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ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ و ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﲔ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﺪ اﺿﻌﻒاﻟﻀﻌﻔﺎ ﺧﺎدماﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺤﻘﲑ ﻋﺰﯾﺰﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺴﻔﯽ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﻜﺪل و

دروﯾﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﻤﺎس ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻓﯽ و ﺟﻮاب ﻛﺎﻓﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ

ﺳﺎﻟﻜﺎن و ﻣﺨﻠﺼﺎن را ﮔﺸﺎﯾﺶ و دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ را ذﺧﲑه و ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻮد و ﻓﻘﻚاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻮاباﻟﺼﻮاب و رزﻗﻨﺎ

ادراك اﻟﺠﻮاب .و درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮرﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اول ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و دوم

ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ و ﺳﯿﻢ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺑﯿﺎن ﻛﺮده ﺷﻮد ﺑﺎز آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﻮ ﻣﻨﻮر ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺗﻮ روﺷﻦ

ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺪاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﺪاﻧﺪ و ﻫﺮﻛﻪ
اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ داﻧﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ داﻧﺴﺖ.

و درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻛﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﯽﺗﻌﺼﺐ و ﺑﯽﺗﻘﯿﻪ و
ﺑﯽزﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻔﻬﻮم و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺎرات و رﻣﻮز ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ از

اﺷﺎرت و رﻣﺰ ﻣﺎ را ﭼﯿﺰی ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺪی ﻫﻢ از اﻟﻔﺎظ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم ﻓﻬﻢ ﻛﺮدﯾﻤﯽ.
و درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻤﻌﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺮوع رود ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯽ ﻛﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در

اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭼﻨﺪﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺪاﻣﺴﺖ؟ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖ دروﯾﺸﺎن اﺟﺎﺑﺖ
ﻛﺮدم ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻜﺮدﻣﯽ ﻇﻠﻢ ﺑﻮدی از ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﻣﺪد و ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ از ﺧﻄﺎ و زﻟﻞ ﻧﮕﺎه دارد و آﻧﭽﻨﺎن

ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ در ﻗﻠﻢ آﯾﺪ اﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﯾﺸﺎء ﻗﺪﯾﺮ و ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﺟﺪﯾﺮ و اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را »ﻛﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ«
ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ده رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده آﻣﺪ و در اول ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب و در آﺧﺮ ﺧﺎﺗﻤﺔاﻟﻜﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺪاﻧﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دروﯾﺸﺎن در ﺳﻨﻪ اﺣﺪی و ﺳﺒﻌﲔ و ﺳﺘﻤﺄة ﺑﻮد ودر آن ﺳﺎل ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺎر ﺑﻤﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ آﻣﺪﻧﺪ و

وﻻﯾﺖ را ﺧﺮاب ﻛﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در آن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ دروﯾﺸﺎن ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺟﻤﻌﻪ اول
ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﻟﺸﻜﺮﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎرا و ﺑﻘﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺷﻬﺮ

ﺑﲑون آﻣﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻮی ﻛﻪ ﺑﲑون آوردﻧﺪ و از آب ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺸﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ و از آن
ﻣﺪت ﺑﺎز ﻫﺮ روز ﺑﻤﻮﺿﻌﯽ و ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﯾﻦ
ﻛﺘﺎب ﺑﺘﺄﺧﲑ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ در ﺳﻨﮥ ﺛﻤﺎﻧﲔ اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،آﻧﺸﺐ ﻛﻪ ﻋﺰم ﻛﺮدم ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را از ﺳﻮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺎض ﺑﺮم

ﺗﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺸﺮف ﺷﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( را ﺑﺨﻮاب دﯾﺪم ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ از ﻫﺠﺮت ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل

ﻧﮕﺬرد اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﻇﻬﺎر ﻣﻜﻦ .اﯾﻦ ﺧﻮاب دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺑﺮآﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺠﺮت ﻏﺮور و

ﭘﻨﺪار و ﺧﯿﺎل ﻣﺤﺎل از دل ﻣﺮدم ﮔﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﺷﻜﺎرا ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮآﻧﻜﻪ ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺟﻤﻠﻪ را ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮ روز ﻛﻪ

ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮدم زﯾﺮكﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺧﺎﺻﻪ دور ﻗﻤﺮ و ﭼﻮن دور ﻗﻤﺮ ﺑﺂﺧﺮ رﺳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻐﺎﯾﺖ داﻧﺎ و زﯾﺮك ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﻜﺮﻧﮓ

و ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ و ﯾﻚ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﲔ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﻜﺴﺮ ﻣﻮی از اﯾﻨﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻛﻪ در ﯾﻚ اﻗﻠﯿﻢ ﯾﺎ دو اﻗﻠﯿﻢ
اﺧﺘﻼف ازﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻜﺪل و ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ
۶

در ﺑﯿﺎن ﺧﻮاب
ﺑﺪاﻧﻜﻪ در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدیاﻻول ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﲔ و ﺳﺘﻤﺄه در وﻻﯾﺖ ﻓﺎرس در ﺷﻬﺮ »اﺑﺮﻗﻮه« ﺑﻮدم از ﺷﺐ دﻫﻢ ﯾﻚ ﻧﯿﻤﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﺮاغ در ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎده و ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ در آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاب در رﺑﻮد ﭘﺪر ﺧﻮد را
دﯾﺪم ﻛﻪ از در درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺳﻼم ﻛﺮدم ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل )ص( ﺑﺎ ﺷﯿﺦ »اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺧﻔﯿﻒ« و

ﺷﯿﺦ »ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮی« رﺣﻤﻬﻤﺎاﻟﻠﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺑﺮﻗﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺮا ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻤﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ رﺳﻮل را

دﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﻼم ﻛﺮدم ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﻫﺮﯾﻚ ﻣﺮا ﺑﻨﻮاﺧﺘﻨﺪ وﭼﻮن ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ رﺳﻮل )ص( ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوز

ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮی از ﺗﻮ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻣﯽﻛﺮد و ﺧﺎﻃﺮش ﻧﮕﺮان و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد ﺣﻜﺎﯾﺖ آن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﭘﺎره ﻛﺘﺎب ﺟﻤﻊ ﻛﺮدهام ﻋﺰﯾﺰ آن ﺟﻤﻠﻪ را در ده رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ

ﻣﻦ در اﺧﻔﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﻌﯽ ﻛﺮدهام او در اﻇﻬﺎرﻛﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻧﺎﺟﻨﺴﯽ آزاری ﺑﺎو

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﮕﺎه رﺳﻮل )ص( ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﺑﮕﺬارد ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ای ﺷﯿﺦ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮ
آﺳﻮده دارﻛﻪ ﻋﺰﯾﺰ در ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﯽاﺟﺎزه ﻣﺎ

اﻇﻬﺎر ﻧﻜﻨﺪ.

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ از ﻫﺠﺮت ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﻧﮕﺬرد اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﮕﺮدان و ﭼﻮن

ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد در اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﻏﺎﻟﺒﺎً اوﻗﺎت ﻃﻼب ﻋﻠﻢ در ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﮕﺬرد و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻛﺘﺎب را
ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﻛﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻬﺮﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮده رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ را
اﻇﻬﺎر ﻣﻜﻦ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ از رﺳﻮل ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﺳﺆال ﻛﺮدم ﻛﻪ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺼﻮم ﻛﯿﺴﺖ؟ رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ
ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻧﺴﺖ از ﺧﻮد ﻫﺮﻛﻪ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد آورد و از اﯾﺸﺎن اﯾﻤﻦ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ

ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﺸﺎن زﺣﻤﺘﯽ و ﻧﺪاﻣﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﮔﺸﺖ .ﭼﻮن ﺟﻮاب رﺳﻮل را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی و ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺼﻤﺖ
را داﻧﺴﺘﯽ اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻬﺖ ادب ﻫﺮﯾﻚ را ﺑﺠﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ او در ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ وﱃ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ او در
ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﯾﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ او در ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ و زﺑﺎن وی از ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﺸﺎن زﺣﻤﺘﯽ و ﻧﺪاﻣﺘﯽ ﺑﻪ وی
ﻧﺮﺳﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ در ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪای آﻧﻜﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح وی ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﯽﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد .و در ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﺪای آﻧﻜﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ

اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح وی ﺑﯽﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ و در ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح

در ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ او اﻣﲑ اﺳﺖ و اﻣﲑ ﻟﻘﺐ اوﺳﺖ و ﻫﺮﻛﻪ را اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح در ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺳﲑ اﺳﺖ و اﺳﲑ
ﻟﻘﺐ اوﺳﺖ اﺳﲑ دﺳﺖ و زﺑﺎن و ﺑﻨﺪه ﻓﺮج و ﺷﻜﻢ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
۷

در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﺎﻻت
»ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب« در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭼﻨﺪ اﺳﺖ و ﺧﻼف ازﻛﺠﺎﺳﺖ وﻛﯽ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪ و اﺻﻞ ﺧﻼف و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻛﺪاﻣﺴﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ اول -در ﺑﯿﺎن وﺟﻮد و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد دارد.
رﺳﺎﻟﻪ دوم -در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﺎن دارد.
رﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻮم -در ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻮك و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮك دارد.
رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم -در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ دارد.
رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ -در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎد دارد.
رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ -در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺂن دارد و ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت.
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ -در ﺑﯿﺎن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺴﺖ و ﺣﺞ ﮔﺰاردن ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺸﺘﻢ -در ﺑﯿﺎن ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ وﻛﻼماﻟﻠﻪ و در ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن و ﻓﺮﻗﺎن ﻛﻪ در آﺧﺮ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل

ﺑﺴﺒﯿﻞ ﺿﺮورت ﻣﻘﺮر و ﻣﺒﲔ ﺷﺪ و ﻣﺤﺮر و ﻣﻌﲔ ﮔﺸﺖ.

رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﻢ -در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن و ]اﺣﺴﺎن و ﻋﯿﺎن[ و در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻮم و ﺻﻠﻮه و زﻛﻮه
ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻛﯿﺴﺖ.

رﺳﺎﻟﻪ دﻫﻢ -در ﺑﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ و در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ادﯾﺎن و ﺷﺮاﯾﻊ ﭼﻨﺪﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ
و ﭼﺮاﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﺔاﻟﻜﺘﺎب -در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت و ﺧﺘﻢ وﻻﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺒﻮد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ

ﻛﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دروﯾﺸﺎن ﺑﻮد در ﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎز ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎز ﺳﺨﻦ

اﻫﻞ وﺣﺪت ﺑﯿﺎن ﻛﺮدم اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ دروﯾﺶ و اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﯿﺎوردم از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ

ﻫﺮ آدﻣﯿﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ آدﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﺻﺪﻫﺰارﻛﺲ ﯾﻚ ﻛﺲ

داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻜﻪ داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺰار ﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﻜﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﺖ و از ﻫﺰار ﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﺖ ﯾﻜﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ اﻫﻞ و ﻧﺎاﻫﻞ اﻓﺘﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻧﺎﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮد ای دروﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ را

اﺳﺘﻌﺪاد ادراك ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ آدﻣﯿﺎن درﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺑﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮﯾﻚ آﻟﺖ

ﻛﺎری و ﻣﻈﻬﺮ ﭼﯿﺰیاﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﯾﻚ ﻏﲑﻛﺎرﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »اﻋﻤﻠﻮا ﻛﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ« و اﮔﺮ ﭼﻨﺎن
۸

ﺑﻮدی ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ را اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﲑ ﻧﺒﻮدی ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در آدﻣﯽ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار آن

اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ را اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﺑﻮدی آدﻣﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدی وﻧﻈﺎم وﺟﻮد آدﻣﯽ ﻧﺒﻮدی ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی
از اﻋﻀﺎء آدﻣﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻛﺎری دارد و ﻫﺮﯾﻚ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻛﺎر ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪﻛﺮد .ای دروﯾﺶ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﻛﻪ

ﻫﺮﯾﻚ از اﻋﻀﺎء ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎر ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﭘﺎ ﺧﺪﻣﺖ

دﺳﺖ ﻣﯿﻜﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻮاس ﻣﯿﻜﻨﺪ و اﻋﻀﺎء ﻇﺎﻫﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺪه

ﺧﺪﻣﺖ ﺟﮕﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺟﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪن ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎء را ﻫﻢﭼﻨﲔ ﻣﯽدان ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺎر

ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺧﱪ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎی ﻧﻘﺼﺎن ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ ﺣﻜﻢ را دارد .ﭘﺲ ﻫﻢﭼﻨﲔ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدی در وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﲑ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی

ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﺮﯾﻚ و ﻫﺮﭼﯿﺰ اﺳﺘﻌﺪادﻛﺎری دارﻧﺪ و ﻫﺮﯾﻚ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪﻛﺮد و اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪﻛﻪ

ﻫﺮﯾﻚ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺎون ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ رﻋﯿﺖ ﻣﯿﻜﻨﺪ

و رﻋﯿﺖ ﻣﺪد و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﻜﻨﺪ آﻫﻨﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ درودﮔﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻧﺠﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺪاد اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ده
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ اﻫﻞ ده ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺎر ﺟﺎﻫﻞ و ﺟﺎﻫﻞ ﻛﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﻜﻨﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺮﯾﻚ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﯾﻚ ﻛﻪ ﻣﻤﺪ و ﻣﻌﺎون آن دﮔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻤﺪ و ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﻛﻪ را در اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ ﻣﻨﻜﺮ ﻏﺮض ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻫﻠﺴﺖ
و ﻫﺮﻛﻪ را در ﻣﺮوت و اﺣﺴﺎن و اﻋﻄﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﻏﺎﻓﻠﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮوت و اﺣﺴﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر

دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﯿﺖ وی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ دروﯾﺶ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدم ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن
ﺑﺮ آن ﻧﯿﻔﺘﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ آدﻣﯿﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ او را از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﻜﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

اول -ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﻋﻮام ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻛﺪام ﻃﺎﯾﻘﻪ ﺑﻮد اول او را آن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:
»ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽاﻟﻔﻄﺮة ﻓﺄﺑﻮاه ﯾﻤﺠﺴﺎﻧﻪ او ﯾﻬﻮداﻧﻪ او ﯾﻨﺼﺮاﻧﻪ«.

دوم -ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ اﮔﺮ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﱰ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻟﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ زاﻫﺪ زاﻫﺪ

ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻗﺮب ﭘﺎدﺷﺎه را ﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻣﺮﯾﺪ ارادت و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﯿﻨﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮف و اﻧﺪﯾﺸﻪ دارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻦ

ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻛﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻤﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﻛﻨﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ دﯾﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ«.

ﺳﯿﻮم -ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺣﻖ ﻛﻪ ارادت دارد و ﺑﺎ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ورزد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺬﻫﺐ اوﮔﲑد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ درون و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﲑون اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻤﺮء ﻋﻠﯽ دﯾﻦ ﺧﻠﯿﻠﻪ« .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯿﺎن وی
و ﺧﻠﯿﻞ وی ﺑﻮد و ﻏﲑ ﺧﻠﯿﻞ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻏﲑ ﺧﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
۹

ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯿﺎن وی و ﺧﺪای وی اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :أﺳﱰذﻫﺎﺑﻚ و ذﻫﺒﻚ و ﻣﺬﻫﺒﻚ« .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم

ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان اﮔﺮ آﻧﭽﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ دروﯾﺶ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪی ﺧﻠﯿﻞ و ﻏﲑﺧﻠﯿﻞ را ﺑﺮآن اﻃﻼع
اﻓﺘﺎدی و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻮدی و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن را در ﺳﺨﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﻈﺮﻛﺮدن ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻓﺴﺎد آن

ﺑﯿﺶ از اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺖ ﻋﺰﯾﺰان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻛﻪ در ﺻﺤﺒﺖ

اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺒﻮل اﺳﺮار و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ دﯾﺪهاﻧﺪ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن را وﺻﯿﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪﻛﻪ در اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و از ﻧﺎاﻫﻞ ﻣﺨﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻫﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻣﺤﺮم در

ﻣﯿﺎن آرﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﲔ از وﻗﺖ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﺗﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻠﻜﻪ از وﻗﺖ آدم ﺻﻔﯽاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﺮﻛﻪ از

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪ از ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺮار و ﺣﻘﺎﯾﻘﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺧﻮد را اﻫﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪﻛﻪ از ﻛﺘﺎب ﻛﺎری ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﺧﺬاﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ

اﻓﻮاه اﻟﺮﺟﺎل« و ﻫﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اورا ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
دﯾﮕﺮ و ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻫﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼﻣﺖ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روز

در ذﻛﺮ ﻣﺎﺿﯽ و ﯾﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از وﻗﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ و ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮﻧﺪ و ﻋﻼﻣﺖ اﻫﻞ ﺻﺤﺒﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ذﻛﺮ
ﻣﺎﺿﯽ و ﯾﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ و از وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن و ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن آﻏﺎز آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺖ و

ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﻬﺎ در وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﻪ از ﻋﻮام ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻣﻼﻣﺖ و زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر رﺳﺪ ﭘﺲ

ﺗﺪﺑﲑ اﯾﺸﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻮام از ﺷﻨﻮدن آن

زﯾﺎن ﻧﻜﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از زﺣﻤﺖ ﻋﻮام اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ای دروﯾﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻟﻜﺎن و ﻣﺨﻠﺼﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﱪ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺮار ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﻛﺮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻛﻪ

ﺧُﺮد و ﺑﺎرﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﮔﺎه ﺳﯿﻞ و آب ﺑﺴﯿﺎر در وی آﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آورد و از ﺳﺮ ﺑﲑون رود آﻧﮕﺎه ﻧﻪ ﺟﻮی ﻣﺎﻧﺪ

و ﻧﻪ آب ﺑﺠﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﺳﺪﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎه واردی ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺮد و
ﺑﻨﺎﺟﺎﯾﮕﺎه از اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و از آن ﺳﺨﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه را زﯾﺎن دارد و

ﺣﺎل او ﺑﮕﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﮔﻨﺠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﮔﺪا ﭼﻮن ﮔﻨﺞ ﯾﺎﻓﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻗﻮت و

اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻧﺪارد ﮔﻨﺞ از دﺳﺖ او ﺑﺮود و ﺳﺮ او ﻫﻢ در ﺳﺮﮔﻨﺞ رود و ﺑﺎز ﺑﻌﻀﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﺑﮕﲑﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ

ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﻞ و آب ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﺸﺎن آﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ دُرّ وﻻﱃ ﺑﺴﯿﺎرﻛﻪ در ﻗﻌﺮ
درﯾﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﻛﺲ را ﺑﺮآن اﻃﻼع ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺴﺎن ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺰارﻧﺪ اﻣﺎ

ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻗﻮی وﻛﺒﺎرﻛﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﺎدی در ﻫﻮا ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺮ آﺑﯽ ﻏﺮﻗﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر دُرّ وﻻﱃ ﻣﻌﺎﻧﯽ را

از ﺑﺤﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮﻛﻨﺪ ﺑﯽﺻﺪف ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﺮ آن ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء دُرّ وﻻﱃ ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺻﺪﻓﻬﺎی ﺻﻮرت ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ

و ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻔﯿﻞ ﺻﺪف ﺻﻮرت دُرّ وﻻﱃ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ روزی ﺟﻮﻫﺮی ﺷﻮﻧﺪ و

ﺑﺎﺧﱪ ﮔﺮدﻧﺪ و دُرّ وﻻﱃ ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺻﺪﻓﻬﺎی ﺻﻮرت ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﻮﻫﺮی
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ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻮﻫﺮی اﻓﺘﺪ و در را در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻛﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪﻛﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ درآن ﺑﻮد ﻛﻪ
اﯾﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﯽﺻﺪﻓﻬﺎی ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎره در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب »ﻛﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ« در ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﯽﺻﺪف ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺳﺨﻦ ﻣﺮﻣﻮز و در ﻟﺒﺎس

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﱳ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺴﺖ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﺘﺎب
»ﻣﻘﺼﺪ اﻗﺼﯽ« ﺧﺎص ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ در وی ﻣﻦ اوﻟﻪ اﱃ آﺧﺮه ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯿﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ.
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ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب
ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب از ﻛﺘﺎب »ﻛﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ« درﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭼﻨﺪﺳﺖ و اﯾﻦ

اﺧﺘﻼف ازﻛﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﺻﻞ ﺧﻼف ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺪاﻣﺴﺖ.

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻛﻪ اﻣﺖ »اﺑﺮاﻫﯿﻢ« ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻓﺮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺸﻨﺪ اﻻ ﯾﻚ
ﻓﺮﻗﺖ و اﻣﺖ »ﻣﻮﺳﯽ« ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﻚ ﻓﺮﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺸﻨﺪ اﻻ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ و اﻣﺖ »ﻋﯿﺴﯽ« ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ

ﻫﻔﺘﺎد و دوﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺸﻨﺪ اﻻ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ و اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻻ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:

»ﺳﺘﻔﺮق اﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی ﻋﻠﯽ ﺛﻠﺜﺔ و ﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮﻗﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﯽاﻟﻨﺎر اﻻ واﺣﺪة«
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺳﻪ ﻛﺴﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ دو از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺖ و ﯾﻜﯽ از

ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻜﯽ »اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ »اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ« دارد و ﯾﻜﯽ »ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ« ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ
»ﺷﺎﻓﻌﯽ« دارد و ﯾﻜﯽ »ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ« ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ دارد و اﯾﺸﺎن ﻫﺮﺳﻪ در ﻣﺬاﻫﺐ و اﺻﻮل ﻣﺬاﻫﺐ

ﺳﺨﻦ ﺑﻬﱰ از دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ ﻛﺲ را در دو ﻓﺼﻞ ﺑﺸﺮح ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﯽﺗﻌﺼﺐ و ﺑﯽﺗﻘﯿﻪ و

ﺑﯽزﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن و آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﻢ وﻻﺣﻮل وﻻﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ
واﻟﯿﻪ اﻧﯿﺐ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ رﺋﯿﺲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی و ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد و دو
ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻪ اﻫﻞ آﺗﺸﻨﺪ ﺷﺶ ﻣﺬﻫﺐ :ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺟﱪ و ﻗﺪر و رﻓﺾ و ﻧﺼﺐ.
اﻫﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﺪای را ﺑﺼﻔﺎت ﻧﺎﺳﺰا وﺻﻒ ﻧﺎﺳﺰا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺮدﻧﺪ.
و اﻫﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺻﻔﺎت ﺧﺪای را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺿﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
و اﻫﻞ ﺟﱪ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ را ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و اﻫﻞ ﻗﺪر ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪای را ﺑﺨﻮد اﺿﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ.
و اﻫﻞ رﻓﺾ در دوﺳﺘﯽ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻛﺮماﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ ﻏﻠﻮﻛﺮدﻧﺪ و در ﺣﻖ ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق ﻃﻌﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻜﺮد و او را ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻧﺪاﻧﺴﺖ از داﯾﺮه اﯾﻤﺎن ﺑﲑون

رﻓﺖ.

و اﻫﻞ ﻧﺼﺐ در دوﺳﺘﯽ ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق ﻏﻠﻮﻛﺮدﻧﺪ و در ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﻃﻌﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ )ص(
ﺑﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻜﺮد و او را ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻧﺪاﻧﺴﺖ از داﯾﺮه اﯾﻤﺎن ﺑﲑون رﻓﺖ.
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و ﻫﺮﯾﻚ از اﯾﻦ ﻓﺮق ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪوازده ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ دو ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻓﺮﻗﻪ ﺟﻤﻊ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺸﻨﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﻟﻔﻆ

ﻧﺒﻮت ﻛﻪ »ﻛﻠﻬﻢ ﻓﯽاﻟﻨﺎر اﻻ واﺣﺪة«.

ﭘﺲ آن واﺣﺪه ﻏﲑ آن ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻓﺮﻗﻪاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن از اﻫﻞ ﻧﺠﺎﺗﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در وی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺟﱪ و ﻗﺪر و رﻓﺾ و ﻧﺼﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﻘﲔ در وﻗﺖ
ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭘﯿﺪا آﻣﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﺑﺘﺪاء ﻫﺮﯾﻚ از اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در

ﻛﺪام وﻗﺖ وﻛﺪام ﺷﻬﺮ ازﻛﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺳﺒﺐ آن ﭼﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ اﺳﻼم ﻣﺬﻫﺐ

ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل و ﻋﻘﯿﺪت ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ:

ﺧﺪا ﯾﻜﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺼﻔﺎت ﺳﺰا و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺳﺰا و ذات و ﺻﻔﺎت او ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت وی ﺣﺎدث ﻧﯿﺴﺖ و او ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻔﺎت او ﻋﲔ ذات او و ﻏﲑ ذات او ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ

»ﻻﻫﻮ وﻻ ﻏﲑه ﻛﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮة« و او را ﺿﺪ و ﻧﺪ و ﻣﺜﻞ و ﺷﺮﯾﻚ و زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺣﯿﺰ و ﻣﻜﺎن ﻧﯿﺴﺖ و

اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او از ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﭽﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از وی و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وی و
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ وی اﺳﺖ و او دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ و دﯾﺪار او در دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و در آﺧﺮت اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻫﺮآﯾﻨﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻛﻼم او ﻗﺪﯾﻤﺴﺖ و او ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺧﺎﻟﻖ ﺧﲑ و ﺷﺮ و ﻛﻔﺮ و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰ وی ﺧﺎﻟﻖ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺒﺎد و اﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎد اﺳﺖ و ﻋﺒﺎد ﺧﺎﻟﻖ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺘﯽ از

ﺻﻔﺎت وی ﺑﺼﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺼﻔﺎت او ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻃﺮ و وﻫﻢ

ﻛﺴﯽ آﯾﺪ از ﺧﯿﺎل و وﻫﻢ ﯾﺎ از ﻣﺜﺎل ﻛﻪ وی آﻧﺴﺖ وی آن ﻧﯿﺴﺖ وی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر آﻧﺴﺖ ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﯿﺌﯽ و

ﻫﻮاﻟﺴﻤﯿﻊاﻟﺒﺼﲑ و ﻓﻌﻞ او ازﻋﻠﺖ و ﻏﺮض ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺒﯿﺎء از
وی ﻓﻀﻠﺴﺖ و اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ و ﺑﻐﲑ از اﻧﺒﯿﺎء ﻛﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻬﱰﯾﻦ و

داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آدﻣﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از او اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮ ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﺑﺤﻖ ﺑﻮد و

ﺑﻬﱰﯾﻦ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آدﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺠﺘﺴﺖ و اﺟﺘﻬﺎد و

ﻗﯿﺎس از ﻋﻠﻤﺎء درﺳﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪ »اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ« و»ﺷﺎﻓﻌﯽ« را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ
»اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی« و »ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ« ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ دو ﻣﺬﻫﺒﺴﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮاﺻﺐ و ﻣﺬﻫﺐ

رواﻓﺾ زﯾﺮا ﻛﻪ آﻧﺮوز ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( از دارﻓﻨﺎ ﺑﺪار ﺑﻘﺎ رﻓﺖ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻛﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و او را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻫﺠﺪه ﻛﺲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و
ﺑﺨﻼﻓﺖ او راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻔﺪه ﻛﺲ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺪه ﻛﺲ را ﮔﻔﺘﻨﺪ »رﻓﻀﻮﻧﺎ«

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮك ﻛﺮدﯾﺪ و از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺐ اﯾﺸﺎن رواﻓﺾ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻫﺠﺪه ﻛﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ

»ﻧﺼﺒﺘﻢ ﻻﺑﯽ ﺑﻜﺮ ﺑﻼﻧﺺ« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﻜﺮﻛﺮدﯾﺪ ﺑﯽآﻧﻜﻪ در ﺣﻖ او ﻧﺼﯽ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺐ

اﯾﺸﺎن ﻧﻮاﺻﺐ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﯾﻜﯽ را از اﯾﻨﺪو ﻓﺮﻗﻪ دوﻧﺎم ﺷﺪ ﯾﻚ ﻧﺎم را ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﯾﻚ ﻧﺎم ﺧﺼﻢ ﺑﺮ

اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮد را اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺠﺪه ﻛﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﻮاﺻﺐ
۱۳

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺠﺪه ﻛﺲ ﺧﻮد را اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﺸﺎن را رواﻓﺾ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ –آﻧﮕﺎه

ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺐ رواﻓﺾ ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در آﺗﺸﻨﺪ اﻻ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ

ﺑﺤﻜﻢ ﻟﻔﻆ ﻧﺒﻮت ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »ﻛﻠﻬﻢ ﻓﯽاﻟﻨﺎر اﻻواﺣﺪة« و آن واﺣﺪه از اﻫﻞ ﻧﺠﺎﺗﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻧﺪ و

ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺪل و رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻬﺎر را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ

ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﯿﺶ روا ﻧﺪارﻧﺪ و در ذات ﻗﺪﯾﻢ ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و او را اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﻨﺪ
ﺑﺠﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎت و ﺑﺠﻤﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻚ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻗﺪﯾﻢ را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬات و ﻗﺎدر وﺣﯽ ﺑﺬات داﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻠﻢ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﯽ ﺑﺤﯿﺎت ﻛﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ »ﻗﺪﻣﺎ« ﻻزم ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ او را ﺻﻔﺎت و ﺻﻔﺎت

اﺣﻮال اﺳﺖ ﺻﻔﺎت ذات او ﻗﺪﯾﻤﺴﺖ و ﻏﲑ ذات او ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻔﺎت اﻓﻌﺎل ﺣﺎدث و ﻏﲑ ذات اوﺳﺖ و ﻗﺎﯾﻢ
ﺑﺬات او ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪل آﻧﺴﺖ ﻛﻪ او را ﻋﺎدل داﻧﻨﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﻗﺒﺎﯾﺢ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﺷﺮور
ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎد ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺪه را ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر و رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﺳﺖ و ارﺳﺎل رﺳﻮل ﺑﺮﺧﺪا واﺟﺒﺴﺖ و ﻧﺼﺐ اﻣﺎم ﻫﻢ ﺑﺮ

رﺳﻮل واﺟﺐ و اﯾﺸﺎن اﺧﻼل واﺟﺐ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺒﺴﺖ ﻛﻪ

ﯾﻜﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن وی را از راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﱪﻛﻨﺪ و آن ﺧﱪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺼﻮم

ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﻐﺎﯾﺮ و ﻛﺒﺎﯾﺮ ﺗﺎ ﻗﻮل وی ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺼﺐ اﻣﺎم آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل واﺟﺒﺴﺖ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ
از اﻣﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﺠﺎی وی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﻐﺎﯾﺮ و ﻛﺒﺎﯾﺮ ﺗﺎ

ﻗﻮل وی ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻫﻢ واﺟﺒﺴﺖ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ ﺑﺨﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ روی زﻣﲔ از اﻣﺎم ﺧﺎﱃ

ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻘﯿﺎس و رأی و اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد ﺣﻜﻤﯽ در ﺷﺮﯾﻌﺖ زﯾﺎده ﻛﺮدن روا ﻧﯿﺴﺖ و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ

ﻛﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﻋﻠﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و وﺻﯽ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ اﺋﻤﻪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان وﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﲔاﻧﺪﻛﻪ اول

اﺋﻤﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﺧﺮ اﺳﺖ و آﺧﺮ ﻫﻤﭽﻮن اول.

اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻛﺲ از ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽﺗﻌﺼﺐ و ﺑﯽﺗﻘﯿﻪ و ﺑﯽزﯾﺎده و

ﻧﻘﺼﺎن اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد را ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ

داﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در وﻻﯾﺖ ﭘﺎرس ﺻﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ آن ﺑﺎﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و
ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺎﱃ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ از ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﻚ اﯾﻦ

ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ :از اول ﻗﺮآن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ در وﻻﯾﺘﯽ ﺻﺪ

ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻐﲑ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻈﺮﻛﻦ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد؟ ﭘﺲ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آن

ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮل )ص( اﺳﺖ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪﻛﺮد و اﮔﺮ درﺳﺖ ﻧﺸﻮد ﺧﱪ آﺣﺎد را اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺎﯾﺪ و آن داﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﻛﻪ

اﺻﻞ اﯾﻦ ﺻﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ :-ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻪ اﺻﻞ

اﯾﻦ ﺻﺪ ﻣﺬﻫﺒﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻂ ﻛﻨﻨﺪ و ازﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻨﺎﺳﺦ -ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻜﻤﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل و ﺑﻌﻀﯽ در
ﻓﺮوع ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن از اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺪا ﮔﺸﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺗﺎ ﻛﺴﯽ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﭼﯿﺰی را ﺿﺒﻂ ﻧﻜﻨﺪ آن ﭼﯿﺰ را
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﺻﻮل و ﻓﺮوع آن ﻣﺬﻫﺐ را اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد.

ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﻞ را اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه آﯾﺪ.
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ را

ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را از اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ

ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ و ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﺮﻧﮕﺮدد و از اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯽ

اﺳﺖ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد .اول ﻣﻌﺮﻓﺖ »ﻧﺴﺦ« اﺳﺖ دوم »ﻣﺴﺦ« اﺳﺖ ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﺘﺴﺖ.

ﭼﻬﺎرم ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن اﺧﻼق ﻧﯿﻚ اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ از دﻧﯿﺎ و ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ.

ﺷﺸﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ ﺑﺂﺧﺮت و ﺑﺎدراك ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺦ و ﻣﺴﺦ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﺴﺦ ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت اول ﯾﺎ ﺑﻬﱰ از ﺻﻮرت اول
ﺑﮕﲑد :ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﯾﺔ اوﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄت ﺑﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ او ﻣﺜﻠﻬﺎ

و ﻣﺴﺦ ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮود ﺻﻮرت اول ﺑﮕﲑد ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ از ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی از راه اﻓﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎل

ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎك ﻣﲑﺳﺪ و ﺧﺎك اﺳﻔﻞاﻟﺴﺎﻓﻠﲔ وی اﺳﺖ :ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎاﻻﻧﺴﺎن ﻓﯽ
اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺛﻢ رددﻧﺎه اﺳﻔﻞﺳﺎﻓﻠﲔ .و ﺑﺎز از ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی رﺳﺪ و ﺑﻨﻔﺲ ﻛﻠﯽ

ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻧﻔﺲ ﻛﻠﯽ اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﲔ وی اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ و ﻋﻘﻞ ﻛﻞ در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اول و ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

ﭼﻨﲔ ﻣﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
۱۵

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی اوﺟﯽ و ﺣﻀﯿﻀﯽ دارد .اوج وی ﻓﻠﻚ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﻚ اﻓﻼك ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ و

ﺣﻀﯿﺾ او ﺧﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻧﺰوﱃ و ﻋﺮوﺟﯽ دارد و ﻧﺰول وی آﻣﺪن وﯾﺴﺖ ﺑﺨﺎك ﺗﻨﺰل اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ
واﻟﺮوح و ﻋﺮوج او ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻔﻠﻚ اﻻﻓﻼك ﺗﻌﺮج اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ واﻟﺮوح و ﻣﺪت آﻣﺪن و رﻓﱳ از ﻫﺰار
ﺳﺎل ﻛﻤﱰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل زﯾﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺮج اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ واﻟﺮوح اﻟﯿﻪ ﻓﯽ ﯾﻮم ﻛﺎن ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﲔ اﻟﻔـ ﺳﻨﺔ

ﺳﺨﻦ درازﻛﺸﯿﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺦ و ﻣﺴﺦ ﻛﻨﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی ﭼﻮن ﺑﻤﻨﺰل ﺧﺎك رﺳﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه در ﻣﻨﺰل ﺧﺎك ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺴﺒﺐ ﮔﺸﱳ اﻓﻼك

و اﻧﺠﻢ ﻛﻪ داﯾﻢ ﮔﺮد ﻛﺮه ﺧﺎك ﻣﯿﮕﺮدد و آﺛﺎر و ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺎك و ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ

ﺟﺰوی ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺧﺎك ﻧﺎم او ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﺎز از ﻣﻨﺰل ﺧﺎك ﺑﻤﻨﺰل ﻧﺒﺎت ﻣﯽآﯾﺪو ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﭘﺮورش ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻧﺎم او »ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ« اﺳﺖ ﺑﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ

ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻧﺎم او »ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ« اﺳﺖ و ﺑﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﺰل

ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺎم او در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل »ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ«
اﺳﺖ ﺑﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻤﻨﺰل اﻓﻼك ﻣﲑودﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﻮس و ﻋﻘﻮل اﺳﺖ اﮔﺮﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ

ﻣﻨﺰل ﻧﺎم او »ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻜﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺮاﺗﺐ »ﻧﺴﺦ« و اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ ﻛﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﻨﺪ و
ﺑﻤﻌﺎﺻﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ ﻓﺮود آﯾﺪ و از ﻣﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ

ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﻧﺒﺎت و ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﺟﻤﺎد ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺑﻘﺪر ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻋﺬاب ﻛﺸﺪ و ﺑﻤﻘﺪار ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻗﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد

ﻣﺮاﺗﺐ »ﻣﺴﺦ« آﻧﮕﺎه ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ رﺳﺪ و ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮود آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ

ﯾﻚ ﺑﺎر و دوﺑﺎر و ده ﺑﺎر و ﺻﺪﺑﺎر ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ .ﭼﻮن ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﻧﺪد و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺸﺮح در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اول -ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ دارد دوم

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺎﻋﻞ اول اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻻت ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺒﺎری و

ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺳﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓﺖ آﺧﺮت اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
ﺑﺂﺧﺮت ﺗﻌﻠﻖ دارد و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﱪﻫﺎن ﻋﻘﻠﯽ و دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد

ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﺴﺦ و ﻣﺴﺦ« و ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن اﺧﻼق ﻧﯿﻚ و ﺣﺎﺻﻞ

ﻛﺮدن ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع از دﻧﯿﺎ و ﺑﺮﯾﺪن از ﻟﺬات و از ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺂﺧﺮت و
ﺑﺎدراك ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ.

۱۶

ﻫﺮﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﱪﻫﺎن ﻋﻘﻠﯽ و دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻌﻤﻞ آرد ﯾﻜﯽ از ﻣﻠﺌﻜﻪ ﻣﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ
از ﺟﻬﺖ وی و اﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺎ وی اﺳﺖ» :ﯾﺎ اﯾﺘﻬﺎاﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﻚ راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﺎدﺧﻠﯽ ﻓﯽ

ﻋﺒﺎدی و ادﺧﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ«

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻠﻮل
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻠﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﻛﻪ :اﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﻣﺜﻞ ﻧﻮره ﻛﻤﺸﻜﻮة ﻓﯿﻬﺎ
ﻣﺼﺒﺎح و رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ان اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﯽ ﻇﻠﻤﺔ ﺛﻢرش ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮره« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺴﺖ ﺑﺎ

اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺳﺖ ﻣﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﻫﻤﻪ ﺧﻼﯾﻖ را اول در ﻇﻠﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﺮﻛﻪ در ﻇﻠﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻮد از ﻧﻮر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯿﻨﺎ و

ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪای را ﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻮر اوﺳﺖ ﻛﻪ او را

ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﺮﻓﺖ رﺑﯽ ﺑﺮﺑﯽ و ﻟﻮﻻﻓﻀﻞ رﺑﯽ ﻟﻤﺎﻋﺮﻓﺖ رﺑﯽ« اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل .ﭼﻮن اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ :ﭼﻮن در ﻫﺮﻛﺴﯽ ﻧﻮر ﺧﺪای اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ و
ﺷﻨﻮاﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻛﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ﺟﺰو ﻧﻮر ﺧﺪا ﯾﺎ ﻛﻞ ﻧﻮر ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و

ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻛﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰو ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﻞ ﻧﻮر زﯾﺮا ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﺘﺠﺰی و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺪارد و

ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻜﺎن ﻧﻪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻼن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ ﻛﻪ ﺟﺴﻤﺴﺖ و

ﻧﻮر ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺪارد در ﺧﺎرج ﭘﺲ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻢ در ذﻫﻦ و ﻫﻢ در ﺧﺎرج ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﻨﻘﺴﻢ و ﻣﺘﺠﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻜﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ

ﺟﺰو ﻧﻮر ﺧﺪا در ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺠﺰی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ وﻛﻞ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻫﻢ در ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ
ﻧﻮر ﺧﺪای ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻜﺎن ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﮔﺮﻛﻞ ﻧﻮر در زﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺮو از ﻧﻮر ﺧﺎﱃ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯽﻧﻮر او ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻛﻞ و اﺟﺰاء ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻛﻪ ﻛﻞ و ﺟﺰء ﻧﻮر ﺧﺪای در ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﺪای ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻧﺪارد و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﻣﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﯽ ﻣﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ اﻻ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﯽء ﻣﺤﯿﻂ و اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ در ﺟﻨﺐ ﻋﻈﻤﺖ او ﭼﻮن ﺧﺮدﱃ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن.

زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﺪود را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺘﻮان داد و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺴﯿﺎرﻛﺲ از اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﺪ و ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن

ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﯾﻜﯽ از ﻣﻌﺘﱪان و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪم ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻣﯽﻛﺮد ﻛﻪ روزی از روزﻫﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮ ﻧﺎﮔﺎه

ﺣﺠﺎب از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮر ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﺮﻣﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻛﺮد و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻧﻮری دﯾﺪم ﻛﻪ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻮق و ﺗﺤﺖ و ﯾﻤﲔ وﻛﺮان و ﻣﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ در آن ﻧﻮر ﭼﻮن ذراﺋﺮ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب

ﺑﺎﺷﻨﺪ وﱃ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن در آن ﻧﻮر ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻮر ﺧﱪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻛﻪ در آب ﻏﺮق ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آب

ﺧﱪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﱪ آب از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﺪ و ﻃﻠﺐ آب ﻛﻨﻨﺪ و آب را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻦ در آن ﻧﻮر ﻣﺘﺤﲑ و

ﺣﲑان ﺑﻮدم و اﻣﻜﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن و ﻧﻈﺮﻛﺮدن ﺑﯿﻤﲔ و ﯾﺴﺎر ﻧﺒﻮد و اﻣﻜﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ و ﭼﯿﺰی ﺧﻮردن ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺣﺎل درازﻛﺸﯿﺪی در ﺧﻮف ﻫﻼك ﺑﻮدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻣﻦ در ﺣﺠﺎب ﺷﺪم و از آﻧﺤﺎل ﺑﺎزآﻣﺪم.
۱۷

ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺣﻜﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﱪ

ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﯿﻢ .ﭼﻮن ﻧﻮر ﺧﺪا ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻮر او را ﻧﻈﲑ و ﻣﺜﺎل
ﻧﺘﻮان ﻧﻤﻮد اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻢ را ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻮر ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻫﻢﭼﻮن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻛﻪ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺑﻤﻐﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺑﻤﻐﺮب ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ در وی ﻧﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺂن ﻧﻮر ﻛﻪ در وی ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻮر و

روﺷﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﻧﻮر ﻛﺜﺮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻛﻞ و اﺟﺰاء ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﻮر ﻛﻪ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺑﻤﻐﺮب

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﻮارﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺰاء ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼن داﻧﻨﺪﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻮر

ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﻚ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و اﺳﻢ ﻛﻞ و اﺳﻢ ﺟﺰء از ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺴﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل.

ﺳﯿﻢ در ﺑﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﺗﺤﺎد:
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ را در آن ﺷﻜﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻤﺴﻚ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪﻛﻪ داﻧﺎ و ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ ﻛﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻮر اوﺳﺖ ﻛﻪ

او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻤﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »اﺗﻘﻮا ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻮءﻣﻦ ﻓﺎﻧﻪ

ﯾﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮراﻟﻠﻪ« اﻣﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﺧﺪای را ﺑﺬات ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ را در ذات او ﻫﻤﭽﻮن ذراﺋﺮ در آﻓﺘﺎب

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻄﺎﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﯾﻨﻪﻫﺎاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﻊ

ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ و آﺋﯿﻨﻪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ در

وی اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺼﻮرت دو ﺷﻤﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و اﻫﻞ ﺣﺲ و ﺧﯿﺎل دو ﺷﻤﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮدو ﯾﻜﯽ اﺳﺖ و اﻫﻞ داﻧﺶ ﯾﻚ ﺷﻤﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﯾﻚ ﺷﻤﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ اﺗﺤﺎد و اﯾﻦ

ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﻫﻞ اﺗﺤﺎد از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن دو ﺷﻤﻊ را ﯾﻜﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﻌﯽ ﻛﻪ در آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و
ﺷﻤﻌﯽ ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮﻧﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ

وﺿﻮء و ﺷﻌﺎع ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﻛﺴﯽ را ﻋﻜﺲ و ﺧﯿﺎل وﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء در ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻛﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻣﺎ
ﺟﺰوﯾﺴﺖ و ﺟﺰوﯾﺎت را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻠﯽ ﻣﺘﺠﺰی و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻛﻠﯽ

ﻣﺘﺠﺰی و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﻧﻮر در ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻛﻞ ﻧﻮر ﻫﻢ در ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻛﻠﯽ را ﺟﺰء وﻛﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻮر
ﺟﺰوی ﻏﲑ ﻧﻮر ﻛﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻚ ﻧﻮر ﺟﺰوی ﻋﲔ ﻧﻮر ﻛﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد .ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن

ﻛﻠﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰوﯾﺎت اﻧﺴﺎن را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﺟﺰوﯾﺎت اﻧﺴﺎن را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺠﺰی و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و

ﺟﺰو اﻧﺴﺎن در زﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻛﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در زﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و زﯾﺪ ﻏﲑ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ زﯾﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن
۱۸

و ﺧﺎﻟﺪ اﻧﺴﺎن اﱃ ﻣﺎﻻﯾﻨﺘﻬﯽ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ اﺗﺤﺎد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد آﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﺪاﺳﺖ

و ﻧﻮر ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و زادت و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﺴﺎم ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻮر ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ و ﻓﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دو ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻜﯽ ﻓﺎﻧﯽ و ﯾﻜﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﯾﻜﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﯾﻜﯽ ﺣﺎدث.
ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن اﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ وﺣﺪت:
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪای را

در وﺟﻮد ﻣﺜﻞ و ﺷﺮﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺪ و ﻧﺪ ﻻزم آﯾﺪ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻼ و ﻋﻠﻤﺎء ﺧﺪای را ﺿﺪ و ﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ و

ﺷﺮﯾﻚ ﻧﯽ ﭘﺲ ﻻﺿﺪ و ﻻﻧﺪ و ﻻﺷﺒﯿﻪ و ﻻﺷﺮﯾﻚ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪا ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ دو

وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻼ و ﻋﻠﻤﺎ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻞ ﺑﭽﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﻪ و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻛﺜﺮت ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ

وﺟﻮد آﻧﻜﻪ وﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﭽﯿﺰی و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ

اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﺟﺴﻢ ﺑﻮدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﺒﻮدی و اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﻋﺮض
ﺑﻮدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﺒﻮدی و در ﻫﺮ دو اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﻛﻪ

ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺮض و ﺟﺴﻢ ﻣﺸﱰك ﺑﺎﺷﺪ و آن وﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ

ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل وﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪا وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻣﻨﻔﺼﻞ و وﺟﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﭽﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪا وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻛﻪ وﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪﻛﻪ دو ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﻛﻪ وﺟﻮد را اول
ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ دو وﺟﻮد ﻻزم آﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻌﺪوم ﻫﺮﮔﺰ

ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد و ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد اﮔﺮ اﻣﻜﺎن دارد ﻫﻤﺎن دو وﺟﻮد ﻻزم آﯾﺪ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺪوم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺪوم

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدم ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺬاﻫﺐ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﯽ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻋﺪد ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ

اﺻﻮل ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺧﻼف از آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻛﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از
۱۹

اﻧﺒﯿﺎء ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﺴﯽ در ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎدﻛﺮدﻧﺪ

ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﻟﯿﻞ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد و ﻧﻔﯽ اﻋﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان و ﭼﻨﲔ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﺋﻞ اﯾﺸﺎن راﺳﺖ و درﺳﺖ

اﺳﺖ و آن ﮔﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﻮد زﯾﺮاﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ را اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﯾﻖاﻟﻌﻘﻞ واﺣﺪ ﭼﻮن ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ دو ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ

ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺑﻠﻜﻪ زﯾﺎدت ﻛﯽ روا ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﻬﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

»ﺗﻤﺜﯿﻞ« ﺑﺪاﻧﻜﻪ در ﺣﻜﺎﯾﺎت آوردهاﻧﺪﻛﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد و اﻫﻞ آن ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻜﺎﯾﺖ ﭘﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ......

ﭼﻮن ﻋﻘﯿﺪه و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل را داﻧﺴﺘﯽ ای دروﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ را ﻫﯿﭻ ﯾﻚ از اﯾﻦ

اﺷﺨﺎص اﻫﻞ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ اﯾﻨﻘﺪر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻣﺎورای ﻣﻮﺟﻮدات
ﻇﺎﻫﺮ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر زﻣﲔ و زﻣﺎﻧﺴﺖ و وﺟﻮد آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد او ﻗﺎﯾﻤﺴﺖ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺤﺴﺐ وﻫﻢ و ﻗﯿﺎس

ﻋﻠﯽﻗﺪر ﺣﺎل ﻓﻜﺮی و ﺧﯿﺎﱃ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و دﻟﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ

ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻛﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﺑﺂن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻮﻻﯾﺖ ﻛﻮران ﮔﺬر اﻓﺘﺎد و ﺣﺮف ﭘﯿﻞ و
اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻞ را ﺟﺪاﺟﺪا در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ از آن وﻻﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد و ﻣﺮدم آن وﻻﯾﺖ ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻗﺴﻢ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ از آن

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮد اﺧﺘﯿﺎرﻛﺮده و ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﺮدن ﻗﺼﻪ ﭘﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﯿﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮﻛﺪام

ﺟﺪا ﺟﺪا ﭼﻮن ﻣﲑﺳﯿﺪﻧﺪ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﻞ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺪام از آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻌﻨﯿﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﯾﻨﻘﺪر

داﻧﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﻛﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﻤﻮد .اراده آن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ازﻛﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﯿﻞ را دﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮﯾﻚ دﺳﺖ ﺑﯿﻚ ﻋﻀﻮ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﭼﯿﺰی از ﻟﻤﺲ آن ﻋﻀﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﯾﻜﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﻛﻔﻞ ﭘﯿﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه

آﻧﺮا ﺑﻪ »ﺳﺮﭙ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﺮد دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ او رﺳﺎﻧﯿﺪه آﻧﺮا ﺑﻪ »ﻋﻤﻮد« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎی وی

رﺳﺎﻧﯿﺪه آﻧﺮا ﺑﻪ »ﻋﻤﺎد« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﺮد و ﯾﻜﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او رﺳﺎﻧﯿﺪه آﻧﺮا ﺑﻪ »ﺗﺨﺖ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮﻛﺪام
آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﻟﻤﺲ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﯿﺰی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺸﻬﺮ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺣﻜﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮدﻧﺪ ﯾﻜﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﭙی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻠﻪ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻮدی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﺎدی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﭼﻮن ﺗﺨﺘﯽ ﺑﻮد و اﻫﻞ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﻋﺘﻘﺎدﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻜﺪﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف

ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﮔﻔﱳ آﻏﺎزﻛﺮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد و ﻧﻔﯽ
اﺛﺒﺎت دﯾﮕﺮان و آن دﻟﯿﻞ را دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﯾﻜﯽ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ را در روز ﺟﻨﮓ در

ﭘﯿﺶ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﭼﻮن ﺳﺮﭙی ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ در روز ﺟﻨﮓ

ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻟﺸﻜﺮ ﺧﺼﻢ را ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻜﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﭼﻮن ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی
ﮔﻔﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﻫﺰار ﻣﻦ ﺑﺎر زﯾﺎده ﺑﺮﻣﯿﺪارد و زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻧﻤﲑﺳﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﭼﻮن ﻋﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ

دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻛﺲ ﻣﺮﻓﻪ و آﺳﻮده ﺑﺮ ﭘﯿﻞ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭘﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻛﻨﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻤﺪﻟﻮل ﻛﻪ ﭘﯿﻞ اﺳﺖ رﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯽ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯽ و ﻋﺎﻗﻼن داﻧﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﺸﱰﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﻞ دورﺗﺮ اﻓﺘﻨﺪ و

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻤﺪﻟﻮل ﻛﻪ ﭘﯿﻞ اﺳﺖ ﻧﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ آﯾﺪ زﯾﺎده ﺷﻮد.

۲۰

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﭼﻮن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ در رﺳﺪ و ﯾﻜﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد و ﭘﯿﻞ را ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ

اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﻞ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﭘﯿﻞ را ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﯿﻞ اﺳﺖ دﯾﺪم و داﻧﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻨﺎ را ﺑﺎور ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻛﻪ

ﻣﺮا ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺎ ﻛﺮده ﺗﺮا ﺧﯿﺎل اﺳﺖ و دﻣﺎغ ﺗﻮ ﺧﻠﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ زﺣﻤﺘﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎ ﻣﺎﯾﯿﻢ وﻛﺴﯽ
ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻨﺎرا ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﯽ :و ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدی اﻟﺸﻜﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻫﻤﺎن ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ اﺻﺮار ﻛﻨﻨﺪ و از آن

ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ و آﻧﻜﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻨﻮد و ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﻛﻨﺪ او را ﻣﻠﺤﺪ و ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﻨﺪ وﻟﯿﺲ

اﻟﺨﱪ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻛﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﻛﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺖ و

ﻫﺮﯾﻚ در ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ

اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﮔﻔﱳ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﺳﯿﺎه ﻛﺮدﻧﺪ و

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ را آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺄوﯾﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد راﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻫﺮﭼﻪ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﻛﺮد آﻧﺮا »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﺗﺄوﯾﻠﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ وﻗﻒ ﻻزم

ﻛﺮدﻧﺪ و از :واﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﯽاﻟﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ راﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪی

اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ از اﻧﺼﺎف ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻨﺪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ را ﺑﮕﺬارد ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ و ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮاﻛﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﯾﻚ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻻﯾﻠﺴﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻠﺪﻧﺪ و از ﻣﻘﻠﺪﻛﯽ روا ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ دﯾﮕﺮی را ﮔﻮﯾﺪﻛﻪ اوﮔﻤﺮاه و

ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ در ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞاﻟﺪﻟﯿﻞ اوﱃ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ در ﭼﻨﲔ وﻗﺖ اﻓﺘﺪﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎر و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺷﻬﺮ و در آن
وﻻﯾﺖ داﻧﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ دوازده ﭼﯿﺰ ﺣﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺳﺎزد ﻛﻪ اﯾﻦ دوازده ﺣﺮﻓﺖ داﻧﺎﯾﺎﻧﺴﺖ و

ﺳﺒﺐ ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺘﺴﺖ:

اول -آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻜﺎن ﺻﺤﺒﺖ دارد.
دوم -آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری اﯾﺸﺎن ﻛﻨﺪ.
ﺳﯿﻢ -آﻧﻜﻪ از ﺧﺪای راﺿﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻬﺎرم -آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﺻﻠﺢ ﻛﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ -آﻧﻜﻪ آزار ﺑﺨﻠﻖ ﺧﺪای ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ -آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺪ راﺣﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
۲۱

اﯾﻦ ﺷﺶ ﭼﯿﺰﺳﺖ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ ﻻﻣﺮاﻟﻠﻪ و اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ.
ﻫﻔﺘﻢ -آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻼل و ﺣﺮام داﻧﺪ.
ﻫﺸﺘﻢ -آﻧﻜﻪ ﺗﺮك ﻃﻤﻊ و ﺣﺮص ﻛﻨﺪ.
ﻧﻬﻢ -آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻﻛﺲ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺨﻮد ﮔﻤﺎن داﻧﺎﯾﯽ ﻧﱪد.
دﻫﻢ -آﻧﻜﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻢ -آﻧﻜﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
دوازدﻫﻢ -ﺑﯽ دﻋﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻛﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﺎدات و ﺗﺨﻢ ﻫﻤﻪ درﺟﺎت اﯾﻦ دوازده ﭼﯿﺰﺳﺖ .در ﻫﺮﻛﻪ اﯾﻦ دوازده ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدی از ﻣﺮدان

ﺧﺪاﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻚ ﺣﻘﺴﺖ و در ﻫﺮﻛﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﻋﻮام دارد و در ﻟﺒﺎس ﻋﻮام اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ

از ﺣﯿﻮان ﻓﺮودﺗﺮ اوﻟﺌﻚ ﻛﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫٌﻢ اﺿﻞ و اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاص دارد و در ﻟﺒﺎس ﺧﻮاص اﺳﺖ دﯾﻮی اﺳﺖ
ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮدم اﻟﺨﻨﺎس اﻟﺬی ﯾﻮﺳﻮس ﻓﯽﺻﺪوراﻟﻨﺎس ﻣﻦاﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎس

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ
ای دروﯾﺶ ﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎد ﻛﻪ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻚ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﮔﲑی -اول -اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﻮت آن داری ﻛﻪ داﻧﺎ و ﻣﺤﻘﻖ

ﺷﻮی و ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ازﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﲑون آری ﻣﯿﺎن درﺑﻨﺪﻛﺎری ﻛﻦ
ﻛﻪ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻛﺎری ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ و ازﮔﻔﱳ :اﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﯽ اﻣﺔ و اﻧﺎ ﻋﻠﯽ آﺛﺎرﻫﻢ ﻣﻘﺘﺪون ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و اﮔﺮ

اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﺪاری داﻧﺎﯾﯽ از داﻧﺎﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﻠﺐ ﻛﻦ و ﻋﺬر ﻣﯿﺎرﻛﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ﻛﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪه

ﯾﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد را رﺧﺼﺖ ﻣﺪه ﻛﻪ درﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﱃ از اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن

ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﮕﺎهدار و ﺧﺪﻣﺖ او را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎر و ﺻﺤﺒﺖ او را ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ دان و ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﻦ و

وﺟﻮد ﺧﻮد را از ﺧﻮد و رای ﺧﻮد ﺧﺎﱃ ﺳﺎز و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را ازوی و ارادت وی و ﻣﺤﺒﺖ وی ﭘﺮﮔﺮدان و ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻛﻪ ﺗﺮا از ﺧﻮد دورﻛﻨﺪ و از در ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎن را اﺧﺘﻼط ﻫﺮﻛﺲ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺮﻛﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻼزم در وی

ﺑﺎش و ﺟﻬﺪﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﺷﻮی ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺗﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺒﻮل وی ﺷﺪی راه راﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ و از اﻫﻞ ﻧﺠﺎت

ﮔﺸﺘﯽ .ای دروﯾﺶ ﻣﺮاد ﻣﻦ از اﯾﻦ داﻧﺎ و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﯽ ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﯽﺗﻘﻮاﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺮده ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺰار ﺑﺎر از ﺗﻮ ﻣﻘﻠﺪﺗﺮ و ﮔﻤﺮاهﺗﺮ و از ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ دورﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد دوری ﺧﻮد

را ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ازﻏﺎﯾﺖ ﺟﻬﻞ و ﺗﺎرﯾﻜﯽ ﺧﻮد را داﻧﺎ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ او

ﻛﻈﻠﻤﺎت ﻓﯽ ﺑﺤﺮ ﻟﺠﯽ ﯾﻐﺸﯿﻪ ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻄﺎ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻮاﻟﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺨﻮد اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﱪﻧﺪ و ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ اﯾﻨﺴﺖ .رﺑﺎﻋﯽ:

۲۲

ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺨﯿﺎل در ﻏﺮور اﻓﺘﺎدﻧﺪ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻮ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ

وز ﻏﺎﯾﺖ ﺟﻬﻞ در ﺳﺮور اﻓﺘﺎدﻧﺪ

ﻛﺰ ﻛﻮی ﺗﻮ دور دور دور اﻓﺘﺎدﻧﺪ

ای دروﯾﺶ اﯾﻦ داﻧﺎ و ﻣﺤﻘﻖ را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ وﻋﻆ و ﺗﺬﻛﲑ ﻧﯿﺎﺑﯽ و در ﻣﺪارس ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻨﺼﺐ
در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎﺑﯽ و در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺠﺎده در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺧﯿﺎل و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎﺑﯽ .اﻻ از

ﻫﺰارﻛﺲ ﯾﻚ ﻛﺲ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺪایﺷﻨﺎس و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺧﺪای ﻛﺎری ﻛﻨﺪ ای دروﯾﺶ داﻧﺎ و
ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺮدان ﺧﺪای در زﯾﺮ ﻗﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ آن ﻗﺒﻬﺎ ﺣﺎرس و دورﺑﺎش اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺼﺎر و ﺳﻼح اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد و

ﺳﺒﺐ ﻧﺰاﻫﺖ و ﻃﻬﺎرت وی ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻪ ﻗﺒﻪ ﺑﻮد آن ﻣﻜﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ای دروﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن

ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻮام ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻮن ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮاص اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ و ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺨﻮد راه ﻧﺪﻫﻨﺪ و دﻋﻮی ﺳﺮی و ﺳﺮوری

ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻜﺴﺒﯽ و ﻛﺎری ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻜﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ازﻣﺎل

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻛﺴﺐ ﻃﻠﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﻜﻮﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯽﺳﻌﯽ و ﻛﻮﺷﺶ اﯾﺸﺎن زﯾﺎده از

ﺣﺎﺟﺖ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﯾﺜﺎرﻛﻨﻨﺪ ﭘﲑی و ﻋﯿﺎل را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﺧﲑه ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺬﻛﺮ و ﻓﻜﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت ﺑﻌﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت ﮔﺬراﻧﻨﺪ و اﺧﺘﻼط اﻫﻞ دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ارﺑﺎب ﻣﻨﺎﺻﺐ دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ

و اﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد ﺑﺼﺤﺒﺖ ﻋﺰﯾﺮان و ﻣﺸﺎﻫﺪه دروﯾﺸﺎن روزﮔﺎر ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﺣﻮال و اﻗﻮال

ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ روز را ﺑﺸﺐ و ﺷﺐ را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ ﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ازﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﻏﻮﻏﺎ و ازﯾﻦ درﯾﺎی ﭘﺮ اﻣﻮاج و

ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﺣﻮادث ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد )ﻓﺰت
ﺑﺮب اﻟﻜﻌﺒﺔ( .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻛﺮد اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ

ﮔﲑﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و آن دوازده ﭼﯿﺰ را ﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺳﺎز ای دروﯾﺶ ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺪان

ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﯿﻜﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری اﯾﺸﺎن و راﺣﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻃﺎﻋﺘﺴﺖ و از

ﺧﺪای راﺿﯽ ﺑﻮدن و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﺻﻠﺢ ﻛﺮدن و اﺧﻼق ﻧﯿﻚ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪان و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری اﯾﺸﺎن
و آزار رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ و از ﺧﺪای ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدن و ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﻛﺮدن و اﺧﻼق ﺑﺪ دوزﺧﺴﺖ .ای

دروﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎدﻛﻪ ازﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ ﻣﯽداﻧﯽ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﲑﻛﻪ ﺑﻐﲑ ازﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ،

ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ اﻟﻠﻪ و ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ و ﻧﺠﺢ ﻃﻮﻟﻪ.

