ليدل به يمحتاج چيه نفس اثبات

  . بود نتواند غافل خود از اما شود غافل زيچ همه از يگاه است ممكن
  
 يماورا نفس تيخاص پس .تر مستعد را استفاضه و تعلّم و شتريب را او ست ايك و فهم تر، مستجمع آداب و علوم را كه هر

  .است جسم تيخاص
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 و شود، تر فيضع يمعان نيا حصول از نفس يول شوند تريقو شهوات مالبست و يماد ذيلذا ادراكات از يجسمان يقوا
 شود ظاهر او از حيصر معقوالت و حيصح يها يرأ بود، دورتر شهوات مالبست و يويدن لذات ممارست از نفس كه چندان

. 

  
 ادراكات از نفس و رد،يپذ ضعف خود ضد از و رديگ قوت خود جنس از زيهرچ رايز ،يجسمان نه بود جسم نه نفس

 .گردد يم تريقو آنها از اجتناب به و شده فتريضع اتيجسمان

  
  . آالت به او تصرّف و است او ذات به نفس ادراك

  
  .است مجردات ةخالص بوده، مجرّد زين تيماه از است، مجرد كه نيا بر وه عال انسان ناطقه نفس

  
 ريسا اول ،يجسمان كالبد و يماد نظر از يول است موجودات ريسا و واناتيح خلقت بر مقدم ها انسان روح خلقت

  . ن انسا بعد هاند شد خلق موجودات
  
 بوده ارواح تياشرف حسب بر خلقت در تقدم يعني شده، خلق اشرفند كه ييها انسان روح اول زين ها انسان ارواح خلقت در

  .  است
  

 مجرد اتيح و بوده ذر عالم اي ارواح عالم ،دريماد كالبد در شدن دهيدم ةمرحل تا و شده خلق خلقت، بدو در ها انسان ارواح

  .گردد خلق هنگام آن در شخص هر روح شود، يم دهيدم نيجن در روح كه يماهگ چهار موقع در كه نيا نه اند، داشته
  
 .است محكوم است، مجردات از روح كه فيشر ثيحد آن مقابل در روح و نفس شيدايپ يچگونگ مورد در اقوال ةهم

 
  . است ياله ةخالق علم همان روح » يرب اَمرِ من الرُّوح قل«   هيآ:ودر است آمده علم يمعنا به ديمج قرآن در روح

  
  : نديگو تناسخ اهل

 از است عبارت دوزخ و خود، كماالت به نفس ابتهاج از است عبارت بهشت و بدن، از نفس مفارقت از است عبارت معاد 

 اوساخ و رسد يم كمال حد به مراتب نيا در او عذاب كه مورچه بدن به رسد يم تا وانات،يح بدن به يانسان نفس انتقال

 خود را نيد يوضرور يجسمان معاد شانيا انكار نيا. عقول، عالم به شود يم متّصل بعد و گردد يم ليزا او از لهيرذ صفات

  . شانيا ضاللت و كفر بر كند يم داللت
  

  .باشد » منثُوراً هباء « هرچند است يباق عنداهللا بلكه شود، محال آن ةاعاد كه شود ينم صرف معدوم جسد، متفرق اجزاء
  

 عالم و قادر متعال خداوند و است ياله قدرت به متعلق بود، الوجود ممكن آنچه و است ممكنات از متفرقه اجزاء كردن جمع

  .ممكنات ةهم بر است
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 است، مسالك و فرق يبرخ بحث موضوع كه تكامل ريس و هيتصف و هيتزك يبرا جهان نيا به رجعت و ارواح تناسخ يةنظر

  . است رممكنيغ تكامل يبرا عالم نيا به برگشت و ستين حيصح
  

  . ستين خواص يبرا آنها يط البته كه است يمنازل هم يويدن ت ايح از بعد ها انسان تكامل يبرا
 
 يم لينا وصال به فاصله بال مرگ از پس است، شده حاصل هيتصف و هيتزك ايدن نيا در شانيبرا كه مانيا اهل از عده آن

  . گردند
  
 راه سر در جهان نيا از بعد كه است يمنازل در آنها يابد تكامل اند، نكرده يط را هيتصف و هيتزك مراتب كه يعاد افراد يبرا 

 .است نموده يطوالن را راه و گرفته قرار وصالشان

  
 افراد اتيمعنو تيتقو يبرا كه هست ايدن نيا به برگشت امكان هم باز فوت از بعد است، آزاد روحشان چون نيمخلص يبرا

  . شوند وارد كمال مراتب يط يبرا ايدن نيا در كه ندارند اجياحت آنان خود يول كنند، يم ريس جهان نيا در گر،يد
  

 عصر يول حضرت بخصوص و السالم هميعل نيمعصوم حضرات مخصوص اصل، در مختلف ل اشكا و صور به شدن ظاهر

 .دارند كامل قدرت مختلف، اشكال جاديا در لحاظ نيا از خداست، قدرت مظهر آنان قدرت چون رايز . است السالم هيعل

  
 و موجودات قيحقا معرفت به توجه قوه نيا هرگاه كه است ناطقه ةقو جهت به دارد، ازيامت نفوس ريسا به كه يانسان نفس
  را او ديدرآ تصرف مقام به عقل نيا چون و نامند » ينظر عقل« را او ، اعتبار نيا به باشد، داشته معقوالت اصناف به احاطه

  .خوانند »يعمل عقل«
 
  .معقوالت عالم در است نفس جوالن تفكر، اي وهم يول محسوسات، عالم در است نفس ريس ال،يخ
  
 . است يواقع ارزش يدارا فكر يول است، معقوالت از بدور و نبوده يواقع ارزش يدارا اليخ

  
  شود اديز اي و كم تواند يم قوه نيا است، ارياخت ةقو همان متصرفه ةقو
  

 خواهد يقو ،ابدي يفزون حافظه ةنيخز به آن ليتما اگر و گردد يم فيضع شود، اديز اليخ ةنيخز به متصرفه ةقو ليتما اگر

 .شد

  
 . نامند متفكره حافظه، نهيخز در را آن نوسان و نديگو لهيمتخ ال،يخ نهيخز در را متصرفه ةقو جوالن

  
 نهيخز در متصرفه ةقو شتريب نوسان و دهد، يم شيافزا اتيماد به را انسان رغبت ال،يخ نهيخز در متصرفه ةقو شتريب جوالن

 .گردد يم اتيمعنو به انسان وافر رغبت موجب حافظه،
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 سه نيا ةواسط به . ابدي يم زيتم ريغ از ه،ينطق و هينظر عاقله، : از عبارتند كه گريد ياصل ةقو سه ةواسط به انسان قتيحق در

 .دهد زيتم مفاسد از را خود يمعنو مصالح تا امور عواقب يسو به نظر و قيحقا ادراك است قوه

  
 يم كينزد مجرّده عقول عالم به را يآدم كه است يعقل و يعلم قيدقا و قيحقا ادراك و دارد هيذات تيمطلوب هيعقل علوم
 .سازد

  
 كار به را يباطن عقل و نپرورد را يملك اي يانسان نفس يكس تا چه، .برند يم كار به را يباطن عقل ق،يحقا درك يبرا بزرگان

 .ماند خواهد اول قدم در همچنان دهينرس قتيحق به ندازد،ين

  
 » .يوانيح نفس «يگريد و » ناطقه نفس «يكي : است مخاصم و مخالف ةقو دو اي عنصر دو از مركب انسان

