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 معرفی شخصیت مصنف 

 الرحيم و به نستعين بسم اهلل الرحمن  

 الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. 

هجری قمری در شهر مبارکپور، ضلع اعظم گرهه هندوستان، خداوند متعال به   ۱2۹۵در سال  

خاتم  به  ارادت  واسطه  به  که  فرمود  عنايت  فرزندی  پرهيزگارش  همسر  و  الدين  مولوی ضياء 

وسلم(، او را نبی بخش ناميدند. وی در آغوش گرم خانواده و طبيعت وآلهعليهاهللن )صلىپيامبرا

گرم و بارانی منطقه، با گردش در باغات و جنگل های سبز و خرم دوران نوجوانی و جوانی را می 

گذرانيد. از آغاز زندگی قلم را دوست می داشت و به آموختن، خواندن و نوشتن پرداخت. خانواده 

اش به بمبئی مهاجرت کردند، در آنجا طفل نابغه به تحصيل ادامه داد و به زودی خطاط زبردست 

و نقاشی چيره دست گرديد؛ به طوری که در عنفوان شباب در يکی از چاپخانه های بمبئی، 

بهترين شغل و بيشترين درآمد را داشت. در عين حال آتش عشق کسب دانش آن گونه در کانون 

 کشيد که لحظه ای آرام نداشت.   دلش شعله می 

يکی از عوامل اصلی حرکت بزرگ مرحوم عالمه مولوی، در مسير ترقی و کمال، جمالت و نصايح 

 يکی از علمای هندوستان، در ترغيب و ضرورت تحصيل علم و دانش بوده است. 

 اين خاطره را بعدها آن بزرگوار چنين به رشته تحرير درآورد: 

تا اينکه شبی در مسجد شيعيان بمبئی )مُغَل مسجد که اکنون نيز دائر است(، با دوستان و رفقاء 

خدمت مولوی علی بخش )مرحوم( نشسته بوديم. ايشان در جواب مال محمد حسين فرمودند: 

»انسان بايد بداند که تحصيل علم در مورد او مقدر نشده است هر کسی به اندازه سعی و کوشش 

 تواند کسب دانش نمايد.«  خودش می
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در آن هنگام هيجده سال از عمرم گذشته بود، کالم آن دانشمند بزرگ در قلبم تأثير عميقی 

گذاشت. آن روزها در بمبئی همه گونه وسائل آسايش و رفاه برای من مهيا بود. همان شب به 

 فکر فرو رفتم که اگر بر همين حال بميرم تا ابد جاهل خواهم ماند. 

در همان هفته تصمیم گرفتم برای تحصیل علم از بمبئی هجرت کنم و استخاره نمودم، 

برای الهور خوب آمد. مقصود من از این حرکت )هجرت( تحصیل ادبیات عرب و علوم 

 . السالم( بودالمی برای فهم قرآن و روایات آل محمد )علیهماس

متمادی مرحوم مولوی نبی بخش با اين هدف بزرگ و الهی به الهور هجرت کرد و پس از ساليان  

تحصيل در دانشگاه پنجاب، در رشته های ادبيات عرب و ادبيات انگليسی و تحصيل زبان عبری 

 و ادبيات فارسی و قرائت قرآن و علوم اسالمی با رتبه ممتاز، فارغ التحصيل شد.

مرحوم مولوی نبی بخش، پس از فراغت از تحصيل در رشته علوم اسالمی از دانشگاه پنجاب، با 

ه الشيخ عبدالعلی هروی، که يکی از بزرگترين علمای اسالمی دوره قاجاريه بود و به سرکار عالم

هندوستان هجرت کرده بود، مالقات کرد و از تحقيقات وسيع و عميق آن بزرگوار در تفسير آيات 

 قرآن و ساير معارف و علوم اسالمی بسيار بهره جست. 

مواعظ حسنه« است که ترجمه منابر و سخنرانی  اثری که از مرحوم عالمه هروی باقيمانده، کتاب »

 های آن بزرگوار در مجالس هندوستان، به زبان اردو می باشد. 

عالمه مولوی نبی بخش، پس از يک عمر تحقيق و مطالعه و تدبر و شناوری در اقيانوس علوم 

ی توحید، نبوت، امامت و شناخت واقعقرآن، موفق به تأليف کتاب های بسيار در موضوعات:  

 گرديد.   انسان و جهان از دیدگاه قرآن و مذهب حق شیعه اثنی عشری
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تفسير قرآن و مرحوم عالمه مولوی نبی بخش موفق به تأليف دوازده کتاب نفيس و گرانقدر در  

المعرفته بالروحانیّة و النّورانیّة، مراحُل االزل و األبد، التّوحید و معارف اسالمی با اسامی: »

التّجرید، در اسرار ذبح عظیم، میدان محشر، جّنات الخلود، بشاراة المصطفى من صحائف 

اسالم[، االنبیاء، المعراج، مهدی شیعه، مجالس شاهکار تبليغ  و روش صحيح  مواعظ   ]در 

، ُدّر النّظیم في اوصاف ]تشريح عقايد اسالمی با براهين قرآنی و روائی[ سطاُس المستقیمالق

معصوم   ۱۴]عالی ترين اشعار در بيان و معرفی شخصيت و صفات و مناقب حضرات   المعصومین

« گرديد. اين کتاب ها شامل عاليترين و عميق ترين تحقيقات در قرآن و معارف السالم([)عليهم

 ايط زندگی با مجاهدات بزرگ تأليف شده است.  اسالمی است، و در سخت ترين شر

  ۱« َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَهِدَینَُّهم ُسبُلَنَاخداوند در قرآن فرموده است: »  

يعنی: »هر کس در راه ما جهاد و کوشش کند، البته و به تحقيق ما او را از راه های خودمان 

 هدايت می کنيم«. 

السالم( موهبتی است علم و معرفت حقيقی و حرکت در تفسير قرآن و علوم آل محمد )عليهم

 که خداوند پس از توفيق بنده مؤمن در امتحانات بزرگ به او عنايت می کند. 

السالم(( در تمام مراحل و سلمان و ابوذر )و شيعيان خاص حضرت امير المؤمنين )عليهحضرت  

لحظات زندگی، تسليم امر الهی بوده و پيروی کامل از دستورات حضرت امير المؤمنين و امام 

السالم( می نمودند، به اين جهت در امتحانات بزرگ الهی توفيق يافته و خداوند الموحدين )عليه

 در علوم حقيقی و معارف قرآن را به روی ايشان مفتوح نمود.   باب سير

 
 69العنكبوت :    - 1
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در اينجا توجهی به زندگی حضرت سلمان و مجاهدات عظيم آن بزرگوار در راه رسيدن به دين  

 واقعی )يعنی اسالم( می نمائيم: 

 مجاهدات حضرت سلمان برای رسيدن به دين حق: 

( گذشت از زندگی و خانواده برای رسيدن به دين حق و ترک آتش پرستی در سن طفوليت و ۱

 تحمل مصائب در اين راه. 

 ( مجاهدات فراوان برای تحصيل دين حق و معارف حقيقی از کتب پيامبران سلف.  2

طالعه کتب السالم( از طريق م وآله( و ائمه معصومين )عليهمعليهاهلل( شناخت پيامبر اکرم )صلى۳

و انجيل   توراةانبياء و فرمايشات حضرت موسی بن عمران و عيسی بن مريم )عليهما السالم( در  

 حقيقی. 

وآله( در مدينه منوره و عليهاهلل( تحمل مرارت فراوان برای رسيدن خدمت پيامبر اکرم )صلى۴

 اسالم او به دست مبارک ايشان و تغيير نامش از روزبه به سلمان.

الی ترين دوره های معرفت و کمال از طريق تحصيل علوم قرآن در دو بخش نظری و ( طی ع۵

 السالم(. وآله( و حضرت امير المؤمنين )عليهعليهاهللعملی در خدمت حضرت پيامبر اکرم )صلى

السالم( در فتنه ( مجاهدات حضرت سلمان در راه دفاع از امامت حضرت امير المؤمنين )عليه۶

 الفت. شيطانی غصب خ

( حضرت سلمان، به واسطه مجاهدات بزرگ و گذشت از همه چيز در راه خدا و وقف عمر و ۷

 زندگی برای دين الهی به مقامی رسيد که: 

 در مورد ايشان گفته شده.   2« »الَسْلماُن ِمنّا أَْهَل اْلبَْیتِ . الف : جمله ۷

 
، ابن بابویه، محمد بن على - 2 َل ال َبی ت  نَّا أَه  ٍّ ع قَاَل قَاَل النَّب يُّ ص َسل َماُن م   64، ص: 2، عیون أخبار الرضا، ج َعن  َعل ي 
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 . ب : هر گاه جبرئيل از آسمان نازل می شد، سالم الهی را به سلمان می رسانيد.  ۷

المؤمنين ۷ امير  حضرت  مبارک  دست  به  و  شد  فرستاده  خداوند  طرف  از  سلمان  :کفن  پ   .

المؤمنين )عليه  ک السالم( متبر  )عليه امير  نماز گشته و حضرت  او  بر  با صفوف مالئکه  السالم( 

 خواندند.  

 السالم( و آبروی او در درگاه الهی. آری، اينست مقام بزرگ شيعه حضرت امير المؤمنين )عليه

مرحوم عالمه مولوی نبی بخش نيز نمونه کامل يک شيعه حقيقی و مجاهد در راه الهی است. آن 

السالم( ام عمر خودش را وقف مطالعه و تحقيق در قرآن و روايات آل محمد )عليهمبزرگوار تم 

 نمود. در اين قسمت اشاره ای کوتاه به مجاهدات ايشان در راه خداوند می نمائيم: 

 مجاهدات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش در راه الهی: 

 مبئی به الهور(. ( گذشتن از خانواده و زندگی راحت برای تحصيل علم دين )مهاجرت ايشان از ب۱

( تحمل زحمات و مرارت فراوان برای تحصيل زبان عرب و زبان فارسی و فقه و علوم اسالمی 2

 در دانشگاه پنجاب. 

 . الف: گرفتن مدرک دکترای ادبيات عرب از دانشگاه پنجاب. 2

 . ب: گرفتن عالی ترين مدرک در علوم اسالمی )فقه و علوم قرآنی(. 2

راوان برای فهم معنی واقعی و تفسير حقيقی آيات قرآنی از طريق ( تحمل زحمات و رنج ف۳

 السالم(، جمع روايات و يافتن ارتباط ميان آن ها. مطالعه عميق روايات آل محمد )عليهم

 ( توفيق در سخت ترين امتحانات و گذشت از مال و مقام در راه رضای الهی.۴

بدترين شرائط بسازد. ولی دين و حيات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش حاضر شد به زندگی در  

 ابدی را به قيمت مال و رياست و مردار گنديده دنيا نفروشد. 
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السالم( را در اين موضوع ياد مجاهدات سلمان و ابوذر، و اصحاب حضرت امير المؤمنين )عليه

 خاطره ها زنده می کند. 

 آزمایش برای مسلمين بود. السالم(، بزرگترینقضيه غصب خالفت حضرت امير المؤمنين )عليه

رسيدن به پس از ادعای خالفت غاصبانه ابو بکر )خلفای ثالثه(، بسياری از مسلمان ها به طمع  

السالم( )جانشين واقعی رسول مال و مقام و رياست بيعت ها را با حضرت امير المؤمنين )عليه

وآله(( شکسته و با عبد الغُر ى )يعنی ابو بکر( به عنوان امام بيعت کردند. اما عليهاهللاکرم )صلى

حض  و  آخرت  و  خدا  به  ايمان  نشدند  حاضر  که  بودند  کسانی  حقيقی  های  امير مسلمان  رت 

 السالم( را با مال و مقام و رياست معاوضه کنند. المؤمنين )عليه

اکرم )صلى بزرگ رسول  دانشمند عليهاهللحضرت سلمان صحابی  و  وآله(، شيعه حقيقی علوی 

السالم( دفاع می بزرگ ايران تا آخرين لحظه از امامت و واليت کلي ه حضرت امير المؤمنين )عليه

 کرد.  

بارها مورد اهانت و ضرب و شتم از طرف خلفای ستمگر و پيروانشان قرار گرفت، حضرت سلمان  

وآله( عليهاهللبا اين وجود دست از ايمان قلبی به امام الموحدين و امام المتقين و وصی رسول )صلى

 بر نداشت.    رب العالمين يعنی حضرت امير المؤمنين 

به ايران آمد و مردم ايران را با قرآن، شخصيت   حضرت سلمان در اواخر عمر به عنوان حاکم مدائن

 آشنا نمود.   و عظمت و حقانيت حضرت امير المؤمنين   پيامبر اکرم

عالمه مولوی نبی بخش مانند حضرت سلمان و ابوذر، حاضر شد در سخت ترين شرائط زندگی 

و حيات ابدی در بهشت   و ائمه معصومين   مکند ولی دين و اعتقاد به خداوند و رسول اکر

 را به قيمت مال و متاع فانی دنيا نفروشد. 
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به اين جهت پس از طی اين مقامات و توفيق در امتحانات بزرگ خداوند باب علوم قرآن را بر آن 

بزرگوار مفتوح نموده و توفيق شناوری در اقيانوس معارف اين کتاب عظيم رحمت و علم و حکمت 

« مراحل االزل و االبدفرمود. تمام کتاب های آن بزرگوار، مخصوصأ کتاب »را به ايشان مرحمت  

قرآن و روايات آل نتيجه يک عمر مجاهدت الينقطع در استخراج علوم و معارف حقيقی از آيات  

 می باشد.   محمد

 السالم( در خطبه نهج البالغه فرموده اند: حضرت امير المؤمنين )عليه

   ۳« لَْیَس َعَلى أََحٍد َبْعَد اَْلقُْرآِن ِمْن فَاقٍَة َو الَ أِلََحٍد َقْبَل اَْلقُْرآِن ِمْن ِغنًى»

يعنی هيچ انسانی تا قبل از مطالعه قرآن از نظر علمی غنی و بی نياز نيست )اگر چه تمام علوم 

عالم را خوانده باشد( و هيچ انسانی بعد از مطالعه )کامل و دقيق( قرآن دچار فقر علمی نمی 

 گردد.  

مه مولوی نبی بخش، پس از يک عمر مجاهدت در راه خدا و تأليف کتب ارزشمند در مرحوم عال

و شناخت واقعی انسان و  السالم(امامت و والیت آل محمد )علیهم،  نبوت،  توحیدموضوعات:  

جهان از ديدگاه قرآن و اسالم، سرانجام در سن هفتاد و دو سالگی در »مشهد مقدس« وفات 

 . يافت و در »حسينيه کرمانيان مشهد« دفن گرديد

شادروان دکتر قاسم رسا، قطعه شعری در ارتباط با رحلت جانسوز آن دانشمند و شخصيت بزرگ 

 عالم تشيع سروده است که در اينجا آورده می شود:

 

 از دستتت یگوهر هيفغان که رفت گران ما
o 

 فغتان کته رونق بتازار اهتل علم شتتتکستتتت  
o 
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 ز جهان یبخش مولو  یچو رخت بستتت نب
o 

 علم و دانش بستتتت   یزمتانته ز درهتا  یدر 
o 

 در دل ختاک   دهيت)ع( آرم  یعل  یچو بتا وال
o 

 لطفش ز رنج محنتت رستتتت  هيتستتتا  ريبته ز 
o 

 د يتچو طبع ختامته بر آورد و از خرد پرستتت
o 

 پرستتتت  یز ستتتال رحلتت آن عتالم ختدا 
o 

 جنان   یبگفت در مه شتتعبان شتتتافت ستتو
o 

 وشصت   صتديچو هفت ستال گذشتت ازهزاروست 
o 

 

هت ق [ ۱۳۶۷] شعبان  
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 منابع اصلی تحقیقات مصنف  

السالم( است و با اتکاء به اين دو اصل آيات قرآن همراه با تفسير و بيان ائمه معصومين )عليهم

رگ علمی: و محور بزرگ در تحقيق، آن بزرگوار توانست با قاطعيت تمام پاسخ به سئواالت بز

انسان، معلمان و مربيان  انسان و جهان، مراحل مختلف حيات  در موضوعات »هدف خلقت 

الهی در مسير زندگی، و کليد و رمز رسيدن به سعادت دنيا و آخرت« را در کتاب های خويش 

 به رشته تحرير در آورد. 

روايات معتبر چون خط اصلی تحقيقات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش مبتنی بر آيات قرآن و  

 السالم( است، لذا مورد تأييد علمای بزرگ شيعه قرار گرفته است. آل محمد )عليهم

در این بخش، فتوکپی تقریظ های آیات عظام بر کتب آن بزرگوار از جمله: مرحوم آیة الله حاج  

سيد صدر الدین موسوی، مرحوم آیة الله حاج ميرزا عبدالرزاق حائری اصفهانی، مرحوم آیة الله  

محالتي   الدین  بهاء  شيخ  حاج  الله  آیة  مرحوم  کلباسی،  الله  آیة  مرحوم  سبزواری،  فقيه 

  مقامهم( نقل می شود. للها)اعلی
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 تقریض مرحوم نجفی 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ر ما  بعد  اما  و  الطاهرین  اله  و  الرسول  علی  الّصلوة  و  الّشاکرین  حمد  الکتاب  ئ احمد  هذا  یت 

مواج لفیر اهل الباطل و االعوجاج و ال ریب فیه ااّل وسیلة  بحٌر  المسمی بقسطاس المستقیم ااّل  

المسترشدین و   برهانعاندین و منّور قلوب العارفین و منهاج الحق المبین و مجاهدین علی الملل

فیه نکات دقیقه و عبارات و شیعة فی اصل االنوار و حقیقة ائمة االظهار وعلیکم بالمرور فی هذا  

المصنف  ب   واقبل االیام و الدهور ثم النظر  رونم اول ال بکم من السرور و ُیعل  لو الکتاب حتی یسبط ق

 ه الله فی قلب من یشاء.  ذففاته القلم نور یقو موئل

کبر نجفی  ااالحقر علی   
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 بسم الله الرحمن الرحیم  

بخش هندی  نبی  –کتاب شریف: قسطاس المستقیم: تألیف عّّلمه بزرگوار مرحوم موالنا مولوی  

 باشد. می

ارزش معنوی    باشد. موضوع کتاب، بررسی عقائد مذهب شیعه از دیدگاه قرآن و روایات معتبر می

 و عمق تحقیقات موّلف دانشمند بیش از آنستکه در الفاظ و سطوری چند، قابل وصف باشد. 

در بخش اول کتاب،    ای کوتاه به برخی نکات با ارزش این تحقیق میکنیم.باین جهت ما فقط اشاره 

لوق، مورد  موضوع انواِع ارواح، صفات ارواح، و شناخت مخلوقات از دیدگاه صفاِت روح هر مخ

 بررسی قرار گرفته.

شناخت واقعِی روح و صفات آن) از دیدگاه قرآن و روایات اهلبیِت( یکی از مهمترین مباحث  

مادّیون با انکار روح، دریچۀ واقعی شناخت انسان و جهان را بسوی    باشد.کلیدی در عقائد می

 خود مسدود نمودند.
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 المستقیم القسطاس المستقیم الی الصراط 

 هر که دارد میل دیدن در سخن بیند مرا  ور سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

 » ِقیم  اط  الُمست  ر  ا الِصّ ِقیم فقال ذوالجّلل و االکرام ِاهِدن  اُط الُمست  ر  بیل  ِالی  الّلِه ِاالَّ الِصّ  »اّل س 

 فالخط الوسطی هو الصراط المستقیم

ی اللّ  اُط ِال  ر  لِصّ آلِئِق من القاء الشیطان ال ضّلل الخآلئق فالقول ا  اِس الخ  نف  ِد ا  د  ع   ِه ک 

 الن خط المستقیم بین النقطتین واحد و سائر الخطوط منحنی!!!

 فتدبر و تشکر فانه هدایة للمسترشدین . 

 آلهی جرم من بهر نبی بخش 
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 خطبه مصنف 

ِحیم ْحمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
 و به نستعین ِبْسِم الل

ِة و  ال م  ظ  ِة الع  مرائ  دآِئع  اِلِ ع  الب  د  اِل و  ب  م  ِة و  الک  اِر الُقدر  ظه  آلِئق  اِلِ ق  الخ  ل  ِذی خ  مُد ِلّلِه الَّ لح  ِل و   ا  ّل  ج 

ٍة   اج  ا ال  ِلح  آی  ر  لب  أ ا  ر  ب    ب  ِعیِم اال  ن  اِلِهم ِالی  یص  ئُهم اِلِ ر  م و  ذ  ئه  ر  ب  ل  اٍل ِمن  اال خواِل ب  ِد و  ِالی  ِمنُهم ِلح 

رآئِ  ة و  غ  جآِئِب الِفطر  ِة و  ع  نع  طآِئِف الصُّ ُهم ِفی ل  ّلی ل  ج  ِد و  ت  رم  آِء و  ُسُرروِر السَّ ق  اِم و  الب  و  ِة الدَّ اح  ِب  ر 

ِمن    اِت  ئ  الُمِضیَّ و   اِت  اِنیَّ الُظُلم  ِمن   ِة  بیر  الک  اِت  ع  الُمبد  و   ِة  ِغیر  الصَّ اِت  صُنوع  الم  ِمن   ِة  ِة  الِخلق  رَّ الذَّ

ر   کب  ر  و  ا  صغ  ا ا  ه و  م  ان  ر  ش  کب  ه و  ا  م  ُلطف  عظ  ا ا  ه م  حان  سب  ُه ف  ان  ُسبح  آء ف  یض  ِة الب  ال  ز  ی الغ  آِء ِال  س  ر  ه الخ  لق   خ 

ِرّ  ف  ُمت  و   ِبالُخُلوِد  ِد  ِبّ أ  الُمت  الُملِک  ِفی  دًا  ِحّ و  ُمت  ان   ک  ِذِی  لَّ ا  ه  ان  ُبره  علی  ا  و   لَّ  ج  ا  ا  م  اِن و   لط  السُّ ِفی  دًا 

دِ  ب  ا وَّ ِفی ا  ِدیًّ ب  ِته ا  ِلیَّ ز  ان  ِفی ا  ن ک  ان  م  ُسبح  اِکٍر وَّ ُجُنوٍد ف  س  ِنِع ِبّل  ع  ا الُممت  ِدیًّ م  ِته ص  ِدیَّ رم  ا و  ِفی س  ِلیًّ ز  ِته ا  یَّ

فریِده   ًدا و  ِفی ت  ِرّ ف  وِحیِده ُمت  ا و  ِفی ت  ِدیًّ رم  ِته س  اِنیَّ د  م  آِئه و  ِفی ص  بیرًا و  ِفی ِکبِری  ِة ک  اِنیَّ د  م  ًدا و  ِفی ص  ِحّ و  ُمت 

ی  ِته د  رمدیَّ ًدا و  ِفی س  ِرم  تِه س  یمؤمیَّ حیمًا و  ِفی د  ِته ر  اِدیَّ و  اًدا و  ِفی ج  و  ته ج  اِنیَّ حم  ا و  ِفی ر  اِنیًّ د  م  ُموًما ص 

ی ر الُمب  ص  لب  م  با  ّل  ور  و  الظَّ ین  النُّ ق  ب  رَّ ذی ف  لَّ اِوِیل   نا  ق  اهین  ال  ِبا  ر  َل ِئِل و  الب  اِطل  ِبالدَّ قَّ و  الب  ن  الح  ِیّ و  ب 

اِهین   ر  َل ِئِل* و  الب  ک  ِبالدَّ ل  ن ه  هِلک  م  اهین  و  ی  ر  َل ِئِل و  الب  ب  ِبالدَّ ن ح  حیی م  اّلین  ِلی  اِمی و  الضَّ و  *  الع 

مِرِیّ اال   وِح اال  ی الرُّ ل  لّلُهمَّ ع  ِلّ ا  ص  وِر الُمشِرِق و  ف  لنُّ ِم ا  قد  ال  آِئک  ا  ه  اِل ب  م  ِم و  ک  ّلِی اال عظ  ج  ِم و  التَّ کر 

ِم  ر  ِة و  الُجوِد و  الک  حم  ِم ِعِزّ الُقدِس و  الرَّ ال  اِر الع  قط  میُع االُفاِق و  ا  لی ج  ِل ع  ال ز  عِشِع ِمن ُصبِح ا    الُمش 

مِ  ِریِم  الک  ِع  ر  الف  و   ِدیِم  اق  ال صِل  ِم  ا  الِقد  و   الُوُجوِب  ِت  اح  س  و   آِء  الِکبِری  ِع  ُصق  و   ِدِیّ  رم  السَّ آِق  ح  ن 

ِم  ال  وُجوِد و  الع  اِد و  الم  یِن و  ُروِح ااِلیج  کِو ِم ُنوِر التَّ ل  وِن و  الق  نِزیِل الم و  ِاِیحآِء النُّ قُصوِد ِمن ت  لم   و   ا 

ئِ  ّل  اِت و  الم  ِة ِللُممِکن  اِئیَّ ِم  الِعّلُة الغ  ل  اِق و  الع  اِج و  الُبر  اِج و  الِمطعر  اِحِب التَّ م  ص  نی اد  اِنّ و  ب  ِکِة و  الج 
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حمةُ  لرَّ ا  لین   الُمرس  و   آِء  نِبی  اال  و   اِت  آِئن  الک  ُد  ِیّ س  ِم  ااُلم  اِع  نو  ا  میِع  ج  ِالی  البشیِر  و   ِذیِر  النَّ بُعوِث  لم    ا 

الُم  اِفُع  لشَّ ا  ِمین   ِللعل  ُة  وُصول  ِکر  الم  الِذّ و   اِت  ِباالی  ُارِسل   ِحیُم  الرَّ ؤف  الرَّ ِبُي  لنَّ ا  الُمذِنبین   ِفی  ُع  فَّ ش 

اب    اِحِب ق  فی ص  ِدِن الُمصط  بی ُمحمَّ ِد الُمجت  حم  یِن ا  آِء و  الِطّ ین  الم  ُم ب  ا وَّ اد  ِبیًّ ان  ن  ِذی ک  لَّ ِکیِم ا  الح 

دنی! و ا  یِن ا  وس   ق 

و ا  لی  ع  لّلُهمَّ  ا  ِلّ  ص  ِر و   ش  الب  و   الُموُجوداِت  میع  ج  لی  ع  ِة  اِلغ  الب  ِج  الُحج  و   ِر  الُزه  ُجوِم  النُّ آِئِه  ِصی 

ِم اله   ل  لع  شُهوِر ا  آِئِب الم  اِم الغ  اِلم  سُتوِر ا  لم  وِر ا  لنُّ ا ا  م  ر  ِسِیّ ش  ی ع  ِد ااِلثن  د  ُدوِدین  ِمنک  ِبالع  لمع  اِدی ِفی  ا 

مِس الُهد  یُجوِر ش  آِء الدَّ خی  ین  اال رِض و   ط  ِصِل ب  ِب الُمتَّ ب  ی و  السَّ ر  اِر الو  بص  ی و  ُنوِر ا  م  ی ُمجِلی الع 

لّلُهمَّ  ورًا ا  ج  ت ُظلمًا وَّ ا ُمِلئ  م  داًل ک  ع  رض  ِقسطًا وَّ ُ اال  مَل  ِذی ی  لَّ ی ا  ِذی ِمنُه ُیؤت  لَّ اِبک  ا  آِء و  ب  م  ِجل  السَّ  ع 

عن   ه و  اللَّ شِرق ُنور  ه و  ا  !!!ُظُهور  د  االِبدِین  ب  اِهِرین  و  ا  هر  الدَّ ضآِئِلِهم د  اِئِهم ُو ُمنِکِری ف  عد  لی ا  ُة ع  آِئم  د   ُة الَّ

اهیِل فِ  ج  اِم و  الم  و  ام  الع  ق  طَّ م  مخ  ا  ِعیِم و   اِت النَّ نَّ آِء ِفی ج  م  اِرج  الُعل  د  علی م  ا  ِذی  الَّ ِلّلِه  مُد  ی  و  الح 

رس   ا  و   حیِم  الج  اِت  ک  ر  اِت  د  نَّ ج  ِالی  لُموِصِل  ا  ِقیٍم  ست  مُّ اٍط  ِصر  ِالی  ِة  آی  ِللِهد  لِین   الُمرس  و   آء   نِبی  اال  ل  

اِم ِانَّ ا  ِل و  ااِلکر  ّل  ال  ُذوالج  ق  م  ف  اِب ِدین  ااِلسّل  ذ  واِب و  الع  ار  ِللثَّ ِعیِم و  ِاخت  اِر النَّ ین  ِعند   الُخُلوِد و  د  لدَّ

الِسّلُم و  م   هِل  الّلِه ا  میُع ا  اِسِرین  و  ج  ِة ِمن  الخ  ُل ِمنُه و  ُهو  فی االِخر  قب  ن یُّ ل  ِم ِدینًا ف  یر  ااِلسّل  ِغ غ  بت  ن ی 

ب   ذه  ط م  ق  نَّ ف  ُقوُلون  ا  اِهِب ی  ذ  اٍن و  الّلُه  الم  ُبره  ٍة وَّ ال  لیٍل وَّ ال  ُحجَّ اِطٌل ِبّل  د  اِهِب ب  ذ  آِئُر الم  قٌّ و  س  ُهم ح 

الی ع  قٌّ    ت  نَّ ذِلک  ح  ا  أیُت  ِلذِلک  ر  ف  اِدِقین   ُکم ِان ُکنُتم ص  ان  ُبره  اُتوا  عی ه  اِت الُمدَّ ِاثب  اِم  ق  ُقوُل ِفی م  ی 

ن یَّ ا  ل  ِلیِم   ع  قِل السَّ اِحُب الع  ز  ص  ِیّ اِطل ِلُیم  اِل الب  ِقّ و  ِابط  اِق الح  ل  ٌاُصواًل ِفی ِاحق  اسًا و  ُاِصّ س  س  ا  ُاِسّ

اٍط  و  الِفطر   آُء ِالی ِصر  ش  ن یَّ هدی م  ا و  الّلُه ی  قًّ ا ح  قًّ اِهِب ح  ذ  یِن الم  قَّ ِمن ب  ب  الح  ذه  لم  ِقیِم ا  ِة الُمست 

ِقیٍم. ست   مُّ
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 شعر آغازین 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ظننن      ننن ننن   بننن نننون  ننن و ظننن  
o 

کنننعننن   ننن ن   ینننوولننن ننن و  یننن بننن    ز 
o 

مننن  ننننن   ی ننن و  یننن ظننن ننن   یبننن   یوزل 
o 

حن ن   ین  ن ن   سنننن ن   ین    بصنننن   ین     ین   
o 

سننننن و   نن   ینن ز   کننر      ینن لنن نن  
o 

سننننن ننو   نن   و س     ینن بننر  کننر 
o 

ظننن ننن ننن  کنننعنننو   ننننن ننن     ۀوزل   وز 
o 

منن کنن   نن   وحسننننوج    نن     ینن وبنن      
o 

ز ننو   نن نن ننط  نن ننوج  نن نن  نن   ی ز 
o 

زمننوج  ننننن نن  نن   وظنن ننو    نن      یز 
o 

 ینن  بننمنن نن   نن   ینن  ظنن ننو  یننومنن ظنن 
o 

 یننن  کنننئ  ننننن   ننن   ی ننن ننن   ی لننن ننن  
o 

بنننوحسنننننوج  نننوج   ننن   ینننر بننن نننوزن 
o 

بنن     مننو  و   یننر مننعنن   یننر ننننن    و  
o 

 یننر     یننو ننننن نن  نننننو   ظنن   یننربنن 
o 

ظنن نن    یننر ولنن نن سنننن نن   ینن سنننن   یمنندنن نن  
o 

کنننر  ننن نننوج بننن    ننن ننن      ننن    
o 

زمننن   زمنننوج   ینننرزظننن     ننن ون     
o 

بنن نن      نننن نن     ینن   نن   یننو هنن ننوظسنننن  
o 

       یهننن نننوظسنننننن   نننئ  ننن و 
o 

ظنن   ینن ب ننننن  زمنن   ینن     یننر زمننوج   
o 

ولنن نن ظنن نن   ینن  حنن نن    یننر  نن و  ننننو نن  
o 

و   و        ینننئ  ننن ننن ثننن نننو ننن وج 
o 

ح نننن    نن نن  نن    یننئ کنن نن   نن مننعننط 
o 

وظننن ننن  هننن ننن    ومننن   ینننویمننن  ننننن  
o 

   نن    ینن هنن نن      نننندننو  یننطثنن ننو 
o 

لنن نن نن  ظنن      ینن   نن    نن نن   یز 
o 

 یننن ظنننمننن   ینننوسبننن نننو     ینننطز    
o 

وسنننن نط  نننن    نننن نم    ن ن   یننوبننو ز 
o 

لنن   هنن نن    نننن      ز  سنننن ننط  نن ون 
o 

گن  ننننر   بن   ینرگننئ  و سنننن    ین نط    وز 
o 

هنن نن    نن   و سننننن    ینن ننطبنن ننو    وز 
o 

بنن نن نن  پسننننعنن   یثنن ننو   و سنننن    ی    وز 
o 

هسننننعن   ظن    و سنننن    یبن ن      ن ننوج   وز 
o 

ظنن نن      نن    یظنن نن    و    نن    
o 

ظنن   نن   ظنن    ن      نننن نن     ینن  ظنن   ننولنن  
o 
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ز   نننن و وزل         ی  نننن     
o 

سنننن   یننط نننن نن  ننننوهنن     نن نن    ینن بنن  
o 

ظننن    ننن و  وحننن   یهننن نننوظسننننن  
o 

وبنن   منن نن   سنننن نن ننوج   هنن ننوظسنننن  
o 

زمننن  وز  ننن    بننن   و     ینننر  ننن و 
o 

بنن   یبنن     یننرسننننن نن و     نن   
o 

ز هننن ننن   و   یننن منننر ننن ننن     ننن منننوج 
o 

ز  هننن ننن   و   یننن  نننر نننز   وحسنننننوج 
o 

   وج  ینن ننوجسنننن نن   گنن یننط¬بنن   نن منن  
o 

هننو  ظنن   منن سنننن   یننطبنن      وج  ی  نننن    
o 

  سننننن نننوج   یسنننننی ننن   ینننط بننن  بنننوظننن 
o 

حنن    نن  سنننن   بنن    یننوجکنن نن   ننحنن  
o 

منن   یننطبنن و  بسنننن    یننقننو  نن و  نن نن    
o 

ولسننننن    بننن  ز   ز  ننن ننن   سننننن تج 
o 

 گنن  ننعنن   نن نن     یننویننطو  ننننن   یپنن 
o 

لنمن ن   سنننن ن     ین بنن   کن    و نن     ننننوج 
o 

وبنن نن  وابننو  نننن    نن   یننمچنن    ینن  کنن    
o 

 یننن   ننن   یحننن   یز   گنننو   ننن سننننن  
o 

وزل  یننن وج نننننن ننن  ز   ز    نننولننن  
o 

مننن     ننن ننن     ننن نننئ  یننن وجز  نننر  
o 

 یننن  ننن   یحننن   یکنننعنننو    ننن  
o 

حنن نن    ینن     نن نن   ینن بنن  و   ننولنن  
o 

کننن  گنننو   ننن نننوج  حننن ننن    هننن ننن  
o 

وظننم    ننوج  یکنن  بنن   یبنن   نن سنننن      
o 

کنن نن  منن نن نن       نن ننول  یننوهنن نن  
o 

کنن ننول   منن نن نن   نن      نن نن      هنن نن  
o 

حسنننننو   ینن ننوجحسننننن   مننحنن نن     ز 
o 

ثنن و   ینن ننوج سننننن    کنن ثنن   نن و    
o 

 بننندنننز  سننننن ل  ننن نننوج   ینننو ننن و
o 

ب ننننن   یننن ظننن    زمنننوج   یننن  ننن ولننن  
o 

گنن  گننو   ظننمنن نن     حنن نن    بنن ج 
o 

مننننو  نننننن    وز و   و ل   بنننن ج 
o 

 ومننن   ینننوجبننن ج  نننننو ننن   نننو ننننن 
o 

سنننننن   و ن  یننن بننن ج  لنننو ننن و      
o 

  نن ننوج  یننویبنن ج  نننن نن   ننولنن   نننن 
o 

هننننو   بننننوا  نننن ننننوج   یبنننن ج    و  
o 

وظننن ننن  مننن  ننننن       سنننننئ  ینننوبننن ج 
o 

کنننئ  یبننن ج  ننن ننن   نننو ننن     ننن    
o 

منن  نننن  لنن حنن   یبنن ج   حننز   ینن حنن نن    
o 

لنن نن نن   ظننو نننن    نننن      حننز  ینن بنن ج 
o 

لننن  پنننو   کنننومنننئ  مننن ننن ننن    بننن ج 
o 

لننن   لننن ت   حننن ننن   مننن ننن نننو   بننن ج 
o 
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پنننو  ظننن    بننن ج  و ننن ننن    بننن ج   ع 
o 

بنن   نن      ننو بنن ج  ننئ     منن نن    
o 

منننن کنننن   حنننن            یبنننن ج 
o 

کنن نن نن   بنن    ۀبنن ج  هسنننن      بننو ننت 
o 

منن نن نن   نن نن   نن      نننن نن     ینن  بنن ج 
o 

حنننن   منننن      نننن          یبنننن ج 
o 

حننز  وظنن و   منن نن نن   ننننن ننم   بنن ج 
o 

حننز  وسننننن و   مننمنن ج  نن نن      بنن ج 
o 

مصنننن    نن نن   نن   ینن  ولنن نن   ینن  بنن ج 
o 

 ولنن  نن    یننربنن ج  ننننن نن   ثننو   نن  
o 

ز نننو ا  ننن  ا   بننندننن ا    اننن نبننن ج 
o 

مننن نننعننن نننو     ننن      ننن ن   یبننن ج 
o 

ظننن       عا  ننن و  یننن  ننن   یبننن ج 
o 

مسننننن ننن   و   یننن   ننن    ننن ننن   یبننن ج 
o 

وظننم    ننوج بننو ننت  نن نن نن    بنن ج 
o 

 کنننر  ننن نننوج   یبننن ج  ننن ننن   نننو ننن  
o 

وبننن   یننن  حننن ننن  پنننو  ننننننو    وزل 
o 

  ننننن ننن   ی نننولننن   لننن   یمننن بننن  
o 

و  نننننن  وظنننون   ینننویبننن ج    سنننننن ل 
o 

ومننون   بنن نن   ننولنن   وز  هسنننننعنن نن    کنن  
o 

ظننن ننن   ینننو ننن و   نننو ننن ننن    یبننندنننز 
o 

بنن     و  یننرکنن     ننولنن نن    یکنن نن   ینن ننوج  
o 

و ننرج  ننننوج  سنننانن      مننرمننر   منن نن  
o 

ز  ومننوج  ننننوج    سننننعنن    منن ننر  نن نن    
o 

وز  نن و   نندنن  منن و  کننر   ینن   هننو 
o 

ظننمنن   کنن ثنن     نن ج    نن نن      ینن  بنن   
o 

زمنن  زمننوج    ز   یننر بنن ننو   سننننن ل 
o 

مننن ننن   یبننن نننو   ننن ننن    ینننر ومنننون 
o 

مصننننن ننن ننن   ینننئ ننن ننن   ی ننناننن پنننو   
o 

سننننن   یننئ نن نن    یننو ولنن نن   ینن حسنننننر 
o 

منن نن   ینن  نننن نن   یننرحسنننن   یننئ نن نن   یننر   
o 

   یننرولننمننوبنن    ینن سننننن   ی نن نن   یننئ نن نن  
o 

وظنننون  ومنننون   بننن نننو ننن     نننمننن ننن  
o 

 ولسننننرن  ینن کننو نن   نن نن   یبنن نن سنننن  
o 

 و س  نن     ینن نن  ز  یننربسنننن نن ننوج  
o 

من سننن   ی ن ن   ول ننن ن    یبنر      ننن نم 
o 

زمننن  زمنننوج   ینننربننن نننو   ننن و      
o 

 وظننم    ننوج  یبننو   یبنن ننو   نن نن  
o 

حسنننننر  سننننن نن   یبنن ننو   نن ننو  
o 

پنن   ینن ننوجسنننن نن    ی نن ن  ننننو   ننر   
o 

 یننر     یننوبنن ننو   ننننن نن  نننننو   ظنن 
o 

ولنننمنننولننن ننن   ی لننن    ینننرزمنننوج  حننن نننۀ 
o 
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سنننن نن ننوج    ی لنن   یننرومنن   یننر صنننن    
o 

زمننن   ومننن   سننننن نننوج     ینننرومنننون 
o 

ز  و   ننن نننو منننو  و   ظننناننن ننن و  
o 

هننن   ولننن نننو   ولننندنننو     ننننن     ی ز 
o 

بننح نننننو بنن  ز  ننننن ننو   یبنن    مننو  و 
o 

کنن ننو     بنن ننو   سننننن ل  ننننن ننو    
o 

بننو  ننو کننر  ظننمنن   ی نن ننو   ینن  نن نن    
o 

کننن   و ننن ننن   سننننن ل   یننن  بننندنننز 
o 

پنن   نن ننو    نن  بنن نن     ینن  منن نن  
o 

 ینن  کنن  گننو     نن نن      حنن   یلنن  نن  
o 
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 قسطاس اول شیئیت اشیاء 

 اثبات حقانیت مذهب جعفری 

 ... بخش اعلی الله مقامهشروع کتاب قسطاس المستقیم تألیف مرحوم عّلمه موالنا مولوی نبی

ِحیم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
ِجیِم ِبْسِم الل اِن الرَّ

َ
ْیط

َّ
ِه ِمَن الش

َّ
 ِبالل

ُ
ُعوذ

َ
سَتِعیُن  أ

َ
 َو ِبِه ن

 ور نه در هر طریق گمراهی   جعفری باش گر خدا خواهی 

اثبات حقانیت مذهب جعفری اثناعشری از میان مذاهب عالم برای فهمیدن حقانیت مذهب اول  

االشیاء الزم و واجب است که بدون فهمیدن این مسئله مهم ابدًا انسان  فهمیدن مسئله شیئیت  

آِء در  نمی ُت اال شی  یِئیَّ تواند که حق را از باطل جدا و سوا بنماید و از عدم معرفت همین مسئله ش 

اند و انسان عاقل و هوشمند در شناختن حق  تمامی مذاهب عالم حق و باطل با هم مخلوط شده

  .ماندمبهوت می و باطل متحیر و

لذا اول باید بفهمیم که شیئیت االشیاء یعنی بودن شئ یک نوع شی از چه لحاظ است آیا از لحاظ  

ماده است یا از لحاظ صورت است یا از لحاظ روح است یعنی تنوع انواع مخلوقات بر چه چیز  

اختل یعنی  است  روح  بر  یا  است  صورت  بر  یا  است  ماده  بر  آیا  است  مبنی  و  انواع موسس  فا 

مخلوقات از چه جهت و مّلحظه است که انسان نوع انسان است و حیوان نوع حیوان است و  

بعبارٍة اخری یعنی نوع انسان از نوع حیوان بچه مّلحظه و جهت جدا و سوا است آیا از جهت  

   ماده جدا و علحده است یا از جهت صورت یا از جهت روح؟
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خویش را از جهت روح مختلف النوع ساخته است نه    پس باید دانست که خّلق عالم مخلوقات

از جهت ماده و نه از جهت صورت یعنی نوع جماد را صرف روح جمادی داده است و بس و نوع  

نبات را عّلوه بر روح جمادی یک روح نباتی هم داده است و نوع حیوان را عّلوه بر روح جمادی  

را عّلوه بر روح جمادی و نباتی و حیوانی   و نباتی یک روح حیوانی هم داده است و نوع انسان

یک روح انسانی کرامت فرموده است و اثر هر روحی در نوع خودش مانند شمس نصف النهار  

   . هویدا و آشکار است

اگر کسی بر انواع مخلوقات خالق عالم بنظر دقت مّلحظه بنماید آنوقت مشاهده خواهد فرمود  

گذارد که مادۀ جماد منتشر و متفرق بشود و رد و نمیکه روح جمادی جماد را منجد نگاه میدا

روح نباتی در نبات و اشجار شاخ و برگ و گل و اثمار را پیدا میکند و روح حیوانی در حیوان خون  

 و حرکت و صدا را تولید میکند.

فهمد  تواند که آن کار را بکند و بو روح انسانی در انسان کارها را اختراع میکند که حیوان هرگز نمی

که آن چیست از فهم و ادراک کارهای انسانی حیوان کلیًة جز و بیچاره است یعنی کار انسان برای  

حیوان معجزه است مثّل انسان در دست خود قلم گرفته ما فی الضمیر خویش را بر صفحۀ کاغذ  

گاه می   . سازد برای انسان دیگر بدون صدا کردن حالی میکند و آ

آءِ  ُت اال شی  یِئیَّ زیرا که ماده تمامی مخلوقات زمینی صرف یکی است    ،از جهت ماده نیست  پس ش 

بالماده می اگر  آب پس  و  نوع مخلوق یعنی خاک  فقط یک  زمین  تمامی مخلوقات  آنوقت  بود 

زیرا که بعضی نوع حیوان    . ونه شیئیت االشیاء از جهت صورت است  بودند نه مختلف االنواعمی
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مثّل میمون یعنی بوزینه که از روی شکل و    ، ورت یکی استاست که به نوع انسان در شک لو ص

   .اما هیچکس او را در نوع انسان داخل نکرده است ،صورت به نوع انسان شباهت تامه دارد 

و خّلق عالم    نه از نوع انسان   ،اندتمامی حکماء و علمای عالم بوزینه را از نوع حیوان شمرده

السّلم را بر دو نوع منقسم فرموده است یعنی نبی و    حضرات انبیاء و اوصیاء علیهم الصلوة و 

وصی جزئی و نبی و وصی کلی پس نبی جزئی آن کسی است که نبوتش محدود و محصور بوده 

   .صرف برای یک زمانه محدود و صرف برای یک ملت معدود

ْلناُه ِإلی  چنانکه برای حضرت یونس فرموده است   ْرس  زیُدون  و  أ  ْو ی  ْلٍف أ  ِة أ  یعنی ما یونس     1ِمائ 

   .شان صرف صد هزار و نهصد بوده و بسرا صرف برای اهل نینوا رسول گردانیده بودیم که عده 

نيی   و در خصوص حضرت عیسی بن مریم علیهما السّلم میفرماید  ِه   ا ب  ُسوُل اللَّ ي ر  ِإْسرائیل  ِإنِّ

یْ  ْأتيِإل  ُسوٍل ی  رًا ِبر  شِّ ْوراِة و  ُمب  يَّ ِمن  التَّ د  ْین  ی  قًا ِلما ب  دِّ ْحم    ُکْم ُمص  ْعِدي اْسُمُه أ  د صلی الله علیه  ِمْن ب 

گاه باشید و بدانید که من صرف برای شماها رسول هستم     2و آله و سلم یعنی ای بنی اسرائیل آ

را برای آن رسول الله که اسم مبارک آنحضرت احمد  نه برای تمامی جهان و بشارت میدهم شما  

 ص خواهد بود و بعد از آن من مبعوث خواهد شد. 

و نبی کلی آن کسی است که نبوتش برای تمامی مخلوقات علوی و سفلی و برای تمامی انواع 

موجودات زمین و اسمانی در تمامی زمانها بوده است نه صرف برای یک ملت و نه فقط برای یک  

ه محدود چنانکه در خصوص حضرت خاتم االنبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله زمان

 
 147. ولصو و /  1

 6. ولص / 2
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لیعلیه و اله و سلم میفرماید  ل  اْلُفْرقان  ع  زَّ ذي ن  ك  الَّ بار  ذیرا   ت  مین  ن  ُکون  ِلْلعال  ْبِدِه ِلی  مقدس   1ع 

ی کتابیکه برای  است ذات حضرت حق و غیب مطلق که نازل فرموده بر عبد خویش فرقان را)یعن 

جمیع فرق انواع مخلوقات است( تا که بواسطۀ همان کتاب فرق موجودات= بتواند که جمیع افراد  

 از عذاب خدا انذار بنماید و برای ثواب خدا بشارت بدهد!  انواع موجودات عوالم امکانیه را 

اتِ 
َ

راِت َمخلوق
َّ

ٍد ِبَعَدِد ذ  َعلی ُمحمٍد وَّ ال ُمَحمَّ
َ

ل ُهَم صَّ
ّ
لل

َ
وَعاِتَک َو ِبَعَدَد ا

ُ
َک َو َمصن

َبِد. 
َ
َزِل ِالَی اال

َ
اِتَها ِمَن اال

َ
ن

َ
 2َحَرَکاِتَها َو َسک

یعنی اوامر و نواهی کردگار را بر افراد موجودات جمیع عوالم امکانیه تبلیغ بنماید و تکالیف آنها  

بچرخند و از مستقر خود را بر آنها تحمیل بکند آسمانهای هفتگانه را بفرماید که بر محور خویش  

تجاوز نه کنند و زمین را مامور کند درست در مرکز خود در حالت سکون بماند در باال و پائین  

   ؛ مائل نشود و دریا را حکم کند که هرگز از حدود خود تجاوز نکنند

مامور و آتش را بفرماید که از قرار گاه خود بیرون نیاید و موجودات دنیا را نسوزاند و خورشید را  

کند که از مقدار معین شعاعهای خویش را بیرون نپاشد و ماه را امر کند که نور خویش را باندازه  

برای اهل زمین بدهد و ستارگان را تکلیف کند که بمقدار معین نورانیت خویش را برای اهل زمین  

جید کردگار تعلیم بدهند و باز نور خود را نه دارند و مّلئکه را ذکر تهلیل و تقدیس و تحمید و تم

  ؛بنماید و بنی جان را تبلیغ بنماید که بنی آدم را اذیت نکنند 

 
 1ول   وج/ .  1

      مص    2



 

 

28 

 

عبادت  طریق  و  بنماید  شرعیه  احکام  تبلیغ  را  آدم  بنی  و  بنمایند  خویش  پروردگار  عبادت  و 

پروردگار بیاموزد و تعلیم کند و حیوانات را امر کند که با هم دیگر جنگ و جدال نکنند و صلحانه  

نند و حشرات را مامور کند که بر بنی آدم تعدی نه کنند و ایذا نرسانند و طیور را بفرماید زندگی بک

دار  که هر صبح و شام ذکر گردگار خویش بنمایند و ذکر کردگار بانها تعلیم کند و اشجار میوه

   .بفرماید که آنقدر در هوا بلند نشوند که چیدن میوه برای بنی آدم محال بشود

رس بنی آدم خارج بشوند و ذرات غذای خود  شان را اینقدر بلند نکنند که از دستشاخهاییعنی 

را از زمین جذب بنمایند نه ذرات غذای دیگران را یعنی درخت میوۀ شیرین نباید ذرات میوۀ ترش  

را جذب کند و اقسام ریاحین را مامور کند که هر سال گلهای رنگین خویش را برای چشمهای  

   ؛نمایش بدهند بنی آدم 

و هوا را مامور کند که در حد اعتدال خویش بورزد هرگز هرگز از حد خویش تجاوز نکند و غیره  

انواع مخلوقات عوالم   افراد جمیع  برای  را  نبی کلی  امکانیه  غیره زیرا که خّلق عوالم  و غیره و 

  . امکانیه از جانب خویش بشیر و نذیر مامور فرموده است

ه الحمد و الشکر و صلی الله علیه محمد و اله الله اکبر الله اک
ّ
بر الله اکبر و ِلل

 1الطاهرین. 