۲۳

ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ
رﺳﺎﻟﻪ اول از ﻛﺘﺎب در ﺑﯿﺎن وﺟﻮد و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد دارد
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .و داﻧﺴﱳ او ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺣﺪود و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛﻪ اﻟﺸﯿﺌﯽ اﻟﻮاﺣﺪ اﻣﺎ ان ﯾﻜﻮن و اﻣﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻜﻮن

و ﺗﺼﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮدی ﻣﻌﲔ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻬﯽ

ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﻧﻪ ﻻزم آﯾﺪﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺰای آن ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺴﺒﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ..

دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻜﻨﺪ در ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻛﺮدن ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم اول ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن

وی و ﻣﯿﺎن ﻏﲑ وی ﻣﺤﺎل ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اول وﺟﻮد و ﻋﺪم

را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺣﺪود و

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد او را ﺣﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻣﱰ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ وﺟﻮد را
ﺑﺂن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎ ﻣﺎﻛﺎن وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺌﻮال ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ وﺟﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺌﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻻﺷﺎرة ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﺷﺎرت

را وﺟﻮد ﺷﺮﻃﺴﺖ ﯾﺎ در ذﻫﻦ ﯾﺎ در ﺧﺎرج و ازﺷﺎه اوﻟﯿﺎء اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺌﻮال ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﭼﯿﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ ﻫﺮﻛﻪ ﻃﻠﺐ وﺟﻮد ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺑﺂن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻛﻪ در ﺣﻜﺎﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن روزی در درﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و

ﮔﻔﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﯾﺖ آب و ﺻﻔﺎت آب ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﺎ در آﺑﺴﺖ و
ﺑﯽآب ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ از آﺑﺴﺖ و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آب را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ

ﻛﺠﺎﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزﻣﺴﺖ ﻛﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﯿﻢ ﺗﺎ آب را ﺑﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﱪی ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺪام

اﻗﻠﯿﻤﺴﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺂن اﻗﻠﯿﻢ روﯾﻢ و آﺑﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﺑﺨﺪﻣﺖ داﻧﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻃﻠﺐ آب ﻛﺮدﻧﺪ داﻧﺎ
ﻓﺮﻣﻮد:

ای در ﻃﻠﺐ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮده
ای ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺤﺮ ﺗﺸﻨﻪ در ﺧﻮاب ﺷﺪه

ﺑﺎ وﺻﻞ ﺑﺰاده از ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮده

وی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻨﺞ از ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﺮده

و اﯾﻦ از آﻧﺠﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻐﲑ آب ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻻﺟﺮم آب ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ

ﺑﺎﺿﺪاد روﺷﻦ و ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدد و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ »اﻟﻨﻌﻤﺔ اذا ﻓﻘﺪت ﻋﺮﻓﺖ« ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز

ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

۲۴

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم وﺟﻮد
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت آن ﭼﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﻗﺪﯾﻤﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﺎدث و وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ در

ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ ﭼﺎر ﻗﺴﻤﺴﺖ :در ﺧﺎرﺟﺴﺖ ﯾﺎ در ذﻫﻨﺴﺖ ﯾﺎ در ﻟﻔﻆ ﯾﺎ در ﻛﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻛﻪ

ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﯾﻚ ﺟﻬﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﺟﻮد

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اول دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ ﻗﺪﯾﻤﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﺎدث و ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺟﺰا دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﺑﺮ

دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﺑﺴﯿﻄﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﻛﺐ و ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺨﻮدﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻐﲑ ﻫﻢ ﺑﺮدو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﺟﻮﻫﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮض و
دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﺳﻪ

ﻧﻮﺑﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺟﻮﻫﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮض ﺑﺎز ﺟﻮﻫﺮ در ﻗﺴﻢ دوم

ﺻﻮرﺗﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺎز ﻧﻔﺲ در ﻗﺴﻢ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﻜﯽ ﺑﺎز
ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺴﻢ ﭼﻬﺎرم ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻓﺮاد دارد .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﺪ دور ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﭼﻮن وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ ﻋﺪم ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻋﺪم در

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﺟﻮدﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ
ﻣﻌﻠﻮم در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم و ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ذﻫﻦ ﯾﺎ در ﻟﻔﻆ ﯾﺎ در ﻛﺘﺎﺑﺖ

و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﻫﻢ در ﺧﺎرج ﻫﻢ در ذﻫﻦ و ﻫﻢ در ﻟﻔﻆ و ﻫﻢ در ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﺗﺶ اﻣﺎ

آﺗﺶ ذﻫﻨﯽ و آﺗﺶ ﻟﻔﻈﯽ و آﺗﺶ ﻛﺘﺎﺑﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎز اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ را آﺗﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ و ﺣﻜﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ آﺗﺶ ذﻫﻨﯽ را دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﻟﻔﻈﯽ را دﻻﻟﺖ

ﺑﺮ آﺗﺶ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﻛﺘﺎﺑﺘﯽ را دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻟﻔﻈﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻛﺘﺎﺑﺖ را ﺟﺰ ﺑﺮ ﻟﻔﻆ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﻔﻆ را

ﺟﺰ ﺑﺮ ذﻫﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ذﻫﻦ را ﺟﺰ ﺑﺮ ﺧﺎرج از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻤﺖ در وﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﺟﻮد ﻟﻔﻈﯽ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺴﺖ ﺗﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی و ﺣﻜﻤﺖ در وﺟﻮد ﻟﻔﻈﯽ
آﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ ﺑﯽ وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ذﻫﻨﯽ ﻧﺒﻮدی و ﭼﻮن وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺎت ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ آﻣﺪ ﻋﺪم ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم و ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺻﺮف

ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﺪم ﺻﺮف ﺷﻮد .ﮔﺎه وﺟﻮد را ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺎه
ﻋﺪم را ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ

۲۵

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و آن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﲑ وﺟﻮد و ﻋﺪم

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎت و ﻛﻠﯿﺎت را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻞ اﺷﯿﺎء ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻞ اﺷﯿﺎء در ﻋﻠﻢ ﺑﺎری ﺑﻮد زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﻛﻪ درﻋﻠﻢ ﺑﺎری ﻣﻔﺮوض و ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد

آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺘﻮﺑﯽ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻔﺮوض ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﯽ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻧﻘﺎش

ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﯾﺪ و ﺳﺮاﯾﯽ ﻛﻪ در ذﻫﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺎ ﻣﻔﺮوض ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻞ اﺷﯿﺎء ﻗﺪﯾﻢ

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ

ﺣﻜﻤﺖاﻧﺪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاص اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ و ﻏﲑ
وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﻨﺪ و ﻏﲑ وﺣﺪت و ﻏﲑﻛﺜﺮﺗﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺎت ﺟﺰوی ﺣﺎدﺛﻨﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎری ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ

ﻛﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪوم ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻌﺪوم ﺻﺮف ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ از ﻗﻮت ﺑﻔﻌﻞ ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ از

ﻓﻌﻞ ﺑﻘﻮت ﻣﲑوﻧﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد و ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت اﯾﻨﺴﺖ.

ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻛﻪ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد را ﺑﺎﯾﺸﺎن راه ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻛﻪ ﻛﻮن و
ﻓﺴﺎد را ﺑﺎﯾﺸﺎن راه ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ از ﻗﻮت ﺑﻔﻌﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺢ از ﻓﻌﻞ ﺑﻘﻮت ﻣﲑوﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ وﺟﻮدﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺪم
ﻧﻘﯿﻀﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﻘﯿﻀﺎن ﺑﺎﺗﻔﺎق واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت اﺳﺖ ﭘﺲ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺪم ﺿﺪان

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﯿﻀﺎن ﯾﺎ ﻣﻠﻜﻪ و ﻋﺪم و ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﺿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﲔاﻟﻀﺪﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ در ﯾﻚ ﭼﯿﺰ
در ﯾﻚ زﻣﺎن اﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﻫﺴﺖ از ﯾﻚ ﭼﯿﺰ در ﯾﻚ زﻣﺎن و ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ

ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺿﺪان ﺑﲔاﻟﻮﺟﻮدﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﲔاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﲔ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺪ ﻣﯿﺎن دو وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻻوﺟﻮد و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از ﻋﺪم ﻻوﺟﻮدﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺻﻮرت و ﻣﺎده و ﺟﺴﻢ و ﺷﻜﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﻤﻜﻦ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮ وﺟﻮدی

ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ازاﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﯾﺎ در ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻐﲑ ﺑﺎﺷﺪ :و ﻫﻮاﻟﻤﻤﻜﻦ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ :وﻫﻮاﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﺟﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻋَﺮَض از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ازﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ:

و ﻫﻮاﻟﻌﺮض و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻻ ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ :و ﻫﻮاﻟﺠﻮﻫﺮ ﺑﺎز ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ

ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﻮﻫﺮی ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ :ﯾﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮاﻟﺼﻮرة ﯾﺎ ﻣﺤﻞ و
۲۶

ﻫﻮاﻟﻤﺎدة ﯾﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮاﻟﺠﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺣﺎل و ﻣﺤﻞ و ﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ از دو ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺎده ﺗﻌﻠﻖاﻟﺘﺪﺑﲑ و اﻟﺘﺼﺮف و ﻫﻮاﻟﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻮاﻟﻌﻘﻞ ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺻﻮرت اﺳﻤﯽ ﻣﺸﱰﻛﺴﺖ و ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺻﻮرت را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاص اﺳﺖ از اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﻚ ﻗﺴﻢ از اﻗﺴﺎم ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﯾﻚ ﻗﺴﻢ از

اﻗﺴﺎم ﻋﺮض اول را ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و دوم را ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری و اول را ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و دوم را ﺻﻮرت ﻣﺸﱰك
ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺟﺴﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﺴﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ را ﺑﺮ

دو ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﯾﻜﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﯾﻜﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﺴﻮح ﺑﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮة در اﺑﻌﺎد ﺛﻠﺜﻪ و

ﯾﻜﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در آن ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ ﻣﻌﲔ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﺛﻠﺜﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﻛﺮدن و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰ ﻣﻤﺴﻮح و

ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ در ﺣﺪ اول اﻗﻞ آﻧﻜﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺮوی اﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﻜﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺮ او

اﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﺟﺴﻢ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺪود و ﻣﻤﺴﻮح ﻧﺒﺎﺷﺪ و
در ﺣﺪ دوم اﻗﻞ آﻧﻜﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺮ وی اﻃﻼق ﺗﻮان ﻛﺮد دو ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت و ﻣﺎده و اﻛﺜﺮ آﻧﺮا ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻗﺴﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺟﺰوی از اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ را ﺟﺴﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع را ﻫﻢ ﺟﺴﻢ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺻﻮرت دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﻚ ﻗﺴﻢ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺟﺴﻢ ﺑﻪ وی اﺳﺖ و آن ﺻﻮرت را ﺻﻮرت
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﻚ ﻗﺴﻢ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد وی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ اﮔﺮ

ﻣﻘﺪار از ﯾﻚ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا »ﺧﻂ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ از دو ﺟﻬﺖ آﻧﺮا »ﺳﻄﺢ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺳﻪ
ﺟﻬﺖ آﻧﺮا »ﺛﺨﻦ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ را اﺷﻜﺎل ﺛﻠﺜﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﺛﻠﺜﻪ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎمﺗﺮ اﺳﺖ از ﺷﻜﻞ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﯿﺌﺘﯽ اﺳﺖ

ﻣﻘﺪاری ﻛﻪ او را ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﻌﺪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪاری ﻛﻪ او را ﺣﺪ ﯾﺎ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮض ﯾﺎ

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد داﻧﺴﺘﯽ ﺧﻂ و ﺳﻄﺢ و ﺛﺨﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ را ﻫﻢ ﺑﺪان .ﺳﺨﻦ

دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻣﻘﺼﻮد آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرت اول را ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرت
دوم را ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری و ﻣﺘﻐﲑ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺻﻮرت اول را ﻣﻌﻘﻮل و ﺻﻮرت دوم را ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﻮم ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ دارد و ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮم آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮم ﺑﻮی ﻣﻮﻣﺴﺖ و

ﻗﻮام ﻣﻮم ﺑﻪ وی اﺳﺖ و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﻮم ﻣﺮﻛﺒﺴﺖ از دو ﭼﯿﺰ ﯾﻜﯽ ﺻﻮرت و ﯾﻜﯽ ﻣﺎده و

ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣﯽ او را ﺧﺎص ﻛﺮد .ﭘﺲ ﻣﻮم ﻛﻪ ﻣﻮم ﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻣﯽ ﻣﻮم ﺷﺪ
۲۷

و ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻣﻮم اﺑﻌﺎد و اﺷﻜﺎل ﻣﻮم اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻮم را دراز ﯾﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﻬﻦ و ﺑﺎرﯾﻚ ﻛﻨﻨﺪ در

ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮم ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻣﻮم ﺑﺎﺷﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت

ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ دارد و ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺂن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻗﻮام اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ وی اﺳﺖ و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ دارد و آن اﺷﻜﺎل و اﺑﻌﺎد ﺧﺎص ﺑﺎﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ

اﻧﺴﺎن دراز ﺷﻮد ﯾﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدد و اﮔﺮ راﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ در اول اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻻﻓﯽ ﻣﻮﺿﻌﺴﺖ و ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻮد ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻌﺴﺖ اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺎﻣﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺣﺎل ﺷﻮد در ﭼﯿﺰی از ﺳﻪ

ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺎل ﯾﺎ ﻧﻪ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺤﻞ و ﻧﻪ ﻣﺤﻞ
ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺎل و در اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺎی ﺣﺎل و ﻣﺤﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل را ﺻﻮرت و
ﻣﺤﻞ را ﻣﺎده ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل را ﻋﺮض و ﻣﺤﻞ را ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺮاد ﻣﺎ از
ﺣﻠﻮل در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﭽﯿﺰی.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﯿﻮﱃ دو ﻧﺎم دارد ﻫﯿﻮﱃ و ﻣﺎده و ﺟﻮﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻢ دو

ﻧﺎم دارد ﺻﻮرت و ﻧﻔﺲ ﻫﺮ ﯾﻜﯽ از اﯾﻨﺪو ﻧﺎم ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻫﯿﻮﱃ
ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﯾﻜﯽ ﻫﯿﻮﱃ و ﻧﺎم ﯾﻜﯽ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻫﯿﻮﱃ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﭘﯿﺪا
آﻣﺪ ﻧﺎم ﯾﻜﯽ ﻣﺎده و ﻧﺎم ﯾﻜﯽ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺒﺎت ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و

در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻜﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ را
ﻧﻔﺲ از ﺟﻬﺖ آن ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻢ از وی اﺳﺖ و ﺻﻮرت از ﺟﻬﺖ آن ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﺟﻨﺎس از

ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ وی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ را ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و اﺷﻜﺎل و اﺑﻌﺎد را ﻛﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻓﺮاد از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ وی اﺳﺖ و اﻣﺘﯿﺎز اﻧﻮاع ﺑﺼﻮرت

ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ذات و وﺟﻪ و ﻧﻔﺲ و در ﺑﯿﺎن ﺻﻔﺖ و اﺳﻢ و در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﺻﻔﺎت در ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ در
ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻬﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ وﺟﺪ و ﺳﻌﯽ زﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﻻﺟﺮم وﺟﻮد و ذات و
۲۸

ﻧﻔﺲ و وﺟﻪ در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻚ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ارادت و ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻛﻼم

و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺻﻔﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ و ﻣﺘﻜﻠﻢ را اﺳﻤﺎء ﺻﻔﺎت ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻢ »اﻟﻠﻪ« را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻢ ذات اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻢ ﺻﻔﺎت.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻮام اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺗﺼﻮر وی ﺑﯽﺗﺼﻮر ﻏﲑ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ آن ذات اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ
ﺗﺼﻮر وی ﺑﯽﺗﺼﻮر ﻏﲑﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ آن ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و »اﻟﻠﻪ« اﺳﻢ ذات اﺳﺖ و وﺟﻪ اﺳﻢ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ و ﺻﻔﺎت

اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاص اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﻨﺪﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮآﻧﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ ذات آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﺮﭼﯿﺰ وﺟﻪ آن

ﭼﯿﺰ و ﺻﻔﺎت در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺴﺖ و اﺳﺎﻣﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ :وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ و وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻟﺬات و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و وﺟﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و

اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ :وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ و وﺟﻮد ﺣﺴﯽ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ و وﺟﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺎﺗﺴﺖ و ﻧﻪ اﺳﺎﻣﯽ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺮﭼﯿﺰی اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎن و

ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻛﻪ ﺑﺂن ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ و ﻋﲔ ﻣﺴﻤﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ وی ﻧﻬﻨﺪﻛﻪ آن ﻧﺸﺎن و

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﲑﻣﺴﻤﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺻﻔﺎت آن ﭼﯿﺰ آﻣﺪ و ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻫﺮﭼﯿﺰ اﺳﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰ آﻣﺪ و ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ وی ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﭼﯿﺰ آﻣﺪ ﭘﺲ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﺸﱰك
آﻣﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات و ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ و ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮص آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد:
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن ذات اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ و وﺟﻮد اﻧﺴﺎن وﺟﻪ اﻧﺴﺎن و آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ و داﻧﺎﯾﯽ و ﺣﺮﻓﺖ

ﺑﺎرﯾﻚ و ﺻﻨﻌﺘﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ و داﻧﺎﯾﯽ و

ﺣﺮﻓﺘﻬﺎی دﺷﻮار و ﺻﻨﻌﺘﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﻛﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ و ﭼﻨﲔ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺻﻐﲑ داﻧﺴﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﲑ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ ذات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و

اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد رﺳﯿﺪ ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ« آﻧﮕﺎه ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ن و اﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎﯾﺴﻄﺮون«

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ وﺟﻮد ﺑﯽﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد و دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﲑ وﺟﻮدﺳﺖ و

ﺳﺎﺑﻘﺴﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ در وﺟﻮد ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﺧﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎری ﻣﺎﻫﯿﺖ دارد و وﺟﻮد ﻫﻢ دارد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﯽﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎری ﻣﺎﻫﯿﺖ دارد اﻣﺎ
۲۹

وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻛﺜﺮت و اﺟﺰا ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎری ﻋﲔ وﺟﻮد ﺑﺎرﯾﺴﺖ و ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺎری
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﺪای را

ﺻﻔﺎت و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮﯾﻦ و اﺟﺰاء ﻻزم آﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻓﻤﻦ وﺻﻒ

اﻟﻠﻪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ( ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻧﻪ و ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺛﻨﺎه و ﻣﻦ ﺛﻨﺎه ﻓﻘﺪ ﺟﺰأه و ﻣﻦ ﺟﺰأه ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻠﻪ« و ﻫﺮﻛﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ و
ﺗﻘﺪس را اﺳﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺻﻔﺎت ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽﻣﺎﻫﯿﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻻزم ﻣﯿﺂﯾﺪ

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻗﻞ ادﻋﻮاﻟﻠﻪ اوادﻋﻮاﻟﺮﺣﻤﻦ اﯾﺎً ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ«

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ او را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و دو ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات و
ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ و ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ازﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ در

ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﯿﺪارد ﻛﻪ در آن ﭼﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد در آن ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻠﻪ در وی ﺑﻘﻮت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﯿﻀﻪ و ﻧﻄﻔﻪ و ﺣﺒﻪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ در

ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ در آن ﭼﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد در آن ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎن

ﻛﺎﻣﻞ درﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻣﺘﺪاد و
اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮاد از اﻣﺘﺪاد ﻧﺸﻮ ﻧﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺮاد از اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﻂ وﺟﻮدﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻤﺴﺖ

و ﻣﯿﺎن ﺑﺴﻂ وﺟﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد در ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺖ و در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط ﻧﻔﺲ درﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﯿﻼء و
اﺳﺘﻮاری اوﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺮش زﯾﺮاﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻌﺪ ازﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮش اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺮش ﺑﺮ اﻗﺴﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﻮد ﻋﺮش ﺑﺰرﮔﱰ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﻠﺐاﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﺮش اﻟﻠﻪ اﻻﻛﱪ« و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را ﺻﺎﺣﺐ

ﺷﺮﯾﻌﺖ »رب« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﯾﻚ ﻣﻌﻨﯽ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« و »ﻣﻦ
ﻋﺮفاﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﺮب« و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ رب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻮق ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﺴﺖ و اﯾﻦ

ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺿﺪاد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎك و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و از اﺷﻜﺎل و ﺻﻮر ﻣﱪا و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﻻﺟﺮم اﻫﻞ ﺣﺲ و ﺧﯿﺎل را ﺑﺎﯾﻦ

ﻣﺮﺗﺒﻪ راه ﻧﯿﺴﺖ ای دروﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ رب و ﻧﻔﺲ آن ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ» .داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؟«

ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪﻛﻪ ﻋﺮش ﻋﺒﺎرت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺗﺒﺴﺖ و اﺳﺘﻮا ﺑﺮ دو ﻧﻮﻋﺴﺖ ﯾﻜﯽ از راه ﻋﻠﻢ و اناﻟﻠﻪ ﻗﺪ اﺣﺎط ﺑﻜﻞ
ﺷﯿﺊ ﻋﻠﻤﺎ و ﯾﻜﯽ از راه وﺟﻮد ﻛﻪ اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﯽ ﻣﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ اﻻ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﯿﺊ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز اﺳﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻜﯽ ﺑﺎﺟﻤﺎل و ﯾﻜﯽ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و ازﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات ﺑﺼﻔﺎت و ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺴﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﺳﻤﺎء و ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺴﺖ و
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﯽاﺳﻤﯽ و ﺑﯽﺻﻔﺘﯽ و ﺑﯽﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻈﻬﺮ ذات اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ

ﺳﻤﺖ ﻣﺴﻤﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺎت او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﺴﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮف ﻣﺴﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﺑﻜﻤﺎل ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ
۳۰

و ﻛﻤﺎل ﻫﺮﭼﯿﺰ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در وی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ در ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ ﺻﻔﺎﺗﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺻﻔﺎت در ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ

وﺟﻪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺑﺪاﯾﺖ و اول ﻫﺮﭼﯿﺰ ذات آن ﭼﯿﺰﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ و آﺧﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ وﺟﻪ آن ﭼﯿﺰﺳﺖ و
اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﺲ آن ﭼﯿﺰﺳﺖ و ﺻﻔﺎت و ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺪاﯾﺖ اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ و

ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺘﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد:
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺣﺒﻪ و ﺑﯿﻀﻪ و ﻧﻄﻔﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ذاﺗﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﯿﺪارد ﻛﻪ در اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم

ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد زﯾﺮا ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ در وی ﺟﻤﻌﺴﺖ و ﺻﻔﺎت در اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﯿﻀﻪ و ﺣﺒﻪ و ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻜﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻨﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻬﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ

ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻠﻪ درﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دارد از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ

ﻫﺮﯾﻚ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ و اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺧﺪای را ذات ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻪ و ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از

ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ذات ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ در اوﻗﺎت ﺧﺪای را ﻧﺎﻗﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ »ذات« در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد را دو

اﻋﺘﺒﺎرﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات و ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺎت اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻜﻤﺎل ﻣﲑﺳﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺨﺎك ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﭘﺲ

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮد ﻣﻦﺣﯿﺚاﻟﻮﺟﻮد ﯾﻚ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻬﺴﺖ

ﺑﯽذات ﺑﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﯾﻜﺴﺮ ﻣﻮی ﻛﻢ و زﯾﺎده ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ذات وی را ﭼﻮن ﺗﺼﻮر دارﻧﺪ؟ ،اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و

ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﻚ ذواﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺧﺎك ذات اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﻜﻤﺎل رﺳﯿﺪ وﺟﻪ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و

اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط ﻛﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ ﻧﻔﺲ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ذوات ذات

اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮه وﺟﻪ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط ﻛﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺗﺐ و در ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد
ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ ﻧﻔﺲ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ از وﺟﻬﯽ راﺳﺘﺴﺖ و از وﺟﻬﯽ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ از

ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد را دو اﻋﺘﺒﺎرﺳﺖ ﯾﻚ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺰاء و ﯾﻚ اﻋﺘﺒﺎرﻛﻞ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺰاء را ﻛﺜﺮت
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و ﻧﻘﺼﺎن وﻛﻤﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ذات و وﺟﻪ ﻻزم آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻛﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻞ را وﺣﺪت وﻛﻤﺎل ﻻزم

ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد.

ای دروﯾﺶ ﻛﻞ و ﺟﺰو را از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻛﻠﯿﺖ و اﺟﺰاء ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ
اﺟﺰاء ﺛﻠﺚ و ﺳﺪس و ﻧﺼﻒ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻫﯿﭽﯿﻚ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺘﻮان.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﭽﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا آورد و در ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ
اﻟﺪرة« و ﺑﺰرﮔﯽ آن ﺟﻮﻫﺮ را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﺑﺂن ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻛﺮد
آن ﺟﻮﻫﺮ آب ﺷﺪ و ﺑﺠﻮش آﻣﺪ و از ﺟﻮﺷﯿﺪن آب ﻛﻔﻚ و ﺑﺨﺎر ﺑﺮ روی آن آب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻛﻔﻚ ﺑﺮ روی آب ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺎر روی ﺑﺒﺎﻻ ﻧﻬﺎد و ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ از آن ﻛﻔﻚ زﻣﲔ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﯾﻚﭘﺎره آﻧﮕﺎه آن ﯾﻚﭘﺎره را ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ
ﻛﺮد و ﺳﻄﱪی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل راه ﻛﺮد وﮔﺸﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

در دو روز ﺑﻮد ﯾﮕﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﻠﻖ اﻻرض ﻓﯽ ﯾﻮﻣﲔ و ﭼﻮن زﻣﲔ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮد و ﺑﺮ روی

آب ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻛﻮﻫﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ از زﻣﺮد ﺳﺒﺰ و ﮔﺮد زﻣﲔ درآورد وﻛﻮه را ﻛﻮه ﻗﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ

ﻣﻌﻨﯽ ق واﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ و در زﻣﲔ ﻛﻮﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻜﻮه ﻗﺎف ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﯿﺰی را

ﺑﭽﯿﺰی ﻣﯿﺦدوزﻛﻨﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ واﻟﺠﺒﺎل اوﺗﺎدا و در ﺑﻌﻀﯽ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ روان ﮔﺮداﻧﯿﺪ

و ﻧﺒﺎت و اﺷﺠﺎر ﺑﺮوﯾﺎﻧﯿﺪ و ارزاق ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﯿﺶ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و روزﯾﻬﺎ را ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺮﯾﺺ و

ﻗﺎﻧﻊ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در دو روز دﮔﺮ ﺑﻮد روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ دو روز اول ﭼﻬﺎر روز ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﺟﻌﻞ ﻓﯿﻬﺎ رواﺳﯽ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﺎ و ﺑﺎرك ﻓﯿﻬﺎ و ﻗﺪر ﻓﯿﻬﺎ اﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓﯽ ارﺑﻌﺔ اﯾﺎم ﺳﻮاء ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﲔ آﻧﮕﺎه
از آن ﺑﺨﺎرﻛﻪ روی ﺑﺒﺎﻻ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد آﺳﻤﺎﻧﺮا ﭘﯿﺪا آورد ﯾﻚﭘﺎره آﻧﮕﺎه آن ﯾﻚﭘﺎره را ﺑﻬﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﻛﺮد و ﺳﻄﱪی ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه ﻛﺮد و ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه و آﺳﻤﺎن اول ﻛﻪ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﺤﯿﻄﺴﺖ

ﺑﻜﻮاﻛﺒﺶ ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﺸﻬﺎب و ﺛﺎﻗﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را در ﺣﻔﻆ آورد و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در دو روز دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و آدﯾﻨﻪ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﻘﻀﯿﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات ﻓﯽ ﯾﻮﻣﲔ و اوﺣﯽ ﻓﯽ ﻛﻞ ﺳﻤﺎء اﻣﺮﻫﺎ و زﯾﻨﺎاﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻤﺼﺎﺑﯿﺢ و

ﺣﻔﻈﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ آﻧﮕﺎه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را راﺳﺖ ﻛﺮد و زﻣﲔ را ﺑﮕﺴﱰاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :رﻓﻊ ﺳﻤﻜﻬﺎ
ﻓﺴﻮﯾﻬﺎ و أﻏﻄﺶ ﻟﯿﻠﻬﺎ و اﺧﺮج ﺿﺤﯿﻬﺎ واﻻرض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دﺣﯿﻬﺎ آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮ آدﯾﻨﻪ ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﺶ روز ﺑﻮد از ﯾﮕﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ آدﯾﻨﻪ و روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺎر ﻧﻜﺮد و ﺟﻬﻮدان از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ

ﻫﯿﭽﻜﺎر ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮕﺸﻨﺒﻪ زﻣﲔ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و آﺑﻬﺎ و
ﻧﺒﺎت و اﺷﺠﺎر را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ وﻛﻮاﻛﺐ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و روز آدﯾﻨﻪ ﻛﻪ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ

ﻧﯿﻤﻪ روزﻛﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﻮل و ارواح و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﻣﻼﯾﻜﻪ و ﺷﯿﺎﻃﲔ و ﺣﯿﻮان و آدم را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و
ﻧﯿﻤﻪ روز دﯾﮕﺮ از روز آدﯾﻨﻪ آدم در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻧﯿﻤﻪ روز آدﯾﻨﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ آدم

از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﲑون آﻣﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان آدم در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را

درﻧﻮردﻧﺪ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار ﺳﺎل ﺷﻮد ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺪت آﻓﺮﯾﺪن و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺪت درو
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ﺑﻮدن و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺬﻛﻮرﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻗﻞ اﺋﻨﻜﻢ ﻟﺘﻜﻔﺮون ﺑﺎﻟﺬی ﺧﻠﻖاﻻرض
ﻓﯽ ﯾﻮﻣﲔ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﺮاﻟﻌﺰﯾﺰاﻟﻌﻠﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اوﻟﻢ ﯾﺮاﻟﺬﯾﻦ ﻛﻔﺮوا أن اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﻛﺎﻧﺘﺎ رﺗﻘﺎ

ﻓﻔﺘﻘﻨﺎ ﻫﻤﺎ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﯿﺊ ﺣﯽ اﻓﻼﯾﻮﻣﻨﻮن و در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت و ﻗﺼﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ آب ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺮش ﻛﻪ وﻛﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻤﺎء آﻧﮕﺎه ﺑﺨﺎری از آن آب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ

روی آب آﻣﺪ و ﺑﺠﻮش آﻣﺪ و از ﺟﻮش آن ﺑﺨﺎر آب ﺧﺸﻚ ﺷﺪ آﻧﮕﺎه زﻣﲔ را از آب ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را از آن ﺑﺨﺎر ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﺑﺂﺧﺮ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن

زﻣﲔ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﻛﻮه ﻗﺎف را ﭘﯿﺪا آورد ﺑﺎز زﻣﲔ را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ.

زﻣﲔ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روی آب ﻣﯿﺠﻨﺒﯿﺪ و ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﮔﺎوی و ﻣﺎﻫﯿﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آن ﮔﺎو و آن

ﻣﺎﻫﯽ را ﺟﺰ اوﻛﺲ ﻧﺪاﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯽ را در درﯾﺎ ﺑﺮ روی آب ﻗﺮار داد و ﮔﺎو را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺎی داد و زﻣﲔ را در

ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو ﺷﺎخ ﮔﺎو ﻗﺮار داد و در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺧﻠﻖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ زﻣﲔ ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ درﻛﻮه

ﻗﺎف ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻛﻮه ﻗﺎف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺧﻠﻘﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و

در ﻫﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ و وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺑﻠﺴﺎ و وﻻﯾﺖ ﺗﺎرس و وﻻﯾﺖ ﺗﺎﻗﻴﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺑﺂﻓﺘﺎﺑﺴﺖ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ﭘﺲ روﺷﻨﺎﯾﯽ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻛﻮه ﻗﺎﻓﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ

ﻗﻮل زﻣﲔ در ﻣﯿﺎن ﻛﻮه ﻗﺎﻓﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎخ ﮔﺎو ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی آﺑﺴﺖ و دوزخ در زﻣﲔ ﻫﻔﺘﻢ
اﺳﺖ وﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﺎﻻی ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻی ﻛﺮﺳﯽ ﻋﺮش و ﺑﺎﻻی ﻋﺮش ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار

ﺣﺠﺎب ﻋﺰت اﺳﺖ و ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺘﺎدﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﻋﺰت ﺳﺮادق ﺟﻼﻟﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮادق ﺟﻼل ازار ﻋﻈﻤﺖ و
ردای ﻛﱪﯾﺎﺳﺖ و اﺷﻜﺎل آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﯿﺪن ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﮕﺮدد.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﭽﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و در ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ از ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اول ﻣﺎ
ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪاﻟﻌﻘﻞ« و اﯾﻦ اﺻﻠﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﺸﺎن ﻛﻪ »ﻻ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻاﻟﻮاﺣﺪ« ﭘﺲ از ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس

ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺎﻋﻞ اول و ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ و آن ﻋﻘﻠﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮل اول و
ﻣﻮﺟﻮد دوم ﻋﻘﻞ آﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﺮت ﭘﯿﺪا آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻤﻜﻦاﻟﺬاﺗﺴﺖ و ﺑﯿﻚ

اﻋﺘﺒﺎر واﺟﺐ ﻟﻐﲑه ﻧﻈﺮ ﺑﺬات وی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻠﺖ وی واﺟﺐ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻦ از وی دو ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
آﻧﻜﻪ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻓﻠﻜﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ واﺟﺐ ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕﺮ از وی ﺻﺎدر ﺷﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اول را ﻛﻪ

ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻠﻚ اول را ﻛﻪ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﻫﺮﻋﻘﻠﯽ
ﻓﻠﻜﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻘﻞ ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻓﻠﻚ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ از ﻋﻘﻞ ﻧﻬﻢ ﻓﻠﻜﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ و آن ﻋﻘﻞ

دﻫﻤﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺴﺖ و از ﻋﻘﻞ دﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﺻﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪﻛﻪ
ﺻﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﻋﻨﺼﺮ و ﺻﻮر ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻘﻞ دﻫﻢاﻧﺪ و اﮔﺮﻛﺲ ﮔﻮﯾﺪﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ و ﺻﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻘﻞ

دﻫﻤﻨﺪ ﭼﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻓﺴﺎد را ﺑﺎﯾﺸﺎن راه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺻﻮر را ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻋﻨﺼﺮ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻮرت آﺗﺸﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﺻﻮرت آﺗﺸﯽ در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد واﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ
۳۳

ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت ﻫﻮا در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت آب در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد

و اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎك در وی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت ﺧﺎك در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ

ﻣﺰاج ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯽ در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺻﻮرت

ﺣﯿﻮاﻧﯽ در وی ﺣﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﻛﺎت اﻓﻼﻛﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻋﻘﻞ ﺑﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻓﺴﺎد را ﺑﻌﻨﺼﺮ و ﺻﻮر راه ﻧﺒﻮدی ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﻓﻼك راه ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﺎده اﺷﯿﺎء ﯾﻚ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﻮر اﺷﯿﺎء ﺑﺮ اﻗﺴﺎم اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺣﯿﻮان ﻛﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده و ﻧﺒﺎت ﻛﻪ ﻧﺒﺎت اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ

ﺑﻤﺎده و ﻣﻌﺪن ﻛﻪ ﻣﻌﺪن اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻤﺎده و در ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﻼك ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و اﻫﻞ

ﺣﻜﻤﺖ را ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ را ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﻓﻼك ﻋﺒﺎرت از ﺳﻪ ﭼﯿﺰﺳﺖ ﯾﻜﯽ ﺻﻮرت و ﯾﻜﯽ ﻣﺎده و ﯾﻜﯽ ﻧﻔﺲ
زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ او را ﭼﻬﺎر ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻜﯽ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ دوم ﻋﻠﺖ ﻣﺎدی ﺳﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﺻﻮری

ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﺖ ﻏﺎﺋﯽ .ﻣﺮ ﻓﻠﻚ را ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﺎدی ﻣﺎده ﻓﻠﻜﺴﺖ و ﻋﻠﺖ ﺻﻮری ﺻﻮرت ﻓﻠﻜﺴﺖ و

ﻋﻠﺖ ﻏﺎﺋﯽ آﻧﭽﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﻠﻜﺴﺖ و ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺮك ﻓﻠﻚ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ از ﻣﺎده و از ﺗﻌﻠﻖ

ﺑﻤﺎده ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺗﻌﻠﻖاﻟﺘﺪﺑﲑ و اﻟﺘﺼﺮف ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﻠﻜﯽ را ﺻﻮرت و ﻣﺎده و ﻧﻔﺲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺜﺮت ازﻛﺠﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻫﺮﻛﺴﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺷﺎﻓﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ و

در ﻋﻘﻞ دﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺴﺖ و ﻋﻠﺖ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻛﺜﺮت ازﻛﺠﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ

ﺟﻮاب ﺷﺎﻓﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻋﻘﻞ دﻫﻢ ﭼﺮا ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻠﻜﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ.
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻔﺲ و ﺻﻮرت ﯾﻚ ﺟﻮﻫﺮﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻚ ﺟﻮﻫﺮ را ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات و

اﺿﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ذﻛﺮﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ داﻧﺎﺳﺖ ﺑﺬات و داﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ

ﺑﺬات و زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ وی اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل در ﻓﻠﻚ ﻛﺜﺮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎده در ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺴﺎم ﻫﻢﭼﻨﲔ ﻣﯽدان و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻐﲑ
از اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻻﺣﻖ ﺷﻮد آن ﺟﻤﻠﻪ »اﻋﺮاض« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟﻮﻫﺮ دوم ﻣﺎده و آن ﺻﻮرت و ﻣﺎده از ﻓﻠﻚ اول ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎده و ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا

ﻣﯿﺂﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎك رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ
۳۴

ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﺑﻪ ﯾﻚ دﻓﻌﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺑﯽﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﲑ زﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪور ﻣﻤﻜﻨﺎت از

ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺪور ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب از ﻗﺮص آﻓﺘﺎب و ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺪور ﻣﻌﻠﻮل از وﺟﻮد ﻋﻠﺖ و وﺟﻮد
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺎًﻣﻌﺎً ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮﻛﻪ در ﻋﻘﻮل و

ﻧﻔﻮس و اﻓﻼك و اﻧﺠﻢ و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﻋﻨﺎﺻﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ذﻫﻨﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ از

روی رﺗﺒﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ از روی زﻣﺎن اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻨﺪ از روی ﻋﻠﺖ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻫﻢ از زﻣﺎن و ﻫﻢ از روی ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻨﺪ

و ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﻗﻮت ﺑﻔﻌﻞ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎز از ﻓﻌﻞ ﺑﻘﻮت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ« و دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ »اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ روﺣﯽ« و دﯾﮕﺮ

آﻣﺪه اﺳﺖ »اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ اﻟﻘﻠﻢ« و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ و ﻣﺮاد رﺳﻮل )ص( از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻚ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﯾﻚ
ﺟﻮﻫﺮ را ﺑﺼﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺼﺪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ و از آن ﺻﺪ ﻧﺎم در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺟﻮﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺜﺮ ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ رﺳﻮل )ص( ﺟﻮﻫﺮ اول را ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ داﻧﺎﺳﺖ و داﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮد :از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﺪرك و ﻣﺪرك اﺳﺖ .و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﻇﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻮر ﻓﺮﻣﻮد

ﻛﻪ ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺬات و زﻧﺪهﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ روح ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ روح ﺣﯽ و ﻣﺤﯿﯽ

اﺳﺖ .و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺮ دﻟﻬﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺎش ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﻟﻮاح و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ و اﮔﺮ

ﻫﻤﲔ ﺟﻮﻫﺮ اول را ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﻜﻪ ﺳﺒﺐ و واﺳﻄﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺳﺒﺐ و واﺳﻄﻪ
ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻢ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ از

اﻟﻔﺎظ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻗﺮآﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻟﻔﻆ ﺑﻤﻌﻨﯽ روﻧﺪ و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻟﻔﻆ
ﺑﻤﻌﻨﯽ رود و از اﻟﻔﺎظ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﺮﺳﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﯿﺎﺑﺪﻛﻪ اﻟﺴﻨﻪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ زﺑﺎﻧﯽ و اﺻﻄﻼﺣﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﺧﺎﺻﻪ اﻧﺒﯿﺎء از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻛﺎر
اﯾﺸﺎن اﻧﺬار و ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻣﺮﺧﻠﻖ را ﺗﺎ رﻓﻊ ﻋﺎدات ﺑﺪﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺠﺎب در ﭘﯿﺶ ﺧﻠﻖ ﻧﻨﻬﻨﺪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ

و رﻓﻊ ﻋﺎدات ﺑﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ رﺳﻮم و ﻋﺎدت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ و رﺳﻮم و ﻋﺎدات ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮداﺷﱳ و اﻧﺬار و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯽوﺿﻊ ﺣﺠﺎب ﻧﺘﻮان ﻛﺮدن ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻟﻔﻆ ﺑﻤﻌﻨﯽ رود ﻟﻔﻆ

ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و دوری وی ﮔﺸﺖ و ﻫﺮﻛﻪ از ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻠﻔﻆ آﻣﺪ ﻟﻔﻆ ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺰدﯾﻜﯽ وی ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﻛﻪ

ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات در ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎﯾﺎن از راه ﻛﺸﻒ و ﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﯾﺎﺑﺪ اﻟﻔﺎظ ﺑﻬﺮ
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﺎب وی ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﻠﻢ اوﮔﺮدد و ﻫﺮﻛﻪ از ﻟﻔﻆ ﺑﻤﻌﻨﯽ رود ﻣﯿﺂﯾﺪﻛﻪ ﯾﻚ

ﺣﻘﯿﻘﺖ را ده ﭼﯿﺰ داﻧﺪ و در ﻛﺜﺮت و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻓﺘﺪ و ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﯾﻚ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ده ﻧﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه
۳۵

ﺑﺎﺷﺪ و او آن ده ﻧﺎم را ده ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎرﻛﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﻻﺟﺮم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻧﺮﺳﺪ....

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﭽﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و در ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ از ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد ﻧﺎم آن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﻛﻠﺴﺖ ﺑﺎز از

ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻧﺎم آن ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﻛﻠﺴﺖ ﺑﺎز از ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺟﻮﻫﺮی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻧﺎم آن
ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻛﻠﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت .ﭼﻮن ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس در ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﻟﺴﺖ و

ﻋﻘﻞ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوﻣﺴﺖ دو ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﻔﺲ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿﻢ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ ﯾﻚ و

دو و ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻚ ﻋﺸﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﻂ
ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺎ ﺑﺬات و داﻧﺎﻛﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی و ﻣﺠﺮد اﺳﺖ از ﻣﺎده و از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎده و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎوﺳﺖ و ﻫﻤﲔ

ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اماﻟﻜﺘﺎب اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻞ اﺷﯿﺎء در وﺟﻮد او ﻣﻔﺮوض و ﻣﻜﺘﻮب اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ

ﭼﯿﺰی در وﺟﻮد ﻋﻘﻞ ﻣﻔﺮوض و ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻛﻞ

اﺷﯿﺎء ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و وﺟﻮد زاﺋﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ واﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ
ﺑﻄﻦ اﻣﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺄﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﺣﻨﯿﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﻟﻠﻪ اﻟﺘﯽ ﻓﻄﺮاﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺨﻠﻖاﻟﻠﻪ ذﻟﻚ

اﻟﺪﯾﻦاﻟﻘﯿﻢ و ﻫﻤﲔ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ آدم اﺳﺖ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺪه ﺑﺬات و زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی و ﻣﺠﺮد اﺳﺖ از ﻣﺎده اﻣﺎ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ ﺑﻤﺎده ﺗﻌﻠﻖاﻟﺘﺪﺑﲑ و اﻟﺘﺼﺮف و ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ روح اﻋﻈﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮح

ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ روﺣﺎﻧﯽاﻧﺪ و ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات از اوﺳﺖ و

ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﺳﺖ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﻮﺟﺒﺴﺖ ﺑﺬات ﻣﺮ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﲑ و ﺛﺒﺎﺗﯽ را در ﺟﺴﻢ و ﻫﻤﲔ ﻃﺒﯿﻌﺘﺴﺖ ﻛﻪ

ﻣﻼﺋﻜﻪ ارﺿﯽاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﺗﺸﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻮاﺋﯽ و ﺑﻌﻀﯽ آﺑﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻛﯽاﻧﺪ و اﺑﻠﯿﺲ و
ﻣﺎروﻃﺎوس ازﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اول ﭼﯿﺰی ﻛﻪ از ﺣﻀﺮت ﺑﺎری ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻋﻘﻞ
ﻛﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺜﺮت ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از وی ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻧﻔﺴﯽ و ﻓﻠﻜﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻫﻢﭼﻨﲔ از ﻫﺮ
ﻋﻘﻠﯽ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻘﻞ ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻓﻠﻚ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﻧﻔﺴﯽ و ﻓﻠﻜﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ﭼﯿﺰ

ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻋﻨﺼﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﻫﻢﭼﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺖ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎﻛﺴﺖ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﻪ

ﻓﻠﻚ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺰاج ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺪن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و ﻧﻮع آﺧﺮ از اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ از
۳۶

دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻌﻘﻞ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻞ آﻣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اول ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻮده

اﺳﺖ زﯾﺮاﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪ اول داﯾﺮه ﻧﻘﻄﻪ آﺧﺮ داﯾﺮه اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻌﻘﻞ رﺳﯿﺪ
آﺧﺮ داﯾﺮه ﺑﺎول داﯾﺮه ﭘﯿﻮﺳﺖ داﯾﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﱰﺗﯿﺐ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ

ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻟﱰﺗﯿﺐ را ﺑﱪاﻫﲔ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اول و آﺧﺮ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ

ﻃﻠﺐ اﺻﻞ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻨﺪﻛﺮد و ﺑﻤﺘﻮﺳﻄﺎت ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻧﺪ و ازﻛﺠﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻜﺠﺎ ﻣﲑوﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻛﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن آﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﭽﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و در ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت دوﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و اﺻﺤﺎب ﻧﻮر و ﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ

ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪا وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﺿﺪ و ﻧﺪ و

ﻻﺷﺒﯿﻪ و ﻻﺷﺮﯾﻚ« .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﯾﻚ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از

ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل آن وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻧﺎم وﺟﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد

ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ آن وﺟﻮد ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ.

و ﯾﻚ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮﻻت و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶاﻧﺪ و ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻛﻪ آن

وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻛﻪ در آب و ﺧﻮاب و

ﻣﺮآت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ را داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻜﺲ وﺟﻮد ﺧﺪا

اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﮔﺮ وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ وﺟﻮد ﺧﺪای را اول و آﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ -و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﻜﺴﺮ ﻣﻮی از اﯾﻨﭽﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰﻛﻢ و زﯾﺎده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺧﺪای را اول و آﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ و

وﺟﻮد ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﻫﺮدو ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ای دروﯾﺶ ﺗﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﻣﯿﺂﯾﺪ اﯾﻦ
ﻛﺜﺮت در اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺴﻤﺎ ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻣﺸﻮ اﺣﻮل ﻣﺴﻤﺎ ﺟﺰ ﯾﻜﯽ ﻧﯿﺴﺖ

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﺳﻤﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻢ

و اﮔﺮ ﻋﻜﺲ وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﭼﻮن وﺟﻮد ﺧﺪای را اول و آﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﻜﺲ را ﻫﻢ اول و آﺧﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻜﺲ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﻜﺴﺮ ﻣﻮی ازﯾﻨﻜﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻢ و زﯾﺎد

ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻛﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اول ﮔﻔﺘﻨﺪ .ای دروﯾﺶ ﺗﺮا از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﺮا ﻋﺠﺐ ﻣﯿﺂﯾﺪ آﺧﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ

ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺷﻚ آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﯿﺰ

ﻛﻪ در ﺑﯿﺪاری دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽدان ﻛﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم در ﺧﻮاب ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﻛﻪ ﺑﯿﺪارﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻨﺎس
ﻧﯿﺎم ﻓﺎذا ﻣﺎﺗﻮا اﻧﺘﺒﻬﻮا«.

۳۷

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻛﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﻚ ﺑﺎر وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻮﺟﻮد ﯾﻚ وﺟﻮدﺳﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ اوﻟﺴﺖ و
ﻫﻢ آﺧﺮ و ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻮ اﻻول واﻻﺧﺮ واﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ وﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﯿﺊ ﻋﻠﯿﻢ ازل و اﺑﺪ
ﻋﺒﺎرت از اول و آﺧﺮ وی اﺳﺖ و اﻣﺮ و ﺧﻠﻖ ﻋﺒﺎرت از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ وی ﻇﺎﻫﺮ او در ﻇﻬﻮر ﻣﺮاﺗﺐ دارد و ﺑﺎﻃﻦ او

ﻫﻢ در ﺑﻄﻮن ﻣﺮاﺗﺐ دارد و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻬﻮر و ﺑﻄﻮن وﯾﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ

ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ و ﺷﻬﺎدت و ﻏﯿﺐ و ﻣﻠﻚ و

ﻣﻠﻜﻮت و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ اول

ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺎدن دوم ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت ﺳﻮم ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ اول روح دوم ﻋﻘﻞ ﺳﯿﻢ ﻧﻔﺲ و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ازﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﻪ ﻧﻮﻋﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺠﺪه ﻧﻮع

ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ازﯾﻦ اﻧﻮاع ﻫﺠﺪهﮔﺎﻧﻪ ﻫﺰار ﻗﺴﻤﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻗﺴﻤﻨﺪ و ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻨﺴﺖ

و اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ )رب( ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ )رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ(.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻮﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﺐ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر

دارد و دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ

از اﯾﻨﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻢ و زﯾﺎده ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ از

اﺟﻨﺎس اﯾﻦ وﺟﻮد از اﯾﻨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ زﯾﺎده ﺷﻮد وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اﯾﻨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﭘﺲ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻌﺪوم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺪوم و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻌﺪوم ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد .ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﺪﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪوم ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد؟ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻘﲔ

ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺑﺪل اﻣﺎ
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد

ﻛﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ از وی ﺑﺮﺧﯿﺰد اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﻣﲑوﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ
۳۸

رﺑﻚ ذواﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام ﭼﻨﲔ ﻣﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ:
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد را دو اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﯾﻜﯽ از روی اﺟﺰاء و ﯾﻜﯽ از روی ﻛﻞ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺟﺰاء ﻛﻨﯽ اﺟﺰاء را ﻛﺜﺮت و
ﻧﻘﺼﺎن وﻛﻤﺎل ﻻزﻣﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺰوی از اﺟﺰای اﯾﻦ وﺟﻮد درﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد داﯾﻢ در ﺳﲑوﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻊ

ﻣﻨﺎزل ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﻛﻨﯽ ﻛﻞ را وﺣﺪت وﻛﻤﺎل ﻻزﻣﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﯾﻚ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻼ:

آﺑﯽ روان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮه ﺑﮕﺮدد و ﺑﺮ راﻫﮕﺬار اﯾﻦ آب ﭼﻬﺎر ﺣﻮض ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﻮض ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﲔ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ :ﻣﻘﺪار آب ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮض ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺰای آب داﺋﻢ در ﺣﻮﺿﻬﺎ ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﻣﲑوﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ آن ﻣﻘﺪار از اﺟﺰاء

آب ﻛﻪ از ﯾﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻮض ﺑﺪر ﻣﲑود از ﯾﻜﺠﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺪر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻛﻞ آب ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮض اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ داﯾﻢ رواﻧﺴﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺰل دارد و اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﱃ
ﺻﻮرت و ﻧﺎم وی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ داﯾﻢ در ﺳﲑوﺳﻔﺮﻧﺪ و

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﻣﲑﺳﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در داﯾﺮه اول و آﺧﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن ﺗﺨﻢ و درﺧﺖ و ﺑﯿﻀﻪ
اﺑﺘﺪاء و اﻧﺘﻬﺎء ﻧﺒﻮد اﻣﺎ از روی ﻧﻘﺼﺎن وﻛﻤﺎل اول و آﺧﺮ و اﺑﺘﺪاء و اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺮ ﻓﺮدی را از اﻓﺮاد ﻧﺘﻮان ﮔﻔﱳ از

ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﱃ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را رو از ﻧﻘﺼﺎن در ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻧﻘﺼﺎن را اﺑﺘﺪاء و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻤﺎل را اﻧﺘﻬﺎء در ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮادﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی و داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ وﺟﻮد داﺋﻢ در ﺳﻔﺮ و ﺳﲑﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل اول ﻣﲑﺳﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﱃ ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ اﻛﻨﻮن

آﻧﻤﻘﺪارﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻛﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻜﻤﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﯽﺗﺒﺪﯾﻞ .ﺗﻘﺪﯾﺮا ﺧﺎك را دوازده ﻫﺰار ﺟﺰوﺳﺖ و ﻧﺒﺎت ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺣﯿﻮان ﺷﺶ ﻫﺰار و اﻧﺴﺎن
ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺟﺰوﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯽ ﻫﺰار ﺟﺰو ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺰل آﻣﺪ و داﺋﻢ ﻛﺎروان از ﻣﻨﺰل ﺧﺎك ﺑﻤﻨﺰل ﻧﺒﺎت ﻣﲑﺳﺪ

و از ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎت ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان و از ﻣﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﺑﻤﻨﺰل اﻧﺴﺎن ﻣﲑﺳﺪ و از ﻣﻨﺰل اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﺧﺎك ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻫﺮ

ﻣﻨﺰﱃ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻤﻨﺰل ﺧﺎك ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ آن دوازده ﻫﺰار ﺟﺰو ﺧﺎك ﻫﺮﮔﺰﻛﻢ و زﯾﺎده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺟﺰو ﻧﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ و در ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان ﺑﻬﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی ﻛﻪ اﺟﺰاء ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﯽزﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن وﻛﻞ و اﺟﺰا را از ﺑﻬﺮ

ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ و اﮔﺮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻛﻞ و اﺟﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﺟﺰا ﺳﺪس و ﺛﻠﺚ و رﺑﻊ و ﻧﺼﻒ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد.