  
 كشد خود طرف به را يوانيح نفس كه است موظّف بلكه كوشد يم شهيهم دارد، ارتباط يملكوت روح با شتريب كه ناطقه نفس

  . كند خود اوامر رويپ را او و برد كار به خود مقصد به دنيرس راه در را او يروهاين و تيماه و
  

 و تيترب را آنها تا است شده فرستاده يانسان تن ن كنا سا به است، ملكوت عالم سلطان كه يملكوت روح طرف از ناطقه نفس
 . كند تيهدا

  
 . ندياو كرانيب ةاشع ناطقه نفوس و است يمعنو آفتاب ةمنزل به يملكوت روح

  
 . است شده ذكر جمع ةغيص به شتريب نفس كه يصورت در آمده، مفرد ةغيص به روح ديمج قرآن در

  
 يم برگ هزار هزاران يدارا شاخه هر و شاخه هزار يدارا كه عرش ريز است يدرخت اريبس اتيروا به بنا كه» يالمنته سدره «

  .يملكوت يعلو روح وجود از است يرمز باشد،
  

 .است ن كامال و عارفان ريس ةدرج نيآخر ،يالمنته سدره مقام

  
 انوار مانند اند، شده دهيدم شرع اصطالح به و اند آمده فرود ابدان نيزم به يملكوت روح يعني خود منبع از كه ناطقه نفوس

 برداشته گانه سه ديموال از آن ةمركب عناصر و هستند يوانيح نفوس يدارا ابدان چون يول كسانند،ي آمدن فرود وقت در آفتاب

  .متفاوتند تيماه و استعداد ثيح از رو نيا از ، شده سرشته و
  

 مادون جماعت وهمرنگ شوند، يم يوانيح نفس مغلوب گشته غفلت ر دچا خود مخصوص يكشورها در ناطقه نفوس اكثر

 .گردند يم خود
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 عالم به مربوط و تر كامل نفوس از مرتبه در و ذات در است، ناطقه نفوس بزرگ اريشهر كه فعال عقل اي يانسان جامع روح

 . است تيربوب و امر

  
 را انسان تن و آمد فرود كيتار عالم به نور عالم از و نمود خود يطوالن سفر و ريس به شروع ناطقه نفس كه يروز از
 نفوس از ياريبس يحت ،  كرد فراموش كم كم را خود ياصل موطن و مبدأ و رفت فرو ظلمت در غالباً داد، قرار خود منگاهينش

 !اند گشته قانع و يراض خود تيماد به امروز ناطقه

  
  . است يخواص يدارا هم باطن ةديد است، يخواص يدارا يظاهر ةديد كه همچنان

  
 و يمعنو خواص يقوا اديازد نسبت به ق،يحقا اصوات استماع از او يبرخوردار و بواطن و قيحقا نشيب از انسان تمتع

 . است يماد خواص يقوا كاهش

  
 . است غالب ظاهر خواص يقوا بر ياندك باطن رتيبص خواص يقوا كه است يا مرتبه در ملهمه نفس

  
 خواص يقوا در كامالً ظاهر خواص يقوا يعني رد،يگ يم خود به يملكوت حالت قالب كه است يمقام در ملكوت ادراك

 . است دهيگرد مستهلك باطن

  
 تيمركز يعني است، گريد قالب به مربوط نبوده بشر يماد قالب است، ن آ به مربوط يطن با تيرؤ كه يتيمركز ،يكل بطور

  .  است يمثال قالب در استعداد نيا
  
 مربوط آن گريد ةقو چهار يول است، يمثال قالب هم و يماد قالب به مربوط هم مشترك حس تنها ،يباطن پنجگانه حواس از

 .است يمثال قالب به

  
 يادراك نيچن باشد، يقو او ادراك تنها و بوده هيتزك فاقد كه يكس اما است، سريم روح يبرا ندهيآ و حال و گذشته زمان درك
 . ندارد دنبال به يكماالت او يبرا

  
 و ارشاد يستگيشا آن، نيحائز تا ستين بودن موحد و پاك و كمال و لتيفض عالمت يتنهائ به يطن با ديد قدرت

  . باشند داشته يشوائيپ
  

 مطلع افراد حركات از و شنوند يم شود، انيب آهسته بطور ولو را يكالم و ننديب يم را دهيبع ت فا مسا شهيهم نيد بزرگان

 را فرد قصور اشاره و رمز قيطر به يمقام در هرچند ند،ينما اظهار صراحت به كه باشند نداشته تيمأمور بسا چه اما هستند،
 .كنند يم گوشزد او به
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 و رديگ خود به يملكوت و يجبروت حالت و گشته فيتلط يداريب حال در يماد قالب كه دارد امكان ،ياله درگاه نيمقرب يبرا
 باالتر زين االرض يط از شدن يملكوت و فيتلط نيا اثرات است ممكن يحت. كند دايپ زين ريس مكان، و زمان به اجياحت بدون

  .شود يمنته يسماو ريس به شده
  
  

 يصغر امتيق ، موت  -  هشتم فصل
  
  

 .آن شدن معدوم نه اتيح صفت از است يح وجود شدن يخال اي ، است اتيح صفت ةازال آن و خداست مخلوق موت،

  
 عمر مكث، مقدار نيا و دينما يم  مكث يكبر ام بطن ا،يدن در و شده منفصل يصغر ام بطن از يمراتب يط از بعد انسان

  .اوست يويدن
  

 تينها بال او آخرت عمر كنيل ستين داريپا زين او يويدن عمر نيهمچن است، اوست ام بطن عمر ماه نه حدود در كه چنان
 .است

  
 لتَبلُغُوا  -دوم.  طفالً خرِجكُمي - اول :ديآ يم وجود به هيكون استحاالت اختالف از كه است مرتبه سه شامل انسان يويدن عمر

 .  وخاًيشُ لتَكُونُوا  -سوم.  اَشُّدكُم

  
 تياضيف و بودن ديمف مراتب بر و افتهي شيافزا يمعنو و يروح حركت ژهيو به تيفعال سطح رود، باالتر اتيح ةدرج هرچه
 . شود يم افزوده

  
 كم نيريسا و خود به نسبت او يمعنو منافع ژهيو به ،يفرد نيچن يوجود منافع است، معرفت و مانيا اي و علم فاقد كه يكس

 . است زيناچ و

  
 ست،ين ريپذ امكان يواقع توبه بدون آن اءياح و مرده است، كار تيمعص كه يقلب

  
 در كنند، يم اءياح را نفوس و زنده را قلوب خود ريتقر و قلم با و هستند، نفس هيتزك صاحبان كه ،ياله انيمرب و نيمعلّم

 . باشند يم خداوند ييمح فيشر اسم مظهر قتيحق

  
 وحشت آن اوضاع و يويدن اتيح از و دارد االنام لق خا لقاء به تمام ق اياشت و رغبت و ليم ه،ياصل هيفطر يمقتضا به انسان

  . دارد
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 يقيحق لذت را يويدن لذّت است، يقو شانيا هياصل يقوا كه آنان كنيل دارد، مكروه را مرگ ه،ياصل يقوا ضعف اثر در انسان
  .شمارند يم هياصل ذيلذا وصل و حصول علت گانهي را مرگ و نخوانند

 
 . باشد يم انسان مصداق ،  است روح ظرف و مدخول كه محسوس كليه نيا كه معتقدند حق قيطر يعلما