نبوتی هم کرامت   بر چهار ارواح یک روح قدس  نبی و وصی جزئی را خّلق عالم عّلوه  پس 

ا  و     فرموده است چنانچه بماها خبر میدهد در قصه حضرت آدم که نبی بودند فقال عزوجل   ِاذ 

 
      مص    1
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ْخُت فیِه  ف  ُه ساِجدین ِمْن ُروحين  ُعوا ل  ق  گاه باشید که هرگاه من در قالب   1ف  یعنی ای مّلئکه من آ

   .و هیکل و بدن آدم یجز از روح قدسی خود بدمم

پس باید تمامی مّلئکه برای تعظیم و تکریم آن روح قدسی او را سجده بنمایند که او خلیفه و نبی 

ی و نبوتی و جزئی در بارگاه حضرت کردگار آن عزت  من خواهد بود در زمین! پس این روح قدس 

 اند!!! و احترام و آن مرتبه و مقام دارد که جمیع مّلئکه او را سجده نموده

و چون عزازیل که آنوقت معلم عالم ملکوت بود و در زمرۀ مّلئکه داخل بود در تعظیم و تکریم  

نه کرد پس خدای متعال ذوالجّلل   نبوتی سجده  او را رجیم و مردود  آن روح قدسی  و االکرام 

   .بارگاه قدس و جّلل خویش گردانید

ُعون  چنانچه خبر داده است فقال ذوالجّلل و االکرام   ْجم  ُهْم أ  ُة ُکلُّ ّلِئک  د  اْلم  ج  س   ِإالَّ ِإْبلیس  أ بی   ف 

ر  و  کان  ِمن  اْلکاِفرین ْکب  پس جمیع مّلئکه او را سجده کردند مگر ابلیس سجده نه کرد از   و  اْست 

سجده آدم ابا کرد و استکبار ورزید و گردید از کافرین و برای حضرت عیسی بن مریم میفرماید 

  ْدناُه ِبُروِح اْلُقُدس یَّ یعنی ما او را روح قدس نبوتی کرامت فرموده بودیم که مرده را زنده      2و  أ 

 .   ...  بخشید و غیره و پیس را شفا می  را چشم میکرد و کور

برای حیوانها معجزه میپس   انسانی  باشد یعنی حیوانات از کارهای  همانطور که کارهای روح 

توانند مانند او بکنند همین طور کارهای روح قدس نبوتی برای نوع بشر  نمی  ،انسانی عاجز هستند

 
 72ز/  1

 87ول    /  2
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تواند مرده را زنده بکند یا کور را بینا بسازد و غیره و  معجزه میباشند که نوع انسان هرگز هرگز نمی

   .نبی ص کلی و اخّلق عالم عّلوه بر پنج روح یک روح امری کلی عطا فرموده است 

ْمِرنا ما ُکْنت   -چنانچه خبر داده است فقال ذوالجّلل و االکرام ْیك  ُروحًا ِمْن أ  ْینا ِإل  ْوح  ذِلك  أ  و  ک 

ا اْلِکتاُب   ْدري م  یعنی ای حبیب و رسول ما ما ترا روح امری کرامت فرمودیم که   1و  ال  اْْلیماُن ت 

بواسطۀ آن روح امری تو تمامی علوم را دانستی که کتاب چیست و ایمان چیست یعنی قبل از  

دانستی پس هرگاه ما در وجود تو روح امری را دمیدیم تمامی علوم آفرینش خود هیچ چیز را نمی

 ستی و نذیر و بشیر افراد انواع جمیع مخلوقات عوالم امکانیه شدی. و فنون را دان

لی    عزوجلو قال   ْمِرِه ع  وح  ِمْن أ  ْرِش ُیْلِقي الرُّ جاِت ُذو اْلع  ر  فیُع الدَّ ْوم     ر  شاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذر  ی  ْن ی  م 

ّلق ا  2التَّ اعظم  عرش  صاحب  و  است  درجات  بلندکننده  متعال  خدای  القاء  یعنی  و  ست 

میفرماید کل روح امری را بر بندۀ خویش از بندگان خود تا که او بتواند که مخلوقات را از عذاب  

   .روز قیامت بترساند

چون لفظ روح در این آیه کریمه محلی بالف و الم است یعنی الروح لذا مقصود و مفهوم کلی  

میدهد پس مقصود روح کلی است   دارد نه جزئی زیرا که الف و الم بر اسم جنس معنی استغراق

نه جزئی پس برای نبی جزئی که نبوتش صرف برای یک زمانه محدود و یک ملت معدود میباشد  

   .او را فقط روح قدس نبوتی جزئی کرامت فرموده است نه کلی

 
 52ول   ی/  1

 15 و  /  2
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فقال   است  فرموده  نبی  یونس  حضرت  برای  ِإلی    عزوجلچنانچه  ْلناُه  ْرس  أ  ْو    و   أ  ْلٍف  أ  ِة  ِمائ 

شان صد هزار و نه صد بوده  یعنی ما یونس نبی را برای نبوت صرف یک ملت که عده   1زیُدونی  

فرستاده بودیم که آنها اهل شهر نینوا بودند برای یک زمانه قلیل و محدود و نبوت حضرت عیسی 

   .بن مریم علیهما السّلم صرف برای نبی اسرائیل بوده

ني   عزوجلچنانچه خود آنحضرت میفرمود فقال   ْیُکم  یا ب  ِه ِإل  ُسوُل اللَّ ي ر  یعنی ای    2ِإْسرائیل  ِإنِّ

قوم بنی اسرائیل من رسول هستم صرف برای شماها و برای نبی کلی که آن منحر است فقط برای  

ماید فقال حضرت خاتم االنبیا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفر

لی  ذوالجّلل و االکرام   ع  اْلُفْرقان   ل   زَّ ن  ذي  الَّ ك   بار  ذیرا   ت  ن  مین   ِلْلعال  ُکون   ِلی  ْبِدِه  منزه    3ع  یعنی 

مقدس است ذات حضرت حق و غیب مطلق از توهمات و خیاالت فاسده مخلوقات که نازل 

ع انواع مخلوقات عوالم امکانیه را فرموده کتاب فرقان را بر عبد خویش تا که او بتواند افراد جمی

  .انذار و ابشار بفرماید

پس از همین آیه مبارکه ثابت است که نبی کلی اول مخلوق است تا که هیچ مخلوقی از دائره  

نذارت او خاجر نباشد پس اگر مخلوقی را فرض بکنیم که او پیش از نبی کلی وجود داشت پس  

خواهد شد و کلمۀ للعلمین  بود آنوقت نبوت کلی جزئی    او از دائره نذارت نبی کلی خارج خواهد

 .مهمل

 
 147. ولصو و /  1
 6ولص ./  2

 1ول   وج/  3
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انواع  تمامی  افراد  تمامی  ترقی  و  تربیت  علوم  جمیع  دارای  کلی  نبی  که  است  ثابت  هم  این  و 

 مخلوقات عوالم امکانیه است تا که بتواند که همه عالم را تربیت بنماید و ترقی بدهد.

تر است تا  کلی از مخلوقات همه عالم بیشتر و قویو این هم ثابت است که قوت وق درت نبی  

 که بتواند که احکام تربیت و ترقی تمامی افراد و مخلوقات بر آنها بار بنماید و تحمیل بکند. 

پس آنوقت او هرگز هرگز    ،زیرا که اگر مخلوقی باشد که قوت و قدرت او از نبی کلی بیشتر باشد

تحمیل تکلیف در میرود و این هم ثابت است که نبی   رفت و از نخواهدزیر بار تکلیف نبی کلی 

مخلوق را از بدو آفرینش آن مخلوق میداند تا که بر او تبلیغ رسالت و  کلی محل و مقام هر فرد  

تمامی  زبان و لسان  نبی کلی  که  ثابت است  این هم  غیره و غیره و  غیره و  بنماید و  نبوت خود 

 ها خالی میکند.  موجودات را میداند که آنها را تکالیف آن

  ؟پس حاال الزم شد که روح امری را بدانیم که آن چه روحی است و روح القدس چیست

پس باید دانست که یک امر است و یک آمر است و یک مامور است مثّل حکم و حاکم و محکوم  

و بدیهی است که حکم حاکم صفت نفس ذات حاکم است که از وجود حاکم بّل واسطه غیر  

د= لذا روح امری آن روحی است که بدون واسطه از ذات حضرت حق و غیب مطلق شوصادر می

   ؛صادر شده است

لذا روح امری دارای صفات ذات آمر آمده یعنی علم آن روح امری مثل علم ذات حضرت حق  

است که تمامی ذرات موجودات عوالم امکانیه را میداند و قدرت او قدرت ذات حضرت حق  

او عظمت  و جّلل ذات حضرت حق است وو آن روح را روح االمر برای  است و عظمت و جّلل  

این فرموده است که هرگاه حضرت کردگار خواست که اوصاف مکنونه خویش را در عالم ایجاد  
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پس فرمود ُکن یعنی بشو پس یک نور و روح ایجاد شد و چون لفظ    ،و شهود ظاهر و باهر بفرماید

 آن نور و روح را روح االمر ملقب فرمود.   کن در لغات عرب صیغۀ امر است لذا

و بعد از آن روح القدس را خّلق عالم از ضیاء و شعاع طینت روح االمر خلق فرموده است لذا  

 روح القدس دارای آن اوصاف ذاتیه حضرت حق نیست. 

و چون نبی کلی بعد از ذات حضرت حق و غیب مطلق از جانب حق مدبر و مربی جمیع انواع  

لذا برای او الزم بودک ه تحت ذات حضرت    ،الم امکانیه مقرر و معین شده است موجودات عو

حق باشد و فوق تمامی مخلوقات تا که بتواند که بر افراد جمیع انواع مخلوقات عوالم امکانیه 

تکالیف آنها را بار بکند و تحمیل بنماید و انذار و ابشار بفرماید که بشیر و نذیر تمامی عوالم  

  ؛نبی جزئی صرف مربی و مدبر در یک زمان معین و بر یک ملت محدود بودهاست و چون 

لذا برای او صرف روح القدس جزئی کافی بود نه کلی بهرحال حضرات انبیاء و اوصیاء علیهم  

اما نوع ایشان غیر نوع بشر است که    .السّلم اگرچه بظاهر در شکل و صورت مانند نوع بشر بودند

و دارای روح االمر بودند و از جانب حضرت حق و غیب مطلق برای   ایشان دارای روح القدس

 . اند نه نوع بشرتربیت و تدبیر مخلوقات مامور بوده

پس همین یک مسئله است که از عدم واقفیت این مسئله تمامی علمای اسّلم و غیر اسّلم در 

اوصاف نوع بشر را بنوع انبیاء  اند و مقصراند که  مقام معرفت نبوت و امامت و خّلفت اشتباه کرده

فرقۀ یهود که در تورات خود   ،اندانیدهباند و چسو اوصیاء علیهم السّلم قائل شده بالخصوص 

  .اندمرقوم ساخته
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بود قرآن کریم و فرقان عظیم آنوقت هرگز هرگز در نزد عقّلی عالم نبوت انبیاء علیهم  پس اگر نمی

معارف فرانسه اعّلن نموده است که نیست کتاب تورات و  شد چنانچه دائرة الالسّلم ثابت نمی

پرستها که اهل یونان و مصر  یعنی افسانهای بت  My the Logy  -انجیل مگر یک مائی تهالوجی

 و اهل بابل برای بتهای خویش ساخته و بافته بودند. 

از عدم معرفت همین مسئله شیئیت االشیآء عبادت شش هزار ساله الملک  و  وت  عزازیل معلم 

استاد مّلئکه بر باد رفت که هرگاه خّلق عالم تمامی مّلئکه را فرمان داد که هرگاه من در قالب  

   .بنمایم و بدمم و آدم یک زنده انسان بشود آدم یک جزء از روح قدس نبوتی را نفخ

پس فوری بدون توقف همگی شماها او را سجدۀ تعظیمی بنمائید که آن روح مقدس در نزد من  

مخلوقات بی نهایت معظم و محترم است پس همانکه آن روح مقدس در قالب آدم    از ارواح 

دمیده شد فوری جمیع مّلئکه برای تعظیم و تکریم آن روح مقدس در سجده افتادند اما عزازیل 

   .سجده نکرد 

ْسُجد  ِلما فقال الله تعالی ذوالجّلل و االکرام  ْن ت  ك  أ  ع  ن  ْم  یا ِإْبلیُس ما م  ْرت  أ  ْکب  ْست  يَّ أ  د  ْقُت ِبی  ل  خ 

! ای ابلیس چه باعث شد که تو برای مخلوق دست قدرت من سجده و تعظیم  1ُکْنت  ِمن  اْلعالین

نه کردی و ابا نمودی آیا از روی تکبر و کبریا سجده نه کردی یا توهم از مخلوقات عالین من بودی  

ام)یعنی حضرات  ام و بحرکت انداختهرا پهن کرده   که برای خاطر ایشان من این دستگاه آفرینش

 چهارده معصومین مخلوقات عالین(  

 
 75. ز/ 1
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 َعل
َ

ل ُهَم صَّ
ّ
لل

َ
وَعاِتَک َو ِبَعَدَد  یا

ُ
اِتَک َو َمصن

َ
راِت َمخلوق

َّ
ٍد ِبَعَدِد ذ ُمحمٍد وَّ ال ُمَحمَّ

َزِل ِال
َ
اِتَها ِمَن اال

َ
ن

َ
َبِد.  َی َحَرَکاِتَها َو َسک

َ
 1اال

پس چون عقیده ابلیس لعین در باطن این بود که شیئیت االشیاء بالمادة است لذا خّلق عالم  

دانای اسرار خواست که آن ظاهر بشود که باطل است چنانچه در جواب حضرت حق گفت که 

ني  خیر من از مخلوقات عالین تو نیستم اما از این آدم افضل و برترام که   ْقت  ل  ْق   خ  ل  ُه  ِمْن ناٍر و  خ  ت 

ئی و او را از مادۀ طین و ماده آتش از مادۀ طین  زیرا که تو مرا از ماده آتش خلق کرده  2ِمْن طین

   .اعلی و اعلی و افضل است 

لذا من و همه نوع من از آدم افضل و اعلی هستیم و این امر   ،و چون شیئیت االشیاء بالمادة است

بنماید و سجده بکند    که فاضل مفضول را  بار  تعظیم  ترا هزار  یک امر قبح عقلی است لذا من 

 . سجده خواهم کرد اما آدم را سجده نخواهم کرد که یک کار قبح عقلی است

  ، ام که آدم را سجده بنمایندکه چون من فرمان داده  پس خّلق عالم مهربان بندگان اول او را فرمود

دانی  لذا برای تو بهتر همین است که تو هم مثل مّلئکه سجده بکن زیرا که تو بواطن اسرار مرا نمی

 گفت خیر من هرگز هرگز آدم را سجده نمیکنم!!!  

ِجیم  آنوقت خدای ذوالجّلل و االکرام فرمود   ك  ر  ِإنَّ اْخُرْج ِمْنها ف  ة  ِإلی   ف  ْعن  ْیك  اللَّ ل  ْوِم    و  ِإنَّ ع  ی 

که گم شو ای شقی از جوار قدس و جّلل من و مقام رحمت من که فرمان مرا رد کردی    3ینالدِّ 
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و اطاعت من نکردی پس حاال تو رجیم و مردود گردیدی و بر تو خواهد بود لعنت من الی قیام  

 قیامت.

 است. پس موجد این عقیده که شیئیت االشیاء بالماده است معلم الملکوت ابلیس لعین بوده 

و این عقیده که شیئیت االشیاء بالصورة است موجد این عقیده مشرکین و کافرین و اصنام پرستها 

اند= که هرگاه انبیاء و اوصیاء علیهم السّلم تبلیغ احکام پروردگار میکردند و از پرستش اصنام  بوده

ها شکل و صورت  منع میفرمودند پس آنها میگفتند که شما هم مثل ما یک بشر هستید و مانند ما

   . دارید شما را بر ما هیچ فضیلتی نیست که بحرفهای شما گوش بدهیم و عمل کنیم

و چون بزرگان ما که از شماها افضل بودند و آنها این کار میکردند لذا ما هرگز خّلف بزرگان  

میدهد   ِمْثُلنا  خویش عمل نخواهیم کرد چنانکه خدای متعال خبر  ٌر  ش  ب  ِإالَّ  ْنُتْم  أ  یعنی    1ما 

ا قبول  نیستید شما مگر یک بشر مثل ما پس شما را بر ما هیچ فضیلتی نیست که حرفهای شما ر

 کنیم. 

،  طور مبهم بماند و مردم گمراه باشندپس خدای متعال و مهربان نخواست که این مسئله همین

پس خدای منان بحضرت خاتم االنبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم  

را رسول    ما و خود  فرمود که هرگاه این مشرکین بگویند که نیستی تو ای محمد مگر یک بشر از نوع

   ؛یگ و پیغمبر ساخت

 
 15. یم/  1
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ٌر ِمْثُلُکْم ُیوحی  لذا بر ما هیچ فضیلت و مزیت نداری پس در جواب ایشان بگو   ش  ا ب  ن  ما أ    ُقْل ِإنَّ

ي بگو بایشان که بلی من هم مثل شما یک بشر= بادی البشره)یعنی پوست ظاهر( هستم اما   1ِإل 

شود و مدار  فرق در میان من و شما این است که بر من وحی پروردگار نازل میشود و بر شما نمی 

   ؛ و مّلک وحی آلهی روح القدس و روح االمر است نه صرف روح االنسان

االمر هستم و شماها نیستید و چون در نزد خّلق عالم شیئیت  لذا من دارای روح القدس و روح 

پس باین جهت نوعیت من از نوعیت شماها علحده    ،نه بالماده و نه بالصورة االشیاء بالروح است  

پس خّلق عالم مرا باین جهت از شماها که نوع بشر هستید افضل و اعلی گردانیده    ،و سوا است 

حده یک نوع یاست یعنی نوع انبیاء و اوصیاء از نوع بشر علاست و مرا نبی و رسول خود ساخته  

   . است

لذا بر حرفهای    ، پس اگرچه من در شکل و صورت مانند و مثل شما هستم اما از نوع شما نیستم

   .من گوش بدهید و عمل کنید ورنه در هّلکت ابدی و در عذاب آتش جهنم مبتّل خواهید شد

الُم َعلی » َبَع  َو السَّ
َّ
ُهدى َمِن ات

ْ
 «ال

پس همین یک مسئله است که از عدم واقفیت و از جهالت این مسئله تمامی مذاهب از حق و  

اند و هرکسی که ادعای نبوت و امامت و خّلفت میکند او را مردمان باطل مخلوط و ممزوج شده

حق را از باطل نخواهند شناخت   اند و خواهند کرد و ابداً جاهل بدون تحقیق قبول میکنند و کرده

 . دانند و گمراه خواهند بود تا وقتیکه این مسئله را نمی

 
 6 ص  /  1
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لذا هیچکس    ، ده نه بر ماده و صورت آمپس چون مدار اختّلف انواع مخلوقات بر روحانیت مسلم  

از نوع بشر که بظاهر هم شکل و صورت نوع انبیا و اوصیاء علهیم الصلوة و السّلم است هیچ  

اگرچه در مقام علم و عمل بر منتهای مدارج    ،یچ جای در نوع نبی داخل نخواهد شدوقت در ه

   .ترقی روحانی رسیده باشد

تواند که در نوع انسان مثل آنکه میمون و بوزینه را هزار تعلیم و تربیت بکنند و هرگز هرگز نمی

بشر است که هزار    طور نوعپس همین  ،داخل بشود زیرا که آن روح که مدار انسانیت است ندارد

! پس اگر ندارد زیرا که آن روح که مدار نبوت است    .ترقی بکند اما در نوع نبی داخل نخواهد شد

کسی از حماقت یا از غلبه هوای نفسانی یا از جانب سلطنت ادعای نبوت و امامت یا خّلفت  

   . بکند باید اهل علم و عقل در وجود او آثار روح القدس پیدا بکنند

شود  اگر بیابند ادعای او را قبول بنمایند و االفّل زیرا که هر شئ از آثار وجودیۀ خود شناخته میپس  

پس در    ،و روح القدس نبوتی در آثار وجودیه خود از آثار وجودیۀ خورشید بیشتر و باالتر است 

خشان  هر وجود مقدس که روح القدس قیام دارد آثار وجودیه او مانند شعاع خورشید تابان و در

 . است و خواهد بود

طلب باید از مدعی نبوت و امامت و خّلفت اقّل یک قدر استفسار بنمایند  پس مردمان حقیقت

بیند و مشاهده که آیا آن شخص مدعی در حالت خواب و بیداری از جلو و از عقب بیک نحو می

   .میکند یا خیر

ُکم  رمود »چنانکه حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم میف وا ُصُفوف  وُّ ی ِمن    س  ر  ِاّني ا  ف 

اِمی« ای مردم در وقت نماز جماعت همراه من صفهای خود را درست   ی ِمن ُقدَّ ر  ا  ا  م  لفي ک  خ 
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بینم  بینم از عقب سر هم میزیراکه من بهمان نحو که از جلو روی خود می  ، راست نگاه بدارید

 . صلی الله علیه و آله و سلم

همین یک مسئله شیئیت االشیاء را نه فهمیده بودند که دنبال هر مدعی کاذب    پس بیشتر مردم

نبوت و امامت و خّلفت رفته بودند و حاال هم میروند و بعد هم خواهند رفت مگر اینکه این  

   . مسئله مهم را بدانند

ْن َه  »
َ
ْو ال أ

َ
ْهَتِدَي ل

َ
ا ِلن

َّ
ِذي َهدانا ِلهذا َو ما ُکن

َّ
ِه ال

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
 ال

َّ
ا الل

َ
ِه َکَما ُهَو  دان

ّ
الَحمُد ِلل

َ
ُه ف

ه و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم« 
ُّ

ه َو ُمسَتِحق
ُ
هل

َ
 ا
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 سنخیت داشتن خلیفة الله 

دارای صفات مستخلف عنه باید  این است که خلیفۀ کسی  اگر کسی    ،باشد  و مسئله دوم  پس 

ادعای خّلفت میکند و دارای صفات مستخلف عنه نیست پس آنشخص مردم را گول زده است  

  .و حق را باطل ساخته است و باطل را حق نشان داده است 

مثّل اگر بوزینه و میمونی که هم شکل انسان است ادعا بکند که من خلیفۀ انسان هستم بجای  

اطاعت خواهد کرد او را مگر شخص جاهل و غافل از مسئله انسان از من اطاعت بنمایند پس نه  

شیئیت االشیاء زیرا که بوزینه و میمون اگرچه در شکل و صورت مانند انسان است اما فاقد روح  

لذا در حقیقت هرگز هرگز خلیفه   ،صرف روح حیوانی دارد   ،انسانی است یعنی روح انسانی ندارد 

 انسان نخواهد شد .  

ادعا  طور اگر  پس همین انبیاء و اوصیاء علیهم السّلم ظاهر کند و  نوع بشر خود را خلیفۀ نوع 

قائم نائب و  اال    بنمایده من  بنمایند و  نبی و امام هستم در مقام دیانت مردم از من اطاعت  قام 

پس اطاعت نخواهند کرد او را مگر عوام جهال و غافل و   ،طاعت و عبادت آنها قبول نخواهد شد

جاهل از علم حقیقی که علم معرفت انواع مخلوقات است یعنی مسئله شیئیت االشیاء برای اینکه  

پس دروغ میگوید که من نائب امام هستم و مردم را    ندارد،انسان روح القدس نبوت و امامت  

   .گذرانی خودگول میزند برای خوش

این اشتباه در حدیث شریف    پس  برای رفع همین  از حقانیت عاطل است و  باطل و  او  ادعای 

اند که حیوان روح حیوانی دارد و انسان روح انسانی دارد و انبیا و اوصیاء روح القدس و  فرموده
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روح القوة    - 1روح است یعنی    3روح مسدد دارند= چنانچه در حدیث آمده که در وجود کفار سه  

 . روح االیمان -4روح المدرج  و  -3ة و  روح الشهو -2

روح پنجمی روح   ،یعنی عّلوه بر این چهار روح ،ح استوو در وجود مقدس نبی و وصی پنج ر

اما در وجودات قادسه و مقدسه حرات مخلوقات عالین چهارده معصومین علهیم   . القدس است

 است.  الصلوة و السالم شش روح است که روح ششمی روح االمر یا روح مسدد
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 تعریف شرک 

مسئله شرک بیشتر مردم    ندانستنکه باید انسان تعریف شرک را بداند که از    و مسئله سوم این است

دانند که گناه شرک یک گناهی است که ابدا آمرزیده نخواهد شد و مشرک  شرک میکنند و نمی

ه  که خدای متعال خبر میدهد    ،بدون حساب و کتاب در آتش جهنم انداخته خواهد شد ِإنَّ اللَّ

ْغِفُر ما ُدون  ذِلك ك  ِبِه و  ی  ْن ُیْشر  ْغِفُر أ  یعنی خدای متعال گناه شرک را ابدًا نخواهد آمرزید و   1ال ی 

   .خواهد آمرزید گناهی را که غیر از شرک است

واو تعریف شرک در حدیث فرموده ِللنَّ ال   ق  ن  د اند و آن این است »م  ق  ف  اٌة  و  ن  اِة  ص  ِللح  و   اٌة  ص  ِة ح 

ظیِم«  ّلِي الع  شر ک  ِبالّلِه الع  ریزه  یعنی هر که هسته خرما را گفت که آن یک سنگریزه است و سنگ  2ا 

   .شرک آورده است بخدای علی عظیمآن  پس  ، را گفت که آن یک دانه خرما است

مثل آنکه نبی را   ،میدهد و سنگریزه ندارد زیرا که هسته خرما اوصاف روئیدگی دارد و ثمر لذیذ  

پس این نیست مگر اینکه حق را باطل کردن است و باطل را حق گفتن   ، بشر بگوید و بشر را نبی

 است! 

امامت و   -3نبوت و    -2توحید و    -1ی انسان در مقام  برعقائد مذهگا   کهنهارم این است    کلمهو  

و    -4 فرمائش حضرت حق و ح   -5مبداء  و  معاد موافق  الصلوة  انبیاء و اوصیاء علیهم  ضرات 

آنوقت خدای منان قبول خواهد فرمود و ثواب عظیم و جنات    ،السّلم صحیح و درست هستند

   .النعیم عطا خواهد فرمود

 
 14ول سوء/  1
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و اگر عقیدۀ انسان در این چهار چیز از تخیّلت حکماء و علماء هستند که موافق عقل و فهم خود  

  نخواهد خدای متعال بر ان عقائد و طاعت و عبادت هیچ ثواب    اند پس آنوقتآنها را درست کرده

   .داد بلکه او را بجای بهشت در آتش جهنم خواهد انداخت

ٍة«  یٍن اِنی  ی ِمن ع  ًة ُتسق  اِمی  اًرا ح  ی ن  صل  ٌة ت  اِصب  ٌة ن  اِمل    1که در موضوع همچنین کسانی خبر میدهد »ع 

عقیده دارند پس ایشان هرقدر که در عبادت زحمت    یعنی آن کسانیکه موافق اقوال حکما و فّلسفه

فائده و باطل است بهمان اندازه در آتش گرم جهنم  اندازند همه بیمیکشند و خود را در تعب می

زیرا که فرمائشات حضرت حق و حضرات    ،فرو خواهند رفت و از آب داغ جهنم خواهند آشامید

نه کرده قبول  را  اوصیاء  پیروی  انبیا  را  باطله علما و حکماء  وساوس  و  فاسده  بلکه خیاالت  اند 

   .اندکرده

ْعمااًل     عزوجلو قال   ِرین  أ  ْخس 
 
ُئُکْم ِباْْل بِّ ْل ُنن  ْنیا  - ُقْل ه  یاِة الدُّ ْعُیُهْم ِفي اْلح  لَّ س  ِذین  ض    و  ُهْم   -الَّ

بُ  ْحس  ُهْم ُیْحِسُنون  ُصْنعی  نَّ ِهْم و  ِلقاِئهِ ًا  ون  أ  بِّ ُروا ِبآیاِت ر  ف  ِذین  ک  ّل ُنِقیُم    - ُأولِئك  الَّ ْعماُلُهْم ف  ْت أ  ِبط  ح  ف 

ْزنا ِة و  ْوم  اْلِقیام  ُهْم ی  ُذوا آیاتي  ل  خ  ُروا و  اتَّ ف  ُم ِبما ک  نَّ ه  زاُؤُهْم ج  بگو ای رسول    2ُهُزوا  و  ُرُسلي  ذِلك  ج 

با آنمردم که عقیده نه دهم که  ما  از اقوال حکما و فّلسفه ماخوذ است که آیا شماها خبر  شان 

اما این سعی و جدیت و زحمت    ،شماها اگرچه در عمل کردن بسیار ساعی هستید و جدیت دارید

   .فائده است  سود و بیو مشقت در عمل طاعت و عبادت شماها محض بی
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نزد  در  که  زیرا  است  باطل  شماها  خیال  این  اما  میکنید  خوب  کار  که  میکنید  خیال  شماها  و 

-پروردگار همه اعمال شماها مبغوض و مردود هستند برای اینکه شماها بآیات پروردگار کفر کرده

اند  اید و منکر هستید باین جهت همه اعمال شماها حبط شده ید و از لقای پروردگار اعراض کردها

   . اندو هدر رفته

پس در روز جزا برای اعمال شماها هیچ مژد و ثواب داده نخواهد شد این تمامی زحمات و مشقتها 

اعات و عبادات  به هدر خواهند رفت و بجای ثواب در عذاب مبتّل خواهید شد و جزای این ط

اید و آیات پروردگار تان کفر کردهشماها صرف آتش جهنم خواهد بود برای اینکه شماها با خدای

اید که اقوال و افعال آنها را ترک کرده بر اقوال و افعال حکما خویش را و رسوالن او را مسخره کرده

 اید!! و فّلسفه عمل نموده

هار که اگر عقائد مذهبی صحیح و درست نیستند  پس ظاهر و آشکار شد مانند شمس نصف الن

آنوقت هیچ طاعت و عبادت قبول نخواهد شد اگرچه کسی تمامی عمر خود قائم اللیل و صائم  

لذا بر هر طالب ثواب و جزا و متمنی جنات النعیم الزم و واجب است که در    ، الدهر بوده باشد

اید تا که طاعت و عبادت او قبول  مقام تحصیل عقائد صحیحه بسیار بسیار سعی و جدیت بنم

  .بشود

پس بعد از فهمیدن این مسائل چهارگانه که معیار و میزان حقیقی صحت دیانت و مذهب میباشند  

بینیم که در میان مذاهب عالم کدام مذهب است که عقائد مذهبی ان اهل مذهب  حاال باید به

ختار و ائمه اطهار میباشند تا که  درست و صحیح موافق و مطابق فرمائش پروردگار و رسوالن م
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انسان عاقل طالب ثواب و جنت همان مذهب را اختیار بنماید و موافق دستورات و فرمائشات آن 

   . مذهب عمل کند و به حق الیقین مستحق ثواب و جنات النعیم گردد

ی 
َ
اِعی َجمیَع ِعَباِده ِال لدَّ

َ
ِه الَعظیم ا

ّ
 ِبالل

َّ
وفیقی ِاال

َ
ِعیِم َو  َو َما ت

َّ
اِت الن

َّ
ِم َو َجن

َ
ال َداِر السَّ

ِه 
ّ
 الل

ُّ
آُء َو ُیِضل

َ
ش ُه َیهِدي َمن یَّ

ّ
اِهِریَن َو الل

َّ
ٍد وَّ اِلِه الط ا ُمَحمَّ

َ
ِبیِئن

َ
ا َو ن

َ
ِدن ُه َعلی َسِیّ

ّ
ی الل

َّ
 َصل

اِلمِین. 
َّ

 1الظ
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 توحید 

لُموِصِل ِالی ِصَراٍط 
َ
اُس الُمسَتِقیُم ا

َ
لِقسط

َ
ِعِیم ا

َّ
اِت الن

َّ
 ُمسَتِقیِم َو ِالی َجن

ِحیِم  حِمن الرَّ  ِبسِم الّلِه الرَّ

وِحیُد پس در مقام توحید خدای منان ارشاد میفرماید   -1 لتَّ ْم    ا  ُد ل  م  ُه الصَّ ٌد اللَّ ح  ُه أ  ُقْل ُهو  اللَّ

د ح  ُه ُکُفوًا أ  ُکْن ل  ْم ی  ْد و  ل  ْم ُیول  ِلْد و  ل    1ی 

در مقام توحید و تجرید من که کردگار ما صرف یکی است و از هر قسم آالیش  بگو ای رسول من  

و آمیزش دوئی و تجزیه منزه و مقدس است یعنی در وجود خدای متعال هیچ ترکیب و تجزیه 

اما در وجود ما صدها چیزها هستند    ،نیست مثل آنکه ماها داریم که بظاهر یک یک نفر هستیم

باد   - 3آتش و   -2آب و    - 1اول اینکه ما از چهار عنصر مرکب هستیم  ایم  که ما از آها مرکب شده

یعنی تمامی مخلوقات در تمامی حوائج خویش محتاج    ، خاک و غیره و غیره و او صمد است-4و  

باو هستند و او مقصود جمیع مخلوقات است و او کسی را نه زائیده و نه از چیزی درآمده و نیست  

 .برای او همسری و هم مثل کسی

اند هرگاه  و در حدیث حضرت ثامن االئمه علیهم السّلم در جواب عمران صابی حضرت فرموده

آِئنًا ال   او پرسید که بفرمائید خدای شما چطور است پس فرمودند »  اِحدًا ک  زیُل و  لم ی  اِحُد ق  لو  ا ا  مَّ ا  ف 

 » ذِلک  زاُل ک  اٍض و  ال   ی  عر  ه ِبّل  ُحُدوٍد وَّ ال  ا  ع  ه بدانکه خدای ما واحد است و بوده است  ک  2ُشئ  م 

 
 1-4. ولع حی /  1

 169، ز: 1 ی ج    و  ول  و   ی  ولسرن، ج 2
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واحد و خواهد بود همیشه واحد بود خدای ما و نه بود همراه او چیزی و بود بّلحدود و اعراض  

 و همین طور خواهد بود الی االبد هیچ شائبه شرکت در ذات اقدس او نیست. 

ی را در ذات  و اسامی خدای متعال که او الله است و رحمن است و رحیم است پس این اسام

اقدس او سبحانه تعالی هیچ مدخلیت نیست همه اینها صرف مشیراند بطرف ذات اقدس نه اینکه 

 اند که شرکت الزم آید!در ذات او سبحانه و تعالی داخل

م  اْلُقْرآن     و در خصوص مبدأ یعنی آفرینش موجودات پس خدای متعال میفرماید   لَّ ْحمُن ع  الرَّ

یان ُه اْلب  م  لَّ ْنسان  ع  ق  اْْلِ ل  خدای مان بحضرت موسی بن عمران وحی فرمود ای موسی بندگانم    1خ 

را دوست من بگردان و تو هم مرا دوست بدار= عرض نمود بارالهآ من تو را از جان و دل ترا دوست  

ّما دیگران را چطور دوست تو بگرد انم= ارشاد فرمود آن نعمات ظاهری و باطنی که من  میدارم ا 

ام بیادشان و بخاطرشان بیاور بوضاحت و صراحت بیان بنما هرگاه ایشان  بایشان کرامت فرموده

 بدرستی از نعمات و کرامات من آشنا شدند بدون تامل و تفّکر دوست من خواهد گردید.  

هم اجعلنی محیّبا الحّبائک
ّ
 الل

در این سوره مبارکه الرحمن نعمات ظاهری و باطنی خود را که به بنی آدم و  چنانچه خدای منان  

به بنی جان کرامت فرموده است خودش بیان میفرماید تا که این هر دو نوع مخلوقات آلهیه از  

معرفت نعمات الهّیه دوست خدا و دوست دوستان خدا بشوند= ترجمه آیه کریمه خدای رحمن  

 
 1-4ول ح ر/  1
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و بعد از ان خلق فرموده یک ایشان خاص را و او را بیان آن قران تعلیم  تعلیم نموده است قران را  

 فرموده!! 

 هادی عالم فخر بنی آدم صلی الله علیه و آله و سّلم احمد مجتبی محمد مصطفی 

افروز بودند که ناگهان روی  لدین روزی در مجمع اصحاب خود مانند بدر منیر جلوهاشفاء یوم  

ای اصحاب من بگوئید که اولین و بهترین از نعمات و کرامات   :پرسیدندمبارک باصحاب کرده  

 الهیه برای مخلوقات علوی و سفلی کدام یکی است که خدای منان مرا فرموده است. 

و ذکّرهم بایام الّله یعنی ای حبیب من بخاطر و بیاد مردم نعمات مرا تذکر بده که ایشان دوست  

له اولین و بهترین نعمات الهیه ماکوالت و مشروبات لطیفه من بشوند! پس کسی گفت یا رسول ال

 و لذیذه میباشند و کسی گفت لباسهای فاخره و عمارتهای عالیه و زر و جواهر گرانبها میباشند!!

و کسی گفت زن و فرزند و صحت بدن و مرکوبهای مزّین و سریع الّسیر میباشند و کسی گفت  

ق المخلوقات میباشند و کسی گفت که بهترین لذت و  که بهترین لذت علم و ادراک صفات خال

   .نعمت قوت جماع و مؤانست نساء میباشند

و چون جمیع اصحاب موافق عقل و دانش و فهم و فراست خود بیان و اظهار نموده خاموش و 

ساکت گردیدند آنوقت آن عق لکل سیداالنبیای و الرسل صلی الله علیه و آله رو آورد بحضرت  

بگوئید اولین و بهترین از نعمات الهیه چه چیز میباشد ین امام مبین و فرمود یا ابالحسن  امیرالمؤمن

عرض نمود بابی انت و اّمی در حضور مبارک شما یارای بیان ندارم که جمیع علوم و کماالت از  

وجود اقدس و زبان مبارک شما بما رسیده است من از خود چیزی ندارم فرمود که البد است  

  .بیان بنمائید ر چه میدانیدازینکه ه
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ُسول  الّلِه اّولین و بهترین نعمات آلهیه آ ا ر  یک  ی  ل  ی الّلُه ع  لَّ نوقت حضرت امام مبین عرض نمود »ص 

برای مخلوقات علوی و سفلی نعمت ایجاد است که چیزی نبودم از رحمت و منت و فضل و  

ا نعمت وجود مرحمت فرمود و  احسان وجود خودش بّل استحقاق و بدون احتیاج و ضرورت مر

از عرصه عدم به میدان وجود و شهود درآورد و مرا غذا داد و تربیت و حفاظت نمود حتی اینکه  

 اسم و رسم و ذکر من در میان مخلوقات علوی و سفلی شروع شد! 

و بّری پس تسبیح و تقدیس مینمایم برای ان    فسبحان من بدأ بخلقی و ذکری و تغذیتی و تربیتی

اقدس حضرت حق و غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام که بدون ضرورت و استحقاق ابتدا  ذات  

بخلقت من و مشهور و معروف ساخت ذکر مرا در میان مخلوقات علوی و سفلی و غذا داد   ،کرد 

 مرا و تربیت و حفاظت نمود مرا تا اینکه باین درجه رسیدم!

حضرت امام مبین نعمت    :نمودعرض    ؟فرمود حضرت خاتم االنبیاء ص نعمت دیگر چیست

دومی این است که مرا در مخلوقات خود از جمله صاحبان حیواة قرار داد نه از جماد و نه از نبات 

 و حیوانات!!  

نعمت است دیگر چه  سلم  و  اله  و  علیه  الله  صلی  االنبیا  نمود  ؟فرمود حضرت خاتم    :عرض 

حضرت امام مبین علیه السّلم که دیگر این است که بدون استدعا و التماس من مرا در بهترین  

صورت مخلوقات که شکل و صورت اشرف المخلوقات است یعنی بر شکل و صورت انسان که 

شکل و صورت خودتان است یا حبیب الله صلی الله علیک خلق فرموده! نه بر شکل و صورت  

ی!!!«حیوانات و طیور و حش دُّ و ال  ُتحص  مدًا ال  ُتع  ی ذِلک  ح  ل  ی  الّله  ع  ِبّ ُد ر  حم  ا   رات خلق نمود »ف 
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حضرت امام مبین نعمت دیگر این است    :مودنعرض    ؟فرمود حضرت خاتم االنبیا دیگر چیست

که مرا مذکر خلق فرموده بر فرقه اناث فضیلت داد و این فضل و احسان بزرگی است که بدون  

الِبِه«  خواهش و س  ی ا  ل  کر ع  ِئِه و  الشُّ ی نعما  ل  مُد ع  لح  ا  وال مرا در زمره مردان خلق فرموده است »ف 

فرمود دیگر چه نعمت است عرض نمود مرا آزاد خلق فرموده غّلم کسی نه قرار داده فرمود دیگر 

چیست عرض مود مرا قوای عقّلنی و مشاعر روحانی مرحمت فرموده بر سائر حیوانات شرف و 

   .بزرگی داده

مرا حواس ظاهری و باطنی مرحمت فرموده کامل گردانید نه   :عرض نمود ؟دیگر چیست :فرمود

مرا در دین حق که دین اسّلم است خلق    :عرض نمود  ؟دیگر چیست  :فرمود  .ناقص الخلقت

تان  پرس فرمود نه در ادیان باطله یعنی در خانوادۀ اسالم خلق فرموده نه در خانوادۀ مشرکین و بت

   .و طبیعین و دهریین

سمان است همه را برای نفع و استفادۀ من  آعرض نمود هرچه در زمین و    ؟دیگر چیست  :فرمود

  :عرض نمود  ؟فرمود دیگر چیست  .خلق فرموده است و همه را مسخر و مطیع من گردانیده است

و   با عیش و عشرت و نعمت  برای من یک زندگانی جاودانی  که در عالم آخرت و عالم عقبی 

کرامت مرحمت خواهد فرمود که همیشه ابداَلباد در نعمت و سرور و حبور خواهم بود بدون  

   . ناخوشی و مرگ و آن زندگانی را منتها و زوال و فنا نیست دائمی است

ا    :عرض نمود  ؟دیگر چیست  :فرمود ُسول  الّلِه نعمات آلهیه ال تعد و ال تحصی آمده و بی شمار  ی  ر 

که آنها را در    توانداند و یکی از دیگری بهتر و برتر و اعلی و افضل هستند و کسی نمیو فراوان

   .حیطۀ شمار و بیان بیاورد



 

 

51 

 

ِه ال ُتْح   چنانکه خودش فرموده است و خبر داده است   ة  اللَّ وا ِنْعم  ُعدُّ یعنی ای    1ُصوهاو  ِإْن ت 

توانید که همه را بشمارید  بندگان من اگر شماها بخواهید که نعمات مرا شمار کنید هرگز هرگز نمی

م   ا ف  اُبه  لیٌّ ب  ُة الِعِلم و  ع  ِدین  ا م  ن  ال  ا  م  و  ق  لَّ یِه و  اِله و  س  ل  ی الّلُه ع  لَّ ُسوُل الّلِه ص  م  ر  سَّ ب  ت  اِت  »ف  لی  ی ف  اِتن  ن یَّ

اِب«    ِمن  الب 

گاه باشید ای  آنوقت حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم تبسم نموده ارشاد فر مود آ

دوستان من که من شهر علم آلهی هستم و علی باب آن شهر است پس هرکه میخواهد که در نزد  

من بیاید و در امت من داخل بشود پس او را الزم است که بواسطۀ علی که وصی و خلیفۀ من 

شخص در  است بیاید و اال هرگز هرگز به من نخواهد رسید و نه در امت من داخل خواهد شد آن 

زمرۀ یهود و نصاری و کفار و مشرکین محشور خواهد شد الحمدلله الذی هدانی لهذا و ما کنت  

الهتدی لوال ان هدانی الله فالحمد و الشکر ِلله رب العلمین و الصلوة و السّلم علی سیدنا و  

 نبیئنا محمد و اله الطاهرین حمدا دائمًا ابدًا سرمداً 

م  اْلُقْرآن      بهرحال خدای منان فرموده است  لَّ ْحمُن ع  یعنی در مقام احصاء و شماره نعمات    2الرَّ

خود اول تعلیم قرآن را شمرده است لذا الزم آمد که ما هم اول اصل و حقیقت قرآن را بفهمیم که  

آن چیست و بعد از آن تعلیم را بدانیم که آن تعلیم خدائی چطور بوده است آنوقت بدرستی نعمات 

 خواهیم فهمید انشاءالله تعالی. پروردگار را 

  

 
 18ول دئ/  1
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 فصل در تحقیق وجودات چهارگانه برای اشیای عالم و وجود حقیقی قرآن و فرقان 

برای فهمیدن حقایق و بواطن جمیع موجودات عالم الزم است که این مقدمه را همیشه و همه جا  

  :دوم  .اول وجود لفظی  :یعنی هر شی عالم امکان و حدوث چهار قسم وجود دارد ببرند.  بکار  

   .وجود حقیقی :چهارم  .د تشّخصیووج :سوم  .وجود کتبی

از این جهت است که جریان و    ، وجود حقیقی میباشندو هر سه وجودات اولیه اثار و عّلمات  

مثّل از گفتن لفظ    .سریان حکم بر اینها مستلزم است بجریان و سریان حکم برآن وجود حقیقی

زید همان حقیقت زید که منیت و روحانیت اوست فهمیده میشود و از نوشتن لفظ زید همان  

مان حقیقت و منیت زید در ذهن  روحانیت و منیت زید درک میشود و از دیدن شخص زید ه

  .میاید

اما وجود حقیقی زید از همه این هر سه وجودات علیحده و سوای است و ازین سبب است که  

بعد از مردن زید هیچ حکمی بر او جاری و ساری نمیشود لذا برای قران مجید و فرقان حمید هم  

د کتبی قرآن بر اوراق قرآن  پس وجود لفظی قران بر زبان قاری است و وجو  ، چهار وجود آمده

است و وجود تشّخصی قرآن شخصّیت و هوّیت حامّلن حقیقت قرآن است که خدای منان خبر  

ناٌت في میدهد  یِّ ْل ُهو  آیاٌت ب  ذین  ُأوُتوا اْلِعْلم   ب  و آن وجودات مقدسه حامّلن قرآن   1ُصُدوِر الَّ

های آن کسانیکه آنها را خدای علم داده    هوجودات عالیه بلکه قرآن آیات بینات هستند در سین

 . است
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مبارک  قلب  در  قرآن  آن حقیقت  اول  که  میباشند  عالین حضرات چهارده معصومین  مخلوقات 

سیزده   قلوب  در  ان  از  بعد  و  است  شده  نازل  سیدالمرسلین  العلمین  رب  محبوب  حضرت 

   .معصومین

ُرون    عزوجلفقال   هَّ ُه ِإالَّ اْلُمط  سُّ م  ی  ْکُنوٍن. ال  ِریٌم. ِفي ِکتاٍب م  ُقْرآٌن ک  ُه ل  یعنی آن قرآن در    1ِإنَّ

چکس  را هی  له علیه و آله است و آن قرآنکتاب مکنون است که قلب مبارک حضرت رسول صلی ال

هی یعنی سیزده  تواند درک کند و متحمل او باشد مگر آن وجودات که مطهراند به تطهیر النمی

زیرا که این مطلب بدیهی و وجدانی است که بدون استعداد    ،معصومین علهیم الّصلوة و الّسّلم

   . و قابلّیت عروض حال در محل اممکن و محال است

و این مطلب هم ظاهر است که دراین قران کریم و فرقان عظیم جمیع امور و تمامی احکام تقدیری 

تی و تدبیری تمامی اشیاء و موجودات عوالم امکانیه از علویه و سفلیه و تکوینی و تکلیفی و ربوبیّ 

ْطٍب و  ال یاِبٍس  فقال عزوجّل  .همه مذکور و مسطوراند چنانکه خدای متعال خبر میدهد  و  ال ر 

لذا آن قلب مبارک که در آن استعداد و قابلّیت تحّمل تمامی حقائق و دقائق   2ِکتاٍب ُمبین  ِإالَّ في

جمیع موجودات و ممکنات مخلوقات و مصنوعات آلهیه میباشد متحمل این کتاب عظیم آلهی  

   .خواهد بود

لی    عزوجلفقال   ع  اْلُفْرقان   ل   زَّ ن  ذي  الَّ ك   بار  ذیرا   ت  ن  مین   ِلْلعال  ُکون   ِلی  ْبِدِه  و   3ع  مقدس  یعنی 

ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود خالق عالم غیب و  صاحب برکت است  
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شهود که نازل فرموده است فرقان را بر قلب مبارک عبد خود و رسول خود تا که بواسطه همان  

فرقان یعنی کتاب تفریقی موجودات عوالم امکانیه بتواند که جمیع فرق موجودات عوالم امکانیه 

انذار بفرماید و ابشار بنماید صلی الله علیه و اله و سلم تا که هر یکی از افراد مخلوقات علوی را 

بجا   ایشان خواسته است  از  متعال  بداند و هر چیزیکه خدای  را  تکلیف و حکم خود  و سفلی 

  .بیاورند

و زمین را  مثّل فرقه مّلئکه را تسبیح و تقدیس خدای ذوالجّلل و االکرام تعلیم بدهد و آسمان  

بفرماید که از حدود مقرره و معّینه خودتخطی و تجاوز نکنند و آتش را بفرماید که در جای خود  

و آب را بفرماید که در حدود خود محدود باشد تا  نکند  محدود باشد تا که آب جهان را خشک  

ین را نه  که درختهای زم  نکندو هوا را بفرماید که تندی و سرکشی    نکندکه روی زمین را غرقاب  

شکند و اشجار و نباتات را بفرماید که از زمین ذرات جنس خود را جذب بنمایند ذرات شیرین را  

دار را  و اشجار میوه  ننمایدو ذّرات تلخ را درخت و نبات شرین جذب    نکنددرخت تلخ جذب  

جمادات   بفرماید که از زمین اینقدر بلند نه شوند که چیدن میوه از شاخهای آنها ناممکن شود و 

را بفرماید که تمامی سنگها زر و جواهر نگردند که باعث افساد تمدن بشود و بنی آدم و بنی جان  

شان مانند نماز و روزه و غسل و وضو و احکام حج و جهاد و غیره تعلیم بدهد و  را امور تکلیفی

   . غیره و غیره و غیره 

مپس این است معانی این آیه کریمه   ُکون  ِلْلعال  ذیرا ِلی  تا که بشود برای جمیع موجودات   1ین  ن 

 . عوالم امکانیه نذیر و بشیر صلی الله علیه و آله و سلم
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ناٌت في    عزوجلو قال   یِّ ْل ُهو  آیاٌت ب  ذین  ُأوُتوا اْلِعْلم  ب  یعنی وجود حقیقی قرآن یک    1ُصُدوِر الَّ

دنی ودیعت گذاشته شده است نه  های صاحبان علم لحقیقت نورانیه علمیه میباشد.که در سینه

لذا وجود حقیقی قران مجید و فرقان حمید یک حقیقت نورانیه علمیه است که در    ،در جای دیگر

قلب مبارک حضرت خاتم االنبیا و در قلوب اوصیای معصومین ائمه طاهرین علیهم الصلوة و  

زیرا    ،ت قران استبلکه نفس روح نبی ص و امام همین حقیق  ،السّلم ودیعت گذاشته شده است

 که وجود حقیقی نبی ص و امام ع عین نور و عین علم است. 