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ وﺣﺪت اﻓﺮاد و

اﻧﻮاع اﯾﻦ از اﯾﻨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻢ و زﯾﺎده اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻨﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﻜﺎن ﻛﻢ و زﯾﺎده

دارد اﻣﺎ اﻧﻮاع و اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﻜﺎن ﻛﻢ و زﯾﺎده ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﻓﺮاد و اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات

اﻣﻜﺎن ﻛﻢ و زﯾﺎده دارد اﻣﺎ اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﻜﺎن ﻛﻢ و زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﺪارد .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻓﺮاد و اﻧﻮاع و
۳۹

اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ» :ﻛﺎناﻟﻠﻪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﯿﺌﯽ« و ﺟﻤﻠﻪ را ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﺎز

ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی و داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﺐ و اﻓﺮاد دارد و دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد
اﯾﻦ وﺟﻮد داﺋﻢ در ﺳﲑوﺳﻔﺮﻧﺪ اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺧﺎﻛﺴﺖ ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎك ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ از اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ن واﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎ ﯾﺴﻄﺮون ﭘﺲ ﺧﺎﻛﺴﺖ ﻛﻪ

ﻟﻮﺣﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺴﺖ و اﯾﻦ ﻟﻮح را اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﯿﻮﱃ و ﻣﺎده ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را اﻣﺮ و ﺻﻮرت

ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ در ﺧﺎك ﻛﻪ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﻤﺎده ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت آﻣﺪ ﺑﯽﻫﯿﭻ

ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ :و ﻣﺎ اﻣﺮﻧﺎ اﻻ واﺣﺪة ﻛﻠﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ اﯾﻨﺴﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻛﻦ ﻓﯿﻜﻮن و ﺧﺎﻛﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪاء ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﺴﺎم اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﺴﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺖ ﻛﻪ اماﻟﻜﺘﺎب اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻛﻪ اماﻟﻜﻼم اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ و ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻼماﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻮا ﭘﯿﺶ

از آدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎدﻛﺮده اﺳﺖ :اﻣﺮ و ﺑﺪو و
روح و ﻗﻠﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺎك را ﻫﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ذﻛﺮﻛﺮده اﺳﺖ :دره ﯾﻌﻨﯽ

ﺟﻮﻫﺮ اول و ﻟﻮح و رﺣﻢ و اماﻟﻜﺘﺎب و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺟﻮﻫﺮ اول ﺧﺎﻛﺴﺖ آﻧﮕﺎه

ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﺎك ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻘﻞ رﺳﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﻘﻞ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه

ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎك رﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺧﺎك ﺑﻜﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﲑﺳﺪ ﺑﺪو ﻃﺮﯾﻖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻜﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﲑﺳﺪ ﻫﻢ ﺑﺪو ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﺮدو ﺑﻬﻤﻨﺪ

و از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در ﺑﯿﺎن ﯾﻚ رﯾﻖ از آن دو ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﺑﻜﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﲑﺳﺪ.
ﺑﺪاﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎﻛﺴﺖ آب ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آﺑﺴﺖ ﻫﻮا ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و

ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻮاﺳﺖ آﺗﺶ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﻓﻠﻚ ﻗﻤﺮ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ

ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﻓﻠﻚ ﻋﻄﺎرد ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ ﻋﻄﺎردﺳﺖ ﻓﻠﻚ زﻫﺮه ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ

زﻫﺮه اﺳﺖ ﻓﻠﻚ ﺷﻤﺲ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﺳﺖ ﻓﻠﻚ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ
ﻓﻠﻚ ﻣﺮﯾﺨﺴﺖ ﻓﻠﻚ ﻣﺸﱰی ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ و زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ ﻣﺸﱰﯾﺴﺖ ﻓﻠﻚ زﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ زﺣﻠﺴﺖ ﻓﻠﻚ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﻣﯿﺸﻮد و آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻚ ﺛﺎﺑﺘﺎﺗﺴﺖ ﺟﺴﻢ ﻓﻠﻚ اﻋﻈﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﻻی

ﻓﻠﻚ اﻋﻈﻢ ﻓﻠﻚ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ آﻧﺮا ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻔﻠﻚاﻻﻓﻼك رﺳﯿﺪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎك ﺑﻜﻤﺎل
رﺳﯿﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ اﻓﻼﻛﺴﺖ از راه اﻓﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎك و ﻣﻮاﻟﯿﺪ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻏﻦ ﻛﻪ از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ آن اﺛﺮ ﻛﻪ آن روﻏﻦ رﺳﺎﻧﺪ
۴۰

ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ روﻏﻦ در وی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢﭼﻨﲔ آن ﻓﯿﺾ و اﺛﺮﻛﻪ اﻓﻼك رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن آن ﯾﻚ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و ﺟﺴﻢ ﺧﺎﻛﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯿﮕﲑد از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﺎت ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻧﺒﺎت ﺑﺤﯿﻮان ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﻚ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺣﯿﻮان اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و

اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع آﺧﺮﯾﻨﺴﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ آﻧﻬﻤﻪ در اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ و ﭼﻮن

ﺑﺎﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎك ﺑﻜﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﻜﻤﺎل رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎز از ﺧﺎك ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺴﺎن رﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺴﺎن رﺳﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﻚ ﺑﺎر و

دوﺑﺎر و ﺳﻪ ﺑﺎر اﱃ ﻣﺎﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ و ﻓﯿﻬﺎ ﻧﻌﯿﺪﻛﻢ و ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﺗﺎرة اﺧﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻛﻤﺎل

ﺧﺎك آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن رﺳﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻘﻞ رﺳﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﻜﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ
آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺻﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻛﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اﺻﻠﻪ ﯾﻚ ﺑﺎر و دوﺑﺎر و ﺳﻪ ﺑﺎر اﱃ ﻣﺎﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد:ﻃﺒﯿﻌﺖ و روح و ﻋﻘﻞ و ﻫﺮﺳﻪ ﯾﻚ ﭼﯿﺰﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ دارد و در

ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺻﻔﺎت او زﯾﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺎم او دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ ﻛﻪ

ﺟﺴﻢ ﺟﻤﺎد و ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان ﻫﺮﺳﻪ ﯾﻚ ﭼﯿﺰﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻚ ﭼﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ دارد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ
ﮔﲑد ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت را داﻧﺴﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻋﻘﻞ

اﺳﺖ ﻛﻪ اماﻟﻘﺮآن اﺳﺖ و اماﻟﻔﺮﻗﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ ﻗﺮآﻧﺴﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻼماﻟﻠﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮدو
ﻗﺮاﺋﺖ از ﻋﻘﻠﺴﺖ ﭘﺲ ﻋﻘﻞ اماﻟﻘﺮآن و ام اﻟﻔﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﻠﯿﻢ و ﻋﻼم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻗﺮاﺋﺖ

ﻋﻘﻞ ﻣﺮﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ وﻛﻼماﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ وﻛﻼماﻟﻠﻪ را و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﺴﺖ و ﻋﻠﯿﻢ ﻋﻘﻞ
اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﻋﻼم ﻋﻘﻞ اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻛﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻢ ﺑﻮد و ﺧﻀﺮﻛﻪ وﱃ ﺑﻮد ﻋﻼم ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ

آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﺑﻮد و ﺧﻀﺮ را ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻛﺘﺎﺑﯽ ﺷﻬﺎدﺗﯿﺴﺖ وﻛﻼﻣﯽ ﻏﯿﺒﯿﺴﺖ ﻻﺟﺮم ﺧﻀﺮ ﻋﻼم ﻏﯿﻮب
ﺑﻮد.

ای دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ وﺣﺪت داﻧﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ :ﺣﻜﻤﺎء و اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء .ﺣﻜﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء

داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﯽ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و وﱃ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء داﻧﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿﭻﻛﺲ را ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺑﺮاﺑﺮ وﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا دو ﺗﺠﻠﯽ دارد ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺎم و ﺗﺠﻠﯽ

ﺧﺎص ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺎم ﻋﺒﺎرت از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ و ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺎص ﻋﺒﺎرت از وﱃ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎﻟﻠﻪ ﻫﻮاﻟﻮﱃ و
ﻫﻮ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽ و ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﻛﻞ ﺷﯿﯽ ﻗﺪﯾﺮ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :وان اﻟﻠﻪ ﻗﺪ اﺣﺎط ﺑﻜﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﻋﻠﻤﺎ
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ای دروﯾﺶ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻏﻠﺒﻪ دﯾﮕﺮ .ﻗﺎدر ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ را ﺑﺮ زﻣﲔ زﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻈﻠﻢ ﭼﯿﺰی را ازﻛﺴﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ

ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰی ازﻛﺴﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﻗﺎدر آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻧﺎﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ .و ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻗﺪرت ﻛﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻛﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و

ﻗﺪرت ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺠﺰه و

ﻛﺮاﻣﺖ و ﺳﺤﺮ و اﺳﺘﺪراج و ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن ﻣﺆﺛﺮ در اﺷﯿﺎء از ﯾﻚ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖاﻧﺪ ﻧﻪ ﻗﺪرت ﻻﺟﺮم در ﺣﻖ
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺎﻟﻨﺪ و در ﺣﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن .ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻋﻘﻠﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻢاﻟﻘﺮآن و از
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ او ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:ﻣﺎﺗﺮی ﻓﯽ ﺧﻠﻖاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﯿﻮان

اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺧﺮ در ﻣﻠﻜﻮت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻘﻞ دار آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ و دار آﺧﺮت ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و اﯾﻨﺴﺖ
ﻣﻌﻨﯽ :و اناﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻟﻬﯽاﻟﺤﯿﻮان

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻠﺌﻜﻪ و ﺷﯿﺎﻃﲔ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺳﺒﺐ و واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﺳﺒﺐ و واﺳﻄﻪ .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺪاری و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﻜﺴﺖ

ﻣﻠﻚ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ و ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎت و ﺻﺤﺖ و

راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ رﺣﻤﺘﺴﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﺞ و ﻫﻼك و ﻣﺮض و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﻋﺬاﺑﺴﺖ و
ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎة ﻣﻠﻚ و ﺷﯿﻄﺎن را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺟﺎﺋﯽ وﺟﻮد ﺳﺘﺎده و ﺟﺎﺋﯽ وﺟﻮد

ﻛﺎﺷﻔﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﺎﻗﻞ را اﯾﻨﻤﻘﺪارﻛﻔﺎﯾﺘﺴﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻠﻚ و ﺷﯿﻄﺎن و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻛﻪ ﺑﺰﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎء ﺑﯿﺎن
ﻣﻠﻚ و ﺷﯿﻄﺎن ﻛﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﺪارد اﻣﺎﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل اﺷﺎرﺗﯽ ﻛﺮده آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﻼﯾﻜﻪ اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎر آﯾﻨﺪ :و ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﺟﻨﻮد رﺑﻚ اﻻﻫﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻫﺰار ﺳﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪﻛﻪ آن ﻣﺪت را اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﯾﻚ ﻃﺮﻓﻪاﻟﻌﲔ از
ﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ و ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ اﯾﺸﺎن از آن ﻛﺎر ﻓﺎرغ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻫﺮﮔﺰ از ﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻼل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻠﺌﻜﻪ ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﺑﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﺳﻪ ﻣﻠﻜﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﺮور ﻣﻠﺌﻜﻪاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻠﻚ ﯾﻚ ﻣﻠﻚ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات

ازوﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﻈﻢ ﭼﻬﺎر ﺻﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻔﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﻮف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﻠﻜﻨﺪﻛﻪ
ﺑﻄﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ارﺿﯽاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ذره از ذراﯾﺮ ﺧﺎﻛﯽ ﻣﻠﻜﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ

و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻄﺮه از ﻗﻄﺮات آب ﻣﻠﻜﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ذره از ذرات ﻫﻮا ﻣﻠﻜﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺰوی از اﺟﺰای

آﺗﺶ ﻣﻠﻜﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اول ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﻈﻢ اﻓﺘﺎد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﻠﯿﻞ رای ﻛﻮﻛﺒﺎ
ﻗﺎل ﻫﺬا رﺑﯽ ﻓﻠﻤﺎ أﻓﻞ ﻗﺎل ﻻأﺣﺐاﻻﻓﻠﲔ و ازﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻠﻚ ﯾﻚ ﻣﻠﻚ دﯾﮕﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﱰﺳﺖ از ﻣﻠﻚ اول و ﺣﯿﺎت
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ﻣﻮﺟﻮدات ازوﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﻈﻢ ﻧﻪ ﺻﻒ ﻣﻠﺌﻜﻪ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻔﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﻮف ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﻠﻜﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﻄﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﻤﺎوﯾﻨﺪ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺎر دوم ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﻈﻢ

اﻓﺘﺎد :ﻓﻤﺎ رایاﻟﻘﻤﺮ  ...اﻻﯾﺔ و از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻠﻚ ﯾﻚ ﻣﻠﻚ دﯾﮕﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﱰ از ﻫﺮدو اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﻈﻢ ده

ﺻﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻔﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﻮف دهﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﻠﻜﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻠﻚ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ

در اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ارض و ﺳﻤﺎ ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ و
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺎر ﺳﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ او اﻓﺘﺎد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﻤﺎ رأی اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎزﻏﺔ ﻗﺎل ﻫﺬا رﺑﯽ ﻫﺬا اﻛﱪ ﻓﻠﻤﺎ أﻓﻠﺖ ﻗﺎل ﯾﺎ
ﻗﻮم اﻧﯽ ﺑﺮﯾﯽ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﺮﻛﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﻚ راﻫﻨﻤﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﺤﻀﺮت رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺷﺮك ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ و

ﭼﻮن ﺑﻌﺎﻟﻢ وﺣﺪت رﺳﯿﺪ آواز ﺑﺮآورد ﻛﻪ :اﻧﯽ وﺟﻬﺖ وﺟﻬﯽ ﻟﻠﺬی ﻓﻄﺮاﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﺣﻨﯿﻔﺎ و ﻣﺎ اﻧﺎ

ﻣﻦاﻟﻤﺸﺮﻛﲔ و دﻟﯿﻞ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﻠﻜﻮت اﻓﺘﺎد آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اول اﯾﻦ آﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻣﻠﻜﻮتاﻟﺴﻤﻮات واﻻرض و ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻦاﻟﻤﻮﻣﻨﲔ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻠﯿﻞ رأی ﻛﻮﻛﺒﺎ اول ﺑﺎﺟﻤﺎل از

ﺣﺎل اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﱪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎز ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻜﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺰﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎء اﻣﺎ در اول ﻛﺘﺎب ﻗﺮار دادهاﯾﻢ
ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﻣﻮز و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﱪﺋﯿﻠﺴﺖ زﯾﺮاﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻠﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺳﺒﺐ

رزق ﺗﻮ ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاﻓﯿﻠﺴﺖ زﯾﺮاﻛﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮا ﺑﯿﻚ ﻧﻔﺨﻪ ازﻏﺮور و ﺧﯿﺎل ﻓﺮو ﻣﲑاﻧﺪ و ﺑﯿﻚ ﻧﻔﺨﻪ

دﯾﮕﺮ ﺗﺮا ﺑﻤﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪه ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺰراﺋﯿﻠﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻗﺎﺑﺾ ارواﺣﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ
ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی را ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ داﻧﺴﺘﯽ ﺟﺎن آن ﭼﯿﺰ را ﻗﺒﺾ ﻛﺮدی.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ آدم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ و ﻋﻠﻢ آدماﻻﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﻋﻘﻞ ﺳﺮور ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻓﺮﻣﺎن اوﯾﻨﺪ

و ﺑﺂﻣﺪن ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﺳﺮوری ﻣﻌﺰول ﻣﯿﺸﻮد وﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آدم را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺨﺮ و ﻣﻨﻘﺎد ﻋﻘﻞ

ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :واذﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻠﺌﻜﺔ اﺳﺠﺪوا ﻻدم ﻓﺴﺠﺪوا اﻻ اﺑﻠﯿﺲ أﺑﯽ و اﺳﺘﻜﱪ و ﻛﺎن ﻣﻦاﻟﻜﺎﻓﺮﯾﻦ اﻻ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺲ ﻣﺴﺨﺮ و ﻣﻨﻘﺎد ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯿﮕﺮدﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﺳﻠﻢ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﯾﺪی« ای دروﯾﺶ از آﻧﺠﺎ

ﻛﻪ ﻧﯿﺖ و ﻣﺮاد اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و ﻏﺮور ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻫﯿﻬﺎت ﻫﯿﻬﺎت .ای ﺑﺴﺎ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ای ﺑﺴﺎ

درﯾﺎی ﭘﺮ اﻣﻮاج و ای ﺑﺴﺎ ﺣﺠﺐ ﺑﯿﺤﺴﺎب ﻛﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ :اوﻛﻈﻠﻤﺎت ﻓﯽ ﺑﺤﺮ ﻟﺠﯽ ﯾﻐﺸﺎه ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻮج ﻣﻦ
ﻓﻮﻗﻪ ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ اذا أﺧﺮج ﯾﺪه ﻟﻢ ﯾﻜﺪﯾﺮاﻫﺎ و ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮر.

ای دروﯾﺶ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺖ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎر اﺳﺖ و ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:
ﯾﻜﺎد زﯾﺘﻬﺎ ﯾﻀﯿﯽ و ﻟﻮﻟﻢ ﺗﻤﺴﺴﻪ ﻧﺎر ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ﯾﻬﺪی اﻟﻠﻪ ﻟﻨﻮره ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﻧﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮر.
۴۳

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻛﻪ آدم اﺳﺖ و روﺣﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎوس

اﺳﺖ و ﻏﻀﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎر اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺮﻛﯿﺐ آﻧﺠﻤﻠﻪ آﻣﺪن اﺳﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ و اﻓﱰاق آﻧﺠﻤﻠﻪ رﻓﺘﻨﺴﺖ از دﻧﯿﺎ

ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪﻧﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت و از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺣﺲ و اﻓﱰاق اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

رﻓﺘﻨﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ای دروﯾﺶ در ﻣﻠﻜﻮت ﻣﻠﻚ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺴﺖ در
ﻣﻠﻜﻮت ﻋﻘﻞ ﻣﻠﻜﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻮن ﻋﻘﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮدو ﻣﺼﻮر ﺷﺪﻧﺪ از ﻫﺮدو ﺻﻮرت آدم در ﻣﻠﻚ ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪ ﭘﺲ آدم ﻣﺮﻛﺐ آﻣﺪ از ﻣﻠﻚ و ﺷﯿﻄﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻘﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺲ در ﻫﺮﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ ﻣﻠﻜﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﱰ

از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن دارد و در ﻫﺮﻛﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﻠﻜﻪ از ﺣﯿﻮان ﺑﺪﺗﺮ

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﻼ ﺷﻬﻮة و ﺧﻠﻖاﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﻮة ﺑﻼﻋﻘﻞ و ﺧﻠﻖاﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ

ﺷﻬﻮة و ﻋﻘﻞ ﻓﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﺸﻬﻮﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ و ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻟﻌﻘﻠﻪ ﻓﻬﻮ اﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ «.اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻠﻚ و ﻣﻠﻜﻮت و اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ وﻛﻼماﻟﻠﻪ وﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ وﻛﻼماﻟﻠﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﻛﻠﻤﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺼﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮدو ﯾﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد زﯾﺮا ﻛﻪ

ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ وﯾﺴﺖ اﻣﺎ اﺳﻢ او ﯾﻜﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا اﺳﻢ اﻋﻈﻢ و اﺳﻢ اﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن اﺳﻢ رب اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ درﺧﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﻨﯽ ﻣﯿﻮه اﯾﻦ درﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدات آدﻣﯽ داﻧﺎﺳﺖ و آدﻣﯽ داﻧﺎ را ﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪ

ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ درﺧﺖ دارد ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﻫﻢ دارد ﭘﺲ آدﻣﯽ داﻧﺎ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎﻧﺴﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯿﻜﻨﯽ دل اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ آدﻣﯽ داﻧﺎﺳﺖ ﭘﺲ آدﻣﯿﯽ داﻧﺎ دل ﻣﻮﺟﻮدات

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻛﻼماﻟﻠﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮدو ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ و

ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻼماﻟﻠﻪ اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻚ وﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك ﻛﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ

اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻓﻠﻚ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﭘﺎ و ﺳﺮ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و دوازده ﺑﺮج ﻛﻪ ﺑﺮوﯾﺴﺖ دوازده ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽاﻧﺪ ده ﻣﺪرﻛﻪ
و دو ﻣﺘﺤﺮﻛﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﺞ ﺣﺲ ﺑﺎﻃﻦ و ﺑﺎﻋﺜﻪ و ﻓﺎﻋﻠﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻛﻮاﻛﺐ ﻛﻪ ﺑﺮوﯾﺴﺖ ﻗﻮای ﻧﺒﺎﺗﯽاﻧﺪ و

ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن اﻣﻌﺎی اﯾﻦ وﺟﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺪه و ﺷﺶ و ﺟﮕﺮ و ﻫﻔﺖ ﻛﻮﻛﺐ ﺳﯿﺎره اﻋﻀﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ دﻣﺎغ و ﺷﺶ و

ﺟﮕﺮ و ﺳﺮﭙز و دل وﮔﺮده و ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ اﺧﻼط ارﺑﻌﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و روح روح
اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻫﻞ وﺣﺪت اﯾﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﺂﺳﯿﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻏﻠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺎ ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎت

و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ وﻛﺎر اﯾﻦ آﺳﯿﺎ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻏﻠﻪ را ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻜﻤﺎل ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺂﺧﺮ
ﺧﻮد ﺧﻮرد ﻣﯿﻜﻨﺪ و اﯾﻦ آﺳﯿﺎ را ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪن و ﺧﺮاب ﮔﺸﱳ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺎ را ﺟﻮی از ﺧﻮدﺳﺖ و

آب از ﺧﻮد و ﭼﺮخ از ﺧﻮد و ﺳﻨﮓ از ﺧﻮد و ﻏﻠﻪ از ﺧﻮد و آرد از ﺧﻮد و آﺳﯿﺎﺑﺎن ازﺧﻮد و ﻫﻢ درﺧﻮد دارد
ﻻﺟﺮم ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد وﻛﻬﻨﻪ ﻧﮕﺮدد.

۴۴

ای دروﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﻬﻢ ﻛﺮدی.
ای دروﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ زود ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎی اﯾﻦ
ﻛﺘﺎب را ﺑﺠﺎﻧﻬﺎ ﺧﺮﻧﺪ :ﻓﺴﻮف ﯾﺄﺗﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻘﻮم ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ

ﻓﺼﻞ
ای دروﯾﺶ آدﻣﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪاﻧﺪ در آﻧﻤﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ از

ﺷﻨﻮدن ﺗﺎ داﻧﺴﱳ راه ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ و از داﻧﺴﱳ ﺗﺎ ﺑﻌﻤﻞ آوردن ﻋﻘﺒﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر ﭘﺲ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﱪد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮادﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده و ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺮادﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ اﯾﻦ

دﻋﻮی ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وی ﮔﺸﺖ .و آﻧﻜﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ او را ﺣﺎﺟﺖ ﺑﮕﻔﺖ زﺑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﻢ
اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال وی ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪﻛﻪ وی درﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ .ای دروﯾﺶ ﻫﺮﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ

وﺟﻮد ﺑﻘﺪر ﺑﺎﺧﱪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮد را درﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻢ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را در اﯾﻦ
وﺟﻮد ﮔﻢ ﻛﺮد ﺻﻔﺖ او ﺟﺰ ﺳﻜﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻌﻞ او ﺟﺰ ﻣﻼزﻣﺖ ﺳﻮت ﻧﺒﻮد و ﻣﻄﻠﻮب او درﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﺑﻘﺪر

ﻗﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ .ای دروﯾﺶ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ داﻧﺴﱳ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻﻛﺲ از اﻧﺒﯿﺎء

اﯾﻦ وﺟﻮد را ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و در آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺠﺰ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺮارﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ

اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﻘﺪر از اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮك اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮك وﺟﻮد ﺧﻮد

ﮔﻔﺖ و دﺳﺖ ﺗﺼﺮف و زﺑﺎن اﻋﱰاض ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد و داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻﻛﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮﻛﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد ﺗﺮك او زﯾﺎده ﺑﻮد زﯾﺮاﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﻋﻼﻣﺎت

ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ ﺧﺎﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮك اﺧﺘﯿﺎرﻛﻨﺪ و راﺿﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﺑﲔ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺎره
ﻛﻨﺪ و ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ.

ای دروﯾﺶ ﻫﺮ ﻛﻪ راﺿﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﺑﺴﻌﯽ و ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد

اوﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ او ﻧﺒﺎﺷﺪ از روی زﻣﲔ ﺑﺮدارد ﺣﺎل او ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎل آن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﮥ درآﯾﺪ و در
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی او آﯾﺪ ﭼﻨﺎن داﻧﺪﻛﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮ راه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺠﺎی

ﺧﻮدﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ رﺧﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ را از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺪ ﺑﯿﻘﲔ ﻣﯽدان ﻛﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را از آن ﺳﻌﯽ و
ﻛﻮﺷﺶ ﺟﺰ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻓﺎﯾﺪۀ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻧﻜﻪ راﺿﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺗﺼﺮف و زﺑﺎن اﻋﱰاض ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ و

ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ آﻧﺮا ﺑﻄﻮع و رﺿﺎ ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﺣﺎل او ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎل آن ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺑﺴﺒﺐ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ

ﺧﺴﺘﻪ و در زﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻤﻨﺰل رﺳﺪ و در آن ﻣﻨﺰل رﺑﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ داﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎی او ﺷﻮد ﻫﺮآﯾﻨﻪ
ﺧﺮم و ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدد ﺑﺪﯾﺪن آن رﺑﺎط و ﭼﻮن ﺑﺮﺑﺎط درآﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻧﮕﺬردﻛﻪ در اﯾﻦ رﺑﺎط ﻧﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﻮدﺳﺖ

و دﯾﻮار اﯾﻦ رﺑﺎط ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ و ﻓﺮاﺧﯽ اﯾﻦ رﺑﺎط ﺑﻬﱰ ازﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ .آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺂن ﺧﺮم و راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺑﺎط ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ رﺑﺎط ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺑﻠﻨﺪی

دﯾﻮار و ﻓﺮاﺧﯽ رﺑﺎط آﻧﭽﻨﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن داﻧﺎ و ﻧﺎدان اﯾﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎدان ﺑﻬﺮﭼﯿﺰﻛﻪ
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ و رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻻﺟﺮم آن ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ و رﻧﺞ وی ﺷﻮد و داﻧﺎ

را ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺪان راﺿﯽ ﺑﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم آن ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ راﺣﺖ و
۴۵

ﺟﻤﻌﯿﺖ وی ﺷﻮد .ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﻛﻪ ﮔﻞ و ﺧﺎر اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﻧﻮش و ﻧﯿﺶ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ازﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﻮچ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮﮔﻞ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ ﺧﺎر ﺑﺎوﯾﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮش ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺶ ﺑﺎوی.
ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺮار واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮك اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و راﺿﯽ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻠﺐ ﮔﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از
ﺧﺎر ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﻨﺪ ﻧﻮش ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﯽﺗﺪﺑﲑ و ﺳﻌﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺮادی و

ﻣﻘﺼﻮدی روی ﻧﻤﻮد ﭘﺸﺖ ﺑﺂن آوردﻧﺪ و ﺑﮕﻮش ﭼﺸﻢ در آن ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮادی
ده ﻧﺎﻣﺮادی ﺗﻌﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ازﺟﻬﺖ ﯾﻚ ﻣﺮاد ده ﻧﺎﻣﺮادی را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻫﺮ داﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ از ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ

ﺗﺎ ﻫﺮدو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ در رﻧﺞ و راﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻮدی ﻛﻪ ﮔﻞ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﻌﻠﻢ وﻛﻔﺎﯾﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن و ﺧﺎر را دﻓﻊ ﻛﺮدن ﺗﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎن در راﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪی و ﺑﯽﻛﻔﺎﯾﻪ

در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻮدﻧﺪی و ﻧﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ای دروﯾﺶ ﺗﺮا از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﺮا ﻋﺠﺐ آﻣﺪ :اﮔﺮ ﺑﻜﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ
ﺑﯽﻛﻔﺎﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﭼﺮاﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺑﻌﻠﻤﺴﺖ ﺑﯽﻋﻠﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﲔ از ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺑﺎﺳﻼﻣﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮ

ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﺘﻮﱃ ﭼﺮاﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺑﻜﻔﺮﺳﺖ ﻛﺎﻓﺮﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﯿﻨﻮا ازﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ای دروﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻜﻔﺎﯾﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ

ﺑﺎﺳﻼم وﻛﻔﺮﺳﺖ .اﯾﻦ وﺟﻮد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزات و ﻣﻜﺎﻓﺎت وی ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ و در ﻣﺠﺎزات و ﻣﻜﺎﻓﺎت

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻔﺎوت و اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻌﯽ وﻛﻮﺷﺸﯽ ﻣﮕﺮدد و ﺑﺪرﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻀﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد .ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از

ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ ای دروﯾﺶ ﺑﯿﻘﲔ ﻣﯽدان ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات و ﻣﻜﺎﻓﺎت اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة
ﻓﯽاﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﺟﺒﺔ ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﻌﺮ

ﻛﻪ واﺟﺐ ﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻜﺎﻓﺎت

ﭼﻮ ﺑﺪﻛﺮدی ﻣﺒﺎش اﯾﻤﻦ ز آﻓﺎت

و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮ ﯾﻚ ﻛﺲ را ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻤﻪ راﺳﺖ و آﻧﭽﻪ رﻧﺠﺴﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮ ﯾﻚ ﻛﺲ را ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻫﻤﻪ راﺳﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ وﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در ﯾﻚ وﺟﻮد ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺎﺷﻨﺪ در رﻧﺞ و راﺣﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه و رﻋﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ و دروﯾﺶ و از ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺮﻛﺲ را
ﺑﻨﻮﻋﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﺞ ﻫﺮﯾﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﺳﺎﯾﺶ آﻧﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب

ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ رﻧﺞ و ﻋﺬاب اﻧﺪك ﺑﻮد آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺪك ﺑﻮد ﭘﺲ ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و رﻋﯿﺖ در رﻧﺞ و
راﺣﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ﯾﻜﯽ را ﻃﻌﻤﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺒﻮد و ﯾﻜﯽ را اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻌﺎم ﻧﺒﻮد و ﯾﻜﯽ را ﻃﻌﻤﻪ و اﺷﺘﻬﺎ

ﺑﺎﺷﺪ درد ﻣﻌﺪه و درد دﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻜﯽ را اﺷﺘﻬﺎ و اﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درد دﻫﺎن و ﻣﻌﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺨﻞ
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎرد ﺧﻮردن ﻫﻤﻪ روز در رﻧﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺎه داﺷﱳ از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮان.

ای دروﯾﺶ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی ﻛﻪ ﮔﻞ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯽﺧﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮش ﺑﯽﻧﯿﺶ و دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ

ﻣﻜﺎﻓﺎت و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻜﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﻫﯿﭻﻛﺲ را ﻣﯿﺎزار ﺗﺎ آزرده ﻧﺒﺎﺷﯽ .رﺑﺎﻋﯽ:
راﺣﺖ ﻣﻄﻠﺐ دﻻ اﮔﺮ ﻣﯿﺸﻨﻮی

در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﺸﺘﯽ دروی

آزار ﻛﺴﯽ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ آزرده ﺷﻮی

اﻟﻘﺼﻪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ رﻣﺰی ﺑﺸﻨﻮ

۴۶

ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ

۴۷

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﻪ دوم ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ
در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﺎن دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﮐﺒﺴﺖ از دو ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از روح ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ

ﻣﺮﮐﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ روح اﻧﺴﺎن را

ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ :روح اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در روح ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ و ﺑﺤﺚ روح ﮐﺮدن اﺟﺎزت ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ روح را از
آدﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ و رﺳﻮل )ص( ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﮕﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از رﺳﻮل )ص( ﺳﺌﻮال

ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ روح ﭼﯿﺴﺖ؟ رﺳﻮل )ص( ﺟﻮاب ﻧﮕﻔﺖ و اﻧﺘﻈﺎر وﺣﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﻣﺪ و اﯾﻦ آﯾﺖ ﺑﯿﺎورد :و

ﯾﺴﺄﻟﻮﻧﮏ ﻋﻦ اﻟﺮوح ﻗﻞ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻣﺮ رﺑﯽ و ﻣﺎ اوﺗﯿﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ رﺳﻮل
)ص( ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ روح ﭼﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﺟﺎزت ﺟﻮاب ﻧﮕﻔﱳ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ رﺳﻮل )ص(
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ روح ﭼﯿﺴﺖ و ﺟﻮاب ﺳﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﺮوح ﻣﻦ أﻣﺮ رﺑﯽ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ

ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺴﺖ او را ﺣﺪ ﺗﻮان ﮔﻔﱳ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﻠﻖ اﺟﺰا دارد و ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ آن را ﺣﺪ
ﻧﺘﻮان ﮔﻔﱳ و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ روح ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن و ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﮐﻪ اﺟﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ وی ﺑﺨﺎﺻﻪ و ﻟﻮازم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و در ﺳﺌﻮال ﻗﺎل ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﻗﺎل رب اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ

ان ﮐﻨﺘﻢ ﻣﻮﻗﻨﲔ .و ﻣﺮاد و ﻣﺎ اوﺗﯿﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺳﺖ ﺳﺎﯾﻼﻧﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ روح را ﭼﻨﲔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ» :اﻟﺮوح ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﯽ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺤﯿﯽ ﻟﻠﺠﺴﻢ« و
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﲔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ »اﻟﺮوح ﺣﯿﻮة ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﯿﯽ ﻟﻐﲑه« روح زﻧﺪه اﺳﺖ و زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ

ﭘﺲ ﺟﺴﻢ را ﺣﯿﺎت ﻋﺎرﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روح را ذاﺗﯽ و ﺟﺴﻢ را ﺣﯿﺎت ﻋﺎرﺿﯽ دارد ﻧﻮری دارد و ﻫﻤﺎن ﺣﺲ اﺳﺖ

ﮐﻪ» :اﻟﺤﺲ ﻧﻮر ﻓﯽاﻟﻘﻠﺐ ﯾﻔﺮق ﺑﲔاﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ« اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺪان ﮐﻪ روح ﺣﯽ ﻣﺤﯿﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻣﺪرک
ﻣﺪرک اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻈﻬﺮ.

ﻓﺼﻞ
۴۸

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ روح ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ روح ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد و ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را

از روح ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ روﺣﯽ ﺛﻢ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﯿﻊاﻟﺨﻼﯾﻖ ﻣﻦ روﺣﯽ« و ارواح
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن را از روح ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺪا آورد و ارواح اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد ﺑﭽﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﻣﯿﺒﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اناﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ اﻻرواح ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺴﺎد ﺑﺎرﺑﻌﺔ اﻻف ﺳﻨﺔ«.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ از اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ »آدم« ﺑﻮد و ﻗﺎﻟﺐ آدم را از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺎک ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﺧﺎک را ذﮐﺮﮐﺮد و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻞ ﺧﺎﮐﺴﺖ ﺑﺨﺎک

اﺿﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ در اﮐﺜﺮﮐﺘﺐ ﻗﺼﺺ و ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺸﺮح ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﺮده
آﯾﺪ.

ﺑﺪاﻧﮑﻪ آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺎک آدم را ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﯾﻒ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺑﺮواﯾﺘﯽ ﭼﻬﻞ روز و ﺑﺮواﯾﺘﯽ

ﭼﻬﻞ ﺳﺎل و ﺑﺮواﯾﺘﯽ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺳﺎل اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﺧﻤﺮت ﻃﯿﻨﻪ آدم ﺑﯿﺪی ارﺑﻌﲔ ﺻﺒﺎﺣﺎ« ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ

و ﺗﻤﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ روح او را در ﻗﺎﻟﺐ او درآوردﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎذا ﺳﻮﯾﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ و روح در

ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺎن درآﻣﺪ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ روﻏﻦ در ﺷﲑ و ﭼﻮن روح در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ آدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و روان ﺷﺪ آﻧﮕﺎه

ﺣﻮا را از ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ او در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ و در ﺗﻦ آدم و ﺣﻮا ﺷﻬﻮت ﺑﺴﺮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻄﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن را از ﻧﻄﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ
ﻃﲔ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻄﻔﺔ ﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﮑﲔ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس انﮐﻨﺘﻢ ﻓﯽ رﯾﺐ ﻣﻦاﻟﺒﻌﺚ ﻓﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ ﻣﻦ

ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﭘﺲ ﻣﺒﺪأ ارواح اﻧﺴﺎن روح آﻣﺪ و ﻣﺒﺪأ اﺟﺴﺎد اﻧﺴﺎن ﻗﺎﻟﺐ آدم ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻻرواح و آدم

اﺑﻮاﻻﺟﺴﺎد ﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻨﺖ ﻧﺒﯿﺎ و آدم ﺑﲔ اﻟﻤﺎء و اﻟﻄﲔ«.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ روح اﻧﺴﺎن را در اﺻﻞ ﻓﻄﺮت در اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮ
ﺗﻔﺎوت آﻓﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت آﻓﺮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ و

اﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎدن ﮐﻤﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻔﻀﺔ« و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ

ﯾﮑﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻘﺎﻟﺐ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﯽ در ﻋﻠﻢ
و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻄﺮه ﻓﺄﺑﻮاه ﯾﻬﻮداﻧﻪ و ﯾﻨﺼﺮاﻧﻪ و ﯾﻤﺠﺴﺎﻧﻪ« و

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻤﺮء ﻋﻠﯽ دﯾﻦ ﺧﻠﯿﻠﻪ« اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭼﻨﺪ روح اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
۴۹

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن روح ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی ﺟﮕﺮﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺘﺴﺖ .و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی

دﻟﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭙﺴﺖ .و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی دﻣﺎﻏﺴﺖ .و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی روح
ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺴﺖ .و روح ﻗﺪﺳﯽ دارد و ﻣﺤﻞ وی روح اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ .و روﺣﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﺎر اﺳﺖ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ

روﻏﻦ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ زﺟﺎﺟﻪ اﺳﺖ و روح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮه اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:

اﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﻣﺜﻞ ﻧﻮره ﮐﻤﺸﮑﻮة ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻓﯽ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ  ...اﻻﯾﻪ و آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺴﺖ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺳﻪ ﭼﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻣﯿﺂرد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل

آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ و در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت ﻋﺰت ﻣﯿﺒﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪﻣﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﭼﻠﻪ زﻧﺪه ﺷﻮد و ﺣﯿﻮة
ﯾﺎﺑﺪ.

و اﯾﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎﻧﺴﺖ و
از ﺣﺎل ﺑﺤﺎل ﮔﺮداﻧﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و زﻧﺪهﮐﻨﻨﺪه ﺟﺴﻤﺴﺖ روح ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ

داﻧﺎﺳﺖ ﺑﺬات و داﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ روح اﻣﺮی
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮﯾﺴﺖ و ازﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ روح ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺮد و

ﻣﻨﻘﻄﻌﺴﺖ و ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮﺳﺖ روﺣﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ و وﱃ را ﭘﻨﺞ

روﺣﺴﺖ و ﻣﺆﻣﻦ را ﭼﻬﺎر روﺣﺴﺖ وﮐﺎﻓﺮ را و اﻃﻔﺎل را ﺳﻪ روﺣﺴﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺒﯽ و

وﱃ را ده روﺣﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺻﺪ روﺣﺴﺖ و ﺻﺪ ﻋﻘﻠﺴﺖ ﻫﻢ راﺳﺘﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮑﭽﯿﺰ را

ﺑﺼﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺼﺪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در آن ﯾﮑﭽﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪد و ﺗﮑﺜﲑ ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارد از
ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روح دارد ﻫﻤﭽﻮن روح ﻣﻠﮑﯽ و روح ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺖ

آﻧﮑﻪ روح ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺼﺎن وﮐﻤﺎﻟﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺴﯿﺲ و دﻧﯽ دارد و

اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﻋﺎﱃ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ان اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻤﺸﺮﮐﲔ ﻓﯽ ﻧﺎرﺟﻬﻨﻢ

ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﻬﺎ اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ ﺷﺮ اﻟﱪﯾﺔ .ان اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ ﺧﲑ اﻟﱪﯾﺔ .ﭘﺲ ﺑﻬﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ

اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯿﺸﻮد او را ﺑﺪان ﺻﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ روﺣﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را اﺧﻼق و اوﺻﺎف ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ روح و ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ و ﺟﻮﻫﺮ روح از روی

ﺟﻮﻫﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از روی آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺮاض و ﺻﻔﺎﺗﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤﺎﻟﻨﺪ و اﻃﻼق
ﮐﺜﺮت و ﻗﻠﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻣﻨﺸﺎء اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ و ﻣﺼﺪر اوﺻﺎف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺸﺎء اﺧﻼق
ﺣﻤﯿﺪه و اوﺻﺎف ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را روح ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ

ﺳﻔﻠﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﺟﻨﺲ ارواح ﺑﻬﺎﯾﻤﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮﯾﺴﺖ و از ﺟﻨﺲ

ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻠﺌﻜﻪ اﺳﺖ روح ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.

۵۰

ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روح را ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻼن و ﺳﺎﻟﻜﺎن از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮی دارد و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﻢ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻤﯽ دارد و روﺣﯽ ﻫﻢ دارد و روح ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮﺳﺖ و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺴﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در وی ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮﭼﯿﺰ

ﻛﻪ ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت وی و ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ از اﻓﻌﺎل وی ﺑﻪ ﺟﺰوی و ﻋﻀﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا وﮔﲑا وﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺸﻨﻮد و از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ و از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺒﯿﻨﺪ

و از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﲑد و ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ در وی ﻛﺜﺮت و اﺟﺰاء ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت وی و ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ از
اﻓﻌﺎل وی ﺑﺠﺰ وی و ﻋﻀﻮی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺒﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺟﺰو وﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و روی و ﭘﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮ و ﭘﺎی

و ﯾﻤﲔ و ﯾﺴﺎر ﻧﺒﻮد ﭘﺲ ﺻﻔﺎت وی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وی ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا وﮔﻮﯾﺎ و داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎن
ﭼﯿﺰ ﺑﻌﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ روح آدﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ ﺣﯽ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ و ﻣﺘﻜﻠﻢ

اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت او ﺑﺼﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻗﺎﻟﺐ از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﺸﻨﻮد و از ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و از ﯾﻚ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و روح آدﻣﯽ را اﮔﺮ ﺣﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ و اﮔﺮ ﻋﻠﯿﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺴﺖ و اﮔﺮ ﺳﻤﯿﻊ ﮔﻮﺋﯽ

ﻫﻤﻪ ﺳﻤﻌﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺼﲑﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺼﺮﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﻛﻼﻣﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل وی ﺑﺂﻟﺖ
وﺟﺎرﺣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف
رﺑﻪ« .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ را در ﻣﻌﺮﻓﺖ روح آدﻣﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻘﺪر آﻧﻜﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ روح دارﻧﺪ.

و از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻫﯿﭻﻛﺲ در ﻣﻌﺮﻓﺖ روح آدﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم درﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و از ﻋﻠﻤﺎ و
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭼﻨﺪﻛﺲ ﻣﻌﺪودﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ روح آدﻣﯽ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات از راه ﻛﺸﻒ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻄﺎﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ زﯾﺮﻛﺎن داﻧﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ
دﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ رﺳﺘﻪ دﮔﺮ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« و ﻣﻌﻨﯽ »اناﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« را ﺑﺪاﻧﯽ ﺗﺮا
ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻜﻨﻢ و ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﺑﺪﺳﺘﺖ دﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﻞ را اﺷﺎرﺗﯽ و ﻃﺎﻟﺐ را رﻣﺰی ﻛﻔﺎﯾﺖ آﯾﺪ.

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻗﺎﻟﺐ آدﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎﺳﺖ و روح آدﻣﯽ رب اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮی از

روح ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و روح از ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

۵۱

ای دروﯾﺶ اﮔﺮﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ روﻏﻦ داﺧﻞ ﺷﲑ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎرج ﺷﲑ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﲑ داﺧﻞ روﻏﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎرج روﻏﻦ

ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺰوی از اﺟﺰای روﻏﻦ از ﺷﲑ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﺰوی از اﺟﺰای ﺷﲑ
ﺧﺎﱃ از روﻏﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ روح در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺒﻌﻀﯽ ﻧﺰدﯾﻚ و ﺑﺒﻌﻀﯽ دور ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺒﻌﻀﯽ ﺣﺎﺿﺮ و

از ﺑﻌﻀﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮق ﺳﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻋﺮش اﺳﺖ وﻛﻒ ﭘﺎی ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺛﺮی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﻫﺮدو ﯾﻜﺴﺎﻧﺴﺖ
و ﺗﺪﺑﲑ ﻫﺮدو ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻜﺎﻧﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .و دﯾﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺼﺮف روح در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻔﻜﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﻟﺖ و ﺟﺎرﺣﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻛﺎری ازﻛﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ :ﻻﯾﺸﻐﻠﻪ ﺷﺄن ﻋﻦ ﺷﺄن ﯾﻌﻨﯽ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺪﺑﲑ ﺳﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺗﺪﺑﲑ ﺳﺮ او را از ﺗﺪﺑﲑ ﭘﺎی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺪﺑﲑ ﭘﺎی ﻣﯿﻜﻨﺪ او را ﺗﺪﺑﲑ دﺳﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎن او اﯾﺴﺘﺎده و ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻨﻈﺎم و ﻣﻌﻤﻮر ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﻫﯿﭻﻛﺲ از ﻣﻼﺋﻜﻪ

را اﻣﻜﺎن ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن او ﻧﯿﺴﺖ :و ﯾﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﯾﺆﻣﺮون و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﻚ ﻫﺮ ﻣﻠﻜﯽ را ﻛﺎری و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻛﺎر آن ﻧﻜﻨﺪ و آن ﻛﺎر اﯾﻦ ﻧﻜﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻧﮕﺬرﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮔﺬﺷﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ
ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ«.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻛﻤﺎل آدﻣﯽ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل آدﻣﯽ در داﻧﺴﱳ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ و ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰﺳﺖ :ﯾﻜﯽ

داﻧﺴﱳ ﻧﻔﺲ و آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ .دوم داﻧﺴﱳ ﺧﺪای و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ .ﺳﯿﻢ داﻧﺴﱳ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ .ﭼﻬﺎرم داﻧﺴﱳ آﺧﺮت و آﻧﭽﻪ ﺑﺂﺧﺮت ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ :ﯾﻜﯽ ﺳﺎﻟﻜﺎن دوم ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﺳﯿﻮم ﺳﺎﻟﻜﺎن
ﻣﺠﺬوب ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﺳﺎﻟﻚ .و ﺳﺎﻟﻜﺎن و ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﻛﺎﻣﻠﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﺳﺎﻟﻚ ﻛﺎﻣﻼن

ﻣﻜﻤﻠﻨﺪ و ﺳﻠﻮك ﺑﻜﺴﺐ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﺟﺬﺑﻪ ﺑﻔﻀﻞ و ﻋﻄﺎی ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ اوﻟﯿﺎ را وﻻﯾﺖ و اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺒﻮت

ﺑﻔﻀﻞ و ﻋﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻜﺴﺐ و اﺧﺘﯿﺎر زﯾﺮا ﻛﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ ﺟﺰ ﻣﺠﺬوب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺬﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﺮوج دﯾﮕﺮ

و ﻋﺮوج اوﻟﯿﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﺮوج اﻧﺒﯿﺎ دﯾﮕﺮ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﻋﯿﺎن رﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﭼﻬﺎرﺳﺖ :ﻃﺒﻘﻪ

اول اﻫﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ دوم اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل و ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﻢ اﻫﻞ اﯾﻘﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻫﻞ ﻋﯿﺎﻧﻨﺪ .و اﻫﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ در
ﻣﻘﺎم اﺳﻼﻣﻨﺪ و ﻣﻘﺎم اﺳﻼم ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت دارد و اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و
درﺟﺎت دارد و اﻫﻞ اﯾﻘﺎن در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت دارد و اﻫﻞ ﻋﯿﺎن در ﻣﻘﺎم
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ﻧﺒﻮتاﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت دارد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل آدﻣﯽ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﺟﱪوت رﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮدم ﭼﻬﺎرﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﻫﻞ دﻧﯿﺎاﻧﺪ و

ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻫﻞ آﺧﺮﺗﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿﻢ اﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮﺗﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﻫﻞ ﺟﱪوﺗﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻔﺎوت ﻣﺮدم

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﻠﺴﺖ وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻘﻞ ﻫﺰار ﺟﺰو اﺳﺖ ﺻﺪ ﻣﺮاﻫﻞ دﻧﯿﺎ راﺳﺖ و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺮاﻫﻞ آﺧﺮت
راﺳﺖ و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺮاﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮت راﺳﺖ و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺮاﻫﻞ ﺟﱪوت راﺳﺖ .و اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﺮاﻫﻞ آﺧﺮت را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

و اﻫﻞ آﺧﺮت ﻣﺮاﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮت را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮت اﻫﻞ ﺟﱪوت را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻫﻞ ﺟﱪوت ﺟﻤﻠﻪ

را ﻣﻌﺬور دارﻧﺪ و ﻫﺮﯾﻚ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﻚ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻚ داﻧﻨﺪ.

ای دروﯾﺶ ﻫﺮﻛﻪ را در ﻛﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻐﺎﯾﺖ زﯾﺮك و ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﻣﺰارع اﺳﺖ زﻣﲔ ﻧﯿﻚ و زﻣﲔ ﺑﺪ را ﺑﺪاﻧﺪ و آب و ﻫﻮای ﻫﺮﺟﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻮﺳﻢ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪﻛﻪ وﻗﺖ ﺗﺨﻢ

اﻧﺪاﺧﱳ ﭼﻪ وﻗﺘﺴﺖ و وﻗﺖ آب دادن ﭼﻪ وﻗﺖ و اﮔﺮ آﻓﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ ﺳﺒﺐ آن آﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ و دﻓﻊ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﻛﺮد آب زﯾﺎدت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﯾﺎ ﻛﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﻛﺮد؟ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ.

و اﮔﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺴﺖ رﺧﺖ و ﻗﻤﺎش را ﻧﯿﻚ داﻧﺪ و زر و ﻧﻘﺮه را ﻧﯿﻚ ﺳﺮه ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺳﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻜﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ.

و ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻓﺘﻬﺎ را ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﻫﻞ دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻛﺲ ﻫﺮﺻﺪ ﺟﺰو ﺗﻤﺎم دارد و ﻫﺮﻛﻪ ﻧﻪ درﯾﻦ ﻛﺎرﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ وی دﯾﻮاﻧﻪاﺳﺖ و ﺑﯿﻜﺎرﺳﺖ.

و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﭼﺸﻢ ﺑﺂﺧﺮت ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و ﺗﻐﲑ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮوی روﺷﻦ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد ﻋﻼﻣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در

ﻛﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎوی ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺮوع ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ و ﺟﻤﻠﻪ اوﻗﺎت ﺷﺐ و

روز را ﺑﻪ وی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻜﻨﺪ و از ﺟﻬﺖ ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ و رﺳﻢ و ﻋﺎدات رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻨﻬﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﱪد و

ﺑﻘﺪر ﻛﻔﺎف ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت ﺑﻜﺎرﻫﺎی آﺧﺮﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎز و روزه و ﺻﺪﻗﺎت و ﺗﻘﻮی
و دﯾﺎﻧﺖ و ﻣﺪد ﺑﺮادران و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ زﯾﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺖ درﺳﺖ وﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺧﻼص ﻛﻨﺪ و از

رﯾﺎ و ﺳﻤﻌﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﻫﻞ آﺧﺮﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﻛﺲ ﻫﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﺟﺰو ﺗﻤﺎم دارد و ﻫﺮﻛﻪ ﻧﻪ دراﯾﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
وی اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﻚ وی دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ.

و ﻫﺮﻛﻪ را ﻓﻬﻤﯽ و ادراﻛﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ روز ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎﯾﺎن ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزد و ﺳﻌﯽ وﻛﻮﺷﺶ و
ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ وی ﺟﺰ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﮔﺮدد اﻫﻞ ﻣﻠﻜﻮت را اﯾﻦ ﻋﻘﻠﺴﺖ

و اﯾﻦ ﻛﺲ ﺳﯿﺼﺪ ﺟﺰو ﺗﻤﺎم دارد و ﻫﺮﻛﻪ ﻧﻪ در اﯾﻨﻜﺎرﺳﺖ ﻛﻪ وﯾﺴﺖ ﻧﺰد وی دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﯿﻜﺎرﺳﺖ.

وﻫﺮﻛﻪ ﺑﺤﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء رﺳﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از راه ﻛﺸﻒ و ﻋﯿﺎن درﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻧﺼﯿﺐ

ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺧﺪای را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻛﺘﺎباﻟﻠﻪ وﻛﻼماﻟﻠﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪای را ﻣﻌﻠﻮم

ﻛﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﻫﻞ ﺟﱪوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻛﺲ ﻫﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﺟﺰو ﺗﻤﺎم دارد و ﻫﺮﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد ﻋﻼﻣﺖ وی آن
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ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺼﻠﺢ ﺑﻮد و ﻫﺮﯾﻚ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﻚ داﻧﺪ و ﻧﯿﻚ ﺑﯿﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل آدﻣﯽ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﺑﻠﻮغ رﺳﺪ و ﺣﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﻛﻤﺎل

آدﻣﯽ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن وﻻﯾﺖ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺰدﯾﻜﯽ و دوﺳﺘﯿﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﻜﯽ و دوﺳﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﻚ ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ و اﮔﺮ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻣﻘﺎﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﻗﺮب اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ازﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻗﺮب
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮﻛﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد ﻣﺤﺒﺖ او زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ وی را
ﺑﺼﻔﺎت و ذات ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و او را ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات و ﺻﻔﺎت او ﻣﻘﺪور ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎ ﺑﻘﺪر آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺖ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﻣﻮﺻﻮف ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺮب ﺣﻀﺮت

وی ﮔﺮدد ﻧﺎم او را در ﺟﺮﯾﺪه اوﻟﯿﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ وی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮدد.

»روی ﻋﻦ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ انﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﯽاﻻرض ﺛﻠﺜﻤﺄة ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ آدم و ارﺑﻌﲔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﯽ
ﻗﻠﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺒﻊ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﺟﱪﺋﯿﻞ و ﺛﻠﺜﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻞ و

واﺣﺪ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻓﺎذا ﻣﺎتاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺪلاﻟﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦاﻟﺜﻠﺜﺔ و اذاﻣﺎت ﻣﻦاﻟﺜﻠﺜﺔ اﺑﺪلاﻟﻠﻪ ﻣﻦاﻟﺨﻤﺴﺔ و اذا

ﻣﺎت ﻣﻦاﻟﺨﻤﺴﺔ اﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ و اذاﻣﺎت ﻣﻦاﻟﺴﺒﻌﺔ اﺑﺪل ﻣﻦاﻻرﺑﻌﲔ و اذاﻣﺎت ﻣﻦاﻻرﺑﻌﲔ اﺑﺪل ﻣﻦاﻟﺜﻠﺜﻤﺄة و
اذاﻣﺎت ﻣﻦاﻟﺜﻠﺜﻤﺄة اﺑﺪل ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ اﱃ آﺧﺮاﻟﺤﺪﯾﺚ «.

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﻟﻢ از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺸﺎن ﺷﺶ اﺳﺖ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ .ﻃﺒﻘﻪ اول ﺳﯿﺼﺪاﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ دوم

ﭼﻬﻞﺗﻨﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﺗﻨﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﻨﺞﺗﻨﺎن و ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻪﺗﻨﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﯾﻜﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺼﺪان
ﺑﺮ دل آدﻣﻨﺪ و ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن ﺑﺮ دل اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن ﺑﺮ دل ﻣﻮﺳﯽ و ﭘﻨﺞﺗﻨﺎن ﺑﺮ دل ﺟﱪﺋﯿﻞ و ﺳﻪﺗﻨﺎن ﺑﺮ دل ﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻞ

و ﯾﻜﯽ ﺑﺮ دل اﺳﺮاﻓﯿﻞ .ﻫﺮﮔﺎه آﻧﻜﻪ ﺑﺮ دل اﺳﺮاﻓﯿﻠﺴﺖ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪای از ﺳﻪﺗﻨﺎن ﯾﻜﯽ را ﺑﻤﻘﺎم وی
رﺳﺎﻧﺪ و از ﭘﻨﺞﺗﻨﺎن ﯾﻜﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﺳﻪﺗﻨﺎن و از ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن ﯾﻜﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﭘﻨﺞﺗﻨﺎن و از ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن ﯾﻜﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن و
از ﺳﯿﺼﺪان ﯾﻜﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن رﺳﺎﻧﺪ و از ﺧﻠﺼﺎن روی زﻣﲔ ﯾﻜﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﺳﯿﺼﺪﺗﻨﺎن رﺳﺎﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ

ﯾﻜﯽ ﻓﻮت ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﻋﺪد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻢ ﻧﺸﻮد.

۵۴

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اوﻟﯿﺎ را داﻧﺴﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اوﻟﯿﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی و ﻋﺪد اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اوﻟﯿﺎء
ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻚ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺒﺪاﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﻣﲑﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﯾﻜﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺒﻮت ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻤﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﱪﻛﻨﺪ ﭘﺲ در وﻗﺘﯽ ﻛﻪ

ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در ﻧﺒﻮت ﮔﺸﺎده ﺑﻮد ﻫﯿﭻﻛﺲ را از اوﻟﯿﺎء ﺑﻤﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ اﻻ از ﻣﻘﺎم اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻄﺒﺴﺖ و درﺟﻪ آﺧﺮﺳﺖ از درﺟﺎت وﻻﯾﺖ .ﻣﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ازﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﻠﻤﺴﺖ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺴﺖ و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻮرﺳﺖ و وﻻﯾﺖ

ﻫﻢ ﻧﻮرﺳﺖ و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻧﻮرﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎره اﺳﺖ و ﻧﻮر وﻻﯾﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎﻫﺴﺖ و ﻧﻮر ﻧﺒﻮت

ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎﺑﺴﺖ .ﭘﺲ اﯾﻤﺎن ﻧﻮر آﻣﺪ و وﻻﯾﺖ ﻧﻮر ﻧﻮر آﻣﺪ و ﻧﺒﻮت ﻧﻮر ﻧﻮر ﻧﻮر آﻣﺪ و اﯾﻤﺎن ﻛﺸﻒ آﻣﺪ و وﻻﯾﺖ

ﻛﺸﻒ ﻛﺸﻒ آﻣﺪ و ﻧﺒﻮت ﻛﺸﻒ ﻛﺸﻒ ﻛﺸﻒ و اﯾﻤﺎن ﻗﺮب آﻣﺪ و وﻻﯾﺖ ﻗﺮب ﻗﺮب آﻣﺪ و ﻧﺒﻮت ﻗﺮب ﻗﺮب ﻗﺮب

آﻣﺪ ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ از اﯾﻦ ﺑﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﯾﻤﺎن ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻘﺴﺖ و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻘﺴﺖ

اﻣﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻜﺪﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺎم و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎصﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻨﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﯿﮕﺮدد.

ﭼﻮن ﯾﻜﯽ را از ﻛﻔﺮ ﺑﺎﯾﻤﺎن ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺎم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻚ ﻻﺗﻬﺪی ﻣﻦ

اﺣﺒﺒﺖ وﻟﻜﻦاﻟﻠﻪ ﯾﻬﺪی ﻣﻦ ﯾﺸﺎء .و ﭼﻮن ﯾﻜﯽ را از اﯾﻤﺎن ﺑﻮﻻﯾﺖ ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ را ﺟﺬﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﺟﺬﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﺑﺎت اﻟﺤﻖ ﺗﻮازی ﻋﻤﻞاﻟﺜﻘﻠﲔ« .و ﭼﻮن ﯾﻜﯽ را از وﻻﯾﺖ ﺑﻨﺒﻮت ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﻞ

ﺧﺎصاﻟﺨﺎص را اﺟﺘﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و اﺟﺘﺒﯿﻨﺎﻫﻢ و ﻫﺪﯾﻨﺎﻫﻢ اﱃ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻤﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺎم
آﻣﺪ و وﻻﯾﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص آﻣﺪ و ﻧﺒﻮت ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎصاﻟﺨﺎص.

و ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮔﻨﺎه ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﺮط ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ و اوﻟﯿﺎء ﮔﻨﺎه ﻧﻜﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن دارد
ﻛﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎاﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮدﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ

۵۵

در ﺑﯿﺎن اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺴﺖ از ﺻﻐﺎﯾﺮ و ﻛﺒﺎﯾﺮ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وی
واﺟﺒﺴﺖ .و وﱃ ﺧﻠﯿﻔﻪ و وﺻﯽ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪای ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ از ﺻﻐﺎﯾﺮ و ﻛﺒﺎﯾﺮ و

ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وی ﻫﻢ واﺟﺒﺴﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺺ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق اﻣﺖ .ﭘﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮص

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ از ﻗﺒﻞ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﻗﻮل وی ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪای در ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﻧﺸﺎﯾﺪﻛﻪ روی زﻣﲔ از اﻣﺎم ﺧﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ﻛﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﯿﻌﻪاﻧﺪ اﻣﺎم ﭼﻬﺎرﺳﺖ:
ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و درﻛﻮﻫﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﻮد ﺑﲑون آﯾﺪ و

ﺟﻤﻠﻪ روی زﻣﲔ را ﺑﮕﲑد و اﻣﺎم زﻣﺎن اوﺳﺖ.

و در ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮﻧﺪ از ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎم ﻫﻔﺘﺴﺖ :ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ و ﻋﻠﯽ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮاﻟﺼﺎدق و اﺳﻤﻌﯿﻞﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و اﺳﻤﻌﯿﻞ زﻧﺪه اﺳﺖ و درﻛﻮﻫﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ و ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﻮد ﺑﲑون

آﯾﺪ و ﺟﻤﻠﻪ روی زﻣﲔ را ﺑﮕﲑد و اﻣﺎم زﻣﺎن اوﺳﺖ.

و در ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮﯾﻪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻓﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮﻧﺪ از ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎم دوازده اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ و ﻋﻠﯽ

زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮاﻟﺼﺎدق و ﻣﻮﺳﯽ ﻛﺎﻇﻢ و ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﯽرﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ و ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ و ﺣﺴﻦ
ﻋﺴﻜﺮی و م -ح -م -د ﻣﻬﺪی و محمد ﻣﻬﺪی زﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻏﺎری ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﻮد ﺑﲑون آﯾﺪ و ﺟﻤﻠﻪ
روی زﻣﲔ را ﺑﮕﲑد و اﻣﺎم زﻣﺎن اوﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ اوﻟﯿﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﺎن دارد
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر

اﻧﺴﺎن ﻫﻢ از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ را ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﻼﻛﻨﺪ آﺧﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ در ﺧﺎك

و آب و ﻫﻮا و ﺳﺮﻛﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن از ﻧﻮع اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻌﻀﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻫﻢ از ﻧﻮع اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﻌﺘﻤﺪان
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮﻛﻪ ﺟﻮار ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا وﻻﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در آن وﻻﯾﺖ در ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎل

در وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر آﯾﺪ و در آن ﺑﺎران ﭼﯿﺰﻫﺎ آﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و از آن ﭼﯿﺰﻫﺎ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﻪ از آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﯾﺪ اﻫﻞ آﻧﺠﺎ ﺷﺎدی ﻛﻨﻨﺪ از آﻧﻜﻪ داﻧﻨﺪﻛﻪ در آﻧﺴﺎل ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ از ﻧﻮع اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﯾﻚ ﻧﻮﻋﺴﺖ از اﻧﻮاع
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﻫﻢ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻫﻢ از ﻧﻮع وی ﺑﻮد.
ای دروﯾﺶ آدم و ﺣﻮا در ارض و ﺳﻤﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮﻋﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ آدم ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮی و ﻣﺼﺪر
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ﻓﯿﺾ و اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻮا ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﺾ و اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ارض و ﺳﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ
ﻣﯽدان اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ن واﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎ ﯾﺴﻄﺮون.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﭼﻮن آﺗﺶ و ﻫﻮا و آب ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و اﻣﺘﺰاج ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﻨﺪ و
اﺟﺰای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﻜﯽ در ﻣﺎده ﻫﺮ ﯾﻜﯽ اﺛﺮﻛﻨﺪ

ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮآﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻻﺟﺰاء ﺣﺎدث ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎدث را ﻣﺰاج

ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول از دو ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺪل
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ را وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎز ﻣﺰاج ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺴﺖ زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺰاج
ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪ از اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ

ﻣﺰاج ﺣﺎدث ﺑﻌﯿﺪﺳﺖ از اﻋﺘﺪال ﺑﻤﺰاج ﻧﺒﺎﺗﺴﺖ و واﻫﺐاﻟﺼﻮر ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺴﺖ ﻣﺮاﯾﻦ ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد وی

ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت و روح ﻧﺒﺎت ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻣﺰاج اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و

واﻫﺐاﻟﺼﻮر ﻣﺮاﯾﻦ ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد وی ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و اﮔﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو ﻣﺰاج ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ و واﻫﺐاﻟﺼﻮر ﻣﺮاﯾﻦ ﻣﺰاج را ﻻﯾﻖ اﺳﺘﻌﺪاد وی ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ

ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ.

ﺑﺎز از ﻫﺮﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﻣﺰاج ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮد :ﭼﻬﺎر ﻣﻔﺮد و ﭼﻬﺎر ﻣﺮﻛﺐ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ دراﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪارد.

و ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اول ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از ﻣﺮد و زن ﻧﺎم او اﻧﺴﺎن اوﻟﺴﺖ و در اﯾﻦ

اﻧﺴﺎن اول ﻧﻄﻔﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﲔ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻄﻔﺔ ﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﻜﲔ و اﯾﻨﺴﺖ

ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﯽ رﯾﺐ ﻣﻦاﻟﺒﻌﺚ ﻓﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻜﻤﻞ و ﻣﺤﺮك ﺟﺴﻤﺴﺖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر و ﻋﻘﻞ ﻻﻋﻠﯽ ﻫﯿﺌﺔ واﺣﺪة و

اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ازﺟﻬﺖ اﯾﻨﻜﻪ او در ﭼﯿﺰی و ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻘﺎﻟﺐ

اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻖاﻟﺘﺪﺑﲑ واﻟﺘﺼﺮف و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﺪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎذا ﺳﻮﯾﺘﻪ و

ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ و ﻣﺮاد از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ارﻛﺎﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰای او ﻫﺮﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ

آﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻫﻦ را ﺑﺘﺪﺑﲑ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪﻛﻪ ﺷﻔﺎف و ﻋﻜﺲﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
۵۷

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ اﻧﺴﺎن روح ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارد و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دارد ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺮﯾﻜﺴﺖ و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻜﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن روح

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ در دﻣﺎغ اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻓﻠﻚ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﯿﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ در
وی ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در دﻣﺎﻏﺴﺖ و ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺳﻤﺎوات ﻧﺰدﯾﻜﺴﺖ اﺟﺴﺎم اﻓﻼك ﻧﻪ ﮔﺮماﻧﺪ ﻧﻪ ﺳﺮد
و ﻧﻪ ﺧﺸﻚ و ﻧﻪ ﺗﺮ و ﻧﻪ ﺛﻘﯿﻞ و ﻧﻪ ﺧﻔﯿﻒ و اﻋﺘﺪال و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻨﺴﺖ.

ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺷﻔﺎﻓﯽ و ﻋﻜﺲﭘﺬﯾﺮی

زﯾﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻜﺲ ﻓﻠﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك

ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك ﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻠﺴﺖ ﻧﻔﺲ وی ﮔﺮدد اﯾﻨﺴﺖ
ﻣﻌﻨﯽ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ روﺣﯽ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖاﻟﻠﻪ ﻧﻮری« و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ
ﻓﻠﻜﯿﺴﺖ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﻋﻜﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ و اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﯿﺾ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی

ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻮد و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد:

ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﻛﺴﯽ ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﻜﺲ آﻓﺘﺎﺑﺴﺖ و از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻓﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎع ﻣﻤﺘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮص آﻓﺘﺎب و از ﻗﺮص آﻓﺘﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮﺳﺖ و ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﮕﺮدد و از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰﻛﻢ

و زﯾﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮ وی ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎع در ﻫﻤﲔ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺸﻮد و از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﻛﻪ در

ﻧﻮر اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺟﺴﻤﯽ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وی اﻓﺘﺪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺮآن ﺟﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺴﺎم

ﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺴﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻌﺎع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﻮر ﻫﻢ

اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و در آب ﺻﺎﻓﯽ و آﯾﻨﻪ روﺷﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وی اﻓﺘﺪ
ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰ در او ﻧﻤﻮدارﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ ﺷﻚ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در آب و آﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﭘﺲ ﺻﻮرت ﻛﻪ در آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺷﻌﺎع ﻛﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار اﺳﺖ ﻋﺮض ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻓﺘﺎب و آﯾﻨﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ.
ﻏﺮض ﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و اﯾﻨﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ارﻛﺎن ارﺑﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ

دارﻧﺪﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺰاج ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺰاج و ﻧﻄﻔﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد ﻛﻪ
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ﭼﻮن در رﺣﻢ اﻓﺘﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ در وی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و اﮔﺮﻛﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﻛﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻌﺴﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﯽﻃﺒﯿﻌﺖ

اﯾﻨﻬﺎ راﺳﺖ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻄﻔﻪ و ﺣﺒﻪ و رﺣﻢ و زﻣﲔ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻨﻜﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد ﭼﻨﲔ داﻧﻢ
ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ در ﻣﻌﺪه ﭼﻬﺎر ﻣﻠﻚ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻠﻚ اول ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ دوم ﻣﺎﺳﻜﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻧﺎم ﭼﻬﺎرم
داﻓﻌﻪ و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ را ﭼﺎر ﻗﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﺎرﻣﻠﻚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﺑﺨﻮد ﻛﺸﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻠﻚ ﺑﺨﻮد ﻛﺸﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺳﻜﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ
ﻧﮕﺎه دارد ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻠﻚ ﻧﮕﺎه دارد و ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺿﻤﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻞ

داﻓﻌﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻠﻚ دﻓﻊ ﻛﻨﺪ و در ﺟﮕﺮ و دل و دﻣﺎغ و در ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر

ﻣﻠﻚ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و درﻛﺎرﻧﺪ و ﯾﻚ ﻃﺮﻓﻪاﻟﻌﲔ ازﻛﺎر ﺧﻮد ﻓﺎرغ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﯾﻦ ﻛﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻼﻟﺖ و

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﲑد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ ﭼﻮن ﻃﻌﺎم ﺑﻤﻌﺪه درآﻣﺪ و ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ و ﻛﯿﻠﻮس ﮔﺸﺖ
آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺴﺖ ﺟﮕﺮ آﻧﺮا از راه ﻣﺎﺳﺎرﯾﻘﺎ ﺑﺨﻮد ﻛﺸﺪ و ﭼﻮن ﺑﺠﮕﺮ درآﻣﺪ و ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ
ﯾﺎﻓﺖ وﻛﯿﻤﻮس ﮔﺸﺖ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺴﺖ روح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻠﻐﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮن و

ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺮا و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮدا ﺷﻮد و روح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮﯾﻚ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻗﺴﺎم ﻏﺬا در ﺑﺪن روح ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ و
از ﺟﮕﺮ ﺑﺠﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ رﮔﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎری ﻏﺬاﺳﺖ و آن رﮔﻬﺎ را اورده ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎز آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ روح

ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ دل آﻧﺮا ﺟﺬب ﻛﻨﺪ ﭼﻮن در دل درآﻣﺪ و ﯾﻚ ﺑﺎر ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺴﺖ روح
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺪ و ﻗﺴﺎم ﺣﯿﺎت در ﺑﺪن اﯾﻦ روح ﺣﯿﻮاﻧﯿﺴﺖ

و از دل ﺑﺠﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ رﮔﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺠﺎری ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ و اﯾﻦ رﮔﻬﺎ را ﺷﺮاﺋﲔ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎز آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ روح

ﺣﯿﻮاﻧﯿﺴﺖ دﻣﺎغ آﻧﺮا ﺟﺬب ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن در دﻣﺎغ درآﻣﺪ و ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻀﻢ و ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ
آﻧﺴﺖ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺪ و ﻗﺴﺎم ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ در

اﯾﻦ ﺑﺪن روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از دﻣﺎغ ﺑﺠﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﻋﺼﺒﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺎری ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ
اﻋﻠﻢ اناﻟﺮوح اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻓﯽاﻟﺪﻣﺎغ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻣﺪرﻛﺔ و ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻓﯿﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻣﺎﻓﯽاﻟﻈﺎﻫﺮ و اﱃ

ﻣﺎﻓﯽاﻟﺒﺎﻃﻦ .اﻣﺎ اﻟﺘﯽ ﻓﯽاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻬﯽاﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻟﺸﻢ واﻟﺬوق واﻟﻠﻤﺲ و اﻣﺎاﻟﺘﯽ ﻓﯽاﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻬﯽاﻟﺤﺲ

اﻟﻤﺸﱰك واﻟﺨﯿﺎل واﻟﻮﻫﻢ واﻟﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ.
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﺠﺴﺖ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﺷﻢ و ذوق و ﻟﻤﺲ .و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺴﺖ :ﺣﺲ ﻣﺸﱰك و ﺧﯿﺎل
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و وﻫﻢ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ.
ﺧﯿﺎل ﺧﺰﯾﻨﻪدار ﺣﺲ ﻣﺸﱰﻛﺴﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪدار وﻫﻤﺴﺖ .ﺣﺲ ﻣﺸﱰك ﻣﺪرك ﺻﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﺎﺗﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ
ﻣﺸﱰك ﻣﺸﺎﻫﺪ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و وﻫﻢ ﻏﺎﯾﺐ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﺜﻼ رﻧﮓ آب را ﺑﺼﺮ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻃﻌﻢ آب را ذوق

درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻮی آب را ﺷﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮدی آب را ﻟﻤﺲ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آواز آب را ﺳﻤﻊ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
را ﺣﺲ ﻣﺸﱰك درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺲ ﻣﺸﱰك اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﻤﻌﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺲ ﻣﺸﱰك از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از ﺣﺲ ﻣﺸﱰك ﻣﯿﮕﲑد و ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد .وﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ در دوﺳﺖ و دﺷﻤﻨﯽ را

در دﺷﻤﻦ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ دوﺳﺘﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻨﯽ دﺷﻤﻦ را از وﻫﻢ ﻣﯿﮕﲑد و ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد .و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ آﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﯿﻜﻨﺪ در ﻣﺪرﻛﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺨﺰوﻧﺴﺖ در ﺧﯿﺎل ﺑﱰﻛﯿﺐ و ﺗﻔﺼﯿﻞ .ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آدﻣﯽ را ﺑﺪوﺳﺮ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﻨﻨﺪ

و آدم را ﺑﺎ دو ﺳﺮ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﯾﺎ آدم را ﺳﺮ از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ و آدﻣﯽ را ﺑﯽﺳﺮ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮت را اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻛﺎر
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﻜﺮه ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ وﻫﻢ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ادراك ﺧﻮش و

ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ادراك ﻧﯿﻚ و ﺑﺪ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺣﺲ ادراك ﻧﻔﻊ و ﺿﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ادراك

اﻧﻔﻊ و اﺿﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ -و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﻃﺒﺎ ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﻮﻫﻢ و ﺗﺬﻛﺮ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ
اﯾﺸﺎن ﺣﺲ ﻣﺸﱰك و ﺧﯿﺎل ﯾﻜﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻞ وی ﻣﻘﺪم دﻣﺎﻏﺴﺖ و وﻫﻢ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ ﯾﻜﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻞ وی وﺳﻂ

دﻣﺎﻏﺴﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ذاﻛﺮه ﯾﻜﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻞ وی ﻣﻮﺧﺮ دﻣﺎﻏﺴﺖ و ﺣﻖ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره

ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻛﺮد ﺣﺲ ﻣﺸﱰك و ﺧﯿﺎل را ﯾﻜﯽ ﯾﺎﻓﺖ و وﻫﻢ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻪ را ﯾﻜﯽ دﯾﺪ و ﻏﺮض
اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﺐ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﺷﻮد.

و از ﯾﻚ ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻜﻤﺎﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﭘﻨﺞ اﺛﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺎب
واﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺑﺎﻋﺜﺔ و ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻣﺎ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻓﻬﯽ اﻟﺘﯽ اذا ارﺗﺴﻤﺖ ﻓﯽاﻟﺨﯿﺎل ﺻﻮرة ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺤﺒﻮب او
ﻣﻬﺮوب و ﻣﻜﺮوه ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻚ ان ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل و اﻟﻤﺤﺒﻮب ﺗﺴﻤﯽ ﻗﻮة

ﺷﻬﻮاﻧﯿﺔ و ان ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻃﻠﺐاﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻬﺮوب واﻟﻤﻜﺮوه واﻟﻐﻠﺒﺔ ﺗﺴﻤﯽ ﻗﻮة ﻏﻀﺒﯿﺔ .واﻣﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻬﯽ اﻟﺘﯽ
ﯾﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻻﻋﻀﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪاﻻﻋﺼﺎب وارﺧﺎﺋﻬﺎ.

ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻗﻮت ﻣﺤﺮﻛﻪ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﺑﺎﻋﺜﻪ و ﻓﺎﻋﻠﻪ .ﺑﺎﻋﺜﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ داﻋﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻚ .و

ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك اﻋﻀﺎﺳﺖ و ﺣﺮﻛﺖ اﻋﻀﺎ از وﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ

اﺳﺖ و ﻗﻮت ﺑﺎﻋﺜﻪ ﻛﻪ داﻋﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻓﺎﻋﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﺺ از ﺟﻬﺖ دو ﻏﺮض اﺳﺖ ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﺟﺬب

ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﺼﻮل ﻟﺬﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت را ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻣﻀﺮت و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮت را ﻏﻀﺒﯽ

ﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺑﯿﺎن روح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ وﻛﻤﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
و ﺷﺮﻛﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺒﺴﺖ از ﺟﺴﻢ و ﻧﻔﺲ ﻛﻤﺎل ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و

اﯾﻦ روح ﻃﺒﯿﻌﯽ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎﻣﻨﺪ اﻣﺎ اﺟﺴﺎم ﻟﻄﯿﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﯾﻚ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ

ﻟﻄﯿﻒﺗﺮﻧﺪ و ﻣﺮاد از ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن و ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ زﺟﺎﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ
۶۰

ﻣﯿﮕﺮدد و آﯾﻨﻪ ﻓﯿﺾ ﻓﻠﻜﯽ ﻣﯿﺸﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯿﺸﻮد .وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ در

ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻖاﻟﺘﺪﺑﲑ و اﻟﺘﺼﺮف و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﺪﺑﲑ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ روح

ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻓﻠﻜﯽ ﻧﺰدﯾﻜﺴﺖ و وﻗﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ از آن روز ﺑﺎز
ﻛﻪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﭽﻬﻞﺳﺎل و ﭼﻮن از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا

ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ.

و ﻫﺮﻛﻪ را ﻣﺰاج ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻜﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﻣﺰاج دﻣﺎغ او ﺧﻠﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻢ

در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺲ ﭼﻮن از ﻣﺎدر ﺑﺰاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ در ﯾﻚ ﺳﺎﻟﮕﯽ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ و
ﺳﻪﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﻫﺠﺪهﺳﺎﻟﮕﯽ ﻛﻪ وﻗﺖ ﺑﻠﻮﻏﺴﺖ و در اﻏﻠﺐ ازﯾﻦ وﻗﺖ درﻧﮕﺬرد ﻣﮕﺮ ﻣﺰاج آﻧﻜﺲ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در

دﻣﺎغ او ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﭼﺎرﻣﺎه ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺪا
آﻣﺪن ﻋﻘﻞ را وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﮕﯽ وﻗﺖ آﻣﺪن ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﭼﻮن از ﭼﻬﻞ درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ
ﻧﯿﺎﯾﺪ .و در اﻏﻠﺐ در ﻫﺠﺪهﺳﺎﻟﮕﯽ ﻛﻪ وﻗﺖ ﺑﻠﻮﻏﺴﺖ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﻔﺲ دﯾﮕﺮﺳﺖ و ﻋﻘﻞ دﯾﮕﺮ

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﲑون ﭼﺸﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻓﺘﺎب ادراك ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﻜﻨﺪ :در اﻧﺪرون ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭼﺸﻤﺴﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﻓﺘﺎب

ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ را دو ﭼﺮاﻏﺴﺖ ﯾﻜﯽ از اﻧﺪرون و ﯾﻜﯽ از ﺑﲑون ﭼﺮاغ اﻧﺪرون ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﭼﺮاغ ﺑﲑون اﺳﺘﺎد

داﻧﺎﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﯾﻚ ﻃﺎﯾﻔﻪ اول ﻧﻔﺲ و ﻋﻘﻞ ﯾﻚ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻚ ﺟﻮﻫﺮ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ذﻛﺮﻛﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﻜﻪ روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در دﻣﺎغ اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻗﻤﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻗﻤﺮ زﺟﺎﺟﻪ

ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻋﻄﺎرد ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻋﻄﺎرد زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ زﻫﺮه ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ
ﻓﻠﻚ زﻫﺮه زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﺷﻤﺲ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﺷﻤﺲ زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻣﺮﯾﺦ

ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻣﺮﯾﺦ زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻣﺸﱰی ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻣﺸﱰی زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ
ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ زﺣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ زﺣﻞ زﺟﺎﺟﺔ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ

ﺛﺎﺑﺘﺎت زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك زﺟﺎﺟﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻮر ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و
ﺗﻘﺪس ﻣﯿﮕﺮدد و اﯾﻦ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

وی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ و او ﭼﯿﺰﻫﺎ داﻧﺪﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ وی اﺟﺰااﻧﺪ و اوﻛﻠﺴﺖ و

آﻧﭽﻪ اﺟﺰا را ﺑﺎﺷﺪﻛﻞ را ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻞ را ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺟﺰوی را ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۶۱

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ او را ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع و ﻃﻬﺎرت و ﻧﺰاﻫﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﻜﯿﻢ ﯾﺎ وﱃ ﯾﺎ ﻧﺒﯽ اﻣﺎ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﺧﻤﻮل ﻧﻜﻮﺷﺪ و دﻋﻮت ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ و درﺑﻨﺪ آزار ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺣﻜﯿﻤﯽ از ﺣﻜﻤﺎء ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﻤﺎل و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ او را اﻧﻘﻄﺎع و ﻃﻬﺎرت و ﻧﺰاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﺧﻤﻮل ﻛﻮﺷﺪ و
ﺗﺤﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﻋﻮام ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد و دﻋﻮت ﻋﻮام ﻧﻜﻨﺪ و درﺑﻨﺪ آزار ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯿﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﻤﺎل و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ او را ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع و ﻃﻬﺎرت و ﻧﺰاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دﻋﻮت ﻋﺎم ﻛﻨﺪ و درﺑﻨﺪ
آزار ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺒﯿﯽ از اﻧﺒﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻜﯿﻢ و وﱃ و ﻧﺒﯽ .و اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺣﺒﺸﯽ را ﻛﺎﻓﻮر ﻧﺎم ﻧﻬﺪ ﺣﺒﺸﯽ ﻛﺎﻓﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻛﺎﻓﻮر ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎﻓﻮرﺳﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ داﻧﺪﻛﻪ ﻛﺎﻓﻮرﺳﺖ ﻛﺎﻓﻮر ﻛﺎﻓﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻼ اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻔﻮس ﺧﺎﺻﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪﻛﻪ ﻧﻔﻮس دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻔﺴﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻐﺎﯾﺖ دراك و ﺗﯿﺰﻓﻬﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﻢ ﻛﻪ از آن دﺷﻮارﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن روی ﺑﺂن آرد در ﯾﻜﺮوز و

دو روز ﺗﻤﺎم آن ﻧﻮع ﻋﻠﻢ را ﺿﺒﻂ ﻛﻨﺪ و ﺑﺂن ﻧﻮع ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ادراك ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ وی ﭼﻨﺎن ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻛﻪ ﯾﻚ ﺑﺎر ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎدﮔﲑد و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﺪ .و ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﻫﺮﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ از اﺣﻮال
ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه وی ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﻧﺮا

ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع آن ﭼﯿﺰ در ﺧﻮاب ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ .و ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﻫﻤﺖ درﺑﻨﺪد در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد

ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه و ﻛﺮاﻣﺎت و

ﺳﺤﺮ و اﺳﺘﺪراج و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن وﺣﯽ و اﻟـﻬﺎم
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺧﻮد را از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﲑوﻧﯽ و اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺎﱃ و ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و از ﻋﻼﯾﻖ و
ﻋﻮاﯾﻖ ﭘﺎك و ﻣﻄﻬﺮﮔﺮدد ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع آن ﭼﯿﺰ او را ﺧﱪ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و

ﻣﺠﺎﻫﺪات روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ وی در اﻋﺘﺪال ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﻚ ﮔﺮدد و ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ وی در ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع ﻫﻤﭽﻮن

ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ و ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ از ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻜﯽ در ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ وی
۶۲

ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دو آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰﻛﻪ ﭘﯿﺪا آﯾﺪﻛﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ

ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻛﻞ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺟﺰوی ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ و از ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ﺑﺤﺲ ﻣﺸﱰك ﻧﺰول ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن
ﺑﺤﺲ ﻣﺸﱰك ﻧﺰول ﻛﺮد ﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ ﻛﺲ ﮔﺸﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻧﻜﻨﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻜﻪ از ﺑﲑون ﭼﯿﺰی ﺑﺤﺲ ﻣﺸﱰك رﺳﺪ و
از اﻧﺪرون ﯾﺎﺑﺪ و از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ او را ﺣﺲ ﻣﺸﱰك ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ از ﻫﺮدو ﻃﺮف ادراك ﻣﯿﻜﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ را ﻣﺰاج

دﻣﺎغ ﺑﺴﻼﻣﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮت ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ و ﺣﺲ ﻣﺸﱰك وی ﺻﺎﻓﯽﺗﺮ ﺑﻮد از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﱪ او راﺳﺖﺗﺮ و درﺳﺖﺗﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاب از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﺴﺖ و وﺣﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺒﯿﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻬﺎم و

وﺣﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﭼﯿﺰﯾﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
ﭼﻨﲔ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪﻛﻪ ﻣﮕﺮ از ﺑﲑون ﻣﯿﺸﻨﻮد و آﻧﺮا آواز ﻫﺎﺗﻒ ﻧﺎم ﻧﻬﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻇﻬﻮر ﻛﺮاﻣﺖ و اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺠﺰه ﻛﺎرﯾﺴﺖ ﺧﺎرق ﻋﺎدت و اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﻗﻮی وﻛﺎﻣﻞ اراده

ﭼﯿﺰی ﻛﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد آن اراده وی ﺳﺒﺐ ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد از ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺷﻜﯽ

اراده ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺣﻮادث را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﻗﻮی وﻛﺎﻣﻞ اﻓﺘﺪﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ او در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن

و ﻓﺴﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﭘﺲ اراده او ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺣﻮادث را در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﻛﺮاﻣﺎت و ﻣﻌﺠﺰات.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﺎن دارد
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﯾﻚ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ از اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻜﻤﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻼف

ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪ ذﻛﺮ اﯾﺸﺎن ﻛﺮده ﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ در ﻣﺒﺎدی اﻧﺴﺎن
ﺧﻼﻓﺴﺖ در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺎب ذﻛﺮﻛﺮده ﺷﺪ.

ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺟﺰوی از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎل آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻛﻤﺎل ﺑﯽآﻟﺖ

ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﯽآﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪی ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪی و آﻟﺖ ﻧﻔﻮس ﺟﺰوی ﻗﺎﻟﺒﺴﺖ

ﭘﺲ ﻗﺎﻟﺐ را ﺧﻮد ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻌﺪاد و ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اول ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﺎت و اﺷﺠﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،ﺑﺎز
ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،ﺑﺎز ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﲑد.

ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

۶۳

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی ﺑﺨﺎك ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺧﺎك ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻃﺒﯿﻌﺘﺴﺖ آﻧﮕﺎه از
ﺧﺎك ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﯽآﯾﺪ و اول ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ از ﺻﻮر ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺻﻮرت ﻃﺤﻠﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺤﻠﺐ ﮔﯿﺎه

ﺳﺒﺰﯾﺴﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد و او را ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﺨﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻃﺤﻠﺐ را درﻣﺎﻛﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﺳﺖ »ﺣﻘﻪ زاده«
ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻓﺎرس »ﺳﺒﺰهﺟﻮی« ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺻﻮرت ﻧﺒﺎت و اﺷﺠﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺪی

ﻛﻪ ﺷﺠﺮه ﺑﺤﯿﻮان ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و درﺧﺖ ﻟﻔﺎح و درﺧﺖ واق و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻔﺲ

ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﺑﺎز اول ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﺻﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺻﻮرت ﺧﺮاﻃﲔ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺮاﻃﲔ ﻛﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺮخ
و دراز و ﺑﺎرﯾﻚ ﻛﻪ در ﮔﻞ و زﻣﲔ ﻧﻤﻨﺎك ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد و اول اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻤﭽﻮ

ﭘﺸﻪ وﻣﮕﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺪی ﻛﻪ ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ ﺑﺤﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﻞ و ﺑﻮزﯾﻨﻪ و ﻧﺴﻨﺎس و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎز اول ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ از ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺻﻮرت زﻧﮕﯿﺎن اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪرﺟﻪ ﺣﻜﻤﺎ رﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺑﺪرﺟﻪ اوﻟﯿﺎء
ﺑﺮﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻔﺲ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺑﺪرﺟﻪ اﻧﺒﯿﺎ رﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم وی ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ اﺳﺖ .اﻛﻨﻮن

ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻛﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺎ اﯾﺘﻬﺎاﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﯽ اﱃ

رﺑﻚ راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﺎدﺧﻠﯽ ﻓﯽ ﻋﺒﺎدی وادﺧﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﺪرﺟﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﯿﺪ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺪرﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪرﺟﻪ اوﻟﯿﺎ رﺳﯿﺪ از درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻨﻔﺲ ﻛﻞ و ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ

ﺧﺎص اﺳﺖ رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪرﺟﻪ اﻧﺒﯿﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎج آﻟﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻨﲔ ﻣﯽداﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ
ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
آوردهاﻧﺪﻛﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﺰاﯾﺮﻛﻪ در درﯾﺎی ﻣﺤﯿﻄﺴﺖ درﺧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ درﺧﺘﯽ را ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻛﯿﻤﯿﺎ و ﺳﯿﻤﯿﺎ ﺑﻜﺎر آﯾﺪ و ﯾﻚ ﻧﻮع از آن درﺧﺘﺎن را ﻟﻔﺎح

ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺦ آن درﺧﺖ را ﯾﱪوح ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آن درﺧﺖ را ﺧﻮاص و اﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ .و ﺑﯿﺦ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻃﺒﯿﺒﺎن
را از ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب و ﺗﺴﻜﲔ وﺟﻊ در ﻣﯿﺎن ادوﯾﻪ ﺑﻜﺎر آﯾﺪ و ﺑﯿﺦ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺼﻮرت آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ درﺧﺘﺎن

ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﯿﻮه اﯾﺸﺎن ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺳﺮ آدﻣﯿﺴﺖ از ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺮ آدﻣﯽ و آن ﻣﯿﻮه و ﺑﻌﻀﯽ درﺧﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﯿﻮه اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﺲ و

ﺣﺮﻛﺖ اﺧﺘﯿﺎری و ﻧﻄﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﺼﻮرﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺪو از درﺧﺖ
آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﮔﺮﻛﺴﯽ اول آن ﺻﻮرت را ﺑﺒﯿﻨﺪﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﻛﻪ

آدﻣﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و از آن درﺧﺖ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺼﻮرت زن و

ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻛﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺂن ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ از ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻛﻪ
دارﻧﺪ ﺷﻬﻮت درﯾﻦ ﻛﺴﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﻜﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ و اﯾﻦ درﺧﺘﺎن را واقواق ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ

اﮔﺮ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻮای آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﺧﻂ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر
۶۴

ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ اﺧﺘﯿﺎری در وی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺒﺎت ﺑﻪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان آﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺻﻮرت آدﻣﯽ اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﺖ و ازﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﺑﯽﻧﻄﻖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت آدﻣﯽ
ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ وﻛﻨﺎرﻫﺎی درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪان دﯾﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﻧﺴﻨﺎس ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎز اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﺑﯽﻧﻄﻖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻫﻮای آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﺧﻂ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻧﺰدﯾﻚ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﺮاﻧﺪﯾﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ آدم ﺑﺂﻧﺠﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﻗﺪﻣﮕﺎه آدم

ﮔﻮﯾﻨﺪ .و آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻜﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻜﺎﯾﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪﻛﻪ در آن ﻣﻮﺿﻊ درﺧﺖ ﺑﭽﻬﻞ روزﻛﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد

ﭼﻮن درﺧﺖ ﺳﯿﺐ و اﻧﺎر و اﻧﮕﻮر و ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز ﺧﺮﺑﺰه و ﺧﯿﺎر ﻣﲑﺳﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﻛﻪ ﻧﺴﻨﺎس

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺸﺎن ﻧﻄﻖ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﻨﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ آدم ﺑﺂن ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ راﺳﺘﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ در آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺂن ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﯿﺪه و از ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اول اﻧﺴﺎن او ﺑﻮد و درﯾﻦ اﻧﺴﺎن اول ﻧﻄﻖ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪان از ﻧﻄﻔﻪ وی
ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان اﯾﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی اول ﺻﻮرت ﻧﺒﺎت ﺑﺎز ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﺑﺎز ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ در اول

دور زﺣﻠﺴﺖ و در آﺧﺮ دور ﻗﻤﺮ در اول دور زﺣﻞ ﺑﺮ روی زﻣﲔ ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی

ﻣﺤﺘﺎج آﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻜﻨﺪ از ﺟﻬﺖ

ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻤﺎل ﺧﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎ

ﺑﺤﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﺸﺎن رواﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺲ ﯾﺎ زﯾﺎده

ﭼﻮن در ﯾﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻜﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و در آن ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎب
در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ و اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻼﻓﺴﺖ در ﻣﺒﺪء اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﭘﯿﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ از راه اﻓﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﻛﻮاﻛﺐ ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎل آﻣﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ

ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼف اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﺴﺖ.

و دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺟﺰوی ﺑﺨﺎك ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺧﺎك ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﺒﺐ اﻓﻼك

و اﻧﺠﻢ ﮔﺮد ﻛﺮه ﺧﺎك ﺑﻤﻨﺰل ﻧﺒﺎت ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎت ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ آﻧﮕﺎه از ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎت
ﺑﻤﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦﮔﺎه دﯾﮕﺮ در آن ﻣﻨﺰل ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ آﻧﮕﺎه از ﻣﻨﺰل ﺣﯿﻮان ﺑﻤﻨﺰل اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ

اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻓﻼك و اﻧﺠﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس اﺳﺖ

ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان ﻏﲑﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻛﺪام ﺻﻔﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و
۶۵

در ﺻﻮرت آن ﺻﻔﺖ ﺣﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼف اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ اﻻ ﯾﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ و آن ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس

اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ اﮔﺮﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﻼك و اﻧﺠﻤﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و
ﻧﻔﻮس اﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚ اول ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و آﻧﭽﻪ

ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚ دوم ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚ اول

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚ دوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚ دوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﻓﻠﻚ ﺳﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﻚاﻻﻓﻼك .و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﻮدی ﺗﺮﻗﯽ و

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﱃ را ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﻮدی.

و دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ آﻟﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻟﺖ را ﺧﻮد ﻣﯿﺴﺎزد ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن
آﻫﻨﮕﺮ و درودﮔﺮ و اﯾﻦ ﺧﻼف اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﺴﺖ.

و دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺲ ﯾﺎ زﯾﺎده ﭼﻮن در ﯾﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻜﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف اﻫﻞ ﺣﻜﻤﺘﺴﺖ.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﺎن دارد
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت دوﻗﺴﻤﻨﺪ :ﯾﻜﯽ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و ﯾﻜﯽ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﺑﺎز اﺻﺤﺎب ﻧﺎر دوﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ
را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﻋﻜﺴﯽ و ﻇﻠﯽ و ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ

وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس اﯾﻦﭼﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻢ ﺳﺮاﺑﺴﺖ و ﺻﻮرت اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮرت ﺧﻮاب.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدی اﻛﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﻼك و اﻧﺠﻢ و

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻛﻪ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﯾﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﯿﺶ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻫﻢ دوﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﻛﻪ
وﺟﻮد ﯾﻜﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ اﺳﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪا ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از

اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺗﺒﺔ از ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎی اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ ﭘﺲ
اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ از ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء اﯾﻦ وﺟﻮد.
دﯾﮕﺮ ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﺐ و ﺻﻮر ﺑﺴﯿﺎر دارد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻻزم آﯾﺪﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ و ﺻﻮر وی ﻛﺎﻣﻞ

وﻏﲑﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم و ﻏﲑﺗﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ اﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺻﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ اﻧﺴﺎن اﺗﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و اﻛﻤﻞ ﺻﻮر اﯾﻦ
وﺟﻮدﺳﺖ.

۶۶

ﭼﻨﲔ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﻜﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﻣﺮاد اﺻﺤﺎب ﻧﻮر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺂن
ﺻﻮرت و ﺑﺂن ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺴﺖ و اﯾﻦ ﻛﻤﺎل ﻋﻈﻤﺖ وﯾﺴﺖ.

و ﺑﻬﺮﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻮر اﺳﺖ و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﻤﯽ دارد و اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﻋﻈﻤﺖ وﯾﺴﺖ .و ﺑﻬﺮﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ

ﻛﻪ ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮﻓﺴﺖ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻮد ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﻛﻤﺎﻟﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد

ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪی ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدﻧﺪی ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﻛﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﺪ

ﻛﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻬﻤﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﺑﻬﻤﻪ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮﻓﺴﺖ ﭼﺮا آدﻣﯽ ﺑﺪو ﺳﺮ و زﯾﺎده و اﺷﱰﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدن وﮔﺎو

ﺑﯽﺷﺎخ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا آدﻣﯽ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﲑد و آدﻣﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺪاﻧﺪ و آدﻣﯽ ﻛﻪ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و آدﻣﯽ ﻛﻪ
ﺑﺪاﻧﺪﻛﻪ رﯾﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﻪ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ

ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺮ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻗﺎدرﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻻت ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪای ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺼﻔﺎت ﮐﻤﺎﻟﺴﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺼﻔﺎت ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ و ﺣﺪ و
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﺻﻠﺴﺖ :ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮﺗﺴﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﻢ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان دوم ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻔﺲ و روح.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮدو ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن

دارد ﮐﻪ آن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺂن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﺑﯿﮏ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﺻﻔﺘﻬﺎ در آن ﺻﻮرت ﻣﻨﺪرج ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﺼﻮرﺳﺖ و آن اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

رﺑﺎﻋﯽ
ای

ﻧﺴﺨﻪ

ﻧﺎﻣﻪ

اﻟﻬﯽ ﮐﻪ

وی آﯾﻨﻪ ﺟﻤﺎل ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ

ﺗﻮﯾﯽ

از ﺧﻮد ﺑﻄﻠﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ

ﺑﲑون زﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ

ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻮاع ﮐﺎﯾﻨﺎت اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﯾﮏ آﯾﻨﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن آﯾﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات
ﺟﺎﻣﯿﺴﺖ اﻣﺎ داﻧﺎ ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎﺳﺖ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮاﺗﺐ آﻣﺪ و ﻣﻌﺠﻮن اﮐﱪ و ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎی آﻣﺪ و
آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده:

رﺑﺎﻋﯽ
در ﺟﺴﱳ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻤﻮدم

روزی

زاﺳﺘﺎد ﭼﻮ وﺻﻒ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺸﻨﻮدم

ﺧﻮد ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎی ﺟﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم
۶۷

ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ

و

ﺷﺒﯽ

ﻧﻐﻨﻮدم

ای دروﯾﺶ اﮔﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و اﮔﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻌﻤﻮر و اﮔﺮ ﺳﺪرةاﻟﻤﻨﺘﻬﯽ و اﮔﺮ ﻟﻮحاﻟﻤﺤﻔﻮظ و
اﮔﺮ ﻋﺮش اﻋﻈﻤﺴﺖ و اﮔﺮ اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﲔ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت آدﻣﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺴﺖ و اﮔﺮ ﻋﻘﻠﺴﺖ و اﮔﺮ

ﻣﻠﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮ دار آﺧﺮﺗﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮت و اﮔﺮ وﻻﯾﺘﺴﺖ ﻫﻢ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت آدﻣﯿﺴﺖ و

ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺟﻬﻠﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﺴﺖ و اﮔﺮ دوزخ و اﮔﺮ اﺳﻔﻞاﻟﺴﺎﻓﻠﲔ ﻫﻢ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت آدﻣﯿﺴﺖ و

اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ.

ای دروﯾﺶ ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﯽ و از اوج ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺣﻀﯿﺾ ﺷﺮک ﻧﯿﻔﺘﯽ و از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﲔ وﺣﺪت ﺑﺎﺳﻔﻞاﻟﺴﺎﻓﻠﲔ

ﮐﺜﺮت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮی و اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﱪی ﮐﻪ ﻣﺮاد ازﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن وﺟﻮد

اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ﺑﻐﲑ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻔﯽ ﺧﺪای ﻻزم آﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﱪی ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ ازﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻻزم آﯾﺪ.

ای دروﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ اﻻ در اﯾﻨﺼﻮرت از
ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ در دل ﺑﺎﺷﺪ و دل اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن داﻧﺎﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ آﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﺪﯾﺪ اﻻ دراﯾﻦ آﯾﻨﻪ از

ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن آﯾﻨﻪاﯾﺴﺖ ﮔﯿﺘﯽﻧﻤﺎی ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺧﺎک ﻫﻢ ﯾﮏ ﺻﻮرت
اﺳﺖ از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﺷﺮﯾﻔﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﺗﻤﺎم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻫﺴﺖ در وی ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آن ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دل اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﻋﻠﻢ وﺻﻒ

دل اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺟﺰ در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻮغ و ﺣﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪن وﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﯾﺖ آزادی و ﻗﻄﻊ

ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻠﻮغ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ دارد و ﺣﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ دارد و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان
ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ در ﻗﺴﻢ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ ﯾﮑﯽ رﺳﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل و ﺗﻘﻠﯿﺪ و دوم رﺳﯿﺪن ﺑﺎﯾﻦ

وﺟﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪن ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل و ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻮام اﺳﺖ و ﺑﻠﻮغ ﻋﻮام اﯾﻨﺴﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد

ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺟﺎت دارد:

درﺟﻪ اول رﺳﯿﺪﻧﺴﺖ ﺑﻄﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ داﻧﺴﱳ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻤﺎﺳﺖ و ﺑﻠﻮغ ﺣﮑﻤﺎ اﯾﻨﺴﺖ.
و درﺟﻪ دوم رﺳﯿﺪﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاص اﺷﯿﺎء و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻠﻮغ اﻧﺒﯿﺎ اﯾﻨﺴﺖ .و درﺟﻪ ﺳﻮم رﺳﯿﺪﻧﺴﺖ ﺑﺤﻘﺎﯾﻖ

اﺷﯿﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ داﻧﺴﱳ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اوﻟﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻠﻮغ اوﻟﯿﺎ اﯾﻨﺴﺖ.

۶۸

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ از ﺣﮑﻤﺎء ﺑﺰرﮔﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪی از

ﭘﯿﻐﻤﱪان ﺑﺰرﮔﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﺑﻌﺜﺖ ﻟﺒﯿﺎن اﻻﺣﮑﺎم ﻻﻟﺒﯿﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻧﻤﺎ اﻧﺖ ﻣﻨﺬر وﻟﮑﻞ
ﻗﻮم ﻫﺎد« اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﮑﯿﻢ و ﻧﺒﯽ و وﱃ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﻪ را ﻋﺴﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺪ ﺳﺮﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ

ﻋﺴﻞ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﻋﺴﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ وﺣﺪت ﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ دارد و وﱃ ﺑﺮ ﻧﺒﯽ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﺮﮐﻪ وﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﱃ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﯾﮑﯽ

ﻋﺎﻟﻤﯽاﻧﺪ و ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و وﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﯿﻢ و

وﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ وﱃ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﯿﻢ و ﻧﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺮدو ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﺮﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﺎ در اﻇﻬﺎرﮐﺮدن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﻧﺒﯿﺎ در

اﻇﻬﺎرﮐﺮدن ﻧﺒﻮت ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد در ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮدم را ازﮐﺮدن آن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮑﺮدن آن دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯽﮐﺜﺮت و

آزار ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺸﺎن رﺳﺪ آﻧﻬﻤﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .و اوﻟﯿﺎ در اﻇﻬﺎرﮐﺮدن وﻻﯾﺖ
ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯽ

وﺣﺪت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد.

ای دروﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮری و ﻣﺨﺘﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﺨﺘﺎرﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت و اﻋﺮاض ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺑﺂن ﺻﻔﺖ و آن ﻋﺮض

ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻣﺰﺟﻪ و ﻃﺒﺎﯾﻌﺴﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻏﺬﯾﻪ و ادوﯾﻪ

اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺰ در ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ و
ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و در ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ

۶۹

در ﺣﺮﯾﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﺮﯾﺖ ﺳﻪ درﺟﻪ دارد:
درﺟﻪ اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎه و ﻣﺎل و ﺷﻬﻮﺗﺴﺖ ﺑﻤﲑد و ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و از ﺑﻨﺪ

ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ آزاد ﺷﻮد.

و درﺟﻪ دوم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﺎب ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی و ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﺑﻤﲑد و ﺣﺠﺎب ﻧﻮراﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و
از ﺑﻨﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﻮراﻧﯽ آزاد ﺷﻮد و ﻧﺒﻮت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪن ﻣﺮدن ﺑﻤﲑد و از ﺑﻨﺪ ﻋﺠﺐ آزاد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮﯾﺖ

اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ ﺳﺮور اﻧﺒﯿﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی«.
و درﺟﻪ ﺳﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻤﲑﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﻨﺪ ﺧﻮد آزاد ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﯾﺖ اوﻟﯿﺎﺳﺖ و

اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﱰ اوﻟﯿﺎ و ﺳﺮور ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :ﻣﻮﺗﻮا ﻗﺒﻞ ان ﺗﻤﻮﺗﻮا«.

ای دورﯾﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺣﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ﺷﻌﺮ:

ﺑﻤﲑ ایدوﺳﺖ ﭘﯿﺶازﻣﺮگاﮔﺮ ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ

ﮐﻪادرﯾﺲ ازﭼﻨﲔ ﻣﺮدن ﺑﻬﺸﺘﯽﮔﺸﺖ ﭘﯿﺶاز ﻣﺎ

و اﯾﻦ درﺟﺎت ﺣﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎم راﺿﯿﺎﻧﺴﺖ ﻫﺮﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﺪ آزادﮔﺸﺖ و ﺑﺒﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﻮز در

ﺑﻨﺪﺳﺖ و ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و در دوزخ اﺳﺖ ﭘﺲ راﺿﯽ آن ﮐﺴﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻤﲑد و آزاد ﺷﻮد و
از ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻤﲑد و آزاد ﺷﻮد و ﻣﻘﺎم ﺣﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻮغ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﭘﯿﺶ از

داﻧﺶ ﮐﺴﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ را ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﺪ و ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯿﺎن

داﻧﺎ و ﻧﺎدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﭽﯿﺰی ﺑﺎر دارﻧﺪ و از ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺰاﯾﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﺮدد و
ﻫﯿﭽﮑﺲ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎر ﺧﻮد و از ﺣﻘﯿﻘﺖ زاده ﺧﻮد و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻮارض و ﺣﻮادث ﺧﻮد ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﭼﺸﻢ را از ﭼﺸﻤﯽ ﺧﻮد وﮔﻮش را از ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد و ﺳﺮ را از ﺳﺮی ﺧﻮد ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮐﺲ و ﻫﺮﭼﯿﺰ اﺳﺘﻌﺪاد

ﮐﺎری دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ از ﺟﻬﺖ آن ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺎداﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ و اﮔﺮ

داﻧﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده و اﮔﺮ دروﯾﺶ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺠﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺠﻮﯾﺪ
ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده و اﮔﺮ رﻋﯿﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﻠﺒﺴﺖ ﭘﺲ

ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﯿﺎن داﻧﺎو ﻧﺎدان و ﺗﻮاﻧﮕﺮ و دروﯾﺶ و رﻋﯿﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻮاﻧﮕﺮ را ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻋﺬاب ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﻠﺐ

اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺤﻘﻖ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺮار واﻗﻒ ﺷﻮد ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ دارد

از ﻣﺎل و ﺟﺎه اﯾﺜﺎرﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﱳ و رﻧﺞ دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﻮف ﺣﺎﺳﺪان ﻧﺒﺎﺷﺪ و راﺿﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و

آﺳﻮده وﮐﻢ رﻧﺞ ﮔﺮدد.

۷۰

ای دروﯾﺶ ﺟﻬﻞ ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﻢ دوزﺧﺴﺖ و ﺟﻬﻞ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺟﻬﻞ ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﻢ ﺳﺒﺐ

ﺣﺮص و ﻃﻤﻌﺴﺖ و ﺟﻬﻞ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺳﺒﺐ رﺿﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﻤﺎ و ﻧﺒﻮت اﻧﺒﯿﺎ و وﻻﯾﺖ اوﻟﯿﺎ ﻧﻪ ﻋﻄﺎﯾﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﺒﯿﺴﺖ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺴﺖ و اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺰاج و ﻃﺎﻟﻌﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺻﯿﺖ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣﺰاج و ﻃﺎﻟﻊ در آدﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را در
ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ و آﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز در آن ﮐﺎر ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ در آن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و ﺑﺎﻧﺪک ﺳﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺳﺮ آﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﮑﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﮏ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﺣﻨﯿﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﻟﻠﻪ اﻟﺘﯽ ﻓﻄﺮ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻠﻪ ذﻟﮏ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﯿﻢ .و ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ و آﻣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و در آن ﮐﺎر

ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و روزﮔﺎر ﺧﻮد را در ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﮐﺎر ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر و
اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﻔﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ آب دﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻧﺎن دﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ آﻫﻦ ﺗﻮاﻧﺪ رﺑﻮد و ﮐﺎﻫﺮﺑﺎ ﮐﺎه ﺗﻮاﻧﺪ رﺑﻮد و

درﺧﺖ اﻧﺎر اﻧﺎر ﺑﺮآورد و اﮔﺮﮐﺴﯽ را اﯾﻦ ﺗﻤﻨﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﻪ آب دﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺎن دﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﮐﺎه رﺑﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺮﺑﺎ آﻫﻦ و درﺧﺖ اﻧﺠﲑ اﻧﺎر ﺑﺎر آرد اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻻﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺨﻠﻖاﻟﻠﻪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از آدﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ در وی ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎم وی و ﻧﺎم ﻣﺎدر و ﭘﺪر وی و ﻧﺎم اﻗﺎرب و ﻋﺸﺎﯾﺮ

وی ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و او را از اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺧﱪ دﻫﺪ و ﺟﻤﻠﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ دروغ ﻧﮕﻮﯾﺪ و اﯾﻦ

ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﻧﺎم ﮔﻮﯾﺎن و ﻧﺎم ﺟﻮﯾﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن آﯾﺪ و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻧﭽﯿﺰ رﻧﺠﻮر ﯾﺎ

ﻫﻼک ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺑﺪﭼﺸﻤﺎن و ﺷﻮرﭼﺸﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮود ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻧﭽﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺳﯿﺎه زﺑﺎﻧﺎن

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻮم زﺑﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﻢ ﮐﻪ از آن دﺷﻮارﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن روی ﺑﺂن آرﻧﺪ در ﯾﮑﺮوز ﺗﻤﺎم آن ﻧﻮع
ﻋﻠﻢ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﻓﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﺸﮑﻠﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﯾﮑﺮوز ﯾﺎ ده روز ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﻢ و
۷۱

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺎت و در ﺑﯿﺎن وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم و در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻠﻌﻮن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺎﺗﺴﺖ ﮐﻪ در آدﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺎت اﺛﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم

ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻧﭽﯿﺰ
ﺑﻬﻤﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﻣﻮت ﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺰول ﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﻋﻤﻞ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﯾﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮف آﯾﺪ و ﺑﺎران ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻋﺪاوت ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا

آﯾﺪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰه وﮐﺮاﻣﺎت و ﺳﺤﺮ و اﺳﺘﺪراج و ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﻣﯽ دارد .و ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع آﻧﭽﯿﺰ اﯾﺸﺎن آﻧﺮا

در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری ﻫﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﭽﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ در ﺧﺎرج ﻣﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
از اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم و ﺧﺎﻃﺮ و

ﻓﺮاﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﯾﮑﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﻣﯽ دارد .و ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال اﯾﺸﺎن

ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ رﻧﺠﯽ و آزاری ﺑﮑﺴﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ رﺳﺪ
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﺤﻔﻮظ .و ﺑﻌﻀﯽ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال

اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺲ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و آزار رﺳﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﺮدود و اﯾﻦ ﮐﺲ اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد روزی ﺷﯿﺦ ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺑﺼﺤﺮا ﻣﲑﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺼﺤﺮا رﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﭼﻨﺪﮐﺲ ﺑﺮﻧﺠﯿﺪ و از ﺑﲑون آﻣﺪن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﺐ

درآﻣﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰ دﯾﻮ اﻋﻮذ ﺧﻮان ﺷﯿﻄﺎن ﻻﺣﻮل ﮔﻮی را

ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯽ .و اﯾﻦ

ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ و ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﻬﺎ از
ﻓﻀﺎﯾﻠﺴﺖ در ﻫﺮﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﺮ وی ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﻞ اﮔﺮ در آدﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در آدﻣﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻀﻞ ﻧﺎﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

وﮐﻤﺎل آدﻣﯽ ﺑﻠﻮغ و ﺣﺮﯾﺘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻮغ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎﻧﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺣﺮﯾﺖ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﺴﺖ .رﯾﺎﺿﺎت و

ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺳﺎﻟﮑﺎن از ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻤﻘﺎم ﺑﻠﻮغ رﺳﻨﺪ و رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﻐﺎن از ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﺑﻤﻘﺎم ﺣﺮﯾﺖ رﺳﻨﺪ.
ﺳﺨﺖ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ.
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ اﮐﻨﻮن از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز
ﺧﻼف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

۷۲

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮی دارد و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﻢ

دارد .ﻇﺎﻫﺮ او را ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎﻣﺴﺖ .ﺑﺎﻃﻦ او را اﻣﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواﺣﺴﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﻋﺎﻟﻤﯽ دارﻧﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﺑﯽ وﺟﻮد

ارواح ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎرواح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ارواح ﻋﺎﻟﻤﯽ دارﻧﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺟﺴﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
از اﺗﺼﺎل ﻫﺮدو ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ن واﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎ ﯾﺴﻄﺮون و اﯾﻦ اﺗﺼﺎل اﯾﺸﺎن ﻋﺸﻘﯿﺴﺖ ﻧﻪ
ﻓﻌﻠﯽ .و ﺑﺎز ﭼﻮن آن اﺗﺼﺎل ﺑﻔﺮاق ﻣﺒﺪل ﻣﯿﮕﺮدد ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ روح ﺑﮑﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ

ارواﺣﺴﺖ و ﺟﺴﻢ ﺑﮑﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎﻣﺴﺖ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮر ﺑﻨﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻈﻠﻤﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺎک ﺑﭙﺎک و ﺧﺎک ﺑﺨﺎک رﺟﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اﺻﻠﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و ﻫﻮاﻟﺬی

ﯾﺒﺪؤ اﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ ﯾﻌﯿﺪه و »ﻣﻨﻪ ﺑﺪأ و اﻟﯿﻪ ﯾﻌﻮد« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ:
ﺑﯿﺖ

ﮐﻪ ز درﯾﺎ ﺑﮑﻨﺎر آﻣﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎ ﺷﺪ

ﺑﻮد و ﻧﺎﺑﻮد ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آﺑﺴﺖ ﻫﻤﯽ
وﺟﻮد ﻗﻄﺮه ﺑﺎ درﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ در درﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم را ﯾﮏ روح اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﯾﮏ ﺷﻤﻌﺴﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﯾﻨﻪ و زﺟﺎﺟﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮔﻮی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ

ﻧﻮرﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ درﯾﭽﻪ و روزﻧﯽ ﭘﺲ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در درﯾﭽﻪ و زﺟﺎﺟﻪ ﻫﺴﺖ و در
ﺷﻤﻊ و ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﭼﻨﲔ ﮔﻮی ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺟﻤﺎد ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮه و ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ زﺟﺎﺟﻪ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ اﺳﺖ و
ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ زﯾﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار درﯾﭽﻪ ﺳﺮ ﺑﲑون ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﯿﺸﻨﻮد و
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ آدم ﺑﲑون ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﻣﯽدﯾﺪ .و ﻫﻤﲔ

ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ ﻧﻮح ﺑﲑون ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﻫﻤﲔ ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع(
ﺑﲑون ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﲔ ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﲑون ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﲔ ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ و

ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﲑون ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﺷﺪاد و ﻧﻤﺮود و ﻓﺮﻋﻮن و اﺑﻮﺟﻬﻞ و ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯽدان و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻣﺎ

ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﯿﺸﻨﻮد ﻫﻤﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪه و ﻣﯿﺸﻨﯿﺪه و
ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن ﻧﻮرﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﻣﯿﺸﻨﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺼﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻤﲔ ﻧﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ و ﺷﻨﻮد
۷۳

وﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﲔ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﻤﺎﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ اﮔﺮ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺗﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد دراز ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ رﯾﺶ دراز اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺗﻮ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ای دروﯾﺶ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻓﻬﻢ

ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﺤﻤﺪ را وﺟﻮد ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﻋﺰﯾﺰ را وﺟﻮدﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻏﺮض آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﺴﺎم از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺟﺪاﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺟﺪا و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻔﺎوت و
ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح دﯾﮕﺮ اﻣﺎ از

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮدو ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮدو از ﻧﻘﺼﺎن ﺑﮑﻤﺎل ﻣﲑﺳﻨﺪ و

ﺑﺎز از ﮐﻤﺎل ﺑﻨﻘﺼﺎن ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎک و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ

ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﲑﺳﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک ﻫﻢ ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﲑﺳﺪ آدﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ آدﻣﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺂدﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﺻﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺧﺎک و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ

»ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اﺻﻠﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ و ﻓﯿﻬﺎ ﻧﻌﯿﺪﮐﻢ و ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺮﺟﮑﻢ ﺗﺎرة اﺧﺮی ﻫﻤﭽﻨﲔ
ﯾﮑﺒﺎر و دوﺑﺎر و ﺳﻪ ﺑﺎر اﱃ ﻣﺎﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک اﺳﺘﻌﺪادی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪادی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد و ﺟﻮﻫﺮ آب ﻫﻢ و

ﻃﺒﯿﻌﺖ آب ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد و در ﻫﻮا و آﺗﺶ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪانﮐﻪ ﭼﻮن آب ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد آن اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻣﯿﮕﺮدد ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﺎک از ﺧﺸﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺂب ﻣﯿﺪﻫﺪ و آب از ﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺨﺎک و از ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺖ و ﻧﻪ آب.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن آﺗﺶ و ﻫﻮا و آب ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد و اﻣﺘﺰاج ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﺟﺰای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺎس ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻫﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺎده دﯾﮕﺮی اﺛﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد

ﻫﺮآﯾﻨﻪ ازﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻻﺟﺰا ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻫﻢ در اﺟﺴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻫﻢ در ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺣﺎدث را ﮐﻪ در اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ﻣﺰاج ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎدث را ﮐﻪ در ﻃﺒﺎﯾﻌﺴﺖ روح ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺰاج ﺑﺎﺟﺴﺎم
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮاﮐﻪ ﻣﻤﺘﺰج از ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺳﺖ ﭘﺲ ﻏﲑ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺑﺎ روﺣﺴﺖ و روح ﺑﺎ ﻣﺰاﺟﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺰاج ﺑﯽ روح و روح ﺑﯽ
۷۴

ﻣﺰاج ﺑﺎﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮدو ﻗﺴﻤﺴﺖ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺰاج در ﻗﺴﻤﺖ اول از دو ﺣﺎل ﺑﲑون

ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﲑ اﯾﻦ اﻣﮑﻨﻪ ارﺑﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﻨﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﱰک ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎز ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻏﲑﻣﻌﺘﺪل از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو و در روح ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺰاج و روح ﺣﺎدث ﺑﻌﯿﺪﻧﺪ از اﻋﺘﺪال ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو
ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺐاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺘﺪال ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺑﯿﺎن
ﻣﺒﺪاء ﺟﺴﻢ ﻧﺒﺎت و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮان و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ.