  
 و روح را معرفت اهل و است علم يقيحق راحت پس . بود جهل يقيحق رنج و برهند رنج از كه است آن يقيحق راحت
  . ديآ حاصل علم از يراحت

  
 نفس مفارقت ،يعيطب موت به و اند خواسته شهوات اماتت ياراد موت به . يعيطب يگريد و ياراد يكي : است نوع دو مرگ

 . بدن از

  
 ياراد اتيح به و مشارب، و كل ما به مشروط يويدن يفان اتيح ،يعيطب اتيح به . يعيطب و ياراد : است نوع دو زين اتيح
 .اند خواسته يابد  سعادت و يجاودان يبقا ،

  
 پاكان ارواح مخالطت و يخداوند جوار و يملكوت عالم به ابد،ي يخالص بدن يظلمان جوهر از روح فيشر جوهر چون

 .ابدي نجات آفات و اضداد از ده،يرس

  
 خود يبرا و داند يم ياثر منشأ را خود كه است معلوم است، متأسف و خائف امالك و اموال و اوالد فيتخل از كه يكس

  . اوست قدر و قضا و متعال خداوند به ينادان و جهل نيا پندارد، يم شانيا قدرت و ثروت اي گرانيد عزت در يتيمدخل
 

 . است مهربانتر شانيا به او از مرتبه هزاران كه سپارد يم خدا به را خود اليع و اهل عاقل شخص

  
  . دارد مكروه را مرگ لهذا داند، يم صعب را ايدن ذيلذا از برداشتن دست انسان

  
 .كنند اءياول مكتب از معرفت اخذ ديبا را، يابد سعادت طالبند كه آنان

  
 ةنام در حسنات قدر آن قبر، به دخولش آخر تا او مرض اول از نباشد، اش ذمه در يواجب حقوق و الناس حق اگر مؤمن
 . ديآ ينم شمار به كه شود يم ثبت او اعمال

  
 . م ظالّ از است دنيكش انتقام و انيعاص بر است غلبه و قهر و ،  نيمؤمن بر است ياله يها نعمت ةجمل از موت

  
 . است شده زل نا اريبس اتيآ باب، نيا در و االرواح قابض به كردن اعتقاد است واجب

  
 ، است شده داده رسل به يبعض در و الموت ملك به يبعض رد و خداوند خود به روح قبض نسبت اتيآ يبعض در كه نيا
  . ندارند گريكدي با يتناف نسبتها نيا
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 و او اعوان و الموت ملك ينف كنيل كند، يم روح قبض او امر به هم االرواح قابض و است عالم خداوند تيمم و ييمح
 .است اهللا كتاب مخالف بوده كفر گر،يد يقوا و يبدن يروين كاهش به آن ليتأو

  
 . سهولت در نه و ت شد در نه ستين واحده نسق به فجار و كفّار روح قبض

  
 . باشد شخص اعمال و اعتقاد مناسب كه يصورت به گردند متصور او اعوان و الموت ملك

  
 اگر كه يبطور د،يآ يم صورت حسن در االرواح قابض باشد، داشته لقاءاهللا به ق اياشت و بوده حسنه اعمال حب صا مؤمن اگر

 . كند يم تيكفا را او االرواح قابض صورت يتماشا لذت نباشد، يلذت چيه موت وقت در را مؤمن

  
 يعذاب چيه موت وقت را شخص آن اگر كه ديآ يم يصورت در االرواح قابض باشد، خدا از معرض و فاجر و كافر ياگركس
  .است بس را او االرواح قابض صورت دنيد نباشد،

  
 سعادت به نمود ليفضا كسب عالم نيا در اگر ست،ين عمر كي از شيب او يزندگ يةسرما ايدن نيا در كه بداند ديبا يهركس

 . شد خواهد فائز يابد

  
 مرا گريد روز كي الموت ملك يا : ديگو كند، مشاهده را مرگ اهوال و الموت ملك يعصا ةبند چون كه آمده خبر در

 مهلت مرا ساعت كي :ديگو .شد يسپر تو عمر اميا :ديگو الموت ملك . آورم يجا به يصالح عمل و كنم توبه تا ده مهلت

 كه دينما يرو آن را او حسرت و ندامت از وقت نيا در . نماند چيه و ديرس انيپا به تو عمر ساعات : ديگو الموت ملك ده،

 .است خارج انيب زيح از

  
  لحظات آن از تواند يم دل داريب هر كه است، يمتجل  هياله هيعال ميتعال كه يلحظات و عصر آن به توجه كمال»  العصر و« 

 . برسد مطلق كمال به و شده برخوردار

  
 لياص جوهر و ديآ يم تيفعل مقام به يانسان يعال ياستعدادها نيتريعال كه يزمان آن ياعال عظمت بر است سوگند »والعصر«

 .شود يم بارور او يانسان

  
 افكند، ينم ضاللت به را خود هرگز و دهد يم انجام را محاسبات نيتريعال برهاند، ايدن بند و ديق از را خود بتواند انسان اگر

  
 باشد، اءياشق از اگر و بهشت يها باغ از است يباغ او قبر باشد، سعداء از  اگر . شود يم برپا امتشيق رفت، ايدن از كه يكس

 . دوزخ يازگودالها است يگودال او قبر

  
 خود و ميبكش بطالن خط نفس يها خواسته به مييايب باشد، يتقو از پودش و تار كه ميكن جان بر را يلباس مييايب

 . ميبرهان ها شقاوت بست بن از را
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 .است يباق زين آخرت در ا،يدن بر عالوه آن زشت آثار لكن گذارد، يم همه ايدن لذات خدا به سوگند

  
 .ردي پذ يم انيپا مرگ دم در است، مرگ دم تا اكثر حد ،يماسو به نسبت ما ةعالق و عشق خدا به سوگند

  
  .وستنديپ دوست وصال به عاقبت و ، نشستند داريد ةوعد انتظار به ستند،يز يازل محبوب ادي به كه يكسان حال به خوشا

  
  

   برزخ مقدس عالم  -  نهم فصل
  
 و مهد به فيضع اطفال مانند است محتاج كه يحال به يحال از ريتغ قابل و فيضع او موجودات و ناقص است يمحل ايدن

  .آورند زمان به آن از ريتعب كه يمرب و هيدا به است محتاج و آورند، مكان به آن از ريتعب كه گهواره
  
 .است نقصان كمال و ضعف تيغا در ايدن نيا زمان و مكان 

  
 و انقضاء را آن مكان و زمان و تضار از مبرّا و تفاسد از معرّا و يقو آن موجودات و مستقل و تام است يمحلّ آخرت،
 . ستين انتها و احتجاب

  
 قرار يجاودان نعمت آن مسافت را» برزخ « عالم خداوند و يمسافت يط به است موقوف بقاء، عالم به فنا عالم از كردن كوچ

 . است داده

  
  . است تكلّم بر قدرت و اتيح مستلزم جواب و سؤال و برزخ، عالم يعني قبر سؤال بر اعتقاد است واجب

  
 آن نه .است رياخ قسم نيهم قبر فشار و ياصل قبر از منظور و است، جواب و سؤال مقام در شده فيتوق روح كه يمحل قبر

 . يظاهر قبر

  
 قُتلُوا نَيالَّذ تَحسبنَّ ال و«   فهيشر يةآ نيا جمله از است اريبس ات،يآ از مرگ از بعد كفّار بيتعذ و نيمؤمن التذاذ بر دالّه ادلّه