پس اصل قران و فرقان همان صورت نورانیه و علمیه وجود حقیقی نبی ص و امام ع است که مقرر 

فقال   نه چیزی دیگری  ُمون     عزوجلگردیده است  ْعل  ت  ْو  ل  ٌم  س  ق  ل  ُه  ِإنَّ و   ُجوِم  النُّ واِقِع  ِبم  ُأْقِسُم  ّل  ف 

م   ْکُنوٍن ال ی  ِریٌم ِفي ِکتاٍب م  ُقْرآٌن ک  ُه ل  ِظیٌم ِإنَّ ِمینع  بِّ اْلعال  ْنِزیٌل ِمْن ر  ُرون  ت  هَّ ُه ِإالَّ اْلُمط  یعنی    2سُّ

پس نیست همچنین من قسم میخورام بمواقع نجوم که وجودات قادسه و مقدسه ائمه هستند و  

البّته این قسم یک قسمی است بس عظیم که اگر شماها حقیقت این قسم را میدانستید هر آینه آن  

اند و محل و مقام آنها قلب پیغمبر و قلوب اوصیای پیغمبر است  آیات قرآن  نجوم نورانی و ضیابار

تواند کسی آنها را دست بزند و تحصیل بنماید  که آن قلب مبارک کتاب مکنون من است و نمی

 . زیرا که آن اسرار مکنونه آلهّیه آمده

ع   لّرحمُن  ا  المخلوقات  متعال خالق  نعمات خود خدای  بیان  مقام  القران  فرموده بهرحال در  م   لَّ

پس ابتدا فرموده این سوره مبارکه الرحمن را که مشتمل است بر بیان نعمات الهیه برای    ، است
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حمن و حال آنکه سورهای دیگر را باسم مبارک الّله   ،مخلوقات علوی و سفلی از اسم مبارک الرَّ

ٌد ابتدا فرموده است مثّل   ح  ِمین  و     =ُقل ُهو  الّلُه ا  ِبّ العل  مُد ِلّلِه ر  و غیره و در خصوص    الح 

میِع   جِمِع ِلج  لُمت  اِجِب ا  ّذاِت الو  لّلُه ِاسٌم للَّ لفظ الّله در میان مفّسرین و متکّلمین مشهور است که ا 

ِة یعنی لفظ الّله اسمیت ذاتی برای ذات اقدس حضرت واجب الوجود و جامع  اِلیَّ م  اِت الک  ِصف 

 کمالّیه ذات واجب الوجود را و بر تمامی اسمای حسنی محیط آمده! است جمیع صفات

اما در حقیقت همچنین نیست زیرا که اسم ذاتی ذات شیئ و مسّمی را متشّخص و محدود میسازد 

ِبیراً  ا ک  ن ذاِلک  ُعلوًّ ی ع  ال  ع  لذا لفظ الّله هم یکی از اسمای حسنی صفاتّیه میباشد نه ذاتی  .  و  الّلُه ت 

ْسماُء     عزوجلخودش میفرماید فقال  چنانکه
 
ُه اْْل ل  ْدُعوا ف  ا ما ت  یًّ ْحمن  أ  ِو اْدُعوا الرَّ ه  أ  ُقِل اْدُعوا اللَّ

 !!!  1اْلُحْسنی

یعنی ای حبیب ما بگو بایشان که خواه خدای متعال را شما الله بگوئید یا رحمن بگوئید همه اینها  

لذا لفظ الله   ،نی صفاتیه میباشند نه اسم ذاتیبرای ذات حضرت حق و غیب مطلق اسمای حس

هم از اسمای حسنی و وصفی است نه ذاتی البّته این اسم مبارک الّله از اسمای حسنی دیگر یک  

جمیع  جامع  الوجود  واجب  حق  حضرت  ذات  وصفی  مبارک  اسم  این  که  دارد  خاص  امتیاز 

 اوصاف و خزانه صفات او تعالی شانه آمده!! 
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لم شهود و حدوث مظاهر اسمای حسنی آلهیه متعدد نفوس میباشند مثّل مظهر  و در خارج و عا

اِبُض وجود مبارک حضرت عزرائیل علیه السّلم آمده که قبض ارواح موجودات  لق  اسم مبارک ا 

 بدست ایشان سپرده شده است. 

اِسُط وجود مبارک حضرت میکائیل علیه السّلم آمده که بسط و   لب  پهن نمودن  و مظهر اسم مبارک ا 

فِیُظ وجود مبارک حضرت   لح  جمیع نعمات بدست ایشان سپرده شده است و مظهر اسم مبارک ا 

 جبرئیل علیه السّلم آمده که حفاظت جمیع اسرار آلهیه بدست ایشان سپرده شده است. 

ِلیُم وجود مبارک حضرت اسرافیل علیه السّلم آمده که حفاظت جمیِع   لع  ا  و مظهر اسم مبارک 

لّلُه وجود اقدس و ذات مقدس علوم آ لهیه بدست ایشان سپرده شده است! و مظهر اسم مبارک ا 

   .جامع الکماالت حبیب رب العلمین حضرت سید االانبیای و المرسلین آمده

« یعنی هر  آنحضرت از لسان صداقت بیان ارشاد فرموده  چنانکه خود ای  الّله  د ر  ق  انی ف  ن رَّ اند »م 

لّله را دیده است زیرا که من هستم مظهر اسم مبارک اللهکه مرا دیده   ا    :اندو باز فرموده  البته او ا  ن  »ا 

یئ« یعنی منم وجه الّله که باقی خواهم ماند بعد از فناء تمامی   اِئ ُکِلّ ش  ن  عد  ف  اِقی ب  جُه الّلِه الب  و 

ا مبارک  اسم  مظهر  و  سلم  و  اله  و  علیه  الله  امکان صلی  عالم  اقدس  موجودات  وجود  لّرحمن 

  حضرت امام مبین موالنا امیرالمؤمنین مظهر العجائب و الغرائب علیه الّصلوة و السّلم آمده زیرا

که رحمانیت و رحیمّیت مقام بروز و ظهور نعمات الهّیه است و چون بروز و ظهور جمیع نعمات 

ذا مظهر الّرحمن  ل ،و صفات الهّیه در عالم شهود و حدوث بواسطه وجود مقدس آنحضرت بوده

 . در عالم شهود وجود مبارک آنحضرت آمده
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و چون اسم مبارک الّله بر صفت جمعّیت و کنزّیت داللت دارد و اسم مبارک الرحمن بر بروز و  

ظهور صفات و خروج نعمات از خزانه مکنونه الهّیه داللت میکند و بدیهی است که اعطاء نعمات  

ریان و فیضان دریای رحمت و نعمت و بحار حکمت و  مقام ظهور و بروز صفات جوادّیت و ج

   .قدرت است

لذا خدای علیم و حکیم برای اظهار همین مطلب در مقام احصاء و اعطاء شمار نعمات و انعامات  

    اْلُقْرآن م   لَّ ْحمُن ع  شد و  زیرا که آنوقت این مطلب فوت می  ،فرموده نه الله علم القران  1الرَّ

اِن«  الهی از بین میرفت    فصاحت و بّلغت کّلم بی  اِم ِفی التَّ ظ  ِم و  ُحسِن الِنّ ّل  اِقِع الک  و  ُم ِبم  عل   »و  الّلُه ا 

چنانچه بهمین مّلحظه خدای علیم و حکیم وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السّلم را نفس خود 

ال  و نفس رسول خود فرموده است  یُث ق  ُکْم و   ح  نا و  ِنساء  ُکْم و  ِنساء  ْبناء  نا و  أ  ْبناء  ْدُع أ  ْوا ن  عال  ُقْل ت  ف 

ُکم ْنُفس  نا و  أ  ْنُفس  مقابله و مباهله فرزندان خود را و زنهای خود را و  یعنی پس بیاورید در مقام    2أ 

نفسهای خود را که ما هم میاوریم همه آنها را پس بجای نفس خود حضرت رسول ص حضرت  

   .امیرالمؤمنین علیه السّلم را آورده بود

قال   ه     عزوجلو  ْفس  ن  ُه  اللَّ ُرُکُم  ذِّ ُیح  من   3و   بندگان  ای  خود  -یعنی  نفس  از  را  شماها  م من 

پس او بر   ، میترسانم که بر من عدوان و طغیان نکنید و اال نفس من که مظهر قدرت من میباشد

شما یا از آسمان سنگ خواهد بارانید یا شماها را در زمین مانند قارون خسف خواهد نمود آنوقت  
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زیرا که محل ظهور و بروز صفات   ،شماها خواهید فهمید که خدای متعال همچنین نذیر دارد 

   .انیه ذاتیه در عالم شهود نفس انسانی استروح

  .ماده  :یعنی اول  : علمای علم تشریح و تفسیر میدانند که وجود انسانی مجموعه سه چیز میباشد

زیرا که تعّلق روح مجّرد با بدن مرّکب بدون واسطه اجتماع ضدین بود که  .روح :سوم .نفس :دوم

زیرا که روح نور مطلق در منتهای تجرد و بساطت است و مادۀ ظلمانی در منتهی    ،محال است

   .ترّکب و تجّزی است 

لذا خّلق عالم علیم و حکیم برای جمع نمودن این هر دو ضدین در یک محل یک شیئ دیگر  

یعنی دارای جنبه تجّرد و دارای جنبه ترّکب تا که بواسطه همین    ، که ذو جنبتین باشد  خلق فرمود

نفس ذو جنبتین آن روح مجرد و بسیط را در بدن مادی قرار بدهد که آن نفس از جنبه تجرد خود  

   .با روح مربوط باشد و از جنبه ترکب با بدن مربوط باشد

جرد در بدن مادی ظلمانی و مرّکب قرار گرفت  پس باین جهت و حکمت بالغه روح نورانی و م

و   میرساند=  بدن  با  خود  بواسطه  را  روح  اوامر  و  احکام  که  است  جنبتین  ذو  نفس  همین  پس 

همینطور اثرات و تأثرات اعمال و اقوال اعضاء و جوارح بدنی را بواسطه خود به روح مجرد و  

ُن اْلخالِ  نورانی میرساند  ْحس  ُه أ  ك  اللَّ بار  ت  مین قینف  ِبّ العل  مُد ِلّلِه ر     و  الح 

ُسْبحان     عزوجلچنانچه این مطلب دقیق را خّلق عالم در این آیه کریمه بیان فرموده است فقال  

ُمون ْعل  ا ال ی  ْنُفِسِهْم و  ِممَّ ْرُض و  ِمْن أ 
 
ا ُتْنِبُت اْْل ها ِممَّ ْزواج  ُکلَّ

 
ق  اْْل ل  ذي خ  یعنی مقّدس و منّزه    1الَّ
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است ذات اقدس خّّلق عالم از توّهمات و تخّیّلت مردم و اوست علیم و حکیم که خلق فرموده 

   .است جمیع اشیاء نر و ماده را از سه چیز اول ماده ارضی است که او را از زمین میرویاند

وح نورانی و مجرد که  و دوم از نفس که دو جنبه دارد یک جنبه تجّرد و یک نبه ترّکب و سّوم از ر 

شماها حقیقت او را نمیدانید که چیست چنانچه حضرت روح الّله عیسی بن مریم نفس را خوب  

اند که نفس یک جسم علیحده است و از بدن خارج میشود و بعد برمیگردد واضح بیان فرموده

ب نفس  آنوقت  بیهوشی و در عالم خواب و چون روح خارج میشود  و  ر چنانچه در وقت غشی 

 زیرا که تعّلق کامل او با روح است نه با بدن در انجیل برنابا مذکور است.  ،نمیگردد

بروز   بهرحال روح بدون بدن صرف یک خزانه اوصاف است و بس هیچ صفت از آن ظهور و 

نمیکند تا وقتیکه باب و درب نداشته باشد و چون وجود اقدس حضرت پیغمبر صّلی الّله علیه و 

اند لذا خّلق عالم جهت بروز  انه علمیه و کنز اوصاف ذات واجب الوجود بودهاله و سّلم یک خز

و ظهور آن جواهرات مکنونه علیمه وجود اقدس حضرت امیرالمومنین و امام مبین را باب و درو  

   .نفس قرار داده

ُة اْلِعْلِم و  اند »و چنانکه حضرت رسول فرموده ِدین  ا م  ن  ْن    أ  م  ا ف  اُبه  ِليٌّ ب  أِتِنی  ع  اِب   ی  ْأِت ِمن  اْلب  ْلی    1« ف 

یعنی وجود من یک شهر علم الهیه است و علی دروازه آن شهر است یعنی هیچ علمی از من بروز  

 نماید مگر بواسطه علی!! و ظهور نخواهد کرد و خروج نمی

الّرحمن علم القران فرمود نه لذا    ، و ظاهر است که تعلیم مقام ظهور و بروز اوصاف معلم است

و  رحمانّیت  و  رحمت  مرحله  و  مقام  اّول  اوصاف  بروز  و  ظهور  مبدأ  چون  و  القران  علم  الّله 
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رحیمّیت است بعد از آن تعلیم یعنی اعطای نعمات لذا فرموده الّرحمن علم القران یعنی از غایت  

 رحمت خّلق عالم تعلیم قران نمود. 

مصدر   از  اول  قرآنستبهرحال چیزیکه  تعلیم  آن  است  نشده  صادر  رحمانیت  و  لذا    ،رحمت 

و   نورانیه علمیه  قرآن مگر یک صورة  نیست حقیقت  و  قرآنست  تعلیم  منان  اولیه خدای  نعمت 

یِره« یعنی حقیقت علم یک شئ روشن و   اِتِه و  ُمظِهِر ِلغ  اِهُر ِلذ  لِعلُم ُهو  ظ  تعریف علم این است »ا 

سازد  ودش و از نورانیت خود چیزهای دیگر را روشن و منور مینورانی است در ذات و صفات خ

و تعریف نور هم همین است که نور خودش فی ذاته یک چیزی روشن و منور است و از نورانیت  

   .خود چیزهای دیگر را روشن میکند

و معلوم است که تعلیم خداوند متعال برای مخلوق صرف اعطای روح نورانی و قدسی و علمی  

س نه مانند تعلیم ماها که درس و تدریس است پس مطلب الّرحمن علم القران همان  است و ب

اعطای روح نورانی و قدسی و علمی است در بدن مقدس حضرت خاتم االنبیاء صلی الّله علیه  

یعنی خلق فرمود وجود قرآنرا و عطا نمود او   ،و اله و سّلم که آن عین حقیقت نورانیه علمیه است

دسی علمی خود و نیست حقیقت و ماهّیت قرآن و فرقان مگر نفس علم حقائق  را روح امری ق 

آفرینش=   منتهی  الی  آفرینش  بدو  از  اشیاء ممکنه  تقدیریه  و وجودات  امکانیه  عوالم  موجودات 

  :یعنی حقیقت و ماهّیت قران و فرقان نیست مگر کتاب علوم غیب الغیوبی هفتگانه

کید اراده تقدیر و   کید مشّیت اراده چهارم تأ کید علم مشّیت سوم تأ که اّول آنها علم است و دوم تأ

و   بعوارض  مّعلق  مقّدر و محتوم هفتم اجل  تقدیر قضا و امضاء است ششم اجل  کید  تأ پنجم 

حوادث خارجیه پس اولین نعمت از مصدر رحمت و رحمانیت نفس علم غیب الغیوب است و  
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شهود و حدوث حقیقت نورانیه مائیه احمدیه جامعه محیطه است و بس صّلی الّله آن در عالم  

 . علیه و اله و سّلم 

و چون وجود اقدس حضرت رسول ص جامع الکماالت بر جمیع مقامات غیب الغیوب حاوی  

ْیِب  عزوجلو محیط آمده فقال   ِة   عاِلُم اْلغ  اد  ه  لی  و  الشَّ ّل ُیْظِهُر ع  ِن اْرت ضی  ف  دًا ِإالَّ م  ح  ْیِبِه أ  ِمْن    غ 

ُسول  گاه میفرماید که    1ر  یعنی در این آیه کریمه خدای منان دانای عالم غیب و شهود مطلع و آ

گاه نمیسازم مگر رسول مرتضی خود را صّلی الّله علیه و  من هیچکس را بر غیب خود مّطلع و آ

   .اله و سلم

پس غایب آنچیزیرا میگویند که در عالم   ،ست که غیب و غایب دو علیحده اشیاء هستندباید دان

اّما از انظار مردم    ،ایجاد و شهود و حدوث وجود تشّخصی داشته باشد و دارای هوّیت نوعی باشد

گویند  را می چیزی  پنهان و مخفی باشد مثل آنکه تمامی مّلئکه برای ما غائب میباشند و غیب آن

اّما    ،عالم ایجاد و شهود و حدوث وجود تشّخصی داشته باشد و دارای هوّیت نوعی باشدکه در  

  چیزی   نکه تمامی مّلئکه برای ما غائب میباشند و غیب آن آاز انظار مردم پنهان و مخفی باشد مثل  

گویند که هنوز در عالم شهود و حدوث وجود شخصی و هوّیت نوعی نداشته باشد هنوز  را می

   .محض در مقامات غیب الغیوبی وجود تقدیری داشته باشد صرف و 

یعنی از مقام علمی خدای متعال علیم و حکیم خارج نشده باشد پس حقیقت قرآن و فرقان همان  

که   است  سلم  و  اله  و  علیه  الله  صلی  احمدّیه  محیطه  جامعه  وجودّیه  روحانیه  نورانیه  حقیقت 
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ْرض  في    عزوجلل  فقا  ،خداوند متعال علیم و حلیم خبر میدهد
 
ماواِت و  اْْل ق  السَّ ل  ذي خ    ُهو  الَّ

ّلً  م  ُن ع  ْحس  ُکْم أ  یُّ ُکْم أ  ْبُلو  ی اْلماِء ِلی  ل  ْرُشُه ع  اٍم و  کان  ع  یَّ ِة أ    1ِستَّ

یعنی حقیقت و ماهّیت قرآن و فرقان آن وجود مقّدس است که قبل از خلقت زمین و آسمان حامل  

ودات تقدیرّیه و هوّیت نوعّیه اشیای ممکنه و شهودّی[ و حدوثّیه بوده عرش علمی و تقدیری وج

   .صّلی الّله علیه و اله و سلم

ِکیِم    عزوجلتر فرموده است فقال  چنانچه این مطلب را در این آیه کریمه واضح یس و  اْلُقْرآِن اْلح 

ِلین ِمن  اْلُمْرس  ك  ل  به حقیقت باطنّیه وجودّیه نورانّیه علمّیه کنم یعنی ای یس من قسم یاد می  2ِإنَّ

لذا قران نیست چیز دیگری مگر اسم صورة مقرّوه حقیقت نورانّیه    ،تو که اصل قران محکم است 

   .وجودّیه تو که کتاب وجودی و خزانه مکنونه علمّیه الهّیه است

ک کتاب از  پس مطلب الّرحمن عّلم القران این است که قبل از جمیع ممکنات خّّلق عوالم ی 

علوم جزئّیه خود خلق فرمود که آن خلقت وجود مقّدس حضرت خاتم االنبیاء و المرسلین صّلی  

  .الّله علیه و اله و سلم میباشد 

ال   چنانچه در آیات متعّدد این مطلب را بعناوین مختلف بیان فرموده است   ق  ة     عزوجلف  ِإنَّ ِعدَّ

ر   ش  ِه اْثنا ع  ُهوِر ِعْند  اللَّ ْهرًا في  الشُّ ٌة ُحُرٌم ذِلك     ش  ع  ْرب  ْرض  ِمْنها أ 
 
ماواِت و  اْْل ق  السَّ ل  ْوم  خ  ِه ی  ِکتاِب اللَّ

م یِّ اْلق  یُن  تا بودند در کتاب   3الدِّ نزد خدای متعال دوازده  بالتحقیق که شماره مشهور در  یعنی 
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اند و همین  احب حرمتوجودی خدا روزی که خلق فرمود آسمان و زمین را که چهار تا از آنها ص

عقیده دین قّیم است یعنی پیش از خلقت زمین و آسمان در کتاب وجودی خدا که وجود اقدس  

   .حضرت خاتم االنبیاء ص هستند دوازده اوراق و صفحات نورانی داشت

یعنی روزیکه خّلق عالم وجود نورانی آنحضرت را خلق فرمود دوازده وجود نورانی در آن وجود  

ت گذاشت که آنها وجودات نورانی اوصیای آنحضرت بودند و چهار وجود ازیشان  مقّدس ودیع

ِلّی علیهم   لع  محترم و معّظم آمدند که اسم مبارک ایشان مشتق شده از اسم اعظم خدای متعال ا 

قِّ     عزوجلالّصلوة و الّسّلم و قال   ْیُکْم ِباْلح  ل  ْنِطُق ع  یعنی ای فرقه جّن و انس    1هذا ِکتاُبنا ی 

   .بدانید که رسول ما کتاب میباشد

پس در روز حساب و کتاب تمامی افعال و اقوال و اعمال شما را بدرستی و از روی حّقانّیت بیان 

ُرون    عزوجلخواهد کرد و قال   هَّ ُه ِإالَّ اْلُمط  سُّ م  ْکُنوٍن. ال ی  ِریٌم. ِفي ِکتاٍب م  ُقْرآٌن ک  ُه ل  عنی  ی  2ِإنَّ

لذا    ، حقیقت و ماهّیت قرآن کریم در کتاب مکنون وجودی ما که وجود پیغمبر ص آمده میباشد

   .غیر از اوصیای پیغمبر ص که مطهر به تطهیر الهی کسی دیگر نمیتواند که او را درک بنماید

اما چون وجود پیغمبر کتاب مکنون و لوح محفوظ الهی است و بدیهی و مشاهد است که کتاب  

بفهماند بکسی  نمیتواند  را  که    ،خودش چیزی  مبّین الزم است  و  معّلم  کتاب وجود  برای  بلکه 

یان    عزوجلمطالب او را حالی کند فقال   ُه اْلب  م  لَّ ْنسان  ع  ق  اْْلِ ل  یعنی بعد از خلق نمودن    3خ 

و تفسیر   کتاب خود خدای مّنان یک وجود انسان مخصوص را خلق فرمود و او را تعلیم نمود بیان
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و توضیح آن کتاب مکنون و لوح محفوظ را و مقصود از آن انسان مقّدس و مبّین قرآن وجود اقدس  

 حضرت امیرالمؤمنین و امام مبین علیه الّسّلم است. 

و چون آن کتاب مکنون و لوح محفوظ الهّیه که وجود اقدس حضرت پیغمبر است آن عینن ور  

  .تاب بیان و تفسیر آمده باید آنهم عین نور باشد لذا آن انسان خاص که برای آن ک ، است

دیرا   عزوجلفقال   ق  ك   بُّ ر  و  کان   و  ِصْهرًا  بًا  س  ن  ُه  ل  ع  ج  ف  رًا  ش  ب  اْلماِء  ِمن   ق   ل  ذي خ  الَّ ُهو   یعنی    1و  

پس از همان ماء    ،خداوند متعال آن قادری است که از ماء مطلق نور محض بشری را خلق فرمود

مطلق و نور محض یک انسان دیگر هم آفرید و او را نسب و صهر گردانید برای انسان اّولی صّلی  

   .و اله و سّلم هالّله علی

یعنی برادر حضرت رسول آمده و  چنانچه حضرت امیرالمؤمنین امام مبین علیه الّسّلم هم نسب  

ا  لیًّ ِنی  الّلُه و  ع  ق  ل  سُعوٍد خ  ابن  م  م ی  هم داماد یعنی صهر و قال رسول الّله صّلی الّله علیه و اله »ِاعل 

اٍم« ی ع  لف  لق  ِبا  ّخُلق  الخ  ن ی  بل  ا  بدان ای ابن مسعود که خلق فرمود خدای متعال    2ِمن ُنوٍر واِحِد ق 

 و هزار سال پیشتر از خلقت مخلوقات!مرا و علی را د

لذا اصل و حقیقت و ماهّیت قرآن کریم وجود مقّدس حضرت رسول صّلی الّله علیه و اله و سّلم  

است و بیان و تفسیر قرآن وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین امام مبین علیه الّسّلم است و چون  

علم الهی و کتاب مکنون علم    وجود مبارک حضرت پیغمبر ص خزانه علم الهی و لوح محفوظ 

   .الهی غیب الغیوب الهی و حجاب اکبر آمده
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 » ُدوِنی  فق  ن ت  بل  ا  ُلوِنی ق  بپرسید از من هرچه    1ازین جهت ما هیچوقت و با هیچکس نفرموده »س 

بخواهید پیش از آنکه مرا نیابید و اگر کسی سؤال میکرد از آنحضرت میفرمود هرگاه وحی خوهد  

تا چه لروز صبر  دادن سئوال مشرکین  نمود چنانچه در جواب  بیان خواهم  آمد خواهم گفت و 

قت فرمودند فرمودند حّتی اینکه باعث حّفت و سبکی شده بود تا آنکه سوره کهف نازل شد آنو

   .که بیائید جواب سئوال خود را بشنوید

چنانچه در مرحله اّولی اسّلم باعث آن رحمت و شفقت که باّمت خود داشتند خواسته بودند که  

تمامی قران را از اّول تا آخر بزودی به مردم بخوانند و برسانند و تعلیم بنمایند که مردم بر همه  

ارج عالیه علّیه فائز گردند و چون خدای متعال این اراده  قرآن عمل نموده بدرجات رفیعه و مد

ِإذا  پیغمبر خود را دید فوری وحی فرمود   ُه ف  ُه و  ُقْرآن  ْمع  ْینا ج  ل  ل  ِبِه ِإنَّ ع  ْعج  ْك ِبِه ِلسان ك  ِلت  رِّ ال ُتح 

هُ  یان  ْینا ب  ل  ُه ُثمَّ ِإنَّ ع  ِبْع ُقْرآن  اتَّ ْأناُه ف  ر  رحمت و ای شفیق اّمت از قرآن بدون اجازه  یعنی ای پیغمبر    2ق 

ما یک حرف به مردم نخوانید و نگوئید مبادا در تبلیغ قرآن عجله کنی قبل از آنکه ما بتو وحی کنیم  

   .بالّتحقیق که ما خود قرآن را تکمیل خواهیم رسانید و خواهیم خواند برای مردم

برسانید و بخوانید و هیچ تفسیر و توضیح  وحی کنیم همانقدر به مردم  لذا آنقدر که ما برای شما  

کننده را خلق خواهیم کرد پس آنها همه آیات قران را بیان و  کننده و تفسیربیان نکنید ما خود بیان

پس ایشان تأویل و تفسیر قران را    ،تفسیر خواهند نمود یعنی ما اوصیای ترا خلق خواهیم نمود

 ّسّلم.  بمردم بیان خواهند کرد علیهم الّصلوة و ال
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اما حضرت   ،و چون حضرت رسول مجاز و مأذون نبودند که چیزیرا از خود تأویل و تفسیر بنمایند

سلونی    :امیرالمؤمنین و ائّمه طاهرین همه مأذون و مجاز بودند باینجهت همیشه بمردم میفرمودند

ای مردم بپرسید از تأویل و تفسیر قران هرچه میخواهید پیش از آنکه ما را نیابید  .قبل ان تفقدونی

ّمل تأویل و تفسیر بدون تأجواب میدادند و  کردند بدون توّقف  پس هرچه را که مردم سؤال می

 .فرمودندمی

همش علوم الهّیه میباشند و ائمه طاهرین شعاع آن شمس    ،پیغمبر  پس گویا وجود اقدس حضرت 

مانند کتاب و تفسیر کتاب  ،میباشند که فیضان شمس را بهمه عالم و بهر فرد مخلوقات میرسانند

   .انبیا شمس صداقت فرموده  گویا بهمین مّلحظه خدای متعال وجود مبارک پیغمبر را در صحایف 

   :چنانچه در صحیفه مّلکی نبی فرموده است

 )و زار حاه الکم شمی شمش صدقاه و مر فی بکنا فیها( 

می من  اسم  از  کسانیکه  ای  در    ،ترسیدیعنی  و  کرد  طلوع خواهد  صداقت  شمس  شماها  برای 

شعاعهای او برای شما شفا خواهد بود پس مقصود از آن شعاعهای آن شمس وجودات مقّدسه  

حضرات ائمه طاهرین علیهم الّسّلم میباشند که تفسیر و توضیح و بیان آن شمس صداقت علوم  

-ن آن شمس صداقت مستفیض و بهره باشند و بواسطه وجودات ایشان همه عالم از فیضا الهّیه می

   . اند و خواهند گشت تا قیام قیامت صلوات الّله علیهم اجمعینور گردیده
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ا    عزوجلهمینطور در قران کریم وجود اقدس پیغمبر را خّلق عالم شمس فرموده است فقال   ِإنَّ

ِذیراً  رًا و  ن  شِّ ْلناك  شاِهدًا و  ُمب  ْرس  ِه بِ   -أ  ی اللَّ یعنی ای حبیب و نبی ما    1ِإْذِنِه و  ِسراجًا ُمِنیرا و  داِعیًا ِإل 

ام بر مخلوقات خود و توئی داعی الی الّله و توئی شمس  من ترا شاهد و مبّشر و نذیر گردانیده

 .ضیابار روشن کننده عالم ایجاد

می الوجود  واجب  ذات  علوم  انوار  شمس  پیغمبر  اقدس  وجود  مقّدس بهرحال  وجود  و  باشد 

نین و امام مبین علیه السّلم وجودات مقّدسه دیگر ائمه طاهرین برای آن شمس صداقت  امیرالمؤم

باشند و این دوازده اقامار برای آن شمس صداقت و نور االنوار را که شدیدترین  دوازده قمر می

نورانّیت واجب بالغیر را در خود قسمت نموده سورتش را وحّدتش را کمتر بنمایند تا که جمیع 

   .افراد فانیات علوی و سفلی بتوانند متحّمل بشوند و مستفیض گردند

تواند متحّمل بشود اگر چنانچه مشاهد است که نورانّیت شدید شمس آسمانی را هیچکس نمی

اّما وقتیکه همان شعاع خورشید بواسطه    ،بر شعاع تیز و تند خورشید نظر کند چشمش کور میگردد

 . قمر خنک شده بما میرسد

پره هم از آن شعاع ضیابار و نورانّیت مستفیض و ت همه مردم و تمامی حیوانات حّتی شبآنوق

انوار علوم خود را که  بهره  نورانّیت و اشّعه شدید شمس  ور میگردند= لذا خّلق علیم و حکیم 

تر آمده در دوازده اقمار امامت سرد و خنک نموده تا که تمامی نورانّیتش از همه شدیدتر و قوی

 . یاب شوندور گردند و فیضوقات از آن بهره مخل
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ْر چنانچه عاصم بن حمید میگوید الحدیث ذکرت اباعبدالّله علیه السّلم   ا ی  ِة، ِفیم  ْؤی  ُوون  ِمن  الرُّ

ال   ق  مُ   ف  ّل  السَّ یِه  ل  مِ   ع  ُجْزٌء  اْلُکْرِسيُّ  و   ، اْلُکْرِسيِّ ُنوِر  ِمْن  ُجْزءًا  ْبِعین   ِمْن س  ُجْزٌء  ْمُس  ْبِعین   »الشَّ ْن س 

ْبِع  اُب ُجْزٌء ِمْن س  اْلِحج  اِب، و  ْبِعین  ُجْزءًا ِمْن ُنوِر اْلِحج  ْرُش ُجْزٌء ِمْن س  اْلع  ْرِش، و  ین   ُجْزءًا ِمْن ُنوِر اْلع 

ه   ْیس  ُدون  ْمِس ل  ُهْم ِمن  الشَّ ْعُین  ُؤوا أ  ْمل  ْلی  ، ف  اِدِقین  اُنوا ص  ِإْن ک  ْتِر، ف  اٌب«ُجْزءًا ِمْن ُنوِر السِّ ح   .1ا س 

الله  یابن رسول  را که  الّسّلم روایت مردم  نمودم در خدمت حضرت صادق علیه  گفت عرض 

ایشان میگویند که ما خدای متعال را با چشم خود خوایهم دید پس فرمود حضرت که بگو بایشان  

   .که اگر شما در روایت خود صادق هستید

یکجزء است از هفتاد جزء نور کرسی و نورانّیت پس بدانید که نورانّیت شمس آسمانی صرف  

کرسی صرف یک جزء است از هفتاد جزء نور عرش و نورانّیت عرش صرف یک جزء است از  

باشد از هفتاد جزء نور ستر  هفتاد جزء نور کرسی حجاب و نورانّیت حجاب صرف یک جزء می

   .د گوئید که خدای متعال را با چشم خود خواهید دی اگر شما راست می

پس اول از همین نور شمس آسمانی چشمهای خود را پر بنمائید در حالیکه در بین هیچ ابری 

حائل نباشد_ بهرحال خدای منان تقسیم فرمود نورانّیت شدید شمس صداقت خود را در دوازده  

اقمار امامت تا که شّدت و حّدت او سرد و خنک بشود و همه مخلوقات علوی و سفلی از مّلئکه 

و انس و وحش و طیور حّتی اینکه خّفاش هم بتواند از آن نور شمس صداقت مستفیض و و جن  

   .ور گرددبهره 
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پس جمیع مخلوقات نور جمال و کمال ذات واجب الوجود ذوالجّلل و االکرام را بواسطه این  

  ور گردند علیهمدوازده اقمار عالم امکان بتوانند بی حجاب مشاهده بنمایند و مستفیض و بهره 

   .الّصلوة و الّسّلم

لذا اّولین نعمات و بهترین نعمات خدای منان برای مخلوقات علوی و سفلی شمس وجود ذات  

اقدس حضرت محبوب رّب العلمین سید االنبیای و المرسلین صّلی الّله علیه و اله و سلم آمده  

منّور گردانیده است که عین  که از نورانّیت جمال و کمال خود همه ذرات عوالم امکانیه را روشن و  

حقیقت و ماهّیت علمّیه و کتاب وجودی و تعلیمی حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود  

   .میباشد صّلی الّله علیه و اله و سّلم 

م  اْلُقْرآن    عزوجلفقال   لَّ ْحمُن ع  و بعد از آن نعمت دّومی برای جمیع موجودات و کائنات    1الرَّ

و   العجائب  مظهر  و  قدرت  مظهر  مبین  امام  امیرالمؤمنین  حضرت  اقدس  وجود  امکان  عالم 

الغرائب علیه الّصلوة و السّلم آمده که اّولین اقمار آن شمس صداقت و ضیابار میباشد و بیان و  

   .تفسیر آن کتاب مکنون و لوح محفوظ الهی است 

یان  عزوجلفقال   ُه اْلب  م  لَّ ْنسان  ع  ق  اْْلِ ل  اّما چون این مفهوم بسیار دقیق و عمیق و لطیف      2خ 

بوده که اکثر عقول مردم از ادراک و فهم آن قاصر بودند لذا این مفهوم را بعبارت ساده و سهلتر و  

بتواند درک بنماید فقال  تر حالی فرموده که تمامی عقول و افهام مردم بدون دّقت و زحمتواضح

 
 1-2. ول ح ر/  1

 3-4. ول ح ر/  2
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ُر ِبُحْسبان    عزوجل م  ْمُس و  اْلق    یعنی وجود اقدس حضرت رحمة للعلمین سّید المرسلین   1الشَّ

 باشند!  صّلی الّله علیه و اله و سّلم شمس انوار جمال و کمال الهّیه می

صداقت میباشد و همین  و وجود اقدس امیرالمؤ«نین امام مبین علیه الّسّلم قمر انوار آن شمس  

هر دو وجود مبارک مدار حساب و کتاب و گردش اّیام و لیالی میباشند و جمیع قوام و نظام عوالم 

 . امکانیه بایشان منوط و مربوط هستند علیهم الّصلوة و الّسّلم

خدای متعال در این آیه مجیده مدار حساب عوالم امکانیه را در یک شمس و یک قمر بیان فرموده  

   . اّما در آیه دیگر در یک شمس و دوازده اقمار و بروج آن شمس صداقت بیان فرموده است  است

في    عزوجلفقال   ْهرًا  ش  ر   ش  ع  اْثنا  ِه  اللَّ ِعْند   ُهوِر  الشُّ ة   ِعدَّ و     ِإنَّ  ماواِت  السَّ ق   ل  خ  ْوم   ی  ِه  اللَّ ِکتاِب 

م یِّ یُن اْلق  ٌة ُحُرٌم ذِلك  الدِّ ع  ْرب  ْرض  ِمْنها أ 
 
یعنی باالتحقیق که شماره شهور در نزد خدای متعال    2اْْل

زیکه خلق فرموده بود آسمانها و زمین را و چهارتا از آنها  دوازده تا بوده در کتاب وجودی خدا رو

 صاحبان حرمت بودند و همین عقیده دین قّیم است!  

معلوم است که شماره ماههای ماها از گردش فلکی حادث و کامل میشود وقتیکه شمس آسمانی  

اند  ط و منوط دوازده بروح را طی میکند آنوقت یکسال کامل میگردد لذا ماه و سال ماها همه مربو

بوجود شمس و قمر آسمانی و بوجود زمین و اسمان زیرا که ماه و سال ما حادث و ناشی میشوند  

   . از حرکت زمان زمانی که یکروز از زمان زمانی صرف بمقدار بیست و چهار ساعت است و بس

 
 5. ول ح ر/  1

 36ولع ب /  2
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زمانه الوهّیتی  و در قران مجید زمانه بر سه قسم منقسم شده است اّول زمانه الوهّیتی که یک روز از  

ْیِه في    عزوجلبمقدار پنجاه هزار سال زمانه ربوبّیتی است فقال   وُح ِإل  ُة و  الرُّ ّلِئک  ْعُرُج اْلم  ْوٍم   ت  ی 

ة ن  ْلف  س  ْمسین  أ  یعنی روزیکه زمانه زمانی و زمانه ربوبّیتی هر دو فنا و معدوم    1کان  ِمْقداُرُه خ 

عالم به سمت حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود  شوند و رجوع تمامی اشیای  کرده می

و زمانه الوهّیتی شروع خواهد شد پس مقدار یکروز آن زمانه الوهّیتی بقدر پنجاه هزار    خواهد شد 

   .سال از زمانه زمانی میشود

ون  عزوجلفقال   ُعدُّ ا ت  ٍة ِممَّ ن  ْلِف س  أ  ك  ک  بِّ ْومًا ِعْند  ر  یعنی وقتیکه رجوع اشیای عالم امکان    2ِإنَّ ی 

بجانب رّب آنها بوده که از مقام تقدیر آنها را در عالم شهود و ربوبّیت آوردند و تربیت نمودند آن  

  .وقت یک روز آن زمانه ربوبّیتی بمقدار هزار سال از زمانه زمانی بوده

لغیوب خود بیرون آورده و بدست  یعنی وقتیکه خّّلق عالم وجودات تقدیرّیه اشیاء را از مقام غیب ا

اولیای امور خود سپرده که آنها را تربیت بنمایند و مّربی آنها بشوند پس زمانه تربیت اشیای مقّدره 

در عالم شهود و وجود زمانه ربوبّیتی بوده و یک روز آن زمانه بمقدار هزار سال زمانه زمانی بوده 

بمقدار دوازده ساعت میشود و یکشبانه روز بیست    و سوم زمانه زمانی که یک روز از زمانه زمانی

   .و چهار ساعت

 
 4ول مو ج/  1
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ْهرا فقال الّله تعالی   ّلُثون  ش  ْمُلُه و  ِفصاُلُه ث  ْتُه ُکْرهًا و  ح  ع  ض  ُه ُکْرهًا و  و  ْتُه ُأمُّ ل  م  اش  یعنی والده  1ح 

سی ماه قرار    حامله میشود و میزاید بسختی و مّدت زمانه حمل و برداشتن از شیر دادن بمقدار

   .ساعتی میشوند  24داده شده است که یکروز این ماه دوازده ساعتی میشود و شب و روز هر دو  

بهرحال ماه و سال الوهّیتی قبل از خلقت زمین و آسمان و پیش از شمس و قمر آسمانی وجود  

که آنها کجا    اند پس در این آیه کریمه تعداد شهور را دوازده تا فرموده است و نشان میدهدداشته

اند پس میفرماید عند  الّلِه یعنی تعداد شهور در نزد حضرت حق واجب الوجود دوازده تا بوده  بوده

. 

یعنی در زمانه الوهّیتی شماره شهور دوازده تا بوده که آنوقت هنوز هیچ شیئ در نزد خدا نه بوده  

گانه شهور الله مقصوداند که  لذا از این شهر خداوندی دوازده  ،تمامی اشیاء در کتم عدم بودند

مدار نظام و قوام و حساب و کتاب موجودات عوالم امکانّیه میباشند نه شهر ناس که بعد از خلقت  

اند= و میفرماید که از این دوازده شهور مقدس چهارتا در نزد خدا بسیار زمین و آسمان بوجود آمده

اعظم ذات اقدس واجب الوجود یعنی از    اند از اسم اند که اسامی آنها مشتقبا حرمت و عّزت 

 علیهم اجمعین. الّله صلوات   . میباشند 9و علی   8و علی   4و علی    1العلّی و آنها علی 

وجودات  که  میباشند  سرمدی  لیل  اقمار  دوازده  این  امکانّیه  عوالم  اهل  برای  دّومی  نعمت  لذا 

ه تعّلق ایشان بزمانه الوهّیتی است  اند زیرا کمقدسه همه ایشان قبل از خلقت آسمانها و زمین بوده

 کند!که لفظ عندالّلِه= و فی کتاب الّلِه برین معنی داللت می 
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و همین شمس صداقت و اقمار هدایت عّلت غائی خلقت عالم امکان میباشند که در مقام بیان 

اظهار نعمات خود خّلق علیم و حکیم از جمیع نعمات خود وجودات قادسه و مقدسه ایشان را  

ُر ِبُحْسبان  عزوجلقدم بیان فرموده است فقال  م م  ْمُس و  اْلق  یعنی ای فرقه بنی آدم و بنی    1الشَّ

جان بدانید که وجود مقّدس حبیب من و رسول من و وجود اقدس وصی او امیرالمؤمنین و امام  

مبین اّولین نعمات الهّی[ برای شماها میباشند و مدار نظام و قوام عالم امکان و مدار حساب و  

ته شوند هر آئینه قوام و نظام کتاب مخلوقات ایشان هستند پس اگر وجودات ایشان از میان برداش 

   .عالم بهم خواهد خورد 

م صّل علی محّمد و ال محمد بعدد  ه»رّبنا ال نکذب بشیئ من االئک رّبنا لک الحمد و الشکر اللّ 

  2ذرات مخلوقاتک و مصنوعاتک و عدد حرکاتها و سکناتها من االزل الی االبد« 

اهل   بر  و  مستقیم  فهم  و  معرفت حضرت  بر صاحبان عقل سلیم  بحار  و غواص  یقین  و  ایمان 

محبوب رّب العلمین سید االنبیای و المرسلین و حضرات ائمه معصومین علیهم الّصلوة و الّسّلم  

واضح  آشکارا باد که حامّلن علوم غیب الغیوبی و مربیان و شهیدان موجودات عوالم امکانیه را  

ست برای این مطلق که شائبه شرکت در ذات برای چه خدای علیم و حکیم چهارده تن قرار داده ا 

   .وو صفات حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود از میان برداشته بشود
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زیرا که اگر صرف یک نفر مظهر اوصاف خدائی میبود آنوقت مخلوقات با عقل و هوش ممکن  

ن را از آن  بود که همان را معبود خود قرار میدادند یا شریک کار میدانستند و کسی نبود که ایشا

   .اعتقادب اطل منصرف میکرد 

لذا خّلق علیم و حکیم چهارده اشخاص را مظاهر اوصاف خود و مربی و شهید عوالم قرارداد  

السّلم« و  الّصلوة  علیهم  خُلوق  الم  و   اِلق  الخ  لَّ  مرتبه   »ج  در  نورانّیت  تکمیل  اینکه  برای  یا 

نورانیّ  تکمیل  که  است  مشاهده  چنانچه  میشود  چهاردهم  چهاردهم  مرتبه  در  آسمانی  ت هّلل 

 میگردد! 

یا برای اینکه چهارده نفر از مخلوقات بدانند که خدای متعال دارای چه کمال و قدرت است که  

اینقدر مخلوقات و مصنوعات را تنها از علم جزئی خود خلق فرموده است و همه آنها را رزق و  

شنود که کجا و کجا قیام دارند و چه کار  و می بیند  داند و میحیات و موت میدهد و هر فرد را می

   .میکند

ه الحمد علی ما هدانی لهذا 
ّ
 الله اکبر الله اکبر الله اکبر و لل

اول بیان شده که وجود اقدس حضرت خاتم االنبیا صلی الله علیه و اله شهر علم الهی آمده و  

شهر آ«ده یا وجود پیغمبر کتاب  وجود اقدس حضرت امیرالمؤمنین امام مبین علیه السّلم باب آن  

مکنون و لوح محفوظ است و وجود امیرالمؤمنین بیان و تفسیر و توضیح آنست یا وجود پیغمبر 

ص نوراالنوار و شمس علوم الهی است و وجود امیرالمؤمنین شعاع و ضیای آنست یا وجود پیغمبر 

مبر ص قرآن و فرقان  شمس صداقت است و وجود امیرالمؤمنین قمر هدایت است یا وجود پیغ 
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است و وجود امیرالمؤمنین بیان و تفسیر و تأویل آنست علیهما الصلوة و السّلم مادام اللیالی و 

 االیام بل ابداالبدین. 
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 فصل در توضیح و تحقیق حقیقت عوالم امکانیه از مقام غیب الغیوب 

ِحیِم  حمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
 ِبسِم الل

بیان و   بینش از  توضیح سابق آشکار و هویدا گردیده که وجود اقدس حضرت  بر اهل دانش و 

خاتم االنبیا صلی الله علیه و اله حقیقت و ماهّیت عوالم امکانیه میباشد و وجود مقدس حضرت  

آمده و کیفّیت طلوع عالم در  امکانیه  السّلم طلوع و ظهور عوالم  و  الصلوة  امیرالمؤمنین علیه 

گوید اّول در فضای  ذاهب بیان شده که دهری و طبیعی میمرحله اّولی در ضمن عقاید مختلفه م

اند منتشر و پهن بودند و بر محور  نامیده ، نامیده  NEBULASعالم ذرات نورّیه که آنها را نبوالز  

   . خود گردش میکردند و حالت انقباض هم داشتند

االزل و االبد  پس کم کم منقبض شد بشکل شمس گردیدند و غیره )این بیان در کتاب مراحل  

خاکسار مذکور آمده( لذا الزم شد که حقیقت طلوع عالم را از قران و حدیث بیان کنیم تا که اهل  

 . دیانت در میان حق و باطل فیصله بنمایند
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 بیان طلوع عالم 

بدیهی و مسلم است که اول ذات حضرت حق واجب الوجود خالق عالم غیب و شهود موجود 

ود یک عالم وجود است و یک عالم ایجاد پس عالم وجود آن عالم  بود= کجا در عالم وجود خ

 است که در آنجا سوای ذات واجب الوجود کسی دیگری نیست.