و ﭼﻮن ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ وﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و
ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﮑﺒﺎر و دوﺑﺎر و ﺳﻪ ﺑﺎر اﱃ ﻣﺎﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﺒﺎت ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ

ﻧﺒﻮد و ﺣﯿﻮان ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎت از ﺗﺨﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽﺗﺨﻢ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﯿﻮان از ﻧﻄﻔﻪ

ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﯽﻧﻄﻔﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﯽﻧﺒﺎت و ﻧﻄﻔﻪ ﺑﯽﺣﯿﻮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اول ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم از ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ارواح از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺟﺪاﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﺴﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻔﺎوت و ﻧﻘﺼﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم را ﯾﮏ روح ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.

و ﻃﺎﯾﻔﻪ آﺧﺮﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم از ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ارواح از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺪا

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮدو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﮐﻤﺎل و ﻧﻘﺼﺎﻧﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺧﲑ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ را روﺣﯽ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺎﻟﺒﯽ

دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ وی روﺣﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺴﺖ ﺑﻪ وی اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﻮدی و ﺟﻤﻠﻪ را ﯾﮏ روح

ﺑﻮدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﺣﻮال ﺟﺴﺪﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﱪ ﺑﻮدی و ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ درﯾﻦ ﺟﺴﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل و

ﺳﯽ ﺳﺎل آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﯾﺎد دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و اﺣﻮال ﺟﺴﺪﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ روح ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﺴﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺟﺴﺪ و روح ﻧﻮﺑﺖ اوﻟﺴﺖ

ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ در ﻣﺒﺎدی از ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻃﺒﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی از ﺗﻔﺎوت ﻣﺰاج ﭘﯿﺪا آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد آدﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺰاج اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻣﺰاج ﻫﺴﺖ آدﻣﯽ ﻫﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﺰاج ﻧﻤﺎﻧﺪ آدﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ .و ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﺣﺬاﻗﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ وﮐﯿﺎﺳﺖ و
۷۵

ﺑﻼدت و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و درازی ﻋﻤﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﺰاج ﺗﻌﻠﻖ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺣﺎذق و

داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ و ادب و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ رأس ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد و روزی
ﺑﺮوی ﻓﺮاخ ﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ روزی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺲ ﮔﺮدد .و ﭼﻮن اﺣﻤﻖ و ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﱃ و ﺑﯽادﺑﯽ و ﺳﻔﺎﻫﺖ ﮐﺎر

ﺧﻮد ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮار ﻗﺒﯿﻠﻪ وﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﻮد و روزی ﺑﺮ وی ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﺬﻟﺖ و ﺧﻮاری

ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آرد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ و اﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ
ﻣﻌﻨﯽ» :ﻓﺮغ اﻟﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺮزق و اﻻﺟﻞ«.

و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی ﺑﻤﺰاج ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺳﺒﺐ ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و
ﺣﺬاﻗﺖ وﮐﯿﺎﺳﺖ و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و درازی ﻋﻤﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ و ﻋﺰت و ﺧﻮاری و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و

ﻓﺮاﺧﯽ روزی و ﺗﻨﮕﯽ روزی از ﻃﺎﻟﻊ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻟﻌﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻓﺮغ اﻟﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺮزق

واﻻﺟﻞ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ و اﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﻮدی

ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و ﻋﺰت و ﺧﻮاری و ﻓﺮاﺧﯽ روزی و ﺗﻨﮕﯽ روزی ﺑﻤﺰاج ﺳﻠﯿﻢ و ﻋﻘﻞ وﮐﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻢ و
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻣﻌﺘﺪل و ﻋﻘﻼ و ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﻓﺮاخ روزی و ﺑﺎ ﺟﺎه و ﺣﺸﻤﺖ

ﺑﻮدﻧﺪی و ﻧﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ای ﺑﺴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺎدرزاد و اﺣﻤﻘﺎن ﺑﯽﺗﺪﺑﲑﮐﻪ از زر و ﻧﻘﺮه ﺧﺰﯾﻨﻬﺎ ﭘﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺪه و

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﻟﺸﮑﺮ دارﻧﺪ و ای ﺑﺴﺎ اﺑﻠﻬﺎن ﺑﯽادب و ﺟﻬﺎل ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﻼ و ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺎﮐﻤﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل و اﺗﺼﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی ﺑﻤﺰاج و ﻃﺎﻟﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی
از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻔﺘﯽ آﻣﺪ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻗﺴﺎم اﺳﺖ ﻻﺟﺮم آدﻣﯿﺎن
در ﻣﺒﺎدی ﺑﺮ اﻗﺴﺎم آﻣﺪهاﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ
ﻣﺮ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن را در ﻣﺒﺎدی.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی از ﺗﻔﺎوت ﻧﻔﻮس ﮐﻮاﮐﺒﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﮐﻮﮐﺒﯽ اﺳﺖ وﮐﻮاﮐﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪی و ﭘﺴﺘﯽ و ﺷﺮف و ﺧﺴﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﻧﺤﻮﺳﺖ و
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮاﮐﺐ ﺛﻮاﺑﺖ در ﺑﻠﻨﺪی و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺷﺮف و ﺧﺴﺖ و

ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺾ ﺷﻮد از ﻧﻔﺲ ﮐﻮﮐﺐ ﻗﻤﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎﯾﺾ ﺷﻮد از ﻧﻔﺲ ﮐﻮﮐﺐ ﺷﻤﺲ و درﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻘﺎﻟﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪک ﺑﻮدهاﻧﺪ

و ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﻈﻠﻮماﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﮐﻨﻮن
دروﯾﺸﻨﺪ.
و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎدی ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺮﯾﮑﯽ را
۷۶

ﺑﺼﻔﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ دارﻧﺪﮐﻪ رازق و ﻗﺎدری ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
درﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی از ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت آﻣﺪﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ داﻧﺴﱳ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﻗﻮﯾﺴﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺮﺣﯽ و ﺑﺴﻄﯽ دارد و اﯾﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد اﻣﺎ اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل ﮐﺮده آﯾﺪ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻤﺎ و اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را اﺛﺮی ﻗﻮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺴﺖ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و زﻣﺎن و

ﻣﮑﺎن و ﻣﺰج و ﻃﺒﺎﯾﻊ و اﺣﻮال و ﻏﺬا را اﺛﺮی ﺗﻤﺎم و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻗﻮﯾﺴﺖ در ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺎن در ﻣﺒﺎدی و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺒﺎدی ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﺟﻮاﻫﺮو اﻋﺮاض و از اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دارد ﻣﺜﻼ در

اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺖ و دروغ و دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و آرزو و ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪن و آرزو و ﺷﻬﻮت

ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ او را ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ

را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺮار وﻗﻮف ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺧﻮاص و ﺣﻘﺎﯾﻖ

اﺷﯿﺎء ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﮐﻪ در

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺟﻬﺖ ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺻﻠﻮة و زﮐﻮة و ﺻﻮم و ﺣﺞ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﱳ ﮐﻪ راﺳﺖ و دروغ ﮔﻔﱳ ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد و ﺣﻼل و ﺣﺮام

ﺧﻮردن را ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ و دﯾﺎﻧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ دروغ ﮔﻮﯾﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ

ﺟﺎی وی دوزخ اﺳﺖ و در دوزخ ﻋﺬاب و ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ و دﯾﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه دارد ﺟﺎی وی
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و در ﺑﻬﺸﺖ راﺣﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﭽﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺴﺖ

ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و دروغ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺎن

ﺗﻬﺪﯾﺪ و آزار ﻓﺴﺎق و ﺟﻬﺎل ﺧﻠﻘﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺪ ﺳﮑﻨﺪر از ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ﮐﻪ ﻋﻮام ﺧﻠﻘﻨﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﺘﻮان ﺑﻮد .اﻧﺒﯿﺎء

ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اوﻟﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ و

ﺧﻮاص و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻻﺟﺮم زﺑﺎن اﻋﱰاض و دﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻨﮓ وﮐﺮ و ﮐﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ و
آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ع :ﮔﻨﮕﺴﺖ وﮐﺮ و ﮐﻮر ﻫﺮآن ﮐﺶ ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن او ﻣﺰاج و ﻃﺎﻟﻊ را اﺛﺮی ﻗﻮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺴﺖ
در ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺒﺎدی.
ﺑﺪاﻧﮑﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻔﺮزﻧﺪ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪ و آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﲑون ﻣﯽآﯾﺪ اﺛﺮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎم دارد در ﺻﻔﺎت ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﺣﺬاﻗﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ وﮐﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻼدت و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و درازی وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ و ﻓﺮاﺧﯽ و
۷۷

ﺗﻨﮕﯽ روزی و ﻋﺰت و ﺧﻮاری و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ

ﺑﻄﻦ اﻣﻪ واﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻓﺮغ اﻟﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺮزق و اﻻﺟﻞ« .و
ﻏﺬای ﺣﻼل و ﺣﺮام را و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﯿﮑﺎن وﺑﺪان را ﻫﻢ اﺛﺮی ﻗﻮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ در ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺧﻮان و ﻏﺬا را اﺛﺮی ﻗﻮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ در ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺎت
اﻧﺴﺎن در ﻣﺒﺎدی و ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ
از ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻋﺎرﺿﯽ و ﻏﲑذاﺗﯽ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻏﺬا و ﺻﺤﺒﺖ و رﯾﺎﺿﺎت و

ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎرﺿﯽ و ﻏﲑذاﺗﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت و ﺧﺎﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﻤﺘﻨﻊ

اﻟﺰوال ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻟﺰوال ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن را ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺎت

ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و

ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﯿﮏ اﯾﺸﺎن ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﺑﻮد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﺰوال ﺑﺎﺷﺪ اﺿﺪاد اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻘﺼﺪ و اﺧﺘﯿﺎر
ازﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ازﯾﺸﺎن در وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺼﻮم .و ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﺸﺎﻧﺮا ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و
اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﺑﻮد اﯾﻨﻬﺎ اﺷﺮار و اﺷﻘﯿﺎ و ﺑﺪان ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و

اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﺑﻮد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﺰوال ﺑﺎﺷﺪ .اﺿﺪاد اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﻘﺼﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ازﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ازﯾﺸﺎن در وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻠﻌﻮن و ﻣﺮدود.
و ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎن را ﻫﯿﭻ از ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻧﯿﮏ ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ از

ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ ﻫﻢ ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت و اﺧﻼق و ﺧﺎﺻﯿﺎت
اﯾﺸﺎن ﻋﺎرﺿﯽ و ﻏﲑذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﺼﺪان.

ﭘﺲ ﺷﺮک و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی و ﺣﺬاﻗﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ وﮐﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻼدت از اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر

دارد و ازﯾﺸﺎن در وﺟﻮد آﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻘﺘﺼﺪان اﮔﺮ در ﺻﺤﺒﺖ ﻧﯿﮑﺎن اﻓﺘﻨﺪ ﻧﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺪان اﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺬﮐﻮرﻧﺪ :وﮐﻨﺘﻢ ازواﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ﻓﺎﺻﺤﺎباﻟﻤﯿﻤﻨﺔ ﻣﺎأﺻﺤﺎباﻟﻤﯿﻤﻨﺔ و

أﺻﺤﺎباﻟﻤﺸﺌﻤﺔ ﻣﺎأﺻﺤﺎباﻟﻤﺸﺌﻤﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﻮناﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اوﻟﺌﮏ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ و
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺘﺼﺪ و ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺨﲑات ﺑﺎذن اﻟﻠﻪ ذﻟﮏ ﻫﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﮑﺒﲑ.

ﭘﺲ دﻋﻮت اﻧﺒﯿﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺘﺼﺪان اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮن در ﻓﻄﺮت اول ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ اﺧﻼق و

اﻓﻌﺎل ﺑﺪ ازﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﺗﻮ ﻏﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﻮر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮔﺸﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ اﻓﻌﺎل و
اﺧﻼق ﻧﯿﮏ ازﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻫﻢ ﻏﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﻮر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ازﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮔﺸﺖ و اﯾﻦ آﯾﺖ ﺑﺮﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ
۷۸

دﻟﯿﻞ اﺳﺖ :ان اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا ﺳﻮاء ﻋﻠﯿﻬﻢ أأﻧﺬرﺗﻬﻢ ام ﻟﻢ ﺗﻨﺬرﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻻﯾﺆﻣﻨﻮن .ﺧﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﻋﻠﯽ ﺳﻤﻌﻬﻢ
و ﻋﻠﯽ اﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻏﺸﺎوة و ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﻋﻈﯿﻢ.

وﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق و اﻓﻌﺎل ﺑﺪ و اﺧﻼق و اﻓﻌﺎل ﻧﯿﮏ ازﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮر دارﻧﺪ ﭘﺲ دﻋﻮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ

اﯾﺸﺎن ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ

۷۹

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻢ
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ در ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻮک و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮک دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮک در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب رﻓﱳ اﺳﺖ ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق .ﭘﺲ ﺳﺎﻟﮏ روﻧﺪه و ﺳﻠﻮک رﻓﱳ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪه

ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﺮ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪه ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻔﺮﮐﻨﺪ و
ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ و اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻠﻮک رﻓﱳ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن رﻓﱳ اﺳﺖ از ﺟﻬﻞ
ﺑﻌﻠﻢ و از اﺧﻼق ﺑﺪ ﺑﺎﺧﻼق ﻧﯿﮏ و از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺴﺘﯽ ﺧﺪای.
ﭘﺲ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺤﺼﻞ و ﺳﻠﻮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﺳﻠﻮک ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﺎﻓﯽ و ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﻠﻮک ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﻮد و اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ

اﯾﻨﺴﺖ ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﲔ ﺑﺎ اﯾﻦ و آﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﮑﻘﺪم ﺑﺮﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﻮی دوﺳﺖ
آن ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﯿﺖ:
ﺗﻮ ﺧﻮد را در ﺣﺠﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮕﺬار

ﺣﺠﺎب ﺧﻮد ﺗﻮﺋﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮدار

و ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻌﻨﯽ را ﺷﺎﻣﻠﺴﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯽﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻫﻢ ﺑﯽﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ
ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺎﻟﺐ و ﺳﻠﻮک ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﺮ دو ﻧﻮﻋﺴﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﮑﺮار اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮐﻮی ﺷﺮﯾﻌﺖاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖ

رﯾﺎﺿﺖ و اذﮐﺎر اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮐﻮی ﻃﺮﯾﻘﺖاﻧﺪ.

ﺳﺎﻟﮏ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰی ﺑﮕﲑد ﯾﺎد و ﯾﮑﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزی ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ وﻇﯿﻔﻪ

آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰی از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﭙﯿﺪ ﺳﯿﺎه ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺴﺖ ورد اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰی از دل ﺳﯿﺎه

ﺳﭙﯿﺪﮐﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﮐﺤﺎل ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺤﻞ ﺟﻮاﻫﺮ و ﺷﯿﺎف روﺷﻨﺎﯾﺎ ﻋﻼج

ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺗﯿﺰﺑﲔ و دورﺑﲔ ﮔﺮدد ﺗﺎﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺻﻨﺎﻋﺖ

ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و آﯾﻨﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﻤﺼﻘﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪه و رﯾﺎﺿﺖ ﺟﻼ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ دل ﻣﺎ ﺷﻔﺎف و ﻋﮑﺲ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ ﻋﮑﺲ آن در وی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﭼﺸﻢ دل را دورﺑﲔ و ﺗﯿﺰﺑﲔ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ

را ﺑﺮﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮش دل را ﺗﯿﺰﺷﻨﻮ و دورﺷﻨﻮﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻣﺎ درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از اﯾﻦ دو

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﺧﺮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

۸۰

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﺼﻮف و در ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻮک و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮک دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺻﻮﻓﯽ از ﺻﻮف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮف ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ

ﺻﻮﻓﯽ را از ﺻﻔﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺻﻔﻮت ﺻﻔﺖ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﯽ

ﻣﻨﺖ« و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﻋﺰﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﯽ ﻣﻼﻟﺖ« و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﯽ

ﻏﻔﻠﺖ« و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ »ﺗﺼﻮف اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ اﺳﺖ ﺑﯽ ﮐﺪورت« از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﺮ و ﻣﺎل

ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻼﻟﺖ در ﻋﺰﻟﺖ اوﻗﺎت و ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﯽﺑﻬﺮه و ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ در ﺻﺤﺒﺖ راه

ﺳﻌﺎدت را ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﺪورت در اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ درﺧﺖ اﻣﯿﺪ را ﺑﯽﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ« و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ادب و ﻋﺰﺗﺴﺖ« و

ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮف راﺣﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺴﺖ و ﮐﻢ آزار ﺑﻮدن« و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﺧﻤﻮل و

ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ« و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ »ﺗﺼﻮف اﻧﺼﺎف از ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن و از دﯾﮕﺮان ﻃﻠﺐ ﻧﺎﮐﺮدن اﺳﺖ«.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮف ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد اول ارادت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دوم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮم ﺳﻠﻮک اﺳﺖ

ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻮک آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮک ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﮏ

ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ را در ﻋﺸﺮت ﺑﺼﺤﺒﺖ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ و راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ

ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎل ﺑﺴﯿﻂاﻧﺪ و ﺻﻮرت روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺮاد از »ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و

ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﺰﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ در ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ و راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در

ﻫﻤﲔ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻼلاﻧﺪ و ﺻﻮرت ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻣﺮاد از »اوﻟﯿﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺎ ﺑﯽ ﻻﯾﻌﺮﻓﻬﻢ ﻏﲑی« اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ
و اﮔﺮ وﻗﺘﯽ اﺻﺤﺎب ﻋﺰﻟﺖ ار ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻼل ﻃﺎﻟﺐ اﺧﺘﻼط ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاص اﺧﺘﻼط ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ وﻗﺘﯽ از

ﺟﻬﺖ ﻣﺪد و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﺮ ﺑﺮادران را ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻮام و ﺧﻮاص ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاص را ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاص ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاص در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯽارادت ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽﺟﺎن و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯽﺟﺎن ﻗﺪری و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
»اﻧﺪﮐﯽ ارادت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪک اﺳﺖ« و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﮐﺮام
ﻧﻮع ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﻣﻦﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺰﺑﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ دل ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از

ﺧﺪﻣﺖ روزی ﺑﻪ دل ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﻣﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﮑﺲ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺰﺑﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ اذﯾﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﮑﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮدو
ﻣﺒﻄﻞ اﺧﻮتاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻻﺗﺒﻄﻠﻮا ﺻﺪﻗﺎﺗﮑﻢ ﺑﺎﻟﻤﻦ و اﻻذی« ای دروﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻤﺜﺎﺑﺖ ﺗﺨﻢ

اﻧﺪاﺧﱳ اﺳﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺑﻤﺜﺎﺑﺖ ﺧﺎک ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﺨﻢ اﻧﺪازد و ﺑﺨﺎک ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻋﻤﺮ و
۸۱

ﻣﺎل را ﺿﺎﯾﻊ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻗﺪر ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻘﺪر ﻣﺨﺪوم آﻧﮑﺲ آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺪوم

ﻫﺮﮐﻪ را ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺤﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ زﯾﺎدت ﺑﻮد ﺧﺪﻣﺖ وی را ﻫﻢ زﯾﺎدت ﺑﻮد آﺧﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ
دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺧﺪﻣﺖ وزﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺧﺪﻣﺖ درﺑﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻗﺪر و ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ
ﻗﺪر و ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻣﺨﺪوم وﯾﺴﺖ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و ﭘﺎدﺷﺎه اﻫﻞ آﺧﺮت ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و

ﻓﻘﺮای ﺑﺎ ﺗﻘﻮیاﻧﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﻫﻢ ﻓﻘﲑ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﮏاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮﮐﺴﯽ را

اﯾﻦ دوﻟﺖ دﺳﺖ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت روزی ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮزه آب ﺑﺪﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺲ
دﻫﺪ ﻓﺎﺿﻠﱰ از آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮان ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻠﱰ از آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﺳﺮخ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان دﻫﺪ و ﻓﺎﺿﻠﱰ از آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺻﺪ ﺣﺞ ﭘﯿﺎده ﺑﮕﺰارد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺎر اﻫﻞ دﻟﺴﺖ وﮐﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﻫﺮﭼﯿﺰ آن وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﺪ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﺎ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪﮐﻤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﮐﻤﺎل آﻣﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ وﻗﺖ ﻋﺰﻟﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺎﻣﻼن اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ

ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻠﻮغ
آﻧﭽﯿﺰ و آن ﮐﺲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﺎ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻠﻮغ آﻣﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ

ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﺮ درﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺂﯾﺪ در ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﻋﺠﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪ

و ﻋﺮب ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺸﺖ ﭘﺲ ﺗﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﻮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯿﻮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻠﻮغ ﻣﯿﻮه آﻣﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در ﺗﺮﻗﯽ وﮐﻤﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﺪﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪو ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺸﺖ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ

ﮐﻪ آدﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ از وی ﺑﺮﺧﯿﺰد و در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪ ای دروﯾﺶ
ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ از آدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد اﻣﺎ ﻃﻠﺐ

ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﺑﻠﻮغ آدﻣﯽ را وﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻃﻠﺐ و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰد از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻤﻄﻠﺐ رﺳﯿﺪ ﻃﻠﺐ
۸۲

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﺎورای ﻃﻠﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :ﯾﮑﯽ ﻃﻠﺐ اﱃ
اﻟﻠﻪ و ﯾﮑﯽ ﻃﻠﺐ ﻓﯽاﻟﻠﻪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺳﲑ اﱃ اﻟﻠﻪ ﻧﻤﻮد ﻃﻠﺐ ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ ﺳﲑ ﻓﯽاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ

ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺼﻔﺎت ﺣﻖ ﻣﻮﺻﻮف ﮔﺮدد .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﺑﻠﻮغ آدﻣﯽ را وﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻠﻮغ آدﻣﯽ را وﺟﻮد ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻟﻐﺎن

و اﻫﻞ ﮐﻤﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آدﻣﯿﺎن ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ

ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮی ﻗﺪس اﻟﻠﻪ روﺣﻪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺬات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﭼﻨﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪای ﺑﺬات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس.
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ آدﻣﯽ را وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮک ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﻋﺒﺎرت از

ﺗﺮﻗﯽ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎﻟﺴﺖ و آدﻣﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻮق آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﻈﻤﺖ

و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮک ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﺮﺳﺪ .و ﺑﻠﻮغ آدﻣﯽ

را وﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ در ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﮐﺎر ﻃﻠﺐ
زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺴﺖ و ﻫﺰار دﯾﻨﺎر دارد ﻫﺰار دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﺰارﻋﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ دارد
ﻣﺰرﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺠﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ و اﮔﺮ ﺳﺎﻟﮑﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﱃ دارد

ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻓﻄﺮی و ﺧﻠﻘﺘﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻓﻄﺮﺗﯽ و ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ از آدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و از

اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ آدﻣﯽ در ﻫﺮﮐﻤﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺴﺖ و اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﺑﺴﯿﺎرﺳﺖ و ﻋﻠﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﻤﺎرﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﻫﻤﺖ ﺧﻮد و
ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد در ﮐﺎر ﺑﺎش و ﺑﯿﻘﲔ ﻣﯽدان ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻤﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ اوﻟﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻗﻄﺮه و ﺑﺤﺮﺳﺖ و

آﻧﭽﻪ اوﻟﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎء داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن و آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ رﺳﻮﻻن
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن و آﻧﭽﻪ رﺳﻮﻻن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن و آﻧﭽﻪ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن و آﻧﭽﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎز

ﻗﻄﺮه و ﺑﺤﺮﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ آدﻣﯽ ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﺸﺪ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آدﻣﯿﺎن ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻏﺰاﱃ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﻫﻞ ﮐﻤﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد اﻗﺮارﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درک اﻻدراک

ادراک« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺪﯾﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ«.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻠﻮغ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﻧﻘﯿﺎد اﺳﺖ و در اﯾﻦﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪای را ﺑﺰﺑﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل و ﻋﻠﻤﺴﺖ و در اﯾﻨﻤﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪای را ﺑﻪ دل ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
و ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ اﯾﻘﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎن و آرام اﺳﺖ و در اﯾﻦﻣﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪای را ﮔﻮﺋﯿﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.
۸۳

و ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻒ ﻏﻄﺎ و ﺷﻖ ﺷﻘﺎﻗﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ را ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺪت ﻓﺮاق ﮔﺬﺷﺖ و وﻗﺖ وﺻﺎل آﻣﺪ ﺷﺐ ﻫﺠﺮان ﻧﻤﺎﻧﺪ و روز دﯾﺪار ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ :ﻓﮑﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﮏ ﻏﻄﺎءک ﻓﺒﺼﺮک
اﻟﯿﻮم ﺣﺪﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﻋﯿﺎن ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮغ ﮐﻤﺎﱃ دارد :ﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ اﺳﻼم» :اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ و ﯾﺪه«.
وﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ اﯾﻤﺎن :اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﯾﻦ أذا ذﮐﺮاﻟﻠﻪ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و اذا ﺗﻠﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ آﯾﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎ و ﻋﻠﯽ
رﺑﻬﻢ ﯾﺘﻮﮐﻠﻮن .اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺣﻘﺎ وﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ اﯾﻘﺎن »ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎ«.

وﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ ﻋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻖاﻟﻌﺒﺎد و ﻣﻘﻄﻊاﻟﺘﻌﻠﻘﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ ﻋﯿﺎن ﺣﺮﯾﺖ اﺳﺖ .وﺣﺮﯾﺖ آزادی و ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ ﺑﻠﻮغ و ﺣﺮﯾﺘﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺶ از

ﺳﻠﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ .و از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﲑ ﻣﺠﺬوب و ﻣﺠﺬوب ﻏﲑ
ﺳﺎﻟﮏ و ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺠﺬوب و ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﻟﮏ.
و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺳﻠﻮک ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﯿﺎ و اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻤﺎل ﭘﺲ از ﺳﻠﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اول در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از آن ﻏﻠﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺳﻠﻮک آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ روز روزه

دارد و در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻪ روز ﻻاﻟﻪاﻻاﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺪ ای دروﯾﺶ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻮﮐﺴﺖ
اﮔﺮ ﺳﻠﻮک ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮ ﺑﻤﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﻠﻮک ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺴﺖ ﺳﺎﻟﮑﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﻠﻮک ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻮک ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯽﺷﺮاﯾﻂ.

ﻏﺮض ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد اول ارادت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دوم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﻢ

ﺳﻠﻮک ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻬﺎرم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺰﻟﺖ.

ﺑﺎب
۸۴

درﺑﯿﺎن ارادت و ﺷﺮاﯾﻂ ارادت
ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ »ﻣﺮﯾﺪ« آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را ارادت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف »ﻣﺮﯾﺪ« آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را اراده
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ را ﻫﯿﭻ اراده ﻧﺒﺎﺷﺪ اراده ﺷﯿﺦ اراده ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﺦ

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ارادت ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﺠﻤﻠﻪ راﺳﺘﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﭽﻬﺎر ﺷﺮط ﺑﺎز آورﯾﻢ و
آن ﺟﻤﻠﻪ درﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ:

ﺷﺮط اول -ﺗﺠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون
ﺷﺮط دوم -اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون
ﺷﺮط ﺳﯿﻢ -ﺗﺮک اﻋﱰاض اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون
ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم -ﺛﺒﺎﺗﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اول ﻣﺠﺮد ﺷﻮد از ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﺷﯿﺦ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ
و ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﺷﯿﺦ ﺟﻤﻠﻪ را ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ﺷﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ

ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺷﯿﺦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻏﺴﺎل و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮی ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺎی ﭼﻮﮔﺎن و

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮدﮐﺎری ﻧﮑﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدارﮔﺸﺖ ﺑﺮ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺷﯿﺦ اﻋﱰاض ﻧﮑﻨﺪ .و
ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺮک اﻋﱰاض آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺷﯿﺦ را ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﯿﮏ داﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار

ﮔﺸﺖ و ﺗﺮک اﻋﱰاض ﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻠﻮل ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﻮل
ﺷﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﺒﻄﻪ ﺷﻮد .ﻧﻈﻢ:

ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ آﺳﯿﺎ ﺑﻮدن

ﮐﺎر ﻧﺎزﮐﺪﻻن رﻋﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ارادﺗﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ از اول اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻘﻠﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮﯾﺪ
ﮐﺲ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻧﺪ و ﻓﻌﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ روی ﺑﻤﻮﺿﻌﯽ ﻧﻬﺪ اﮔﺮ ﻫﺰار دﯾﮕﺮ

ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻘﺐ آن ﯾﮑﯽ روان ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

و اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺮﯾﺪ اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺷﯿﺦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺎت اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎص اﯾﺸﺎن

در ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ:

اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ و ﺳﲍ و آداب را ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و در ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ

اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﺠﺎی آورﻧﺪ و از ﻣﺎل ﺷﺒﻬﺖ و ﻣﺎل وﻗﻒ و زﮐﻮة از ﻣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و از ﻣﺎل اﺻﺤﺎب
۸۵

ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻇﺎﻟﻤﺎن دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻨﺪﮐﻪ ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ آوردن و در ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و
ﻣﺴﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ آن را ﺟﺰ ﮐﺎﻣﻼن ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺣﺮام ﺑﺪﺳﺖ آوردن و در ﻗﻮت و
ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺎﮐﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ آن را ﺟﺰﮐﺎﻣﻼن ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
دوم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎل و ﺟﺎه ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺎل و ﺟﺎه ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﻣﺎل و ﺟﺎه را دوﺳﺖ
ﻧﺪارﻧﺪﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ آﻧﮑﻪ ﺗﺮک ﻣﺎل ﮐﺮده آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
دﻫﻨﺪش ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﮑﱪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و در رﻓﱳ و ﻧﺸﺴﱳ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻫﻞ

ﻣﻨﺎﺻﺐ و اﺻﺤﺎب دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺪح ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻘﻮای ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﺪ و اﯾﺜﺎر و ﺑﺬل
ﺧﻮد را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﲑ و ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮد و از ﮐﻤﺎل و ﺣﺎل دﯾﮕﺮان

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ و از اﻧﺼﺎف دﯾﮕﺮان ﯾﺎدﮐﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﺟﻮاب ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎرﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ
ﺑﯿﻘﲔ آن ﭼﯿﺰ را ﻧﺪاﻧﺪﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ و ﺑﻈﻦ و ﺗﺨﻤﲔ ﺟﻮاب ﻧﮕﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﺑﲑوﻧﯽ در وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺲ از ﺻﺤﺒﺖ وی ﺳﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ

را اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ اوﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺼﺎن
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ از او ﺑﺨﻠﻖ رﺳﺪ.

ﺑﺎب
در ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻮک و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮک دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﺻﻔﺖ دﻟﺴﺖ و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻗﻮی ﮔﺮدد و ﺑﺮ

دل ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﲑون ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﲑون را ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر دارد ﺗﺎ ﻃﻠﺐ اﻧﺪرون و ﺑﲑون روی ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب
آرد و در ﮐﺎر آﯾﺪ.
ﮐﺎر اﻧﺪرون ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻫﻤﺖ ﻋﺎﱃ اﺳﺖ وﮐﺎر ﺑﲑون رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻗﻬﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﮐﺎر اﻧﺪرون ﻓﮑﺮ اﺳﺖ وﮐﺎر ﺑﲑون ذﮐﺮ .و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻃﺎﻟﺐ را اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ :ﺳﻠﻮک را وﻗﺖ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﭘﯿﺶ از آن وﻗﺖ و ﺑﻌﺪ از آن

وﻗﺖ آن اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺧﻮد دارد و وﻗﺖ ﺳﻠﻮک از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ .ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ

در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺎرغ و ﺑﯽﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﮏ در

اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺷﯿﺨﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ را آن ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﺑﯽاﺟﺎزت ﺷﯿﺦ ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﺎز و روزه ﻓﺮض اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺟﺎزه ﺷﯿﺦ ﮔﺬارد و داﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ اﺟﺎزه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻨﺪ آن ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻧﻮر و ﻗﺮﺑﺖ ﻧﺸﻮد ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﻌﺪﮔﺮدد.
۸۶

ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮک ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ از روی اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ

ﺑﺼﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده آﻣﺪ اﻣﺎ از روی ﻣﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان در ﮐﺘﺐ ﻣﻄﻮل ﺷﺮح دادهاﻧﺪ

آﻧﺠﻤﻠﻪ را درﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﻌﺪودﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ای دروﯾﺶ ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ ﺳﻠﻮﮐﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎدﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻻ ﮐﻪ ﺑﺮآن واﻗﻒ ﺷﻮد .و اﮔﺮ از اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و

در ﺻﺤﺒﺖ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻻ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد

و در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ ﺳﻠﻮﮐﺴﺖ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪ و دوزﺧﯽ
ﮔﺸﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮی ﭘﯿﻮﻧﺪد او ﻫﻢ ﺑﺪﺑﺨﺖ و دوزﺧﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﻪ را اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ

ﺳﻠﻮﮐﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎدﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ

اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮕﺬرد و آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ

واﻋﻈﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺮک اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪﮐﻤﺎل
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺎدر در وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل او را ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻻ ﺧﻮردن و ﺧﻔﱳ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن و

ﭼﻮن از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل درﮔﺬرد ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ او را ﺑﺪﺑﲑان ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و اﻣﺎم آن ﻗﻮﻣﺴﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ اوﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﻔﺎظ
آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ده ﺳﺎل و ﭼﻮن از ده ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ﺳﺒﺐ رزق و ﻣﻌﺎش وی ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و ﭼﻮن از ﭘﺎﻧﺰده درﮔﺬرد ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ

اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻪ ﻓﺮض ﻋﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل.

ای دروﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﯽ آدم ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ در اﯾﻨﮑﺎر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ

ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ از ﺣﺴﺎب آدﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﯽﻧﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﺪ.

و ﭼﻮن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل درﮔﺬرﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﮑﺎری و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺘﺠﺎرت و ﯾﮑﯽ ﺑﺰراﻋﺖ ﯾﮑﯽ

ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻌﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ و ﯾﮑﯽ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪت و ﺗﺼﻔﯿﻪ دل و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻌﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ آراﺳﺘﻪ
و ﻣﺰﯾﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮر دارد اﻣﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮدﯾﻢ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻬﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد و آداﺑﯽ دارد ﮐﻪ آﻧﮑﺎر ﺑﯽ آن

ﺷﺮاﯾﻂ و آن آداب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد.

ﻓﺼﻞ
۸۷

ﺑﺪاﻧﮑﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ اول در ﺳﻠﻮک ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻠﻮک ﺑﺮ اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذﮐﺮ اواﻧﺜﯽ و

ﻫﻮﻣﺆﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤﯿﯿﻨﻪ ﺣﯿﺎة ﻃﯿﺒﺔ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ را در ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ و در راﺳﺖ ﮔﻔﱳ ﻣﺮدان ﺧﺪای
ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط دوم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺮک ﻣﻨﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺤﺮﻣﺎت درﮔﺬرد و ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺴﺮ
ﻫﯿﭻ ﺻﻐﲑه وﮐﺒﲑه ﻧﺮود و ازﮐﺮدهﻫﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﺳﯿﻢ ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و از ﻣﺎل ﺣﺮام و
ﻣﺎل ﺷﺒﻪ و ﻣﺎل وﻗﻒ و ﻣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺎل ﻇﺎﻟﻤﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﻨﺪ و از آزار و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ

ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﺢ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ آﻧﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ

ﺧﻮد روا ﻧﺪارد ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ روا ﻧﺪارد.

ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم ﻃﻠﺐ ﺷﯿﺦ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﺮدی از ﻣﺮدان ﺧﺪا ﮐﻨﺪ و در ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدی راه رﻓﺘﻪ و
راه دﯾﺪه و ﺑﻤﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه و ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده.

ﺷﺮط ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون.
ﺷﺮط ﺷﺸﻢ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﲑ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون.
ﺷﺮط ﻫﻔﺘﻢ ﺛﺒﺎت ﺑﺮ رﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﺑﺎﻧﺪرون و ﺑﲑون.
اﯾﻨﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻮک در ﻫﺮﮐﻪ از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ادب اول در ﺳﻠﻮک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﻃﻬﺎرت ﺳﺎزد دو رﮐﻌﺖ ﺷﮑﺮ وﺿﻮ

ﮔﺬاردﻧﺴﺖ در رﮐﻌﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ :و ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺳﻮأ اوﯾﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﯾﺴﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ ﯾﺠﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮرا رﺣﯿﻤﺎ
و در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺨﻮاﻧﺪ :واﻟﺬﯾﻦ اذاﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ اوﻇﻠﻤﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ ذﮐﺮوااﻟﻠﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻟﺬﻧﻮﺑﻬﻢ و ﻣﻦ ﯾﻐﻔﺮاﻟﺬﻧﻮب
اﻻاﻟﻠﻪ و ﻟﻢ ﯾﺼﺮوا ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮ اوﻫﻢ ﯾﻌﻠﻤﻮن.

ادب دوم اوﻗﺎت روز و ﺷﺐ را ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮوﻗﺘﯽ را وردی ﻣﻌﲔ ﺳﺎﺧﱳ ورد ﻋﺒﺎدت و ورد ﻏﺬا و ورد
ﺧﻮاب ﺗﺎ از ﻋﻤﺮ او ﻫﯿﭻ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد.
ادب ﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﺠﻬﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪ آﺧﺮﺷﺐ دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎز »وﺗﺮ« ﺳﻪ رﮐﻌﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
درﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ :و ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﻓﺘﻬﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﮏ ﻋﺴﯽ أن ﯾﺒﻌﺜﮏ رﺑﮏ ﻣﻘﺎﻣﺎ

ﻣﺤﻤﻮدا و ﺑﻌﻀﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺳﻮرۀ »اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪ از
»واﻟﺴﻤﺎء واﻟﻄﺎرق« ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﯾﮏ ﺟﺰو ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ داﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ادب ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻮﻗﺖ آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق ﺑﮕﺬارد و ﺑﻮﻗﺖ ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه
۸۸

دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه ﺑﮕﺬارد.
ادب ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﺎز او اﺑﲔ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﺷﺎم و ﻧﻤﺎز ﺧﻔﱳ دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارد.
ادب ﺷﺸﻢ دوام ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ادب ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﱳ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺴﺖ :رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻫﺮﯾﮏ
ﻋﻼﻣﺘﯽ دارد.

ادب ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺮروز ﯾﮏ ﺟﺰو از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪن.
ادب ﻧﻬﻢ ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ادب دﻫﻢ ﻫﺮروز ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در ﺻﺤﺒﺖ دروﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﱳ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪن.
ادب ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻔﱳ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دروﯾﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪﮐﻪ او ﺑﺮﻧﺠﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ در دل ﻧﮕﻪ ﻧﺪارد و
در ﻧﻈﺮ دروﯾﺸﺎن ﺑﺂن دروﯾﺶ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻮﯾﺪ.

ادب دوازدﻫﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪه و رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌﲔ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ
آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﮏ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺮ اﻧﻮاﻋﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻴﺦ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ

ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ و رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻋﻼج و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ و ﻣﺮض ﺑﺎﻧﻮاع اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻼج ﻫﻢ
ﺑﺎﻧﻮاع ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺮﯾﺪ را ذﮐﺮ داﺋﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻤﻘﺪار ﭘﻨﺠﺎه درم دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ روزه را
روزه ﺳﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ روزه را روزه داوودی ﮔﻮﯾﻨﺪ و

در ﻫﺮ ﺳﺎﱃ ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ و در ﭼﻠﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﭼﻠﻪ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد

ﮐﻪ ﺑﯽ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻠﻪ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺷﺮط اول در ﭼﻠﻪ ﺷﯿﺨﺴﺖ.
دوم ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ.
ﺳﯿﻢ ﻫﺮروز ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ.
ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزی را وﺿﻮ ﺗﺎزه ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺼﻤﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺧﺪای و ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰاردﻧﺴﺖ.
۸۹

ﺷﺸﻢ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮑﺴﺐ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻬﱰ.
ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺎی ﻻﯾﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﱃ و ﺗﺎرﯾﮏ و از ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ دور ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آواز ﺧﻠﻖ ﺑﻮی ﻧﺮﺳﺪ و آواز وی
ﺑﺨﻠﻖ ﻧﺮﺳﺪ.
ﻫﺸﺘﻢ ذﮐﺮ داﺋﻢ اﺳﺖ.
ﻧﻬﻢ روزه داﺷﱳ اﺳﺖ.
دﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﺷﺐ را ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن.
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻏﺬاﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ را ﻫﺮﺷﺐ ﭘﻨﺠﺎه درم اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ را ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻪاﻟﻠﻪ و اﺑﻘﺎه ﻫﺮﺷﺐ ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻘﺪر ﭼﻬﻞ درم و ﯾﮏ زﺧﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻘﺪر ﭼﻬﻞ درم ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎﺳﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮردم ﻣﲑﻧﺠﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﻦ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد و اﮔﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮدی ﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮ ﭼﺮب ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و در ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ در ﭼﻠﻪ در ﺷﺐ اول ﭼﻬﻞ ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻫﺮﺷﺐ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ آﺧﺮ ﯾﮏ

ﻟﻘﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ در ﺗﻤﺎم ﭼﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻘﺪر ﻫﻔﺖ درم و ﺑﻌﻀﯽ در ﭼﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ

ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن را اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻏﺮض ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻏﺬا ﺑﻨﻈﺮ
ﺷﯿﺦ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺗﺎ در ﺣﻖ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﺮأی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﺮدن زﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﺴﺖ و ﺑﺎﻣﺮ ﺷﯿﺦ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺗﺮﯾﺎق اﮐﱪ اﺳﺖ.

ﺷﺮط دوازدﻫﻢ ﻧﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ درآﯾﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﮑﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮد اﮔﺮﭼﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ

رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ او را ﺟﺰ ﺑﺎﻣﺮ ﺷﯿﺦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ رﺣﻤﺎﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﺎﻃﺮی درآﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺑﯿﺪاری ﭼﯿﺰی در ﺧﺎرج ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و آﻧﺮا ﻧﻔﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺎن آن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﯿﺰ ﺣﺠﺎب راه او و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر او ﻧﺸﻮد.

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﺑﯽ در ﺑﯿﺎن واﻗﻌﺎت و در ﺷﺮح ﺧﻮاﻃﺮ در آﺧﺮ ﻧﻮﺷﱳ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﯿﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﮏ

را آن ﺣﺠﺎب راه و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻧﺸﻮد.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ذﮐﺮ و آداب ذﮐﺮﮔﻔﱳ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺮ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﲑ اﺳﺖ ﻣﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺮا و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ذﮐﺮ را از ﺷﯿﺦ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﻠﻘﲔ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ
ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ وﺻﻞ اﺳﺖ ﻣﺮ درﺧﺖ را.

و ذاﮐﺮ ﭼﻮن ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺮ وﺿﻮ ﺑﮕﺰارد و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺟﺎی ﭘﺎک روی ﺑﻘﺒﻠﻪ

ﻧﺸﯿﻨﺪ و ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﲔ آﺳﻮدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪو زاﻧﻮ
۹۰

ﻧﺸﯿﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺸﻬﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺑﺎدب ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻪاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و

اﺻﺤﺎب ﮐﺜﺮﻫﻢاﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.

و ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ در وﻗﺖ ذﮐﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﺪ و ذﮐﺮ را در اول ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ذﮐﺮ در اﻧﺪرون ﺟﺎی ﮔﲑد اﮔﺮ ﭘﺴﺖ

ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ و آن ﺑﻤﺪﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد.

و در ذﮐﺮﮔﻔﱳ ﺟﻬﺪﮐﻨﺪﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﻘﺎم و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و از اذﮐﺎر ذﮐﺮ ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ را

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ اﻓﻀﻞ اﻟﺬﮐﺮ ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﻻاﻟﻪ اﻻاﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﻤﻀﻐﮥ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﺳﺖ زﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻀﻐﻪ دردﮔﲑد و ﭼﻮن ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در اول ﭼﻨﺪ روز آواز ﺑﮕﲑد و

ﻣﻀﻐﻪ ﺑﺪرد آﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﭼﻨﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﮕﻮﯾﺪ آواز ﻧﮕﲑد و ﻣﻀﻐﻪ ﺑﺪرد ﻧﯿﺎﯾﺪ و

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ذﮐﺮ ﺑﺎﻧﺪرون رﺳﯿﺪ و در اﻧﺪرون ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و در ﭼﻨﲔ ذﮐﺮﮔﻔﱳ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﻮﺷﱳ راﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

و ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎل ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺑﲑون ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪﮐﻪ ﻣﮕﺮ دوﮐﺲ ﯾﺎ ﺳﻪﮐﺲ ذﮐﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
و ﻣﺮاﺗﺐ ذﮐﺮ و درﺟﺎت ذاﮐﺮان در رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن وﺟﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ وﮐﺸﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻋﯿﺎن و ﺗﺠﻠﯽ و وارد و ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﺪ در ﻟﻐﺖ ﯾﺎﻓﱳ اﺳﺖ ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﯾﺎﻓﱳ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﯾﺎﻓﱳ
ﻗﻠﺒﺴﺖ ﭼﯿﺰی را از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﭘﺲ اول ﮐﻪ دﯾﺪه دل ﮔﺸﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﭼﯿﺰی از آن ﻋﺎﻟﻢ ادراک ﻣﯿﮑﻨﺪ

آﻧﺮا »وﺟﺪ« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن آن وﺟﺪ زﯾﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﮕﺮدد آﻧﺮا »ﮐﺸﻒ« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن آن ﮐﺸﻒ

زﯾﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد آﻧﺮا »ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن آن ﻣﻌﺮﻓﺖ زﯾﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد آﻧﺮا
»ﻣﺸﺎﻫﺪه« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎم از ﺣﺠﺎب ﺑﲑون ﻣﯽآﯾﺪ آﻧﺮا »ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ و

اﺻﻄﻼح اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺴﺖ .ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اول رؤﯾﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﯿﺎن ده
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ دل ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﺗﺸﺪان اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ در آﺗﺸﺪان و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﺗﺶ در اﻧﮕﺸﺖ

و ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ در آﺗﺶ و ﺣﺎل و وارد و اﻟﻬﺎم و ﺳﻤﺎع ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ دﻣﻨﺪ و ﭼﻮن آﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ

ﮐﻪ در دﻟﺴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺎد ﺳﻤﺎع ﺷﻌﻠﻪ زﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﭼﺸﻢ آﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ را در ﮔﺮﯾﻪ آرد و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف دﻫﺎن آﯾﺪ

ﺳﺎﻟﮏ را در ﻓﺮﯾﺎد آورد و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف دﺳﺖ آﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﺤﺮﮐﺖ آرد و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف ﭘﺎی آﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ را از ﺟﺎی
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ و ﺑﺮﻗﺺ آرد و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺣﺎل را وﺟﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ آﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ در دل ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ

ﻧﺒﻮد ﺑﺂن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﺳﻤﺎع ﯾﺎ ﺑﺎد وارد اﯾﻦ آﺗﺶ را ﻇﺎﻫﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ زدن ﮔﲑد
ﺑﺂن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮده را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﺣﻮال را وﺟﺪﮔﻔﺘﻨﺪ.
۹۱

و ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را وﺟﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻮاﺟﺪﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﺮ وزن ﺗﻤﺎرض
اﺳﺖ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺰاج اﺳﺖ ﻫﺮآﯾﻨﻪ او را از ﺳﻤﺎع و وارد ﮔﺮﯾﻪ آﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﻪ ﻗﻮی و

ﻣﻨﺘﻬﯿﺴﺖ او را ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺎد دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﺣﺮﮐﺖ و رﻗﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮﮐﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺰﯾﺰان.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻇﺎﻫﺮﮐﺮدﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺸﺎده ﮐﺮدن ذات ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﯾﺎ اﺛﺮ ﺻﻔﺎت.
و ﺣﺎل و وارد ﻋﺒﺎرت از اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﻖ از ﺣﻠﻮل اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﲑ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺘﺪای
ﻫﺮ ﺗﻐﯿﲑی را ﺣﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﻗﺮار ﮔﲑد ﻣﻘﺎم ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺳﻤﯽاﻟﺤﺎل ﺣﺎﻻ ﻟﺘﺤﻮﻟﻪ وﺗﻐﲑه واﻟﻤﻘﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﺜﺒﻮﺗﺔ و اﺳﺘﻘﺮاره و ﻗﺪﯾﮑﻮن اﻟﺸﯿﺌﯽ ﺑﻌﯿﻨﻪ ﺣﺎﻻ ﺛﻢ ﯾﺼﲑ ﻣﻘﺎﻣﺎ« .و

ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را دواﻣﯽ و ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ آﻧﺮا ﺛﺒﺎت و دوام ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻗﺮب و وﺻﺎل ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺤﻖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺑﻌﺪ و ﻓﺮاق ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ ﺟﻬﻠﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ زﯾﺎده ﺑﻮد ﻗﺮب و وﺻﺎل او زﯾﺎده ﺑﻮد ﻫﺮﮐﻪ را ﻋﻠﻢ و ﻗﺮب او زﯾﺎده ﺑﻮد آن را ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ

در ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺮب ﻫﺮﮐﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد ﺧﻮف و ﻣﺤﺒﺖ او زﯾﺎده ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ :اﻧﻤﺎ

ﯾﺨﺸﯽاﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده اﻟﻌﻠﻤﺎء و رﺳﻮل ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﺎ اﻋﻠﻤﮑﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ و اﺧﺸﺎﮐﻢ ﻟﻠﻠﻪ« و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻋﺰﯾﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﯿﺖ:

ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺮا ﺑﯿﺶ ﺑﻮد ﺣﲑاﻧﯽ

ﮐﺎﯾﺸﺎن داﻧﻨﺪ ﻫﯿﺄت ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻮد ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮐﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد ﺑﺂن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮاﻓﻖ وی ﺑﻮد ﻣﺤﺒﺖ وی زﯾﺎده ﺑﻮد و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﱃاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ و اﻟﻌﺸﻖ اﻓﺮاط اﻟﻤﺤﺒﺔ«.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺳﻠﻮک و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮک دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ارﺿﯽ و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﺳﻤﺎوی ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﯽ
ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک در ارض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﯽ ﻃﲑان و ﺟﻮﻻن در ﺳﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ﻣﺮﮐﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺂن
ﻣﺮﮐﺐ در ارض ﺳﻠﻮک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯽآن ﻣﺮﮐﺐ اﻣﮑﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﺪارﻧﺪ .و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻤﺎوی ﺑﺮاﻗﯽ دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﺂن ﺑﺮاق

در ﺳﻤﺎ ﻃﲑان ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯽ آن ﺑﺮاق اﻣﮑﺎن ﻃﲑان ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ذﮐﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺐ و ﺑﺮاق
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻤﺎوی ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط داردﮐﻪ ﺑﯽ آن ﭼﻬﺎر ﺷﺮط ﺳﲑ
۹۲

ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪﮐﺮدن و ﺑﺮاق ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﯽ آن ﭼﻬﺎر ﭘﺮ ﻃﲑان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪﮐﺮدن.
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاق ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻤﺎوی
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ارﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط دارد ﮐﻪ ﺑﯽآن ﭼﻬﺎر ﺷﺮط ﺳﲑ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪﮐﺮدن

اول ﺻﺤﺒﺖ داﻧﺎﺳﺖ دوم اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ داﻧﺎﺳﺖ ﺳﯿﻢ ذﮐﺮ دواﻣﺴﺖ ﭼﻬﺎرم ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ ﺳﺎﻟﮏ ارﺿﯽ
ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﯽاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد.
و ﺑﺮاق ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﯽاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﲑان ﮐﻨﺪ اول ﺳﻤﻊ

راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد آن ﺳﺨﻦ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﺳﺨﻨﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪن و آﻧﭽﻪ ﻣﺮد داﻧﺎﺳﺖ در آن

ﺳﺨﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن .دوم ﺑﺼﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪن و اﯾﻦ دو ﭘﺮ را وﺣﯽ

ﺟﻬﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺳﯿﻢ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﮑﺮ و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎل و ﺑﻌﻀﯽ ﱃ ﻣﻊاﻟﻠﻪ
وﻗﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را وﻗﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪرون وی ﭼﻨﺎن ﺑﭽﯿﺰی

ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺰول ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در آﻧﺤﺎل اﻧﺪرون وی ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﺑﺂن ﭼﯿﺰ و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ را ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ را روزی و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ را دوﺳﻪ روز ﺗﺎ ﺑﻪ ده

روز ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرم اﻟﻬﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻟﻬﺎم را ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﻟﻬﺎم ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اذن و
ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻃﺮ و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در دل آدﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ از ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و

آﯾﻨﺪه ﺧﱪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮی ﮐﻨﺪ و ازﮐﺲ ﺑﺸﻨﻮد و اﯾﻦ دو ﭘﺮ را وﺣﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺎﻟﮏ ﺳﻤﺎوی ﺑﺮ ﺑﺮاق
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯽاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﲑان و ﺟﻮﻻن ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در ﺑﯿﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ دروﯾﺸﺎﻧﺮا در ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺎع و وﻋﻆ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺣﺎل ﯾﺎ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺰاج .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ را ﻓﮑﺮی ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻗﻮی

ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ را از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺰول ﮐﻨﺪ و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ

و در آن ﻧﻤﺎز ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز ﺑﻤﺎﻧﺪ و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻌﺎم در دﺳﺖ ﯾﺎ دﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ

و آن ﭼﻨﺎن ﺣﺎل ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ .و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ را ﻣﺰاج ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺰاج ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻔﺮح
و ذوق ﻣﻔﺮط و ﺑﺨﻮف و رﻧﺞ ﻣﻔﺮط از ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺮدد و روح از ﺑﲑون روی ﺑﺎﻧﺪرون ﻧﻬﺪ و در اﻧﺪرون ﺟﻤﻊ آﯾﺪ

و ﺣﻮاس ﻣﻌﺰول ﮔﺮدﻧﺪ و اﻃﺮاف ﺳﺮد ﺷﻮد و ﺑﻤﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ دو ﺳﺒﺐ

ﻫﻼک ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺰاج رﻧﺠﻮران و ﻣﺰاج زﻧﺎن .و ﻋﻼﻣﺖ آن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﻮی اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮات و ﺣﺮﮐﺎت

ﻧﺎﻣﻌﻬﻮد از وی در وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺎز آﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ
او را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﻨﺪ -و ﻋﻼﻣﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺰاﺟﺴﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮات و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻌﻬﻮد از وی در وﺟﻮد

آﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ او را ﺑﻨﺠﻨﺒﺎﻧﻨﺪ و آواز دﻫﻨﺪ ﺑﯽﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﱰ دروﯾﺸﺎن ﮐﻪ در

ﺳﻤﺎع ﮔﺮﯾﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻌﻬﻮد ﺳﺮ زﻧﺪ و در دﺳﺖ و ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و ﮐﮋ ﺷﻮد

ﺳﺒﺐ آن ﺿﻌﻒ ﻣﺰاج ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﻧﺎم ﻧﻬﻨﺪ و آﻟﺖ و دﺳﺖ اﻓﺰار ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره اﯾﻨﭽﻨﲔ
ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه و ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.

۹۳

ﺑﺎب
درﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ دروﯾﺸﺎﻧﺮا در ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺎع و وﻋﻆ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﮏ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎل ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ روح از ﺑﲑون روی ﺑﺎﻧﺪرون ﻧﻬﺪ و در
اﻧﺪرون رود ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺰول ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روح ﭼﻮن در

اﻧﺪرون رود در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻤﻊ آﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻃﺮاف ﺳﺮد ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺸﯽ و در اﻧﺪرون رﻓﱳ روح را ﭼﻬﺎر

ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺐ و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻼﻟﺘﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع را ﺧﻮاب ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ دوم ﻓﮑﺮ ﻗﻮﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع را ﺣﺎل

وﱃ ﻣﻊاﻟﻠﻪ وﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺳﯿﻢ ﻓﺮح و ذوق ﻣﻔﺮط ﭼﻬﺎرم ﺧﻮف و رﻧﺞ ﻣﻔﺮط اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﻏﺸﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و ازﻣﻘﺼﻮد دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻮک ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ارﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮﮐﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺳﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺬﮐﺮ داﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮاق ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮاق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ از ذﮐﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ارض و ﺳﻤﺎ ﮔﺬﺷﺖ و
ارض و ﺳﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺴﺎدﻧﺎ ارواﺣﻨﺎ ارواﺣﻨﺎ اﺟﺴﺎدﻧﺎ .ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ذﮐﺮ اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ در

ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﻟﺐ و ﺣﺲ اﺳﺖ و ﭼﻮن از ذﮐﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ وی ﺷﻮد از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﻟﺐ

درﮔﺬرد و ﺑﻌﺎﻟﻢ روح رﺳﺪ و ﭼﻮن از ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ و اﻟﻬﺎم روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﻬﺎم ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﮔﺬرد

و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ رﺳﺪ و ﭼﻮن از اﻟﻬﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ و ﻋﯿﺎن روی ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﮔﺬرد و ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ رﺳﺪ و در
ﺗﻤﮑﲔ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮﮐﺪام ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد.