  ».ربهم عند اءياَح بل اَمواتاً اهللاِ لِيسب يف

 را روح كه نيا بر ياجمال اعتقاد .ستين واجب آن دانستن است؟ چگونه برزخ عالم در روح ادراك تيفيك كه نيا در كالم اما
  . كند يم تيكفا است، يروحان عقاب و ثواب برزخ لم عا در
  

 .شود يم برزخ مقدس عالم وارد عقبات ريس از پس و دينما يم ريس يعقبات يماد كالبد از خروج از پس انسان روح
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 يمثال قالب همان با و كند يم ريس يعقبات يمثال قالب در و شود يم يمثال قالب داخل يجسمان كالبد از خروج از پس روح
 .شود يم حكم صدور و جواب و سؤال منتظر شده برزخ عالم وارد

  
 صدور و جواب و سؤال افراد از يبرخ.ابدي يم انيپا يمدت اندك از پس حكم صدور و جواب و سؤال ارواح از يبعض يبرا

 آنان حكم صدور و جواب و سؤال ،يتعال حق يايعل تيمش به بنا ارواح از يبرخ . ابدي يم انجام يدراز مدت در حكمشان

 .ابدي يم انجام يطوالن اريبس مدت در

  
  .است متنعم اي و اعراف مقام در اي است محبوس اي روح حكم، صدور از پس

  
 :قسمند چند نيمحبوس

 نيا از يدراز مدت از پس ارواح از يقسم . شوند يم اعراف مقام وارد افتهي نجات يمدت اندك از پس نيمحبوس از يقسم
 ينجات آنها يبرا يطوالن اريبس مدت از پس كه هستند ارواح از يقسم .شوند يم اعراف مقام وارد شده خارج تيمحبوس
  .عذابند و حسرت آتش در امتيق اميق تا كه هستند ارواح از يقسم اما . شوند يم اعراف مقام وارد شده حاصل

 
 :قسمند چند اعراف اهل

 نجات يدراز مدت از پس دارد امكان آنها از يبعض . شوند متنعم افته،ي نجات يمدت اندك از پس دارد امكان آنها از يبعض

 امكان يبعض . شوند متنعم شده حاصل شانيبرا نجات يطوالن اريبس مدت از پس دارد امكان يبعض . شوند متنعم كرده دايپ

 .بمانند يباق اعراف مقام همان در امتيق اميق تا دارد

  
 :قسمند چند زين نيمتنعم

 .هستند متنعم برزخ عالم جنت ياعال ةمرتب در آنان از يبرخ . هستند متنعم برزخ عالم جنت يادنا ةمرتب در آنان از يبرخ

 .هستند متنعم برزخ عالم جنت ةمرتب نيتريعال در يبرخ

  
 .ستين ريپذ ن امكا باشند، يها مرتب هر در نيمحبوس ارواح احضار اصوالً

  
 . متبرّكه اميا و ياليل در آنهم آنها، ةهم نه است ريپذ امكان آنها از يبرخ احضار اعرافند، مقام در كه يارواح

  
 ينم يظاهر دگانيد را يملكوت اي يمثال قالب .شود يم حاضر يملكوت قالب اي يمثال قالب با است اعراف در كه يارواح
 .شود يملكوت قالب به ليتبد يحد تا جسمش و برسد اتصال از يمقام به ديبا كننده احضار لذا ند،ينما مشاهده توانند

  
 با تواند يم طيشرا حائز فرد اوقات اكثر . است آزاد شهيهم آنها روح هستند، برزخ جنّت عالم ةمرتب نيتريعال در كه يافراد

 .آورند فيتشر هم يجسمان كالبد در آن، از باالتر و يمثال قالب در توانند يم زين آنان و رديبگ تماس آنها
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 فقط اعرافند، مقام در كه يارواح رند،يبگ تماس توانند ينم هم آنها خود است، محال آنها احضار كه طور همان نيمحبوس

 يم كنند، اراده موقع هر نهيمع اوقات در هستند، يخ برز جنّت يادنا عالم در كه ييآنها اما . دارند تماس ةاجاز آنها از يبعض
  . ننديبب را نظرشان مورد فرد و نديايب يمثال قالب همان در توانند

  
  . ستين ريپذ امكان هيتصف و هيتجز بدون ءيش هر ةديچك و جوهر يةته
 

 زين يمعنو و يطن با عوالم جوهر حصول يبرا است، الزم هيتصف و هيتجز يظاهر اءياش جوهر ليتحص يبرا كه همچنان
 .است يضرور هيتصف و هيتجز

 

 . بازماند خود يملكوت اتيص خصو اظهار از روح ،يخاك جسم ةغلب اثر در

 

   خود به مانيا اي كفر رنگ كه است هيعقالن با هينفسان اعمال از آن رنگ و دهيآفر رنگ يب را روح يتعال حق
. رديگ  

 ةجينت در حال سه هر حصول . نباشد موحد كه نيا اي ناقص موحد اي باشد كامل موحد كه دارد امكان يخاك قالب در روح
  . است هيتزك عدم اي ناقص يةتزك اي كامل هيتزك
 
 از يمجاز جينتا با توأم يقيحق جينتا تواند يم و است سريم يآزاد روح يبرا يا اندازه تا ناقص، يةتزك ةجينت در

  د،ينما حاصل اتيماد و مجردات عالم
  
  . دينما حاصل يرحمان و يمعنو ، يمعن تمام به يجي نتا مجردات عالم از تواند يم و است آزاد روح كامل، يةتزك ةجينت در
  

  ستين سريم فشار بدون باطن يةتصف و هيتجز بخصوص باطن، و ظاهر يةتصف و هيتجز
  
 اي يجسم يخارج و گانهيب اجزاء غلبه، اثر در كه است ييروين از عبارت است، هيتصف و هيتجز ةليوس كه فشار قتيحق در 

 در روح به وارده فشار . گردد آشكار ياصل جوهر و تيماه عوارض، آن رفع با تا بردارد انيم از و كرده يخنث را يموجود

  .است آن يةتصف و هيتجز يبرا زين گريد عالم
 

 تكامل، مراحل يط يبرا مرگ از بعد اند، نپرداخته اعمال ذمائم و اخالق رذائل از خود نفس هيتصف به ايدن دار در كه آنان

  .هستند آخرت عالم زين و برزخ عالم يعني قبر فشار تحمل از ناچار
  
 . است آنان يويدن يمايس از تر زشت اريبس بوده يماد عالم ماوراء ، نيمحبوس صورت و مايس

  
 يبايز صور با شده برطرف يكلّ به يروح و يجسم امراض ،يريپ . است يماد عالم ييبايز ماوراء نيمتنعم صورت ييبايز

 صورت ييبايز .ستين آن با سهيمقا قابل هرگز شود تصور يوجاهت هرگونه كه هستند بايز يها انداز به هستند؛ آراسته عمل

  .است عملشان ييبايز آنان،
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 . است باالتر او يانسان وزن مراتب باشد، شتريب فروزان گوهر دو نيا از هرچه انسان ةبهر

  
 است يبدن برد، يم گريد نشئه به خود با كه را يبدن و شود يم ختهيبرانگ شيخو عمل و علم صورت به ن انسا گريد نشئه در

  » اآلخرَه مزرعه ايالدن «است كاشته دل مزرع در كه اند ساخته ييها تخم را بدن آن . است ساخته او خود كه
  