} این لفظ کجا و عالم وجود برای ذات حضرت حق صرف برای بیان تقدیس و تنزیه است نه 

ا بدون مظاهر اوصاف  امّ   اینکه آن خالق یک مقام و مکان دارد سبحان الّله عن الزمان و المعان{

 . یعنی هنوز برای اظهار اوصاف ال تعّد و ال تحصی خود چیزی را خلق نفرموده بود

و با وجود این صانع و خالق کامل بود یعنی در صنعت و خلقت او تعالی شانه هیچ نقص نه بود  

لقا  اند کان ربنا خااگرچه هنوز از مصنوعات و مخلوقات او هیچ شیئ وجود نداشت که فرموده

که یک صناع کامل و ماهر موجود آنمثل  الّله  قبل الملخوقات و صانعا قبل المصنوعات سبحان  

   .است اما هنوز صنعتهای خود را بروز نه داده است

زیرا که اگر    ،بهرحال در آن عالم وجود خّلق عالم و صانع عالم خالق و صانع کامل و ماهر بود

   .شدصنایع و بدایع اولّیه او نقص و عیب دیده می بود هر آئینه در خالق و صانع ناقص می

و بدیهی و مشاهد است که در هیچ مخلوق خرد و بزرگ او تعالی شانه هیچ نقص و عیب یافت  

شود چنانچه هر چیزی را که در بدو آفرینش خلق فرموده بود حاال هم بعینه و همانطور بدون  نمی

هیچ کدام از اجزاء و اعضای    ،کندبدرستی کار میتغییر و تبدیل اعضاء و اجزاء موجود است و  

مصنوعات و مخلوقات حضرت حق خالق عالم قابل تغییر و ترمیم و تنسیح نیستند جل الخالق  

 و المخلوق!
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ه رّب العلمین!!! 
ّ
 فتبارک الله احسن الخالقین و الحمدلل

-است لذا در ماشینبرخّلف مخلوقات و مصنوعات انسانی که چون علم و کمال انسانی ناقص  

شود زیرا که  شود و ابدًا کامل نمیهای انسانی هر سال در اعضاء و اجزای آنها تغییر و تبدیل می

ها  هایخ دائی مثّل پرندهعلم صانعش ناقص است= اما علم خدا پس کامل است که اگر در ماشین

 یشرکون(  که اگر یک پر از آنها کم و بیش بشود ناقص میگردند. )سبحان الّله عما

و در آن عالم وجود و عالم وحدت ذات اقدس حضرت واجب الوجود لیس کمثله شیی روشن و  

منور بود تاریک نبود= لذا حاال ما ذات اقدس جامع الکماالت را یک شمس جمال و کمال فرض 

مر میکنیم که اشّعه جمال و کمال نورانّیتش در آن وقت در آن عالم وجود پهن و منتشر بود! و این ا

مسلم و مشاهد است که یک موثر است و یک اثر مثًّل جرم شمس و قرص خورشید موثر است  

و شعاعهای ضیابارش اثرش آمده و بدیهی و معانیه است که در میان این مؤثر و آن اثر فرق مابین 

   ؛ زمین و آسمان است

هستند و در    مّلحظه بفرمائید که قرص و جرم خورشید بر آسمان است و شعاعهای او بر زمین

باشند اما با وجود این رق بین تعّلق آن اشّعه ضیابار خورشید با همان  همه عالم پهن و منتشر می

 . جرم و قرص خورشید است نه بچیزی دیگری

لذا شعاع خورشید از خورشید جدا و علیحده هم میباشد و مربوط و منوط هم آمده پس گویا در  

الو واجب  حضرت  ذات  اثر  وجود  عالم  تشبیه  آن  بدون  که  بود  منتشر  و  پهن  همانطور  جود 

ذات  آثار  آن  و  میباشند  پهن  و  منتشر  آسمان  و  زمین  مابین  آسمانی  شعاعهای ضیابار خورشید 
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اقدس حضرت حق و غیب مطلق را در اصطّلح شرع مقّدس سرادقات نورّیه و لمعات جمالّیه و  

   .گویندجّللّیه می

ْرض     عزوجلفقال  
 
ماواِت و  اْْل ُه ُنوُر السَّ یعنی وقتیکه هیچ شیئ از مخلوقات باریتعالی    1اللَّ

کننده زمین و آسمان بوده= و در این  نه بوده آنوقت ذات اقدس حضرت حق واجب الوجود روشن 

مرحله آسمان و زمین شهودی و حدوثی و جسمانی مقصود نیستند بلکه آسمان و زمین علم یو  

ادی مقصوداند= یعنی وجودات تقدیرّیه غیبّیه مقصوداند که تعّلق آنها بزمانه الوهّیتی  مشیتی و ار

بوده زیرا که در آن عالم وجود تمامی اشیای ممکنه هنوز صرف در علم و مشّیت و اراده و تقدیر 

 ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود بودند نه در خارج و عالم شهود!

اقدس حضرت حق تعّلق گرفت که آن کماالت ازلّیه سرمدّیه خود را در    و وقتیکه مشّیت ذات

جلوه ظهور  و  بروز  »معرض  داده  خبر  چنانکه  سازد  اْعرف،  گر  أن  فأحببُت  خفّیًا،  م  کنزًا  کنُت 

ْي ُأْعرف ْلق  ِلک  « یعنی من در عالم وجود خودم یک خزانه مخفی علم و قدرت و کمال  فخلقُت الخ 

   .ندیدم که کمال و جمال من شناخته شوند و جمال بودم پس پس

لذا مخلوقات و مصنوعات را خلق و صنع نمودم فتبارک الّله احسن الخالقین و الحمد لّله رّب  

العلمین پس حضرت باریعتعالی بناء عالم ایجاد را گذاشت پس در بدو آفرینش اّول آن صّناع ازل  

السموات و االرضین آن اشعه جمال و کمال منبسطه و خّّلق لم یزل ذوالجّلل و االکرام و منّور  

   .خود را در یک فانوس نورانی جمع فرمود و آن فانوس ضیابار را بر آسمان عالم ایجاد آویزان نمود
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ِمْشکاٍة فیها ِمْصباٌح اْلِمْصباُح في    عزوجلفقال   ُل ُنوِرِه ک  ث  يٌّ    م  ٌب ُدرِّ ْوک  ها ک  نَّ أ  ُة ک  جاج  ٍة الزُّ ُزجاج 

ْیُتها ُیضيیُ  کاُد ز  ٍة ی  ْرِبیَّ ٍة و  ال غ  ْرِقیَّ ٍة ال ش  ْیُتون  ٍة ز  ک  ٍة ُمبار  ر  ج  ُد ِمْن ش  لیوق  ْسُه ناٌر ُنوٌر ع  ْمس  ْم ت  ْو ل   ُء و  ل 

نور و لمعات انوار جمال و کمال ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق    یعنی مثال آن   1ُنور

آ نها را در یک فانوس کبریائی جمع نمود که جمال و  واجب الوجود در آن عالم وجود وقتیکه 

کمال خود را بر سمای عالم ایجاد و شهود ظهور و بروز بدهد مانند یک مشکوة و فانوس شد که  

در آن فانوس یک المپ روشن و درخشنده باشد و در شیشهای درخشان مانند کوکب درّی که  

   ؛ هشود از روغن شّفاف شجره مبارکه زیتون روشن کرده می 

کبریا   بارگاه  بقاخاتون  ملک  بانوی  اقدس  وجود  زیتونه  به  گردیده  مسّمی  که  طیّبه  شجره  آن  و 

یعنی نه از یهود   ،حضرت زهرا بنت رسول الّله صّلی الّله علیه و آله و سلم است که نه شرقّیه است

م الهوت است  و نه غربّیه یعنی نه از نصاری یا اینکه از حدود عالم دنیا نیست بلکه از مقام عال

که در آن عالم حدود شرقی و غربی نیست پس آن شجره طّیبه الهوتی است و آن روغن مقصود 

   .از این روغن نورانّیت ائمه طاهرین است

پس آن یک روغنی است ضیابار که بدون روشن نمودن روشنی میدهد نه نه بلکه آن نور باالی نور  

لّلُهم     .است الی دوازده طبقه لا  ل  ع  اِتک     یصَّ صُنوع  اِتک  و  م  خلوق  راِت م  ِد ذَّ د  ٍد ِبع  مَّ ُمحمٍد وَّ ال ُمح 

ِل ِال  ا ِمن  اال ز  اِته  ن  ک  ا و  س  اِته  ک  ر  د  ح  د  ِد.  ی  و  ِبع  ب   2اال 
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و چون آن نور سرمدی و روح احمدی صّلی الّله علیه و آله و سّلم که در ان فانوس ازلی که وجود  

العلمین است جمع کرده شداقدس و هیکل م او    ، قدس حضرت محبوب رب  نورانّیت  بنحوۀ 

را   او  تیزی  و  سورت  و  حّدت  و  شّدت  حدوث  و  شهود  و  ایجاد  عالم  این  که  بود  تیز  و  شدید 

زیرا که آن اشّعه نور جمال و کمال ذات اقدس حضرت واجب الوجود   ،نمیتوانست متحمل بشود

 بود! 

ّدت او بر آن فانوس کبریائی دوازده حباب دیگر مانند همان  لذا برای تحفیف و نرمی حدت و ش 

نورانی جمال و کمال ذات واجب   تیزی و تندی و شّدت و حّدت آن شعاع  فانوس پوشانید که 

تر بشود تا که تمامی افراد انواع مخلوقات علوی و الوجود بواسطه این دوازده فانوس کمتر و نرم 

مادّ  و  جسمانی  چشم  از  بتوانند  را سفلی  الوجود  واجب  ذات  کمال  و  جمال  مشاهده  خود  ی 

   .بنمایند

گاهی ماها و آشنائی تمامی مخلوقات با آن دوازده فانوس و دوازده حجاب   پس خدای منان برای آ

کبریائی اشاره فرمود با دوازده کلمات در این آیه عظیمة القدر و جلیل الشان و معدن انوار قران و  

کرام مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة  فرقان »فقال ذوالجّلل و اال 

کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة ال شرقیه و ال غربّیه یکاد زیتها یضئ ولو لم تمسسه 

 نار نور علی نور!!!« 

چنانچه توضیح و تفسیر این مطلب لطیف و مقصد دقیق در این حدیث شریف آمده جناب جابر  

عنه از حضرت رسول صلی الله علیه و اله سوال نمود یا رسول الّله بیان بفرمائید که   رضی الله

اِبُر اول مخلوق خدای متعال چه بوده؟ فقال رسول الّله صلی الّله علیه و اله  ا ج  ُه ی  ق  اللَّ ل  ا خ  ُل م  وَّ أ 
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ِتِه ف   م  ظ  ِل ع  ّل  ُه ِمْن ج  قَّ ُه ِمْن ُنوِرِه و  اْشت  ع  د  ِة  ُنوِري اْبت  م  ظ  ِل اْلع  ّل  ی ج  ل  ِإل  ص  ی و  تَّ ِة ح  ُطوُف ِباْلُقْدر  ل  ی  ْقب  أ 

ق  ِمْنُه ُنور  ع   ت  ف  ْعِظیمًا ف  ِه ت  د  ِللَّ ج  ٍة ُثمَّ س  ن  ْلف  س  اِنین  أ  م  ِليٍّ    ِليٍّ  ِفي ث  ِة و  ُنوُر ع  م  ظ  ان  ُنوِري ُمِحیطًا ِباْلع  ک  ف 

و    ْرش   اْلع  ق   ل  ُثمَّ خ  ِة  ِباْلُقْدر  و   ُمِحیطًا  و  الُکرِسیَّ  ْوح   و    اللَّ م   ل  و     الق  ْقل   اْلع  و   اِر  ه  النَّ ْوء   ْمس  و  ض  الشَّ

ُقُلوب   و   ُهْم  اع  ْسم  أ  اِد و   اْلِعب  ار   ْبص  أ  ة  و   ْعِرف  ُلون  و   اْلم  وَّ
 
ْحُن اْْل ن  ف  ُنوِرِه  ِمْن  قٌّ  ُمْشت  ُنوِري  و   ُنوِري  ِمْن  ُهْم 

اِفُعون ْحُن الشَّ ُحون  و  ن  بِّ ْحُن اْلُمس  اِبُقون  و  ن  ْحُن السَّ ْحُن اَلِْخُرون  و  ن   الخ.  1ن 

انیه ای جابر خّلق عالم قبل از جمیع مخلوقات نور مرا خلق فرمود یعنی حقیقت وجودّیه و نور 

مرا از نور جمال و کمال و جّلل و عظمت خودش مشتق فرمود پس حقیقت وجودی و نورانیه 

من برای تعظیم و تکریم حضرت حق و غیب مطلق بدور عظمت و قدرت و اثر ذات حضرت  

حق که در عالم وجود او تعالی شانه پهن و منتشر بودند طواف نمودن شروع کرد و مصروف و  

در طواف آ بود  منتشره  مشغول  و کمال  انوار جمال  از  ن  در ظرف هشتاد هزار سال  اینکه  حتی 

ربوبّیتی می زمانه  پنجاه هزار سال  سال  آن  روز  که یک  الوهّیتی  زمانه سالهای  روز  و یک  شود 

شود: احاطه نمود انوار جّلل عظمت الهّیه را بعد از آنکه احاطه ربوبّیتی هزار سال زمانه زمانی می

افتاد برای تعظیم و تکریم حضرت پروردگار ذات واجب الوجود ذوالجّلل و  نمود پس در سجده  

از نور من مشتق فرمود پس گردانید نور مرا   االکرام و بعد از آن خّّلق عالم نور برادرم علی را 

   .محیط عظمت و جّلل خودش و گردانید نور برادرم علی را محیط قدرت و کمال خودش

مت و جّلل ذات حضرت حق و غیب مطلق ظاهر شده است یا  لذا در هر زمان و مکان که عظ

بود و همین  بوده است و خوهد  طور در هر زمان و مکان که  ظاهر خواهد شد همه از نور من 
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قدرت و کمال ذات حضرت حق و غیب مطلق ظاهر شده است یا خواهد شد همه از نور برادرم 

مظهر قدرت و کمال حضرت حق برادرم    علی بوده است یا خواهد بود الی ابد االبدین زیرا که

 . اللهم صّل علی محّمد و ال محّمد .علی است

و بعد از آن خّلق عالم عرش اعظم و کرسی و لوح و قلم و شمس و ضو و نهار و نور ابصار و  

عقل و معرفت و اسماع عباد و قلوب ایشان را از نور من خلق فرمود و نور من از نور ذات حضرت  

لذا ما هستیم اّول مخلوقات و آخر مخلوقات   ، واجب الوجود مشتق شده استحق و غیب مطلق  

خِتُم«  ی  ا  ِبن  و   الّلُه  ح   ت  ف  ا  و    1»ِبن  مسّبحین  اّول  ما هستیم  و  موجودات  بر جمیع  سابق  ما هستیم  و 

مقّدسین و ما هستیم شفیعان موجودات در نزد خدای متعال که از شفاعت و در طفیل ما خّلق  

عالم سایر موجودات و مخلوقات را از نعمت وجود و عقل و معرفت و دیانت حّقه مشّرف فرموده 

 . است الخ الحدیث

محمد و اله محمد بعدد ذرات مخلوقاتک و مصنوعاتک و عدد حرکاتها و سکناتها  الّلهم صّل علی  

من االزل الی االبد و ارزقنا بهم خیر الدنیا و االخره فاّنک ال تسئل عما تفعل وهم یسئلون یا کریم  

یا رحیم یا ذالجّلل و االکرام الّلهم انی اسئلک الراحه عند الموت و المغفرة بعد الموت و العفو  

ند الحساب و اللهم اعتقنی من النار و ادخلی الجّنة و ذّوجنی من الحور العین بجاه محمد و  ع

 2. اله الطاهرین یا کریم یا کریم یا کریم 
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چنانچه همین حقیقت طلوع عالم ایجاد را حضرت امام مبین موالنا و سّیدنا امیرالمؤمنین علیه 

 :اندح و روشن بیان فرمودهالصلوة و الّسّلم در حدیث کمیل بن زیاد خوب واض

سُت الحدیث »  ل  و  ِة ا  قیق  ک  و  الح  ال  ُم م  ّل  یِه السَّ ل  ال  ع  ق  ِة ف  ِقیق  ِن الح  ُم ع  ّل  یِه السَّ ل  اٍد ع  یُل بِن ِزی  ل  ُکم  أ  س 

و  ِمثُلک  ُیخ   ال  ا  ُح ِمّنِی ق  طف  ا ی  یک  م  ل  ُح ع  شَّ ر  ت  ی و  لِکن ی  ل  ال  ب  اِحِب ِسِرّک  ق  ة ِبص  ِقیق  لح  ال  ا  اِئًّل ق  ُب س  ِیّ

ال  ِزدِنی ِبی   ِر ق  ِة الِسّ ب  ل  تِر ِلغ  تُک الِسّ ال  ه  ًا ق  ان  ی  ال  ِزدِنی ب  ٍة ق  ار  یِر ِامث  ِل ِمن غ  ّل  اِت الج  شُف ُسبح  ال   ک  انًا ق 

ةِ  ِدیَّ ذُب اال ح  ال  ج  اًنا ق  ی  ال  ِزدِنی ب  وهوِم ق  حِو الم  عد  م  عُلوِم ب  ُحو الم  اًنا   ص  ی  ال  ِزدنی ب  وحِیِد ق  ِة التَّ ِلِصف 

طِف الِسرَّ  ال  ا  انًا ق  ال  ِزدِنی ِبی  اُره ق  ث  وِحیِد ا  اِکِل التَّ ی  ی ه  ل  ُلوُح ع  ی  ِل ف  شِرُق ِمن ُصبِح اال ز  ال  ُنوٌر ی  اج   ق 

بُح!  ع  الصُّ ل  د ط  ق    1ف 

موالنا و سیدنا امیرالمؤمنین علیه زیاد از حضرت امام مبین رئیس الموّحدین  سوال نمود کمیل بن  

   . السّلم در خصوص حقیقت طلوع عالم ایجاد و حدوث از مقام غیب الغیوبی

هی بیچاره تو چه کار داری و چه میخواهی از    :حضرت حق و غیب مطلق پس فرمود آنحضرت 

   .حقیقت طلوع عالم ایجاد

   ؟آیا نیستم من از اصحاب حامّلن اسرار شما :پس عرض نمود

بلی هستی پس البد است بر تو هم ترّشح کرده باشند آن اسرار بحر زّخار حقائق عوالم    :فرمود

پریده بیرون  ریزها  قطرات  ما  سینهای  مسجور  و  مّواج  زّخار  بحار  از  وقتیکه  پس    .اندامکانّیه 

   .پرسیدن چه معنی دارد 
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هم سائلی را محروم میکند!!! آنوقت حضرتش ارشاد فرمد ای کمیل بن   آیا مثل شما :عرض نمود

زیاد پس بدان که حقیقت طلوع عالم ایجاد نیست مگر خودش بر قلب صاحب عرفان منکشف  

گردیدن سبحات  و لمعات جمال و کمال ذات حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود بدون  

   .اینکه کسی دیگری اشاره نماید یا بفهماند

تحصیل نمودن اسرار آلهیه از    :فرمودند  .زیرا که نفهمیدم  ،بیشتر توضیح میخواهم   :نمود  عرض 

تزکیه نفس و عبادت و ریاضت و دعاها بنحویکه از غلبه اسرار حقائق در قلوب همه حجابهای  

مادّیه و غفلت و جهالت خود بخود پاره پاره شوند آنوقت خواهی فهمید که اصل حقیقت طلوع 

 و اختراع و حدوث چیست!  عالم ایجاد  

فرمودند جمله موهومات دهری و طبیعی و تخیّّلت   .تر بفرمائید که نفهمیدمواضح  :عرض نمود

و قیاسات مردم را که در قلب داری از قلب خود محو بنما آنوقت صّحت علوم حقیقی و حقیقت  

 طلوع عالم ایجاد بر تو منکشف خواهد شد که چیست!  

اول حقیقت توحید و تجرید را تحصیل   :فرمودند .بفرمائید که بفهمم بیشتر توضیح :عرض نمود

بنما بعد جذبه احدّیت ذات حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود ترا بر حقیقت طلوع عالم  

 . ایجاد رهبری خواهد نمود

نیست حقیقت طلوع عالم ایجاد    :فرمودند  . ائید که هنوز نفهمیدممبیشتر توضیح بفر  :عرض نمود

شود و بعد از آن از آن صبح ازل  گر میمگر نورانّیت ذات واجب الوجود که اّول در صبح ازل جلوه

که وجود مقّدس حضرت محبوب رّب العلمین صلی الله علیه و اله و سلم است آن آثار شعاعهای  

الهّیه جمالّیه و جّللّیه ذات حضرت حق و غ یب مطلق در هیاکل توحید و  لمعات و تجلّیات 
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معصومین   دوازده  مقّدسه  و  قادسه  وجودات  که  تمجید  و  تمحید  مصابیح  و  فانوس  و  تجزید 

میباشند جلوه  مخلوقات بسائر  عالین  ایشان  از وجودات  آن  از  بعد  و  میشوند  درخشان  و  افروز 

 یشوند!!! موجودات علوی و سفلی میرسند پس موجودات عالم ایجاد و حدوث زنده و پاینده م

زیرا که حاال از این   ،بس است :فرمودند .بیشتر توضیح بفرمائید که بدرستی بفهمم :عرض نمود

بیان من شمس بیان حقیقت عالم ایجاد طلوع نموده است پس حاال چراغ سوال خود را خاموش 

   . کن که صاحبان عقل و فهم ترا کند ذهن خواهند گفت و رسوا خواهی شد

بر الله اکبر این است فصاحت و بّلغت بیان که حضرت امام مبین سّیدنا و امامنا الله اکبر الله اک

فرموده بیان  الّسّلم  و  الصّلوة  علیه  امیرالمؤمنین  ایشانحضرت  پس  فرقان  اند  و  قرآن  بیان  اند 

وجودی حضرت حق و غیب مطلق و این فصاحت و بّلغت در مقام تفسیر نیست مگر لّدنی 

از کسب و تحصیل ممکن نیست بلکه محال است که یک جمله در مقام یعنی بتعلیم الهی نه  

 بیان همچنین کسی درست بنماید 

ِم« ّل  اُم الک  اِم ِام  ُم ااِلم  ّل   پس این است »ک 

می الوجود  واجب  حق  حضرت  ذات  ازل  شمس  حضرت  پس  اقدس  ذات  ازل  صبح  و  باشد 

حید همان دوازده اقمار لیل سرمدی  محبوب رّب العلمین صّلی الّله علیه و آله آمد و هیاکل تو

میباشند که در فانوس وجودیه ایشان حّدت و شّدت و سورت نورانیت ذات واجب الوجود سرد و  

شود که باسم نور ملکوت خنک شده در اجرام و اجسام و ابدان سماویه و ارضّیه جاری و ساری می

 و روح در قران مجید موسوم گردیده است! 
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کنات و موجودات نور اقدس ذات واجب الوجود که شمس ضیابار عالم یعنی قبل از جمیع مم 

باشد در فضای عالم وجود حضرت حق و غیب مطلق پهن و منتشر بوده در صبح ازل وجود می

شود که شمس ضیابار عالم ایجاد است و بعد از ان در فانوس و مشکوة اقمار  داخل شد جمع می

شود که موجودات و ممکنات فانیات بتوانند خنک می شام دهری و لیل زمانی داخل شده سرد و  

 متحّمل او بشوند! 

و بعد از آن از آنجا در جمیع افراد عوالم امکانّیه تقسیم و طقس و منتشر میگردد الله اکبر الله اکبر  

الّله اکبر سبحانه ما احسن صنعه و اعظم شانه و اجل و اعلی برهانه جّل الخالق ربنا و رب العلمین  

 1مد لله رّب العلمین و صلی الّله علی محمد و اله الطاهرین. و الح 

حاال برای تفسیر و توضیح این مفهوم و بیان لطیف و دقیق الزم شد که یک مثال حّسی و وجدانی  

بیاوریم که تمامی مردم بخوبی این بیان غامض و لطیف را درک بنمایند و بفهمند و لّذت و کیف  

   .انشاءالّله تعالی ببرندعلمی 

اید که آن از  را مّلحظه فرموده  اما جمعّیت حواس شرط است البته شما آله دوربین و تیلسکوب 

باشد کارش این  دو شیشه ساخته شده است پس بدانید که شیشه اّولی که بر سر آله دوربین می

همه    ، باشنداست که چیزهای که در صحرا و بیابان و جبال بفاصله دور و بعید منتشر و پهن می

 گرداند. کند و کوچک میآنها را در خود جمع می

صورتهای کوچک و ریزه را که  ن شیشه دّومی را که بسمت و جانب اندرون است آن و بعد از آن آ 

گرداند بهمان اندازه که در در خود دارد میدهد پس آن شیشه دّومی همه آنها را مثل اّول بزرگ می
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باصره چشم می  بقوة  را  آنها  آن  از  بعد  آنخارج هستند و  باصره  قوه  بقّوه حافظه سپارد پس  را  ها 

   .بیند الّله اکبر الّله اکبر جّل الخالقکند و میانسان آنها را بهمان بزرگی درک می  میدهد و

بیند  بعیده را بهمان اندازه که میباشند بزرگ میپس این جهت و سبب است که آله دوربین اشیای 

تنها یک  و همین سبب و عّلت است که آله دوربین درست نمی  به دو شیشه زیرا که  شود مگر 

شیشه نمیتواند این کار را انجام بدهد حاال باید دانست که یک عالم وجود است که در آن عالم  

غیر از ذات حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود کسی دیگری از مخلوقات هیچ مدخلّیت 

و رسائی ندارد و یک عالم ایجاد است که مملو و پر است از آثار قدرت و صنائع و بدائع علم و 

 ال و کمال ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق!حکمت و جم

 رسد بر در عظمت ذوالجّلل نه ادراک و وهم ون ه فکر خیال

 حصار حریم خدای جهان  بلند است از فکر و وهم و گمان 

 به غیب الغیوبی است دربار او 

 به ملک شهودی است آثار او 

العلمین صّلی الله علیه و اله و   سلم شیشه اّولی دوربین سیر عالم پس گویا ذات محبوب رّب 

وجود میباشد که آن اشّعه منتشره و منبسطه تجلّیات جمالّیه و لمعات کمالّیه ذات اقدس حضرت  

کشند  نماید و کوچک میواجب الوجود را که در آن عالم وجود میباشند در وجود خود جمع می

اقدس حضرت امام مبین مظهر    و بعد از آن به آن شیشه دّومی دوربین سیر عالم وجود که وجود

 قدرت رّب العلمین سّیدنا و موالنا امیرالمؤمنین علیه الّصلوة و الّسّلم میباشد تحویل میدهد!
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پس این شیشه دّومی آن اشعه و انوار جمال و کمال و جّلل ذات اقدس حضرت واجب الوجود  

سفلی عالم ایجاد و حدوث  را پهن و واضح و روشن نموده با جمیع افراد انواع موجودات علوی و  

را ارائه میدهد علیه الّصلوة و الّسّلم شاید هنوز این مفهوم دقیق و لطیف خوب واضح و آشکار  

ّل ُتْبِصُرون  و  في  نه شده لذا بحکم آیه کریمه   ْنُفِسُکْم أ  ف  یعنی چیزیکه از مثال بیرونی در   1أ 

جستجو و تّلش و پیدا کنید ما مثال جمیع اشیای عالم  آید باید او را در نفس خود  فهم شما نمی

 ایم! امکان را در نفوس و وجود شما خلق نموده

لذا حاال باید که ما این مثال آله دوربین را در وجود و نفوس خود جستجو بنمائیم که خواهیم  

 . یافت= پس مثال آله دوربین نفسی ما همان دو چشمهای روشن ما میباشند

دوربین لحمی ما خّلق عالم از دست قدرت خودش دو شیشه صاف و شفاف    پس در این آله

درست و ترصیع فمروده است که شیشه اّولی پرده بیرونی چشم ما میباشد که همه زمین و آسمان  

شمس و قمر کوه و صحراء را باندازه یک دانه عدس کوچک مینماید و بعد از آن به شیشۀ دّومی 

   .میباشد بهمان شکل و صورت ریزگی و کوچکی میدهد که پردۀ سمت اندرونی چشم ما

آنها را بهمان اندازه بزرگ می بقّوة باصره پس آن پرده دّومی  نماید که هستند و بعد از آن آنها را 

سپارد و قّوت باصره آنها را بقّوة حافظه تحویل میدهد پس همه زمین و اسمان و شمس و قمر  می

گردند و هر وقت که انسان  ظه در یک گوشه مخزون و مصون میو کوه و صحرا و غیره در قوه حاف

   .دوباره تماشا کند نماید کهخواهد آنها را از قّوه حافظه مطالبه میمی
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-کند و انسان در جای تاریک آنها را مشاهده میکش میپس فوری حافظه برای قّوة خیالّیه پیش

لّذت می و  الخالقننماید و کیف  اکبر جّل  الّله  و    برد  الخالقین  احسن  الّله  فتبارک  المخلوق  و 

   .الحمد لّله رّب العلمین و صلی الّله علی محمد و اله الطاهرین

که این قوة حافظه چه قسم انبار و ذخیره محکم و وسیع در این کّله کوچک انسانی خلق فرموده  

سرد و آتش و  تر و خشک و گرم و  است که از ابتدای عقل و هوش انسانی هر چیزی خرد و بزرگ 

سمان شمس و قمر  و آ   آب و خاک و باد و کوه و صحرا اشجار و انهار و دریای مّواُج زّخار زمین 

فشان وحش و طیور حشرات و نباتات درنده و گزنده هه در قّوت حافظه انسانی ستارگان و کوه آتش

   . حده مخزون و مصون هستندیحده علیعل

شد و آن جای کوچک که بقدر یک مثقال است پر نخواهد    و تا ابداالبدین ذخیره و انبار خواهند

بیند همه در یک گوشه  شد و چنانکه تا این زمان پر نشده است چنانچه هر چیزی تازه که انسان می

 گیرند و خواهند گرفت!!! جای خود را میقوة حافظه 

پروردگار که بهترین عبادت  پس این است لطف و خّط تفّکر و تدّبر در صنائع و بدائع حضرت  

بِعین    ِة س  اد  یٌر ِمن ِعب  اِت الّلِه خ  ٍة ِفی ای  اع  ُر س  کَّ ف  است فقال رسول الّله صلی الّله علیه و اله و سلم »ت 

ٍة«  ن   س 

یک ساعت تفّکر و تدبر نمودن در عجائبات قدرت و حکمت حضرت پروردگار از عبادت هفاد 

شود  کند و مائل میردگار در قلب انسانی رسوخ پیدا میساله بهتر و برتر است که عظمت پرو

   .برای عبادت حضرت حق و غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام
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فرماید افّل یتدبرون القران ام علی قلوبهم اقفالها چرا صاحبان عقل و  و خودش در قران مجید می

 کنند!!!فّکر نمیهوش در قرآن که مملو است از عجائبات قدرت و حکمت پروردگار تدّبر و ت

 . فتبارک الّله احسن الخالقین و الحمدلّله رب العلمین

چنانچه یکی از مردمان دهری و طبیعی در خدمت حضرت امام جعفرن الصادق علیه الصّلوة و  

که آیا خدای شما قادر است بر اینکه شتری را در سوراخ سوزنی    :الّسّلم بطریق ایراد سوال نمود

گردد بزرگ  سوزن  سوراخ  نه  و  بشود  کوچک  شتر  جسم  نه  بحالیکه  شما    ؟بگذراند  خدای  اگر 

  .همچنین قدرت دارد پس من هم او را تصدیق خواهم نمود

-خدای ما میبس همینقدر از    :حضرت امام علیه السّلم مبین حقائق و دقائق تبّسم فرمودند

بود  : گفت  ؟خواهی خوهد  کافی  همینقدر  من  آوردن  ایمان  برای  بلی  السّلم   .بلی  علیه  امام 

   . بلی اگر امکان دارد  :گفت ؟خواهی االن مشاهده بنمائیمی :فرمودند

باندازه یک دانه   :گفت  ؟بگو مردمک چشم تو بچه اندازه بزرگ است  :آنوقت حضرت فرمودند

بینی؟ همینکه آن زندیق این جواب را شنید فوری بر  آیا زمین و آسمان را می  :پس فرمودند  .عدس

اشهد ان ال اله ااّل الّله و   ،پای مبارک حضرت افتاد و گفت البّته شما امام و نائب خیراالنام هستید

یجعل رسالته و الّله انکم خلفآء الّله و الّله یعلم حیث    اشهد ان محمد رسول الّله و علی ولی الّله

 .فی ارضه حّقًا حّقا

ایراد نموده بود که خدای متعال    گویا این شخص دهری و زندیق بر این آیه در باطن سوال خود

ُبوا ِبآیاِتنا»  : فرموده است ذَّ ِذین  ک  ْنها  -ِإنَّ الَّ ُروا ع  ْکب  ماءِ   - و  اْست  ْبواُب السَّ ُهْم أ  ُح ل  تَّ ْدُخُلون     - ال ُتف  و  ال ی 
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مِّ اْلِخیاط ُل ِفي س  م  ِلج  اْلج  ی  ی  تَّ ة  ح  نَّ یعنی البته کسانیکه آیات ما را تکذیب نموده و تکبر   1«اْلج 

اند هرگز هرگز برای ارواح ایشان درهای آسمان مفتوح نخواهند شد و  اند و ایمان نیاوردهورزیده

اینکه امر محال واقع شود که آن داخل شدن شتر است  نه ایشان در جّنت داخل خواهند شد حّتی  

در سوراخ سوزنی پس آن باب ششمی مدینة العلم مبّین حقائق و دقائق قران چنان توضیح فرمودند 

 که آخر آن زندیق ایمان آورد. 

بهرحال این هیاکل توحید و تجرید ذات حضرت حق و غیب مطلق علیهم الّصلوة و السّلم بیان  

باشند چنانچه مقصود از آیه الرحمن عّلم القران خلق االنسان عّلمه البیان  و فرقان میو تفسیر قران  

و از آیه کریمه ال تحّرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرانه فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثّم اّن علینا  

ة و السّلم لذا اند علیهم الّصلو بیانه پس مقصود ازین بیان قران وجودات قادسه و مقدسه ایشان

بعد از وجود اقدس حضرت رسول صلی الّله علیه و آله این نفوس قادسه و مقّدسه برای مخلوقات  

می الهّیه  نعمات  سفلی  و  کریمه  علوی  آیه  تفسیر  در  چنانچه  ِن    باشند  ع  ِئٍذ  ْوم  ی  ُلنَّ  ُتْسئ  ل  ُثمَّ 

عیم و بهمین جهت خدای منان در این  مراد از لفظ نعیم وجودات عالیه ایشان وارد شده    2النَّ

سوره الرحمن بعد از ذکر حضرت خاتم االنبیا صّلی الله علیه و اله ایشان را ذکر فرموده است  

 علیهم الّصلوة و الّسّلم 

و   علوم االولین  باقر  الّسّلم  علیه  باقر  امام محمد  از حضرت  ایجاد  عالم  در خصوص طلوع  و 

هرگاه خّلق عالم مکان را خلق فرمود پس نوشت از قلم  اند که  اَلخرین حدیث است که فرموده
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مَّ     قدرت خودش بر آن مکان  ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ هِ ال  ِإل  ُسوُل اللَّ هُ   ٌد ر  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  ْدُتُه و  ع  یَّ  ِبِه أ 

ْرُتهُ  ص  طیّبه را مرقوم فرمود و همین   و بعد از آن عرش اعظم را خلق فرمود و بر آن هم همین کلمه  ن 

طور بر لوح و قلم و آسمان و زمین و شمس و قمر و بر هوا و نور و ظلمت همین کلمه طّیبه را 

   .مرقوم فرمود

پس از برکت این کلمه طّیبه عرش اعظم روشن و درخشنده و ضیابار گردید و بر روی آب قرار  

مستقر شدند و برپا گردیدند و کرۀ زمین  گرفت و آسمانهای هفتگانه بر جاهای خود بدون ستون  

در میان آنها در هوا معّلق شد و هوا وزید و نور روشن گردید و ظلمت تارک شد بهرحال بر هر  

لّلُه میباشد و اسم مقدس   مخلوق خرد و بزرگ و افضل و اعلی خّلق عالم اسم اعظم خود را که ا 

ٌد میباشد و اسم مبارک ولی   مَّ ِلیٌّ میباشد از قلم  حبیب خودر ا که ُمح  و مظهر قدرت خود که ع 

 قدرت و با دست حکمت خودش تحریر نمود!!!

لذا بر صفحه وجود انسنی که اشرف مخلوقات و مجموعه کائنات علوی و سفلی آمده الزم بود  

که بر آن هم این اسمای عظیمه و اسمای حسنی را مرقوم بنماید چنانچه بر صفحه وجود انسانی  

است این اسمای عظیمه و حسنی را مکّرر یعنی دوتا دوتا مسطور و مرقوم فرموده   که عالم اکبر 

لّلُه  است!! بدّقت و به بصیرت مّلحظه بفرمائید که انگشتهای هر دو دست بخّط عربی دو تا لفظ ا 

 باشد. می

و عدد نجبای خمسه یعنی پنجتن را از پنج انگشت ظاهر فرموده است و عدد چهارده معصومین  

ز چهارده تکه و فضل پنج انگشت ظاهر نموده است و اتصال ایشان را بخود از همین دست  را ا

ظاهر فرموده است و این صفحه دست را که یک ورق است از کتاب وجودی    ،که اصل الّله است
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خزانه و آئینه معرفت و عرفان قرار داده است هکذا و از سر تا پای نصف بدن یک لفظ محمد  

 . باشد هکذامی

باشد دو تا لفظ علی  طور بر روی انسانی که محل ظهور و بروز اوصاف بدن و روح میهمینو  

بینی و عین و الم علی می فرموده است که یک چشم و نصف  باشد و نصف  مرقوم و مسطور 

 .باشد هکذاپیشانی دایره یا می

 َعل 
َ

ل ُهَم صَّ
ّ
لل

َ
ا یا

َ
راِت َمخلوق

َّ
ٍد ِبَعَدِد ذ وَعاِتَک َو ِبَعَدَد  ُمحمٍد وَّ ال ُمَحمَّ

ُ
ِتَک َو َمصن

َزِل ِال
َ
اِتَها ِمَن اال

َ
ن

َ
َبِد.  َی َحَرَکاِتَها َو َسک

َ
 1اال

باشد  و این امر بدیهی است که بدن انسان یک خزانه و شهر نورانّیت و روحانّیت اوصاف انسان می

چشم محل دیگری  و برای ظهور و بروز آن اوصاف روحانی و نورانی در تمامی بدن انسان غیر از  

 کند!! نیست نورانّیت انسان صرف از چشمش بروز می

باشد مسطور و مرقوم است خّلق عالم پس گویا از این تحریر پیشانی انسان که دوتا لفظ علی می

علیم و حکیم انسان سلیم العقل و صاحب دیانت را این درس میدهد که بدان ای بنده باهوش و  

نورانّیت   شهر  خزانه  که  واجب  عقل  مطلق  غیب  و  حق  حضرت  اقدس  ذات  جّللّیه  و  جمالّیه 

الوجود ذات مقدس حضرت حبیب رّب العلمین صلی الله علیه و اله و سلم میباشد و محل و  

مقام و دروازۀ ظهور و بروز آن نورانّیت و روحانّیت ذات مقدس و مبارک حضرت امام مبین مظهر 

  .ه الّصلوة و الّسّلم آمدهقدرت و کمال رّب العلمین امیرالمؤمنین علی

 
      مص    1
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یان    عزوجلفقال   اْلب  ُه  م  لَّ ْنسان  ع  اْْلِ ق   ل  اْلُقْرآن  خ  م   لَّ ْحمُن ع  لذا خزانه و شهر اوصاف و    1الرَّ

جمال و کمال ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق وجود مقدس حضرت خاتم االنبیاء احمد  

میباشد اّما محل و مقام و باب ظهور و بروز  مجتبی و محمد مصطفی صّلی الله علیه و اله و سلم  

آن تمامی اوصاف صرف و فقط ابواب آن مدینه علوم الهّیه یعنی ذوات قادسه و مقّدسه حضرات 

 باشند!!!  ائّمه طاهرین صلوات الّله علهیم اجمعین می

الّسّلم بیان و و چون ذات اقدس حضرت امام مبین موالنا و سّیدنا امیرالمؤمنین علیه الّصلوة و  

تفسیر آن کتاب مکنون الهّیه آمده باین جهت آن حضرت را در کّلم مجید خود امام مبین و کتاب  

   . مبین و نور مبین و من عنده علم الکتاب و غیره و غیره فرموده است

اِطِق« منم و خودش آنحضرت هم از لسان صداقت بیان خودش هم فرموده اُب الّلِه النَّ ا ِکت  ن    اند»ا 

کتاب گویای خدای متعال علیه الّصلوة و الّسّلم و ذات اقدس حضرت خاتم االنبیا و ذات مبارک 

اّما    ، باشندشان کتاب وجودی حضرت حق میحضرت امام مبین موالنا امیرالمؤمنین هر دوی

فرق در میان ایشان این است که اول متن است و دوم شرح او یا اّول قران است و دوم بیان او یا  

 ّول لوح محفوظ است و دوم توضیح و تلویح او! ا

 .لذا اول را قران و فرقان یا کتاب مکنون و لوح محفوظ فرموده 

طور اّول را شمس و  و دوم را امام مبین کتاب مبین و نور مبین و غیره و غیره فرموده است و همین

فقال   قمر  را  ِبُحْسبان  دّوم  ُر  م  اْلق  و   ْمُس  قمر    2الشَّ و  شمس  وجود  از  فایده  هر  چنانکه  پس 
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اسمانی بعالم ایجاد و شهود و حدوث میرسد بدون کم و کاست از وجود اقدس حضرت خاتم 

لذا هر دو وجود اقدس را بشمس و    ،االنبیا و وجود مبارک حضرت امام مبین امیرالمؤمنین میرسد

   . قمر تشبیه فرموده است

شوند  شود و بعد همه اهل عالم بیدار میت عالم رفع میچنانچه از طلوع وجود شمس اّول ظلم

شوند و در معادن الماس و زمّرد و زبرجد و یاقوت بوجود و تمایم حبوب و اثمار خام رسیده می

آیند و همین طور عالم باطنی عالم ایجاد از وجود حضرت خاتم االنبیاء و وجود حضرت امام  می

پخته شدند و خواهند شد و در قلوب مسلمین و مؤمنین  مبین تمامی عقول و نفوس و مواد خام  

اللهم صّل علی محّمد و ال   .الماس و زمرد و زبرجد و یاقوت ایمانی بوجود آمدند و خواهند آمد

   .محمد

  عزوجلو بعد از آن بلحاظ مراتب و مقام اّول را شجره  و دّوم را نبات و نهال نورانی فرموده فقال  

   َّْجُم و  الش ْسُجدانو  النَّ ُر ی  یعنی وجود نجمی درخشنده حضرت رسول ص و وجود شجرۀ    1ج 

نورانی حضرت امیرالمؤمنین آن وجود هستند که قبل از جمیع موجودات عوالم امکانّیه معبود 

   .اند علیهما الّصلوة و الّسّلمکردهخود را سجده می 

ه است و معّلم خود ذات ضرت حق  و چون سوره مبارکه الرحمن مقام تعلیم و توضیح نعمات الهیّ 

و غیب مطلق علیم و حکیم و متعّلم و محّصل ماها افراد مخلوقات ناقص العقول و کم فهم و  

کند  که همه افراد مردم بیک نحو نیستند کسی هست که بزودی معقوالت را درک می  ا زیر  ،فراست

کند و  فهمد و کسی هست که بزحمت و مشّقت بسیار محسوسات و حسّیات را درک میو می
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کند برای او الزم است  فهمد و کسی هست که بدون تشبیه و تمثیل اصل مطلب را درک نمی می

   .فهمد نمایند آنوقت می که یک تشبیه و تمثیل بیان ب

باطنّیه  حقایق  فهمانیدن  برای  مخلوقات  استعدادی  و  علمی  مبالغ  دانای  حکیم  و  علیم  آن  لذا 

وجودّیه روحانیه و نورانیه نبوة کلّیه و حقیقت و ماهّیت امامت کلّیه را بطریق متعدده به عناوین  

م از عقّلء و حکما و متوّسطین و  مختلفه برای همه ماها بیان فرموده است تا که تمامی افراد مرد 

ور گردند و معرفت  عموم ناس موافق عقل و فهم و فراست خود و ادراک خود مستفیض و بهره 

ْمُد  ف    بالنورانّیت نبّوة کلّیه و امامت کلّیه را تحصیل بنمایند که برای همه واجب و الزم آمده!!! اْلح 

مین بِّ اْلعال  ِه ر   ِللَّ

هّیت وجودّیه روحانّیه و نورانیه احمدیه صّلی الّله علیه و آله را حقیقت قران  پس اّول حقیقت و ما

و فرقان فرموده و حقیقت و ماهّیت وجودّیه روحانّیه و نورانّیه علوّیه علیه الّصلوة و الّسّلم را بیان  

از آن اّول را   و تفسیر قران و فرقان فرموده و بعد از آن اّول را شمس ضیابار و دّوم را قمر منیر و بعد

الّسّلم و  الّصلوة  علیهما  نور  شجرۀ  را  دّوم  و  درخشنده  دّری  ع    نجم  ض  و  و   ها  ع  ف  ر  ماء   السَّ و  

ترجمه لفظی و آسمان را بلند فرموده است و میزان را پست نموده است= پس مراد و   1اْلمیزان

مقصود در این کریمه از آسمان وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء است و از میزان وجود مبارک 

 حضرت امیرالمؤمنین است. 

  ،امکان میباشدپس وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء صّلی الّله علیه و اله که سماء عالم ایجاد و  

زیرا که جمیع فیوضات بعوالم امکانیه از ذات حضرت حق و غیب مطلق بواسطه وجود مبارک 
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آنحضرت میرسد لذا آن وجود اقدس را خداوند متعال از دست تطاول و تعدی و توهین و تحقیر 

توانند مانند دیگ نه  قرار داده است که مردمان اشرار  بلند و اعلی و ارفع  ران آن  مخلوقات شریر 

وجود محترم و معظم را توهین و تحقیر بنمایند= زیرا که آن وجود اقدس حبیب و محبوب حضرت  

 حق است. 

اللهم بهذالوجود العزم ارزقنی خیرالدنیا و االخره و احفظنی من شّر الجّن و االنس اللهم  

 علی محمد و ال محمد!
ّ

 صل

ین و معیار اعمال حسنه خّلئق آمده لذا  و وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین که میزان ایمان و یق

مقام  و  مرتب  بظاهر  که  داده  اجازه  را  و شر مخلوقات  از خیر  اختبار مخلوقات  و  امتحان  برای 

آنحضرت در نظر مردم پست بنماید که برای بروز دادن کفر و شرک و الحاد خود ایشان بتوانند  

 تحقیر و توهین آن وجود محترم و معّظم بنمایند! 