ﭘﺲ در اول ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ذﮐﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻓﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز اﻟﻬﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺎن روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ رﺳﺪ و از ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اول ﺻﻔﺎت ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻬﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﻠﮑﻪ

ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺎﻟﮏ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن از ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﮕﺬرد و
ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ رﺳﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺳﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻘﺎم

و ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻠﮏ او ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﮑﺮﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻪ ﻓﮑﺮﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ از اﺣﻮال ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﺋﯿﻨﻪ دل را از ﻧﻘﻮش ﻫﺮدو ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎک و ﺻﺎﻓﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ ﻋﮑﺲ آن در دل وی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺗﺮک ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ و از وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدد.

ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﮔﺎه ﻗﺒﺾ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﺴﻂ ﮔﺎه ﮐﻼم ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺳﮑﻮت

ﮔﺎه اﺧﺘﻼط ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺎه ﻗﻬﺮ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻟﻄﻒ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر وی
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ رﺳﺪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺣﻮال ﻣﺮدم ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼج

ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻘﻮل و ﻫﻢ ﺑﻔﻌﻞ و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺣﻮال ﺧﻮد ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺎﺷﺪ.

۹۴

ای دروﯾﺶ ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺎ ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ ﻧﺮﺳﺪ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻼص ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺂزادی ﻧﺮﺳﺪ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ از

ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻮﯾﻨﻨﺪ اﺳﲑ ﺷﻬﻮت و ﺑﻨﺪه ﻏﻀﺐ و ﻋﺎﺟﺰ ﺻﻔﺎت ﺧﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺘﻤﮑﲔ رﺳﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺷﻬﻮت و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺐ و ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ» :ﻣﻦ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﺤﯽ اﻟﺬی ﻻﯾﻤﻮت
اﱃ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﺤﯽ اﻟﺬی ﻻﯾﻤﻮت«.

ﺳﺨﻦ دراز ﺷﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد دور ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ در ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﺗﯿﺰﺑﲔ و دورﺑﲔ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎر ﻋﺸﻖ ﺗﯿﺰﺑﲔ ﺗﺮ و دورﺑﲔ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﭼﻨﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد دﯾﺪه ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ

ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﯾﮑﺎد زﯾﺘﻬﺎ ﯾﻀﯿﺌﯽ و ﻟﻮﻟﻢ ﺗﻤﺴﺴﻪ ﻧﺎر« اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﺑﯽﻧﺎر ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ را روﺷﻦ

ﮔﺮداﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻨﻮر ﻋﻘﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻧﻮر اول ﻧﻮر ﻋﻘﻞ

اﺳﺖ و ﻧﻮر دوم ﻧﻮر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﺪی اﻟﻠﻪ ﻟﻨﻮره ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻧﻮر ﺗﻤﮑﯿﻨﺴﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﻮر اول
ﻧﻮر ﻋﻘﻠﺴﺖ و ﻧﻮر دوم ﻧﻮر اﻟﻬﺎﻣﺴﺖ و ﻧﻮر ﺳﯿﻢ ﻧﻮر ﻋﺸﻘﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻧﻮر ﺳﯿﻢ ﻧﻮر ﺗﻤﮑﯿﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم
ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ .ﺗﻤﮑﲔ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺳﮑﻮن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ را از ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﲑون ﻣﯽآورد و ﺑﺠﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﮑﲔ ﻣﲑﺳﺎﻧﺪ و از ﮐﺜﺮت و

ﺷﺮک ﺧﻼص ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ و وﺣﺪت آراﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪﮐﻪ ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯽﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻧﺎر ﻫﺴﺘﯽﺳﻮز و ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ دو وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﺷﺮک ﺑﺮﻧﻤﯿﺪارد و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺑﺂﺗﺶ ﻋﺸﻖ

ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزد و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﯾﮏ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺪ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ﻣﺮاد از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺻﻮرت و ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ آﻧﺮا وﺳﻮاس ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن آن وﺳﻮاس در
ﺳﺎﻟﮏ اﻓﺘﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﮏ رو ﺑﻬﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﻘﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در روﻏﻦ ﻋﻘﻞ

ﻧﮕﲑد و ﭼﻮن در ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﮏ اﻓﺘﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎی او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺳﺎﻟﮏ را ﯾﮏرﻧﮓ و ﯾﮏﻗﺒﻠﻪ ﮔﺮداﻧﺪ

از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ را ﺗﻤﺎم ﺑﺴﻮزاﻧﺪ رﻧﮓ و ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻘﺎم وﺣﺪﺗﺴﺖ.
ای دروﯾﺶ وﻗﺖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺬﺷﺖ و وﻗﺖ ﮐﺸﺶ و ﺑﺨﺸﺶ آﻣﺪ ﺷﺐ رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ روز
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﻃﻠﺐ ﺧﺪای ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﺪای ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﺟﻮﻻن ﻋﻘﻞ ﮔﺬﺷﺖ و وﻗﺖ ﺟﻠﻮه

ﻋﺸﻖ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻟﻮدﻧﻮت اﻧﻤﻠﺔ ﻻﺣﱰﻗﺖ« ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻓﮑﺮ دﻻﻟﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن
ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻧﻘﺎب از روی ﺑﺮداﺷﺖ دﻻﻟﻪ ﮐﺠﺎ درﮔﻨﺠﺪ و ﻋﻼﻣﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﻇﻠﻤﺖ ﮐﻔﺮ و
ﮐﺜﺮت ﺷﺮک ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻨﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﺣﺪت آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ رﺳﯿﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺟﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ

در آن ﯾﮏ وﺟﻮد ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و ﻓﻮق و ﺗﺤﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮق ﻣﻐﺮب ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻐﺮب
ﻣﺸﺮق ﺑﻮد و ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﻮق و اول آﺧﺮ و آﺧﺮ اول و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ و ﺑﺎﻃﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن وﺟﻮد را

ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اول ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﺧﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻓﻮق

وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮ وی و ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻐﲑ وی ﭼﯿﺰی
۹۵

دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ.
ای دروﯾﺶ ﺧﻮاه وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮔﻮی و ﺧﻮاه ﻧﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮔﻮی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر
وﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ وﺟﻮد ﺧﻮد را در اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﯿﺎﺑﺪ .و ﺳﺎﻟﮏ

ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ وﺟﻮدی دارد اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را دﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ از
ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﺑﲑون آﻣﺪ .ﭼﻮن وﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ﺧﻮف و اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ

ﺳﺎﻟﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻮغ و ﺣﺮﯾﺘﺴﺖ .و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﻟﮏ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ
ﺧﺪای در وی ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻠﺐ در وی ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻃﻔﻞ و ﻧﺎرﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم ﺷﺮک و ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ﻣﻮﺣﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪای ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و آزادی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮐﻤﺎل ﺳﺎﻟﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر

ﺳﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در وی ﻫﯿﭻ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮک ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن از ﺳﺎﻟﮏ ﻃﻠﺐ ﺧﺪای ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻤﻘﺎم وﺣﺪت رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻤﻘﺎم رﺿﺎ و آزادی رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ
ﺧﺪای ﺑﺮﺧﯿﺰد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﻟﮑﺴﺖ

اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﺿﺮوری و ﺧﻠﻘﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﺿﺮوری و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺻﻔﺖ در وی ﺑﻮد.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس و ﻃﺒﺎﯾﻊ و اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ در ﺳﲑ و ﺳﻔﺮﻧﺪ ﺗﺎ

ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ و ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻏﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺸﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ در ﺣﺒﻪ و ﺑﯿﻀﻪ و ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺒﻪ و ﺑﯿﻀﻪ و ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺴﺎن
رﺳﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮاج ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮاج از اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺴﺖ ﭘﺲ رﺳﻮل

)ص( راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دوش ﺑﻤﻌﺮاج ﺑﻮدم و ﺑﻌﺮش رﺳﯿﺪم و ﺧﺪای را دﯾﺪم و ﺗﻮ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪی اﻣﺎ ﺗﺮا
ازاﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻮن ﺧﱪ ازﻣﻌﺮاج ﻧﺪاری و ﻋﺮش را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ و ﺧﺪای را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ای دروﯾﺶ ﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻤﻌﺮاج ﻣﺄﻣﻮرﻧﺪ :اﺋﺘﯿﺎﻃﻮﻋﺎ اوﮐﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎ اﺗﯿﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﲔ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻄﻮع و ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﲑوﻧﺪ

اﻣﺎ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺮه و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺖ.

ﺗﺎ ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ .ﭼﻮن ﻃﻠﺐ زﯾﺎدﺗﯽ در ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮوری و ﺧﻠﻘﯽ اﺳﺖ
ﭘﺲ در آدﻣﯽ ﻫﻢ ﺿﺮوری و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺐ از آدﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد زﯾﺮا ﮐﻪ زﯾﺎده ﺷﺪن ﻫﺮ

ﭼﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ دارد اﻣﺎ زﯾﺎده ﺷﺪن ﻃﻠﺐ آدﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ آدﻣﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﻃﻠﺐ زﯾﺎدﺗﯽ از او ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺪای در ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺴﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﺪای ﺧﺎص در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ
اﻧﺴﺎن در اول ﻇﺎﻟﻢ ﺟﺎﻫﻠﺴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای در ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺴﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺻﻪ اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ از

ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﻣﲑﺳﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻻ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل.
۹۶

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪﮐﻪ آدﻣﯽ داﻧﺎ ﺧﺪای را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭘﺲ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ؟؟ و ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ و ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ را ﻋﻠﻢ وﮐﻼم و ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ

اﺳﺖ و ﺧﺪای داﻧﺎﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﮐﻪ داﻧﺴﱳ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن آدﻣﯽ داﻧﺎﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﮐﻪ داﻧﺴﱳ

آن ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ داﻧﺴﱳ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ آدﻣﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺪﮐﻪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ داﻧﺴﱳ آن ﻣﻤﮑﻦ

ﻧﺒﺎﺷﺪ آدﻣﯽ آﻧﺮا ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آدﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ اﺟﺰای ﺧﺎک و ﻗﻄﺮات ﺑﺎران و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺪاﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ آدﻣﯽ را ﺷﻤﺮدن و داﻧﺴﱳ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪای را ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﺳﻤﯿﻊ و ﺑﺼﲑ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺧﺪای را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﻣﻘﺎم ﺣﺮﯾﺖ ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮک اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﺮاد از
ﺗﺮک اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻫﺮدو ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و
ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت ﺑﻨﺰدﯾﮏ او ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻻﯾﺮون ﻓﯿﻬﺎ ﺷﻤﺴﺎ وﻻزﻣﻬﺮﯾﺮا ﺣﺮارت زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﺑﺮودت
ﮐﺎﻓﻮر ﭘﯿﺶ او ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮارت ﻣﺮاد و ﻗﺒﻮل و ﺑﺮودت ﻧﺎﻣﺮادی و رد او را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.

و ﻣﻘﺎم ﺣﺮﯾﺖ و آزادی ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آزادی و ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻃﺮف ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪانﮐﻪ :ﻫﺮ ﮐﻪ را دو ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪ او ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮدو ﻃﺮف
او را ﻣﻘﺎﺑﻠﺴﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دروﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ از دروﯾﺸﯽ

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻧﱰﺳﺪ :ﻻﺧﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ وﻻﻫﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن اﻟﺤﺰن ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻓﺎت و اﻟﺨﻮف ﻣﻤﺎﻟﻢ ﯾﺄت .اﮔﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮود و ﻣﺮض

آﯾﺪ اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮض ﺑﺮود و ﺻﺤﺖ آﯾﺪ ﺷﺎد ﻧﮕﺮدد :ﻟﮑﯿﻼ ﺗﺄﺳﻮا ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻓﺎﺗﮑﻢ وﻻﺗﻔﺮﺣﻮ ﺑﻤﺎ آﺗﯿﮑﻢ

اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ای دروﯾﺶ راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﯽ را وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﺒﺒﯽ را ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺖ
آﻧﺴﺖ ﺗﺎ از ﺧﻮد دﻓﻊ رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ آﻧﮑﺎرﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﺴﺖ اﻣﺎ رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻣﺮاﺗﺐ

دارد و ﺑﺘﻔﺎوﺗﺴﺖ رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ رﻧﺞ اﻧﺪک دﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ رﻧﺞ اﻧﺪک را ﮐﻪ دﻓﻊ رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ
راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ و ﺑﺴﯿﺎری اﻣﻮر اﺿﺎﻓﯽاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﻨﻬﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ وی ﺗﻮاﻧﮕﺮی راﺣﺘﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﺠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد واﮔﺮ ﺑﻨﺰدﯾﮏ

وی دروﯾﺸﯽ رﻧﺠﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺒﺐ راﺣﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮدد.
۹۷

اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ درﯾﻎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺣﺴﺪ و ﻋﺪاوت ﻣﺮدم

از اﯾﻦ ﺟﻬﺘﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﻤﺎم ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ای دروﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﯽ را وﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺲ در

ﭼﯿﺴﺖ و رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﯾﻨﮑﺲ از ﭼﯿﺴﺖ ای ﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺳﺒﺐ راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ای ﺑﺴﺎ

ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺪاد اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان.
ﭘﺲ داﻧﺎ و ﻣﺤﻘﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮود و ﻣﺮض آﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺮود و دروﯾﺸﯽ آﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮود و ﻋﺰل آﯾﺪ
اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﺸﻮد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺮض و دروﯾﺸﯽ و ﻋﺰل ﺳﺒﺐ راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮد
ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺧﻮﺷﱰ از ﺻﺤﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮدد ﺷﺎد ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ و رﻧﺞ وی ﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﱰ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺻﺤﺖ و ﻣﺎل و ﺟﺎه را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﯿﻨﺪازد ﻫﻢ ﺑﯿﻘﲔ

ﻣﯽدان ﮐﻪ ﻧﻪ داﻧﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺴﺖ داﻧﺎو ﻣﺤﻘﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﺮﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺂن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰد ﮐﻪ ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ وی در ﮐﺪام

ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺴﺖ از ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ و ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و ﻋﻤﻞ و ﻋﺰل .ای ﺑﺴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮا و

ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ و ای ﺑﺴﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﮐﻪ ﺳﲑ و ﺑﺎﻧﻮا ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ .و ای ﺑﺴﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮﮐﻪ در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ای ﺑﺴﺎ دروﯾﺶ ﮐﻪ در راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺮار واﻗﻒ ﺷﺪ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ و راﺿﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻮده وﮐﻢ رﻧﺞ ﮔﺸﺖ .و
ﻣﺮدم در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﻃﻠﺐ از وی ﺑﺮﺧﯿﺰد.

ای دروﯾﺶ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻗﻮت و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﺑﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ از آدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد اﻣﺎ ﻃﻠﺐ

زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد و اﮔﺮﮐﺴﯽ را اﯾﻦ در ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﻬﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ

ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﻤﻘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻼن اﺳﺖ.
ای دروﯾﺶ ﻣﺮدی از ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ و ﻋﺰت و ﺧﻮاری و رد و ﻗﺒﻮل در ﭘﯿﺶ
او ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در دروﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻧﻄﻠﺒﺪ و اﮔﺮ در ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ دروﯾﺸﯽ ﻧﻄﻠﺒﺪ و اﮔﺮ در رد ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ در ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ رد ﻧﺠﻮﯾﺪ در ﻫﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺲ ﯾﺎ دو ﮐﺲ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ای دروﯾﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺑﲑون ﻣﯽرود دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎﻫﺴﺖ.
ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮناﻟﻠﻪ اﻟﻤﻠﮏاﻟﻤﺘﻌﺎل

۹۸

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ
در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﱳ و در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﱳ و

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﺪن اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺣﺪ آﻧﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ داﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪای را .و در
ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻮﺣﺪ آﻧﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ داﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺣﺪ آﻧﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺪ .و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻢ
و ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻮﺣﺪ ﯾﮑﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ وﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮك ﯾﮑﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﯿﯽ دارد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﻨﺪ:
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﻢ را اﻫﻞ ﮐﺜﺮت ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ را اﻫﻞ وﺣﺪت ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﻣﺮاد از اﻫﻞ ﮐﺜﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ دو وﺟﻮد
اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ و ﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﺣﺎدث .و ﻣﺮاد از اﻫﻞ وﺣﺪت آن ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ وﺟﻮد اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ و
آن وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ و ﺣﺎدث از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دو
ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ او را اول ﺑﺎﺷﺪ )و ﻫﻮ اﻟﺤﺎدث( ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ )و ﻫﻮ اﻟﻘﺪﯾﻢ( ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس .و وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪای

ﺧﻠﻘﺴﺖ و وﺟﻮد ﺣﺎدث ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ و اﮔﺮ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻘﲔ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ
ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﺮورت ﭼﯿﺰی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ و در او ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺲ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺮﯾﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻘﲔ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از

ﻣﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ ﭼﯿﺰی از ﻣﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ﭘﺲ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺮﯾﺪ و

ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻫﻢ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ :واﺟﺒﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ از آﻧﮑﻪ ﻫﺮ وﺟﻮدی

ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﯾﺎ در ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻐﲑ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮاﻟﻤﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻮاﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺎﱃ و

ﺗﻘﺪس و وﺟﻮد واﺟﺐ ﺧﺪای ﺧﻠﻘﺴﺖ و وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﻮد واﺟﺐ ﻣﺼﺪر ﻣﻤﮑﻨﺎت و

ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺬاﺗﺴﺖ و ﻋﻠﺖ اول و ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻘﺴﺖ.

و اﻫﻞ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺴﺖ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر ﻗﺪﯾﻤﺴﺖ و ﺗﻐﯿﲑ و

ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺼﺎن در وی روا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻮر ﺣﺎدث و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﮐﻤﺎل و ﻧﻘﺼﺎن در وی رواﺳﺖ

وﻧﻮر ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ.

و اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﮐﺜﺮت دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻫﻞ

وﺣﺪت ﻫﻢ دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ را اﺻﺤﺎب ﻧﺎر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ را اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺳﺨﻦ
۹۹

ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ را دراﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺸﺮح ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﯽزﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﮐﺜﺮت ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺮع و ﺣﮑﻤﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺎن وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫﯿﭻ وﺟﻮدی آن ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺟﻮد آدﻣﯽ

دارد و اﯾﻦ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ آدﻣﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺧﺪای را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ازﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آدﻣﯽ ﻣﻘﺼﻮد

ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻃﻔﯿﻞ آدﻣﯽاﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﺎ

ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻻﻧﺲ اﻻﻟﯿﻌﺒﺪون و داود ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺮد = » :اﻟﻬﯽ ﻟﻤﺎذا ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺨﻠﻖ؟ ﻗﺎل :ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰا ﻣﺨﻔﯿﺎ
ﻓﺎردت ان اﻋﺮف« و آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ آدﻣﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻃﻔﯿﻞ

آدﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺰﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻏﺬاﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻻزم آﯾﺪ »وﻟﯿﺲ اﻟﺨﱪﮐﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨﻪ«

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ از ﻟﻮازﻣﺴﺖ و آن ﻏﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﯿﺖ:
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﺜﺎر ﻓﺮق

ﺗﻮ اﻧﺪ

ﺑﺮﻣﭽﲔ ﭼﻮن ﺧﺴﺎن زر اﯾﺜﺎر

و ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ داﻧﺪﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از درﺧﺖ ﻧﻔﺲ درﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻮه اﯾﻦ
درﺧﺖ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ آدﻣﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻠﻖ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از آدﻣﯿﺎن ذات و ﺻﻔﺎت او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﱳ ﭼﯿﺰی آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﭽﯿﺰ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻤﺎم
اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ :ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻓﮑﺮ ﻫﯿﭻ آدﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

درآﻣﺪﮐﻪ ﮐﻤﺎل اﻟﻮﻫﯿﺖ او ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺣﺎﻃﺖ ذﻫﻦ و ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺷﻮد :ﻻﺗﺪرﮐﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﯾﺪرک
اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﺒﲑ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻫﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺮ وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮدی ﻫﺴﺖ

ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺼﻔﺎت ﺳﺰا و ﻣﻨﺰه از ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺳﺰا ﯾﮑﯿﺴﺖ ﺑﺬات ﺧﻮد و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺼﻔﺎت ﺧﻮد و اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﻣﺮ وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
را ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﺘﻐﲑ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﺣﺎدث ﺑﯽوﺟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد

ﺣﺎدث در ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻐﲑ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﻏﲑﺣﺎدث ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و در دو ،ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﺑﺎز از وﺟﻮد ﺑﻌﺪم ﻣﲑوﻧﺪ و ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮد ﻣﻌﺪوم ﻧﮕﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ذات آن ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺘﻀﯽ وﺟﻮد ﺑﻮدی او

ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺪوم ﻧﺒﻮدی ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻌﺪوم ﻣﯿﮕﺮدد از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت دو ﭼﯿﺰ ﻻزم آﯾﺪ :ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ
۱۰۰

ذات آن ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺴﺖ و »ﻣﻤﮑﻦ« ﻋﺒﺎرت از اﯾﻨﺴﺖ .دوم آﻧﮑﻪ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﯾﮑﻄﺮف ﻣﻤﮑﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﺟﻮد ﻏﲑﻣﻤﮑﻦ »واﺟﺐ« ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن واﺟﺐ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و

در دو ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت واﺟﺐ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺴﺘﯽ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎز اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﺒﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او

را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﯽ و ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﺴﺖ ﺑﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﯿﺎن اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل در اﺛﺒﺎت واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد و وﺣﺪت واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد.

ﺳﺆال و ﺟﻮاب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ از ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺬی ﻻﯾﻤﮑﻦ
ان ﯾﺘﻐﲑ« و دﯾﮕﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺬی ﯾﻤﮑﻦ ان ﯾﺘﻐﲑ« و از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ » :اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺬی ﻻﯾﻔﺘﻘﺮ« و از ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮی ﺳﺌﻮال
ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻫﻮاﻟﻠﻪ« و دﯾﮕﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﻻﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮی

اﻟﻠﻪ«.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و اﺻﺤﺎب ﻧﻮرﻧﺪ در ﺑﯿﺎن واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ و ﺧﺪای وﺟﻮدی اﺳﺖ اﺣﺪ

ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﺟﺒﯿﺴﺖ ازﱃ و اﺑﺪی و در وﺟﻮد وی ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد وی ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و

اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻐﲑ ﺧﺪایﺗﻌﺎﱃ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدی ﺧﺪای را در وﺟﻮد ﻣﺜﻞ و ﺷﺮﯾﮏ

ﺑﻮدی و ﺿﺪ و ﻧﺪ ﻻزم آﯾﺪ و ﺧﺪای را ﻣﺜﻞ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﺪ و ﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ» :ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﺿﺪ و ﻻﻧﺪ و ﻻﺷﺒﯿﻪ و

ﻻﺷﺮﯾﮏ« .و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮏ اﮔﺮ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدی دو وﺟﻮد ﺑﻮدی و ﭼﻮن دو وﺟﻮد

ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ و وﺟﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﭽﯿﺰی و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﻞ ﮐﺜﺮت

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺧﺪای ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﭽﯿﺰی و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﺟﺴﻢ ﺑﻮدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﺒﻮدی و اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و

اﻧﻔﺼﺎل ﻋﺮض ﺑﻮدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻮدی و در ﻫﺮ دو اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺴﻢ و ﻋﺮض ﻣﺸﱰک ﺑﺎﺷﺪ و آن وﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل وﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺿﺮورت ﻣﺘﺼﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪو وﺟﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﭽﯿﺰی و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای

وﺟﻮدی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ای دروﯾﺶ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدت را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﯽ و در ﻏﺮور و ﺧﯿﺎل و ﺳﺮاب وﮐﺜﺮت ﻣﯿﺒﻮدی و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ذاﺗﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ و وﺟﻮدی و ﺣﯿﺎﺗﯽ داری و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮک ﺧﻮد را ﻣﻮﺣﺪﮔﻤﺎن ﻣﯿﱪدی اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آﻧﺴﺖ

ﮐﻪ از ﻏﺮور و ﺧﯿﺎل ﺑﲑون آﯾﯽ و از ﺷﺮک وﮐﺜﺮت ﺧﻼص ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ )ﻻاﻟﻪ اﻻ

اﻟﻠﻪ( آﻧﺴﺖ ﮐﻪ :ﻻ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮیاﻟﻠﻪ.

ای دروﯾﺶ ﻫﺮ آن ﺳﺎﻟﮏ ﮐﻪ روزی ﺑﺪﯾﻨﻤﻘﺎم رﺳﺪﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت و وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﻧﺪارد و ﻣﺎل و ﺟﺎه

و ﻣﻠﮏ ﻧﺪارد و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت و وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﺧﺪای راﺳﺖ و ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻣﻠﮏ آن اوﺳﺖ در آن
روز اﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮی رﺳﺪﮐﻪ :ﻟﻤﻦاﻟﻤﻠﮏ اﻟﯿﻮم و ﭼﻮن ﺑﻐﲑ ﺧﺪای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد

ﺟﻮاب دﻫﺪﮐﻪ :ﻟﻠﻠﻪاﻟﻮاﺣﺪاﻟﻘﻬﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن وﺣﺪت وﺟﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز اﺧﺘﻼف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ وﺣﺪت از اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و

اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺑﯿﺎن وﺣﺪت واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻃﺮﯾﻘﯽ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن را در دو ﺑﺎب
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر در ﺑﯿﺎن وﺣﺪت وﺟﻮد
اﯾﻦ ﻗﺴﻢ را اﺻﺤﺎب ﻧﺎر از آﻧﺠﻬﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﯿﺎل و ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار او ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﺸﻮد و او ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﻌﻞ ﻧﺎر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﻣﲑﺳﺪ اول آﻧﭽﯿﺰ را ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﺧﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ

ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر ﻫﻢ دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و

ﺧﺪای وﺟﻮدﯾﺴﺖ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﺟﺒﯿﺴﺖ ازﱃ و اﺑﺪی و وﺟﻮد او را ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻐﲑ وﺟﻮد وی
ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

آﻧﮕﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻨﻘﺴﻢ و ﻣﺘﻐﲑ و ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﻠﻖ
ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﻋﮑﺴﯽ و ﻇﻠﯽ و ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ
واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب و آب و ﻣﺮآت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻧﻮر اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻨﻘﺴﻢ و ﻣﺘﻐﲑ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس
و ﺧﺪای ﺧﻠﻖ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ وی راﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻠﻘﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎس
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اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ:
اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖاﻟﺨﻠﻖ ﻓﯽ ﻇﻠﻤﺔ ﺛﻢ رش ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮره و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﻣﺜﻞ ﻧﻮره

ﮐﻤﺸﮑﻮة ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺼﺒﺎحاﻵﯾﻪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و اﺷﺮﻗﺖاﻻرض ﺑﻨﻮر رﺑﻬﺎ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎذا ﺳﻮﯾﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ
روﺣﯽ و در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ و

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﺧﺪای ﺧﻠﻘﺴﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻠﻘﺴﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭼﺮاغ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ

ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮه ﯾﺎ ﭼﻨﲔ ﮔﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﻤﻌﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﯾﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻮی ﮐﻪ

ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮر داﯾﻢ ﺳﺮ از درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﲑون ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﯿﺸﻨﻮد و
ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽﻧﻤﺎی و و ﺧﺪای ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖﻧﻤﺎی.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و اﻧﻮار اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

ﺑﻤﺮگ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯿﮕﺮدد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮگ ﻣﺮ ﻗﺎﻟﺐ آدﻣﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻇﻠﻤﺘﺴﺖ و

ﺧﯿﺎﻟﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ.

و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﻫﻞ ﺣﻠﻮل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻮر

ﺧﺪای ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم را ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد
ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻮر اﺳﺖ و وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﯿﺎل و

ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﻮا و وﺟﻮد ﺳﺮاب ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ

ﺳﺮاب »ﻧﯿﺴﺖ«ی اﺳﺖ ﻫﺴﺖﻧﻤﺎی و ﻫﻮا »ﻫﺴﺖ«ی اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖﻧﻤﺎی و ﻫﻮا ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﲔ ﺳﺮاب اﺳﺖ و
ﺳﺮاب ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و ﺻﻮرت ﻫﻮاﺳﺖ و وﺟﻮد ﺳﺮاب ﺑﻬﻮاﺳﺖ و ﻇﻬﻮر ﻫﻮا ﺑﺴﺮاب اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﻨﺎﺟﺎت داود :اﻟﻬﯽ ﻟﻤﺎذا ﺧﻠﻘﺖاﻟﺨﻠﻖ؟ ﻗﺎل ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰا ﻣﺨﻔﯿﺎ ﻓﺎردت أن أﻋﺮف و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻮاب ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ )ص( :ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﯽﻇﻠﻞ ﻣﻦاﻟﻐﻤﺎم و ﻓﯽ رواﯾﺔ :ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﯽ ﻋﻤﺎء و ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﻈﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ :رﺑﺎﻋﯽ:
دل ﻣﻐﺰ ﺣﻘﯿﻘﺘﺴﺖ و ﺗﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﲔ

در ﮐﺴﻮت روح ﺻﻮرت دوﺳﺖ ﺑﺒﲔ

ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارد

ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻮر اوﺳﺖ ﯾﺎ اوﺳﺖ ﺑﺒﲔ

اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﲑ ﻫﺮی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری و ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ
ﻗﺪساﻟﻠﻪ روﺣﻬﻤﺎ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺲ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﮐﻪ ﺷﯿﺦ

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از اﯾﻨﻤﻘﺎم درﮔﺬﺷﺖ.
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ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن آﻧﻄﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﻧﺎر
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺧﺪای وﺟﻮدی اﺳﺖ اﺣﺪ

ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﺟﺒﯽ ازﱃ و اﺑﺪی و در وﺟﻮد اوﮐﺜﺮت و اﺟﺰاء ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد او ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

آﻧﮕﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻇﻠﻤﺘﺴﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻧﻮر اﺳﺖ ﻏﲑ ﺧﺪاﺳﺖ زﯾﺮا

ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ از ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه
اﺳﺖ و از ﺻﻔﺎت واﺳﺎﻣﯽ ﻣﱪاﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎد و ﻋﺎﻟﻢ ارواﺣﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺷﮑﻞ و

ﺻﻮرﺗﺮا در آن راه ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮدی ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت ﺻﺮﻓﺴﺖ ﭘﺲ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ

و ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎد و ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ او

ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و
ﻋﮑﺴﯽ و ﻇﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در آب و ﺧﻮاب و ﻣﺮآت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﺑﯿﺖ:

ﮐﺰﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ اﺗﺼﺎل

ﺟﻮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺴﯽ ﺧﻠﻖ و ﺣﻖ ﻋﺰﯾﺰ

وﺻﻞ و ﻓﺮاق ﺧﻠﻖ دو ﭼﯿﺰ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ

او ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﻪ ﻓﺮاﻗﺴﺖ و ﻧﻪ وﺻﺎل
ﻓﺼﻞ

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺟﺴﺪ و روح آدﻣﯽ و ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ آدﻣﯽ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ

اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ اﮔﺮ ﺟﻮﻫﺮ و ﻋﺮض اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺴﻢ و روﺣﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت و اﮔﺮ ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض اﺳﺖ و

اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺘﺴﺖ و اﮔﺮ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮت و وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺎل و

ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﻋﮑﺴﯽ و ﻇﻠﯽ ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ

ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﻮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮاب ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﺮاب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و وﺟﻮد ﻧﺪارد و

ﻫﻮا ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و وﺟﻮد دارد و وﺟﻮد ﺳﺮاب ﺑﻬﻮاﺳﺖ و ﻇﻬﻮر ﻫﻮا ﺑﺴﺮاﺑﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ
از اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ اﺑﻦ ﺳﺒﻌﲔ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻐﺮب و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره در اﯾﻦ وﻗﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﺪ.

ﺳﺌﻮال
اﮔﺮﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﺎ را در ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد و در وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻫﻞ و اﺣﻤﻖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ در

رﻧﺞ و ﺑﻼﺳﺖ و ﯾﮑﯽ در آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ -درد و اﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد؟
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ﺟﻮاب
ای دروﯾﺶ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺨﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﮐﻢ و اﺳﲑ و ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺪﯾﺪه؟ و وﻗﺘﻬﺎ آن
ﭼﻨﺪان ﻓﺮح و ذوق را و وﻗﺘﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮف و ﺗﺮس را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده؟ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎل و

ﻧﻤﺎﯾﺸﺴﺖ و ﺑﻨﺰدﯾﮏ آﻧﮑﻪ در ﺧﻮاﺑﺴﺖ در آن ﺣﺎﻟﺖ آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽدان و از
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮاب ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮم ﻋﺒﺎرت از ﺑﯿﺨﱪی و ﺑﯽﺷﻌﻮری اﺳﺖ و

ﻣﻮت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻨﻮم اخ اﻟﻤﻮت« و ﺑﯿﺨﱪی و ﺑﯿﺸﻌﻮری ﻣﺮاﺗﺐ دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت

ﮐﻪ ﻇﻮاﻫﺮ اﺷﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺨﱪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎ ﺑﯿﺨﱪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ ﺑﯿﺨﱪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ ﺑﯿﺨﱪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻬﺎر در ﺧﻮاب ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوم
در ﺳﺨﻦ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر در ﺑﯿﺎن وﺣﺪت وﺟﻮد
و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ را اﺻﺤﺎب ﻧﻮر از ﺟﻬﺖ آن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﲑﺳﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ﺟﺎوﯾﺪ و
ﻓﻌﻞ ﻧﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و ﻓﻌﻞ ﻧﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺴﻮزد.

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻫﻢ دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و

ﺧﺪای وﺟﻮدﯾﺴﺖ اﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﺟﺒﯽ ازﱃ و اﺑﺪی و در وﺟﻮد اوﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از وﺟﻮد وی

ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮕﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ در
وﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻮﺟﻮد دوﯾﯽ وﮐﺜﺮت اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و وﺟﻮد وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺑﻐﲑ ﺧﺪای وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ

ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر وﺟﻮد ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اول وی ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ

و ﻇﺎﻫﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻮاﻻول واﻻﺧﺮ واﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ و ﻫﻮ ﺑﮑﻠﺸﯿﺊ ﻋﻠﯿﻢ.
رﺑﺎﻋﯽ:

آن ﺻﻮرت آﻧﮑﺴﺴﺖ ﮐﺂن ﻧﻘﺶ آراﺳﺖ

ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﻣﻮﺟﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﯾﺎﺳﺖ

درﯾﺎی ﮐﻬﻦ ﭼﻮ ﺑﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮ

اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺨﻦ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﮐﺜﺮت در ﮐﺜﺮت از آن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺎﻣﯽ راﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ اﺳﻤﺎء ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ

ﻻﺟﺮم از اﺳﻤﺎء ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺸﺮک و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و اﻫﻞ وﺣﺪت از ﮐﺜﺮت از آن

ﺑﲑون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ اﺳﻤﺎء را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ﻻﺟﺮم از اﺳﻤﺎئ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و
۱۰۵

ﺑﻤﺴﻤﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺷﺮک و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ای دروﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﯽ و اﻋﺘﺒﺎریاﻧﺪ و دراﺿﺎﻓﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺜﺮت ﻻزم آﯾﺪ و ﭼﻮن ﺗﺮک
اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺮده ﺷﻮد ﮐﺜﺮت ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﮐﺜﺮت ﻧﯿﺴﺖ اﻻ در اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات و وﺣﺪت ﻧﯿﺴﺖ اﻻ در
ﺗﺮک اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎدام اﺳﻢ ﺧﺪای ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و اﺳﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪای

ﻣﯿﮑﻨﯽ و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﺪا را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ،در ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﯽ و از ﻣﻘﺎم
وﺣﺪت دوری .اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﺟﺰ ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد :ﻣﺜﻼ ﺗﺎ

دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺰﯾﺰ را اﺳﻤﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻫﻢ اﺳﻤﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺰﯾﺰ را ﻏﲑ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻏﲑ

ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﻋﺰﯾﺰ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدی و ﻋﺰﯾﺰ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدی ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻐﲑ ﻋﺰﯾﺰ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ را وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺰﯾﺰ را دو وﺟﻮد ﻻزم آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺰﯾﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ دو ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ

دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻐﲑ ﻋﺰﯾﺰ وﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻐﲑ ﻋﺰﯾﺰ وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻋﺰﯾﺰ را دو وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ اﺳﻢ ﺳﺮ و اﺳﻢ ﭘﺎی و اﺳﻢ دﺳﺖ و اﺳﻢ

روی و اﺳﻢ ﺟﺴﻢ و اﺳﻢ روح اﺳﻤﺎی ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺰﯾﺰ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ را

دو وﺟﻮد ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده ﻻزم آﯾﺪ .و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺠﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ در وی ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺼﺪ ﻧﺎم ﯾﺎ زﯾﺎده ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻣﺮ آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻞ داﻧﺪﮐﻪ در آن
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺜﺮت ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎر

ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﭽﯿﺰ ﮐﺜﺮت ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ از ﻇﺎﻫﺮ و

ﺑﺎﻃﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ از ﺟﻬﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻌﺒﺎرت ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﺧﻮد را
و ﻫﺮ وﺟﻬﯽ از ﺟﻬﺎت وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ

و ﭼﻮن ﺗﺮک اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺮده ﺷﻮد ﻫﯿﭻ از آن اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻻ وﺟﻮد ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ ﻋﺮف

ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اناﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪی

ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ را ﭘﺎی و ﭘﺎی را ﺳﺮﮔﻔﺘﻨﺪی و روح را ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻢ را روح ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪی ﻫﻢ روا ﺑﻮدی از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ

ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮدی و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ در وﺿﻊ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ از

اﺣﻮال ﺧﻮد ﯾﺎ از اﺣﻮال او ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را داﻧﺴﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ

وﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺧﻮد ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و

ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺟﻬﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﻤﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﯿﺖ:
ﻣﺸﻮ اﺣﻮل ﻣﺴﻤﺎ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻢ

اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﺜﻞ:
۱۰۶

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﻮم ﺻﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺻﺪ ﺷﮑﻞ و ﺻﺪ اﺳﻢ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ و در ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ

اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﻞ داﻧﺪﮐﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﻮم ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا آﻣﺪه اﺳﺎﻣﯽ
ﻣﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات آﻣﺪه اﺳﺖ.

ای دروﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ آن ﺻﻮرت
و آن ﺻﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺂن ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻋﻈﻤﺖ وی اﺳﺖ و

ﺑﻬﺮﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮر و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ اﺳﻤﯽ دارد و اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﻋﻈﻤﺖ وی اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی

روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺻﻔﺘﺴﺖ از ﺻﻔﺎت اﯾﻦ وﺟﻮد و ﻋﻠﻢ ﯾﮏ

ﺻﻔﺖ اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت اﯾﻦ وﺟﻮد و ارادت و ﻗﺪرت و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت را اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان .و ﺳﻤﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ
از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد و ارض ﯾﻚ ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺟﻤﺎد ﯾﻚ ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر اﯾﻦ وﺟﻮد و ﻧﺒﺎت و
ﺣﯿﻮان و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮر را اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و »اﻟﻠﻪ« اﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮر و ﺻﻔﺎت اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ.

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻻاﻟﻪاﻻاﻟﻠﻪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮا ﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد.

ﻣﺜﻼ در ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺻﻔﺘﺴﺖ از ﺻﻔﺎت ﻣﻦ و ﺳﻤﻊ ﯾﮏ ﺻﻔﺘﺴﺖ از ﺻﻔﺎت ﻣﻦ و ﺑﺼﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺘﺴﺖ

از ﺻﻔﺎت ﻣﻦ و ﻃﺐ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎﺗﺮا اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان .و ﺳﺮ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر ﻣﻦ و ﭘﺎی ﯾﮏ
ﺻﻮرﺗﺴﺖ از ﺻﻮر ﻣﻦ و روی و ﭘﺸﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮر را ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و ﻋﺰﯾﺰ اﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻠﻪ

ﺻﻮر و ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺴﺖ ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﺟﻤﻠﻪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« و اﯾﻨﺴﺖ

ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« .ﻧﻈﻢ:

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ اﻟﻠﻪاﮐﱪ

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ ﺑﺪ ﺳﻨﺎﺋﯽ
ﯾﺎﻓﺖ آﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﯿﺎﻓﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﭽﺮاغ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﺮاغ را ﻣﺸﮑﻮة از ﺧﻮد اﺳﺖ و زﺟﺎﺟﻪ از ﺧﻮد

اﺳﺖ و روﻏﻦ از ﺧﻮد و ﻧﺎر از ﺧﻮد .و اﮔﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﺪرﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ درﺧﺖ را زﻣﲔ از ﺧﻮد اﺳﺖ و
آب از ﺧﻮد و ﻫﻮا از ﺧﻮد و آﻓﺘﺎب از ﺧﻮد و ﺗﺨﻢ از ﺧﻮد و ﻣﯿﻮه از ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﻐﺰ و ﺑﺎﻏﺒﺎن و روﻏﻦ از ﺧﻮد و

ﺧﻮرﻧﺪه از ﺧﻮد اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﺑﺎﻧﺴﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن را ﻗﺎﻟﺐ از ﺧﻮد اﺳﺖ و روح از ﺧﻮد و

ﻋﻘﻞ از ﺧﻮد و ﻋﻠﻢ از ﺧﻮد و ﺟﱪﺋﯿﻞ از ﺧﻮد وﮐﺘﺎب از ﺧﻮد وﮐﻼم از ﺧﻮد و رﺳﻮل از ﺧﻮد و ﻧﺒﯽ از ﺧﻮد و اﻣﺖ
از ﺧﻮد و اﻗﺮار از ﺧﻮد و اﻧﮑﺎر از ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد و دوزخ از ﺧﻮد و ﺑﻬﺸﺖ ازﺧﻮد اﺳﺖ و
آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮﮔﻔﺘﻪ :ﺷﻌﺮ:
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ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﮥ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ

ﺟﻬﺎﻧﺮا ﺑﻠﻨﺪی و ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد راه ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﲔ وﺟﻮد اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات را راه از اﯾﻦ وﺟﻮد از راه ﻋﺮض اﺳﺖ ﻧﻪ از راه ﻃﻮل ﯾﻌﻨﯽ راه اﻓﺮاد
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ راه ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻤﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ

ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻤﺪاد اﻣﺎﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاد ﭘﯿﺶ از اﻓﺮاد ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد
دارد و اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺶ از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﺗﺎ

ﺑﺎﺷﺪﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪای را وﺟﻪ و ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ذات ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺘﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و

اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﻢ ذات ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺪاد ﭘﯿﺶ از ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﻣﺪاد را ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﺖ و ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب را ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺪاد در ﻣﺮﺗﺒﻪ ذاﺗﺴﺖ و ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب در ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻬﻨﺪ

و اﻣﺘﺪاد و اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺪاد در ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ »رب« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« ﭘﺲ رب ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ از وﺟﻬﯽ رب ﺑﺎﺷﺪ و از وﺟﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮب و از
وﺟﻬﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از وﺟﻬﯽ ﺑﻨﺪه و از وﺟﻬﯽ ﻣﺎﻟﮏ و از وﺟﻬﯽ ﻣﻤﻠﻮک .اﻣﺎ رب ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﺑﻬﻤﻪ وﺟﻮه رب و

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮدو ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﺧﻼف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻼف اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺟﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮدو ﺑﻬﻤﻨﺪ؟ و اﯾﻦ ﺧﻼف اﯾﺸﺎن

در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎب
در ﺑﯿﺎن وﺣﺪت اﻫﻞ ﺗﺼﻮف
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و اﺻﺤﺎب ﻧﻮر در ﺣﺎل ﺻﺤﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎم
وﺣﺪت را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در ﺣﺎل ﺳﮑﺮ و ﺑﯿﺨﱪی اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و

ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﻣﺠﺎزی را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .و اﯾﻦ وﺣﺪت

ﻣﺠﺎزی ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﺠﺎزی ﻓﮑﺮﯾﺴﺖ ﻗﻮی ﮐﻪ
ازﮐﺜﺮت ذﮐﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ذﮐﺮ را اﺛﺮ ﻗﻮی و ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺴﺖ در ﺗﺼﻘﯿﻞ و ﺗﻨﻮﯾﺮ دل ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯽﺷﲑ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ
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ﭘﺮورده ﺷﻮد و ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯽذﮐﺮ ﭘﺮورده ﮔﺮدد و ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ اﺛﺮ ذﮐﺮ و

ﺧﺎﺻﯿﺖ ذﮐﺮ در ﺗﺼﻘﯿﻞ و ﺗﻨﻮﯾﺰ دل ﺳﺎﻟﮑﺎن داﻧﺴﺘﯽ اﺛﺮ ﻓﮑﺮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﮑﺮ را ﺻﺪﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯽدان ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده.

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ« و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻃﺒﻘﺎت

ذاﮐﺮان ﭼﻬﺎر اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮏ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﻧﺮﺳﺪ از ﻓﮑﺮ ﺑﯽﺑﻬﺮه و ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻄﺒﻘﻪ

ﭼﻬﺎرم رﺳﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﮑﺮ ﻧﻘﺎب از روی ﺑﺮدارد و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺠﻤﺎل ﻓﮑﺮ رﺳﺪ و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺠﻤﺎل ﻓﮑﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺎول راه
ﺗﺼﻮف رﺳﯿﺪ و وﻗﺖ آن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﺎﺳﻮای ﺣﻖ ﭘﺎک ﺷﻮد و ﺑﻨﻮر ﺣﻖ ﻣﻨﻮر و روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﭼﻮن دل
ﺳﺎﻟﮏ ازﻣﺎﺳﻮای ﺣﻖ ﭘﺎک و ﺻﺎﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﻨﻮر ﺣﻖ ﻣﻨﻮر و روﺷﻦ ﮔﺸﺖ و ﻧﻮر ﻓﮑﺮ ﺑﺮ ﻧﻮر ذﮐﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﺳﺎﻟﮏ از

ذﮐﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎول راه ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن را ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺪام

ﻃﺒﻘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ راه را ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻐﺮور و ﭘﻨﺪارﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول آﻧﻬﺎاﻧﺪﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دل ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻠﻮت ذﮐﺮ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺼﻮرت و ﺑﻤﻌﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺧﺮﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻨﺎﻫﯽ و ﺣﺮام ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دروﻗﺖ ﻧﻤﺎز و اذﮐﺎر اﮐﺜﺮ ﻋﻮام ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻫﺮﮐﻪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز و اذﮐﺎر ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ او از ﻋﻮام ﻧﯿﺴﺖ و

ﻣﱪا از ﻣﻌﺼﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ و اﺛﺮ اﯾﻨﭽﻨﲔ ذﮐﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﮑﻦ ﻫﻢ از ﻓﺎﯾﺪه ﺧﺎﱃ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺬﮐﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﻬﱰ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮده و ﻋﺒﺚ ﺻﺮف ﺷﻮد.

ﻃﺒﻘﻪ دوم آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دل را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻏﺎﯾﺐ

ﺷﻮد و در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز و اذﮐﺎر ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﱪ از ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ در اﯾﻨﻤﻘﺎم اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﻢ آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺰﺑﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﺑﺎﺷﺪ و ذﮐﺮ ﺑﺮ دل ﻣﺴﺘﻮﱃ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دل ﺑﺎ ذﮐﺮ آرام و ﻗﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در درﺟﻪ دوم دل را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ

ذﮐﺮﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ در درﺟﻪ ﺳﯿﻢ دل را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎﻻﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪﮐﺮده ﺷﻮد و

ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ درﺟﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ و از ذاﮐﺮان ﺑﺪﯾﻦ درﺟﻪ ﮐﻢ رﺳﻨﺪ و آﻧﮑﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﺤﺒﺖ ﻧﺎﺟﻨﺲ ﻓﻮت ﻧﮑﻨﺪ و در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز و اذﮐﺎر زاﻫﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﱪ از ﻃﺎﻋﺖ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﻢ ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻮﱃ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ در ﭼﻬﺎرم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ
دل ﻣﺴﺘﻮﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ذﮐﺮ و ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ دل دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ دل ذﮐﺮ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ و آﮔﺎﻫﯽ از دل ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﱃ ﻣﻊاﻟﻠﻪ وﻗﺖ ﻻﯾﺴﻌﻨﯽ ﻓﯿﻪ

ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب وﻻ ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ« از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺑﭙﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو از ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﲔ

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد و اﺻﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دل از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮﺑﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺎﱃ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ ﮔﺮدد و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در وی ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﺸﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ

دل ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﻣﺸﻐﻮﱃ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﺸﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را
ﻓﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی و اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ و ﺑﺴﻄﯽ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ
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ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺠﺰ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﺧﱪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎه

ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺰول ﺷﻮد و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺤﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
را دو ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ﯾﮑﺮوز و ﺑﻌﻀﯽ را دو روز و ﺳﻪ روز ﺗﺎ ﺑﻪ ده روز ﮐﺸﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺪارد و ﺧﱪ از ﺧﺪای

در اﯾﻨﻤﻘﺎم اﺳﺖ.

و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﮐﻪ روزی ﻋﺰﯾﺰی از راه ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﲑﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮﮐﻨﺪ و ﺧﺎدم اﺑﺮﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻗﻔﺎی او

ﻣﲑﻓﺖ آن ﻋﺰﯾﺰ را در ﻣﯿﺎن ﻧﺮدﺑﺎن اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﭼﻬﻞ روز در آن ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺎدم ﺑﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و اﺑﺮﯾﻖ آب در دﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ از آن ﺣﺎل ﺑﺎز آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺧﺎدم از ﻋﻘﺐ او

رﻓﺖ و ﺷﯿﺦ اﺑﺮﯾﻖ ﺑﮕﺮﻓﺖ و وﺿﻮﮐﺮد ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ ﭼﻬﻞ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮن ﺗﺮا از ﭼﻬﻞ
روز ﺧﱪﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮔﺰاردن ﭼﻮن ﻧﮕﺰاردی ﺑﺮو و ﻧﻤﺎز ﭼﻬﻞ روزه ﻗﻀﺎ ﮐﻦ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺠﺰ از

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺨﱪ ﺷﻮد و ﺑﺎول ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻓﻨﺎ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻓﻨﺎ

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻮﺗﻮا ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻮﺗﻮا« و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺴﺖ ﮐﻪ دوﯾﯽ وﮐﺜﺮت ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای ﺑﺮ
ﺳﺎﻟﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﺎول ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺠﺰ از

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺠﺰ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ .دوﯾﯽ ﺟﺎﯾﯽ

ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ دوﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪ و دو ﭼﯿﺰ داﻧﺪ .و ﺗﻔﺎوت ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ وی را ﺧﱪ از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺧﱪ ﻧﺸﻨﻮدهام آﻧﮑﺲ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ و ﭼﻮن او را

دﯾﺪم ﯾﺎ ﺧﱪ او را ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎز اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻣﻌﺪوم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ

اول ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺮدو ﯾﮑﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪﮐﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺠﺰ از ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ وﺟﻮد را ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ در ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻨﻮن را ﺧﻮن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺮ ﭘﺪر ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن را ﻓﺼﺪﮐﻦ ﺗﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﺣﺎدث
ﻧﺸﻮد ﭘﺪر ﻣﺠﻨﻮن ﺣﺠﺎم ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﻣﺠﻨﻮن را ﻓﺼﺪﮐﻨﺪ ﭼﻮن دﺳﺖ ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﺒﺴﺖ و ﻧﯿﺶ زد ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﻦ

ﺑﺎش ﺗﺎ ﻟﯿﻠﯽ را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﻟﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﻟﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن وﺣﺪت ﻃﻮاﯾﻒ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ .و اﺻﺤﺎب وﺣﺪت ﻣﺎاﯾﻢ و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻏﲑ ﻣﺎاﻧﺪ ﺑﮑﻔﺮ و ﺷﺮک

ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.

ای دروﯾﺶ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺸﮏ و ﭼﯿﺰی ﺧﻮﺷﺒﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻮی دﻫﺪ و

ﺷﺮک وﮐﻔﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﺰی ﮔﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از او ﺧﻮد ﮔﻨﺪ آﯾﺪ.
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ای دروﯾﺶ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻟﺴﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺎل ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻔﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺮﺧﻮد ﺑﻨﺪی در اﯾﻨﻤﻘﺎم ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺖ در ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻣﺸﮏ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻮی دﻫﺪ ﻣﺸﮏ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺘﻮان داﺷﺖ و آﻓﺘﺎب را در اﻧﺒﺎن ﻧﺘﻮان

ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺛﺎر و اﺣﻮال ﻣﻮﺣﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎم وﺣﺪت اﺳﺖ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﺸﺮک ﻫﻢ

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺴﺖ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﯿﺖ:
آﻧﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داغ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﭼﻬﺮه او ﭼﻮ ﻧﻮر ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﻣﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻖ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن دارﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ :ﻣﺼﺮع :ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ دﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ رﺳﺘﻪ دﮔﺮ.

آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻊ از ﭼﺎه ﺑﺮآرد ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮر دﻫﺪ.
ای دروﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﺷﺮک را ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺮک ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آن ﺧﺎﺻﯿﺎت در وی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎم
وﺣﺪت را ﻫﻢ ﺧﺎﺻﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آن ﺧﺎﺻﯿﺖ در وی ﭘﯿﺪا آﯾﺪ.

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪﮐﻪ ازﮐﺪام ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎزﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ازﮐﺪام ﻃﺎﯾﻔﻪ

اﺳﺖ.

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻫﻞ وﺣﺪت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭽﮑﺲ را دﺷﻤﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را

دوﺳﺖ دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﻘﲔ داﻧﻨﺪﮐﻪ »ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ« و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ را دوﺳﺖﺗﺮ دارﻧﺪ روا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ

آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ را از اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ دوﺳﺖﺗﺮ دارد و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻪﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ ﺧﻮد

ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮ و ﺟﻤﺎل ﺑﺎﻃﻦ را و ﻣﺤﺴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﻦ را از دﯾﮕﺮان دوﺳﱰ دارد.

و ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت را آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ازﯾﺸﺎن ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭽﮑﺲ آزاری ﻧﺮﺳﺪ ﻧﻪ ﻗﻮﱃ و ﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ و ﺷﻔﻘﺖ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﻌﻀﯽ راﺣﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﺸﱰ رﺳﺪ روا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آدﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎ ﺑﯿﺸﱰﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻀﺎء رﺋﯿﺴﻪ .و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ
ﺧﻮد ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﺎﻟﺢ و داﻧﺎ راﺣﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﺸﱰ رﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدر از اﯾﺸﺎن ﺑﮑﺴﯽ آزاری رﺳﺪ
آن از ﻏﺎﯾﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﮑﺲ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮ أدب ﮐﺮدن

ﭘﺪر ﻣﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺪود ﻗﺼﺎص و اﯾﻦ از ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ و اﯾﻦ

ﺑﻘﻀﺎه و ﺣﮑﺎم ﺗﻌﻠﻖ دارد.

و ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻣﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت را ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪی ﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻧﺘﻘﺎم آن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﺪی آﻧﮑﺲ ﺑﻈﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺪی ﺑﻮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ دﻓﻊ آن ﺑﺪی ﮐﻨﺪ

ﺑﻬﺮﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد روا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻓﻊ ﻣﻀﺮت ﺑﻬﺮﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ و از ﺑﺪﮐﺮدار ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﺪ.

و ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت را آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ راﺳﺘﮕﻮی ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ دﯾﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎه دارد و

ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺂﺷﮑﺎر و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن و در ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮد و ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ

ﺑﺮﺧﻮد روا ﻧﺪارد ﺑﺮﻫﯿﭽﮑﺲ روا ﻧﺪارد .و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮاﻧﺮا ﻫﻢ آن ﺧﻮاﻫﺪ.
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درﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻫﺴﺖ ﻣﻮﺣﺪﺳﺖ و در ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﱳ زﺑﺎﻧﺮا اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ای دروﯾﺶ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد او را در آن ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ
ﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﺮد آﻧﭽﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ روز اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد و

ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺎت روز و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﺷﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮدو ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت و ﻣﻘﺎم ﺷﺮک را ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﮐﻪ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت و ﻣﻘﺎم ﺷﺮک ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻣﻮﺣﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻣﺸﺮک

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﺎﺻﯿﺎت اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن از ﺧﺎﺻﯿﺎت

اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات اﻓﻌﺎل ﻧﯿﮏ و ﻣﮑﺎﻓﺎت اﻓﻌﺎل ﺑﺪ از ﺧﺎﺻﯿﺎت اﯾﻦ وﺟﻮدﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﻼﻣﺖ داﻧﺎ آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را در ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮک ﭼﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﺴﺖ و اﻓﻌﺎل ﻧﯿﮏ را
ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﮏ ﭼﺮاﺳﺖ و اﻓﻌﺎل ﺑﺪ را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺪی ﭼﺮاﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺎ داﻧﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻏﺮض و
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ای دروﯾﺶ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ روز در ﺧﯿﺎل و ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ وﺟﻮدی دارﻧﺪ و ﺑﮑﺎری ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻃﻠﺐ

ﻣﻘﺼﻮدی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭽﮑﺲ را وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺖ:
ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻐﺰ آن اﯾﻨﺴﺖ

ﺑﺎ ﺧﻮدی ﮐﻔﺮ و ﺑﯿﺨﻮدی دﯾﻨﺴﺖ

ﺗﻤﺖاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮناﻟﻠﻪ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﻪ
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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎد اﻧﺴﺎن دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن روح اﻧﺴﺎن از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﮐﻨﺪ ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻤﻘﺎم ﺳﻌﺪا ﺑﺮﻧﺪ و ارواح

ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻤﻘﺎم اﺷﻘﯿﺎ .و ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﮑﻞ ﺧﻮد

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎز اﺟﺰای اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و روح ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺑﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮﯾﮑﯽ درآورﻧﺪ و از

ﺧﺎک ﺑﲑون آورﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ و ﻓﯿﻬﺎ ﻧﻌﯿﺪﮐﻢ و ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺮﺟﮑﻢ ﺗﺎرة اﺧﺮی و آﻧﮕﺎه در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺣﺴﺎب ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ را در دوزخ درآورﻧﺪ و اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی را از دوزخ ﺑﲑون آورﻧﺪ و ﺑﺒﻬﺸﺖ

رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻫﻞ ﮐﻔﺮ و ﻇﻠﻢ را در دوزخ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :و انﻣﻨﮑﻢاﻻواردﻫﺎ ﮐﺎن ﻋﻠﯽ رﺑﮏ ﺣﺘﻤﺎ

ﻣﻘﻀﯿﺎ ،ﺛﻢ ﻧﻨﺠﯽاﻟﺬﯾﻦ اﺗﻘﻮا و ﻧﺬراﻟﻈﺎﻟﻤﲔ ﻓﯿﻬﺎ ﺟﺜﯿﺎ و اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻫﻞ ﮐﻔﺮ و

ﻇﻠﻢ در دوزخ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻫﻞ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻘﺪر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﺬاب ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺂﺧﺮ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺒﻬﺸﺖ
رﺳﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا درﮔﺬارد و ﺑﯽﻋﺬاب اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮد.