  . است شيخو بذر و مزرعه و زارع يهركس
  

 و زشت از او نانيهمنش و گردد يم جدا او از مرگ موقع در انسان ياعتبار انتسابات ةهم و است خود ريغ از يجدائ موت،
  . اوست افعال و اعمال اتيغا  گر،يد نشئه در با،يز
  

  . است شده غرس انسان نفس در سعادت اشجار ةشير كه گفت توان لذا و اوست نيقر همواره انسان اعمال باطن
  
  .رديگ قرار آن يزمان طول در تا باشد ايدن از بعد آخرت كه نيا نه است موجود جهنم و بهشت اكنون هم

 

 « است حق وزن امتيق روز پردازند، يم خود يانسان وزن ةمحاسب به روز هر حساب، روز از قبل كه آنانند ياله مردان

 .است انسانها اعمال موزون و » الحقّ ومئذي والوزنُ

  
 عمل آن در كه ستين قدرت آن را او گريد و شود يم بسته او حساب دفتر شود، يم ميتسل تيربوب درگاه به جان كه يموقع

 .شود ينم بسته فرقه شش حساب دفتر استثناء اما د،ينما ثبت يكين

  
 كه اند گذاشته ادگاري به يكتب خود از كه هستند ييعلما و دانشمندان شود، ينم بسته حسابشان دفتر كه يافراد جمله از

 زين عالم آن خود و باشد اخالص با و حق يرضا به ها نوشته آن كه يشرط به البته. باشد جامعه ارشاد موجب

 .شود ريخ به عاقبت

  
 و افراد آن و دهد، جامعه ليتحو نموده تيترب برجسته افراد كه است يدانشمند شود، ينم بسته حسابش دفتر كه يگريد فرد

  . باشند تيهدا و خدمت مشغول جامعه در شاگردان
 عمل يب عالم بد يبو از زين دوزخ اهل و نكند، عمل خود علم به كه است يعالم آخرت، و ايدن در مردم نيبدتر و نيرتريشر

  !شوند يم يمتأذ
  
 يسهم كنند، قيحقا ليتحص بنا آن در قدر هر كه اند گذاشته ادگاري به يريخ يبنا خود از پس كه هستند يكسان گريد ةفرق
  .ديآ يم شمار به زين تيمعص  نه گر و است شرط اخالص اعمال نيا ةهم در اما .رسد يم آن يبان به هم
 
 :از عبارتند شود،ي نم بسته حسابشان دفتر كه گريد ةفرق سه

 انحراف موجب و دينما گمراه را جوانان كه يكتب هاند، گذاشت يباق مضلّه كتب خود از ممات اي اتيح حال در كه يافراد

   .دينما مبتال عاقبت سوء به را آنان شده مردم
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 يبنائ كه هستند يافراد گريد ةفرق باالخره و شوند، خود شاگردان يگمراه موجب كه هستند يدانشمندان و علما گريد ةفرق

  . است كيشر آنان انحراف و گناه در آن يبان كه رد،يگ انجام فجور و فسق آنجا در كه باشند ساخته
  
 فيرد در مبادا . ديبرآ توبه مقام به كه است نيا ياول و باشد خود اعمال مراقب كمال، حد در يهركس است يباق فرصت تا

  .رديگ ينم قرار عفو مورد هرگز بدعت گناه كه باشد بدعتگزاران
  

 مقام در است ممكن چگونه شده، آن امثال و بدعت نفس، قتل ،يشرابخور زنا، بمانند حيقب و عيشن اعمال مرتكب كه يفرد

  !است نموده جاديا يريخ يبنا اي نوشته يارشاد اوكتب كه شود نيا به ليتبد مثالً!شود؟ حسنات به ليتبد ئاتيس نيا توبه
  
 ستند،ين الزم طيشرا با توأم چون اما دارند، حسنه صورت ابتدا از كه شوند يم حسنات به ليتبد يئاتيس آن تنها توبه مقام در

  .شوند يم محسوب ئاتيس فيرد در
 
  .است قبور اهل ارتيز و اموات به توجه ن،يد مهم ميتعال جمله از
  

  . است غرور دار لذات به عالقه كاهش و يدلسرد موجب و دارد يقيعم اثر مرگ تذكر در گورستان به رفتن
  

 به توجه كمال مسلمان، فرد هر يبرا ضيفرا از يا ضهيفر لذا . ديرس نخواهد كمال و سعادت به مردگان، به اعتنا يب فرد

  . است درگذشتگان
  
 كه يتيموفق هر و ارند،ياخ و ابرار و اءياول و اءياوص و اءيانب حضرات دارند، يبزرگ حق مانيا اهل ةذم بر كه يافراد ةجمل از

  .هستند ميسه آن در زين آنان شود، حاصل نيمؤمن يبرا
  
 يم آماده كه جا آن تا افتهي شيافزا شقاوتشان مؤمن، افراد ةمشاهد و قيحقا دنيشن محض به كه هستند يافراد آخرالزمان در

  !ندينما يم زين مباهات و فخر آنان بردن نيب از در و ببرند نيب از را ياله مردان شوند
 

 بر ات،يآ دنيشن محض به زين يعقب دار در شود،ي م افزوده شقاوتشان بر ياله اتيآ استماع محض به ايدن دار در كه يافراد

  .شود يم افزوده عذابشان و عقاب
  
  

  مرگ از بعد تكامل ريس  -   دهم فصل
  
  : انسان يوجود زل منا
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 .بود خود كور مذ و ذاكر نه و داشت يشعور خود يهست بر نه بود، خدا علم در يمعلوم ابتدا انسان . است عدم حالت - اول

 و آمد ديپد خود يهست بر يشعور را او وست،يپ ارواح عالم در عدم كتم از چون يعني ارواح، عالم در موجود حالت - دوم
  .شد خود مذكور و ذاكر
  » .يروح من هيف نَفَخت و«  لب قا به روح تعلق - سوم

  » . الموت ذائقَه نَفسٍ ُّكل « قالب از روح مفارقت - چهارم
 » . مرَّه اَولَ اَنشَأها يالَّذ هاييحي قل«   قالب بر روح ةاعاد - پنجم

 

 از و شده متصرف يخداوند خالفت به و كند ريس را ياخرو و يويدن شهادت، و بيغ عوالم كه است آن در انسان كمال

  .گردد برخوردار استيمه جهان دو در كه ييخدا  تنعمات انواع
  

 ادامه انسان يروح ارتقاء و تكامل آن هر در كه است نيا آن، ةالزم و باشد شته دا مظهر ياله صفات كه است واجب اساساً

 . نباشد محدود و داشته

  
 تكامل آن از يناش ثمرات و يمعنو سرور كه دارد امكان و شود يم محدود زين آن ثمرات و جينتا شود، محدود تكامل اگر

 . رديپذ نقصان

  
 آن هر شييبايز است، خالق آثار از ياثر كه زين بهشت و ابدي يم شيافزا ييبايز آن شود، يم يمتجلّ ياله ييبايز كه لحظه هر

  . است شيافزا به رو
 

.  شود يم افزوده او ةجلو بر وستهيپ نبوده كنواختي شيمعنو جمال است، ياله صفات و اسماء ياعال مظهر كه كامل انسان
 ندارد، انتها او ادراكات يترق و ستين محدود انسان تكامل نيبنابرا

  
  .ديآ حاصل را او وصال و رسد نيقيال حق ةدرج به مانشيا و نانياطم ةمرتب به انسان نفس كه نيا از است عبارت تكامل