در زمان خود حضرت رسول ص و در هر زمان تا قیام قیامت صغری عّلمت شرک و کفر    چنانچه

  .و خواهد بود و نفاق و ایمان و یقین دشمنی و عداوت و دوستی و موّدت آنحضرت بوده

با صفا حضرت رسول گفته از اصحاب  ن  اند »چنانچه مروی است  ا  م  ُکنَّ ز  اِفِقین  ِفي  اْلُمن  ِن  ْعِرُف 

ُسوِل ال ْیِه و  آِلهِ ر  ل  ُه ع  ی اللَّ لَّ ِه ص  م    لَّ لَّ م   و  س  ّل  ْیِه السَّ ل  ِلّیًا ع  یعنی میگویند که در زمان   1« ِبُبْغِضِهْم ع 

بوجود حضرت علی علیه الّسّلم حضرت رسول ص ماها منافقین را به سبب عداوت و بغض آنها  

کرد  دوستان آن حضرت بغض و عداوت میشناختیم که هر که منافق بود با حضرت علی ع و با  می

 . لعنة الّله علیهم اجمعین 
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اِق در حدیث آمده   ف  رِک و  الُکفِر و  الِنّ اِن و  ُبْغُضُه ِمن  الِشّ ِلٍیّ ِمن  ااِلیم  الّلهم اجعنلی من    .ُحبُّ ع 

الّسّلم علیه  امیرالمومنین  سّیدنا   .محّبی  و  موالنا  مبین  امام  حضرت  موّدت  و  محّبت  پس 

وامیر ایمان  نشان  و  السّلم عّلمت  علیه  و    . یقین است  املؤمنین  بمّنه  اعطانی  اّلذی  الحمدلّله 

  .فضله

از اسماء رفیع وجود اقدس حضرت رسول است و میزان اعمال و ایمان وجود مبارک حضرت 

چنانچه در زیارت صفوان جّمال حضرت صادق علیه  ، امیرالمؤمنین علیه الّصلوة و الّسّلم است

اِل » :م میفرمایدالّسّل ْحو  ِب اال  ِلّ اِل و  ُمق  اِن اال ْعم  ی میز  ل  ُم ع  ّل  لسَّ    .1«ا 

آیه مجیده این  در  و  »  :و همین طور  عُموِر  الم  یِت  الب  و   نُشوِر  م  ٍقّ  ر  ِفْی  سُطوِر  مَّ اٍب  ِکت  و   وِر  الطُّ و  

سُجودِ  حِر الم  رُفوِع و  الب  ْقِف الم  وجود اقدس حضرت رسول را کوه نور و کتاب مسطور و   2«السَّ

   .بیت معمور و سقف مرفوع فرموده است

و وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسّلم را بحر زّخار علوم الهّیه فرموده است علیهما  

ْزن  ِباْلِقْسِط و  ال ُتْخِسُروا اْلمیزانالّصلوة و الّسّلم »  قیُموا اْلو  که این نعمت میزان که وجود    3و  أ 

ایم مبادا بر او باشد و ما شماها را مرحمت فرمودهمبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسّلم می

طغیان و تعّدی کنید و کسی را هم رتبه و مقام اوال گردانید و او را از حّق او محروم کنید که این  

آنوقت تمامی اعمال حسنه شماها باطل شرک فی الخّلفت و االمامت است با خدای متعال که  
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و حبط خواهند شد و ابداالبدین در آتش جهّنم خواهید ماند که گناه شرکت را هرگز هرگز نخواهیم  

 آمرزید.

پس برای تحصیل و نجات و جّنات الخلود بر شماها واجب و الزم است که وزن و میزان تعظیم  

ها  هرگز در آن خسارت نکنید  و تکریم آن وجود مبارک را نگاه بدارید و هرگز   ع  ض  ْرض  و 
 
و  اْْل

نام  ْکمام    ِلَْل 
 
اْْل ذاُت  ْخُل  النَّ و   ٌة  فاِکه  ْیحان    فیها  الرَّ و   ْصِف  اْلع  ُذو  بُّ  اْلح  ُکما    و   بِّ ر  آالِء  ِبأ يِّ  ف 

بان ذِّ   و بعد از آن نعمات عالیه وجودات قادسه و مقدسه حضرات چهارده معصومین علیهم  1ُتک 

های زمین و حبوبات و گل و ریاحین را  الّصلوة و الّسّلم خداوند منان برای شماها زمین و میوه

از نعمات پروردگارتان را   فرقه بنی جان شماها کدام یکی  فرقه بنی آدم و  خلق فرموده پس ای 

 تکذیب خواهید نمود!!!

کُر! 
ُ

َک الَحمُد َو الش
َ
َلَئَک ل

َ
ُب ا

ّ
ذ

َ
ک

ُ
ن

َ
ا ال

َ
ن  َربَّ

انَّ ِمْن ماِرٍج ِمْن نار ق  اْلج  ل  اِر و  خ  خَّ اْلف  ْلصاٍل ک  ْنسان  ِمْن ص  ق  اْْلِ ل  و بعد از بیان خلقت انبیا   2خ 

و اوصیا علیهم الّصلوة و الّسّلم که نوع ایشان غیر نوع بشر آمده زیرا که شیّئت االشیاء الروکح  

وح االمر دارند و انسان صرف روح انسانی است نه بالماده و نه بالصوره و ایشان روح القدس و ر

دارد نه روح قدس و نه روح امر پس چونکه انبیای جزئی عّلوه بر روح انسانی روح قدس نبّوتی  

   .لذا نوع ایشان غیر نوع انسان آمده، دارند
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و همین طور حضرات چهارده معصومین مخلوقات عالین روح امری دارند که روح االرواح و نور  

ست و ما تحت خالق و فوق جمیع موجودات و ممکنات لذا نوع ایشان غیر نوع انبیای االنوار ا 

جزئی آمده و انسان صرف روح البدن و روح الشهوه و روح المدرج دارد اّما مؤمن عّلوه بر این  

طور نوع حیوان چون روح  ارواح روح االیمان هم دارد لذا نوع مؤمن غیر نوع کافر آمده و همین

 . رد لذا غیر نوع انسان آمده اگرچه در شکل و صورت مانند انسان باشد انسانی ندا

و نیز طینت و ماّده خلقت انبیا و اوصیا علیهم السّلم نورانی و لطیف است و طینت و مادۀ خلقت 

لذا حاال بعد از باین خلقت انبیا خلقت نوع ،  نوع بشر آب ناپاک و مهین و ظلمانی و کثیف است

ع  را  جان  بنی  و  خشکیده  بشر  گل  از  را  بشر  نوع  بنی  عالم  خّلق  فرمود  خلق  که  فرموده  نوان 

صداکننده و خلق فرمود بنی جان را از آتش سرکش پس ای بنی آدم و ای بنی جان شماها کدام  

 توانید!!یکی از نعماتخ دای منان را تکذیب و انکار خواهید کرد و هرگز نمی

نه خلقت حضرت آدم ع زیرا که آنحضرت از نوع پس مقصود از این خلقت خلقت بنی آدم است  

انبیا علیهم الّسّلم هستند اّما چون وجود جسمانی آ»حضرت از طینت نورانی و ظلمانی هر دو  

لذا از این خلقت خلقت    ،مخلوط بوده که شجره بنی نوع بشر و نوع انبیا و اوصیا هر دو بودند

ِإذا  و     یمه بیان فرموده است یعنی  آنحضرت مقصود نیست خلقت آنحضرت را در این آیه کر

ْخُت فیِه ِمْن ُروحيا   ف  ُه ساِجدین  ن  ُعوا ل  ق    1ف 

و   االجناس  جنس  و  االنواع  نوع  السّلم  و  الصلوة  علیهم  معصومین  چهارده  حضرات  اینکه  یا 

بودند عالین  من    ،مخلوقات  ام کنت  استکبرت  ابلیس گفت  به  که  میدهد  چنانکه خودش خبر 
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ی ابلیس آیا از راه تکبر تو آدم را سجده نکردی یا که تو ه از مخلوقات عالین بودی؟ گفت  العالین ا 

نه من از عالین نیستم اّما چون تو مرا از آتش خلق فرمودۀ و آدم را از طین و چون آتش از طین  

افضل و اعلی است و این امر قبح عقلی است که فاضل مفضول را تعظیم و تکریم بکند و سجده  

 اید!!!بنم

ینجا ظاهر میشود که هیچ نوع مخلوق در نوعّیت و جنسّیت حضرات چهارده معصومین  ا  پس از

علهیم الصلوة و الّسّلم که مخلوقات عالین هستند داخل نمیشود! لذا خلقت ایشان را اّول بیان  

ز حقائق فرموده و بعد از آن خلقت حضرت آدم و بنی آدم را عنوان نموده مردمان کم فهم و ناآشنا ا

که فرقه انبیا و اوصیاء از نوع بشر یک نوع علیحّده نیستند انبیا و اوصیا هم مثل  ،  گویند اشیاء می

بشر هستند صرف آنها مأمور هستند تبلیغ احکام الهی بنمایند باینجهت از ماها فضیلت دارند و  

 بس! 

ش   و دلیل میاورند که خدا نبی خود را فرموده  ا ب  ن  ما أ  ای رسول ص بگو بایشان   1ٌر ِمْثُلُکْم ُقْل ِإنَّ

 که من نیستم مگر یک بشر مثل شماها!

اند یا که بمردم مغالطه میدهند زیرا که آن فصل مّمیز که حّصه  پس ایشان یا خودشان نه فهمیده

آخری این آیت است او را ذکر نمیکنند و آن این است یوحی الّی یعنی بلی من هم بشکل و صورت  

مثل شماها یک بشر هستم اما فرق و فصل مّمیز در میان من و در میان شما این است که  ظاهری 

شود و بر شما وحی نمیشود و مدار و مّلک وحی روح قدس نبّوتی است نه صرف  بر من وحی می

 
 110ول   /  1



 

 

104 

 

روح انسانی پس نوع من از نوع شما علیحده است که من دارای روح قدس نبّوتی هستم و شماها  

 نیستید! 

   ُّب ْینر  ْغِرب  بُّ اْلم  ْیِن و  ر  ْشِرق  حاال دوباره خداوند منان بیان همان هر دو وجود مقدس را   1 اْلم 

به تشبیه و عنوان دیگر شروع فرموده است یعنی بدانید که خدای مّنان است پروردگار دو مشرق 

ّلل الهّیه و  و پروردگار دو مغرب کدام مشرق و کدام مغرب یعنی مشرق انوار جمال و کمال و ج 

 مغرب انوار جمال و کمال و جّلل الهّیه!

پس مقصود ازین دو مشرق ذات اقدس حضرت احمدی و وجود مبارک حضرت علی اع است  

زیار که پیش از جمیع موجودات علوی و سفلی نور جمال و کمال و جّلل الهّیه در همین دو  

   .گر شده استوجود مبارک جلوه

اِحٍد    چنانکه در حدیث ابن مسعود ِلّیًا ِمْن ُنوٍر و  ِنی و  ع  ق  ل  ْسُعوِد ِانَّ الّله  خ  اْبن  م  ْم ی  رض آمده »ِاْعل 

ْقِدْیس   ْسْبِیح  و  ال  ت  اٍم ِاْذ ال  ت  ْی ع  ْلف  ْلق  ِبا  ْخُلق  اْلخ  ْن ی  ْبل  ا  ْبل     =ق  ُح ق  ِبّ اٍت و  ُنس  ْبل  اْلُمشِرق  شِرُق ق  ا ن  ُکنَّ

حاٍت« ای ابن   مسعود بدانکه خلق فرمود خدای متعال مرا و علی را از یک نور دو هزار سال  الُمِسبَّ

خوان و بودیم ما درخشان و  خوان بود و نه تقدسپیش از خقت عالم ایجاد وقتیکه نه کسی تسبیح

   ؛کنندگانخوان قبل از تسبیحضیابار پیش از درخشندگان و تسبیح

باشند  اقدس حضرت رسول ص و حضرت امیرالمؤمنین میلذا مشرق انوار تجلّیات الهّیه وجود 

ْین ْغِرب  اْلم  بُّ  ر  مغرب ذات   و   ازین دو  پروردگار دو مغرب پس مقصود  متعال  یعنی خدای 
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اقدس حضرت حسن مجتبی و ذات اقدس حضرت حسین سّید الّشهداء روحنا و ارواح العلمین  

و حضرت امیرالمؤمنین علیهما الّصلوة و  که بعد از حضرت رسول ص   زیرا ، لهما الفداه میباشند

الّسّلم لمعات تجلّیات انوار جمال و جّلل الهّیه در همین دو سبط رسول صّلی الّله علیه و اله  

نموده شده  ،اندغروب  داخل  میوهیعنی  درخت  یک  مانند  تمامی  اند  درخت  آن  از  بعد  که  دار 

شوند و بعد از آن از همان  ت داخل میاوصاف درخت از روئیدگی و بهار و ثمار در تخم آن درخ 

 . تخم

نماید چنانچه تمامی اوصاف شجره  باشد ظهور و بروز میدرخت دیگر که هم مثل درخت اول می

طّیبه که وجود اقدس حضرت رسول ص و حضرت امیرالمؤمنین است بعد از ایشان در وجود  

 اند!سیدالشهداء داخل و غروب شدهحضرت امام حسن مجتبی و در وجود حضرت امام حسین 

پس اوصاف نورانّیه و روحانّیه حضرت امیرالمؤمنین در وجود حضرت امام حسن ع و اوصاف  

اند که فرمود نورانّیه و روحانّیه حضرت رسول در وجود حضرت امام حسین ظهور و بروز نموده

ي و  حضرت خاتم االنبیا صّلی الّله علیه و اله » ْیُن ِمنِّ ْیناْلُحس  ا ِمْن ُحس  ن  « حسین از منست و منم   أ 

از حسین یعنی حسین جزو بدن من است و جمیع اوصاف نورانّیه و روحانّیه من بعد از من از  

   . وجود حسین ظهور و بروز خواهند نمود

لذا ذوات قادسه و مقّدسه حضرات حسنین علیهما الّصلوة و الّسّلم را خدای متعال علیم و حکیم  

مغربین انوار تجلّیات جمال و جّلل خود بعد از حضرت رسول ص و حضرت امیرالمؤمنین  باسم  

  .فرمودهلذا بعد از وجود اقدس حضرت رسول ص و حضرت امیرالمؤمنین   ،فرموده
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لذا بعد از وجود اقدس حضرت رسول ص و حضرت امیرالمؤمنین وجود اقدس حضرت حسن  

ِبأ يِّ آالِء    م ایجاد و حدوث نعمت الهّیه هستند  و حسین علیهما الّسّلم برای مخلوقات عال ف 

بان ذِّ ُکما ُتک  بِّ  پس ای بنی آدم و بنی جان شماها کدام کدام نعمات مرا تکذیب خواهید کرد!!!  1ر 

  ْبِغیان ی  ٌخ ال  ْرز  ب  ُهما  ْین  ب  ِقیاِن  ْلت  ی  ْیِن  ْحر  اْلب  ج   ر  یعنی جاری و ساری فرموده خدای منان از    2م 

مقام رحمت رحیمّیه و رحمانّیه و از مقام احسان و فیضان و از دامن حبل قدس سرمدی دو دریای  

افراد   تمامی  که  امکانّیه  عوالم  جمنستان  و  بساتین  و  صحراء  آبیاری  برای  نورانی  حیات  آب 

ریاحین و  اشجار  و  ملکوت  و  ملک  عالم  ممکنات  و  را    موجودات  شهودی  و  حدوثی  کائنات 

 سیرآب بنماید! 

پس مقصود ازین دو درای رحمت و نعمت وجود اقدس احمدی و ذات مبارک علوی میباشند که  

این دو بحر از منبع جبل رحمت ازلی ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق منفجر و منشعب  

ن بساتین عوالم نورانی  اند و جمیع صحاری و براری و تمامی اشجار و ریاحی و جاری و ساری شده

و روحانی و عقّلنی و نفسانی و جسمانی سرمدی و دهری و زمانی و برزخی از آب حیواة نروانی  

و روحانی خود سیرآب میفرمایند و برای دو دریای رحمت و نعمت الهّیه یک مقام و محل اتصال 

خود بر آن محل و مقام از  و التقاء معّین و مقّرر آمده که چون هر دو در جریان و سریان و فیضان  

 پس هر دو در آنجا با هم ملتقی و متّصل میشوند!!! ،  عالم سرمدی و دهری در عالم زمانی میرسند

 
 16ول ح ر/  1

 19-20ول ح ر/  2
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و آن محل و مقام التقاء و اّتصال وجود اقدس حضرت فاطمه زهراء سّیدة العلمین است یعنی آن  

بضع ان  تزویج  وقت  در  رحمت  جبال  بحرین  التقای  محل  و  کبرای  بحضرت  برزخ  الّرسول  ة 

 آید. امیرالمؤمنین بوجود می

ملتقی   و  البحرین  مجمع  آن  از  دو  هر  مزاوجت  و  اتصال  از  بعد  و  پس  ْؤُلُؤ  اللُّ ا  ِمْنُهم  ْخُرُج  ی 

ْرجان از این مروارید و مرجان وجود اقدس  بیرون می  1اْلم  آیند مروارید و مرجان که مقصود 

و   نورانی حضرت حسن مجتبی  نورانی حضرت حسین شهید کربّل خضر  اقدس احمر  وجود 

 میباشند!!!

پس این آیه مجیده در باطن در مرثیه و عزای حضرات سبطین علیهما الصلوة و الّسّلم از جانب  

حضرت حق و غیب مطلق عالم الغیب و الّشهاده نازل شده است= زیرا که بعد از شهادت رنگ 

   .درخشانی مروارید گردیده بود مبارک حضرت حسن مجتبی اخضر و سبز مانند 

الله اکبر این چه زهر بود که معاویه از روم آورده بود شدیدترین سمّیات بوده که تمامی بدن اطهر  

از اثر آن زهر سبز گردیده بود و جگر مبارک را هفتاد و دو پاره نموده بود بعدد شهدای کربّل الّلهم  

 فی الدرک االسفل من الّنار.  العن بنی امّیة قاطبة و عّذبهم عذابا الیما

طور بعد از شهادت رنگ بدن اطهر حضرت امام حسین سّیدالشهداء یک پارچه سرخ  و همین

باشد در بدن  مانند رنگ مرجان گردیده بود که همانطور که در مرجان هیچ نشان سفیدی نمی

 اطهر امام علیه السّلم هیچ نشان سفیدی باقی نمانده بود!

 
 22ول ح ر/  1
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 ه بمروارید و مرجان دیگر وجوهات تشبی 

الوان سبز و اخضر عوالم امکانیه را از نور مقدس حضرت حسن   -1 باین جهت که جمیع  یا 

-امکان فرموده و همینمجتبی خدای متعال خلق فرموده است لذا آنحضرت را لؤلؤی عالم  

طور جمیع الوان احمر و سرخ عالم امکان را از نور مقدس حضرت سّیدالشهداء خلق فرموده  

 . است لذا آنحضرت را مرجان عالم امکان فرموده

یا باین مناسبت که تمامی غرفات وش رفات و دور و قصور در جنات الخلود حضرت امام  -2

حسن مجتبی را از زّمرد اخضر و سبز و مروارید درخشان بنا فرموده است لذا آنحضرت را  

 .مروارید و لؤلؤوی جّنات الخلود فرموده

بز و اخضر مظهر انوار جمال الهّیه میباشد و وجود اقدس حضرت یا باین جهت که رنگ س  -3

امام حسن مجتبی ع مظهر جمال الهّیه است پس آنحضرت را لؤلوی جمال سرمدی نامیده 

طور رنگ سرخ و احمر مظهر انوار جّلل الهّیه میباشد و وجود اقدس حضرت امام  و همین

الوجود   بحار حسین ع سّیأالّشهداء مظهر جّلل ذات واجب  را مرجان  لذا آنحضرت  آمده 

نامیده   بان  سرمدی  ذِّ ُتک  ُکما  بِّ ر  آالِء  ِبأ يِّ  نعمآئک   1ف  و  االئلک  من  بشي  نکّذب  رّبنا ال 

مد و الّشکر.   ْعّلم  مالک الح 
 
اْْل ْحِر ک  آُت ِفي اْلب  واِر اْلُمْنش  ُه اْلج  در این آیه کریمه ائّمه   2و  ل 

و الّسّلم را مذکور فرموده است یعنی برای سیر و سیاحت در بحار اثنا عشر علیهم الّصلوة  

مانند  را  الّسّلم  و  الّصلوة  علیهم  اثنا عشر  ائّمه  مقّدسه  و  قادسه  الهّیه وجودات  علوم  زّخار 

ایم پس هر که میخواهد در بحار زّخار علوم الهّیه سیر و سیاحت کشتیهای بزرگ قرار داده

 
 13ول ح ر/  1

 24ول ح ر/  2
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خدا و کشتیبان خود بگیرد که هرگز هرگز نه غرق خواهد شد و نه بنماید باید که ایشان را نا

ُل   ث  ِة   گمراه خواهد شد و بهین مطلب در این حدیث شریف اشاره شده »م  ِفین  س  ْیِتي ک  ب  ْهُل  أ 

ا، و   ج  ا ن  ه  ِکب  ْن ر  ِرق  ُنوٍح م  ا غ  ْنه  ف  ع  لَّ خ  ْن ت  ی     م  و  ُکما  و  ه  بِّ يِّ آالِء ر  ِبأ  بانف  ذِّ ْیها فاٍن    ُتک  ل  ْن ع  ُکلُّ م 

ْبقی ْکرام  و  ی  ّلِل و  اْْلِ ك  ُذو اْلج  بِّ ْجُه ر  « یعنی بعد از فنای عوالم امکانیه وجه رب که وجودات و 

)زیرا که عدد لفظ وجه  .قادسه و مقّدسه حضرات چهارده معصومین علیهم الّسّلم میباشند

 باشد( چهارده تا می

ت ماند  این  باقی خواهند  و جوادّیت  الوهّیت  ازشان  که  نشود  منقطع  الهّیه  فیضان  که  که  ا  است 

فیضان و جریان او هیچ وقت قطع نشود که ب رنقص صفات الهّیه داللت خواهد کرد! پس اگر 

خدای متعال برای اظهار قدرت کامله خود جمیع افراد مخلوقات را فناء بنماید آنوقت محل و  

ی از میان برداشته میشود و فیضان هم منقطع خواهد شد که محل  مورد فیضان و احسان او تعال 

 ندارد!

لذا وجودات حضرات چهارده معصومین مخلوقات عالین که وجه رب و محل نزول رحمت و  

فیضان الهّیه هستند باقی خواهند ماند و تمام مخلوقات فناء خواهند شد!! چنانچه حضرت خاتم  

ْي« منم آن وجه  لم فرمودهاالنبیاء صلی الّله علیه و اله و س  ش  اِء ُکِلّ ن  ْعد  ف  اِقی ب  ْجُه الّلِه اْلب  ا و  ن  اند »ا 

خدای متعال که بعد از فنای عوالم امکانّیه باقی خواهم ماند )و معنی وجه محل و مقام توّجه 

 آمده( 
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و جه   بر روی و  را بجانب خود جلب کند پس  توجه دیگری  چنانچه هرگاه کسی میخواهد که 

می  آنشخص چه نگاه  من  از  که  میگوید  و  میشود  متوّجه  شخص  باین  آنشخص  آنوقت  کند 

 میخواهی که بر روی من بار بار نگاه میکنی!

و چون حضرت حق و غیب مطلق از جسم و جسمانّیات منزه و مقّدس است مانند ماها صورت  

و چهره ندارد و حال آنکه ما همیشه الزم داریم که توّجه خدا را بجانب خود جلب بنمائیم پس 

 این امر برای ما چطور ممکن بشود! 

حضرات   مقّدسه  و  قادسه  وجودات  مّنان  خدای  ما  کار  آسانی  برای  معصومین  لذا  چهارده 

مخلوقات عالین علیهم الصلوة و الّسّلم را وجه خود قرار داده است که اگر کسی از مخلوقات 

علوی و سفلی من میخواهد که مرا بطر خود متوّجه بنماید پس او را الزم است که بر روی یکی  

و ایشان را  از حضرات چهارده معصومین بار بار نظر کند یا بر محل و مقام ایشان زیارت کند  

 آورم!  بخواند من خودم بجانب او متوّجه خواهم شد و حاجت او را بر می

ة  :چنانچه در قرآن مجید برای همین مطلب دستور داده است سیل  ْیِه اْلو  ُغوا ِإل  یعنی ای    1و  اْبت 

بندگان من اگر میخواهید که توّجه مرا بسوی خود جلب بنمائید پس یکی از وجه الّله را برای این  

مطلب وسیله قرار بدهید پس بوسیله وجه خودم من دعای شما را خواهم شنید و مطلب و مقصد  

 آورم و اال فّل! شما را بر می

 
 35ول و   /  1
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ُه   :اندلیه الّسّلم فرمودهو حضرت امام مبین سّیدنا و موالنا امیرالمؤمنین ع ِوجَّ ت  ْجُه الّلِه ی  ْحُن و  »ن 

ْیِه« یعنی در تمامی عوالم امکانّیه وجه الّله ما هستیم پس مخلوقات عوالم امکانّیه  ا ِال  آلِئُق ِبن  الخ 

   .میتوانند که بوسیله ما توّجه خدای متعال را بطرف خود جلب بنمایند 

اهند شد بعد از فنای عالم ایجاد ایشان زنده و سالم خواهند ماند  لذا وجه الّله هرگز هرگز فناء نخو

تا که فیضان و جریان خدای منان قطع نه شود. و نیز آن کسانیکه از مومنین ایشان را دوست دارند  

اند و بر آن  اند یعنی شیعه و روافض که دین و مذهب ایشان را قبول نمودهو بایشان منسوب شده

همراه ایشان زنده و سالم خواهند ماند فنا و زوال از آنها هم در طفیل ایشان    کنند آنها همعمل می

   . برداشته شده است

ْي »   :اندچنانچه حضرت امام محّمد باقر علیه الّسّلم باقرالعلوم در حدیث جابر فرموده ُکلُّ ش  ٍء  ف 

ْهلِ  ِبیُدون  و  ال  ت  ْجِهي ال  ت  ْنُتْم و  ْجِهي و  أ  اِلٌك ِإالَّ و  ْن    ُکونه  ْهِلُك م  او  ال  ی  ُکمو  « یعنی پس تمامی الَّ

مخلوقات هّلک و فنا خواهند شد مگر وجه من و شماها هستند وجه من هرگز هرگز هّلک و فنا  

طور آن کسانی هم فناء و هّلک نخواهند شد که شماها را دوست دارند و بر  نخواهد شد و همین

الحمدلّله اّلذی جعلنی بفضله و مّنه من محّبی ائّمة الطاهرین و الحمد  دین و آئین شماها هستند  

 لّله رّب العلمین و صّلی الّله علی محمد و اله الّطاهرین. 

در  را  الّسّلم  و  الّصلوة  علیهم  معصومین  چهارده  حضرات  عالین  مخلوقات  الله  وجه  و همین 

اده است که از جنبه جّللّیه خود مخلوقات خود صاحب جّلل و مظهر جّلل و اکرام خود قرار د

نمایند که فرموده مخلوقات را فناء میکنند و از جنبه اکرام خود مخلوقات را حیات و ارزاق عطا می

ْبقی ی  ْکرام  و   اْْلِ و   ّلِل  اْلج  ُذو  ك   بِّ ر  ْجُه  بان  و  ذِّ ُتک  ُکما  بِّ ر  آالِء  يِّ  ِبأ  و     ف  ماواِت  السَّ ِفي  ْن  م  ُلُه  ْسئ  ی 
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ْوٍم ُهو  فياْْل ْأن  ْرِض ُکلَّ ی  و وجه الّله آن کسی هست که جمیع اهل سموات عالم علوی و    1ش 

زیرا که در همه عوالم امکانّیه    ،تمامی اهل زمین عالم سفلی حوائج خود را از او سوال مینمانید

 ولی امور خدای متعال غیر از او کسی دیگری نیست که حوائج ایشان را برآرد.  

ئج عالم انوار را بشکل نورانی متشّکل شده سرانجام میدهد و حوائج عالم ارواح را بشکل  پس حوا

آرد و حوائج عالم  آرد. و حوائج عالم ملکوت را بشکل ملکوتی شده بجا می روحی شده بر می

 مادّیات را بشکل ماّدی شده سرانجام میدهد.  

ُب فِ  لَّ ق  ت  ا ا  ن  شآُء« یعنی من در صورتها و شکلهای  فقال امیرالمومنین علیه السّلم »ا  ْیف  ا  ِور ک  ی الصُّ

ْوٍم ُهو  فيکنم و بهر کجا که میخواهم لذا وجه الّله  مختلفه ظهور و بروز می  ْأن   ُکلَّ ی  یعنی وجه    ش 

گیر الّله در هر عالمی و در هر زمانی و مکانی هر روزه در شان نو و در حال نو و شکل نو جلوه

  .میشود

برای اعطای نعمات و برای بجا آوردن حاجات مخلوقات عالی و سفلی آن وجه رب در شان  پس  

گر و ظهور و بروز مینماید نه ذات اقدس حضرت حق و غیب  و عنوان تازه بتازه و نوع بنوع جلوه

زیرا که خدای متعال منّزه و مقّدس است ازینکه مظروف لفظ فی بشود که فرموده کل یوم  ،مطلق

ن کما قال فی قّصة موسی ان بورک من فی الّنار یعنی صاحب برکت است آن کسی در هو فی شا

 آتش درخت حرف میزند پس آیا کلیم حضرت موسی در آن آتش آیا خدای متعال بود؟ 
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نه هرگز نه آن همان وجه الّله وجود اقدس حضرت امام مبین موالنا و سّیدنا امیرالمؤمنین بوده که  

ُکما    غیب ملق و مظهر قدرت و کمال او تعالی شانه بوده »لسان ناطق حضرت حق و   بِّ ِبأ يِّ آالِء ر  ف 

بان ذِّ ْلح  ُتک  ُه ا  ِحقُّ ْهُله و  ُمْست  ْنت  ا  ا ا  م  ْکُر ک  ْمُد و  الشُّ ک  اْلح  ا ل  ن  بَّ ُب ِبُشًئ ِمْن اَلِئک  ر  ِذّ ا ال  ُنک  ن  بَّ ْمُد  = ر 

ی اللّ  لَّ مْین  و  ص  ل  ِبّ اْلع  ی مُ ِلّلِه ر  ل  « ُه ع  اِهِرْین  ٍد وَّ اِلِه الطَّ مَّ  ح 

ه و ذلک  
ّ
ذى هدانی لتفسیر سورة الّرحمن و ما کنت الهتدى لوال ان هدانی الل

ّ
ه ال

ّ
الحمدلل

ه ذوالفضل العظیم 
ّ
ه یؤتیه من یشاء و الل

ّ
 فضل الل
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 بیان صحیح کیفّیت خلقت عالم امکان و سلسله خلقت مخلوقات از احادیث صحیحه 

ِحِیم ِبْسِم ا ْحمِن الرَّ ِه الرَّ
ّ
 لل

 حدیث اّول 

ُل عن  وَّ ِه ص أ  ُسوِل اللَّ : ُقْلُت ِلر  ال  ِه ق  ْبِد اللَّ اِبُر ْبُن ع  ْي   ج  ا  ش  ك  ی  ِبیِّ ال  ُنوُر ن  ق  ا ُهو  ف  ی م  ال  ع  ُه ت  ق  اللَّ ل  ٍء خ 

ْیٍر ُثمَّ   ق  ِمْنُه ُکلَّ خ  ل  ُه ُثمَّ خ  ُه اللَّ ق  ل  اِبُر خ  امًا ج  ْقس  ُه أ  ل  ع  ُه ُثمَّ ج  اء  اللَّ ا ش  اِم اْلُقْرِب م  ق  ْیِه ِفي م  د  ْین  ی  ُه ب  ام  ق  أ 

ق   ة  اْلُکْرِسيِّ ِمْن ِقْسٍم و  أ  ن  ز  ْرِش و  خ  ة  اْلع  ل  م  ْرش  ِمْن ِقْسٍم و  اْلُکْرِسيَّ ِمْن ِقْسٍم و  ح  ق  اْلع  ل  خ  ام  اْلِقْسم   ف 

اِم الْ  ق  اِبع  ِفي م  ة   الرَّ نَّ ْوح  ِمْن ِقْسٍم و  اْلج  م  ِمْن ِقْسٍم و  اللَّ ل  ق  اْلق  ل  خ  امًا ف  ْقس  ُه أ  ل  ع  ُه ُثمَّ ج  اء  اللَّ ا ش  ُحبِّ م 

ّل   ق  اْلم  ل  خ  اًء ف  ْجز  ُه أ  ل  ع  ُه ُثمَّ ج  اء  اللَّ ا ش  ْوِف م  اِم اْلخ  ق  اِبع  ِفي م  ام  اْلِقْسم  الرَّ ق  ة  مِ ِمْن ِقْسٍم و  أ  ْن ُجْزٍء  ِئک 

ا   اِء م  ج  اِم الرَّ ق  اِبع  ِفي م  ام  اْلِقْسم  الرَّ ق  اِکب  ِمْن ُجْزٍء و  أ  و  ر  و  اْلک  م  ْمس  ِمْن ُجْزٍء و  اْلق  ُه ُثمَّ و  الشَّ اء  اللَّ ش 

ة   ْقل  ِمْن ُجْزٍء و  اْلِعْلم  و  اْلِحْلم  ِمْن ُجْزٍء و  اْلِعْصم  ق  اْلع  ل  خ  اًء ف  ْجز  ُه أ  ل  ع  ام   ج  ق  ْوِفیق  ِمْن ُجْزٍء و  أ   و  التَّ

ِلك  النُّ  ح  ذ  ش  ر  ِة ف  ْیب  ْیِن اْله  ْیِه ِبع  ر  ِإل  ظ  ُه ُثمَّ ن  اء  اللَّ ا ش  اِء م  ی  اِم اْلح  ق  اِبع  ِفي م  ُة  اْلِقْسم  الرَّ ْت ِمْنُه ِمائ  ر  ط  وُر و  ق 

ق   ل  خ  ف  ٍة  ْطر  ق  ْلف   أ  ِعْشُرون   و   ٌة  ع  ْرب  أ  و   ْلٍف  اُح    أ  ْرو  أ  ْت  س  فَّ ن  ت  ُثمَّ  ُسوٍل  ر  و   ِبيٍّ  ن  ُروح   ٍة  ْطر  ق  ُکلِّ  ِمْن  ُه  اللَّ

اِلِحین   اِء و  الصَّ د  ه  اِء و  الشُّ ْوِلی 
 
اح  اْْل ْرو  ا أ  اِسه  ْنف  ُه ِمْن أ  ق  اللَّ ل  خ  اِء ف  ْنِبی 

 
 1. اْْل

ل الّله ارشاد بفرمائید که گفت سوال نمودم از حضرت رسول صّلی الّله علیه و اله و سّلم یا رسو

چه چیز را خّّلق عالم خلق فرموده بود ارشاد فرمود اّولین مخلوق خّّلق عالم نور نبی ص  اّول  

تو بود ای جابر اّول او را خلق نمود و بعد از آن هر خیر و خوبی را از آن خلق فرمود و بعد از آن  
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در که خواست و بعد از آن قسمت نمود  ایتساده فرمود او را در پیش روی خود در مقام قرب هر ق 

و بعد از آن ایستاده فرمود او را در پیش روی  او را پس عرش اعظم را از یک قسمت خلق فرمود  

خود در مقام قرب هرقدر که خواست و بعد از آن قسمت نمود او را پس عرش اعظم را از یک  

کرسی را از یک قسمت    قسمت خلق فرمود و کرسی را از یک قسمت و حامّلن عرش و خازنان

خلق فرمود و قسمت چهارم را ایستاده نمود در مقام حب و محّبت هرقدر که خواست و بعد از  

آن او را قسمت نمود پس خلق نمود قلم را از یک قسمت و لوح را از یک قسمت و جّنت را از  

ز آن او را  یک قسمت و ایستاده فرمود قسمت چهارم را در مقام خوف هرقدر که خواست و بعد ا

تجزیه فرمود پس خلق فرمود مّلئکه را از یک جزء و شمس را از یک جزء و قمر را از یک جزء  

و ایستاده فرمود قسمت چهارم را در مقام رجاء هرقدر که خواست بعد از آن او را تجزیه نمود پس  

ک جزء و  خلق فرمود عقل را از یک جزء و علم و حلم را از یک جزء و عصمت و توفیق را از ی 

ایستاده فرمود قسمت چهارم را در مقام حیاء هر قدر که خواست و بعد از آن نظر کرد بطرف او با  

چشم هیبت پس مترّشح شد آن نور و افتادند از آن صد و بیست و چهار هزار قطرات نور پس  

ین پس  خلق فرمود از هر قطره روح نبی و رسول را و بعد از آن نفس کشیدند ارواح انبیا و مرسل

 !!! ها ارواح اولیاء و ارواح شهداء و ارواح صالحین راآنخلق فرمود از انفاس 

 حدیث دّوم 

 بیان کیفّیت پیدایش عالم 

عن ابی الحسن محمد بن یحیی الفارسی عن هارون بن زید الّطبرستانی »از کتاب صحیفة االبرار  

عن المحول بن ابراهیم عن محّمد بن خالد الکّناسی الکوفی عن یونس بن الّظبیان عن المفّضل  
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بن عمر عن جابر بن یزید الجعفی عن جابر بن عبد الّله بن حزام االنصاری قال قال جابر بن عبد  

الی سلمن الفارسّی  المقداد بن عث رسول الّله صّلی الّله علیه و اله و سّلم  الّله رضی الّله عنه ب

االسود الکندّی و ابی ذّر جندب بن جنادة الغّفاری و عمار بن یاسر و حذیفة بن الّیمان و حزیمة 

بن ثابت ذی الّشهادتین و ابی الهشیم مالک بن الّتیهان و ابی الّطفیل عامر بن واثلة و سوید بن  

ة و سهل و تمیم ابنی حنیف و بریدة االسلمی صلوات الّله و سّلمه علیهم اجمعین)بابی عنهم  غفل

و اّمی( فاحضرنا یوم اجلمعة ضحًی فلّما اجتمعنا بین یدیه و امیرالمؤمنین علیه السّلم عن یمینه  

فا الیوم  ذلک  فی  خادمه  مالک  بن  انس  کان  و  احد  یدخل  ان ال  اله  و  علیه  الّله  صّلی  مره  فامر 

باالنصراف الی منزله ثم اقبل علینا بوجه الکریم علی الّله فقال لنا ابشروا فاّن الّله تفّضل علیکم و  

علم ما فی نفوسکم من االخّلص له و االیمان به و االقرار بوحدانّیته و ملئکته و کتبه و رسله و علم  

ضِمن  لکم عنه الجّنة بغیر  وفاکم بما عاهدتموه و عاهدتمونی علیه فی سّرکم و جهرکم فامرنی ا ن ا 

حساب انتم و من کان علی ما انتم علیه ممن مضی و مّمن یاتی الی یوم القیمة قال جابر و رسول  

الّله صّلی الّله علیه و اله یحّدثنا و یبّشرنا و دموعه تحادر و دموعنا تهطل لبکآئه و تفّضل الّله علینا 

ه واردنا الکّلم فقطعتنا عنه الّرقة و البکآء فقال لنا لئن بکیتم  و رحمته لنا و رأفته بنا فسجدنا شکر اللّ 

قلیّل لتضحکن کثیرا و اّنی مبّشرکم بما اعلمه منکم تحّبون مسئلتی عنه ولو فقدتمونی و سألتم  

و الّشکر و الّدعآِء فقال لنا تحاولونی مسئلتی عْن    اخی علّیا یخبرکم بما اخبرکم به فجهرنا بالبکآء 

ْو  ِدءک  نْی اعلموا رحمکم الّله ان الله تقّدس اسمه و جّل ثناؤه کان و ال کون  معه و ال شئ سواه  ب 

احًدا فی فردانّیته فردا فی وحدانّیته صمدا فی ازلّیته ازال فی قدمه منشئا ال شئ معه فلما شاء ان  

بصر و انطق بّل یخل خلقا بمشّیته و ارادته خلق نورا و قال لی ُکْن فکنت نورا شعشعانّیا اسمع و ا

جسم و ال کیفّیة ثّم خلق مّنی اخی علّیا و من علی فاطمة ثّم خلق مّنی و من علّی و من فاطمة  
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الحسن و الحسین و خلق مّنا و من الحسین ابنه علّیا و خلق منه ابنه محمدا و خلق منه ابنه جعفرا  

و خلق منه ابنه علّیا و خلق منه   و خلق منه ابنه موسی و خلق منه ابنه علّیا و خلق منه ابنه محّمدا

ّیتی و منجی اّمتی و محیی سّنتی و معّزی مّلتی و من و عدنی   ِمِیّ و ُکِنّ ابنه الحسن و خلق منه ابنه س 

رّبی ان یظهر دینی به علی الّدین کّله و یحّق الحّق به و یزهق الباطل به و یکون  الّدین کّله لّله و 

ذا اسماع و ابصار و نطق و حسن و عقل و کان الّله الخالق و نحن  اصبا فکّنا انوارا بّل ارواح و

المخلوقون و الّله المّکون  و نحن المُکّونون  و الّلُه البارئ و نحن البرّیة موصولون  ال منفصلون  عنه  

فهّلل نفسه فهّللناه و کّبر نفسه فکّبرناه و سّبح نفسه فسّبحناه و قّدس نفسه فقّدسناه و حّمد نفسه 

حّمدناه و لم نزل نورا نتعارف و نتناجی مسّمین متباینین ازلیین موحدین منه بدانا و الیه نعود و  م

انوارا من نوره بمشّیته و قدرته النسأم عن تسبیحه و ال نستکبر عن عبادته ثّم شاء فمّد اال ظّلة و  

ُه علالملئکه    خلق خلقه اطوارا ْرش  ش  ع  رَّ ی االِظلِة و اخذ من بنی ادم  و خلق المآء و کان ِبِشرا و ع 

برّبکم قالوا بلی شهدنا و کان یعلم ما فی   لست  ا  انفسهم  هم علی  د  ْشه  ا  ُهْم و  ت  من ظهورهم ذریَّ

نفوسهم و الخلق اشباّح و ارواح فی االظّلة یبصرون و یسمعون و یعقلون فاخذ علیهم المیثاق  

جّّل علّیا و فاطمة و الحسن و الحسین و    لیؤمنّن به و بمآلئکته و کتبه و رسله ثم جّّلنی لهم و

یُتُهم لکم فاخذ الّله لی العهد علی الّنبیین جمیعا و هو فی قوله  مَّ االئّمة من ولد الحسین اّلذین س 

ٍة   ِحْکم  وَّ  اٍب  ِکت  ِمْن  ْیُتُکْم  ات  ا  م  ل  ن   ِبِیّ النَّ اق   ِمْیث  الّلُه  ذ   خ  ا  ِاْذ  ُو  ثنآؤه  به جل  اکرمنی  اّلذی  ُثمَّ تعالی 

ی ذِلکُ  ل  ْذُتْم ع  خ  ْرُتْم و  ا  ْقر  ء  ال  ا  ُه ق  ْنُصُرنَّ ت  ُتؤمیُننَّ ِبه و  ل  ُکْم ل  ع  ا م  ٌق ِلم  ِدّ ُسْوٌل ُمص  ُکْم ر  اُلوا جاء  ْم ِاْصِرْی ق 

ُاْو  ف  اِلک   ذ  ْعد   ب  ی  لَّ و  ت  ْن  م  ف  اِهِدْین   الشَّ ِمن   ُکْم  ع  م  ا  ن  ا  و   ُدوا  ْشه  ا  ف  ال   ق  ا  ْرن  ْقر  قد  ا  و  اِسُقْون   الف  ُهُم  لِئک  

سول اّلذی ختم الله بی الُرسل و هو قوله   ا الر  ن  علمتم ان المیثاق اخذلی علی جمیع الّنبیین و اّنی ا 

ن  فکنُت و الّله قبلهم و فیهم و بقیت بعدهم و ُاْعطیُت ما   ِبِیّ م  النَّ ات  ُسْوُل الّلِه و  خ  ٌد رَّ مَّ سبحانه ُمح 
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ن   ُه اخذلی المیثاق علی ُاْعُطْو فزاد  نَّ ی ربی من فضله ما لم یعِط احدًا من خلقه غیری فمن ذلک ا 

امره   نبیا و ال ارسل رسوال اال  نبئ  ما  انه  منهم و منذلک  میثاقی الحد  النبیین و لم یؤخذ  سآئر 

ِبُعون   باالقرار بی و ان یبّشر اّمته بمبعثي و رسالتی و الشاهد لی بهذا قوله تعالی لموسی اّلذین یتَّ 

سِول  الّنبی االمی اّلذی یجدونه مکتوبا عندهم فی الّتوریة و االنجیل یامرهم بالمعروف و ینهُهْم   الرَّ

اّلتی   هم و االغّلل   ِاْصر  ضُع عنهم  ی  و  الخبائث  ُم علیهم  ر  ُیح  و  الطّیباِت  لهم  ِحلَّ  ی  و  المنکر  عن 

وا لنور اّلذی ُانزل معه فاولئک هم المفلحون  کانت علیهم فاّلذین امنوا به و عزروه و نصروه و اّتبع

و تعلمون انه ال نبی اّمی اْرسل رسوال غیری و فی االنجیل قوله تعالی اّلذی حکاه فیما نّزله علّی  

بن مریم و مبّشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد و تعلمون انه ما ارسل من خطابه الخی عیسی  

ُه  رسوال اسمه احمد غیری و اّن الّله م عد  ن ب  نحنی اللوآء  فی القیمة اّلذی یحمله اخی علّی و دُم و م 

یَّ و اعطانی ماتیح الّدنیا و کنوزها و   ل  ّضًّل منه ع  ف  ه یوم القیمة و اعطانی الّشفاعة  و الحوض  ت  تحت 

لعلی  رّبی  ایاه  اعطانی  الّنار فجعلت کلما  و  الجّنة  مفاتیح   ّوضی  ع  ف  فیه  اقبل زهًدا  فلم  و    نعیمها 

االئّمة منه فطوبی لهم و طوبی لمن تواّلهم و ُحسن  مآب قال جابر فقمنا علی اقدامنا و قلنا یا  

سِئل الّله قبضنا الیه الساعة الساعة  ت  رسول الّله اذ قد انعم الله علینا بک و باخیک علی و ذرّیتک ف 

و ال تخافون فاّنکم من اّلذین   لئّل یاتی احدًا مّنا بایقة تخرجه عن هذا الخطر العظیم فقال لنا کّّل 

قال الله سبحانه فیهم اّلذین فبشر العباد یستمعون القول فیّتبعون احسنه اولئک اّلذین هدیهم الّله  

الّله   دی  ْسع  ا  الّله لقد  اولو االلباب قال جابر بن یزید الجعفی قلت لجابر بن عبد  و اولئک هم 

ْة الّله   ِرک  و برکة سّیدی الباقر امامک کذا اتاه بامر رسول الّله صّلی الّله ِبلقآِئک  فی هذالیوم و هذه ب 
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ِهد    قْیک  من شیعة ال محّمد بما سمعت  منی فهذا ع  ر من ل  ِبّ علیه و اله قال لی جابر بن عبد الّله خ 

 1« الینا رسول الّله صلی الله علیه و اله و سلم!