ﭘﺲ ﻣﻌﺎد اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎد اﻫﻞ ﮐﻔﺮ دوزخ آﻣﺪ و درﺟﺎت ﻫﺮﮐﺲ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻘﺪر ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ وی

ﺑﺎﺷﺪ و درﮐﺎت ﻫﺮﮐﺴﯽ در دوزخ ﺑﻘﺪر ﺟﻬﻞ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪ وی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ درآﻣﺪن در ﺑﻬﺸﺖ و در دوزخ ﺑﻔﻀﻞ و
ﻋﺪﻟﺴﺖ و ﺧﻠﻮد در ﺑﻬﺸﺖ و در دوزخ ﺟﺰای اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ
اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺗﻔﺎﺳﲑ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺰﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮق و آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و
ﺣﺎﱃ در آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻤﺴﺖ و ﻣﺤﺴﻮس و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل و روﺣﺎﻧﯽ و در ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﺮﻣﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﻢ از ﻫﺰار ﯾﮑﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و وﺻﻒ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮد ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن زﯾﺮا ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ
ﻣﺜﻞ آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺸﻨﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻋﺪدت ﻟﻌﺒﺎدی اﻟﺼﺎﻟﺤﲔ ﻣﺎﻻ ﻋﲔ رأت و ﻻاذن ﺳﻤﻌﺖ

وﻻﺧﻄﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ« .ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﺿﻌﯿﺴﺖ ﮐﻪ در وی ﻫﯿﭻ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ و ﺧﻮف و ﺑﯽ ﻣﺮادی

ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮادﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺎده و ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺎﺗﺸﻬﯿﻪ اﻻﻧﻔﺲ و

ﺗﻠﺬاﻻﻋﲔ و اﻧﺘﻢ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون.

ﻓﺼﻞ
۱۱۳

در ﺑﯿﺎن دوزخ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ دوزخ ﻣﺨﻠﻮق و آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﱃ در زﻣﲔ ﻫﻔﺘﻤﺴﺖ و ﻣﺤﺴﻮس و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل و روﺣﺎﻧﯽ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎﻫﺴﺖ ﮐﻪ در وی آﺗﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻔﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻧﺎﺧﻮش و ﻣﻮﺣﺶ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺻﻔﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ دوزخ ﮐﻨﻢ از ﻫﺰار ﯾﮑﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺟﺎی ﻋﺬاب و رﻧﺞ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺮت
و ﻧﺪاﻣﺖ اﺳﺖ .آﺗﺶ و ﻋﺬاب او ﺑﺮ اﻧﻮاﻋﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺬوه ﻓﻐﻠﻮه ﺛﻢاﻟﺠﺤﯿﻢ ﺻﻠﻮه ﺛﻢ ﻓﯽ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ذرﻋﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن ذراﻋﺎ ﻓﺎﺳﻠﮑﻮه و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آن
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ و ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺑﮑﯿﻔﯿﺘﻪ اﺣﻮال ﻗﯿﺎﻣﺖ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺠﻤﻠﻪ ﻣﯿﺪارﯾﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﺣﻮال

را ﺗﻤﺎم در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺆال ﮔﻮر و ﻋﺬاب ﮔﻮر و ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ از ﮔﻮر و ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮑﯽ رﺳﯿﺪن

ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﭼﭗ و ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﺴﺎب ﻫﺮﯾﮑﯽ ﮐﺮدن و ﺗﺮازو و ﺻﺮاط و دوزخ

و ﻋﺬاﺑﻬﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ و دﯾﺪار ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺂن دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻮراﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮﻫﺮ

ﻧﻮراﻧﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ روی در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ دارد از آﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻘﺴﺖ ﺑﻘﺎﻟﺐ و ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺼﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و

اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺘﺼﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ روی در آن ﻋﺎﻟﻢ دارد از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﻔﺲ ﺳﻤﺎوﯾﺴﺖ و

ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺼﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﺘﺤﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻔﺎرﻗﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮﯾﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﮐﻤﺎل او را ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او ﺑﺎ

ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺴﺖ.
واﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ
ﻗﻤﺮ در ﻫﻤﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ در اول ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮح ﺳﺎده و
۱۱۴

ﭘﺎﮐﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد ﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻘﻮﻻت ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺧﱪ ﻧﺪارد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد آن دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد ﺑﺎوﺻﺎف
ﺣﻤﯿﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﮔﺮدد ﺑﺎﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻨﻘﺶ ﺷﻮد ﺑﻌﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﱪاﻫﲔ

ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را و ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎی ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻣﻌﻘﻮﻻت را
ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺠﺰوﯾﺎت وﮐﻠﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ را ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اوﱃ و

ﻓﻌﺎل ﻣﻄﻠﻘﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺟﻮار ﺣﻀﺮت او را ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﺲ اﮔﺮ در ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و

ﺑﺼﻮرت در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮد.

و ﻫﻤﲔ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد ﺑﺼﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ و اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻨﻘﺶ

ﮔﺮدد ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻬﺸﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ وی ﮔﺮدد و
اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﺲ اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺣﯿﻮان ﺑﻞ از ﺣﯿﻮان ﻓﺮوﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﮔﺮﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻔﺎرﻗﺖ ازﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ از دوزخ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻌﺴﺖ ﺑﮕﺬرد و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﻮس و ﻋﻘﻮل و ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪاﻧﺴﺖ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺠﻮار ﺣﻀﺮت واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد رﺳﺪ.

و اﮔﺮﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻌﺪ ازﻣﻔﺎرﻗﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ از دوزخ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻌﺴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﺬﺷﺖ و درﻫﻤﲔ دوزخ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وﮐﻤﺎل او ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه وﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺴﺖ .و ﺗﻘﻮی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺎﺿﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪات ﻟﻮح دل
ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻘﻮش اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎﻫﺴﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮﯾﺪ و
ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ .وﻋﻠﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﻮح دل ﺧﻮد را ﺑﻨﻘﻮش ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدﺳﺖ

ﻣﻨﻘﺶ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﱪاﻫﲔ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺠﺰوﯾﺎت وﮐﻠﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد و
ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﯿﺰﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻘﻮای ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻘﻄﺎع و ﺗﺠﺮد او زﯾﺎده ﺑﻮد

اوﮐﺎﻣﻠﱰ ﺑﻮد و ﻣﻔﺎرﻗﺖ او ازﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ وﮔﺬﺷﱳ او ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ آﺳﺎﻧﱰ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ در وﻗﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺧﺮم و ﺷﺎدان
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﱳ او ﺑﺂن ﻋﺎﻟﻢ و ﭘﯿﻮﺳﱳ او ﺑﻌﻘﻮل و ﻧﻔﻮس

ﺳﻤﺎوی و ﺑﺮﮔﺬﺷﱳ او از درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﺠﻮار ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ آﺳﺎﻧﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در وﻗﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺖ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن وی و ﻋﺎﻟﻢ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر وی او را ﮐﺸﻨﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮد و ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﻨﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
۱۱۵

ﺑﺪاﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎدﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺷﻬﻮات ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ دوزخ و درﮐﺎت دوزﺧﺴﺖ .و

آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎﺗﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮﺳﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ و درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .و
ﻋﻘﻞ ﮐﻞ و ﻧﻔﺲ ﮐﻞ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼﮐﺴﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎص ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺎاﯾﺘﻬﺎاﻟﻨﻔﺲاﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﯽ اﱃرﺑﮏ راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﺎدﺧﻠﯽ ﻓﯽﻋﺒﺎدی وادﺧﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ .و آن

از ﻓﻠﮏ اول ﺗﺎ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ او را ﮔﺬر ﺑﺮ دوزخ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪن در دوزخ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ دوزخ و ﺳﺒﺐ

ﻧﺠﺎت از دوزخ و رﺳﯿﺪن ﺑﺒﻬﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺴﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و انﻣﻨﮑﻢ اﻻواردﻫﺎ ﮐﺎن ﻋﻠﯽ رﺑﮏ
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﻀﯿﺎ .ﺛﻢﻧﻨﺠﯽاﻟﺬﯾﻦ اﺗﻘﻮا و ﻧﺬراﻟﻈﺎﻟﻤﲔ ﻓﯿﻬﺎ ﺟﺜﯿﺎ .و ﻫﺮﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد آن دارﻧﺪﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ دوزخ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﻠﻪ وﱃاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا

ﯾﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦاﻟﻈﻠﻤﺎت اﱃاﻟﻨﻮر واﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا اوﻟﯿﺎﺋﻬﻢاﻟﻄﺎﻏﻮت ﯾﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦاﻟﻨﻮر اﱃاﻟﻈﻠﻤﺎت اوﻟﺌﮏ
اﺻﺤﺎباﻟﻨﺎر ﻫﻢ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن درﻫﺎی دوزخ و درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ درﻫﺎی دوزخ ﻫﻔﺘﺴﺖ و درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺸﺖ.
ﻫﻔﺖ در دوزخ ادراﮐﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و دو ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﺎل و ﯾﮑﯽ وﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺪرک
ﺻﻮرﺗﺴﺖ و ﯾﮑﯽ ﻣﺪرک ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت.
ﭘﺲ در ﻫﺮﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎن ﻋﻘﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﲑو اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﺞ و ﻋﺬاب وی ﮔﺮدد و ﻫﺮ زﺣﻤﺘﯽ

و ﻧﺪاﻣﺘﯽ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی رﺳﺪ ازﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻣﺎه ﻣﻦﻃﻐﯽ و آﺛﺮاﻟﺤﯿﻮة اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﺎناﻟﺠﺤﯿﻢ
ﻫﯽاﻟﻤﺄوی.

ﭘﺲ ﻫﺮﯾﮏ ازاﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ دری ﺑﺎﺷﺪ از درﻫﺎی دوزخ :ﻟﻬﺎﺳﺒﻌﺔاﺑﻮاب ﻟﮑﻞﺑﺎب ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻘﺴﻮم
و در ﻫﺮﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﭘﲑو و ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻋﻘﻞ ﮔﺮدد و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ازﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﻮای
ﻧﻔﺲ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ

راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ

۱۱۶

درﺑﯿﺎن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﺧﺮﮔﺮدد و ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .زﻣﲔ را در
رﻧﮓ ورق درﻧﻮردﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻟﻨﮕﺮ زﻣﲔاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ در آن روز از اﺛﺮ ﻧﻔﺦ ﺻﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺸﻢ رﻧﮕﲔ زده ﺷﻮﻧﺪ:

و ﺗﮑﻮناﻟﺠﺒﺎل ﮐﺎﻟﻌﻬﻦاﻟﻤﻨﻔﻮش ودر آﺧﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ :وﯾﺴﺌﻠﻮﻧﮏ ﻋﻦاﻟﺠﺒﺎل ﻓﻘﻞ ﯾﻨﺴﻔﻬﺎ رﺑﯽ

ﻧﺴﻔﺎﻓﯿﺬرﻫﺎ ﻗﺎﻋﺎﺻﻔﺼﻔﺎَ ﻻﺗﺮی ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻮﺟﺎوﻻ أﻣﺘﺎ و درﯾﺎﻫﺎ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺠﺎب ﻣﺤﺼﻼن و ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ

و در اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ :واذا اﻟﺒﺤﺎرﺳﺠﺮت .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﺎب دو ﻧﻮﻋﺴﺖ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ و ﻫﺮدو در
اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻟﺐ و اﺟﺴﺎدﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ و اﺟﺴﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺒﻌﯿﺖ و

وﺣﻮش و ﻃﯿﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻤﻮم ﺣﯿﺎت و ﻋﻘﺎرب ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد ﭘﺲ در آن روزﮔﺮگ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺮغ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد.

و دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺮ ﻗﺎﻟﺐ و اﺟﺴﺎد راﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ و اﺟﺴﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺮگ را ﺑﮑﺸﻨﺪ در
آن روز ﺗﺎ اﻫﻞ ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮگ اﯾﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ دوزخ را در آن روز ﺣﺎﺿﺮﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻞ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮ دوزخ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ :و ﺑﺮزتاﻟﺠﺤﯿﻢ ﻟﻤﻦﯾﺮی
ﯾﻌﻨﯽ دوزخ را ﺟﺰ در آن روز ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دوزﺧﺴﺖ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺑﺎﺷﺪ درﯾﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

درﯾﺎﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ ﭼﻮن از درﯾﺎ ﺑﲑون آﯾﺪ آﻧﮕﺎه درﯾﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﯾﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪن.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺟﻮیﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻮﯾﻬﺎی دوزخ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻟﺬات آدﻣﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و آرام آدﻣﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ .ﻟﺬات
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮردن و ﺧﻔﱳ و ﺷﻬﻮت راﻧﺪن و ﻣﺎل و ﺟﺎﻫﺴﺖ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ادراک ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻣﻌﻘﻮﻻت و داﻧﺴﱳ اﺳﺮار ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت.

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن از ﺟﺴﻢ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪ او را ﻫﯿﭻ

ﻟﺬت و راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ

ﺣﺎﺻﻠﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن از ﺟﺴﻢ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪ او را ﻫﻤﻪ ﻟﺬت و راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺎ
ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن از ﺟﺴﻢ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪ او را ﻧﻪ رﻧﺞ و راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ

اﻟﻢ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن ﺟﺰ ﺣﯿﺎت ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺪرک ﻫﯿﭻ

ﻧﻮع از ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﻮس اﻃﻔﺎل و ﻧﻔﻮس اﺑﻠﻬﺎن .ﺑﺎز ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﯿﺎن در ادراک ﻋﻠﻮم ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﻨﺪ:

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻤﺒﺎدی و ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﻠﻮم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻮام ﺧﻠﻘﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺤﻘﺎﯾﻖ و ﻏﻮاﻣﺾ ﻋﻠﻮم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ

ﺧﺎصاﻟﺨﺎص ﺧﻠﻘﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮدو و اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺎص ﺧﻠﻘﻨﺪ .و ﭼﻮن ادراک ﺳﺒﺐ ﻟﺬات ﺧﻠﻘﺴﺖ
ﭘﺲ ادراک ﻫﺮﮐﻪ ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺪرک ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺮﯾﻔﱰ ﺑﻮد او ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻗﻮﯾﱰ و ﮐﺎﻣﻠﱰ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ راﺣﺖ و ﻟﺬات
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ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ داﻓﻊ و ﻣﺎﻧﻊ راﺣﺖ و ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺸﻐﻮلﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺲ ﺑﺎ وی

ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم ﻟﺬت و راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ را ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﺬت و راﺣﺖ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮگ ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺘﻘﯿﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻬﺸﺖ را
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯽ :ﻣﺜﻞاﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﯽ وﻋﺪاﻟﻤﺘﻘﻮن ﻓﯿﻬﺎ اﻧﻬﺎر ﻣﻦﻣﺎء ﻏﲑ آﺳﻦ واﻧﻬﺎر ﻣﻦﻟﱭ ﻟﻢﯾﺘﻐﲑ ﻃﻌﻤﻪ واﻧﻬﺎر ﻣﻦﺧﻤﺮ ﻟﺬة

ﻟﻠﺸﺎرﺑﲔ واﻧﻬﺎر ﻣﻦ ﻋﺴﻞ ﻣﺼﻔﯽ

ﺑﺪاﻧﮑﻪ آب ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﻋﺎﻣﺴﺖ ﻣﺮﺟﻤﻠﻪ را در ﺟﻤﯿﻊ اوﻗﺎت و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب در ﺑﻬﺸﺖ

ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺣﯿﻮاﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﺴﺖ ﻣﺮ ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را و ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺟﻮﯾﻬﺎ را ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

و ﺷﲑ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ در ﻣﺒﺎدی و ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﺷﲑ ﺧﺎﺻﱰ از آﺑﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﻋﺎم اﺳﺖ
ﻣﺮ ﻫﻤﻪ را اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺷﲑ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﻋﻮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی و ﻇﻮاﻫﺮ
ﻋﻠﻮﻣﺴﺖ و ﻟﺬات ﻋﻮام در ﺑﻬﺸﺖ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﻋﺴﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻤﺎری و رﻧﺞ و ﻋﺴﻞ ﺧﺎﺻﱰ از ﺷﲑ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﺧﺎص اﺳﺖ در ﺣﻖ

ﺑﻌﻀﯽ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻋﺴﻞ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻟﺬات ﺧﻮاص در ﺑﻬﺸﺖ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎ

ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺧﻤﺮ ﺳﺒﺐ ازاﻟﺖ ﺧﻮف و ﺣﺰﻧﺴﺖ و ﺧﻤﺮ ﺧﺎﺻﱰ ازﻋﺴﻠﺴﺖ از آﻧﮑﻪ ﺧﻤﺮ ﺑﺮﺟﻤﻠﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺣﺮاﻣﺴﺖ و ﻧﺠﺲ و

ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻃﻬﻮر و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﻤﺮ در ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻠﻮم ﺧﺎصاﻟﺨﺎص اﺳﺖ و ﻟﺬات

ﺧﺎصاﻟﺨﺎص در ﺑﻬﺸﺖ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻤﺮ دﻧﯿﺎ ﻟﺬﯾﺬ و ﻏﲑﻟﺬﯾﺬ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻤﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺰ ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و

ﻋﺴﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﺼﻔﯽ و ﻏﲑﻣﺼﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺴﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻏﲑﻣﺼﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﺷﲑ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻐﲑ و ﻏﲑﻣﺘﻐﲑ ﺑﺎﺷﺪو ﺷﲑ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺘﻐﲑ ﻧﺒﻮد .و آب اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﺳﻦ و ﻏﲑآﺳﻦ ﺑﻮد و آب ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺰ ﻏﲑ آﺳﻦ ﻧﺒﻮد.

دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ در دوزخ ﻣﺮ دوزﺧﯿﺎن را ﺑﺎزاء اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺟﻮی ﭼﻬﺎرﺟﻮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ :ﺣﻤﯿﻢ و ﻏﺴﻠﲔ و ﻗﻄﺮان و ﻣﻬﻞ:
و ﺗﻠﮏاﻻﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس و ﻣﺎ ﯾﻌﻘﻠﻬﺎ اﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺎن درﺧﺖ زﻗﻮم ﮐﻪ در دوزﺧﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ درﺧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﻮﺷﮑﯽ و در ﻫﺮ درﺟﻪ از درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺎﺧﯽ دارد و ﻫﺮ راﺣﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﮐﺲ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﲑﺳﺪ از آن ﺷﺎخ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﺷﮏ وﯾﺴﺖ و آن درﺧﺖ
ﻋﻘﻠﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﯽ از درﺧﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻨﺪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ و از ﮐﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎن

ﻧﺒﺎﺷﺪ .و درﺧﺖ زﻗﻮم درﺧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻫﺮ درﮐﻪ از درﮐﺎت دوزخ ﺷﺎﺧﯽ دارد و ﻫﺮ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﺮﮐﺲ رﺳﺪ از اﻫﻞ دوزخ از آن ﺷﺎخ درﺧﺖ زﻗﻮم اﺳﺖ و آن درﺧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﯽ از درﺧﺖ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻨﺪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﯽﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ وی از او در وﺟﻮد آﯾﺪ و از ﮐﺎر
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ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎدان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺛﻤﺮات و ﺑﺎر درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ و زﻗﻮماﻧﺪ ﺗﺎ ازﮐﺪام درﺧﺖ ﺷﺎﺧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺛﻤﺮه

آن ﺷﺎخ ﺑﺘﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺛﻤﺮه درﺧﺖ ﺗﻮ اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭘﺮوردن اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن و ﺑﺰرگ

ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ در وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺘﺪﺑﲑ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻘﻠﺴﺖ و

در آن ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻊ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﯽ ﺑﺮ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ وﺻﻞ ﮐﺮدی ﺑﻠﮑﻪ درﺧﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﻧﺸﺎﻧﺪی و اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪن درﺧﺖ ﯾﮑﻨﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ درﺧﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ دﻫﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ

را ﯾﮑﯽده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﯾﮑﯽﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﯿﺤﺴﺎب ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺘﺪﺑﲑ و

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﻧﯿﮏ از وی در وﺟﻮد آﯾﺪ آن ﺳﺨﻦ ﯾﺎ آن ﻓﻌﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺖ درﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ واز ﺑﺮ آن درﺧﺖ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪان راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ وی رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ و آﻧﭽﻪ

ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﯽ دان.

ﻓﺼﻞ
درﺑﯿﺎن ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺮار و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻋﻠﻮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه و در ﺣﺠﺎﺑﻨﺪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن از

اﯾﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﲑﺳﺪ ﺟﻤﺎل اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮ اﻏﯿﺎر در ﺧﯿﺎم اﺳﺖ و روی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﺣﻮر ﻣﻘﺼﻮرات

ﻓﯽاﻟﺨﯿﺎم و ﭘﯿﺶ از ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﺲ و ﺧﯿﺎل را ﺑﺎﺳﺮار و

ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ راه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﻟﻢ ﯾﻄﻤﺜﻬﻦ اﻧﺲ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﻻﺟﺎن از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ از اﺑﮑﺎر ﻣﺮدان

و اﻫﻞ ﮐﻤﺎل را ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻠﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﯾﺸﺎن رﺳﻨﺪ اﯾﺸﺎن را

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﮑﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻟﺬﺗﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎر اول ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی ﺻﺪﺑﺎر ﺗﺄﻣﻞ و

ﻧﻈﺮﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺳﺮ ﻧﻮی و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎزه روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰ و ﺧﻮﺑﱰ از اول و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ را ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ و

ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل او دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه وی روی ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻟﺬت دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻟﺬت زﯾﺎده ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﭽﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﮔﺮ راﺣﺘﺴﺖ ﺑﻬﱰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﱰ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﺴﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد از ﺟﻬﺖ
آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻏﺮض ﻣﺎ از اﯾﻨﻬﺎ دراﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد.
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ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی او زﯾﺎده ﺑﻮد ﻣﻘﺎم او در درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .ﻫﯿﭽﮑﺲ را از اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در اﯾﻦ ﺧﻼف

ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻘﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﺎوﯾﺪ

در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪد و در آن ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ

راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺸﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺲ رﺳﺪ از ﻣﺪرﮐﺎت ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ رﺳﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﺎت دری ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ وی از درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ :و اﻣﺎﻣﻦﺧﺎف ﻣﻘﺎم رﺑﻪ و ﻧﻬﯽاﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦاﻟﻬﻮی ﻓﺎناﻟﺠﻨﺔ ﻫﯽاﻟﻤﺄوی

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻋﺬاب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺪﺑﺮان اﻣﻮر در ﺑﺮازخ ﻋﻠﻮی ﻫﻔﺖ ﮐﻮﮐﺒﻨﺪ ﮐﻪ در دوازده ﺑﺮج ﺳﲑ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻔﺖ و دوازده ﻧﻮزده ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ و ﻣﺒﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻧﻮزده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻠﻮی ﻧﻮزده دﯾﮕﺮﻧﺪ در ﺑﺮازخ ﺳﻔﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻗﻮای ﻧﺒﺎﺗﯽ و دوازده ﻗﻮای

ﺣﯿﻮاﻧﯽاﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﺗﯽ :ﻏﺎذﯾﻪ و ﻧﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺘﻮﻟﺪه و ﺟﺎذﺑﻪ و ﻣﺎﺳﮑﻪ و ﻫﺎﺿﻤﻪ و داﻓﻌﻪاﻧﺪ.
و ﺣﯿﻮاﻧﯽ :ﭘﻨﺞ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﺞ ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻦ و دو ﻗﻮت ﺗﺤﺮﯾﮑﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺟﺬب و ﯾﮑﯽ دﻓﻊ.
و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ در ﺳﺠﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺒﻮﺳﻨﺪ اﺳﲑ ﺗﺄﺛﲑ اﯾﻦ ﻧﻮزده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻠﻮی و ﻧﻮزده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﻠﯽاﻧﺪ و اﮔﺮ در
ﻫﻤﲔ ﻣﻘﺎم از دﻧﯿﺎ ﺑﲑون روﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت» :ﮐﻤﺎ ﺗﻌﯿﺸﻮن ﺗﻤﻮﺗﻮن وﮐﻤﺎ ﺗﻤﻮﺗﻮن ﺗﺒﻌﺜﻮن« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﺎت

ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﺛﺮی از آﺛﺎر اﯾﻦ دو ﻧﻮزده ﺑﺎ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن اﺛﺮ او را ﻣﻌﺬب دارد وﻧﻤﻮدار اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در آﺧﺮت

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاب اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻨﻮم أﺧﻮاﻟﻤﻮت« و اﮔﺮ در ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺰل از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﮕﺬرد و
ﻟﻮح ﺧﻮد را از آﺛﺎر ﻣﺪﺑﺮان ﭘﺎک ﺑﺸﻮﯾﺪ ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ازﻋﺬاب رﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب
در ﺑﯿﺎن ﺻﺤﺎﯾﻒ اﻋﻤﺎل وﮐﺮاماﻟﮑﺎﺗﺒﲔ و ﻧﺰول ﻣﻠﺌﮑﻪ و ﺷﯿﺎﻃﲔ ﺑﺮ ﻧﯿﮑﺎن و ﺑﺪان
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ در ﮐﻮن اﺻﻮات و ﺣﺮﮐﺎﺗﻨﺪ از ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت ﺑﯽﻧﺼﯿﺐاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﮑﻮن ﮐﺘﺎﺑﺖ و

ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪاﻧﮏ ﻫﺮ ﻗﻮﱃ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ از آن ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ اﺛﺮی ﺑﺎ وی

ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ آن اﺛﺮ از ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ را ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ از آن اﺛﺮ در وی
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ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯿﮕﺮدد و اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﻮدی ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ آﻣﻮﺧﺖ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺎﻗﺼﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯽ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ را اﻫﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻼﯾﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﻫﻞ داﻧﺶ
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰول ﻣﻠﺌﮑﻪ و ﺷﯿﺎﻃﲔ.

و رﺳﻮل ﻋﻠﯿﻪاﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﮑﻨﺪ از آن ﺣﺴﻨﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ در وﺟﻮد آﯾﺪﮐﻪ او را ﻣﺜﺎب دارد و

ﻫﺮﮐﻪ ﺳﯿﺌﮥ ﺑﮑﻨﺪ از آن ﺳﯿﺌﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪﮐﻪ او را ﻣﻌﺬب دارد و در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ :اناﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎاﻟﻠﻪ

ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﻤﻠﺌﮑﺔ اﻻﺗﺨﺎﻓﻮا وﻻﺗﺤﺰﻧﻮا وأﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔاﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﻢ ﺗﻮﻋﺪون و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﻞاﻧﺒﺌﮑﻢ
ﻋﻠﯽﻣﻦ ﺗﻨﺰلاﻟﺸﯿﺎﻃﲔ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﯽ ﮐﻞ أﻓﺎک أﺛﯿﻢ

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺛﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ از اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺤﻞ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل و ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻗﻮال ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﭼﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪﮐﺘﺎب ﮔﺮدﻧﺪ

وﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﺮاماﻟﮑﺎﺗﺒﲔ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻤﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﯾﻤﲔ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺳﯿﺌﺎت اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :اذﯾﺘﻠﻘﯽاﻟﻤﺘﻠﻘﯿﺎن ﻋﻦاﻟﯿﻤﲔ و ﻋﻦاﻟﺸﻤﺎل ﻗﻌﯿﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت را داﻧﺴﺘﯽ

اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ وﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻣﮑﺘﻮب ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻗﺎری ﻫﻢ ﺧﻮد.

ﻓﺼﻞ
درﺑﯿﺎن وزن اﻋﻤﺎل و ذﮐﺮ ﻣﯿﺰان
ﻓﺎﻣﺎﻣﻦ ﺛﻘﻠﺖ ﻣﻮازﯾﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﯽ ﻋﯿﺸﺔ راﺿﯿﺔ و اﻣﺎﻣﻦ ﺧﻔﺖ ﻣﻮازﯾﻨﻪ ﻓﺄﻣﻪ ﻫﺎوﯾﺔ ﺑﺪاﻧﮑﻪ وﺟﻮد آدﻣﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و

ﻣﻮازﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد آدﻣﯽ ﻣﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی را ﮐﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺰاﻧﺴﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﻣﻮزوﻧﺴﺖ ﭘﺲ
ﻣﻮازﯾﻦ ﻫﺮﮐﻪ ﺛﻘﯿﻞ آﻣﺪ :ﻓﻬﻮ ﻓﯽﻋﯿﺸﺔ راﺿﯿﺔ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻔﯿﻒ آﻣﺪ :ﻓﺎﻣﻪ ﻫﺎوﯾﺔ

اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﻧﯿﮏ را وﻗﺎر و اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﺑﺪ را ﺑﺨﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺎت
اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﺑﺪ ﺗﻐﲑ و اﺿﻄﺮاب و ﺷﮏ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ.
و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾﻘﲔ رﺳﺎﻧﻨﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﺿﺎ و رﺿﺎ ﺧﺎزن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .و ﺷﮏ و ﺗﻔﺮﻗﻪ رﺳﺎﻧﻨﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﺨﻂ و ﺳﺨﻂ ﺧﺎزن

دوزﺧﺴﺖ.

ﺑﺎب
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در ﺑﯿﺎن اﺣﻮال دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻫﻢ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺠﺎب ﻣﺤﺼﻼن و ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻼن و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﻤﻘﺎﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺴﺖ اﯾﺸﺎن را ﺣﺠﺎب ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ در اول و ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و اﮔﺮﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و

ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاز ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺪﺗﯽ در زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﺬاب ﮐﺸﺪ ﺗﺎ
ﺑﻤﺮور روزﮔﺎر دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه و دوﺳﺘﯽ ﻟﺬت وﺷﻬﻮت ﺑﺪﻧﯽ از وی ﭘﺎک ﺷﻮد و ﺗﻘﻮی ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه
ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد.

و اﮔﺮ ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و در آن ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ و
ﺗﻘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ ازﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ از ﺷﺶ ﺣﺎل ﺑﲑون ﻧﺒﺎﺷﺪ :ﯾﺎ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑﺳﺎده و ﺳﺎده :ﭘﺎک
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑﭘﺎک و ﻏﲑ ﺳﺎده :ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ وﮐﺎﻣﻞ :ﯾﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﲑﭘﺎک و ﻧﺎﻗﺺ :ﯾﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ

ﻧﺎﭘﺎک و ﻣﺮاد از ﭘﺎک و ﻧﺎﭘﺎک آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد و ﻣﺮاد ازﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﺺ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و

ﺗﻘﻮی دارد ﺑﮑﻤﺎل دارد ﯾﺎ ﺑﮑﻤﺎل ﻧﺪارد و ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوﺗﺴﺖ ﯾﻌﺮف
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ.

ﺑﺎب
درﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺂن دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎد ﺟﺎﯾﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻬﻤﺎن ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ روﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺎی
را ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ دو ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻣﺪن ﻣﺒﺪأ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﻣﻌﺎد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﺿﺎﻓﺖ ﺑﺂﻣﺪن ﻧﺎﻣﺶ

آﻏﺎز ﺷﺪ اﺿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻓﱳ ﻧﺎﻣﺶ اﻧﺠﺎم.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎدﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺷﻬﻮات اﺳﺖ دوزخ

و درﮐﺎت دوزﺧﺴﺖ .و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮﺳﺴﺖ ﺑﻬﺸﺖ و

درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ و ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﺟﺎی ﻧﻔﻮس اﻃﻔﺎل اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻧﻔﻮس ﮐﺴﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻔﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺷﻬﻮات ﺑﻄﻠﺐ

ﮐﻤﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﺑﯽآﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﮐﻤﺎل ﺑﯽآﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪی
۱۲۲

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪی و آﻟﺖ ﻗﺎﻟﺐ اوﺳﺖ و ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰوﯾﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد و ﺑﺼﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﺪ و

ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻤﻘﺎم ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و درﻫﻤﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻘﺎﻟﺒﯽ

دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮد.

و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و ﺑﺼﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺸﺪ و ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﮕﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :وان ﻣﻨﮑﻢاﻻ واردﻫﺎ ﮐﺎن ﻋﻠﯽرﺑﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﻀﯿﺎ .ﺛﻢ ﻧﻨﺠﯽاﻟﺬﯾﻦ
اﺗﻘﻮا وﻧﺬراﻟﻈﺎﻟﻤﲔ ﻓﯿﻬﺎ ﺟﺜﯿﺎ

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﻮس ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺑﻘﺪر ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﻌﲔ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻨﻔﺲ
ﻓﻠﮏ اول ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻠﮏ دوم ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻞ و ﻋﻘﻞ ﮐﻠﺴﺖ و

ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﺻﺴﺖ و ﺟﻮار ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺎاﯾﺘﻬﺎاﻟﻨﻔﺲاﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﯽ اﱃرﺑﮏ راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ
ﻓﺎدﺧﻠﯽ ﻓﯽﻋﺒﺎدی وادﺧﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ در ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ دوم اﺧﻼق ﺳﯿﻢ ﺗﺠﺮد و اﻧﻘﻄﺎع از دﻧﯿﺎ و از ﻟﺬات و

ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ ﭼﻬﺎرم رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺂﺧﺮت و ﺑﺎدراک ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﮑﻤﺎل
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.

و ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ دوم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓﺖ آﺧﺮت.
ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و در ﻣﺴﺦ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﻮﱃ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﺴﺦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﻋﺒﺎرت از
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﱰ از ﺻﻮرت اول ﺑﮕﲑد ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت اولاﻵﯾﻪ :ﻣﺎﻧﻨﺴﺦ

ﻣﻦآﯾﺔ اوﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄتﺑﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ اوﻣﺜﻠﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ را در اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪ اول
ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮی رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد و
ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد و

ﺻﻮرت ﻣﻠﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺦ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻨﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺴﺦ ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮود ﺻﻮرت اول ﺑﮕﲑد ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ

رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﮕﲑد و ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﲑد و ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و
۱۲۳

ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﮔﲑد و ﻣﺴﺦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و

ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎز از اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﺻﻮرت ﻓﺮود اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﲑد از ﺟﻬﺖ

آﻧﮑﻪ ﺑﺪار آﺧﺮت و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪار آﺧﺮت و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد

ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﺎل

ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ در ﻫﻤﲔ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻘﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ازﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﲑون ﻧﺮود و

ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرت ﻣﻠﮑﯽ ﮔﲑد
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ ﺣﺸﺮ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﺑﻌﺚ ﺷﻮد و داﻧﺴﱳ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪاﻧﺴﱳ

ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
اول -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﺪام

ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺪام ﺻﻔﺖ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت آن ﺻﻔﺖ ﺣﺸﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ

ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺣﺸﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺻﻔﺖ ﺟﻬﻞ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻫﻠﯽ

ﺣﺸﺮ ﺷﻮد و در ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ و ﺗﻘﻮی و ﻓﺴﻖ و ﺳﺨﺎ و ﺑﺨﻞ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻤﺎﺗﻌﯿﺸﻮن ﺗﻤﻮﺗﻮن و
ﮐﻤﺎ ﺗﻤﻮﺗﻮن ﺗﺒﻌﺜﻮن« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻤﺮء ﻋﻠﯽﻣﺎ ﻋﺎش ﻋﻠﯿﻪ و ﺗﺤﺸﺮﻋﻠﯽﻣﺎ ﻣﺎتﻋﻠﯿﻪ«.
دوم – آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮد و در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻤﺎ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﮐﺪام ﺣﺸﺮ ﺷﻮد؟ ﺑﺪاﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ از او ﻋﺎﻟﻤﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺸﺮ ﺷﻮد از ﺟﻬﺖ

آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﱳ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﭽﯿﺰﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﺟﺬب .ﻣﯿﻞ ﺻﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺟﺬب

ﺻﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻠﺴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺎل او زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺟﺬب او ﻫﻢ زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﻨﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺷﻔﯿﻊ اﺳﺖ و ﺷﻔﯿﻊ ﺟﺬب ﭼﯿﺰی ﮐﺮدن و ﭼﯿﺰی را
ﺑﺨﻮد ﮐﺸﯿﺪﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﺻﻔﺖ ﺟﺰو اﺳﺖ و ﺟﺬب ﺻﻔﺖ ﮐﻞ و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ﻣﺼﺮع :ﺑﺴﻮی ﮐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺰا.
و اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ داﻧﺴﺘﯽ در ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ و ﺳﺨﺎ و ﺑﺨﻞ و ﺗﻘﻮی و ﻓﺴﻖ ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯽدان.
ﺳﯿﻢ -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﺟﻤﻊ آﯾﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﻮس ﺑﻘﺎﻟﺒﺴﺖ و ﭼﻮن ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ﺟﻤﻠﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﱪد .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ
۱۲۴

ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﻨﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در آﺧﺮت ﻋﺎﻟﻢ اﻓﻼک و اﻧﺠﻤﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ در اول و آﺧﺮ ﯾﮑﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر

آﻣﺪن در اول ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزﮔﺸﱳ در آﺧﺮﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﱳ

ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺟﺰوی در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد

ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ ﺑﺎزﮔﺮدد و اﮔﺮﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ رود ﺗﺎ

ﺻﻔﺖ ﮐﺪام ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت آن ﺣﯿﻮان ﺣﺸﺮ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﱰ و ﮔﺎو و ﺳﮓ وﮔﺮﺑﻪ و اﻣﺜﺎل

اﯾﻦ اﻣﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮوﻧﮕﺬارد و در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻗﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻘﺪر ﮔﻨﺎه ﻋﺬاب ﮐﺸﺪ
و ﺑﻘﺪر ﮔﻨﺎه ﻋﺬاب ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﮐﻠﻤﺎﻧﻀﺠﺖ ﺟﻠﻮدﻫﻢ ﺑﺪﻟﻨﺎﻫﻢ ﺟﻠﻮدا ﻏﲑﻫﺎ ﻟﯿﺬوﻗﻮااﻟﻌﺬاب آﻧﮕﺎه ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن آﯾﺪ.

ﺑﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮو ﮔﺬرد و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺣﺸﺮ ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻻﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ

اﺑﻮاباﻟﺴﻤﺎء وﻻﯾﺪﺧﻠﻮناﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﯽ ﯾﻠﺞاﻟﺠﻤﻞ ﻓﯽ ﺳﻢاﻟﺨﯿﺎط

و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﻢ ﻓﺮو ﮔﺬرد و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺟﻤﺎدات ﺣﺸﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ و
ﻧﺴﺦ از ﺟﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺴﺎن رﺳﺪ ﭘﺲ در ﻣﺴﺦ از اﻧﺴﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻤﺎد رﺳﺪو ﺑﻘﺪر ﮔﻨﺎه ﻋﺬاب ﮐﺸﺪ و

ﺑﻘﺪر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﺎه ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﺪ و ﮐﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ

ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪد و اﮔﺮﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و ازﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت آﯾﺪ و از ﻧﺒﺎت
ﺑﺠﻤﺎد رﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﮑﺒﺎر و دوﺑﺎر و دهﺑﺎر و ﺻﺪﺑﺎر ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎد دارد
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ وﺣﺪت دوﻗﺴﻤﻨﺪ :اﺻﺤﺎب ﻧﺎر و اﺻﺤﺎب ﻧﻮر و ﺑﺎز اﺻﺤﺎب ﻧﺎر دوﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس و ﺑﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﺪای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻻ وﺟﻮد ﺧﯿﺎﱃ و ﻋﮑﺴﯽ و ﻇﻠﯽ و

ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب و آب و ﻣﺮآت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﮑﺲ و ﻇﻞ و ﺧﯿﺎل را ﻣﻌﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻫﻢ دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺑﻐﲑ از
او ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻫﻢ دارد ﻇﺎﻫﺮ او را ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از

ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ او را اﻣﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺎﻟﻢ ارواﺣﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎﻣﺴﺖ و ﻫﺮ

دو ﺑﻬﻤﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ دو از ﻧﻘﺼﺎن ﺑﮑﻤﺎل ﻣﲑوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺎک ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﮑﻤﺎل ﻣﲑﺳﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺨﺎک ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃاﺻﻠﻪ«.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح آدﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و

اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮدو از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺨﺎک

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﮑﺒﺎر و دوﺑﺎر و ﺳﻪ ﺑﺎر اﱃﻣﺎﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻨﻬﺎﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ وﻓﯿﻬﺎ ﻧﻌﯿﺪﮐﻢ وﻣﻨﻬﺎ
ﻧﺨﺮﺟﮑﻢ ﺗﺎرة اﺧﺮی .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ارواﺣﻨﺪ ﻫﺮدو ﺑﺎﻫﻢاﻧﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن

ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و درﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ و ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﻨﺪ و ﭼﻮن

ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ و ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد و روح ﺑﻄﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﺑﺎزﮔﺮددﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺧﺎک و

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎک اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن ﺧﺎک زﯾﺪ و ﺧﺎک ﻋﻤﺮو ﺗﻔﺎوت
ﻧﺒﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺧﺎک ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎک اﯾﺸﺎن و ﺧﺎک ﺣﯿﻮان و ﻧﺒﺎت ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ

ﻧﻮﺑﺖ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺻﺪﺑﺎرﮐﻮزه را از درﯾﺎ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺪرﯾﺎ رﯾﺰﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آن آب را
ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﮐﻮزه آﯾﺪ :ﺑﯿﺖ:

ﺑﻮدوﻧﺎﺑﻮد ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آﺑﺴﺖ ﻫﻤﯽ

ﮐﻪ ز درﯾﺎ ﺑﮑﻨﺎر آﻣﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎ ﺷﺪ

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺟﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯽ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ اﻣﺎ از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از اﺗﺼﺎل ﻫﺮدو

ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز آن اﺗﺼﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻓﱰاق ﻣﺒﺪل ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ

ﯾﮏ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ روح ﺑﮑﻞ ﺧﻮد و ﺟﺴﻢ ﺑﮑﻞ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽ ﯾﺮﺟﻊ اﱃاﺻﻠﻪ«
ﭘﺲ ﻣﻌﺎد روح اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺷﺪ و ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ارواح اﻣﺘﯿﺎز و ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ

و در ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﻫﻢ اﻣﺘﯿﺎز و ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭼﺮاﻏﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
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ﻣﺸﮑﺎت ﯾﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﮔﻮی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎﺑﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺑﻤﻐﺮب ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺤﺪود و

ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﺳﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در روزن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب

ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺳﺘﻮا و ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺴﺖ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮاب ﻣﯿﺸﻮد و در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﯿﮕﺮدد ﭘﺲ روح آدﻣﯽ را ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻗﺎﻟﺐ آدﻣﯽ را ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﺨﺎک ﻣﯿﺸﻮد.

ای دروﯾﺶ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ و آن ﻧﻮر را ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ آن ﻧﻮر

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده ﺑﺮﯾﮏ ﺣﺎل و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر دارد
و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد دارد .از ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺨﺎک ﻣﲑوﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی

از اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ درﯾﭽﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر از آن درﯾﭽﻪ ﺳﺮ ﺑﲑون ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻫﺮ درﯾﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﲑون ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺼﻔﺘﯽ ﻣﻮﺻﻮف وﺑﺎﺳﻤﯽ ﻣﻨﺴﻮب و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ

ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺼﻔﺘﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد و ﺑﺎﺳﻤﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدد ﺑﺎز ﭼﻮن آن ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺮدد آن ﺻﻔﺖ و آن اﺳﻢ

ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﺂن ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﺎن اﺳﻢ ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدد از روی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ

از روی ﺗﻨﺎﺳﺦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺼﻔﺖ ﻋﺪل ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد و ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎدﱃ ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺼﻔﺖ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﺻﻮف ﺷﻮد و

ﺑﺎﺳﻢ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدد و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان«.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﻧﻮر.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﻮر ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﭼﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮد از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻮر آﻧﺴﺖ

ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﺎة را ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﯾﮑﺪرﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ده درﯾﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ده درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ و

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر ﻫﯿﭻ ﮐﺜﺮت و اﺟﺰا ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ از ده درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﺧﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ.

ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ او را ده ﺷﺎخ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻇﻬﺎر ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ او را ﯾﮏ

ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﺎة را ده درﯾﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ را اﺳﺘﻮارﮐﻨﺪ و اﮔﺮدرﺧﺖ را ده ﺷﺎخ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ را ﺑﱪﻧﺪ ﻗﻮت
ﺟﻤﻠﻪ در آن ﯾﮏ ﺷﺎخ ﺑﻮد و ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻠﻪ در آن ﯾﮑﺪرﯾﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯿﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ درﯾﭽﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ درﯾﭽﻪ
اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺳﺮ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﲑون ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ درﯾﭽﻬﺎاﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺳﺮ از آن

درﯾﭽﻬﺎ ﺑﲑون ﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻇﻬﻮر
ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد .و اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎدران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪرت و ﻇﻬﻮر آﻧﭽﻨﺎن
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ﺑﻘﻮت ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ در ﻋﺎﻟﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﯾﺎ وﺑﺎی ﻋﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ

ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪد روح ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد وﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﮐﺲ ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﯾﺪ و
آن ﯾﮏ ﮐﺲ ﯾﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ از ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪی از ﭘﯿﻐﻤﱪان ﺑﺰرگ ﯾﺎ وﻟﯿﯽ ازاوﻟﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و

ﻗﺪرت ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد وﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﮐﺲ ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﯾﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ دان ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺲ ﻗﺎدر

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و آن ﻣﺪت را ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﺼﺪﺳﺎل و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻔﺘﻬﺰار

ﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﻣﺮاد اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ را ﯾﮏ روح اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮏ روح زﻧﺪهاﻧﺪ و ﺟﺴﻢ

و روح ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ذات ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ

ﻣﺤﺎل ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺴﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ و اﮔﺮ ﻗﺪرﺗﺴﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺴﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و

ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ

زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﯿﺰ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻧﭽﯿﺰ از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ درﻧﮕﺬرد اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ

دﯾﮕﺮی ﺑﺪان ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﺪ زﯾﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ازاﯾﻨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ از

ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده

و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻫﺰار ﺟﺰو ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺰار ﺟﺰو ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن زﯾﺎده و

ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺪارد و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت اﯾﻨﭽﻨﲔ ﻣﯽدان .اﻣﺎ اﺟﺰا ﺑﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎزﮐﻞ ﺑﮑﻞ اﺟﺰا ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﺮﮐﻪ را دو ﺟﺰو ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ اوﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂﻧﮑﻪ او را ﯾﮏ ﺟﺰو ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺰا ﺑﮑﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﭼﻮن ﮐﻞ درﮔﺬرد ﺑﺎز ﻋﻠﻢ وی در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻘﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد

ﺧﻮد از آن ﻋﻠﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﲑﻧﺪ.

و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻠﯽ دارﻧﺪ و اﺟﺰا دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺟﺰا ﺑﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪد و ازﮐﻞ ﺑﮑﻞ اﺟﺰای

ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﮐﻠﯽ دارﻧﺪﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ ﮐﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮده

اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﮐﻞ ﺷﯿﯽ ﻫﺎﻟﮏ اﻻوﺟﻬﻪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن وﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ
ذواﻟﺠﻼل واﻻﮐﺮام

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و

آن ﻣﻘﺪارﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و ﻣﺘﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ و ﺻﻮرت ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و

ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺎت ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ده اﻧﺴﺎن داﻧﺎﺳﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ده اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ
در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن داﻧﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و
ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد و در ﻗﺎدر و ﺳﺨﯽ و ﺑﺨﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ درﮔﺬرد
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دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﻗﻔﺎی وی اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎﭼﻮن وی ﻗﺪم ﺑﺮدارد وی ﻗﺪم ﺑﺠﺎی وی ﻧﻬﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ

ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺧﺪای ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ.

ای دروﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎرس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در ﻓﺎرس ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ در وﻻﯾﺖ ﻓﺎرس ﻧﺒﺎﺷﺪ در

ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻋﺠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ درﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻮاﻫﺮ را آﻣﺪن و رﻓﱳ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻋﺮاض را
آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻫﺴﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮدو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺟﻮﻫﺮ

اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮض و ﺟﻮﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ دارد :ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ .ﺟﺴﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺴﺖ و روح از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﮐﻪ

ﺧﻠﻘﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮی ﻧﺸﻮد و روح ﮐﻪ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد ﭘﺲ روح را از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻌﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﱳ و آﻣﺪن

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ روح را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و ﺟﺴﻢ و روح ﻣﺮاﺗﺐ دارﻧﺪ و در ﻣﺮاﺗﺐ
ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻞ داﯾﺮه ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
و ﻋﺮض ﻧﯿﺰ دو ﻋﺎﻟﻢ دارد :ﻗﻮت و ﻓﻌﻞ ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﻮد وﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻋﺮض را آﻣﺪن از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻌﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ و رﻓﱳ از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻌﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ ﻋﺮض را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ .از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎز از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﻣﲑود.

ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ آﻣﺪ :ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ و ﻗﻮت و ﻓﻌﻞ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و روح ﻫﻢ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد

و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل روح اﺳﺖ و اﯾﻦ روح ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ ﺷﲑ ﺗﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﲔ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت

و ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ و دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و روح را ﻫﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮراﻧﯽ و ﻋﻠﻮی و آﺧﺮت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻣﺤﺮک ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ اﻋﺮاض

را ﺧﻠﻖ ﺧﺪای ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ از اﻫﻞ اﻟﺤﺎد و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﻮع را ﯾﮏ وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ

ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ از اﻫﻞ وﺣﺪت.

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺟﺴﻢ و روﺣﺴﺖ و ﺧﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ
داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ روح ﻧﻤﯿﺸﻮد و روح ﺟﺴﻢ ﻧﻤﯿﮕﺮدد ﭘﺲ ﺟﺴﻢ و روح را در آﻣﺪن و رﻓﱳ از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻌﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم ﺟﺴﻢ و روح را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﻋﺮاض را ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ؟ ای دروﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ
ﻋﺎﻟﻢ اﺷﮑﺎل و ﺻﻮرﺗﺴﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل و ﺻﻮر اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ

اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ را اﺷﮑﺎل و ﺻﻮر و ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دارد و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﻋﺎﻟﻤﯿﺴﺖ
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ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﺑﯽﺻﻮرت و ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺑﯽﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﯽﺻﻔﺎت و اﺳﺎﻣﯽ.
ﻏﺮض ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻮاﻫﺮﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﻋﺎﻟﻢ ارواﺣﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﺮاض آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ازﯾﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﯽاﻋﺮاض و اﻋﺮاض ﺑﯽﺟﻮاﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻋﺮاض ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺠﻮاﻫﺮﻧﺪ و ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺮاﺗﺐ دارﻧﺪ و در
ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد داﺋﻢ در ﺳﲑ و ﺳﻔﺮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺮاض ﻣﻌﲔ دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ درﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺮﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﻋﺮﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻤﺤﻮاﻟﻠﻪ ﻣﺎﯾﺸﺎء وﯾﺜﺒﺖ وﻋﻨﺪه اماﻟﮑﺘﺎب
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮض ﮐﻪ ازﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﱳ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ

زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاض را دو ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ از ﻗﻮت ﺑﻔﻌﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز از
ﻓﻌﻞ ﺑﻘﻮت ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺰﯾﺰﻧﺪ ازﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ درﮔﺬرﻧﺪ اﻣﮑﺎن

ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮑﺴﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﻧﻘﻞ اﻋﺮاض ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯽﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﻋﺮاض
ﺑﯽوﺟﻮد ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﭘﺲ ﺗﺎ ﻋﺰﯾﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺰ ازﯾﻦ

ﻣﺮﺗﺒﻪ درﮔﺬرد ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰ از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ اول ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﻮر اﮔﺮ از ده درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ و ﻋﻠﻢ و
ﻗﺪرت ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﮐﺮدﻧﺪ :ای دروﯾﺶ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن در روﺣﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم را

ﯾﮏ روﺣﺴﺖ و روح ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ و آﻣﺪن و رﻓﱳ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ روح را درﯾﭽﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و درﯾﭽﻬﺎ وﻗﺘﯽ

ﺑﺴﯿﺎر و وﻗﺘﯽ اﻧﺪک ﺑﻮد و ﭼﻮن از ده درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﻘﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻋﻠﻢ
و ﻗﺪرت و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت اﻋﺮاﺿﻨﺪ و از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻤﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد ﭘﺲ ﻋﻠﻢ و

ﻗﺪرت ﮐﺴﯽ ﺑﮑﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻠﻢ و ﻗﺪرت ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ داﻧﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺗﻘﻮی و ﻃﻬﺎرت ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﻔﺎت روح ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﺟﺴﻢ ﻋﺰﯾﺰ .اﮔﺮ

ﺻﻔﺎت روح ﻋﺰﯾﺰاﻧﺪ روح را آﻣﺪن و رﻓﱳ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺻﻔﺎت روح را ﻫﻢ آﻣﺪن و رﻓﱳ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روح ﺳﺮ از
درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﮕﺎه درﯾﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﻮی ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻇﻬﻮر ﻧﻮر در آن درﯾﭽﻪ زﯾﺎده از درﯾﭽﻪﻫﺎی

دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰﻧﺪ ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺰ درﮔﺬرد ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰ از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﯽﻫﯿﭻ

ﺷﮏ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی و ﻗﺪرت و ﻃﻬﺎرت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰﻧﺪ ﻧﻪ ﺻﻔﺎت روح ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﺴﻢ ﻋﺰﯾﺰ
ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ.

۱۳۰

ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺗﻘﻮی و ﻃﻬﺎرت ﺻﻔﺎت ﻋﺰﯾﺰﻧﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﮑﺜﺮت

و ﻗﻠﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی وﮐﻢ و زﯾﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻼ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮده ﻣﺴﻬﻞ ﺻﻔﺮا اﺳﺖ و دو و

دو ﭼﻬﺎرﺳﺖ و ﺧﺪا ﯾﮑﯿﺴﺖ آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﺻﺪﮐﺲ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻋﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ازﯾﻦ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻢ

ﻧﺸﻮد و ﺑﺴﺒﺐ داﻧﺴﱳ ﻏﲑ ﺿﻌﻔﯽ در ﻋﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎ ﺻﺪﮐﺲ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮده ﻣﺴﻬﻞ ﺻﻔﺮا

اﺳﺖ و دو و دو ﭼﻬﺎرﺳﺖ و ﺧﺪا ﯾﮑﯿﺴﺖ اﮔﺮ آن ﺻﺪ ﺑﻤﲑﻧﺪ و ﻋﺰﯾﺰ در ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﺷﮑﯽ ﻋﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ازﯾﻨﭽﻪ

ﻫﺴﺖ زﯾﺎده ﻧﺸﻮد و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮدن اﯾﺸﺎن ﻗﻮﺗﯽ در ﻋﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان.

ﻏﺮض از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻫﺮ را آﻣﺪن و رﻓﱳ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻫﺴﺖ از ﻗﻮت ﺑﻔﻌﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز از ﻓﻌﻞ
ﺑﻘﻮت ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻗﻮت و ﻓﻌﻞ را ﺑﻌﻀﯽ دو درﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮس و ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﻌﻀﯽ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻏﯿﺐ
و ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺎدت و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت و ﺑﯽﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ
و ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت و ﺗﻘﺎﺑﻠﺴﺖ و داﺋﻢ ﮐﺎروان در ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ درﻣﯽآﯾﻨﺪ

و از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺪر ﻣﲑوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ درﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﲑون ﻣﲑوﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮ ﻣﻮی ﺗﻔﺎوت
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎروان ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﲑﺳﻨﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﲑﻧﺪ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﻗﺮﯾﺐ و

ﯾﮑﯽ را ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﮑﯽ را ﮔﺮگ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﮑﯽ را ﺧﻮب و ﯾﮑﯽ را زﺷﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﭼﻮن ﺑﺎز ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻗﻮت ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﻻﺟﺮم ﻗﺮب ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻋﻮن

ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﮔﺮگ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺬرو ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻏﺮض آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺮاض ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﲑوﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ
ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻤﺤﻮاﻟﻠﻪ ﻣﺎﯾﺸﺎء وﯾﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه اماﻟﮑﺘﺎب

ای دروﯾﺶ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎک اماﻟﮑﺘﺎب اﺳﺖ و اﺟﺴﺎم ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و اﻋﺮاض اﻋﺮاب ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﻧﻘﻼب

و اﺧﺘﻼف در اﻋﺮاض اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﺴﺮ ﻣﻮی اﻣﮑﺎن زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺪارد آن ﻣﻘﺪار ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺑﺪل.
ای دروﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺪﺧﺪای ﯾﮏ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽدان و ﺧﻮاﺟﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﻧﯽ از ﺳﻔﺮه ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﯾﮑﯽ

از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﻬﺪ و ﯾﮑﯽ ﻧﺎن از ﺗﻨﻮر ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﮑﯽ در ﺗﻨﻮر ﺑﻨﺪد و ﯾﮑﯽ

ﺧﻤﲑ ﺑﺴﺮﮐﺎر آرد و ﯾﮑﯽ ﺧﻤﲑﮔﲑد و ﯾﮑﯽ آرد از آﺳﯿﺎ آرد و ﯾﮑﯽ ﮔﻨﺪم درود و ﯾﮑﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎرد و در ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﻫﺮﯾﮏ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻣﺎده و ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻗﻔﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭼﻮن

آن ﯾﮑﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺎی وی ﻧﻬﺎد ﭼﻮن ﺣﺎل ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺮه ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻮر ﻫﺮﮔﺰ

ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد و آﺳﯿﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد و ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﮐﻪ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺧﻮاﺟﻪ را داﻧﺴﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ را ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺘﺪﺑﲑ و اﺧﺘﯿﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺧﻮد ﭼﻨﲔ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﲑوﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﯿﺰاﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﲑود ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﱪد

ﮐﻪ ﻣﮕﺮﮐﺎری از ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻐﺎﯾﺖ دور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ روز ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪﮐﻪ
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اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﯽ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﻨﲔ ﻧﺸﻮد.
ای دروﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺲ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺲ دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪ و روﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﭼﻨﲔ
ﮔﻤﺎن ﻣﯿﱪدﻧﺪﮐﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ از ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺰﺑﺎن
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺪت ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎدﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﱳ زﺑﺎن را ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺪرون رﺳﺪ ﻗﺮار ﮐﺎرﻫﺎ و

اﻧﺪﯾﺸﻪ درﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ای دروﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮﻣﯽ آرد ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﻣﻮج ﭼﻨﺪ ﺑﻮد و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ
ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﯿﺖ:
ﺑﯿﮏﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﮏﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﮑﺪم

دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯿﺸﻮد اﺣﻮال ﻋﺎﻟﻢ

ﻓﺼﻞ
درﺑﯿﺎن ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ دوزخ دوزخ ﺻﻔﺎت و اﺧﻼق ﺑﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ دوزخ ﺟﻬﻞ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ و

ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻠﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و آزادی اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ درﮐﺎت دوزخ دو اﺳﺖ ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﺒﺎﺷﺪ دوم آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ دو اﺳﺖ ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ

دوم آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ درﮐﺎت دوزخ ﻫﻔﺘﺴﺖ :ﻣﺮض و ﺧﻮف و ﺑﯿﭽﯿﺰی از آﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻻﺑﺪ اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﻼق ﺑﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪاﺧﻼﻗﺎن اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ

درﮐﺎت دوزﺧﺴﺖ و ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﻣﺎﻟﮑﺎن دوزﺧﻨﺪ .و درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺸﺘﺴﺖ :ﺻﺤﺖ و اﻣﻦ ﺑﻮدن و داﺷﱳ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻻﺑﺪ اﺳﺖ و ﺗﺮک ﻃﻠﺐ و آزادی از ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﯿﮏ اﺧﻼﻗﺎن .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ
ﭼﯿﺰ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ و رﺿﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺧﺎزﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ را داﻧﺴﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻏﺮض ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد

را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻏﻢ ﻓﻀﻮﻻت و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ و آﺳﻮده

ﮔﺮدد و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﻼماﻟﻤﺮء ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺎﻻﯾﻌﻨﯿﻪ«.