 

 ايدن در كه يقيحقا و است تكامل سبب و علت اند، دهينرس نيقيال حق هم از باالتر و نيقيال نيع ةمرتب به كه آنها يبرا موت
   است متفاوت آنان يتكامل ريس سرعت يول .رسند يم تكامل به و شده روشنتر مرگ از بعد نبود، آشكار آنان يبرا
  

 يروح بينص آنجا در يقيحق اتيح بود، خواهد باالتر مانشيا هم مرگ از بعد باشد، باالتر ايدن در معرفتش و مانيا هركس
  است هيتصف و هيتزك يدارا كه است

  
  .حق لقاء داريد لذت از است عبارت باشد، يم حظوظ و ذيلذا ريسا ماوراء كه يحظّ و لذت

  
 امكان يماد و يظاهر يقوا بر يباطن يقوا ةغلب چه، . است آخرت دار در يماد آثار بر يمعنو يقوا ةغلب توجه، قابل ةنكت

  . است ريپذ
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  .است مؤثرتر تكامل ريس و اتيمعنو تيتقو در يول دارد، يماد ةجنب گرچه ياله بهشت در تناول
 
 بهشت، فواكه و نعم و است رتيبص و معرفت جينتا ستوده اخالق و دهيپسند صفات و دهيحم اعمال يجملگ قتيحق در

 يمعاص و كفر اجساد دوزخ، عذاب و رانين نيهمچن نعم؛ آن روح همچون احوال، و معارف و است احوال و معارف د اجسا
  .است

 
 چه، . داشت نخواهد وجود حالوت و لذت آن شانيبرا گريد شود، سلب خداوند به نسبت معرفت و مانيا جنّت اهل از اگر

  .است حالوت و لذت يمنتها قتاًيحق كه ديافزا يم حق لقاء را نعم آن ياصل حالوت
  

 تحمل و ندامت آنجا در . دينما جبران را گذشته گناهان بتواند آن انجام در تالش با يكس تا ستين فيتكل درآخرت

  .شوند او تكامل سبب و برده باالتر را انسان يمعنو قدرت و ادراك توانند يم ها عذاب و مشكالت
  

  . دوزخ اهل ن،يد گوهر از انحراف علت به يدانشمندان و باشند بهشت اهل يابلهان بسا
 

 در تا كند يم ازين و راز مقام يبرا آماده كرده شكوفا را او يمعنو ياستعدادها ،يازل محبوب از هجران ط،يشرا واجد فرد يبرا

 .شود دايپ يعروج قلبش

  
  

  يويدن رجعت  - ازدهمي فصل
 . خواهد خدا كه يا عده يويدن رجعت به اعتقاد است واجب

  
 حضرت آن و شده زنده كه است اءياول حضرات از يا عده شدن مبعوث اعتبار به  قائم حضرت ظهور زمان بر رجعت اطالق

  .كرد خواهند ياري و نصرت را
  

 سعادت و باشد، يم ديتوح نيمع شروط هيكل قتيحق در بلكه ديتوح نيمع طيشرا از يشرط هيعل اهللا سالم قائم حضرت

  .بس و است ياله قتيحق آن به يقلب معرفت در يجاودان
  

 و يصور كماالت جامع و منيا يواد ةدرخشند نور و ديتوح ةبيط ةشجر نيمع آن ، اهللا سالم قائم حضرت بر خدا ات صلو
  .باد يمعنو

  
 ريغ و محض مؤمن ريغ يبرا و است محض كفّار و محض نيمؤمن از يا عده و يكبر بتيغ عصر اءياول ةهم يبرا رجعت
  .ماند خواهند يباق برزخ عالم در اكبر حشر روز تا شانيا بلكه ست،ين محض كافر
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 » الصالحونَ يعباد رِثُهاي االَرض اَنَّ الذِّكرِ بعد من الزَّبورِ يف كَتَبنا ولَقَد « است فتهيشر هيآ نيا ت،يرجع به دالّه اتيآ ةجمل از
 الحسن بن حجت حضرت اراني شوند يم نيزم وارث كه فهيشر هيآ نيا در عباد از مراد : ديفرما )ع(باقر محمد امام حضرت

  .است )ع(يالعسكر
  

  .ستين باالتر است، عالم خداوند و شانيا نيب ةواسط كه )ص(غمبريپ حضرت علم از السالم هميعل اطهار ائمه حضرات علم
  

 آل و )ص( اكرم رسول حضرت وجود چون و دينما ميتعل خواهد را كه هر يتعال حق كه يموارد به است منحصر بيغ علم

  .است باالتر اءيانب ريسا از علم نيا از شانيا ةبهر لذا بوده، مخلوقات ةهم از تر عيوس تيقابل حسب به او
 

 به عامل و صالح يعلما حشر تيفيك اما و شد خواهد نيصالح با امتيق روز او حشر گردد، متّصف صالح صفت به يهركس

  .كنند گمان غمبرانيپ را شانيا محشر اهل كه است چنان خود علم
  

 حرام آنچه ترك و آن ترك است حرام و آن فعل است واجب آنچه انيات در جوارح عيجم استعمال از است عبارت يتقو

 .آن ترك است واجب و آن فعل است

  
 مكاره و امراض مثل يناراض آن از شهوت و است يراض آن بر عقل كه است آن يقسم : است قسم چهار ايدن امور تمام

 و عقل كه است آن يقسم و. يمعاص مثل است يراض آن بر شهوت و ستين يراض آن بر عقل كه است آن يقسم . هيويدن
 و جهل مثل ستندين يراض كدام چيه شهوت نه و عقل نه كه است آن چهارم قسم. علم مثل آن بر نديراض دو هر شهوت

  .ينادان
  

  .اند نموده دوزخ به هيتشب را ينادان و جهل و ، جنّت به هيتشب را عمل و علم بزرگان،
 

  .است وصال عدم در ادراك، از بعد الم كمال و است محبوب وصال و ادراك كمال در لذّت كمال
  

  .گردد اكمل و اشرف زين لذت كه است واجب شد، مطلق ليجم محبوب و مدرك و ديرس كمال حد به وصال و ادراك هرگاه
  

 ينم حاصل است، يحالت آن كه ه،يخش اما عبادات، در ريتقص و اتيمنه ارتكاب سبب به نفس تألّم از است عبارت خوف
 .را ياله قرب لذّت باشند دهيچش و ايكبر عظمت بر شوند مطلع كه آنان بر مگر شود

  
 كيتشك سبب بلكه شد، نخواهد حاصل نيقي نشود اخذ )ع(اطهارند ائمه حضرات كه علوم ةسرچشم اصل از اگر علم

  . شد خواهد مدرك يب و ليزا مشكّك
 

 متصور يتيتعالنها حق نزد را يربان عالم منزلت و مقام و جزا، روز شفاعت در كند اءيانب مثل را خود صاحب كه است علم

  .ستين
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 امتيق آستانه در عالم انقراض  -  دوازدهم فصل

  
  ستين يابد جهان يفعل نظام،  ديمج قرآنديدگاه از

  
 چون كه بود خواهند برقرار ينيمع مدت تا نيزم و ستارگان و ماه و ديخورش و آسمانها كه نيا بر دارند داللت قرآن  اتيآ

  . شد خواهند ختهيگس هم از و ختهير هم در د،يسرآ مدتشان
  

 كه آمد خواهد يروز و دهد يم دست از جيبتدر تشعشع صورت به را خود جرم ديخورش كه ديگو يم زين امروز علم