 َعل
َ

ل ُهَم صَّ
ّ
لل

َ
وَعاِتَک َو ِبَعَدَد َحَرَکاِتَها َو    یا

ُ
اِتَک َو َمصن

َ
راِت َمخلوق

َّ
ٍد ِبَعَدِد ذ ُمحمٍد وَّ ال ُمَحمَّ

َزِل ِال
َ
اِتَها ِمَن اال

َ
ن

َ
َبِد.  َی َسک

َ
 اال

االبرار صحیفة  کتاب  در  زید    :ترجمه  بن  هارون  از  الفارسی  یحیی  بن  محمد  الحسن  ابی  از 

حمد بن خالد الکّناسی الکوفی از یونس بن ظبیان از مفّضل الطبرستانی از محول بن ابراهیم از م

بن عمر از جابر بن یزید الجعفی از جابر بن عبد الله بن حزام االنصاری رضی الّله عنه حدیث  

است که گفت که جابر بن عبد الّله بن حزام انصاری رض حدیث بیان کرد که روزی حضرت  

الله علیه و آله و سلم کسی را فرستاد که سلمان  خاتم االنبیا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی 

فارسی و مقداد بن اسود کندی و ابی ذّر جندب بن جنادة غّفاری و عّمار بن یاسر و حذیفة بن  

یمان و حزیمة بن ثابت ذی الّشهادتین و ابی الهشیم مالک بن تیهان و ابی اطفیل عامر بن واثله و  

ن حنیف و بریدة االسلمی همه این دوازده بزرگوار را  سوید بن غفله و سهل و تمیم هر دو پسرا 

 . حاضر کند

چاشت روز جمعه در منزل حضرت رسول صّلی الّله علیه  جابر میگوید که پس ما همه در وقت  

و آله حاضر شدیم و چون ماها در خدمت حضرت نشستیم و حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسّلم  

رسول امر فرمود که کسی دیگری داخل نشود    در جانب راست حضرت نشسته بودند پس حضرت 

و خدمت میکرد پس او را فرمودند که   و در آن روز انس بن مالک در منزل حضرت خادم بود 

 
 ،  دی   وتب و یمد   ل   زویمل  ی ی،   1
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بخانه خودش برود امروز خدمتش الزم نیست )زیرا که این شخص منافق بود( و چون او بخانه  

و سلم روی مبارک را بسوی ما خودش رفت پس آنوقت حضرت خاتم االنبیا صلی الّله علیه و اله  

گردانید پس فرمودند که ای دوستان خدا بشارت باد برای شماها که خدای منان تفّضل فرموده 

است بر شماها زیرا که او سبحانه و تعالی اخّلص باطنی شما را دید که شما برای او داردی و  

او پس چون تمامی این چیزها را در ایمان و اقرار دارید بوحدانّیت او و به کتابهای او و به رسوالن 

اید با  اید باو و عهد کردهنفوس شماها درست یافت و دید وفای شما را بان چیزها که عهد کرده

من در باطن و در ظاهر لذا مرا حکم و امر فرموده است که من از جانب او سبحانه و تعالی ضامن 

ّنات الفردوس داخل خواهد فرمود و  بشوم و عهد میدهم که شماها را بدون حساب و کتاب در ج

اند و آن کسانی که بعد از شماها تا روز  نه صرف شماها را بلکه هرکسی که قبل از شماها بوده

قیامت خواهند آمد اگر مانند شماها اخّلص داشتند یا خواهند داشت همه را بدون حساب در  

علیه و اله و سّلم این حرفها  جّنت داخل خواهد فرمود جابر میگوید که حضرت رسول صلی الّله  

را بما میگفتند و بشارت میدادند و اشکهای آنحضرت مانند مروارید بر رخسارۀ مبارک میریختند  

طور چشمهای ماها اشکبار بودند به سبب گریه آنحضرت و به سبب تفّضل و مرحمت  و همین 

ن نعمت بزرگ و ما اراده  خدای مّنان برای ماها پس ما سجده نمودیم برای خدای مّنان در شکر ای 

کردیم که از زبان خود حمد و شکر بنمائیم اّما چنان رقت قلب و بکاء بر ما جاری شده بود که 

نتوانستیم پس حضرت حال ما را چنان مشاهده فرمود پس ارشاد فرمودک ه اگر حاال شماها یک  

ید کرد و من بشارت میدهم  کمی گریه میکنید پس بدانید که البّته شما همیشه ابداَلباد خنده خواه

شما را برای آنچیزیکه من میدانم از شماها که شماها دوست دارید که از من سوال کنید که از  

بابت چیزی که اگر من بشما آن چیزها را نگویم و از میان شماها بروم پس اگر شماها آن چیزها  
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د نمود و چون ماها از آنحضرت  را از برادرم علی به پرسید هر آئینه او شما را بدرستی بیان خواه

برای   و  نمودیم  تشّکر  و  شدیم  گریان  بلند  بصدای  زار  زار  اختیار  بی  پس  شنیدیم  را  کّلم  این 

آنحضرت دعا کریم که خدای متعال شما را از ما نگیرد پس فرمودند که سوال کنید از من از بابت 

که معرفت بالنورانیت من بر    ابتدای خلقت من که چطور خّّلق عالم مرا خلق فرموده است)زیار

بر شماها   بفرماید  بدانید رحم  و مؤمنات واجب و الزم است( پس  بر جمیع مؤمنین  و  شماها 

خدای منان بالّتحقیق که خدای متعال ذوالجّلل و االکرام بود و نه بود چیزی از مخلوقات همراه  

یگانه بود در وحدانّیت    او سبحانه و تعالی صرف همان ذات اقدس بود و هیچ شئ غیر او نبوده

خودش و متفرد بود در تجّرد خودش و صمد و بی نیاز بود در ازلّیت خویش و ازلی بود در قدامت  

کننده بود و حال آنکه هنوز نه بود چیزی از مخلوقات او سبحانه و  خویش و منشی یعنی خلق

اده خودش صنعتی  تعالی پس هرگاه خواست که خلق بفرماید از مشّیت خودش خلقی را و از ار 

را پس خلق فرمود یک نور ضیابار و آن نور وجود من بود پس فرمود بمن که بشو موجود پس شدم  

شنیدم و میدیدم و حرف میزدم بدون جسم و بدون کیفّیت و بعد از  من یک نور درخشان که می 

ن و از علی و از  آن از نور من خلق فرمود برادرم علی را و خلق فرمود از نور علی فاطمه را و از م

فاطمه خلق فرمود حسن و حسین را و بعد از آن از ما و از حسین خلق فرمود علی بن الحسین را  

و بعد از آن از علی بن الحسین فرزندش محمد باقر را و بعد از آن از محمد باقر فرزندش جعفر  

حمد را از محمد  را و از جعفر فرزندش موسی را و از موسی فرزندش علی را و از علی فرزندش م

فرزندش علی را و از علی فرزندش حسن را و از حسن فرزندش محمد را که اسمش اسم من  

است و کنّیتش کنیت من است و آن کسی است که نجات خواهد داد اّمت مرا و زنده خواهد کرد  

بواسطه او  پروردگار من که   سّنت مرا و معّزر و معّظم خواهد کرد مّلت مرا و او را وعده داده است 
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دین مرا بر تمامی ادیان غالب خواهد ساخت و حق را ثابت خواهد کرد و باطل را نابود و زائل  

خواهد کرد پس آنوقت بر روی زمین خالص خواهد بود دین خدا و شرک و کفر برداشته خواهد  

   .شد

هم عّجل ظهوره و اشرق نوره آمین یا رّب العلمین  
ّ
 الل

روح و بودیم ما سمیع و بصیر و ناطق و حّساس و عاقل پس بود   پس بودیم ما نور مطلق بدون

خدای متعال خالق و بودیم ما مخلوق و بود خدا مکّون و بودیم ما تکوین داده شده و بود او باری  

و بودیم ما بریه او و بودیما متصل با نور خدا نه منفصل پس تهلیل فرمود حضرت حق برای نفس 

اّل الّله پس تکبیر فرمود حضرت حق برای نفس خود   خویش پس ما هم تهلیل گفتیم یعنی َل ِاله  ا 

ُر )ان یوصف( پس تسبیح فرمود او سبحانه و تعالی برای   ْکب  ا  لّلُه  ا  پس ما هم تکبیر گفتیم یعنی 

الّلُه پس تقدیس فرمود برای نفس  ان   ُسْبح  نفس خودش پس ما هم تسبیح گفتیم برای او یعنی 

س کردیم برای او یعنی قدوس قدوس قدوس پس حمد فرمود برای نفس  خودش پس ما هم تقدی

ْمُدِلّلِه بودیم ما نور مطلق همیشه با هم یکی با  خودش پس ما هم حمد کردیم   ْلح  برای او یعنی ا 

شناختیم یکی دیگری را و با هم حرف میزدیم و اسم و رسم داشتیم و از هم جدا و  دیگری و می

موحد بودیم و ابتدای ما از حضرت حق است و انجام بطرف اوست و  سوا بودیم ازلی بودیم و  

شویم  هستیم ما انوار از نور او و نشان از مشّیت او مظهر از قدرت و حکمت او و ما هرگز ملول نمی

از تسبیح و تقدیس او تعالی شانه و نه تکّبر داریم از عبادت او و بعد از آن مشّیتش قرار گرفت بر 

قات را خلق بفرماید پس آن سایه نورانی ما را پهن فرمود و خلق فرمود آب را و  اینکه دیگر مخلو
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بود بشر یعنی روح حضرت آدم را خلق فرمود و قرار داد عرش مشّیتی خود را بر اظّله ماها و بیرون  

 .آورد از ظهور بنی آدم ذرّیت آنها را و شاهد گردانید آنها را بر نفسهای آنها

من پروردگار شماها پس همه ایشان گفتند بلی بلی توئی پروردگار ما و ما   آیا نیستم:  پس فرمود

بر این قول خود شاهد هستیم و خدای متعال میدانست هر چیزی را که در قلوب ایشان پنهان بود  

از قسم اقرار و انکار و بودند در آنوقت تمامی مخلوقات اشباح و ارواح در سایه نورانی ماها در  

فهمیدند پس گرفت ازیشان عهد و میثاق که باید ایشان ایمان  شنیدند و مید و میحالتیکه میدیدن

بیاورند بر ذات و هستی حضرت حق و بمّلئکه او و به کتابهای او و به رسوالن او و بعد از آن  

گر ساخت بر ایشان نور مرا و نور علی را و نور فاطمه را و نور حسن و حسین را و انوار تسعه جلوه

ام پس ها را فردًا فردًا بیان نمودهسین که حاال من برای شما اسامی آنّمه طاهرین را از ذرّیت حاز ائ

را در   گرفت خدای متعال برای من عهد و میثاق از تمامی انبیا و مرسلین که همان عهد و میثاق

ا که خدای  این آیه کریمه بیان فرموده است )یعنی ای حبیب من بخاطر مردم بیار آن عهد و میثاق ر

گاه   متعال از انبیا و مرسلین در روز الست گرفته است بر این مطلب که ای گروه انبیا و مرسلین آ

باشید که هرگاه شما را من در عالم دنیا مبعوث بگردانم و بدهم برای شما کتاب و حکمت خویش  

دین و رسالت و  را و بعد از شماها بیاید رسول ص من و او تصدیق خواهد کرد کتابهای شما را و  

شریعت شما را پس بر شماها واب و الزم است که ایمان بیاورید با او و نصرت بنمائید او را از  

بشارت ددن بامت خود که ایشان از بشارت دادن شماها بر رسول ص من ایمان بیاورند پس بعد  

مطلب یا خیر و آیا ازین عهد و میثاق خدای متعال از آنها پرسید که آیا شماها اقرار نمودید باین  

شماها این عهد و میثاق و پیمان مرا قبول کردید یا نه پس تمامی انبیا و مرسلین قبول نمودند و  
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گفتند بلی بلی قبول نمودیم و بعد از آن خدای متعال فرمود که اگر کسی از شما ازین عهد و پیمان  

اکبر الله اکبر الّله اکبر و الحمد  انحراف خواهد کرد پس بدانید که آن فاسق و فاجر خواهد شد الله  

 و الشکر. 

پس حضرت فرمود که ازین آیه کریمه شما دانستید که خدای منان بجهت من از جمیع انبیا و  

مرسلین عهد و میثاق گرفته است پس بدانید که منم آن رسول عهد و میثاق و منم آن رسولیکه ختم 

را که   و رسالت خود  نبوت  بر من  النبیین  نموده است  الله و خاتم  فرموده است )محمد رسول 

ام بعد از  پس بودم من قبل از تمامی انبیاء و مرسلین و بودم من در میان ایشان و باقی مانده  ، است

را که بکسی   ایشان و داده است بمن هرچه که بانها داده بود و مرحمت فرموده است بمن چیزهائی

آنها یکی این است که برای من از تمامی انبیا و مرسلین  نداده است از فضل خودش و منجمله  

عهد و میثاق گرفت اما از من پس از برای هیچکس از نبی و رسول میثاق نه گرفته ودیگر انیکه 

هیچ نبی را نبّوت نداده و نفرستاده رسول را مگر اینکه او را مأمور فرمود که اقرار کند به فضیلت  

ت خود را و شاهد این مطلب است قول خدای متعال برای حضرت  بشارت بدهد برای من امّ   من و

اند به نبی امی و رسول امی من را آن رسول امی که  موسی که فرموده )آن کسانیکه اتباع نموده

به  می ایشانرا  انجیل که اوامر میکند  نزد خود در تورات و در  یابند تذکره خود را نوشته شده در 

حّلل میکند برای ایشان طیبات را و حرام میکند خبائث را و دور   معروف و نهی میکند از منکر و

میکند از ایشان بار سنگین را و قیود شدید را که سابق بودند برای ایشان پس هر که بان نبی امی  

ایمان خواهد آورد و او را نصرت خواهد کرد و او را عزیز خواهد داشت و اتباع خواهد کرد باو و  
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ام یعنی وجود اقدس حضرت امیرالمؤمنین  نوریکه همراه آن نبی فرستاده  پیروی خواهد کرد بان

 علیه الّسّلم را پس ایشان رستگار خواهند شد از عذاب جهّنم( 

و شماها میدانید که نبی امی غیر از من کسی دیگری نیامده و در انجیل خدای منان ذکر مرا بر  

مت خود باسم من احمد چنانکه آنحضرت  برادرم عیسی بن مریم نازل فرموده که بشارت بدهد با

بشارت داده است که ای بنی اسرائیل بدانید که بعد از من خدای منان حضرت خاتم االنبیا را  

مبعوث خواهد فرمود و اسم مبارک آنحضرت احمد ص خواهد بود. و شماها میدانید که هیچ  

در روز قیبامت خدای منان    رسول نفرستاده شده که اسم او احمد باشد غیر از من و دیگر اینکه

مرا لوای حمد کرامت خواهد فرمود و من او را به برادرم علی خواهم داد پس علی او را خواهد  

انبیا و مرسلین در ظل آن خواهند آمد و مرحمت فرمود بمن شفاعت و   برداشت و آدم و سائر 

ا اّما من قبول نکردم که حوض کوثر و داد مرا کلیدهای خزائن و کنوز دنیا را و تمامی نعمات دنی

بمن مفاتیح جنان را و کلیدهای جهّنم را پس هرچیزیرا که  فرمود  فانی بودند پس بعوض آن عطا  

ام و به ائمه ذریت او عطا کردم پس بشارت بمن مرحمت فرموده من همه آنها را به برادرم علی داده

ارد و بهترین بازگشت در  است برای اوصیای من و بشارت است برای کسیکه ایشان را دوست د

  .آخرت اللهم ارزقنی و ال تحرمنی

جابر میگوید که پس ما برخواستیم و عرض نمودیم که یا رسول الله هرگاه خدای منان بماها این  

نعمت بزرگ بطفیل شما و به طفیل برادر شما علی مرحمت فرموده است و به طفیل ذریت شما  

ا از خدای منان سوال میکنیم که االن ارواح ما را قبض  انعام و احسان نموده است پس حاال ماه

بفرماید و از راز دنیا در عالم آخرت انتقال بدهد مبادا کاری از ما سر بزند که ازین نعمت بزرگ  
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محروم بگردیم پس حضرت فرمودند که نه نه هرگز هرگز شما گمراه نخواهید شد و شماها از آن  

فرماید )یعنی آن کسانیکه تعال بشارت داده است که میکسانی هستید که برای ایشان خدای م

قبول می  را  میکنند و حق  ترک  را  باطل  اما  میدهند  را گوش  باطل  و  اقوال حق  نمایند پس  همه 

بایشان که ایشان  اند صاحبان عقل و هوش و ایشان هرگز هرگز گمراه نخواهند شد  بشارت بده 

است الله اکبر الله اکبر الله اکبر احلمد لّله الذی  (زیرا که ایشان را خدای منان هدایت فرموده  

الله علی   العلمین و صلی  لله رب  فالحمد  الله  ان هدانی  لوال  ما کنت الهتدی  و  لهذا  هدانی 

 . محمد و آله الطاهرین ابد اَلبدین

جابر بن عبدالله انصاری  ه  پس راوی این حدیث شریف جابر بن یزید جعفی گفت که آنوقت من ب

مّلقات شما خدای منان امروز ما را سعید گردانید و این بطفیل حضرت موالنا و سیدنا  گفتم از  

امام محمد باقر علیه السّلم امام ماست پس جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنه گفت که 

ای مؤمنین بر شماها الزم و واجب است که این حدیث شریف را به شیعیان ال محمد برسانید 

خاتم االنبیا صلی الّله علیه و اله و سّلم از ما عهد و میثاق گرفته است که این  زیرا که حضرت  

حدیث را به شیعیان ما برسانید زیرا که این بشارت برای تمامی شیعیان جهان الی قیامت قیامت  

 14جاری و ساری است و صلی الّله علی رسول الّله و اله و سّلم 

 نکته قابل توّجه 

پس ازین دو حدیث حضرت صادق االمین رسول رّب العلمین صلی الله علیه و آله این مطلب  

دقیق ظاهر و آشکار گردید که اّول ذات واجب الوجوب و خالق عالم غیب و شهود یگانه بود در 

خلقت  بر  گرفت  تعّلق  مشّیتش  چون  و  بود  یگانه  خود  وحدت  عالم  در  یعنی  خود  وحدانّیت 
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بدون  و آفرینش قبل از خلقت جمیع موجودات اّول آن علیم و حکیم بدون  مخلوقات پس در بد

واسطه نور مطلق یعنی نور مقدس حضرت خاتم االنبیاء و المرسلین صلی الله علیه و اله و سلم  

ابداع و اخترع فرمود و از نور حبیب خود وجودات قادسه و مقدسه حضرات سیزده معصومین  

لق فرمود و ذات حضرت حق و غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام بعد  علیهم الّصلوة و الّسّلم را خ

ازینکه وجودات حضرات مخلوقات عالین خود را خلق فرمود از انوار ایشان سلسله مخلوقات 

عالم حدوث و امکان را آفرید یعنی عرش و کرسی و لوح و قلم و مّلئکه و شمس و قمر و ارواح  

 ود.انبیا و مرسلین و بنی آدم را خلق فرم

 حدیث سوم 

و   توضیح چگونگی خلقت  و  فّیاض  مبدء  از  اّول  و صادر  امکان  عالم  پیدایش  کیفّیت  بیان  در 

آفرینش سایر مخلوقات پس از اینکه خدای مّنان نور مقّدس حبیب ص خود و اوصیای آنحضرت  

علیه  را خلق فرمود )حدیث از بحار االنوار( از فرمایش حضرت موالنا و سیدنا امام محّمد باقر  

   .الصلوة و الّسّلم

اِده»الحدیث هفتم بحار در باب بدو ارواحهم و انوارهم و طینتهم از کتاب ریاض الجنان     و  ِبِإْسن 

اِبُر  ا ج  اِقُر ع ی  ِليٍّ اْلب  ُد ْبُن ع  مَّ ٍر ُمح  ْعف  ُبو ج  ال  أ  ال  ق  ِزید  اْلُجْعِفيِّ ق  اِبِر ْبِن ی  ی ج  ْرُفوعًا ِإل  هُ  م  ان  اللَّ و  ال     ک 

ْي  ق  ش  ل  دًا ص و  خ  مَّ ق  ُمح  ل  ْن خ  ُه أ  ق  ل  ْلٍق خ  أ  ِمْن خ  د  ا اْبت  ُل م  وَّ أ  ْجُهول  ف  ْعُلوم  و  ال  م  ْیُرُه و  ال  م  ْهل  ء  غ  ا أ  ن 

ْیُث ال  س   ْیِه ح  د  ْین  ی  اء  ب  ْضر  ًة خ  ِظلَّ ا أ  ن  ف  ْوق  أ  ِتِه ف  م  ظ  ُه ِمْن ُنوِرِه و  ع  ع  ْیِت م  ان  و   اْلب  ک  ْرض  و  ال  م  اء  و  ال  أ  م 

ْمِس  ْمِس ِمن  الشَّ اِع الشَّ ُشع  ا ک  ن  بِّ ا ِمْن ُنوِر ر  ْفِصُل ُنوُرن  ر  ی  م  ْمس  و  ال  ق  ار  و  ال  ش  ه  ْیل  و  ال  ن  ُح  ال  ل  بِّ  ُنس 

ِتِه ُثمَّ  اد  قَّ ِعب  ْعُبُدُه ح  ُدُه و  ن  ْحم  ُسُه و  ن  دِّ ی و  ُنق  ال  ع  ه  ت  ُه اللَّ ق  ل  خ  ان  ف  ک  ْخُلق  اْلم  ْن ی  لَّ أ  زَّ و  ج  ی ع  ال  ع  ِه ت  ا ِللَّ د   ب 
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هِ  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ اِن ال  ِإل  ک  ی اْلم  ل  ب  ع  ت  ْرُتُه    - و  ک  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  ع 

ُه الْ  ق  اللَّ ل  ی  ُثمَّ خ  ل  ب  ع  ت  ک  اِت ف  او  م  ُه السَّ ق  اللَّ ل  ِلك  ُثمَّ خ  ْرِش ِمْثل  ذ  اِت اْلع  اِدق  ی ُسر  ل  ب  ع  ت  ک  ْرش  ف  ع 

ق   ل  ِلك  ُثمَّ خ  ا ِمْثل  ذ  ْیه  ل  ب  ع  ت  ک  ار  ف  ة  و  النَّ نَّ ق  اْلج  ل  ِلك  ُثمَّ خ  ا ِمْثل  ذ  اِفه  ْطر  م    أ  ُهُم السَّ ن  ْسک  ة  و  أ  ِئک  ّل  اء   اْلم 

ةِ  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ ِة و  ِلُمح  ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اق  ل  ْیِهُم اْلِمیث  ل  ذ  ع  خ  ی و  أ  ال  ع  ُه ت  ُهُم اللَّ ی ل  اء  ر  ِة ُثمَّ ت  ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو   و  ِلع 

نْ  ب  ع  ج  ِة و  اْحت  ِئک  ّل  ی اْلم  ل  ُه ع  ِخط  اللَّ س  ِة ف  ِئک  ّل  اِئُص اْلم  ر  ْت ف  ب  ر  اْضط  ْبع  ِسِنین   ف  ْرِش س  ُذوا ِباْلع  ّل  ُهْم ف 

ْعد   ب  ْنُهْم  ع  ِضي   ر  ف  ا  ض  الرِّ ُه  ُلون  ْسأ  ی  و   ْیِهْم  ل  ع  ذ   خ  أ  ا  ِبم  ون   ُیِقرُّ و   ِطِه  خ  ِمْن س  ه   اللَّ ِجیُرون   ْست  وا    ی  رُّ ق  أ  ا  م 

ُهْم   صَّ اء  و  اْخت  م  اِر السَّ ْقر  ِلك  اْْلِ ُهْم ِبذ  ن  ْسک  ِلك  و  أ  ا ِبذ  ن  ار  ْنو  ی أ  ال  ع  ُه ت  ر  اللَّ م  ِتِه ُثمَّ أ  اد  ُهْم ِلِعب  ار  ْفِسِه و  اْخت  ِلن 

ُحون  اللَّ  بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ا د  ا م  اِرن  ْنو  أ  ْسِبیُح  ت  ْو ال   ا و  ل  ْسِبیِحن  ِبت  ُحوا  بَّ س  ْت ف  ح  بَّ س  ح  ف  بِّ ْن ُتس  ْیف   أ  ه  و  ال  ک 

ُه ُثمَّ ِإنَّ ال ُسون  دِّ ِمیُر ُیق  ِليٌّ أ  ِه ع  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ ْیِه ال  ِإل  ل  ب  ع  ت  ک  اء  ف  و  ق  اْله  ل  لَّ خ  زَّ و  ج  ه  ع  لَّ

ذ  الْ  خ  اء  و  أ  و  ُهُم اْله  ن  ْسک  ُه اْلِجنَّ و  أ  ق  اللَّ ل  ْرُتُه ُثمَّ خ  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِة ِمیث  اْلُمْؤِمِنین  و  ِبیَّ ُبو اق  ِمْنُهْم ِبالرُّ

ْن  د  ِمْنُهْم م  ح  رَّ و  ج  ق  ْن أ  ِلك  م  رَّ ِمْنُهْم ِبذ  ق  أ  ِة ف  ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو  ِة و  ِلع  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ ْن  و  ِلُمح  ُل م  وَّ أ  د  ف  ح   ج 

ار   ا ص  ِة و  م  او  ق  ُه ِبالشَّ ُخِتم  ل  ُه ف  ُه اللَّ ن  ع  د  ِإْبِلیُس ل  ح  ح   ج  بِّ ْن ُتس  ا أ  ن  ار  ْنو  لَّ أ  زَّ و  ج  ی ع  ال  ع  ُه ت  ر  اللَّ م  ْیِه ُثمَّ أ  ِإل 

ْر 
 
اْْل ُه  ق  اللَّ ل  ُثمَّ خ  ه   ُحون  اللَّ بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ا د  ِلك  م  ْو ال  ذ  ل  ا و   ْسِبیِحن  ِبت  ُحوا  بَّ س  ْت ف  ح  بَّ س  ب   ف  ت  ک  ض  ف 

ه  ِإالَّ  ا ال  ِإل  اِفه  ْطر  ی أ  ل  ا    ع  ِلك  ی  ِبذ  ْرُتُه ف  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  ِليٌّ أ  ِه ع  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  اللَّ

ْر 
 
ِدیِم اْْل م  ع ِمْن أ  ی آد  ال  ع  ُه ت  ق  اللَّ ل  ْرُض ُثمَّ خ 

 
ِت اْْل ت  ب  ٍد و  ث  م  ْیِر ع  اُت ِبغ  او  م  ِت السَّ ام  اِبُر ق  وَّ ج  س  اُه  ِض ف 

ةِ  ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اق  ل  ْیِهُم اْلِمیث  ل  ذ  ع  أ خ  ُه ِمْن ُصْلِبِه ف  ت  یَّ ج  ُذرِّ ْخر  خ  ِفیِه ِمْن ُروِحِه ُثمَّ أ  ف  ِة    و  ن  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ و  ِلُمح 

رَّ  ق  ْن أ  رَّ ِمْنُهْم م  ق  ِة أ  ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو  ا أ   و  ِلع  ُکنَّ د  ف  ح  ْن ج  د  م  ح  ٍد ص و   و  ج  مَّ ال  ِلُمح  ِلك  ُثمَّ ق  رَّ ِبذ  ق  ْن أ  ل  م  وَّ

اِشُد  ون  الرَّ ْهِدیُّ اُدون  اْلم  ا اْله  ُتُکم  ِليٌّ و  ِعْتر  ْو ال  ع  ك  و  ل  ْوال  ْأِني ل  ِلي و  ُعُلوِّ ش  ّل  ِتي و  ج  ْقُت ِعزَّ ل  ا خ  ون  م 

ْرض  
 
ان  و  ال  اْْل ک  ار  و  ال  اْلم  ة  و  النَّ نَّ ْنت   اْلج  ُد أ  مَّ ا ُمح  ْعُبُدِني ی  ْلقًا ی  ة  و  ال  خ  ِئک  ّل  اء  و  ال  اْلم  م   و  ال  السَّ
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ُه   اج  ْأُت ِإْخر  د  ِن اْبت  ُل م  وَّ يَّ و  أ  ْلِق ِإل  بُّ اْلخ  ح  ْلِقي أ  ِتي ِمْن خ  ر  ي و  ِخی  ِفیِّ ِبیِبي و  ص  ِلیِلي و  ح  ْلِقي  خ  ِمْن خ 

دِّ  ْعِدك  الصِّ ی و  ُنور   ُثمَّ ِمْن ب  ة  اْلُوْثق  ْلُتُه اْلُعْرو  ع  ْرُتك  و  ج  ص  ْدُتك  و  ن  یَّ ك  ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  ِليٌّ أ  یُق ع 

ْقُت و   ل  ا خ  ْلق  م  ْأُت خ  د  ْجِلُکْم اْبت  ُدون  ِمْن أ  اُة اْلُمْهت  ِء اْلُهد  ُؤال  ی ُثمَّ ه  ار  اْلُهد  ن  اِئي و  م  ْوِلی  ْنُتْم   أ  اُر    أ  ِخی 

ْلِقي اُکْم ِمْن خ  ْن ِسو  مَّ ْجُت ِبُکْم ع  ِتي و  اْحت  م  ظ  ْقُتُکْم ِمْن ُنوِر ع  ل  ْلِقي خ  ْین  خ  ْیِني و  ب  ا ب  ْلِقي ِفیم  و     خ 

ْي  ُکلُّ ش  ُل ِبُکْم ف  ُل ِبُکْم و  ُأْسأ  ْقب  ْلُتُکْم ُأْست  ع  بِ ج  ْجِهي ال  ت  ْنُتْم و  ْجِهي و  أ  اِلٌك ِإالَّ و  ْهِلُکون   ٍء ه  یُدون  و  ال  ت 

اُر  ْنُتْم ِخی  ی و  أ  و  لَّ و  ه  ْد ض  ق  ْیرُِکْم ف  ِني ِبغ  ل  ْقب  ِن اْست  ُکْم و  م  الَّ و  ْن ت  ْهِلُك م  ِبیُد و  ال  ی  ُة  و  ال  ی  ل  م  ْلِقي و  ح   خ 

ْرِض ُثمَّ 
 
ْهِل اْْل اِت و  أ  او  م  ْهِل السَّ ُة أ  اد  اُن ِعْلِمي و  س  ي و  ُخزَّ ْرِض ِفي  ِسرِّ

 
ی اْْل ط  ِإل  ب  ی ه  ال  ع  ه  ت   ِإنَّ اللَّ

یْ  ا ُنورًا ُصُفوفًا ب  ن  ف  ْوق  ُه و  أ  ع  ْیِت م  ْهل  اْلب  ا أ  ن  ار  ْنو  ط  أ  ْهب  ِة و  أ  ِئک  ّل  اِم و  اْلم  م  ٍل ِمن  اْلغ  ُحُه ِفي  ُظل  بِّ ْیِه ُنس  د  ن  ی 

نُ  و   اِتِه  او  م  اُه ِفي س  ْحن  بَّ ا س  م  ْرِضِه ک  ُسُه ِفيأ  دِّ ا    ق  م  ْرِضِه ک  أ  ْعُبُدُه ِفي  ن  و   اِئِه  م  اُه ِفي س  ْسن  دَّ ق  ا  م  ْرِضِه ک  أ 

ور  فِ  ِلك  النُّ ك  ذ  ل  اِق س  ْخِذ اْلِمیث 
 
م  ع ِْل ِة آد  یَّ اج  ُذرِّ ُه ِإْخر  اد  اللَّ ر  ا أ  مَّ ل  اِئِه ف  م  اُه ِفي س  ْدن  ب  ُه ع  ت  یَّ ج  ُذرِّ ْخر  یِه ُثمَّ أ 

زَّ و  ِمْن ُصلْ  ه  ع  ُحون  اللَّ بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ِلك  ال  د  ْو ال  ذ  ا و  ل  ْسِبیِحن  ُحوا ِبت  بَّ س  اُه ف  ْحن  بَّ س  ون  ف  بُّ لَّ ُثمَّ  ِبِه ُیل   ج 

لی  ال  ب  ْن ق  ل  م  وَّ ا أ  ِة و  ُکنَّ ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اِق ِمْنُهْم ل  ُهْم ِبأ ْخِذ اْلِمیث  ی ل  اء  ر  ْولِ   ت  ذ   ِعْند  ق  خ  ُکْم ُثمَّ أ  بِّ ْسُت ِبر  ِه أ  ل 

د    ح  ْن ج  د  م  ح  رَّ و  ج  ق  ْن أ  رَّ م  ق  أ  ِة ف  ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو  ٍد ص و  ِلع  مَّ ِة ِلُمح  ُبوَّ اق  ِمْنُهْم ِبالنُّ ٍر  اْلِمیث  ْعف  ُبو ج  ال  أ  ُثمَّ ق 

ه   د  اللَّ ب  ْلٍق ع  ُل خ  وَّ ِه و  أ  ْلِق اللَّ ُل خ  وَّ ْحُن أ  ن  ْسِبیِحِهْم و     ع ف  ُب ت  ب  ْلِق و  س  ْلِق اْلخ  ُب خ  ب  ْحُن س  ُه و  ن  ح  بَّ و  س 

ُه و   ا ُعِبد  اللَّ ُه و  ِبن  د  اللَّ ا ُوحِّ ُه و  ِبن  ا ُعِرف  اللَّ ِبن  ین  ف  ِمیِّ ِة و  اَلْد  ِئک  ّل  ِتِهْم ِمن  اْلم  اد  م   ِعب  ْکر  ْن أ  ُه م  م  اللَّ ْکر  ا أ   ِبن 

لْ  ِمیِع خ  ون  ِمْن ج  افُّ ْحُن الصَّ ن  ا ل  ی و  ِإنَّ ال  ع  ُه ت  ْول  ّل  ق  ب  ُثمَّ ت  اق  ْن ع  ب  م  اق  ا ع  اب  و  ِبن  ث  ْن أ  اب  م  ث  ا أ    ِقِه و  ِبن 

ُسوُل  ر  ُل اْلعاِبِدین  ف  وَّ ا أ  ن  أ  ٌد ف  ل  ْحمِن و  ی ُقْل ِإْن کان  ِللرَّ ال  ع  ُه ت  ْول  ُحون  ق  بِّ ْحُن اْلُمس  ن  ا ل  ُل  اللَّ   و  ِإنَّ وَّ ِه ص أ 

ُسوِل اللَّ  ْعد  ر  ب  ْحُن  ن  ِریٌك ُثمَّ  ْو ش  ٌد أ  ل  ُه و  ُکون  ل  ْن ی  ر  أ  ْنک  أ  ْن  ُل م  وَّ ی و  أ  ال  ع  ه  ت  د  اللَّ ب  ْن ع  ا  م  ن  ع  ْود  ِه ُثمَّ أ 

 
 
ِب و  اْْل ْصّل 

 
ِقُل ِمن  اْْل ْنت  وُر ی  ِلك  النُّ ال  ذ  ا ز  م  م  ع ف  وِر ُصْلب  آد  ِلك  النُّ ی ُصْلٍب و   ِبذ  اِم ِمْن ُصْلٍب ِإل  ْرح 
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تَّ  رَّ ِفیِه ح  ق  ِذي اْست  ف  الَّ رَّ اُلُه و  ش  ل  ِمْنُه اْنِتق  ق  ِذي اْنت  ِن الَّ ن  ع  یَّ ب  رَّ ِفي ُصْلٍب ِإالَّ ت  ق  ار  ِفي ُصْلِب  ال  اْست  ی ص 

ر   اْفت  ة  ف  اِطم  ِه ف  ْبِد اللَّ ع  ِبُأمِّ ع  ق  و  ِلِب ف  ْبِد اْلُمطَّ اِلٍب  ع  ِبي ط  ِه و  ُجْزٌء ِفي أ  ْبِد اللَّ ْیِن ُجْزٌء ِفي ع  وُر ُجْزء  ق  النُّ

ع   ف  اِئِهْم  ِنس  اِم  ْرح  أ  و   ین   ِبیِّ النَّ ِب  ْصّل  أ  ِفي  ْعِني  ی  اِجِدین   السَّ ِفي  ك   ب  لُّ ق  ت  و   ی  ال  ع  ت  ْوُلُه  ق  ِلك   ذ  ا  ف  ذ  ه  ی  ل 

ِب  ْصّل 
 
ی ِفي اْْل ال  ع  ُه ت  ا اللَّ ان  ْجر  م  ع.  أ  ُدْن آد  اُت ِمْن ل  ه  مَّ

ُ
اُء و  اْْل ا اَلْب  ن  د  لَّ اِم و  و  ْرح 

 
 1« و  اْْل

در خصوص مخلوقاب سابقون از حضرت باقر ع سوال نمود که آنها   یجعف  دی زیجناب جابر ابن  

جابر بود ذات   یالسّلم که ا  هیکدام مخلوقات بودند پس فرمودند حضرت امام محمد باقر عل

  ی او تعال یاو نبود نه معلوم نه مجهول پس صنعت اول  ریشئ غ چیمطلق و ه بیحضرت حق و غ

ا  دشانه که شروع کر نمودنمخلوقات    اء یبود که اول خلق فرمود حضرت خاتم االنب  ن یبه خلق 

را پس خلق نمود    تیو آله و سلم را و همراه آنحضرت ما اهل¬ب  هیالله عل  ی صل  یمحمد مصطف

 شی آنحضرت را از نور عظمت و جّلل خودش پس نگاه داشت ما را در حضور قدس و جّلل خو

 یمکان بود و ن  یوجود نداشت ن  نیشئ از آسمانها و زم  چیه  کهیوقت   یسبز نوران  هیبصورت سا

انوار ما از نور عظمت و    ¬شدیمنفصل م  کهیشمس و قمر بودند در آنحال  یونهار بود و ن  لیل

آنحال تسب و    میکرد یم  ح یجّلل پروردگار ما مثل منفصل شدن شعاع شمس از شمس و ما در 

او را حق عبادت نمودن او پس    می نمود¬یو عبادت م  میکرد یاو را و حمد م  می ¬نمودیم  سیتقد

تعال  تیمش از قلم    ی او  فرمود مکان را و نوشت  شانه قرار گرفت بخلق نمودن مکان پس خلق 

یَّ  ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  ِه ع  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ ْدُتُه و  قدرت بر صفحات مکان، ال  ِإل 

ْر  ص  محمد    یو وص  نی رالمومنیام  یمگر الله و محمد رسول خداست و عل  یمعبود   ستین  ی عنی :  ُته ن 

 
 17، ز:  25بی   (، ج -بدو  وألظ و  )ط  1
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الصلوة    همایکرده¬ام و نصرت نموده¬ام عل  دیرسول خود را تائ  یاست و من بواسطه عل  یمصطف

کلمه را بر سرادقات عرش مرقوم فرموده    نی و السّلم و بعد از آن خلق فرمود عرش اعظم را و هم

کلمه را بر اطراف او و بعد از آن جنت و    ن یو بعد از آن خلق نمود آسمانها را و مرقوم فرمود هم

  ی مّلئکه را و سکن  کلمه را بر آنها و بعد از آن خلق فرمود  نیجهنم را خلق نمود و مرقوم فرمود هم

بر مّلئکه که عهد و م از آن جلوه فرمود  بر آسمانها و بعد  آنها را  ا  رد یبگ  ثاقیداد    یبرا   شانی از 

  نیرالمومنیحضرت ام  ینبوت آنحضرت و برا   یبرا  اءیحضرت خاتم االنب  یخود و برا  تیربوب

  شان یبر امتعال    یفرمود خدا  ریپس تغ  دندیآنحضرت، پس مّلئکه مضطرب گرد   تیبجهت وال

  میو پناه بردند بعرش عظ  دندینمود پس مّلئکه ترس   یرا از آنها پنهان و مخف  ش ی جمال خو  ۀ و جلو

و از قهر و غضب خداوند قهار ذوالجّلل و االکرام طلب آمرش    یتیربوب   یتا هفت سال از سالها

و    تیرضا  کردندیگرفته بود و سوال م  شان یکه از ا  ثاق یبآن عهد و م  ¬نمودندیو اقرار م  کردندیم

  ت یبعد از آنکه اقرار نمودند بر وال  شانی از ا  دی و خوشنود گرد   یشانه را پس راض  یعفو او تعال

را بر آسمانها و    شان یاقرار سکونت داد ا  ن یالسّلم، پس به جهت هم  هیعل  ن یرالمؤمنیحضرت ام

ا فرمود  پسند  ی برا   شانرا یمختص  با    یا بر  شانرا یا  د ینفس خود و  فرمود  امر  آن  از  بعد  عبادت و 

او   سیو تقد  حیبلند تسب  یلذا ما بصدا  م یبلند بنمائ  یاو را بصدا  سیو تقد  حیما که تسب  ینوارها

  ی خداوند متعال شروع کردند. پس اگر نم  سیو تقد  حیآنوقت مّلئکه هم مثل ما تسب  م ی نمودرا  

را    شی که چطور پروردگار خو  دندیفهم  یبلند مّلئکه هرگز نم  یما بصدا  سیو تقد  حیتسب  بود

ه  ِإالَّ ا  ندیبنما  سیو تقد  حیتسب ِإل  هُ و بعد از آن خلق فرمود هوا را و مرقوم فرمود بر آن هوا، ال    للَّ

هِ  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ْرتُ   -ُمح  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  و بعد از آن خلق فرمود جن را و    هع 

میثاق مّلئکه مضطرب شدند پس غضب    میثاق گرفت اما بر اینداد آنها را بر هوا و عهد و    ی سکن
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نمود. بر ایشان و جلوۀ جمال خویش را از ایشان پوشیده فرمود پس مّلئکه پناه بردند بر عرش 

ردند و اقرار میکردند برای والیت  اعظم تا هفت هزار سال از غضب خدا در حالیکه طلب عفو میک

   .که از ایشان راضی بشود حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلم و سوال میکردند

پس بعد از هفت هزار سال از ایشان راضی شد به سبب اقرار نمودن به والیت امیرالمؤمنین و به  

فرمود   داد و مخصوص  آسمانها جای  بر  ایشانرا  اقرار  برای نفس خودش و  سبب همین  ایشانرا 

اختیار فرمود ایشانرا برای عبادت خودش و بعد از آن امر فرمود انوار ما را که تسبیح بنمائیم پس  

  .ما تسبیح کردیم برای خدای متعال پس مّلئکه در تقلید ما تسبیح نمودند

ردگار خود را و  دانستند که چطور تسبیح بنمایند پروبود تسبیح ما مّلئکه هرگز نمیپس اگر نمی

دانستند که چطور تقدیس بنمایند بعد از آن خّلق عالم هوا را خلق فرمود پس مرقوم فرمود  نمی

بر هوا کلمه طیبه ال اله اال الله محمد رسول الله علی امیرالمومنین و وصیه به ایدته و نصرته و 

گرفت از ایشان برای خود بر  بعد از آن خلق فرمود جنات را و ایشان را بر هوا ساکن نمود و میثاق  

ربوبّیت و برای حضرت رسول بر نبوت و برای حضرت امیرالمؤمنین بر والیت پس اقرار کرد از  

   .ایشان هر که اقرار کرد و انکار کرد هر که انکار کرد 

کسیکه از ایشان انکار کرد ابلیس لعین بود پس ختم کرد برای او بر شقاوت و هرچه که  پس اول  

واهد بود و بعد از آن امر فرمود انوار ما را که تسبیح بنمائیم پس ما تسبیح نمودیم و به  انجام او خ

دانستند که چطور بود تسبیح ما ایشان هرگ زنمیپس اگر نمی  ،تقلید ما اجنه هم تسبیح نمودند

 . پروردگار خویش را تسبیح بنمایند
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مین ال اله اال الله محمد رسول الله  زمین را و مرقوم فرمود بر اطراف زفرمود  و بعد از آن خلق  

علیه امیرالمومنین وصیه به ایدته و نصرته پس بواسطه این کلمه طیبه ای جابر قائم گردید آسمان  

بدون ستون و ثابت گردید زمین و بعد از آن خلق فرمود خّلق عالم حضرت آدم را از ادیم زمین  

دمی را  روح  آن  در  و  فرمود  درست  را  آنحضرت  قالب  صلب  پس  از  آورد  بیرون  آن  از  بعد  و  د 

   . آنحضرت ذریت آنحضرت را تا روز قیامت

حضرت   برای  و  نبوت  بر  رسول  حضرت  برای  و  ربوبّیت  بر  خود  برای  آنها  از  گرفت  میثاق  و 

هر که اقرا رکرد و انکار کرد هر که انکار کرد پس    امیرالمؤمنین بر والیت پس اقرار کرد از آنها

اولین اقرارکنندگان و بعد از آن فرمود برای حضرت رسول صلی الله علیه و اله  بیت  بودیم ما اهل

و سمل قسم بعزت و جّلل خودم و علو شان من اگر تو نبودی و علی نبود و عترت شما که ائمه 

نبودند که ایشانمعصومین آئینه خلق  اند هدایتاند  یافته ارشادکننده هر  کننده و مهدی هدایت 

و نه نار را و نه مکان را و نه زمین را و نه آسمانر ا و نه مّلئکه را و نه مخلوقاتی   نمیکردم نه جنت

   . را که مرا عبادت بنمایند

ترین مخلوقات ای محمد توئی خلیل من و حبیب من و صفی من و بهترین مخلوقات و محبوب 

ام برای تو و گردانیدهام ام ترا و نصرت نمودهبرای من و اول مخلوقات وصی تو که بان کمک کرده

او را عروة الوثقی و نور دوستان خودم و منارة هدایت و بعد از آن این وجودات قادسه و مقدسه که  

هادیان مخلوقات و مهتدون هستند پس بالتحقیق که برای شماها ابتداء نمودم خلق مخلوقات را  

ر عظمت و جّلل خویش و  ام شماها را از نوو شماها هستید خیارترین مخلوقات من خلق کرده

ام شماها را برای  ام در میان خود و مخلوقات خود و وسیله گردانیدهشماها را حجاب قرار داده
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می شماها  بواسطه  که  چیزیمخلوقات  من  از  تمامی    توانند  و  بنمایم  قبول  من  و  کنند  سوال  را 

وجودات شماها که موجودات فانی و هّلک خواهند گردید در وقت قیام قیامت و نفخ صور مگر 

-شما محفوظ خواهید ماند زیرا که شماها وجه من هستید و وجه من هّلک نخواهد شد و همین 

طور محفوظ و سالم خواهند ماند از هّلکت دوستان شماها و هر که بدون شماها کسی دیگری  

واهد  را در بارگاه من وسیله قرا رمیدهد بالتحقیق که آن شخص گمراه و از اهل جهنم است که خ

افتاد در آن و شماها هستید بهترین مخلوقات من و حامّلن اسرار من و خزان علوم من و سادات  

بر روی زمین هبوط   ابرها  از ان خدای متعال در سایه  اهل آسمانها و سادات اهل زمین و بعد 

ر صفوف در  فرمود در گروه مّلئکه و پائین آورد انوار ماها را همراه خود و ایستاده فرمود ماها را د

پیش روی خود پس ماها تسبیح میکردیم او را در زمین همانطور که تسبیح میکردیم در آسمانها  

و تقدیس میکردیم او را در زمین مانند تقدیس کردن در آسمانها  عبادت میکردیم او را همانطور 

بیاور د برای میثاق که در آسمانها عبادت میکردیم پس هرگاه اراده فرمود که ذریت ادم را بیرون 

گرفتن پس داخل فرمود انوار ما را در حضرت ادم و بعد از آن بیرون آورد ذرّیت ادم را از صلب  

   .مورچها میدویدند آنحضرت در حالیکه ایشان مانند

پس ما را امر فرمود که تسبیح بنمائیم او را پس ما تسبیح کردیم او را و در تقلید ما ذرّیت حضرت  

دانستند که چطور پروردگار خود پس اگر نه بود تسبیح ما ایشان هرگز نمی  آدم هم تسبیح کردند

افروز شد برای انها که میثاق بگیرد از ایشان برای خود بر ربوبّیت  را تسبیح بنمایند و بعد از آن جلوه

پس ما اول کسی بودیم که اقرار نمودیم بر ربوبیت او سبحانه و تعالی وقتیکه فرمود آیا نیستم من  

روردگار شما و بعد از آن میثاق گرفت از ایشان برای خود بر ربوبّیت و برای حضرت رسول ص  پ
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بر نبوت و برای حضرت امیرالمؤمنین بر والیت پس اقرار کرد از ایشان هر که اقرار کرد و انکار  

م نمود هر که انکار نمود زیرا که مختار بودند و بعد از این حضرت امام محمد باقر علیه السّل

ارشاد فرمودند که پس ما هستیم اول مخلوقات خدا و اول کسی که عبادت کرده است خدا را و  

تسبیح و تقدیس نموده است خدا را و ما هستیم سبب خلقت مخلوقات و سبب تسبیح و تقدیس 

و عبات برای مّلئکه و برای جنات و برای بنی ادم پس بواسطه ما شناخته شده است حضرت حق  

اند او را در طفیل ما اند و بواسطه ما عبادت نمودهو بواسطه ما توحید او را دانستهو غیب مطلق  

و   تمامی مخلوقات خود  از  را که مکرم ساخته است  منان هر کسی  مکرم ساخته است خدای 

بواسطه ما ثواب خواهد داد و عذاب خواهد کرد پس این قول خدا را تّلوت فرمودند و بالتحقیق  

ون و ما بودیم مسبحون و بعد این قول را تّلوت فرمودند بگو بایشان اگر برای  که ما بودیم صاف

بود پس باید که او اول مخلوقات باشد و حال آنکه من اول مخلوقات خدا هستم  خدا پسری می

 کننده هستم نه پسر! و بندۀ عبادت

رد نموده است  پس حضرت رسول اول عابدین میباشند و اول کسیکه نفی ولد کرده است از خدا و  

بیت هستیم و بعد از آن خّلق عالم همراه آن نور  شریک او را و بعد از حضرت رسول ماها اهل

ما را در صلب آدم ودیعت گذاشته پس همیشه بود آن نور منتقل میشد از اصّلب بسوی ارحام و  

آن  در هر صلبی که قرار میگرفت ظاهر میشد منتقل شدن آن نور از آن صلب و مشرف میکرد  

  شخص را که در صلب او قرار میگرفت حتی اینکه رسید در صلب عبدالمّطلب و از آنجا یک 

دو جزء گردید که جزء دیگر در صلب ابیطالب رفت پس  جزء در صلب حضرت عبدالّله یعنی  

همین است مفهوم این آیه که ما دیدیم منتقل شدن تو در اصّلب ساجدین یعنی در اصّلب انبیا  
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در ارحام ازواج ایشان پس همچنین جاری داشته است ما را در اصّلب و در ارحام و مرسلین و  

و منتقل شدیم ما از حضرت آدم بطرف آبای طاهرین و امهات طاهرات و صلی الله علی محمد  

 و آله الطاهرین 
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 حدیث چهارم 

فر  در توضیح کیفّیت پیدایش عالم امکان از فرمایش حضرت موالنا و سیدنا حضرت امام جع

 صادق علیه السالم 

از کتاب صحیفة االبرار جناب حجة االسّلم آقای میرزا محمد تقی تبریزی اعلی الله مقامه قال  

المفّضل یا موالی فما کان ذنب رسول الله صلی الله علیه و اله الذی تقدم و تاخر فغفره الله له 

ثم عرضها علی الملئکة فقال   قال الصادق علیه الصلوة و السّلم ان الله علم ادم االسمآء کلها

انبئونی باسماء هؤالء ان کنتم صادقین قالو ال علم لنا اال ما عّلمتنا انک انت العلیم الحکیم فقال  

بنئاهم باسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات و االرض   ن  لّما ا  نبئهم باسمآئهم ف  یا ادم ا 

مفّضل لما اخرج من بنی ادم من ظهورهم ذرّیاِتهم و    و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون ذلک یا

و   الله  رسول  جّدنا  علی  کلها  الذریات  تلک  عرضت  بربکم  الست  انفسهم  علی  اشهدهم 

ض علینا اعمالهم فرأینا لهم ذنوبا و خطایا منکرة فبکی   ر  دّینا و ع  ه  امیرالمؤمنین و علینا اماما الی م 

ُهم یدعون الینا یوم القیمة و  جدنا رسول الله صلی الله علیه و اله   ِانَّ و سّلم و بکینا رحمة لشیعتنا ف 

لنی ذنوب شیعة اخی و اوالدی   ِمّ لهم ذنوب مشهودة بین الخآلئق فقال رسول الله ص اللهم ح 

یعتهم  ش   االوصیاء منه ما تقّدم منها و ما تاخر الی یوم القیمة و ال تفضحنی بین النبّیین و المرسلین و 

و غفرها جمیعها فهو قوله تعالی ِاّنا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما عالی ایاها  فحمله الله ت

م من ذنبک و ما تاخر قال المفضل فبکیت بکآء طویّل و قلت یا سیدی هذا بفضل الله علینا  تقدَّ

ْن ُهم فقال و الله یا مفضل ما هم   ْن شیعتنا قلت یا موال م  اال  منکم قال یا مفضل فهل علمت م 

انت و امثالک و ال تحدث بهذالحدیث اصحاب الّرخص من شیعتنا فتیکلون علی هذا الفضل و  
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النا کما قال الله فینا ال یشفعون اال لمن ارتضی وهم من  یترکون العمل فّل نغنی عنهم و الله شیئا  

 خشیته مشفقون! 