ای دروﯾﺶ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد را داﻧﺴﺖ و دﻧﯿﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﻣﺖ او آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﻮن
او را ﺻﺤﺖ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮت ﯾﮑﺮوزه و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ داﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎی وی ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺎن داﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ

دﻧﯿﺎ از آن وﯾﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻣﻦاﺻﺒﺢ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻓﯽﺑﺪﻧﻪ آﻣﻨﺎ ﻓﯽﺳﺮﺑﻪ ﻋﻨﺪه ﻗﻮت ﯾﻮﻣﻪ ﻓﮑﺄﻧﻤﺎ ﺣﯿﺰت ﻟﻪاﻟﺪﻧﯿﺎ
ﺑﺤﺬا ﻓﲑﻫﺎ« .و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :رﺑﺎﻋﯽ:

۱۳۲

وز ﺑﻬﺮ ﻧﺸﺴﱳ آﺷﯿﺎﻧﯽ دارد

در دﻫﺮ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﺎﻧﯽ دارد

ﮔﻮ ﺷﺎدﺑﺰی ﮐﻪ ﺧﻮشﺟﻬﺎﻧﯽ دارد

ﻧﻪ ﺧﺎدم ﮐﺲ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺨﺪوم ﮐﺴﯽ

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻐﺎﯾﺖ واﺿﺢ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ازﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺗﻨﮕﻨﺎی
ﻃﺒﯿﻌﺘﺴﺖ ﺑﺎ وی از آﺧﺮﮐﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮔﻔﱳ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻏﺬای وی
ﺧﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎوی ﮔﻔﱳ ﮐﻪ ﺑﲑون ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاخ و روﺷﻨﺴﺖ و در وی ﺟﻮﯾﻬﺎ از

ﺷﲑ رواﻧﺴﺖ و ﺷﲑ ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻟﻄﯿﻒ وﮔﻮارﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد از آن وادی درﮔﺬرد و

ﺑﺎﯾﻨﻤﻘﺎم رﺳﺪ و ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺷﲑ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ رﺿﯿﻊ ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﲑ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ

ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در وی ﻏﺬاﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻃﻌﺎﻣﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺪﮐﻪ ﻣﻘﺎم

ﺑﻠﻮغ و ﺣﺮﯾﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺲ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﻧﺴﺖ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﭼﻮن
ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ اﻧﮑﺎر آﻧﻤﻘﺎم ﮐﻨﺪ و اﻫﻞ آﻧﻤﻘﺎم را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮑﻔﺮ و اﻟﺤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪان ای دروﯾﺶ ﮐﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻃﻠﺐ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﺮص و

ﻃﻤﻊ و ﺷﺮک و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﱳ ﺧﺪای دوزﺧﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ دوزﺧﺴﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺗﺮک ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و
رﺿﺎ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻮ ﺗﺮک ﻣﺎل و ﺟﺎه ﺑﮕﻮی و ﺧﻮد را
ﺑﻘﻨﺎﻋﺖ و رﺿﺎ و ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺒﻬﺸﺖ رﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﺴﺖ ﺧﻮد

ﻓﻬﻮاﻟﻤﺮاد و اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﺮا ﺑﺒﻬﺸﺖ رﺳﺎﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﺎﻣﺎﻣﻦﻃﻐﯽ وآﺛﺮاﻟﺤﯿﻮةاﻟﺪﻧﯿﺎ

ﻓﺎناﻟﺠﺤﯿﻢ ﻫﯽاﻟﻤﺄوی .و اﻣﺎﻣﻦ ﺧﺎف ﻣﻘﺎمرﺑﻪ و ﻧﻬﯽاﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦاﻟﻬﻮی ﻓﺎناﻟﺠﻨﺔ ﻫﯽاﻟﻤﺄوی.
ای دروﯾﺶ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺎﺋﯽ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﮐﺲ ﻃﺮﯾﻘﯽ دارﻧﺪ و آن ﻃﺮﯾﻖ را ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ
ﻧﻔﯽ ﻃﺮﯾﻖ از آن دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﮔﲑم ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ در

آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﺑﻐﺎﯾﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ داﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮو ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑت ﺑﺎش ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑت
را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺪ ﻧﺮﺳﺪ و ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑت ﻫﺮﮔﺰ ازﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ؟

داﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺪی ﻣﮑﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ و ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺪﻣﺨﻮاه و ﻫﻤﻪﮐﺲ را ﻧﯿﮏ ﺧﻮاه ﮐﻪ

ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺴﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اول ﺣﺎل وﮐﺎر ﻧﯿﮑﻨﻔﺲ و ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﻧﯿﮏ ﺷﻮد و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺪﻧﻔﺴﯽ و
ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اول ﺣﺎل و ﮐﺎر ﺑﺪﻧﻔﺲ و ﺑﺪﺧﻮاه ﺑﺪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺪی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪی ﺧﻠﻖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﱪ ﻧﺪارد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﺨﺎدﻋﻮناﻟﻠﻪ واﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮ وﻣﺎ ﯾﺨﺪﻋﻮن اﻻاﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﺎ
ﯾﺸﻌﺮون

ای دروﯾﺶ آدﻣﯽ ﺑﺪﻧﻔﺲ و ﺑﺪﺧﻮاه ﺣﺎﱃ ﺑﻨﻘﺪ در دوزﺧﺴﺖ و در آﺗﺶ ﻣﯿﺴﻮزد از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ دل آدﻣﯽ ﺑﺪﻧﻔﺲ

و ﺑﺪﺧﻮاه رﻧﺠﻮر اﺳﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﻮال ﻣﺮدم و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد آﺗﺶ و ﻋﺬاب وی ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻣﯿﮕﺮدد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﻫﻢاﻟﻠﻪ ﻣﺮﺿﺎ

ای دروﯾﺶ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدد ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ﻧﯿﮑﻨﻔﺲ و ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﺷﻮ و دل را
ﻧﮕﺎهدار ﺗﺎ رﻧﺠﻮر ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ رﻧﺠﻮر اﺳﺖ ﻋﻼج ﮐﻦ ﺗﺎ از رﻧﺠﻮری ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ دل ﭼﻮن از رﻧﺠﻮری ﺧﻼص

ﯾﺎﻓﺖ از دوزخ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻮم ﻻﯾﻨﻔﻊ ﻣﺎل وﻻﺑﻨﻮن اﻻﻣﻦ اﺗﯽاﻟﻠﻪ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ
۱۳۳

ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

۱۳۴

رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ
در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و در ﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و در ﺑﯿﺎن ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت
ﺑﺪاﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ دو ﻣﻌﻨﯽ دارد ﯾﮑﯽ ﺧﺎص و ﯾﮑﯽ ﻋﺎم .آﻧﭽﻪ ﺧﺎص

اﺳﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﺴﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارد.

ﺑﺎب
درﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع روح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ دو
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻮد :وﮐﻨﺘﻢ اﻣﻮاﺗﺎً ﻓﺎﺣﯿﺎﮐﻢ ﺛﻢ ﯾﻤﯿﺘﮑﻢ ﺛﻢ ﯾﺤﯿﯿﮑﻢ

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع دو ﻧﻮﺑﺘﺴﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اول ﻓﺎﻧﯿﺴﺖ دوم ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع اول را ﮐﻪ
ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺘﻤﺎع دوم را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ آﺧﺮت ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﯿﻮة ﺗﺮﮐﯿﺐ اول را ﺣﯿﻮة

دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﯿﻮة و ﺗﺮﮐﯿﺐ دوم را ﺣﯿﻮة آﺧﺮت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺧﺎص ﺑﻮد و ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺎﻟﻢ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از آن وﻗﺖ ﺑﺎزﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ اﯾﻦ اﻧﺠﻢ و اﻓﻼک و
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ را ازﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻣﺪت دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻌﺪم ﺑﺮد اﱃ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ و

ﭼﻮن ﺑﻌﺪم ﺑﺮد ﻣﺪت آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن را اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را در ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﯿﺎن را
در دوزخ ﺻﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﻬﺎ اﺑﺪا
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت

ﺑﺎب
درﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﻟﺐ آدﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎع روح ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ زادن و

زﻧﺪه ﺷﺪن دو ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺣﺲ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت زﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺰاﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ
و ﻣﻌﻘﻮﻻت زﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺰاﯾﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯽﻧﺒﯿﻨﺎ وﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ ﻣﺮﺗﲔ ﻟﻢ ﯾﻠﺞ
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ﻣﻠﮑﻮتاﻟﺴﻤﻮات واﻻرض«.
و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺴﺖ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ دو ﻣﻌﻨﯽ دارد ﯾﮑﯽ ﺧﺎص و ﯾﮑﯽ ﻋﺎم آﻧﭽﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ
دارد و آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﺴﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارد و آﻧﭽﻪ ﺧﺎﺻﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ ﻫﺮﮐﺴﯽ دﻧﯿﺎی

وﯾﺴﺖ و روح ﻫﺮﮐﺴﯽ آﺧﺮت وی .و آﻧﭽﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ارواح
آﺧﺮﺗﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت.

ﻓﺼﻞ
درﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺒﯽ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎی ﺳﺎل و در ﻫﺮ ﺳﺎﱃ ﯾﮑﺸﺐ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ و
آن ﺷﺐ را ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر داده اﺳﺖ و آن ﺷﺐ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﱰ از ﻫﺰار ﻣﺎه

اﺳﺖ:

ﻟﯿﻠﺔاﻟﻘﺪر ﺧﲑﻣﻦ أﻟﻒﺷﻬﺮ
اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﻌﲔ از ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎی رﻣﻀﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ

از ﺷﺒﻬﺎی ﻃﺎق رﻣﻀﺎن ﺷﺒﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎﻧﺴﺖ و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎﻧﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ »ﯾﻮماﻵﺧﺮة« در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :روز ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻻاﻗﺴﻢ
ﺑﯿﻮماﻟﻘﯿﻤﺔ .و روز ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻮم ﯾﺠﻤﻌﮑﻢ ﻟﯿﻮماﻟﺠﻤﻊ و روز ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻟﯿﻮماﻟﻔﺼﻞ
وﻣﺎادرﯾﮏ ﻣﺎﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ و روز ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ و روز ﺟﺰا و ﭘﺎداش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ

ﯾﻮماﻟﺪﯾﻦ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮدن را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﻗﯿﺎﻣﺘﻪ«.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ روز زﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ از ﮔﻮر ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻠﻖ اوﻟﲔ و آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا

ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد آﺷﮑﺎرا ﺷﻮد ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ و
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ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺪوزخ ﯾﻮماﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺎن ﺷﺐ ﻗﺪر و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺒﺪء ﻋﺒﺎرت از ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ و ﻣﻌﺎد ﻋﺒﺎرت از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺪأ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺸﺐ دارد و ﻣﻌﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮوز زﯾﺮاﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در روز آﺷﮑﺎرا

ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﺮآن اﻃﻼع اﻓﺘﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ازﻟﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی

ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﻔﺮوض و ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و ﻓﻄﺮة اول ﻋﺒﺎرت از آن
ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﻣﻘﺪورات اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻓﻄﺮةاﻟﻠﻪ اﻟﺘﯽ ﻓﻄﺮاﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻟﺨﻠﻖاﻟﻠﻪ ذﻟﮏاﻟﺪﯾﻦاﻟﻘﯿﻢ

ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪورات اول در ﻓﻄﺮت اوﱃ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ وﮐﺲ را ﺑﺮآن اﻃﻼع
ﻧﺒﻮد ﻣﺒﺪء را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺸﺐ ﻗﺪر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮات در وی ﺑﻮد ﺷﺐ ﻗﺪر ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در ﻣﻌﺎد ﺟﻤﻠﻪ

ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯿﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﺪان اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮوزﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن
در آن روز ﺟﻤﻠﻪ ازﮔﻮر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰﻧﺪ و ازﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب
درﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﺰول و ﻫﺒﻮط ارواح ﻋﺒﺎرت از ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ :ﺗﻨﺰلاﻟﻤﻠﺌﮑﺔ واﻟﺮوح ﻓﯿﻬﺎ ﺑﺎذنرﺑﻬﻢ

و ﻋﺮوج و ﺻﻌﻮد ارواح ﻋﺒﺎرت از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ :ﺗﻌﺮجاﻟﻤﻠﺌﮑﺔ واﻟﺮوح اﻟﯿﻪ ﻓﯽ ﯾﻮم ﮐﺎن ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﲔ اﻟـﻒ

ﺳﻨﺔ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اول اﻓﻮل ﻧﻮر اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ و دوم ﻃﻠﻮع ﻧﻮر اﺳﺖ ﭘﺲ روز ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻤﺮگ ﺻﻮرت ﻣﺮد روح او ازﮔﻮر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﯾﻮماﻟﻘﯿﻤﻪ اﺳﺖ

و ﭼﻮن روح ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪ و ﺧﺎک ﺑﺨﺎک و آب ﺑﺂب و ﻫﻮا

ﺑﻬﻮا و آﺗﺶ ﺑﺂﺗﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺼﻠﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﻤﻌﺴﺖ :ﻫﺬا ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ ﺟﻤﻌﻨﺎﮐﻢ

واﻻوﻟﲔ .و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮوی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت در ﺑﯿﺎن ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت و ﺑﻌﺚ و وﻻدت و ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻮت ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ و ﺑﻌﺚ و وﻻدت ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ زﯾﺮاﮐﻪ ﻣﻮت ﻋﺒﺎرت از ﺑﯿﺨﱪی اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت ﻋﺒﺎرت از ﺑﺎﺧﱪی .و ﺧﱪ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ

دارد ﭘﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎت را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺧﱪ و آﮔﺎﻫﯿﺴﺖ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﯿﺎت از ﭼﻬﺎر زﯾﺎده

ﻧﯿﺴﺖ :ﺣﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ .و ﭼﻮن ﺣﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ

ﺿﺮورت ﻣﻤﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و اﻧﻮاع ﺑﺎﺷﺪ ازﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ :ﻣﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮت ﻣﻌﻨﻮی و

ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﻣﻮت از ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ .و ﭼﻮن ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻌﺚ و

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت ﺑﯽﺑﻌﺚ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد:

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی و ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺳﻄﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﯽ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ و ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ و

از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺚ ﺷﺪ ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ اﺳﺖ زﯾﺮاﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪ و از ﮔﻮر ﻣﺎدرﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺒﻠﻮغ رﺳﯿﺪ
ﯾﻮماﻟﺠﻤﻌﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮﭼﯿﺰ را آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ داﻧﺴﺖ

ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ زﯾﺮاﮐﻪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از ﻣﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻤﲑاﻧﯿﺪ و ﺧﻮد را ازﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻘﲔ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای را ﺑﯿﻘﲔ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮن در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و از ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ راﺿﯽ ﺷﺪ ﺑﻤﻐﻔﺮت و رﺿﻮان

رﺳﯿﺪ ﯾﻮماﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺰاء ﻋﻤﻞ و ﺳﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻘﲔ ﺟﺰای ﻋﻤﻠﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :واﻋﺒﺪ رﺑﮏ
ﺣﺘﯽ ﯾﺄﺗﯿﮏاﻟﯿﻘﲔ .اﮔﺮ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﺮدی روﺷﻨﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺎدر در وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ زادن را وﻻدت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ

راﺣﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ از ﮔﻮر ﻣﺎدر را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ اﺳﺖ .و ﻓﺮزﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺣﯿﺎت از ﻫﯿﭻ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﺟﻤﺎل و ﻧﻪ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﻫﻤﺎن ﺑﺎز

ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺧﺪای ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ درﺟﻪ اول اﺳﻼم اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ اﻣﺮوﻧﻬﯽ

ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت و ﺣﺲ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و
ﺷﻬﻮﺗﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻌﻨﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﲑ ﺑﺎﺷﺪ

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻗﺎﻟﺖاﻻﻋﺮاب آﻣﻨﺎ ﻗﻞﻟﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮا وﻟﮑﻦ ﻗﻮﻟﻮا أﺳﻠﻤﻨﺎ وﻟﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞاﻻﯾﻤﺎن ﻓﯽﻗﻠﻮﺑﮑﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻮغ رﺳﺪ
۱۳۸

و از ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت و ﺣﺲ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد اﯾﻦ زادن را وﻻدت ﻣﻌﻨﻮی و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت

ﻣﻌﻨﻮی و اﻃﻼع ﯾﺎﻓﱳ را ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺣﯿﺎت و ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع را ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺳﻄﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪن ﮔﲑد ﺑﺎﺟﻤﺎل ﻧﻪ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دل ﺧﺪای را

ﯾﮑﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ درﺟﻪ اول اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ و دراﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ او را ﻣﺆﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﯾﻘﺎن رﺳﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﺑﻌﺎﻟﻢ

ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ

ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻦﻋﻤﻞﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦذﮐﺮ اواﻧﺜﯽ و ﻫﻮﻣﺆﻣﻦ »ﻓﻠﻨﺤﯿﯿﻨﻪ ﺣﯿﻮة ﻃﯿﺒﺔ« .و اﯾﻦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﱳ را ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص

اﺷﯿﺎء و اﯾﻦ ﺟﺪاﮐﺮدن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ

ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻘﺎن روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ درﺟﻪ اول اﯾﻘﺎﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ او را ﻧﺒﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﮐﻪ» :اﻟﻠﻬﻢ

أرﻧﺎاﻻﺷﯿﺎء ﮐﻤﺎﻫﯽ« در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﯿﺎن رﺳﺪ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ
ﺑﺰاﯾﺪ و ﺑﻌﺚ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎء را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻘﲔ ﺑﺪاﻧﺪ

اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد و آﺷﮑﺎرا ﺷﺪن ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪای را و اﯾﻦ اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﱳ ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ اول درﺟﻪ
ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ او را وﱃ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎء» :اﻟﻠﻬﻢ أرﻧﺎ اﻻﺷﯿﺎء ﮐﻤﺎﻫﯽ« در اﯾﻨﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ
در ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﺎت آﺧﺮت را ﻫﺮﮔﺰ اﻧﻘﻄﺎع

ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را داﻧﺴﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮر را ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ

اﺟﺘﻤﺎع روح ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه وی ﭼﯿﺴﺖ و
ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﻤﺎن ﮐﺎرﮐﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ﺻﺮف ﮐﺮد و ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﻓﺪای ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در
اﯾﻦ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﻣﺠﺎﻫﺪه اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ در ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﻫﻤﻪ آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم

ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﺑﮑﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﺳﺒﺐ ﻟﺬات داﺋﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﺼﺮوف
ﮔﺮداﻧﯿﺪ در ﺣﯿﺎت آﺧﺮت در آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ اﻓﺘﺎد .وﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض و
ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ و در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﺑﻄﻠﺐ

ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺬاب و ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﺼﺮوف ﮔﺮداﻧﯿﺪ در ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﺑﻌﺬاب و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر

ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺰرﻋﺔ اﻵﺧﺮة« و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻦﮐﺎن ﯾﺮﯾﺪ ﺣﺮثاﻻﺧﺮة ﻧﺰد ﻟﻪ ﻓﯽ ﺣﺮﺛﻪ و ﻣﻦﮐﺎن

ﯾﺮﯾﺪ ﺣﺮثاﻟﺪﻧﯿﺎ ﻧﺆﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎﻟﻪ ﻓﯽاﻻﺧﺮة ﻣﻦﻧﺼﯿﺐ .و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﻣﻦﮐﺎن ﯾﺮﯾﺪاﻟﻌﺎﺟﻠﻪ ﻋﺠﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺎﻧﺸﺎء

ﻟﻤﻦﻧﺮﯾﺪ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺼﻠﯿﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮرا .وﻣﻦ اراداﻻﺧﺮة و ﺳﻌﯽ ﻟﻬﺎﺳﻌﯿﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎوﻟﺌﮏ ﮐﺎن

ﺳﻌﯿﻬﻢ ﻣﺸﮑﻮرا.

۱۳۹

ﺑﺎب
ای دروﯾﺶ در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﺘﮑﱪ اﻣﻮال و اوﻻد و ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ وﮐﺜﺮت اﻣﻮال و اوﻻد و اﺳﺒﺎب و ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻞ و رﯾﺎﺣﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎران

در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﻣﺮدم از ﻃﺮاوت و ﺟﻮاﻧﯽ آن در ﻋﺠﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﮔﺎه در ﻣﺪت اﻧﺪک ﺑﺎد ﺧﺰان ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و
ﺟﻤﻠﻪ را زرد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از ﻫﻢ ﻓﺮو ﻣﲑﯾﺰﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن زرع و

ﮐﺸﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﺒﺰ و ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺰارﻋﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪان آن زرع و ﮐﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن ﻧﺎﮔﺎه در ﯾﮏ

ﻃﺮﻓﺔاﻟﻌﲔ آﻓﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ ﺑﺪان زرع وﮐﺸﺖ رﺳﺪ و ﺟﻤﻠﻪ زرد ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﻧﺪ و ازﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻮﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﺘﮑﺜﲑ اﻣﻮال و اوﻻد از ﺟﻬﺖ ﻣﻔﺎﺧﺮت و ﺑﺰرﮔﯽ را و ﺑﻄﻠﺐ

ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮش آﻣﺪن ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮﻟﺴﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻌﺪود ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺣﯿﺎت
آﺧﺮت ﮐﻪ آن را اﻧﻘﻄﺎع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺬاب ﺷﺪﯾﺪﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻫﺮﮐﻪ در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺗﺮک ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﯽ

ﮐﺮد و ﺑﻤﺎل و ﺟﺎه ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ و اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاﻫﯽ و ﺑﮑﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺸﻐﻮﻟﺴﺖ
ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻌﺪود ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﮐﻪ آﻧﺮا اﻧﻘﻄﺎع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻤﻐﻔﺮت و رﺿﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻋﻠﻤﻮا أﻧﻤﺎاﻟﺤﯿﻮةاﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻌﺐ وﻟﻬﻮ و زﯾﻨﺔ وﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﯿﻨﮑﻢ وﺗﮑﺎﺛﺮ ﻓﯽاﻻﻣﻮال واﻻوﻻد

ﮐﻤﺜﻞﻏﯿﺚ اﻋﺠﺐاﻟﮑﻔﺎر ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﯾﻬﯿﺞ ﻓﱰﯾﻪ ﻣﺼﻔﺮا ﺛﻢ ﯾﮑﻮن ﺣﻄﺎﻣﺎ وﻓﯽاﻻﺧﺮة ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦاﻟﻠﻪ و
رﺿﻮان وﻣﺎاﻟﺤﯿﻮةاﻟﺪﻧﯿﺎ اﻻ ﻣﺘﺎعاﻟﻐﺮور.

ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ

۱۴۰

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ازﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ
در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن و ﻫﻔﺖ زﻣﲔ ﮐﺪاﻣﺴﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﲔ و ﻃﯽ آﺳﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ و زﻣﲔ ﻗﯿﺎﻣﺖ و
زﻣﲔ ﻋﺮﻓﺎت ﮐﺪاﻣﺴﺖ و ﺣﺞ ﮔﺰاردن ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ

ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﻤﺎوات از اﯾﻦ اﺟﺮام اﻓﻼﮐﺴﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .و ارض
ﻋﺒﺎرت از ﺟﺴﻢ ﺧﺎﮐﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻠﻪاﻟﺬی ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊﺳﻤﻮات

وﻣﻦاﻻرض ﻣﺜﻠﻬﻦ و ﻃﺒﻘﺎت زﻣﲔ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ و در ﻫﺮ زﻣﲔ ﺧﻠﻘﯽاﻧﺪ از ﺧﻠﻘﺎن ﺧﺪای و

ﺳﻄﱪی ﻫﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﺎت آﺳﻤﺎن ﻣﺪور اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ اﻣﺎ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻮ ﺧﺮﮔﺎﻫﯿﺴﺖ و ﺟﺎی ﻧﺸﲔ ﻣﻼﯾﮑﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻼﯾﮑﻪ ﻣﻘﯿﻤﻨﺪ ﺑﻄﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ در ﺟﻤﯿﻊ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ در ﻗﯿﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در رﮐﻮع و ﺑﻌﻀﯽ در ﺳﺠﻮد و ﺑﻌﻀﯽ در ﻗﻌﻮد و ﺑﻌﻀﯽ

ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﻘﺎم و ﺷﻐﻞ ﻣﻌﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آن ﻣﻘﺎم ﺧﻮد

درﻧﮕﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮔﺬﺷﺖ :وﻣﺎ ﻣﻨﺎ اﻻﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم

ﺳﻄﱪی ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه اﺳﺖ و از آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ

ﮐﻮﮐﺐ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ازﯾﻦ ﮐﻮاﮐﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن اوﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻧﺎزﯾﻨﺎاﻟﺴﻤﺎءاﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺰﯾﻨﺔاﻟﮑﻮاﮐﺐ وﺣﻔﻈﺎ ﻣﻦﮐﻞ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎرد و ﮐﻮه ﻗﺎف ﮔﺮد زﻣﲔ درآﻣﺪه اﺳﺖ و

ﮐﺮاﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮﮐﻮه ﻗﺎﻓﺴﺖ وﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎﻧﺴﺖ :وﺳﻊ ﮐﺮﺳﯿﻪاﻟﺴﻤﻮات واﻻرض و ﻋﺮش ﺑﺎﻻی ﻫﻤﻪ

اﺳﺖ و ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻖ آﺳﻤﺎن و ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻖ زﻣﲔ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ازل ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺎناﻟﻠﻪ وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﯿﺌﯽ« و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ:

اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞﺷﯿﯽء ﺟﻤﻠﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﯽﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﺮاﻟﺴﻤﻮات واﻻرض و

ﻓﻄﲑ ﭼﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ او را ﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﭼﻮن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را درﻧﻮردﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻮم

ﻧﻄﻮیاﻟﺴﻤﺎء ﮐﻄﯽاﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎ اول ﺧﻠﻖ ﻧﻌﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄﻮﯾﺎت ﺑﯿﻤﯿﻨﻪ ای
ﺑﻘﺪرﺗﻪ و ﻗﻮﺗﻪ و زﻣﲔ را ﺑﺰﻣﲔ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ :ﯾﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞاﻻرض ﻏﲑاﻻرض واﻟﺴﻤﻮات ﭘﺲ

آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ را آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن زﻣﲔ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﯿﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ و در آن زﻣﲔ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﺼﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﻦ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد« رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﯽﻣﻌﻨﯽ ﻫﺬهاﻻﯾﺔ :ﯾﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞاﻻرض ﻏﲑاﻻرض
»ﮐﺎﻟﻔﻀﺔاﻟﺒﯿﻀﺎء ﻧﻘﯿﺔ ﻟﻢﯾﺴﻔﮏ ﻓﯿﻬﺎ دم وﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﻄﯿﺌﺔ«.
و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در آن زﻣﲔ ﺣﺎﺿﺮﮐﻨﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻤﺎوات ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ارﺿﲔ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد

اﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﻮا ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪ دﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﺑﺎ

ﻫﻮا آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻮای ﺻﺮف ﮐﻪ زﯾﺮ دﺧﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪ زﻣﻬﺮﯾﺮﮐﻪ زﯾﺮ ﻫﻮای ﺻﺮف اﺳﺖ و
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮف و ژاﻟﻪ و ﺑﺎران و اﺑﺮ و ﺑﺮق و ﺑﺎد در وﯾﺴﺖ و ﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﺎﮐﺴﺖ.

ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﻃﺒﻘﻪ آﺗﺶ و ﻃﺒﻘﻪ دﺧﺎﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻮای ﺻﺮف و ﻃﺒﻘﻪ زﻣﻬﺮﯾﺮ و ﻃﺒﻘﻪ

ﻧﺴﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪ آب و ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎک.

و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ زﻣﲔ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ زﻣﲔ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻤﺴﺖ و زﻣﲔ ﻣﺪور اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮی و
زﻣﲔ راﺳﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎی آﺳﻤﺎﻧﺴﺖ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ و ﺑﻬﯿﭻ ﻃﺮف ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻬﯿﭻ ﻃﺮف ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه

ﻧﺪارد .و آب ﮔﺮد زﻣﲔ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮه ﺧﺎک در آﺑﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﲑون آﺑﺴﺖ رﺑﻌﯽ
ﻣﺴﮑﻮﻧﺴﺖ و رﺑﻌﯽ ﻏﲑﻣﺴﮑﻮن و ﻫﻮا ﻣﺤﯿﻄﺴﺖ ﻣﺮ ﺧﺎک و آب را و آﺗﺶ ﻣﺤﯿﻄﺴﺖ ﻣﺮ ﺧﺎک و آب و ﻫﻮا را و

ﻓﻠﮏ و ﻗﻤﺮ ﻣﺤﯿﻄﺴﺖ ﻣﺮ ﺟﻤﻠﻪ را و ﺟﻤﻠﻪ را ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽدان ﺗﺎ ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻀﻪ ﻣﺮغ در ﺑﯿﻀﻪ ﻣﺮغ زردی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺳﭙﯿﺪی
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﻤﺎوات و آن ﭘﺮده ﺗﻨﮏ ﮐﻪ ﮔﺮد ﺳﭙﯿﺪی درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﺛﺎﺑﺘﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﻚ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ و
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﲑوﻧﯽ ﻛﻪ ﮔﺮد ﻫﻤﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼﮐﺴﺖ و در ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﻫﯿﭻ ﮐﻮﮐﺐ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮاﮐﺐ در ﻓﻠﮏ ﻫﺸﺘﻤﻨﺪ اﻻ ﻫﻔﺖ ﮐﻮﮐﺐ ﺳﯿﺎره ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ در آﺳﻤﺎﻧﯽاﻧﺪ و اﻓﻼک ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ و

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺰده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک

ﻣﺘﺤﺮﮐﺴﺖ از ﻣﺸﺮق ﺑﻤﻐﺮب و ﻣﺤﺮک اﺳﺖ ﻣﺮ اﻓﻼك ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ را و ﺗﻤﺎم ﮐﻮاﮐﺐ را ﻫﻢ از ﻣﺸﺮق ﺑﻤﻐﺮب ﻣﯿﱪد و
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼﮐﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺑﺘﺎت از ﻣﻐﺮب ﺑﻤﺸﺮق اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ
ﻓﻠﮏ دﯾﮕﺮﮐﻪ در ویاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻣﻐﺮب ﺑﻤﺸﺮق ﻣﯿﱪد و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪ و

ﺣﺮﮐﺖ اول ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺑﺘﺎت را ﺣﺮﮐﺖ ﺛﻮاﺑﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ داﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن دو ﻗﻄﺐ اﻓﺘﺪ آن را داﯾﺮه ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﻮازی آن داﯾﺮه اﻓﺘﺪ آﻧﺮا ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﮔﻮﯾﻨﺪ و

آﻓﺘﺎب در ﻫﺮ ﺳﺎﱃ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا آﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻓﻼک و ﻋﻨﺎﺻﺮﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺰده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻻی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﺪ ﻫﺮﮐﺪام ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺪ و ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ ﺧﺎک ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ

و آب ﺳﺮد و ﺗﺮ ﻫﺮ دو ﺛﻘﯿﻞ آﻣﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و ﻫﻮا ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﻫﺮدو

ﺧﻔﯿﻒاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻤﺤﯿﻂ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎت اﻓﻼک ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻧﻮرﻧﺪ ﻧﻪ ﮔﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد و ﻧﻪ ﺗﺮ و ﻧﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﻧﻪ

ﺛﻘﯿﻠﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﻼک و اﻧﺠﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮات ﻣﻤﮑﻨﻨﺪ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن از واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ
۱۴۲

واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب و ﺧﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﻗﺪم ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺧﻼف ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻠﻪ را اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺣﺎدﺛﻨﺪ ﻫﻢ از روی زﻣﺎن و ﻫﻢ از روی ﻋﻠﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎباﻟﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﮐﻼماﻟﻠﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﻼماﻟﻠﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﺧﻠﻘﯽ و ﮐﻼم ﭼﻮن

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﺘﺎب ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﭼﻮن ﻗﻀﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﻌﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ از ﻗﻀﺎ و

ﺑﻠﮑﻪ ازﮐﺜﺮت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ »وﻣﺎ اﻣﺮﻧﺎ اﻻ واﺣﺪة ﮐﻠﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ«.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻌﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻀﺎد و ﺗﮑﺜﺮات :وﻻرﻃﺐ وﻻ ﯾﺎﺑﺲ اﻻ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب
ﻣﺒﲔ .از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرت از ﺻﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﺎﺗﺴﺖ وﮐﻼم ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻘﻮﻻت ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم

ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮرۀ از ﺳﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﺘﯽ از آﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﺮﻓﯽ
از ﺣﺮوف اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ و اﺧﺘﻼف اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﱃ و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ اﻋﺮاب اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ.
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻪ و روزﮔﺎر ﻫﻤﻪ روز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﻮره ﺳﻮره و آﯾﻪ آﯾﻪ و ﺣﺮف ﺣﺮف ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ

و آن روزی اﺳﺖ ﺑﻌﺪ روزی ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﲑود و ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺬرد ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺮی ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺮی و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﻮر و ﺣﺮوف ﻣﮑﺘﻮب

ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ ﺗﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﺳﲊﯾﻬﻢ آﯾﺎﺗﻨﺎ ﻓﯽاﻻﻓﺎق و ﻓﯽ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﯽ ﺗَﺘَﺒَﲔَ ﻟﻬﻢ أﻧﻪاﻟﺤﻖ اﻣﺎ ﭼﻪ
ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻮن ﺗﺮا ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ وﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ

ﻫﺮﭼﯿﺰ را آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اوﻟﺌﮏ ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﻞﻫﻢ اﺿﻞ واوﻟﺌﮏ ﻫﻢاﻟﻐﺎﻓﻠﻮن.

ای دروﯾﺶ ﺑﺮﺗﻮ ﻻزﻣﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﻧﻤﯿﺨﻮاﻧﯽ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاری ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﯽاﻻﺑﺼﺎر وﻟﮑﻦ
ﺗﻌﻤﯽ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺘﯽ ﻓﯽاﻟﺼﺪور ﺑﺮﺗﻮ ﻻزﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮی و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ و ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ از
آﻧﮑﻪ ﮔﻮش ﻧﺪاری:

ﯾﺴﻤﻊ آﯾﺎتاﻟﻠﻪ ﺗﺘﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﻢ ﯾﺼﺮ ﻣﺴﺘﮑﱪا ﮐﺎنﻟﻢ ﯾﺴﻤَﻌُﻬﺎ ﻓﺒﺸﺮه ﺑﻌﺬاباﻟﯿﻢ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﺸﻢ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش ﮔﻮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﺧﻠﻖ ﺑﮕﺬرد و
ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻣﺮ رﺳﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﮑﺒﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و دل از آن ﮐﺘﺎب ﻓﺎرغ ﮐﻨﺪ و در
ﭘﯿﭽﺪ و از دﺳﺖ ﺑﻨﻬﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی رﺳﺪ و آن ﻧﺎﻣﻪ را ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ را ﭼﻨﺪ
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ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در ﭘﯿﭽﺪ و در ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻮم ﻧﻄﻮیاﻟﺴﻤﺎء ﮐﻄﯽاﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﮑﺘﺐ و اﯾﻨﺴﺖ

ﻣﻌﻨﯽ :واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄﻮﯾﺎت ﺑﯿﻤﯿﻨﻪ از آﻧﺠﻬﺖ )ﺑﯿﻤﯿﻨﻪ( ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل را از ﻃﯽ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ

ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎب
در ﺑﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن را دو ﻧﺸﺄة اﺳﺖ و ﻧﻔﺦ ﺻﻮر ﻫﻢ دو ﻧﻔﺨﻪ اﺳﺖ -در ﻧﺸﺄة اول در زﻣﲔ ﻗﺎﻟﺐ و آﺳﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﺣﺎﮐﻢ ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮتاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺸﺄة ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ در ﻧﺼﺐ و ﺧﯿﺎل و ﻏﺮورﻧﺪ و ﭘﻨﺪار ﭘﺲ ﻧﻔﺨﻪ اول ﺟﻬﺖ

اﻣﺎﺗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﻞ زﻣﲔ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ و اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ از ﻧﺼﺐ ﺧﯿﺎل و ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار

ﺑﻤﲑﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﻧﺸﺄة اول زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺂن ﺻﻔﺎت ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت و ﺣﺎﺟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺎج

ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :و ﻧﻔﺦ ﻓﯽاﻟﺼﻮر ﻓﺼﻌﻖ ﻣﻦﻓﯽاﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ ﻓﯽاﻻرض اﻻ ﻣﻦﺷﺎءاﻟﻠﻪ و ﻧﻔﺨﻪ دﯾﮕﺮ از

ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی اﻣﻮات اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﻞ زﻣﲔ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺻﻔﺎت روح اﺳﺖ از ﻣﻮت

ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و روی از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از دﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و روی ﺑﻤﻌﻘﻮﻻت و ﻟﺬات روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از آﺧﺮت اﺳﺖ آرﻧﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰ را آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﭽﯿﺰ اﺳﺖ

ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﺛﻢ ﻧﻔﺦ ﻓﯿﻪ أﺧﺮی ﻓﺎذاﻫﻢ ﻗﯿﺎم ﯾﻨﻈﺮون.

و ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﺸﺄة دوم در زﻣﲔ ﻗﺎﻟﺐ و آﺳﻤﺎن روح ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع آﻣﺪ :اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :واﺷﺮﻗﺖاﻻرض ﺑﻨﻮر رﺑﻬﺎ و

وﺿﻊاﻟﮑﺘﺎب وﺟﺌﯽ ﺑﺎﻟﻨﺒﯿﲔ ﭘﺲ زﻣﲔ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺰﻣﲔ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و آﺳﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺂﺳﻤﺎن روح ﻣﺒﺪل

ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻮم ﺗﺒﺪلاﻻرض ﻏﲑاﻻرض واﻟﺴﻤﻮات و ﺑﺮزواﻟﻠﻪاﻟﻮاﺣﺪاﻟﻘﻬﺎر

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﻮاﮐﺐ و ﺑﯽﻧﻮر ﮔﺸﱳ ﻣﺎه و آﻓﺘﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻧﻮر ﮐﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮر ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ در ﺑﺮﺟﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮوح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﻣﯿﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻮر ﻣﺎﻫﺘﺎب ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮر ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎﺿﺖ ﻧﻮر از آﻓﺘﺎب

ﻋﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدون ﺧﻮد اﻓﺎﺿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﻧﻮر ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮر ﺣﻮاس از آﺳﻤﺎن روح ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺎﺑﺎﻧﺴﺖ و در ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﺴﺖ ﭼﻮن ﻧﻮر ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺣﻮاس از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺰول ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ :و

اذااﻟﻨﺠﻮماﻧﮑﺪرت و ﭼﻮن ﻧﻮر ﻋﻘﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺰول ﻣﯿﮕﺮدد :و ﺧﺴﻒاﻟﻘﻤﺮ و
ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺾ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﭽﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ :و ﺟﻤﻊاﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ و ﭼﻮن ﻧﻮراﻟﻠﻪ و ﻋﻠﻢ ﻟﺪن ﮐﻪ

ﻋﺒﺎرت از اﻟﻬﺎم و وﺣﯽ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻘﻞ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺰول ﻣﯿﮕﺮدد :اذا اﻟﺸﻤﺲ ﮐﻮرت.

۱۴۴

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﻮق دارد آن را »ﺳﻤﺎء« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ
ﺗﺤﺖ دارد »ارض« ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ ارض و ﺳﻤﺎء اﺿﺎﻓﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻟﻄﺎﯾﻒ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﻔﺖ ﻓﻮق دارد وﮐﺜﺎﯾﻒ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﺤﺖ دارد

ﭼﻮن ﺟﺴﻢ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﺟﺴﻢ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد ﺟﺴﻢ ﻟﻄﯿﻒ را ﺟﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺴﻢ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻣﻠﮑﻮت ﮐﻪ
ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﱃ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﻤﺎی آﻧﭽﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
» ....ﭘﺲ در ﻧﺸﺄت اول از ﯾﮏ ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺸﺄت دوم از دو ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺸﺄت ﺳﯿﻢ

از ﺳﻪ ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻬﺎرم از ﭼﻬﺎر ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد
رﺳﻨﺪ و ﺧﺪای را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت ﺧﺪای راﺳﺖ و ذات و ﺻﻔﺎت آن اوﺳﺖ و

ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل و ﺟﺎه وی راﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻧﺸﺄت ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﺸﺄت اول و دوم و ﺳﻮم

ﺧﻮد را داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺧﺪای را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن را ﻣﻌﻠﻮم

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻧﺸﺄت زﻣﲔ ﻧﻪ اﯾﻦ زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻤﺎن ﻧﻪ آن آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن

ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ» :ﯾﻮم ﺗﺒﺪلاﻻرض ﻏﲑاﻻرض واﻟﺴﻤﻮات وﺑﺮزواﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر«.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﻧﺸﺄت اول اﺳﺖ و ﺑﺼﻮر اﺷﯿﺎء و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت زﻧﺪه اﺳﺖ و داﻧﺎﺳﺖ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﭙﻨﺪارد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﱳ داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ ﻧﻔﺨﻪ اول از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ از آن ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﺑﻤﲑد و از آن

ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ در ﻧﺸﺄت دوم اﺳﺖ و ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎء زﻧﺪه اﺳﺖ و داﻧﺎ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﭙﻨﺪارد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﱳ داﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﻔﺨﻪ دو از ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﺑﻤﲑد و از اﯾﻦ

ﺧﻮاب ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ در ﻧﺸﺄت ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎء زﻧﺪه داﻧﺎﺳﺖ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﭙﻨﺪارد
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ داﻧﺴﱳ داﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﻔﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺠﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﻫﻢ

ﺑﻤﲑد و از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ در ﻧﺸﺄت ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ و ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء زﻧﺪه

و داﻧﺎﺳﺖ و ﺑﯿﻘﲔ و ﺑﺮﻫﺎن وﮐﺸﻒ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺴﺖ و ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﭙﻨﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ داﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﻔﺨﻪ ﭼﻬﺎرم از

ﺟﻬﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻏﺮور و ﭘﻨﺪار ﻫﻢ ﺑﻤﲑد و از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد
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اﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.
ﻓﺼﻞ
در ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﻮاﮐﺐ و در ﺑﯽﻧﻮر ﮔﺸﱳ ﻣﺎه و آﻓﺘﺎب
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﮐﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﺎدی و اﺟﺰاء ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎه ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ از ﮐﻞ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺟﺰاء اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﻞ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و

ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮔﺮدد و وﺣﺪت ﻧﻮر ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻧﻮر ﮐﻮاﮐﺐ و ﻧﻮر ﻣﺎه و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﺤﻮ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻤﺎﻧﺪ »و اذا
اﻟﻨﺠﻮماﻧﮑﺪرت« و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻧﺪ و »ﺧﺴﻒاﻟﻘﻤﺮ« و ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺾ ﭘﯿﻮﻧﺪد »و ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ« و

ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺾ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ از اﻓﺎﺿﺎت اﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ »اذا اﻟﺸﻤﺲ ﮐﻮرت« ﯾﻌﺮف

ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ .ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻧﻮر ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻫﺰار درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺑﺘﺎﺑﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﺴﺖ و از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ آﻧﻨﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﺴﺖ و از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﻧﻤﻮدار آن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ارض ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ارض ﺑﺎﺷﺪ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت

ارض ﺑﺎﺷﺪ و روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮام اﻓﻼک ﺳﯿﺎرات ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ارض
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮑﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻠﮏ ﺛﺎﺑﺘﺎت ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ارض ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏ

ﺛﺎﺑﺘﺎت ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ارض ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺲ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک

ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﻃﺒﺎق ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ -ﭘﺲ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ آﺳﻤﺎن و ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺎوات و

ارﺿﲔ ﻧﺰول ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﺮوج ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﻠﻪاﻟﺬی ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات وﻣﻦاﻻرض ﻣﺜﻠﻬﻦ ﯾﺘﻨﺰل اﻻﻣﺮ
ﺑﯿﻨﻬﻦ

و آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ را آدم و ﺣﻮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع آﻣﺪ و آدم و ﺣﻮا ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن و ﻫﻔﺖ زﻣﲔ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﻣﲔ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻇﻠﻤﺘﺴﺖ و در اول ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻧﻮر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻘﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ

آﻣﺪه ﭘﺲ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﲑون آﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻮر ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی ﺗﻮاﻧﺪ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﺴﺖ و ﺷﻘﺎوت وی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ و ﻧﻮر ﺑﲑون آﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻇﻠﻤﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ دوزخ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :اﻟﻠﻪ وﱃاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﯾﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦاﻟﻈﻠﻤﺎت اﱃاﻟﻨﻮر واﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا

اوﻟﯿﺎﺋﻬﻢاﻟﻄﺎﻏﻮت ﯾﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦاﻟﻨﻮر اﱃاﻟﻈﻠﻤﺎت اوﻟﺌﮏ اﺻﺤﺎباﻟﻨﺎرﻫﻢ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون.
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و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﻗﻠﺐ آدم ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻗﻠﺐ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮐﻞ اﺟﺰا داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻞ اﺟﺰا را
ﺑﺮ اﺣﻮال ﻗﻠﺐ اﻃﻼع ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﻠﺐ را ﺑﺮ اﺣﻮال اﺟﺰا اﻃﻼع ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرﻣﺴﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﺶ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﻋﻘﻮل و ارواحاﻧﺪ و ﯾﮏ

ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮش اﻗﻠﯿﻢ ﺷﯿﺎﻃﲔ و ﺷﻬﻮات و ﻃﺒﺎﯾﻊاﻧﺪ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻌﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم
ﺧﻼﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ در اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﻞ
ﺑﺎﻗﻠﯿﻢ ﺷﯿﺎﻃﲔ و ﺷﻬﻮات و ﻃﺒﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل و اﻫﻞ دوزﺧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻗﻠﯿﻢ ﻣﻼﺋﮑﻪ و

ﻋﻘﻮل و ارواح ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﯾﻤﲔ و اﺻﺤﺎب ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺮ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﮕﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺤﻀﺮت ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﱃ رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎن و اﻫﻞ اﻟﻠﻪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﺤﺎب

ﺷﻤﺎﻟﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :وﮐﻨﺘﻢ ازواﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎباﻟﻤﯿﻤﻨﺔ ﻣﺎاﺻﺤﺎباﻟﻤﯿﻤﻨﺔ وأﺻﺤﺎباﻟﻤﺸﺌﻤﺔ
ﻣﺎاﺻﺤﺎباﻟﻤﺸﺌﻤﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اوﻟﺌﮏاﻟﻤﻘﺮﺑﻮن.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﲔ و ﻃﯽ آﺳﻤﺎن
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ از ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ زﻣﲔ را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﮐﻪ از دو اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ دو زﻣﲔ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و دو

آﺳﻤﺎﻧﺮا ﻃﯽ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻤﺎم ارﺿﲔ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻤﺎوات را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﻠﺖ اول

و ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ رﺳﯿﺪ و ﺧﺪای ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :ﯾﻮم ﺗﺒﺪلاﻻرض ﻏﲑاﻻرض
واﻟﺴﻤﻮات وﺑﺮزوااﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪاﻟﻘﻬﺎر .و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ :واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄﻮﯾﺎت ﺑﯿﻤﯿﻨﻪ.

ﺑﺎب
در ﺳﺨﻦ اﻫﻞ وﺣﺪت
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺳﻤﺎ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮی و ﻣﻔﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﮐﻪ ﻓﺮود وی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ

ﻓﯿﺾ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﺎﺷﺪ.

و ارض ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﺳﻔﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی وﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه

ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻮد ﭘﺲ ﯾﮑﭽﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﻢ ارض و ﻫﻢ ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺳﻤﺎ و ارض را آدم و ﺣﻮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﺟﺴﺎم ارض و ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از ارواح ﻫﻢ ارض و ﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

۱۴۷

اناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ارﺿﺎ ﺑﯿﻀﺎء ﻣﺴﲑةاﻟﺸﻤﺲ ﻓﯿﻬﺎ ﺛﻠﺜﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺎماﻟﺪﻧﯿﺎ ﺛﻠﺜﲔ ﻣﺮة ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺧﻠﻘﺎ ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﯾﻌﺼﯽ ﻓﯽاﻻرض وﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮناﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ آدم و اﺑﻠﯿﺲ.

و اﯾﻦ زﻣﲔ ﺑﯿﻘﲔ ﻧﻪ زﻣﲔ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﯿﺾ ﺑﻬﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﻤﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻬﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ارض اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﺪه ﺳﻤﺎوات و ارﺿﲔ ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻐﲑ اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻤﺎ ﻣﻔﯿﺾ و ارض ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ارض ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻮا ﻗﺒﻞ از آدم ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ارض ﻧﺒﻮد و ﺳﻤﺎ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ارض ﺑﻮد و ﺳﻤﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ارض ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺳﻤﺎﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اول ذﮐﺮ »ن« ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ذﮐﺮ »ﻗﻠﻢ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ن .واﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎﯾﺴﻄﺮون

و ﻣﻮﺟﻮدات از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﻓﯿﺾ رﺳﺎﻧﻨﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﺾ ﻗﺒﻮلﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ آﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا
آﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺄ اﺳﺖ و ﻧﻔﺦ ﺻﻮر ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺘﺴﺖ زﯾﺮاﮐﻪ ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺘﺴﺖ:
در ﻧﺸﺄت اول ﺑﺼﻮر اﺷﯿﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺸﺄت دوم ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ اﺷﯿﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و
از ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺸﺄت ﺳﯿﻢ ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص اﺷﯿﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ

و در ﻧﺸﺄت ﭼﻬﺎرم ﺑﺼﻮر و ﻃﺒﺎﯾﻊ و ﺧﻮاص و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ .و در اول ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ و ﻇﻠﻤﺖ

و ﺟﻬﺎﻟﺖاﻧﺪ :ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮقﺑﻌﺾ و ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺼﺐ و ﺧﯿﺎل و ﻏﺮور و ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ ﻣﮕﺮ
وﺟﻮدی و ﺣﯿﺎﺗﯽ و ذاﺗﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻠﮑﯽ و ﻓﻠﮑﯽ دارﻧﺪ ﻧﻤﻮدار آن ﻧﻮر ﻧﻮر آﻓﺘﺎﺑﺴﺖ.

و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﺴﺖ و از اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﻧﻤﻮدار از آن ﻧﻮر ﮐﻮاﮐﺒﺴﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن آن ﻧﻮر ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار درﯾﭽﻪ ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ و
اذااﻟﻨﺠﻮماﻧﮑﺪرت

ﻓﺼﻞ
۱۴۸

در ﺑﯿﺎن زﻣﲔ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ زﻣﲔ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت از زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﯿﺎﻣﺖ را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در آن زﻣﲔ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ
در آن زﻣﲔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ :ﯾﻮم ﯾﺠﻤﻌﮑﻢ ﻟﯿﻮماﻟﺠﻤﻊ و در آن زﻣﲔ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻟﯿﻮماﻟﻔﺼﻞ وﻣﺎادرﯾﮏ ﻣﺎﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ و در آن زﻣﲔ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ و در آن زﻣﲔ ﺟﺰای ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :أﻟﯿﻮم ﺗﺠﺰی ﮐﻞﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎﮐﺴﺒﺖ
ﻻﻇﻠﻢاﻟﯿﻮم و در آن زﻣﲔ ﺑﻬﺸﺘﯽ و دوزﺧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﺮﯾﻖ ﻓﯽاﻟﺠﻨﺔ و ﻓﺮﯾﻖ ﻓﯽاﻟﺴﻌﲑ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ زﻣﲔ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﺰ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ از
ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻗﯿﺎم در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد اﻻ در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ »ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ« در اﯾﻦ زﻣﲔ وﺟﻮد

اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻻ در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ »ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ«

زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدد اﻻ در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ »ﯾﻮماﻟﻔﺼﻞ« در

زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽﻫﺎ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﻮد اﻻ در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ »ﯾﻮم
ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ« در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﯿﭻ زﻣﲔ ﺟﺰای ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻬﺮﮐﺲ ﻧﺮﺳﺪ اﻻ در زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺲ

»ﯾﻮماﻟﺪﯾﻦ« در اﯾﻦ زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ
در ﺑﯿﺎن زﻣﲔ ﻋﺮﻓﺎت
ﺑﺪاﻧﮑﻪ زﻣﲔ ﻋﺮﻓﺎت زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ و ﺑﯿﺖ ﮐﻌﺒﻪ دارﻧﺪ روی در آن زﻣﲔ دارﻧﺪ و

ﺑﺴﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ در ﺳﲑوﺳﻔﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان زﻣﲔ رﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪان زﻣﲔ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﲑوﺳﻔﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم

ﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ در آن زﻣﲔ روز ﻋﺮﻓﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﺞ ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮑﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و از آن ﺳﲑوﺳﻔﺮ

ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦادرکاﻟﻌﺮﻓﻪ ﻓﻘﺪ ادرکاﻟﺤﺞ« و ﻫﺮﮐﻮ در آن
زﻣﲔ روز ﻋﺮﻓﻪ را درﻧﯿﺎﻓﺖ ﺣﺞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰاردن و ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪن و از آن ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن زﻣﲔ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻮی و ﺳﻔﻠﯽ در ﺳﲑوﺳﻔﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﲑوﺳﻔﺮ

ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﻣﲔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ روز ﻋﺮﻓﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﮑﻌﺒﻪ ﻣﺮاد

رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺞ ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﲔ ﮐﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ روز
ﻋﺮﻓﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ درﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﮑﻌﺒﻪ ﻣﺮاد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ

۱۴۹

در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺣﺞ ﮔﺰاردن ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻋﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﺞ« در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻗﺼﺪﮐﺮدن اﺳﺖ ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺼﺪﮐﺮدن ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪایﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﮐﺮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ و
ﺗﻘﺪس.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس دو ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ در آﻓﺎق و ﯾﮑﯽ در

اﻧﻔﺲ .آﻧﮑﻪ در آﻓﺎﻗﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮآورده اﺳﺖ و آن در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ .و آﻧﮑﻪ در

اﻧﻔﺲ اﺳﺖ دل ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻤﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮغﱃ ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺘﯽأﺳﮑﻨﻪ«
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ از ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺰﻫﯽ ﺗﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻﯾﺴﻌﻨﯽ ارﺿﯽ وﻻﺳﻤﺎﺋﯽ واﻧﻤﺎ ﯾﺴﻌﻨﯽ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪی اﻟﻤﺆﻣﻦ«.

آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در آﻓﺎﻗﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﻧﻔﺲ اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ اﺳﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ آب وﮔﻠﺴﺖ و

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎن و دﻟﺴﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ

آن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ را اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﺎرت ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﻮر

ﮐﺮد ﺷﺮف و ﻣﺮﺗﺒﮥ زاﺋﺮ ﺑﻘﺪر ﺷﺮف و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺰور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺪر و ﺷﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺪر و ﺷﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ
ﺳﺨﻦ دراز ﻧﺸﻮد و از ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ
ﺑﺪاﻧﮑﻪ :ﺣﺠﯽ اﺳﺖ در ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﺠﯽ اﺳﺖ در ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﺠﯽ اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ.
آن ﺣﺞ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﺰﻣﲔ ﻋﺮﻓﺎت و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﻪ در آﻓﺎﻗﺴﺖ.
و آن ﺣﺞ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﮐﻪ در اﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد و ﺧﻮد

را ﺷﻨﺎﺧﱳ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ در ﻇﺎﻫﺮ و اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺮ در ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل ﺑﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ وﺻﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺤﺮ اﺳﺖ.

و آن ﺣﺞ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ و از

ﮐﺜﺮت و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪ آواز ﺑﺮآورد ﮐﻪ :اﻧﯽ وﺟﻬﺖوﺟﻬﯽ ﻟﻠﺬی ﻓﻄﺮاﻟﺴﻤﻮات
واﻻرض ﺣﻨﯿﻔﺎ و ﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦاﻟﻤﺸﺮﮐﲔ

و در ﺣﺞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺮک ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و در ﺣﺞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﺮک ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﺮد و در ﺣﺞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺮک

ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﯾﺪﮐﺮد :اذ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺑﻪ أﺳﻠﻢ ﻗﺎل أﺳﻠﻤﺖ ﻟﺮباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ

در ﺣﺞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮ ﺣﻀﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﺳﺖ و در ﺣﺞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﻃﻦ را ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن اﺳﺖ و در ﺣﺞ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدن اﺳﺖ .و آن ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﺮ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
رﺑﺎﻋﯽ
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ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﺗﻮﻫﺴﺖ ﻫﯿﭻﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪت

ﺗﺎ ﻫﺴﺖ ﻏﻢ ﺧﻮدت ﻧﺒﺨﺸﺎﯾﻨﺪت

اﯾﻦدر ﻣﺰن ایﺧﻮاﺟﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺸﺎﯾﻨﺪت

ﺗﺎ از ﺧﻮد و ﻫﺮ دو ﮐﻮن ﻓﺎرغ ﻧﺸﻮی

ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻮناﻟﻠﻪ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮه ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدی اﻻوﱃ در ﺳﻨﻪ ﯾﮑﻬﺰار وﺳﯽوﺳﻪ در ﺑﻠﺪه »ﺗﻌﺰ« ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ از ﻗﺮای

»ﯾﻤﻦ« ﻣﺴﻮده ﻧﻤﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺧﺎﻃﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت در ﮐﻤﺎل ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺴﺦ را در ﻧﺒﺸﱳ ﮐﻤﺎل
اﺳﺘﻌﺠﺎل و ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮد و ﻗﻄﻊﻧﻈﺮ از آن ﺻﻌﺐ ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﻟﻬﺬا ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﯾﻒ رﻗﻢ

زده ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻋﺎی ﺧﲑﮔﺮدد..
ﻣﺴﻮده ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻧﺎﻇﻢ ﺗﱪﯾﺰی

در ﻫﺎﻣﺶ :ﻇﺎﻫﺮاً ﮐﻪ در ﻋﺮض دوازده روز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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