  .است يحتم يشمس ةمنظوم يختگير درهم ،يخاموش نيا با و گردد يم خاموش و منقبض شده، تمام آن سوخت
 

 .شود يم است، سوختن رقابليغ كه وميهل به ليتبد يا هسته تحوالت اثر دائماًدر است، دروژنيئ كه ديخورش ياصل سوخت

 نيبد و پوشاند يم را ديخورش تمام لكه آن سال اردهايليم گذشت با و ندينش يم ديخورش سطح بر يا لكّه هنگام نيا در
  .كند يم دايپ مصداق ريتكو  » كُورت الشَّمس اذ«  شده پنهان يها لفاف در ديخورش قيطر

 

 ييآشنا اتيتجرب و ليدال نيا به مردم نمود، اعالم را جهان يفعل نظام يرانيو عربستان كيتار طيمح در ديمج قرآن كه روز آن

 را آنها قرآن ده،يآفر جهان در يتعال خداوند آنچه و است عتيطب يايگو زبان ديمج قرآن شود يم مالحظه كه چنان . نداشتند
  .كند يم انيب الفاظ قالب در
  
 آسمانها كه ندانستند كافران مگر يعني»  فَفَتَقناهما كانَتارتقاً واالَرض السموات اَنَّ كَفَرُوا نَيالَّذ رَي اولم:« ديفرمايم اءيانب ةسور در

 و بود شده گره و وستهيپ نينخست روز در نيزم و آسمانها ه،يآ نيبرا  بنا .ميكرد بازشان پس بود، شده گره و وستهيپ نيزم و
  .آورد وجود به را يفعل جهان نيا انبساط، با متعال خداوند

  
 ناهايبنَ والسماء« است گسترش حال در وستهيپ آسمان و دارد ادامه هنوز انبساط كه فهماند يم ما به ديمج قرآن از يگريد يةآ

  .ميا دهنده گسترش وستهيپ يعني دارد، دوام بر داللت هياسم ةجمل و است اتّساع ةماد از موسعون » لَموسعون انّا و ديبِاَ
  

 يةنظر غرب، دانشمندان انيم در و است نگفته يزيچ فرموده قرآن آنچه جز غرورش و نخوت همه آن با امروز علم

 . نمود طرح ديمج قرآن بار نينخست را قتيحق نيا كه يحال در است يدانشمند به منسوب » انبساط حال در جهان«

  
 يها هيپا رود، يم شيپ زمان چه هر رود، يم آن يبسو خود يپا با بشر اكنون فرموده، شيپ قرن چهارده در ديمج قرآن آنچه
 به را يشناس جهان قهرمانان نيبزرگتر امروز شد، يم يتلق افسانه جاهل مردم نظر در روزيد آنچه گردد، يم محكمتر قرآن

 .دارديوام اعجاب
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 نقصان و شد خواهد يمتالش و ختهيگس هم از و ختهير هم در انبساط اثر در يفعل جهان كه دهد يم نشان ديمج قرآن در تدبر

 .شد خواهد ديناپد ندهيا در جهان يفعل نظم كه كند يم ثابت جهان، اتساع و انبساط و دهايخورش سوخت

  
 موجودند، ها ندهيآ دل در ها گذشته كند، يم حفظ خود درون در را خود ةگذشت اسرار يزيچ هر

  
 اگر را مضبوط ةپروند و مرتّب كتاب نيا كند، يم ضبط را انسان آثار و اعمال و اصوات صوت، ضبط نوار همچون حافظه

 ات نامه بخوان » باًيحس كيعل وميال بِنَفسك يكَف كتابك اقرَأ :«كند يداور شيخو ةدربار تواند يم نهند، او يرو شيپ يروز

 .يباش حسابگر شتنيخو بر خودت امروز كه است يكاف را،

  
 از را خود يصدا توانست و كرد اختراع را نمايس و صوت ضبط بشر سپس هست، و بوده جهان در ابتدا از ضبط و ثبت نيا

  . نديبب پرده آن در را خود اعمال و بشنود صوت ضبط
  
   شد؟ نخواهد آشكار يروز و شود ينم ضبط و ثبت هوا و نيزم ذرات در ما آثار و اعمال و اصوات كه گفت توان يم كجا از
  

 در بلكه گردد، محو كليه شدن يمتالش صورت در كه ابدي ينم انجام آنها يخارج شكل و اءياش سطح در تنها اسرار ثبت

 .است دهيدوان شهير زين آنها ذرات

  
 از بعد است، لميف و نوار حركت كي از بعد نمايس ةپرد در اعمال شدن محسوس و صوت ضبط نوار تكلّم كه طور همان

   نمود خواهد آشكار را خود اخبار نيزم زين يهمگان جنبش
  

 اخراج كه است نيا نگر ايب اند آمده»  زلزِلَت اذا «ةفيشر هيآ از بعد  كه يآبات فيرد در»  اَخبارها تُحدثُ « ةفيشر هيآ وقوع

  .بود خواهد نيزم جنبش از بعد اخبار ثيحد و اثقال
  

 است آن نيزم اخبار :فرمود . داناترند او رسول و خدا گفتند ست؟يچ نيزم اخبار ديدان يم : فرمود )ص(اكرم رسول حضرت

 .اند كرده نيزم يرو در آنچه به دهد يگواه يزن و مرد هر بر كه

  
 است قرائت ينوع خود اعمال، در يباطن ريس . دارند يمراتب امتيق و كتاب

. 
 السالم هميعل نيمعصوم حضرات و اطهار ةائم حضرات و )ص(اكرم رسول حضرت اصل در يقيحق يشهدا امت،يق روز در

  .باشند شاهد و كنند ريس را مراتب آن كه برسند مقام آن به مجاهدت اثر در دارد امكان زين امت از يافراد .باشند يم
 

  است، متعال پروردگار اذن به همه شهود ريسا و اعضاء حافظه، ن،يزم شهادت و ياله درگاه نيمقرب شهادت
  
 .باشد شيخو ةكرد و گناه به معترف و مقرّ هم فرد خود حكم، صدور و قضاوت موقع كه است حكمت كمال نيا
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 در و دارد افراد آن به نسبت يخاص يمعنو اثرات سعداء، از اي باشد اءياشق از شر، به اي باشد ريخ به شهود نيا شهادت

 . است آنان نفع به مجموع

  
  عذاب اسقاط عوامل  -  زدهميس فصل

  
  . است عقاب اسقاط يبرا يا لهيوس توبه

  
 .نفس با جهاد و شهوت كسر به است مشروط آن دوام و طاعت، به اقبال و تيمعص ترك به است قلب عقد ، توبه

  
 .است واجب عقالً حيقبا از ندامت و صغائر و كبائر از توبه نديگو يربان يعلما محققان

  
 عدل با شانيا يمعاص اثبات از بعد يعاص نيمؤمن از ميكر يخدا گذشتن كه رايز ستين عدل يمناف مغفرت، و يمنعم

 .ندارد منافات

  
 ةتوب و ازمحرمات، است چشم دنيخوابان فرو چشم، ةتوب و حرام، ترك بر است تين دل، ةتوب :است يا توبه يعضو هر بر

 .لياباط شنودن كه است آن نگاهداشتن گوش، ةتوب و يماله به رفتن ترك پا، ةوتوب است يمناه گرفتن ترك دست،