رة الذین هدئهم الله  قال المفضل یا سیدی من المقصر و الغالی و التالی= قال یا مفضل المقص

لیعطیهم   الله  یکن  لم  قالوا  و  انکروا فضلنا  و  فینا  فشّکوا  سّرنا  الیهم  فافضیا  علمنا  و  الی فضلنا 

اِلْی   التَّ و   ا  ْین  ِال  دُّ  ُیر  ْلغاِلی  ا  الیس قدرونیا عنکم انکم قلتم  یا سیدی  سلطانه و قدرته قال المّفضل 

ا قال یا مفضل اظننت ان ا لّتالی هو المقصر قلت کذا ظننت یا سیدی قال کّل التالی هو  ُیْلِحُقُه ِنب 

من خیار شیعتنا القائلین بفضلنا و علمنا و اذا ورد علیه خبر عنا قبله و عمل به و لم یشک فیه فان  

لم یطقه رده الینا و لم یرده علینا فذاک هو التالی و اما الغالی فلیس یتخذنا اربابا من دون الله و  

قولنا فاجعلونا عبیدالله مربوبین و مرزوقین و قوال فی فضلن ما شئتم فانکم لن تبلغوه  انما اقتدی ب

قلت یا سیدی ان الغالی عند الشیعة من ذکر انکم ارباب من دون الله قال ویحک یا مفضل ما قال  

و موضع  هذالقول  فینا اال عبدالله بن سبا و العشر النفر الذین احرقهم امیرالمؤمنین بالنار بالکوفة  

رف بصحرآء االحد عشر و کذا عذبهم امیرالمؤمنین بعذاب الله و هو النار عاجّل و  احراقهم ُیع 

اجّل ویحک یا مفضل الغالی فی محبتنا نرده الینا فیثبت و یستجب و یرجع الینا و المقصر    هی لهم 

جع و ال یلحق نبا  ندعوه الی اللحاق و االقرار بما فضلنا الله به فّل یثبت و ال یستجیب و ال یر

النهم لما راونا نفعل افعال النبیین قبلنا ممن ذکرهم الله فی کتابه وقص قصصهم و ما فوض الیهم  

اُتْوا و ابروا االکمه و االبرص و نبئو الناس بما   ْوا و م  ْحی  ُقْوا و ا  ز  ُقوا و ر  ل  من قدرته و سلطانه حت یح 

ِخرون فی بیوتهم و یعلم ما ک دَّ لموا الی النبیین  یاکلون و  ی  سَّ ان و ما یکون الی یوم القیمة باذن الله ف 
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سدًا لنا علی ما جعل الله  غًیا علینا و ح  افعالهم و ما وصفهم الله به و اقّروا بذلک کله و جحدونا ب 

اه  ِطِهم ِایَّ ر النبیین  و المرسلین  و زادنا من فضله مالم ُیع   . لنا و فینا مما اعطاه سائ 

اعطوا النبیون من هذه القدرظ فاظهرواها انما صدقناها و اقررنا بها لهم الن الله انزلها  و قالوا ما  

فی کتابه و ال علموا ویحهم ان الله ما اعطانا بشئ من فضل اال انزله فی سآئر کتبه و وصفنا به الله  

عمقون  فی  و لکن اعداؤنا ال یعلمون فاذا سمعوا فضلنا انکروه و صّدوا عنه و استکبروا وهم ال   تَّ ی 

وِر علی سرادق العرش فقال الهی و سیدی اخلقت خلقا قبلی   کتوبة  بالنَّ قول ادم لما رأی اسمآءنا م 

ّب الیک منی قال الله له نعم یا ادم لوالهم و ال هذه االسمآء المکتوبة علی سرادق عرشی   ح  هو ا 

یا مرسّل و ال خلقتک یا ادم فقال  ما خلقت سماًء مبنیة  و ال ارضا مدحیة و ال ملکا مقربا و النب

الهی و سیدی فمن هؤَلء قال هؤَلء من ذریتک یا ادم فاستبشرو اکثر من حمد الله و شکره فقال 

الکلماِت اّلتی تلقاها ادم من ربه فاجتباه و تاب علیه و   بحقهم یا رب اغفرلی خطیئتی و کنا و الّله

واحدا قبل ان یخلق خلقا ودیه و اخرة و جنة و نارا باربعة االف  هد و انهم یروون ان الله خلقنا نورا  

سنة نسبح الله و نهلله و نکبره و نمجده فقال المفّضل یا سیدی هل بذلک شاهد فی کتاب الله 

قال نعم یا مفضل قوله تعالی و له ما فی السموات و ما فی االرض و من عنده ال یستکبرون عن  

ن اللیل و النهار و ال یفترون ویحک یا مفّضل الستم تعلمون ان  عبادته و ال یستحسرون یسبحو

من فی السموات هم الملئکة و من فی االرض هم الجان و البشر و کل ذی حرکة فمن اّلذین قال  

ه قال المفّضل تقول یا موالی فقال یا مفّضل و من عنده نحن الذین کّنا عنده و ال   ْن ِعْند  لهم و م 

ا  ْون  و ال حدوثا و السمآء و ال ارض و ال ملک و ال نبی و ال رسول قال المفضل فبکیت  کّون قبلنا ک 

 بکاء شدیدا و قلت یا موالی یابن رسول الله هذا هو الحق المبین!
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فهل توجد فی کّلمکم و فی االخبار المرویة عنکم شاهدا کما اوجدتنی من کتاب الله قال نعم یا 

ّلم یوم ُضِرب  سلمان بالمدینة و خروجه الی الجبان و  علیه السمفضل فی خطبة امیرالمؤمنین  

البیان و امنحک   انبئک  یا سلمان  قوله یا سلسل سل و ال تجهل سلنی  خروج امیرالمومنین فی 

البرهان فقال سلمان یا امیرالمؤمنین او دعنی الحیوة و اهدنی الخطوة الی الرشاد اذ بلغ فوج بغریبة  

ء ثلثا ثم قال علیه السّلم الخطبة الجلیلة عین الحیوة و حقیقة و هذا یوم ال بعده قنعس الصعدا

 .  النجاة

ِحِیْم  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم الّلِه الرَّ

الحمدلله مدهر الدهور و قاضی االمور و مالک نواصی عباده و ختم المقادیر الذی کنا بکینونیته  

نین ناشین غیر  قبل الحلول فی التمکین و قبل مواقع صفات التمکین فی التکوین کائن وَّ ین غیر ُمک 

متناسلین ازلیین ال موجودین و ال محدودین منه بدئنا و الیه نعودالن الدهر فینا قسمت حدوده و  

لنا اخذت عهوده و الینا برزت شهوده فاذا استدارت الوف االدوار و تطاول اللیل و النهار فالعّلمة 

الضخم و العالم غیر المعلم و المخّبو بما لم یعلم  العّلمة و الشامة و القامة و الوفرة و االسمر و ا

قد ساقتهم الصفات و استو غلت بهم الخیرات و لبستهم الظّلمات و الضّلالت و تشتت بهم  

الطرقات فّلت حین مناص اما یا اهل حرم اله سیوخذ لنا بالقصاص من عرف عیبتنا فهو مشهدنا 

من الجبال التهامیه نحن القدرة نحن الجنب و  اشبه بمشابهتنا و االعلون موالنا کالصخرة  نحن  

و   الکرسّی  الخآلئق و نحن  الله علی  ُه  ش  رَّ ع  العرش  الجانب محمد  و نحن  الوثقی  العروة  نحن 

اصول العلم اال لعن الله السالف و التالف و الفسقة و الجزائرة و من والهما تبوعا انا باب المقام  

ضآء و صاحب العصا و السدرة المنتهی و سفینة النجات  و حجة الخصام و دابة االرض و فاصل الق
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من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق و هوی لم تخم الدعآئم فی تخوم اقطار االکناف و ال من  

فصل   والیتنا  و  الثواب  محبتنا  و  العلم  نحن  انوارنا  اهل  کو  االعلی  السجاف  قساصیط  اعمدة 

فّلک قلتم مات او هلک بای و اد سلک فبای  فاذا استدارت اال 1الخطاب و نحن حجته الحجاب

ٌة اال ان المطیع هو السامع و السامع هو السابق و السابق   ذ  خ  الی الله تتخذون او من ای نجاظ ُمتَّ

ی هو الخاسر فغلبوا و انقلبوا صاغرین و   ِلّ هو العالم و العالم هو الساتر و الساتر هو الکاتم و الُمو 

لب ینقلبون الی من نظر فی الحبل المتین الی قرار عین الماء المعین  سیعلم اّلذین ظلموا ای منق

الی بسیطة التمکین الی برصاء الصین الی مصارع قبور الطالقان الی فوق لیس و اصحاب قیس و  

اصحاب لیس الی علیین العالمین العالین الی کتب اسرار طواسین الی بیداء العین التی حدها  

نبها الی ثری االرض السابعة السفلی الی الخالق لما یشآء سبحانه.و الثری التی قواعدها و جوا

تعالی عّما یشرکون قال المفّضل یابن رسول الله ان هذا لکّلم العظیم تبهر فیه العقول فثیتنی ثبتک  

 الله و عرفنی ما قول امیرالمؤمنین علیه السّلم؟

الزل و هو المکون و نحن المکان و هو  قال الصادق علیه السّلم الذی کنا بکینونیته فی القدم و ا 

المشّیتئی و نحن الشیئ و هو الخالق و نحن المخلوقون و هو الرب و نحن المربوبون و هو المعنی  

 ناو هو المحتجب و نحن حجبه قبل الحلول فی التمکین قبل حلول انوار 2و نحن اسمآؤه 

  

 
1  

2  
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قبل مواقع صفات و ارواحنا فی االجسام و االعراض و التمکین ممکنین ال   نحول و ال نزول و 

الصور و االجسام و االشخاص ممکنة مکونة   و  بالبشریة  ان نوصف  قبل  التکوین و  و  التمکین 

بن   محمد  متناسلین  ناشین ال  صورا  و  اجساما  مکونین  انوارا ال  عنده  کائنین  مکونین  کائنین ال 

و الحسین ابنا امیرالمؤمنین و    عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الی ادم و الحسن

فاطمة بنت محمد صو علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و  

علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد بن الحسن علیهم  

اال انوارا نسمع لّله   الصلوة و السّلم بهذا لنسب ال متناسلین و ال ذات اجسام و ال صور و ال مثال

رّبنا و نطیع له یسبح نفسه فنسبحه و یهللها فنهلله و یکبرها فنکبره و یقدسها فنقدسه و یمجده  

فنمّجده فی ستة اکوان فی کل کون منها ما شاءالله من المدار و قوله ازلیین ال موجودین کنا ازلیین  

  :ما هذه االکوان قال المفضل قبل الخلق ال موجودین باجسام و صور قال المفضل یا سیدی 

 اما الکون االول فنورانی ال غیر و نحن فیه   •

 و اما الکون الثانی فجوهری ال غیر و نحن فیه   •

 و اما الکون الثالث فهوائی ال غیر و نحن فیه  •

 و اما الکون الرابع فمائی ال غیر و نحن فیه   •

 و اما الکون الخامس فناوی  •

 و اما الکون السادس فاظلة و ذرٌّ  •

 . ثم سمآء مبنیة و ارض مدحیة فیه الجاّن خلقه الله من مارج من نار الی ان خلق الله ادم من تراب
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قال المفضل یا سیدی فهل کان فی هذه االکوان خلق منها فی کل کون قال نعم یا مفضل رض  

و فیه  فقال المفّضل یا سیدی نجد الخلق الذی کان فیها و نعرفه قال نعم یا مفضل ما من کون اال 

ب  علیک و اریک   ِرّ خلق منه نوریٌّ و جوهریٌّ و هوائٌی و مائیٌّ و ناریٌّ و ترابٌی یا مفّضل اتحب ان ُاق 

ان فیک من هذه الستة االکوان موجودة قال المفضل قلت نعم یا سیدی قال یا مفضل الذی فیک  

ا نورنا ظراک مقدار عدسة تری بهما ما ادرکاه من  النورانی فهو  لسمآء و االرض و ما  من الکون 

 .علیها

و فیک من الکون الجهری فهو قلبک و هو جوهر تحسن به و تعقل و تنظر و هو ملک الجسد فیک  

المائی فهی   الکون  المتردد فی جسدک و فیک من  انفاسک و حرکاتک  الهوآئی فهو  الکون  من 

فیض العروق  رطوبة ریقک و دموع عیینک و ما یخرج من انفک و من فیک و ماء جسدک و منه ت

بالمآئیة عرقا تسلس به خلقک و تعطفک و فیک من الکون الناری هفو الحمی اّلذی فی ترکیب 

جسدک و هو المنضج المتعفن و ما کلک و مشاربک و ما ورد الی معدتک و هو الذی ادا حککت  

 و  بعضا ببعض کدت ان تقدح منه نارا و تبلک الحرارة تمت حرکاتک و لوال الحرارة لکنت جماداً 

فیک من الکون السادس الترابی فهو عظمک و لحمک و جلدک و مفاصلک و عروقک و اعصابک  

 . و تمام جسمک

فقال المفّضل رض یا موالی اّنی الحّب الن شیعتکم لو غلب فیکم الغلوَّ لم یهتدوا الی وصف  

یسیر مما فضلکم الله تعالی به من العلوم فقال الصادق علیه الصلوة و السّلم یا مفّضل مالک ال  

نی  تسئل من تفصیل خلق اکوان الستة قلت یا سیدی و موالئی بهرنی و الله عظیم ما سمعت و شغل

عن السؤال قال االمام یا مفضل نحن کنا فی الکون النورانی و ال غیر و فی الجوهری و ال غیر و  
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فی الهوآئی و ال غیر ثّم خلق الله من الهوآء خلقا و هم جند من الملئکة اما سمعت عن جدی  

بیت و ال   رسول الله صلی الّله علیه و اله اّنه قال ال یطرحّن احدکم ببول من عالی جبل و ال سطح

من راس تلعة و ال فی مآء فان للهوآء سکانا و للمآء سکانا قا المفّضل یا موالی قد سمعت ذلک  

فمما خلق اهل المآء قال خلق اهل المآء بصور و اجسام نطقوا بثّلثة و عشرین لغة و قامت فیهم  

ء اّلذی یقول الله  الّنذر و الّرسل باالمر و الّنهی و صارت عنهم والدات و نسل و کونهم من المآ

و کان عرشه علی المآء قال نعم یا موالی فالجان قال الصادق یا مفّضل لما خلق الله    عزوجل

السموات و االرض اسکن خلق المآء فی المآء و فی البحار و االنهار و الینا بیع و اال عین و منابع 

ارج من نار فقامت المآء حیث کانت من االرض و اسکن االرض الجان الذی خلقه الله من م

و   له  بالسجود  ابلیس  امر  و  ادم  الّله  ثم خلق  لغة  و عشرین  باربعة  نطقو  و  الرسل  و  النذر  فیهم 

السجد لبشر خلقتنی من نار و خلقته من طین  السجود هو الصلوة فابی و استکبر و قال لم اکن  

النار افضل من التراب و لو  و استکبرو اعصی و قایس ویله النار و الّتراب فرای ان  فتجّبر علی الّله

علم ویله النور الذی فی ادم و هی الروح التی نفخها الله فیه و کان افضل من النار التی خلق منها 

ابلیس لفسد قیاسه قال المفّضل رض یا موالی او لیس ان ابلیس کان من الملئکة قال الصادق 

النورانیه و السکان السموت و معنی  علیه السّلم بلی یا مفضل هو من الملئکة ال الرحانیه و ال  

ک و مالک و مملک هذا کّله اسم واحد   ل  الملئکة هو اسم واحد منصرف علی معان فهو ِملک و م 

ْن    یقول   عزوجلو کان من مّلک االرض اما سمعت قول الله   ق  ع  س  ف  ِإالَّ ِإْبلیس  کان  ِمن  اْلِجنِّ ف 

هِ  بِّ ْمِر ر  لقناه من قبل من نار السموم قال المفضل رض نعم یا موالی  و الجان خ  عزوجلو قال  1أ 
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ر  ِإلی قد فهمت و علمت فکیف کان امر اال ظله فی قوله تعالی   ْم ت  ْو   أ  ل  لَّ و  ل  دَّ الظِّ ْیف  م  ك  ک  بِّ ر 

لیّلً  ْیِه د  ل  ْمس  ع  ا الشَّ ْلن  ع  ُه ساِکنًا ُثمَّ ج  ل  ع  ج  ْینا    شاء  ل  ْضناُه ِإل  ب  ِسیراً ُثمَّ ق  ْبضًا ی  فقال یا مفّضل رض   1ق 

ذریاتهم و   امر االظلة و ال ظل و ال ظّلل غیرها فاخذ بقدرته من بنی ادم من ظهورهم  الله  ان 

اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی اقررنا فقال المفّضل و کانوا ذوی اجسام و صور و  

یا مفّضل و لو لم یکن لهم سمع و ابصار و   سمع و بصر و نطق و عقل قال االمام علیه السّلم نعم

عقول لما خاطبهم و ال اجابوا قال المفّضل رض قلت یا موالی فکانوا کذا ام کیف کنا فقال کنتم  

قال  الله ربکم وحده  ان  العهد  علیکم  اخذ  ثم  نطق  بابصار و سمع و عقول و  ارواحا  و  اشباحا 

نا به له فکیف لنا الی ان ظهرنا قال کنتم فی علم  المفضل یا موالی فلما اخذ علینا العهد بما اقرر

الله معدودین و منسوبین و معروفین شخصا شخصا نفسًا نفًسا منذ وقت االظّلة الی یوم القیمة 

و خلق حواء من فاضل طینة و هو قوله تعالی خلقکم من    فلما خلق الله ادم و نفسخ فیه من روحه

ا اسکنکم جمیعا فی صلب ادم و اخرجکم منه و من  و جعل منها زوجها لیسکن الیهنفس واحدة  

 . حوآء فتظهرون فی اوان ظهورکم و تبلغون الی اجالکم و یقبضکم الله الیه

قال المفضل فاین کنتم یابن رسول الله من العرش فی وقت االظلة ؟ فقال کنا عن یمین العرش و  

نادانا ربنا الست بربکم قلنا بلی اقررنا و قالت  شیعتنا معنا و اضدادنا و اندادنا عن یسار العرش فلما  

شیعتنا مثل قلنا و قالت اضدادنا بلی بافواههم و قالو فی قلوبهم ال فاخذ الله العهد علی جمیع  

الذراری بذلک االقرار و استودعه الحجر و اسس البیت بمکة و هو قوله تعالی ان اول بیت وضع  

و انزل الحجر من الجنة ابیض ناصعا یضئ ماورآءه و ما   للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعلمین 
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قدامه و فرض الله علی الناس الحج فاذا کان فی یوم القیمة اتی الله بذلک الحجر سمیعا بصیرا 

 . ناطقا بلسان عربی مبین فیشهد لمن وفد الیه بالوفآء و لم یخلف عنه العهد 

فی صلب ادم و من ادم الی عبد الّله و ابی  قال المفّضل فکیف کان تقّلبکم من النور حتی اتیتم  

ُع تسبیحنا  طالب علیهما السّلم قال یا مفضل اسکننا صلب ادم نورا نسبح الله و نمجده و ُیْسم 

فی ظهره و فی ظهور ابائنا و جنوب امهاتنا ابا فاباوا ما فاما طاهرین معصومین محفوظین و سماتنا 

زلت الملئکة جمیعا و النون و القلم و اللوح المحفوظ  فی جبهات الرجال و وجوه النسآء و لقد ن

علی ادم و حوآء فاخذ علیهما العهد و المیثاق لما استودعنا الله ایاهما و شهدت الملئکة علیهما  

بقبولهما و اخذ ذلک العهد و المیثاق سآئر آبائنا و امهاتنا الی عبد الله بن عبد المطلب و ابیطالب  

 .سّلمبن عبد المطلب علیهم ال

فان نورنا انقسم فیهما نصفین فنصف فی عبد الله جدی و نصف فی جدی ابی طالب ثم زوج  

الله امنا فاطمة بجدنا امیرالمؤمنین فکنا کما قال الله تعالی ذریة بعضها من بعض و الله سمیع  

لله به اال  علیم قال الصادق علیه السّلم یا مفّضل رض ال ُتِلْق بما نلقیه. الیک من علم ما فّضلک ا

الی مستحقیه فانه علم ال یحتمله اال من انعم الله علیه به و طّهره من الّشوک و کتب االیمان فی  

و   البیت صعب مستصعب غریب مستغرب ال یحتمله اال صدور حصینة  اهل  فان حدیثنا  قلبه 

 .اخّلق رضینة و من الغی نقیة

ت صعب مستصعب و غریب مستغرب ال  و قال امیرالمؤمنین فی خطبة المرهقة حدیثنا اهل البی

 . یحتمله ملک مقرب و ال نبی مرسل و ال مؤمن امتحن الله قلبه لّلیمان اال من شاءالله و شئنا
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ان یثبتنی و یثبت سآءر شیعتکم    عزوجلفقال المفضل رض یا سیدی فانا اسئلک ان تسئل الله  

 کین و المر تابین!المخلصین لکم علی ما فضلکم الله به و ال یجعلنا فیه من الشا

ابدا الّلُهم صّل علی محّمد و ال   ثبتم  فقال علیه السّلم قد ُفِعل یا مّفضل و لوال دعآئنا لکم ما 

 محّمد ال تعّد! 

قال المفّضل یا سیدی و موالی انی الحب ان تفیدنی بشاهد من کتاب الّله تعالی علی ما فّوضه  

السّلم یا مفّضل اّن القران و سائر الکتب تنطق به   الله الیکم من سلطانه و قدرته قال الصادق علیه

ما یجزیک اقرء یا مفّضل فی   و لو کنتم تعلمون و اّنی ال بّین لکم من سورة الّذاریات الی اخرها

= فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها لوط قصة  

 .یمایة للذین یخافون العذاب االل

و فی موسی اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنه و قال ساحرا و مجنون فاخذناه و جنوده  

فبذناهم فی الیم و هو ملیم و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذر من شئ انت علیه اال  

 .جعلته کالرمیم

فاخذتهم الصاعقة وهم ینظرون فما  و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم  

ماء  نبیناها    استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین و السَّ

بایدی و انا لموسعون و االرض فرشناها فنعم الماهدون و منکل شي خلقنا زوجین لعلکم تذکرون  

ُکْم ِمْنهُ  ي ل  ِه ِإنِّ ی اللَّ وا ِإل  ِفرُّ ذیٌر ُمبین ف   1  ن 
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انی لکم منه نذیر مبین و انما هذا حکایة لقول الرسول المفوض الیه الّله  و الله ال یقول ففروا الی  

و هو المفّوض الینا ذلک العلم و القول لّله تبارک و تعال یو نحن نفعل منه ما امرنا بفعله و هذا  

المفّضل یا سیدی مثل هذا فی القران کثیر قال  لقول هو منا اشارة الیه و سفارة بینه و بین عباده قال  

ا انزلنا و اّنا جعلنا و اّنا لنحن الوارثون ام یحسبون انا ال نسمع  نعم یا مفّضل رض ما کان من انَّ

سّرهم و نجوهم بلی و رسلنا لدیهم یکتبون و نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و نحن  

 .نمیت و الینا المصیر و نحن نحیی و  قدرنا بینهم الموت 

]فکل ما کان فی القران من جمیع جمع نحن فعلنا و انا صنعنا فنحن و الّله اولئک الّرسل الذین  

ْقسیُم بامره تعالی و ارادته و مشّیته[  و متی کان من احد فرد فهو الله ربنا سبحانه و تعالی     1نکتب و ن 

م یولد و لم یکن له کفوا احد و مثل قوله یا موسی مثل قوله قل هو الله احد الّله الصمد لم یلد و ل

یة اکاد اخفیها و انی انا الله رب العلمین ال اله ااّل انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری و ان الساعة ات

قوله ال تقولو الهین اثنین انتهوا خیرا لکم و قوله قل اللهم ما لک الملک و قوله هو اّلذی فی السمآء  

اله فذلک هو الله خالقنا و مصِورنا و مصطفینا لنفسه و مّتخِذنا حججًا علی خلقه اله و فی االرض  

ًة المره و نهیه و ال نفعل و ال نشآء اال بامره کما قال سبحانه و تعالی   و جاعلنا ُخّزانًا لعلمه و تراِحم 

اء الّله رب  فاین تذهبون ان هو اال ذکر للعلمین لمن شآء منکم ان یستقیم و ما تشاؤن ااّل ان یش

العلمین و ما هذا لوصف و التنزیل اال فی جدی رسول الله و فینا و عندکم یا مفضل ان القران  

انزل فی ثلثه و عشرین سنة و الله یقول شهر رمضان الذی انزل فیه القران و قوله انا انزلناه فی لیلة 

وا لوال نزل علیه القران جملة واحدة مبارکة و قوله انا انزلناه فی لیلة القدر و قوله و قال اّلذین کفر
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کذلک لنثبت به فوادک قال المفّضل یا موالی فهذا تنزیله اّلذی ذکره الله فی الکتاب فکیف ظهر  

ُغُه   ِلّ الوحی فی ثلثة و عشرین سنة قال نعم یا مفّضل رض اعطاه القران کله جملة واحدة و کان ُیب 

حینه و ال یودیه اال بامره و نهیه بهبط علیه الوحی   اال فی وقت االستحقان و الحطاب فی اوقاته و

و الروح االمین و یمّیز له مرة علی قلبه و مرة علی سمعه فبلغ ما یؤمر به وقتا فوقتا فمن اجل ذلک  

و ال تعجل بالقران من قبل ان یقضی الیک وحیه و ال تحّرک به لسانک لتعجل به    عزوجلقال الّله  

والی بلسان الّله الصادق فی خلقه اشهد انکم من علم الله علمتم  قال المفّضل رض صّدقت یا م

 و بسلطانه و قدرته قدرتم و عنه نطقتم و بامره تعملون  

الفرق بینهم و بین اعدائکم   فارجع یا موالی الی ذکر المقّصرة ال یرجعون و ال یلحقون بکم و 

م و المقّصر اعدآئنا الن الناصبة الناصبة فقال الصادق علهی السّلم یا مفّضل رض الناصبة اعدائک

ُموا علینا ابابکر و عمر و عثمان و ال یعرفون من فضلنا شیئًا و المقصرة قد وافقوکم   ِدّ ق  تطالبکم ان ت 

علی البراءة ممن ذکرنا و عرفوا حقنا و فضلنا و فانکروه و حجدوه و قالوا هذا لیس لهم النهم بشر  

شّرفنا بما فوض الینا من قدرته و سلطانه و   عزوجلان الله    مثلنا و قد صدقوا اننا بشر مثلهم اال

نُتُه لک فقد اصطفانا به و فضلنا به   بَّ ب   علمه و امره و نهیه فنحن نفعل باذنه کلما شرحته و 

 1یالعلمین و الحمد لله رب العلمین" 

حال اهل الجّنة  قال المفّضل یا موالی قد سئلت عن کّل شي و بلغته و بقی ما نعلی به صدری من  

و اهل الّنار الی ماذا یؤل امرهم قال علیه السّلم یا مفّضل الی قول الّله تعالی فمنهم شقی و سعید  

فیها فیها زفیر و شهیق خالدین  النار لهم  السموت و االرض اال    فاما الذین شقوا ففی  ما دامت 
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الدین فهیا ما دامت السموات ماشآء ربک ان ربک فعاٌل لما یرد و اما الذین ُسعد وافعی الجنة خ

و االرض اال ما شاء ربک عطآء غیر مجذوذ! قلت ما معنی غیر مجذوذ قال غیر منقطع عنهم بل 

هو دآئم ابدا النفاد له)یعنی ال خیرجون الی عرصة المحشر للحساب ان لم یشاؤا( قال المفّضل 

قضائهما اذا شآء)للمجرمین رحمة  قلت ما ذا االستثناء لهم یا سیدی بالمشّیة قال ذّل بذلک علی ان

لهم( قال المفّضل قلت یا موالی ثم ماذا بعد ذالک قال ملک ال ینفد و حکم ال یبطل و امر ال یرد  

عز   و  کتابه جل ذکره  فی  الله  ما وصفه  و  القیمة  ثم  هو  اال  یعلمها  اّلتی ال  مشّیته  و  باختیاره  اال 

لد مؤمن صالح یعمل الخیرات فاخرج الّله اباه مجده)التوضیح المشیته فی االشقیآء ان کان له و

 من الّنار( 

و للسعدآء فانهم اذا شاؤا فی الرجعة ان ینصروا ولی الله صاحب االمر صلوات الله و سّلمه علیه 

فیخرجهم الّله تعالی من الجنة الی الدنیا و ان لم یشاؤا فعطآء غیر مجذوذ ال یخرجهم من الجنة  

الّلُه    و ینقلهم من هناک الی جنة  ی  لَّ ِمین  و  ص  ّب العل  مُدِلّلِه ر  ْلح  ا  ف  الخلد بدون انقطاع سرورهم 

ِد ّو اِلِه الّطاِهرْین   مَّ ی ُمح  ل   . ع 

نه روزی خلوت یافت پس در خدمت فیضدرجت حضرت صادق حضرت مفضل رضی الله ع

الله علیه    علیه الصلوة و السالم عرض نمود ای سید و موالی من بفرمائید که حضرت رسول صلی

و اله و سلم چه گناه داشتند که اول از ایشان صادق شده بود و بعد صادر شد پس خدای منان انها 

 .را مغفرت فرمود
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پس حضرت امام علیه السّلم ارشاد فرمودند بدان ای مفّضل هرگاه خدای متعال به حضرت ادم 

مّلئکه پیش فرمود و فرمود که   تمامی اسماء را تعلیم داد و بعد از ان همان اسمای عظیمه را بر

 .  تر هستیداگر شماها در ادعای خّلفت از آدم مستحق

پس صرف از اسمای این اشباح و هیاکل نورانی خبر بدهید که اینها چه نام دارند مّلئکه عرض 

دانیم زیرا که علم ما همانقدر است که تو ما را تعلیم دادۀ علیم و کردند ای پروردگار ماها نمی

تو هستی پس بحضرت ادم فرمود ای ادم تو بگو که اسمای اینها چیست پس حضرت ادم  حکیم

عرض نمود انت المحمود و هذا محّمد ص و انت العلی و هذا علی و انت فاطر السموات و  

االرض و هذه فاطمة و انت المحسن و هذالحسن و انت قدیم االحسان و هذالحسین پس فرمود 

اها نگفته بودم که غیب آسمانها و زمین را من میدانم و هرچه را که  خدای متعال که ایا من بشم

 .کنید من همه را میدانمکنید و هرچه را که پنهان میشما ظاهر می 

وقت بود که خّلق عالم تمامی ذریات بنی ادم را از پشتهای انها  نای مفضل ای سوال و جواب آ

شان که پروردگار شما  شاهد قرار داده بود بر نفسهایالی قیام قیامت بیرون آورده بود و ایشان را  

 . من هستم و محمد رسول من است و علی ولی من است

امیرالمؤمنین  ه  پس این تمامی ذرّیات را خّلق عالم اول بر حضرت رسول جّد ما پیش کرده بود و ب

مه بر همه ماها  و بر ما یعنی بر هر امامی پیش فرموده بود تا عهدی ما. و اعمال و افعال آ»ها ه

پیش فرموده بود= پس چون ماها دیدیم که شیعیان ماها بسیار بسیار خطایا و ذنوب دارند و چه 

کشد پس حضرت رسول جد ما گریه گناهان فاحش و منکر که از مشاهده انها انسان خجالت می

   . نمودک ه این شیعیان ما چه بد گناه دارند
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یعیان ماها هم گریان شدیم برای اینکه ایشان در میدان  پس از گریه حضرت رسول برای ترحم بر ش 

بود در  محشر باسم شیعیان ماها ندا کرده خواهند شد و بازگشت همه انها بجانب، ماها خواهد  

 حالیکه تمامی گناهان ایشان برای اهل محشر ظاهر و نمایان خواهند بود!!! 

ذا بارگاه  در  نهایت تضرع و زاری  با  ما  ت حضرت حق و غیب مطلق  پس حضرت رسول جد 

بار گناهان شیعیان برادر من علی و شیعیان    ذوالجّلل و االکرام عرض نمود ای پروردگار من این

ائمه معصومین که اوالد من هستند همه را بر من بار بکن هر گناهی که از ایشان اول صادر شده 

با من بکن به شیعیان ما  است یا در اخر همه را بر من محمول بکن و بعد هر سلوک که میخواهی  

اند بماها و در میان انبیا و مرسلین و اوصیای ایشان و شیعیان  کار نداشته باش که ایشان منسوب 

پس خدای مهربان و منان همه گناهان مقدم و مرخر شیعیان ما  ایشان مرا فضیحت و رسوا مکن  

ت فرمود و خبر داد در کتاب را بر حضرت رسول جد ما بار کرد و بعد از ان همه را امرزید و مغفر

مجید خود قران که بالتحقیق که فتح دادیم ترا فتح بزرگ که مغفرت فرمودیم همه گناهان مقدم و  

  .موخر ترا 

 1.الله اکبر الله اکبر الله اکبر و لله الحمد و الشکر علی هذه النعمة العظیمة الکریمة 

شنیدم بسیار بسیار بصدای بلند و طوالنی گریه گوید که هرگاه من این تفسیر را  مفّضل رض می

پس حضرت   ،نمودم و گفتم ای موالی من این همه تفّضّلت آلهیه برای ماها بطفیل شماها هستند

   ؟ای مفّضل آیا میدانی که شیعیان ما کدام اشخاص هستند :امام پرسید

 
      مص    1
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ای مفضل   :دپس فرمو  .ای موالی من شیعیان شما کدام اشخاص هستند  :پس من عرض نمودم

که شیعیان ما نیستند مگر تو و آن مردم که از امثال تو هستند و این حدیث    عزوجلقسم بخدای  

را هرگز هرگز بعوام شیعیان نگوئی که آنوقت ایشان بر ما توکل نموده عمل را ترک خواهند کرد و  

بدهیم زیرا که این آیه را  توانیم که ایشان را نجات  جور بجور گناه خواهند کرد پس آنوقت ما نمی

برای ماها که ایشان شفاعت نخواهند کرد مگر برای آن مردم که آنها اخّلق پسندیده دارند و از  

 ترسند. خوف خدا می

ای موالی من مقصر و غالی و تالی کدام اشخاص    :مفضبل رض میگوید که پس عرض نمودم

ای مفضل مقصران کسانی هستند که خدای منان ایشانرا هدایت فرموده    :فرمودند  ؟میباشند ارشاد

گوئیم پس ایشان  است بسوی فضل و علم ماها پس ما بایشان علم و قدرت و اسرار خود را می

ائل ما را و میگویند که خیر خدای متعال  فض  ،کنندکنند در علم و قدرت ما و انکار میشک می

هرگز هرگز کسی را سلطان و قدرت خود را عطا نکرده است )چنانچه در این زمان بنده را علمای  

کنند و  نجف اشرف برای همین مطلب که ائمه معصومین را خدا قدرت داده است که زنده می

بشرط مشّیت و بدای خویش    رزق میدهند و امور عالم حدوث را بایشان تفویض فرموده است

 اند (  بد گفته

اند از فرمایشات شماها که شخص  یا نیست که بما روایت کردهآپس مفّضل گفت که ای سید من  

غالی رد کرده خواهد شد در زمره ما و تالی را ما با خود ملحق خواهیم کرد پس حضرت امام 

   .کردم بلی بلی یابن رسول اللهفرمود ای مفّضل آیا تو گمان داری که تالی مقصر است عرض 
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خیر چنین نیست تالی از بهترین شیعیان ماست شخص تالی قائل است برای فضل و    :پس فرمود

علم و قدرت ما و متمسک است بدامن ما و ایشان در فضایل ما سعی دارند که زیادتر تحصیل 

نمایند و  کنند و عمل میشود پس او را قبول میبنمایند و هر چیزیکه برای ایشان از ما وارد می

   . هرگز هرگز شک و شبهه را در آن راه نمیدهند

کنند پس  پس اگر طاقت تحمل او را ندارند پس بر ما تردید نمیکنند بلکه او را بخودمان رد می

همچنین مردم تالی هستند و غالی ان کسی است که ما را ارباب خود قرار نمدهد سوای ذات  

عمل میکند پس شما ما را عبد خدا بگوئید و قائل بشوید که مربی  حضرت حق و موافق قول ما  

توانید ما خدا است و رزاق ما خدا است و بعد از این هر چه در شان ما بگوئید شماها هرگز نمی

که به تمامی فضائل ما برسید مفضل گفت ای موالی من غالی در نزد شیعیان ان کسی هست که  

خود میداند حضرت فرمود ای مفضل ایا نمیدانی که این قول  شما را سوای خدای متعال ارباب  

را کسی برای ماها نگفت مگر عبدالله بن سبا و آن ده نفر که حضرت امیرالمؤمنین انها را در کوفه  

باتش سوزانید و جای سوزانیدن آنها هنوز مشهور است باسم صحرای یازده نفری و همینطور از  

عذاب خواهد کرد که عذاب خداست و این عذاب برای آنها  آتش حضرت امیرالمؤمنین آنها را  

 . مقدر بوده

پس او    ،ای مفضل غالی در محبت ما آن کسی است که هرگاه ما او را بطرف خود برمیگردانیم

ماند اما مقصر ان  کند و ثابت قدم میشنود پس اقرار میکند و چون فضائل ماها را می قبول می

کنیم که الحق بشود بما و اقرار نماید بفضایل ما و بان دعوت میکسی هست که هرگاه ما او را  



 

 

155 

 

قدرت و سلطان که خدای منان بما عطا فرموده است پس نه ان شخص بما الحق میشود و نه اقرار  

 . میکند و نه ثابت قدم میماند و نه بما رجوع میکند

همان افعال انبیا و مرسلین  بینند که ما همزیرا که این مقصرین آن کسی هستند که هرگاه ما را می

کنیم که سابق میکردند و خدای متعال افعال و قدرت انها را در قران مجید بیان فرموده است  را می

ن چیزها را که بانها تفویض فرموده بود از قسم قدرت و  آ های آنها را مذکور ساخته است و  و قصه

ده کردند و شفا دادند کور و جذامی را  سلطان خود حتی اینکه آنها خلق کردند و رزق دادند و زن

و خبر دادند بمردم بهر ان چیزیکه ایشان میخوردند و ذخیره میکردند در منازل و خانهای خود 

خبر دادند آنها را به علم ما کان و ما یکون الی قیام قیامت باذن پروردگار پس این مقصرین تمامی  

توانستند ند و میگویند که بلی بلی آنها نبی بودند و میکناین فضایل انبیاء را قبول دارند و اقرار می 

 . که همچنین کارها را بکنند

نمایند  اما وقتیکه همین فضائل را کسی برای ماها بیان میکند پس ایشان انکار میکنند و رد می

محض از روی حسد و بغاوت از ماها و حال انکه خدای منان هر فضیلتی را که بانبیا عطا فرموده 

بما همه انها را عطا فرموده است و از مرحمت و فضل خویش ماها را ان قدرت و سلطان و  بود  

فضائل کرامت فرموده است که بانبیا و مرسلین نه داده بود پس این مقصرین میگویند که چونکه  

را    ان فضائل و معجزاتیکه انبیا و مرسلین داشتند ما آنها را قبول میکنیم و اقرار داریم زیرا که آنها

 خدای متعال در کتاب خود نازل و بیان فرموده است. 

پس حضرت فرمودند که ای کاش که اگر این مقصرین میدانستند که خدای منان نه عطا کرده  

ماها را یک چیزی از فضائل و مناقب مگر اینکه او را در تمامی کتابهای آسمانی نازل و بیان فرموده  
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لکن چه فایده که این اعدای ماها ان بیانات را نخوانده  ،  تاست و ماها را بانها موصوف نموده اس 

کنند که بدانند )بنده مولف شهادت میدهم و شاهد عینی هستم  و نمیدانند و نه تحصیل علم می

اند زیرا که بنده ان کتابها و صحایف انبیا را که مطالعه که حضرت امام علیه السّلم درست فرموده

منموده اصل  آنها  همه  در  چهارده ام  حضرات  فضائل  تذکر  همین  صحیفه  یا  کتاب  ان  قصد 

 معصومین است و بس( 

مرسلین و  انبیا  مافوق فضائل  که  را  ماها  انکار  لذا هرگاه مقصرین فضائل  میشنوند  از کسی  اند 

-نمایند و ایشان تدبر و تفّکر نمیایند و استکبار مینمایند و درصدد تردید و تکذیب بر میمی

اند از نور بر حضرت ادم که هرگاه مشاهده نمود اسمای عظیمه ما را که مکتوب نمایند در قول  

سرادق عرش اعظم پس عرض نمود بارآلها آیا تو خلق فرمودۀ مخلوقی را پیش از من فرمود خدای 

اند بر سرادق عرش من هرگز  بودند آنها و این اسامی آنها که مرقوممتعال بلی بلی ای آأم اگر نمی

میکردم آسمانها را و نه زمینها را و نه ملکی مقرب را و نه بنی مرسل را و نه ترا ای  هرگش خلق ن

 آدم!

ای آدم پس خوشحال    پس عرض نمود ای پروردگار من آنها کیستند فرمود آنها از ذرّیت تو هستند

 گردید و زیاد حمد و شکر بجا آورد و بعد از آن عرض نمود ای پروردار من بطفیل ایشان و به حق

ایشان از گناه من در گذر بفرما و قسم بخدای ذوالجّلل و االکرام ما بودیم آن کلمات که القاء 

  ؛فرمود خدای منان بحضرت آدم

به آنحضرت را و   تو  بارگاه حضرت حق پس قبول فرمود  و چون آنحضرت ما را شفیع آورد در 

این   آنکه  را و حال  آنحضرت  فرمود  برگزیده  بالتحقیق که  هدایت و  میکنندکه  مقّصرین روایت 
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خّلق خلق فرمود ما را از نور واحد و ما بودیم نور واحد قبل از آنکه خلق بفرماید مخلوقی را یا  

دنیا و آخرت را یا جنت و جهنم را بچهار هزار سال پیش از همه و ما تسبیح میکردیم و تهلیل  

 . را گفتیم و تمجید میکردیم او نمودیم و تکبیر میمی

پس مفّضل عرض نمود ای موالی من ایا این مطلب در کتاب خدا شاهدی دارد فرمود بلی بلی 

ای مفّضل بخوان این آیت را که شاهدیین است یعنی برای خدا تسبیح و تقدیس میکنند هرچه در  

آسمانها هستند و هرچه در زمینها هستند و آن مخلوقاتیکه در ساحت قدس و جّلل در نزد خدای  

ل هستند و آنها هرگز از عبادت نمودن پروردگار تکّبر نمیکنند و نه خسته و زله میشوند تسبیح متعا

 کنند شب و روز عاجز نمیشوند. می

ای مفّضل آیا نمدانید که آن مخلوقاتیکه در آسمانها هستند آنها مّلئکه میباشند و آنها که در زمین 

ب حرکت! پس آنها کدام مخلوقات هستند که  هستند آنها نبی جان و نبی آدم میباشند و هر صاح

در بابت آنها فرموده است که آن مخلوقات که در نزد خدای متعال هستند پس باین قید آنها از  

 جمله مّلئکه جدا شدند و از نبی جان و از نبی آدم و از تمامی جنبندگان زمین جدا و سوا شدند. 

ید که آنها کدام مخلوقات ما هستند پس  پس مفضل عرض نمود که ای موالی من خودتان بفرمائ

نزد  ما در  بودیم  فرمود ای مفضل مقصود از من عنده ماها هستیم یعنی چهارده معصومین که 

خدای متعال و هنوز هیچ مخلوقی را خلق نه فرموده بود و نه عالم حدوث را خلق نموده بود و نه 

را مفّضل میگوید که پس مرا گریه شدید فرا  آسمانها را و نه زمین را و نه ملک را و نه نبی و رسول 

 . گرفت و بعد عرض نمودم یابن رسول الّله تفسیر حق المبین این است 
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پس بفرمائید یابن رسول الّله که آیا برای این مطلب در کّلم شما یاد در اخبار مرویه از شما یک  

شود  السّلم یافت می  شاهد یافت میشود فرمود بلی بلی ای مفّضل در خطبه امیرالمؤمنین علیه

و امیرالمؤمنین هم در صحرا   در روزیکه سلمان را زده بودند و او در صحرا فرار کرده بود در مدینه

  .رفته بودند و فرمایش آنحضرت که ای سلسل سؤال کن و جاهل نباش سؤال کن از من 

س سلمان  ای سلمان من خوب روشن بیان خواهم کرد و برای تو یک برهان قاطع خواهم داد پ 

عرض نمود ای امیرالمؤمنین زنده کن مرا و هدایت کن مرا بسوی رشاد که رسیده فوجی ظلم بر  

غریبی و این روزی است که بعد از این چنین روزی نخواهد آمد پس حضرتش سه بار نفس بلند 

کشید و بعد از آن فرمود الخطبة الجلیله حمد میکنم برای ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق 

فرموده که   مهر  نواصی عباد و  مالک  را اوست  امور خّلئق  نمود  و تصفیه  را  فرمود زمانه  خلق 

مقادیر را و تقدیرات موجودات را آن خدائیکه بودیم ما بتکوین او قبل از نازل شدن ما در تمکین  

نسب و بودیم ما پیش از مواقع صفات تمکین در تکوین و بودیم ما بدون وجود و بدون سلسله

بودیم ما ازلیین بدون وجود و بدون حدود شروع شدیم ما از او سبحانه و تعال یو بسوی   صلب و

زیرا که زمانه تقسیم شده است در میان ما و برای ما گرفته شده است از    ،او رجوع خواهیم کرد 

اهل زمانه عهد و میثاق و بسوی ما ظاهر شده است ظهور او پس هرگاه دوره خواهند کرد هزار  

انها و طول خواهد کشید لیل و نهار پس ظاهر خواهند شد عّلمت بعد از عّلمت و ظاهر  هزار زم

   .خواهد شد شامه و قامه و وفره و اسمر و اضحم و ظاهر خواهند شد 

علما بدون تعلیم یافته و دوست خواهند داشت آنچیزیرا که نمیدانند بالتحقیق که سوق خواهد  

د بر ایشان خیرات و خواهد گرفت ایشان را ظّلمات و داد ایشان را صفات بدو گران خواهد ش 
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و مختلف خواهند اهل حرم    گمراهی  ای  اما شما پس  پناه  بود جای  نخواهد  ایشان پس  طرق 

خدای عنقریب گرفته خواهد شد از شماها برای ماها قصاص و هر که شناخت علم ما را پس 

   .هستیم  آنست شاهد ما و ماها مشابه هستیم به مشابهت ماها و عالی

و موالی ما و سید ما مانند صخره جبال است از تهامه پس ما هستیم قدرت خدا و ما هستیم جنب  

الهی است که   ما عرش اعظم  ما هستیم جانب و محّمد ص  الوثقی و  العروة  ما هستیم  الّله و 

ساخت است او را خدا و پهن کرده است ظل او را بر مخلوقات خویش و ما هستیم کرسی خدا  

گاه باش که لعنت کرده است خدا  و   ما هستیم اصول علم که حاوی هستیم بر تمامی موجودات آ

بر سالف و بر تالف و بر فاسقین و مجرمین و بر آن کسانیکه آن هر دو را دوست دارند و اطاعت  

میکنند و آنها را و بدان که منم باب جنت و حجت بر مخاصمین و دابة االرض و فاصل القضاء و  

ا یافت و هر که  صاحب  آن نجات  بر  الّنجات هر که سوار شد  المنتهی و سفینة  لعصا و سدرة 

اند دعائم و ستونها برقرار تخوم اطراف و اکناف زمین  تخّلف نمود از آن هّلک شد و نه قیام یافته

اند اساطین و عماد خیام و فساطیط استاد و سرادق اعّل مگر بر کواهل و دوشهای  و نه ایستاده شده

نوار ماها پس مائیم علم و محبت ما ثواب است و والیت ما فصل الخطاب است و مائیم حجب  ا

   .حجاب بارگاه قدس حضرت حق و غیب مطلق

پس هرگاه طول خواهد کشید دوران افّلک شماها خواهند گفت که امام زمان فوت کرده یا هّلک  

یا در کدام وادی رفته پس آنوقت بچه وسیله خدا را   یا بتوسط که نجات شده  خواهید شناخت 

گاه باشید که مطیع آنکسی است که نصائح ما را می شنود و سامع است  حاصل خواهد شد پس آ
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کننده است و آن کسی  سابق و سابق عالم است و عالم پنهان پنهان میکند اسرار را و ساتر مخفی

   .که از نصائح اعراض میکند خاصر است

و ذلیل و رسوا خواهند گردید و عنقریب خواهند دانست بدی  پس مغلوب خواهند شد آنوقت  

اعمال خود را ظالمین آل محمد که در چه عذاب شدید داخل خواهند شد و کشیده خواهند شد  

بیند قرار چشمل ماء بیند و بر قّله کوههای بلند و میکند و میدر پیش روی آن کسی که نظر می

بسوی برصای چین و سمت مصارع قبول طالقان و بر   بیند بسوی صحرای عالم ومعین را و می

الفردوس که مخصوص  بیند بسوی جنات  فوق لیس و بر اصحاب قیس و بر اصحاب لیس و می

و می برای مخلوقات عالین  آن  است  بیند بطرف کتابهای اسرار طواسین و طرف صحرای عین 

وانب و اطراف او بسوی  باشدو جصحرائیکه حدش تحت الثری است و همان اساس و بنیادش می

کند بسوی اوامر حضرت حق که خواسته است از آن  تحت الّثری زمین سفلی است و نظر می

 وجود مقّدس که بدست او جاری بشوند و سرانجام بیابند . 