  
 توبه گريد موت، حضور از بعد و است ياله درگاه مقبول توبه موت، حضور تا كه گردد يم مستفاد نيچن اتيآ و اخبار از

 .ستين ياله درگاه مقبول

  
  .است توبه انداختن ريتاخ به ف،يتسو جهت از شتريب دوزخ اهل ةاستغاث و اديفر آمده خبر در
  
 . شد نخواهد قبول توبه وگرنه باشد حق يرضا به و بوده آن قبح جهت به ديبا تيمعص از يمانيپش

  
  .باشد حق يرضا به و بوده شوائب از خالص كه است آن نصوح ةتوب
  
 همت كمال و لهيرذ صفات ريسا و حسد و حقد شود يم ليزا و گردد ظاهر انكسار و خشوع دل در ، نصوح  توبه مقام در 

  .باشد خدا يرضا كسب يبسو
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 سبب به و شده قتريرق حق به توجه سبب به قلوب كه ستين نيا جز است نيا : فرمود السالم هيعل باقر محمد امام حضرت

 .گردد يم صعبتر حق به توجه عدم

  
 ياله لطف يمخف از ترا حالت نيا ريسيت كه يبدان و يكن توبه ينيب خود آن از ديبا يدان خود از است يا حسنه كه را توبه اگر

  . است
 

 مقام در كه اءيانب هيتنز به باشد يم اشاره و است »  السرّ اضطراب « از السالم هميعل اءيانب حضرات ةتوب كه اند فرموده بزرگان

  .است ليتأو به محتاج شده وارد يمعاص صدور از اخبار و اتيروا در آنچه و است محال شانيا از تيمعص ور صد عصمت،
  

 از آنچه به اشتغال و فيتكل عالم ظلمات مجاورت و مباشرت از اوقات يبعض محض، نور آن ،) ص( اءياالنب خاتم حضرت

 نيا از گردد، هيبدن و يمباح امور مشغول حد از ادهيز مبادا كه گشت يم ناراحت رشيمن قلب است، يعنصر عالم اتيمقتض
 يمعن نيا به اشاره السر اضطراب و نشده صادر يياوال ترك و يتيمعص قطعاً و اصالً حضرت آن از واال كرد يم استغفار جهت
 .است

  
  . است شفاعت عذاب، رفع يبرا گريد علت

  
 متأثّر هم يگريد و كند ريتأث يگريد در بخواهد يكي اگر ندارد، وجود تيسنخ و شباهت وجه چيه به كه يزيچ دو انيم

 مؤثر از را اثر تا سافل، با مشابه گريد ةجنب از و يعال با ممائل جنبه كي دازيبا واسطه نيا .است الزم يا واسطه آنها انيم شود،

  .گذارد يباق متأثر در و گرفته
  

  .است رممكنيغ و محال عادتاً ضيمستف به ضيمف از و يدان به يعال از ضيف ةافاض ، واسطه بدون
  

 نيا شد، ذكر كه چنان كنيل است، شيخو وضاتيف ةافاض به قادر بالواسطه يتعال و تبارك خداوند كه ستين يديترد
  . اوست سنت برخالف

  
 و نيتبا كه خلق و خدا به رسد چه تا دارد انيجر جا همه در انفعال و فعل مقام در متضاد اءياش انيم واسطه و برزخ حكم

 . است آشكارتر و باالتر آنها از مراتب به تضادش

  
 اءياوص و اءيانب حضرات مقام دادن نشان يبرا يتعال و تبارك خداوند يول است، ياله اقدس ذات مخصوص اصل در شفاعت

 .دهد يم قرار عيشف خود شگاهيپ در را آنان ن،يمؤمن و ارياخ و شهداء و اءياول و

  
 متصرّف معنا در يول اوست، از حركات و انفعاالت و فعل تمام ظاهراً است، يباق حق به و يفان خود از عيشف كه مقام آن در

 .است يتعال و تبارك خداوند ،يمعنو حركات آن ياصل محرك و يقيحق
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 شَفاعه منها قبلُي ال و ءيشَ نَفسٍ عن نَفس يتَجز ال وماًي واتَّقُوا « شده شفاعت ينف  معتزله فهيطل نظر به  كه فهيشر يةآ نيا در

ال و نها ؤخَذُيدلٌ مع م ال وامتيق روز  نه است موت روز ، وماًي از مراد»   نصروني ه.  
  

 عصاه بر مختص ،يربان يعلما و او نيطاهر اوالد و اكرم رسول حضرت شفاعت كه شده وارد عامه و خاصه از رهيكش اخبار

 .است نيمسلم

  
   .بود نخواهد مخلّد دوزخ در مؤمن شخص كه شود يم معلوم شده وارد يبشارتها از
  

 . اءياشق و سعداء : قسمند دو معاد راه گان روند

  
 و حرام خوردن دهان، به يعني است، فرج و دهان برد، دوزخ بر مرا امت كه يزيچ شتريب :فرموده ) ص (اكرم رسول حضرت
 .حرام قيطر به شهوت راندن فرج،  به و تكلّم، از قبل تفكر عدم و اسراف قيطر به حالل خوردن

  
  از عذاب زندان زند،ياويب عدل يترازو و بزنند قدرت يصحرا آن در عزت ةسراپرد مد، بد امتيق صبح چون فردا

  . دهند يعظم ةعرص آن در استيس يندا زد،يبرخ ب حجا 
 

 :كند ندا عدل يمناد

 اكنون د،ييبگو ديا دهيد آنچه قدس بارگاه گواهان يا . دييآ در تكلّم به ايناگو يدستها يا د،يشو خاموش ايگو يها زبان يا

  .ديكن اظهار د،يا دهيد آنچه قدرت سيجواس يا . شماست گفتار نوبت
 
 يها زبان شوند، يرو هيس انيرو ديسپ يبس شود، دهيبر ها نسبت يبس شود، دهيدر ها پرده يبس كه است ساعت آن در
 .ستين اكبر فزع نيا طاقت را ما كه كن رحم ما بر ياله كه  ندينش زانو به عصمت و نبوت ةنقط هزاران . گردند گنگ حيفص

  
 هرچه )ص(محمد وبا امرزيب مرا امت گنهكاران ياله :ديآ شيپ نبوت ةنقط فطرت، يةما آدم، ديس عالم، مهتر خدا، بيحب آن

  !كن يخواه
  
 به م،يبست تو دولت فتراك بر را شفاعت نمود، اقرار تو رسالت به و ما تيوحدان به كه يكس من بيحب يا : ديآ خطاب  

 .ميداد يحسن و يزلف شانيا به م،يديگردان منيا اكبر فزع از م،يديپوش را آنها گناهان شيخو رحمت و فضل

  
  ميشو شرمسار درگاهت نيمقرب شيپ و تو شيپ نيبازپس روز در مبادا تا فرما كرامت ما ةهم بر امروز نصوح ةتوب قيتوف !ياله
  

 گل مانند تازه يها يرو با آرند دولت يسرا بر را يگروه عدل، به براندازند را يگروه فضل، به بنوازند را يگروه كه يروز

  .شده خوار و شكسته يهايرو با برند محنت زندان به را يگروه شكفته،
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 و او، نيطاهر آل و) ص( غمبرانيپ  خاتم ما رهبر بر معدود نا درود و مكان و كون ث محد منّان، يخدا بر انيپا يب حمد
  .حق رانيسف مخلص محبان بر سالم

  
  
  

  انيپا                                                          
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