ٍد   ٍد وَّ اِل ُمَحمَّ ی ُمَحمَّ
َ
 َعل

ّ
ُهمَّ َصِل

ّ
 الل

الّله   بالتحقیق که این کّلم کّلم عظیم پس مفّضل عرض نمود ای موالی من ای فرزند رسول 

شوند در فهمیدن او عقول عقّلی فحول پس خواهشمندم که ثابت بدار مرا و  است که متحّیر می 

الّسّلم پس  آشنا کنید مرا از حقیقت و مقصود این کّلم امام مبین حضرت امیرالمؤمنین علیه 

رة این است که خدای متعال  فرمودند حضرت صادق علیه السّلم که مفهوم این خطبه عظیم القد

ذوالجّلل و االکرام آن ذاتی است که بودیم ماها در قدم و اّزل بطفیل تکوین او سبحانه و تعالی و  

بود او مکّون و بودیم ماها مکان یعنی تکوین داده شده و بود او منشی و بودیم ماها شي و بود او  



 

 

161 

 

ربوب و بود او معنی و بودیم ماها اسماء و  خالق و بودیم ماها مخلوق و بود او رب و بودیم ماها م

الفاظ آن معانی و بود او محتجب و بودیم ماها حجاب او پیش از آنکه ما حلول بنمائیم در عالم  

حدوث و شهود یعنی قبل از داخل شدن انوار و ارواح ماها در اجسام و اعراض و قبل از داخل  

شدیم از حالی بحالی و  لتیکه تبدیل نمیشدن ماها در تحت نظام ممکنات و بودیم ماها در حا

شدیم از مکانی بمکانی و پیش ا زموصوف شدن ما با صفات ممکنات و کائنات یعنی  زائل نمی 

قبل از آنیکه موصوف شدیم به اسم و رسم بشرّیت و صورت و اجسام و اشخاص و افراد ممکنه  

س و عظمت و جّلل حضرت  و مکونه و بودیم ما موجود اما نه مخلوق بودیم ما در ساحت قد

   . حق و غیب مطلق صرف نور مطلق و مجرد و نبودیم مخلوق جسمانی و صوری

و بودیم پیدا شده اّما نه بتوسط اصّلب و ارحام یعنی ما در آنحالت این سلسله نسبی را نداشتیم  

مناف  که گفته بشود برای شناخت و امتیاز که محمد بن عبدالّله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد  

و  ادم  حضرت  الی  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  المطلب  عبد  بن  ابیطالب  بن  علی  امیرالمؤمنین  و 

حضرت حسن و حسین پسران امیرالمؤمنین و حضرت زهراء فاطمه بنت رسول الّله صلی الله  

علیه و اله و سلم و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد موسی بن جعفر و علی 

د بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد بن الحسن  علیهم الصلوة  بن موسی و محم

و السّلم پس نبودیم ماها در آن زمان پیدا شده با این سلسله نسبی و نه بودیم ما صاحب اجسام  

شنیدیم کّلم خدا را و نه دارای صورت مادی و نه مثال مادی و صوری مگر صرف نور مطلق می

تسبیح میکرد خدای متعال برای نفس خویش پس ما هم تسبیح میکردیم   و اطاعت میکردیم او را 

گفت برای نفس او را و تهلیل میکرد برای نفس خویش پس ما هم تهلیل میکردیم او را و تکبیر می
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گفتیم برای او و تقدیس میکرد برای نفس خویش پس ما هم تقدی  خویش پس ما هم تکبیر می 

برای نفس خویش پس ما هم تمجید میکردیم برای او سبحانه و    میکردیم برای او و تمجید میکرد 

ْونی از آن اکوان به هر قدر زمانه که خواسته بود خدای متعال   تعالی در شش اکوان و بودیم در هر ک 

و مفهوم این قول امیرالمؤمنین علیه الّسّلم که ازلیین ال موجودین این است که بودیم ماها ازلی 

 نه داشتیم اجسام ماّدی و صوری!  پیش از مخلوقات یعنی

گانه فرمود ای مفّضل پس کون اّول پس  پس مفّضل پرسید ای سید من چه بودند آن اکوان شش

آن کون نورانی بود و نه بود در آن کون سوای ما کسی دیگری و کون دومی پس آن کون جوهری  

ن کون هوائی بود و نه بود بود و نه بود در آن کون آنوقت سوای ما کسی دیگری و کون سومی پس آ

در آن کون سوای ما آنوقت کسی دیگری و کون پنجمی پس آن کون ناری بود و نه بود در آن کون  

آنوقت سوای ما کسی دیگری و کون ششمی پس آن کون ظّلی و ذّری بود و در آن عالم ظّلی سایه 

شد و بعد از آن اسمان را  را مخلوق فرمود و ارواح دیگر مخلوقات را انشاء نمود که عالم ذر با

خلق فرمود و زمین را وجود داد پس خلق فرمود در آن جاّن را از آتش متحرک و سیال و شفاف تا 

 اینکه خلق فرمود حضرت آدم را از تراب! 

دارند؟  وجود  مخلوقات  هم  اکوان  این  در  آیا  پس  من  موالی  ای  نمود  سوال  رض  مفّضل  پس 

توانیم مخلوقات را خلق فرموده است پس عرض نمود ایا ما میفرمودند بلی بلی در این اکوان هم  

آنها را درک نمائیم و بفهمیم که آنها چه جور هستند فرمودند بلی ای مفّضل نیست هیچ کونی  

مگر اینکه در آن کون مخلوق هستند از ماده همان کون پس در کون نوری مخلوقات نوری هستند  

کون هوائی مخلوقات هوائی و در کون مائی مخلوقات و در کون جوهری مخلوقات جوهر یو در  
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و در کون ترابی مخلوقات ترابی هستند!! ای مفضل آیا مائی و آبی و در کون ناری مخلوقات ناری  

میخواهی که نزدیک کنم به فهم تو این مطلب را و نشان بدهم ترا که این تمامی اکوان سته در  

 .ایمبصرون هر چیزیرا ما در وجود شماها خلق فرمودهوجود تو موجود هستند و فی انفسکم افّل ت

و بعد از آن خلق فرمود بشر و هر جنبندۀ را دارای خون و گوشت مفّضل عرض نمود بلی بلی ای  

موالی من بسیار بسیار خواهش دارم که این اکوان را بفهمم فرمودند ای مفّضل کون نورانی در 

ور چشم تو بقدر دانه عدسی است و تو بواسطه همان  وجود تو نورانیت چشم تو هستند و هر دو ن

 بینی و مشاهده میکنی آسمان و زمین و هوا و هرچه در آنها و هرچه بر روی آنها استمی
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تو حس   آن  بواسطه  که آن یک جوهری هست که  میباشد  تو  تو قلب  و کون جوهری در وجود 

 میکنی و تعقل میکنی و نظر میکنی و آن ملک جسم است! 

ون هوائی در وجود تو آن هوای است که آن نفسهای تو است و آن حرکات تست که آمد و رفت  و ک

و کون مائی در وجود تو آن رطوبت و ریق دهان تست و اشک چشمهای تو و    میکند در بدن تو

هرچه که خارج میشود از بینی و دهان تو و آب جسم تو و از همان آب جاری میشوند عروق تو 

توانی که خم بشوی و  ماند بواسطه آن جسم تو و تو میر سّلمت و نرمی میبآب و عرق که د

 راست بشوی!

و کون ناری در وجود تو آن بخاری است در ترکیب بدن تو که گاهی تب میکنی و آن پخته میکند  

و متّعفن مینماید غذای ترا و آشامیدنی ترا و هرچه که در معده تو داخل میشود و آن چیزی است  

اگر بعضی اجزاء به بعضی اصطکاک پیدا کند پس آنوقت تو بنزدیک سوختن میرسی از آتش  که  

بود آن حرارت در  و بواسطه همان حرارت تمامی حرکات و سکنات تو منّظم میشوند پس اگر نمی

 شدی جماد!!!بدن تو البته می

کنند هر آئینه  آنوقت مفّضل گفت که ای سید و موالی من اگر شیعیان شما در حق شما غلو می

هرچه بیشتر تعریف و توصیف شما بنمایند هرگز هرگز به تعریف و توصیف کوچک و شماها هم  

اند از آن فضائلی که شماها را در مقام علمی و عملی عطا فرموده است پس حضرت  راه نیافته

 پرسی از تفصیل مخلوقات اکوان سته؟ مفضل عرض نمود یا موال فرمودند ای مفّضل چرا نمی 

چه بپرسم دیگر که همین بیان سابق شما مرا مبهوت گردانیده است پس خودشان ارشاد فرمودند 

 پرسی از تفصیل مخلوقات اکوان سته؟که ای مفّضل چرا نمی
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مفضل عرض نمود یا موال چه بپرسم دیگر که همین بیان سابق شما مرا مبهوت گردانیده است  

ها بودیم در کون نورانی و نه بود کسی دیگری در آن  پس خودشان ارشاد فرمودند که ای مفّضل ما

کون و ما بودیم در کون جوهر یونه بود کسی دیگری در آن کون و ما بودیم در کون هوائی و نه بود  

کسی بعد از آن خلق فرمود خّلق عالم از هوا مخلوقی را که آنها انواع و اقسام مّلئکه هستند آیا 

رسول را که فرموده نه باید کسی بول کند از بلندی کوه و نه   نه شنیدۀ تو فرمایش جد ما حضرت 

از بام خانه و نه از بلندی تپه و نه در آب زیرا که در هوا سکنه هستند و در آب سکنه هستند مفّضل  

   ؟ ام پس بفرمائید که از چه چیز خلق فرمود سکان آب را گفت بلی شنیده 

ب و آنها تکّلم میکنند در بیست و سه زبان و  فرمود که مخلوقات آب را خلق فرموده است از آ

لغات و قیام نمودند در آنها انبیا و مرسلین و امر فرمودند و نهی نمودند آنها را و جاری شد در آنها  

والدت و نسل و خلق فرمود آنها را از آن ابیکه فرمود که بود عرش خدا بر روی آب مفّضل گفت 

 بلی بلی ای موالی من 

ه قّصه جان چطور است؟ فرمودند ای مفّضل هرگاه خلق فرمود آسمانها را و زمینها  اما بفرمائید ک

را و سکنی داد مخلوقات آبی را در دریاها و نهرها و چشمها و در هر جای زمین که بودند و سکنی  

داد جان را که او را خلق فرموده بود از آتش سّیال پس مبعوث شدم در میان بنی جان انبیا و مرسلین 

حضرت آدم علیه ت و بعد از ایشان خلق فرمود  حرف میزدند آنها در بیست و چهار زبان و لغاو  

   .السّلم را و امر فرمود ابلیس را که سجده کند آدم را و سجده صلوت بود

پس ابا نمود و انکار کرد و استکبار ورزید از سجده نمودن و گفت که سزاوار نیست برای من که  

ه خلق نمودۀ او از طین و خلق نمودۀ مرا از آتش پس تکبر نمود بر خدای  سجده کنم برای بشری ک
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متعال و عصیان کرد و قیاس کرد در میان آتش و تراب و نتیجه در آورد که آتش افضل است از  

تراب و اگر میدانست که قیاس او فاسدو مع الفارق است پس مفّضل گفت که ای موالی من آیا 

   ؟ئکه بودنیست چنین که ابلیس از مّل

بلی ای مفّضل ان از مّلئکه بود اما نه از مّلئکه روحانی و نورانی و نه از مّلئکه سکان    :فرمود

سموات زیرا که معنی مّلئکه یک اسمی است که واحد است و جامع است که منصرف میشود و 

ِّلک و مااستعمال کرده می ک و ُمْلک و م  ل  ِلک و مملکت  شود بر معانی مختلفه و متعّدده و آن م 

   . است که همه اینها از یک اسم واحداند

پس بود ابلیس از مّلک ارض آیا نه شنیدۀ قول خدا را که فرموده که ابلیس از بنی جان بوده پس 

نافرمانی کرد از امر خدای خود و پروردگار خویش پس مفّضل گفت بلی ای موالی من فهمیدم  

که آیا ندیدی    عزوجلو دانستم پس حاال بفرمائید که امر اظله چطور بود فرمودند آن قول خدای  

وردگار خود را که چطور پهن فرموده آن ظل را و اگر مخواست او را پهن نمیکرد بلکه ساکن  پر

میکرد و بعد از آن ما گردانیدیم شمس را دلیل بر آن و بعد از آن قبض نمودیم او را یک کمی بسوی  

  .خودمان

یک ظل به   پس بدان ای مفضل که خدای متعال امر فرمود برای اظّله ماها و نه بود در آن زمان

بسیار اظله سوای آن ظل مقدس ماها پس بیرون آورد ذریات حضرت آدم را از نتمامی اصّلب 

بنی آدم بقدرت خویش و شاهد گرفت ایشان را بر نفسهای ایشان برای اقرار نمودن بر اینکه آیا  

اق ما  ماها  پروردگار  توئی  توئی  بلی  بلی  گفتند  ایشان  همۀ  پس  شماها  پروردگار  من  رار نیستم 

 . نمودیم
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پس مفّضل پرسیدکه آیا در آنوقت آنها دارای جسم و صورت و سمع و بصر و عقل بودند فرمود 

بودند ایشان صاحب سمع و بصر و عقل هرگز هرگز بایشان خطاب  بلی بودند زیرا که اگر نمی

د نمیکرد و نه ایشان جواب میدادند مفضل گفت پس چنین بودند ایشان ما چطور بودیم ما فرمو

بودید شماها اشباح و ارواح با سماعت و بصارت و عقل و نطق و بعد از آن گرفته شد از شماها  

 . عهد و میثاق که الّله تنها رب شما است 

ایم و چطور  دانیم که بچه چیز اقرار نمودهمفضل گفت هرگاه از ما میثاق گرفته شد و حاال ما نمی

 . ماها را در این اجسام ظاهر فرموده است

ود بودید شما در علم خدا شمرده شده و صاحب نسب و شناخته شده فردًا فردًا شخصًا شخصًا  فرم

 . و نفسًا نفسًا از ابتدای وقت اظّله الی قیام قیامت

پس هرگاه خلق فرمود حضرت آدم را و دمید در قالب او روح و خلق فرمود حواء را از بقیه طینت 

ا را از نفس واحد و زوج آدم را از همان خلق فرمود آدم که فرموده خلق فرمود خّلق عالم شماه

 . نه آتا که مأنوس باشد ب

پس سکنی داد شماها را در صلب حضرت آدم و بیرون آورد شماها را از آدم و حواء پس حاال  

با جال خود و قبض میکند خدا  ظاهر می میرسید  شوید شماها در زمان و وقت ظهور خود و 

   .شماها را بطرف خود

  ؟ شماها در کجای عرش بودید  که بفرمائید یابن رسول الّله که در وقت اظّله  :ّضل پرسیدپس مف

در جانب یمین عرش بودیم و شیعیان ما همراه ماها بودند و اضداد ماها در جانب چپ    :فرمود

   .عرش بودند
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یم  پس هرگاه پروردگار ما ندا فرمود که آیا نیستم من پروردگار شماها پس ما فوری عرض نمود

بلی بلی بلی ای پروردگار ما و شیعیان ما مثل ماها عرض کردند و اضداد ما گفتند بلی صرف از 

پس از تمامی ذریات آدم خدای متعال عهد و میثاق    ،ال ال نه نه  :شان گفتندشان اما در قلبهای زبان

 .گرفت برای همان اقرار ایشان 

و بعد از آن اساس بیت الّله را در مّکه گذاشت چنانکه فرموده است بالتحقیق که اول بیت که 

وضع شده برای مردم آن بیت الله است که در مکه است و آن مبارک و هدایت است برای عالمین  

نازل کرد   بود که روشن میکرد چهار  و  نورانی  نورانی و چنان  حجر را از جنت سفید و خالص 

   .اطراف خود را 

پس ودیعت گذاشت خدای متعال آن عهد و میثاق را در همان حج نورانی و فرض نمود بر مردم  

حج بیت الله را و چون روز قیامت خواهد شد پس خواهد آورد خدای متعال آن حجر را برای  

آنوقت آن حجر صاحب سمع و بصر خواهد بود و حرف خواهد زد در زیان فصیح    شهادت و در

پس شهادت خواهد داد برای حجاج خود که بلی ای پروردگار ایشان عملی کردند آن عهد و میثاق 

را و برای ان کسانیکه مستطیع بودند و برای حج نرفتند خواهد گفت که ای پروردگار ایشان بر 

 اند!! نکردند و نقض عهد نمودهعهد و میثاق خود عمل 

انتقال شماها از عالم انوار    :پس مفضل سوال نمود که یابن رسول الله پس چطور بود تقّلب و 

حتی اینکه قرار گرفتید در صلب حضرت آدم و از آدم بسوی عبدالله و ابی طالب علیهما السّلم 

انوار تسبیح میکردیم او را و    فرمود ای مفضل سکنی داد ما را خدای منان در صلب آدم در حالت 

شد تسبیح و تقدیس و تمجید ماها در ظهر آدم و نیز در اصّلب آبای ماها و در جنوب  شنیده می
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امهات ماها پدر بعد پدر و مادر بعد مادر و بودند همه ایشان طاهرین معصومین محفوظین و  

ل شدند تمامی مّلئکه و نور و  ظاهر بود نشان ماها در پیشانیهای مردان و در روهای زنان پس ناز

قلم و لوح محفوظ بر حضرت آدم و حضرت حواء پس گرفته شد از ایشان عهد و میثاق برای  

تم ایشان پس شاهد شدند  در  را  ماها  بر  ااینکه ودیعت گذاشته است خدای متعال  می مّلئکه 

از تمامی آباء و امهات ایشان برای قبول نمودن ایشان انوار ماها را و همان عهد و میثاق گرفته شد  

   .ماها الی عبدالله بن عبدالمطلب و ابیطالب بن عبدالمطلب علیهم السّلم

جد ما عبدالله رفت و  پس نور ما منقسم شد در هر دوی ایشان بدو نصف پس یک نصف در  

نصف دیگر در جد ما ابیطالب رفت پدر بزرگوار امیرالمؤمنین و بعد از آن تزوج نمود خدای منان  

ما را حضرت فاطمه زهراء را بجد ما امیرالمؤمنین پس بودیم ما چنانکه میفرماید خدای عزوجل  ام  

 .ایشان ذریت هستند بعضی از بعضی و خداست سمیع و علیم

پس فرمود حضرت صدق علیه الّسّلم که ای مفّضل بیان نکن این علم را که من برای تو بیان 

و مگر برای مستحقین و قابلین زیرا که این علمی است  ام به سبب رحمت و بفضل الهیه بر تنموده

که متحمل این نخواهد شد هیچکس مگر آنکه احسان و انعام بفرماید خدای منان بر او و باین  

   .علم و طاهر کند او را از شک و شبه و بنویسد ایمان را در قلبش

 محمد و اله   اللهم اجعلنی منهم بجاه 

نهایت صعب و سخت است و بسیار عجیب و غریب که متحمل  بیت بیزیرا که حدیث ما اهل

نمی نباشد آن  نقص  هیچ  آن  در  که  سنجیده  اخّلق  و  محکم  سینهای  مگر  حضرت    شود  و 

نهایت صعب آمده و  بیت بیامیرالمؤمنین علیه السّلم در خطبه مریقه فرموده که حدیث ما اهل
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نه نبی مرسل ونه مرمن ممتحن    کند ملک مقرب و بسیار بسیار عجیب و غریب که تحمل نمی

باالیمان مگر آن کسانی که خدا بخواهد و توفیق بدهد و ما بخواهیم که آن شخص سزاوار است  

   ؛و به سبب وفور محبت و مودت ماها استحقاق پیدا کرده است

لذا او متحمل میشود پس مفّضل عرض نمود که ای سید و موالی من حاال من از شما التماس  

خدای منان سوال کنید که ثابت بدارد مرا برای تحمل احادیث شماها و همین طور    ازکنم که  می

ثابت بدارد برای تحمل احادیث شماها تمامی شیعیان مخلصین شما را بر آن فضائل و محامد که 

ه  بو نه ش   عطا فرموده است و مخصوص نموده است شماها را و نه گردانده مال در آنها شک کنند

 . آورنده

ایم و  ود حضرت که شاد باش ای  مفّضل که ماها برای تو و برای امثال تو از اول دعا کردهمفرپس  

ماندید و نه بود دعای ماها برای تو و امثال تو هرگز هرگز ثابت نمیقبول شده است پس اگر نمی 

شدید الّلهم صّل علی محّمد و ال محمبد آنوقت مفّضل عرض نمود که یابن رسول  متحمل می

له التماس میکنیم که برای من از کتاب خدای بر فضائل خاصه شماها چند آیات بطور شاهد  ال

بیان بفرمائید که خدای متعال شماها را تفویض فرموده است قدرت خود و سلطان خود و ربوبیت  

عالم و تصرف بر عوالم و رزق  و موت و حیات و تمامی امور عوالم امکانیه را بتوسط شماها  

ری میفرماید پس فرمودند حضرت صادق علیه السّلم که ای مفّضل خود قرآن و  جاری و سا

 سائر کتب انبیاء علیهم الّسّلم این مطلب را بیان کرده کاشکه شماها علم میداشتید!! 

و حاال من برای تو صرف از سوره الذاریت چند ایت را بیان میکنم که آن برای تو کفایت خواهد  

ه قوم لوط ع که میفرماید پس بیرون آوردیم ما آنکسی راکه بود در آن  کرد بخوان ای مفضل در قص 
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خانه   خود  یعنی  بود  مسلمین  از  که  خانه  یک  سوای  شهر  آن  در  نیافتیمما  پس  مؤمنین  از  شهر 

حضرت لوط و گذاشتیم در آن شهر آن خانه را بعنوان آیت و نشان برای کسانیکه میترسند از عذاب  

با  الیم و در قصه حضرت موسی   آیت ما ظاهر است که هرگاه ما فرستادیم او را بسوی فرعون 

ما و گفت که موسی   از اطاعت  ارکان دولت خودش  با  سلطان و قدرت خود پس اعراض کرد 

ساحر و جادوگر است و دیوانه پس گرفتیم ما او را و قشون او را و غرق نمودیم در دریا در حالیکه 

 . بود غمگین

است هرگاه فرستادیم ما بر سر آنها باد عقیم را که نمیگذاشت چیزیرا    و در قصه قوم عاد آیت ما

 . که بر ان عبور میکرد مگر خاک پوسیده و خاکستر

و در قصه ثمود آیت ماست هرگاه گفته شد برای انها که متمتع بشوید از زندگانی دنیا تا یک مدت  

نمود آنها را صاعقه در حالیکه کمی از روزگار پس آنها سرکشیدند از امر پرودگار خود پس هّلک  

آنها میدیدند پس نتوانستند که ایستاده باشند و نه بود کسی ناصر آنها و در قوم نوح است آیت ما  

که بودند آنها قبل از همه اینها و بودند یک قوم فاسق و فاجر و در آسمانها است ایت ما که ماها  

دهنده و در زمین است آیت ما ماها بهتر وسعتایم آنها را با دستهای خودمان و هستیم  بنا نموده

 . کنندهایمماها او را و ما هستیم بهتر فرش که فرش کرده

ایم هر چیزی را زوج زوج تا که شماها  و همینطور آیت ماست در مخلوقات که ماها خلق کرده

اننده پس فرار کنید بسوی الله که من هستم برای شماها ترس   تذکر کنید در قدرت و سلطان ماها

گویدکه فرار کنید بسوی الله که من  از او و از عذاب او سبحانه قسم بخدای متعال ای مفضل نمی

 . برای شماها نذیر هستم از جانب او
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پس بدانکه این قول صرف حکایت است از قول آن رسول که تفویض فرموده است الله امور خود  

ذات اقدس حضرت حق نیست بلکه مظهر   را بان رسول یعنی مقصود در این آیه از لفظ الله خود 

اسم الله مقصود است که وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله است زیرا که فرار  

مخلوقات علوی و سفلی بسوی الله ممکن نیست برای اینکه او سبحانه و تعالی مرئی و مشاهد  

 .نیست و فرار بسوی چیزی مرئی میشود

انیه را به رسول خود تفویض فرموده است و آن حضرت بماها پس خدای متعال امور عوالم امک

اند و ماها بواسطه مّلئکه باذن و امر پروردگار تمامی امور را جاری و ساری و نافذ  تفویض نموده

میکنیم پس این قول رد این آیه از جانب ما است بعنوان سفارت در میان بندگان و در میان حضرت  

 . حق و غیب مطلق

لذا همه را بصیغه جمع  ،انداین تمامی امور مذکوره باذن الله از دست ماها سرانجام یافتهو چون 

متّکلم ذکر فرموده است پس مفّضل گفت که ای موالی من مانند این فرمایشات در قران مجید و  

 . فرقان حمید بسیاراند

لذا خدای منان    ،یگیرنداند یا مبلی بلی ای مفّضل همه آنها از دست ماها انجام گرفته  :فرمودند

انا انزلناه و انا جعلنا و انا لنحن الوارثون    : همه را بصیغه جمع یعنی نحن ذکر فرموده است مانند

ام یحسبون انا ال نسمع سرهم و نجویهم بلی و رسلنا لدیهم یکتبون و نحن قسمنا بینهم معیشتهم  

میت و الینا المصیر و ال تقتلو اوالدکم  فی الحیوة الدنیا و نحن قدرنا بینهم الموت و نحن نحیی و ن

   .خشیة امّلق نحن نرزقهم و اّیاکم
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پس بدان ای مفّضل که هرچه که در کتاب خدا بصیغه جمع مذکور شده است پس مقصود از آن  

ایم یا میکنیم پس قسم بحضرت حق  ماها هستیم که تمامی آن امور را ماها از دست خودمان کرده

نویسیم و تقسیم میکنیم رزق و موت و حیات و غیره را آن رسل که می  و غیب مطلق ماها هستیم

 . از امر و مشیت و اراده او سبحانه و تعالی ذوالجّلل و االکرام

و هرجائیکه بصیغه واحد مذکور شده است پس مقصود از ان خود تنها ذات حضرت حق است  

ی انا الّله رب العلمین ال اله اال انا  و بس مثل قول او سبحانه و تعالی قل هو الّله احد یا موسی ان

 . فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری و ان الساعة اتیة اکاد احفیها ال تقولن الهین االثنین 

انما هو اله واحد و ال تقولوا ثلثه انتهوا خیر لکم قل اللهم مالک الملک توتی الملک و هو اّلذی  

 .فی السماء اله و فی االرض اله

ثالها مقصود ذات اقدس حضرت حق است که خالق ماست و مصور ماست  پس در تمامی این م

و برگزیننده ماست برای نفس خودش و گیرنده ماست حجت بر مخلوقات خویش و گرداننده  

ماست خزائن علم خود و معدن امر و نهی خود و ما هرگز کاری نمیکنیم و نه از خود چیزی را  

به مشیت و امر او سبحان ه چنانچه خودش میفرماید ای اولیای امور من  خواهش میکنیم مگر 

باراده و مشیت پروردگار خود پس  نه میکنید مگر  شماها هیچ کار از خود خواهش نمیکنید و 

 نیست این تمامی صفات و تنزیل مگر برای جد ما حضرت رسول ص و برای ماها!

ال نازل شده است  ای مفضل در میان مردم چنان مشهور است که این قران در ظرف بیست و سه س 

ایم و در جائی میفرماید میفرماید که ما قران را در ماه مبارک صیام نازل فرموده  عزوجلو خدای  

کننده و در آن تفریق میشود هر امر بزرگ و ایم او را در لیله مبارکه و ما بودیم نازل که ما نازل کرده
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ایم او  دیگر میفرماید که ما نازل کرده محکم و آن امر از نزد ماست و ما بودیم فرستنده و در جای

را در لیلة القدر و جای دیگر میفرماید که چرا نازل نه شده قران بر رسول تمامًا یکمرتبه پس ایشان  

ایم تا که قلب ترا  بدانند همانطور هست یعنی ما قران را بر رسول خود تمامًا یکمرتبه نازل فرموده

 . ان جملة واحدةمطمئن بنمائیم بواسطه نازل کردن قر 

پس مفضل پرسید که ای موالی من هرگاه قران بر حضرت رسول یکدفعه نازل شده بود پس وحی 

او ظاهر شد در ظرف بیست و سه سال فرمودند بلی بلی ای مفّضل عطا فرمود قران را یکدفعه اما 

و حضرت    تبلیغ نفرمود او را مگر در وقت استعداد و خطاب او و در وقت مناسب و زمان موافق

شد بر آنحضرت وحی و روح االمین و گاهی  نازل می  رسول نه رسانید مگر بامر و نهی خدا که

در قلب آنحضرت میگفت و گاهی در گوش مبارک پس تبلیغ میفرمود هرچه که مأمور بود وقتًا  

 . فوقتاً 

همه قران  نهایت مهربان بود پس در مرتبه اولی خواست که  و چون حضرت رسول بر امت خود بی

را فوری باّمت خود برساند که مردم بر تمامی احکام قران عمل نموده بر مدارج اعلی فائز بشوند 

و چون خدای متعال این اراده حضرت را دید پس فرمود که ای رسول من مبادا عجله کنی در تبلیغ 

 جهظ تعجیل! احکام من تا وقتیکه من وحی نفرستم و ابدًا بر زبان خود قران را جاری نکنی از

من   او  مخلوقات  در  خدائی  صادق  زبان  از  فرمودی  راست  من  سید  ای  که  گفت  مفّضل  پس 

شهادت میدهم که شما میدانید علم خدائی را و شما دارید قدرت و سلطان خدائی را و شما نطق  

 میفرمائید از جانب خدا و عمل میکنید موافق دستور خدا!!!  
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بفرمائید بطرف ذکر مقصر که آنها چطور بطرف شماها رجوع نخواهند  حاال میخواهم که رجوع  

کرد و چرا با شماها ملحق نخواهند شد وقتیکه شیعیان شما گفته میشوند و چه فرق است در میان  

 ایشان و در میان اعدای شما که نواصب هستند؟

فرمودند د  :پس  مقّصرین  و  نواصب دشمنان شماها هستند  که  مفّضل رض  ای  ما بدان  شمنان 

هستند زیرا که نواصب از شماها مطالبه میکنند که شماها عمر و ابوبکر و عثمان را بر ماها مقدم 

بدارید و ایشان از فضائل و مناقب ماها هیچ آشنائی ندارند که ال علم هستند و مقصرین با شماها  

   .موافق هستند در برات از آن کسانیکه مذکور شدند

شناسند حق ما را و با وجود این ایشان  ا فضائل و مناقب ماها و خوب می و ایشان آشنائی دارند ب

از آن فضائل و مناقب خاصه ماها که قدرت و سلطان و تصرف و تربیت و تدبیر و تسخیر و رزق  

و حیات و ممات و تقسیم امور و غیره و غیره که خدای متعال بماها کرامت فرموده است و بما  

تکبر و تجّبر نفسانی از برای ماها انکار میکنند و میگویند که چون  فویض نموده است از روی  ت

   ؛ حضرت رسول ص و اوصیای رسول ص مانند ماها بشر هستند

که دین و ایمان ما خراب لذا سزاوار نیست که ما برای ایشان این فضائل و مناقب را قائل بشویم  

دانند اما برای  ب را سزاوار نمیخواهد شد ای مفّضل ایشان صرف برای ماها این فضائل و مناق 

انبیای سابقین که خدای منان این چیزها را در حق ایشان در کتاب خود ذکر فرموده است قبول  

 دارند لذا آنها دشمن ماها هستند حاال فهمیدی!  
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ای سید و موالی من هرچه من سوال نمودم شما بیان فرمودید اما یک    :آنوقت مفضل عرض نمود

است که برای آن سینه من جوش میزند و آن حال اهل جنت است در ماندن میان  چیز باقی مانده

 .جنت و حال اهل جهنم است در ماندن میان جهنم که چطور خواهد شد انجام آنها 

ای مفضل انجام آنها موافق این فرمایش خدا خواهد شد که بعضی از آنها شقی خواهند    :فرمودند

ی شدند در آتش جهنم داخل خواهند شد و برای آنها  شد و بعضی سعید پس آن کسانیکه شق

خواهد بود در جهنم زفیر و شهیق و همیشه خواهند ماند در آن جهّنم تا وقتیکه زمین و اسمان بر  

قرار هستند مگر اینکه در این اثناء خدا خواست که آنها را بیرون بیاورد پس بیرون خواهد آورد  

   .خواهد برای او مانعی نیستزیرا که پروردگار تو میکند هر چه می

تا  آن جّنت  در  ماند  و همیشه خواهند  و آن کسانیکه سعید شدند پس داخل میشوند در جنت 

اند مگر کسی اگر در همین اثناء خواهش کند که بیرون بیاید در زمان وقتیکه زمین و اسمان قائم

بیرون خواهد آورد و اگ  یا در میدان محشر پس خدای منان او را  باشدپس  رجعت  نه خواسته  ر 

دخول جنت برای او از جانب خدای منان عطای غیر مجذوذ یعنی بدون انقطاع و دائمی خواهد  

 بود یعنی از روز دخول جنت الی ابداالباد در جنت خواهد ماند!! 

پس مفضل پرسید که چه معنی دارد غیر مجذوذ فرمودند بدون انقطاع خواهد بود برای ایشان  

که نخواهد بود برای او خاتمه    ائم ابدًا= بلکه آن دائمی و ابدی خواهد بوددخول جنت بل هو د

پس مفّضل پرسید که بفرمائید که آن استثناء برای آنها مربوط بمشّیت خدا چیست فرمودند داللت  

   .میکند بر خاتمه او اگر بخواهد
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اعقباش پس مفضل  آورد مجرمین را از جهنم برای عمل خیری از  پس هرگاه خواست بیرون می

پرسید ای موالی من بعد از آن چه خواهد شد فرمودند که ملک بدون خاتمه و حکم ثابت و امر 

او   تردید مگر از اختیار خودش و مشیت خودش آن مشیتی که نمیداند او را کسی غیر از  تغیر 

و وصف  سبحانه و تعالی و بعد از آن قیامت است و آن چیزها که در کتاب خود خبر داده است  

 . فرموده است بزرگ است ذکر او سبحانه و تعالی ذوالجّلل و االکرام

فالمشیة فی االشقیاء ان کان له ولد صالح یعمل الخیرات له فیخرج الله تعالی اباه من النار قبل  

و فی السعدآء اذا شاؤ فی الّرجعة ان ینصروا ولی الله فیخرجهم من الجنة و ان لم یشاؤا    القیمة

محذوذ ال یخرجهم ابدا هذا ما سنح لی فی هذا لمقام و صلی الله علی محمد و اله    فعطاء غیر

 . الطاهرین  
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 حدیث پنجم  

 در پیدایش عالم امکان 

ْوِسُی ِعِن  »الحدیث از کتاب تاویل اَلیات   ِرِن الطُّ ْعف  بی ج  ْیِخ ا  ِن الشَّ فی ع  ج  یِن النَّ ِف الِدّ ر  ِیِد ش  ِللسَّ

دِ  مَّ بُیُمح  یُخ ا  اِم اْلعاِلِم الشَّ ِن ااِلم  ْعفي ع  ِزیِد الج  اِبِر بِن ی  ْن ج  اِله ع  ْن ِرج  اِده ع  ْسن  ان  ِبا  اذ  ْضِل بِن ش  ِن اْلف 

ال    ا ق  ْیِهم  ل  اُت الّلِه ع  و  ل  اِظِم ص  ِرِن الک  ْعف  ی  بِن ج  دٍ ُمْوس  مَّ ق  ُنور  ُمح  ل  ی خ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  ِمِن    صِإنَّ اللَّ

ی  اْخِتر   ی ِلُموس  لَّ ج  ی و  ت  دَّ ب  ِذي ت  ِتِه الَّ ُهوِتیَّ ِلِه و  ُهو  ُنوُر ال  ّل  ِتِه و  ج  م  ظ  ان   ِعِه ِمْن ُنوِر ع  ِفي ُطوِر    ْبِن ِعْمر 

اء   ْین  ُه و  ال     س  رَّ ل  ق  ا اْست  م  رَّ ص  ف  ی خ  تَّ ُه ح  ت  ل  ب  ِتِه و  ال  ث  ی ِلُرْؤی  اق  ُموس  ْغِشّیاً اط  ان  ذ  ِعقًا م  ْیِه و  ک  ل  ِلك    ع 

ٍد  مَّ وُر ُنور  ُمح  داً   النُّ مَّ ْخُلق  ُمح  ْن ی  اد  أ  ر  ا أ  مَّ ل  ِل سَّ ق      ف  وَّ
 
ْطِر اْْل ق  ِمن  الشَّ ل  خ  ْیِن ف  ْطر  ور  ش  ِلك  النُّ م  ذ 

ِلیَّ  ِر ع  ْطِر اَلْخ  دًا و  ِمن  الشَّ مَّ ِلیَّ  ُمح  اِلٍب   ا ع  ِبي ط  أ  یُهِما ال  ْبن   ل  ُم  ع  ّل  وِر    سَّ ِلك  النُّ ذ  ِمْن  ْخُلْق  ی  ْم  ل  و  

ِدِه   ِبی  ا  ُهم  ق  ل  ا خ  ُهم  ْیر  ْفِسِه  غ  ِبن  ا  ِفیِهم  خ   ف  ن  ی ُصوِمْن  و   ل  ا ع  ُهم  ر  وَّ ْفِسِه و  ص  ِتهِ ن  ا      ر  ُهم  ل  ع  ُه  و  ج  ال  ْمث  و     ا 

د   ا ُشه  ف  ْلِقِه و  ُخل  ی خ  ل  ه  اء  ع  یْ   ئ  ِتِه و  ع  ِلیق  ی خ  ل  ان  ناً ع  ْیِهْم و  ِلس  ل  ُه ع  ُه و      هُ  ل  ا ِعْلم  ع  ِفیِهم  ْود  ِد اْست  ْیِهْم ق  ِإل 

ْیِبِه   ی غ  ل  ا ع  ُهم  ع  ْطل  ان  و  اْست  ی  ا اْلب  ُهم  م  لَّ ْیِر ع  ا ِبغ  ُدُهم  ح  ُقوُم ا  ه ال  ی  ِر ُرْوح  ُه و  االخ  ْفس  ا ن  ُهم  د  ح  ل  ا  ع  و  ج 

ةٌ  ِریَّ ش  ا ب  اِهُرُهم  اِحِبه ظ  ُهْو   ص  ا ال  اِطُنُهم  ا  و  ب  ُهم  ت  ّتی ُیِطْیُقوا ِرؤی  ِة ح  اُسْوِتیَّ اِکل  النَّ ی  لی  ه  ْلِق ع  ر  اِلْلخ  ه  ٌة ظ  ِتیَّ

اِلُق  اِت خ  اب  ِمْین  و  ِحج  بِّ اْلعل  اُت ر  ام  ق  ا م  ُهم  ْلِبُسْون  ف  ا ی  ْیِه م  ل  ا ع  ُسن  ب  ل  الی و  ل  ع  ْوُلْه ت  آلِئِق    و  ُهو  ق  اْلخ 

ْج  مَّ ا  س  ِمْن ُنْوِر ُمح  ب  اِدْیر  ُثمَّ ِاْقت  ق  ْخِتُم الُملک  و  الم  ا ی  آل ِئِق و  ِبِهم  ْلخ  دأ  ا  ح  ب  ت  ا ف  ْعین  ِبِهم  ی الّلُه م  لَّ ٍد ص 

ة  و   اِطم  س  ِمْن ُنْوِر ف  ب  ُه ِمْن ُنْوِره و  ِاْقت  س  ُنْور  ب  ا ِاْقت  م  ه ک  ت  ة  ِاْبن  اِطم  ْیِه و  اِله ف  ل  ْین     ع  ن  و  الُحس  س  ْلح  ِلٍیّ ا  ع 

ُهم ُخِلُقوا   ابْیِح ف  ص  اِس اْلم  ِاْقِتب  ْهٍر و  ک  ی ظ  ْهٍر ِإل  ُلوا ِمْن ظ  ق  اِر و  اْنت  ْنو 
 
ی ُصْلٍب و  ِمْن    ِمْن   ِمن  اْْل ُصْلٍب ِإل 

ْع  ْقٍل ب  ْل ن  ٍة ب  اس  ج  ْیِر ن  ا ِمْن غ  ِة اْلُعْلی  ق  ب  ِحٍم ِفي الطَّ ی ر  ِحٍم ِإل  ْقٍل ر  ِهیٍن و  ال    -د  ن  اٍء م  ٍة   ِمْن   ال  ِمْن م  ُنْطف 
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ِس  الج  اِم  ْرح  أ  ی  ِإل  اِهِرین   الطَّ ِب  ْصّل  أ  ِمْن  ُلوا  ق  اْنت  اٌر  ْنو  أ  ْل  ب  ْلِقِه  خ  اِئِر  س  ک  ٍة  ه  ُم ر  ُة  طَّ ْفو  ص  ُهْم  نَّ
 
ِْل اِت  ر 

ْفِسِه   اُهْم ِلن  ف  ِة اْصط  ْفو  ان  ِعْلِم الصَّ ُهْم ُخزَّ ل  ع  ِی و   و  ج  ه ال  ُیر  نَّ فِسه اِل  ام  ن  ق  ُهْم م  ام  ق  لِقه ا  آء  ِالی خ  غ  ه و  ُبل 

ِرّ  ص  ْلُمت  ا  ْنُه  ُغُون  ع  ِلّ ْلُمب  ا  اِطُقْون   هُو َلِء النَّ ُته ف  یَّ ِاِنّ ُتْه و  ال   ْیِفیَّ ُف ک  ُک و  ال ُتْعر  هِیه ال  ُیْدر  مِره و  ن  ُفُون  ِفْی ا 

تُ  ُر ُقْدر  ْظه  ِبِهْم ی  ف   ف  ر  اُتُه و  ِبِهم و  ِمْنُهم ع  ز  اُتُه و  ُمْعج  ی ای  ر  ْمُرْه و   ُه و  ِمْنُهُم ی  اُع ا  ُه و  ِبِهْم ُیط  ْفس  اُدُه ن  ِعب 

آ ش  ا ی  آُء ِفیم  ش  ْیف  ی  ْه ک  ْمر  جِرْي ا  الّلُه ی  ف  ْحمُن  ُد الرَّ ُیْعب  ْیف   ی ک  ا ُعِرف  الّلُه و  ال  ُیْدر  ُهْم م  ْوال    ُء و  ال  ل 

. ُلْون  ُهم ُیسئ  ُل و  ْفع  ا ی  مَّ ُل ع   1«ُیْسئ 

جناب سید شرف الدین نجفی از شیخ ابو جعفر طوسی از شیخ ابو محمد فضل بن شاذان باسناد  

خودش از رجال خودش از جابر بن یزید جعفی از حضرت امام موسی کاظم علیه الصلوة و  

فرمودند آنحضرت که   میکند که  بیان  نور السّلم حدیث  بالتحقیق که خلق فرمود خّلق عالم 

اقدس حضرت خاتم االنبیا حبیب خدا صلی الله علیه و آله را از یک نور یکه آن نور را از نور  

 عظمت و جّلل خویش اختراع و ابداع فرموده بود و آن نور نور الهوتی بود که ظاهر شد و جلوه

   ؛طور سینا افروزی نموده بود برای حضرت موسی بن عمران بر مقام 

افروزی آن نور بجای خود برقرار بماند خورد شده در  پس کوه طور نتوانست که از تجلی و جلوه

اطراف آفاق جهان منتشر شد و نه حضرت موسی طاقت و تاب آورد که او را مشاهده بنماید بلکه 

ء احمد  غش کرده و مدهوش گردیده بر روی زمین افتاد و بود آن نور نور حضرت خاتم االنبیا

که خلق    مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پس هرگاه خّلق عالم اراده فرمود
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بفرماید از آن نور الهوتی حبیب خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله را پس او را دو قسمت  

  .نمود

ن  پس از قسمت اول حضرت خاتم االنبیا را خلق فرمود و از قسمت دومی حضرت امیرالمومنی

علی بن ابیطالب علیهما السّلم را خلق فرمود و نه خلق فرمود از آن نور الهوتی سوای این دو  

بزرگوار کسی دیگری را پس خلق فرمود این هر دو وجود اقدس را از دست قدرت خودش و دمید  

در این هر دو وجود مقدس نفس خود را بنفسه و تصویر داد ایشان را از صورت خویش و گردانید  

ان را امثال خودش و معین فرمود و قرار داد ایشانرا شاهد و ناظر بر مخلوقات خود و گردانید ایش

ایشانرا خلیفه خویش بر جمیع عوالم امکانیه خود و ساخت ایشان را چشم بینندۀ خود بر تمامی 

تمامی مخلوقات خود و ودیعت گذاشت در وجود   موجودات خود و زبان گویای خود بسوی 

ْي زلی خود را که فرموده است  ایشان علم ا ْیناُه فيو  ُکلَّ ش  ْحص  و تعلیم داد ایشان    1ِإماٍم ُمبین  ٍء أ 

یانرا علم بیان که فرموده است   ُه اْلب  م  لَّ ْنسان  ع  ق  اْْلِ ل  و مطلع فرمود ایشان را بر عالم غیب   2خ 

ه خود و گردانید یکی را نفس خود که فرموده است   ْفس  ن  ُه  اللَّ ُرُکُم  ذِّ و دیگری را روح    3و  ُیح 

وُح   اعظم خود که فرموده است  ُة و  الرُّ ّلِئک  ُل اْلم  زَّ ن  تواند صلی الله علیه و آله بنحوۀ که نمی  4ت 

ی پس وجود ظاهری ایشان بشری است اما باطن ایشان الهوتی است  لی قایم بشود بدون دیگر

   .که دارای روح امری است
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ا اْلِکتاُب و  ال  اْْلیماُن    چنانکه فرموده است   ْدري م  ْمِرنا ما ُکْنت  ت  ْیك  ُروحًا ِمْن أ  ْینا ِإل  ْوح  ذِلك  أ  و  ک 

شاُء ِمْن  ْن ن  ْهدي ِبِه م  ْلناُه ُنورًا ن  ع  ْهدي ِإلی  و  لِکْن ج  ت  ك  ل  قیم  ِعباِدنا و  ِإنَّ اند  ظاهر شده  1ِصراٍط ُمْست 

برای خلق در هیکل ناسوتی تا که مخلوقات بتوانند و قادر بشوند بر دیدن و مشاهده کردن ایشان  

ایم بر او لباسی را که ایشان  و همین است معنی و مفهوم این آیه کریمه که برای رویت او پوشانیده

   .نداپوشیده

هستند   العلمین  رب  اوصاف  ظهور  مقامات  اقدس  وجود  دو  هر  این  خالق پس  حجابات  و 

المخلوقات هستند و در طفیل ایشان خّلق عالم خلق فرموده است مخلوقات را و بر ایشان ختم  

خواهد نمود ملک دنیا را و مقادیر عالم را و بعد از آن اقتباس نمود از نور محمد ص حضرت  

نکه از نور خودش اقتباس نموده بود محمد ص را و بعد از آن اقتباس نمود از نور فاطمه  را چنا

  .فاطمه و علی حضرات حسن و حسین را مانند اقتباس نمودن مصابیح

اند از صلب به صلب و از رحم به رحم در طبقه  اند از انوار و منتقل شدهپس ایشان مخلوق شده

اند از صلب به صلب و از رحم به رحم نه بواسطۀ آب  منتقل شدهعلیا بدون شائبه نجاست بلکه  

نطفه و آب ذلیل مانند دیگر مخلوقات بلکه نور ایشان منتقل شده است از پشت به پشت و از  

رحم به رحم یعنی صرف نور ایشان از صلب آبای طاهرین منتقل شده است بسوی ارحام امهات 

ن هستند و خدای متعال ایشان را برای نفس خود انتخاب طاهرات زیرا که ایشان برگزیده برزگیدگا

بسوی   است  گردانیده  خود  مبلغین  و  است  داده  قرار  خود  علم  خازنان  را  ایشان  و  است  نموده 

   ؛مخلوقات خود و ایشان را قائمقام نفس خویش ساخته است
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خته میشود و نه انیت شود و نه ادراک میشود و نه کیفیت او شنازیرا که او سبحانه و تعالی دیده نمی

اند که از جانب او نطق میکنند و از جانب او تبلیغ مینمایند  و هویت او فهمیده میشود پس ایشان

اند در امور او که امر و نهی او را به مخلوقات او میرسانند پس بواسطۀ ایشان ظاهر  و متصرف

ۀ ایشان و از ایشان خدای  میشود قدرت خدا و از ایشان دیده میشود آیات و معجزات او و بواسط

متعال ذات اقدس خویش را به مخلوقات خود معّرفی نموده است و بواسطۀ ایشان اطاعت امر و 

   .فرمان او میشود

دانست که  شد و هیچکس نمیبودند ایشان هرگز هرگز خدای متعال شناخته نمیپس اگر نمی

ماید اوامر و نواهی خود را هر  معبود خود را چطور عبادت بنماید پس خدای متعال جاری میفر

طور که میخواهد در آن چیزها که میخواهد و بواسطه هر که میخواهد و کسی نیست که از خدای  

متعال سوال کند ککه تو چرا همچنین میکنی اما از دیگران سوال میشود پس هیچکس حق ندارد  

 ئی!  داده پرسد که چرا محمد صو آل محمد ص را این مرتبه و مقامکه از خدا به

ٍد  ٍد وَّ اِل ُمَحمَّ  َعلی ُمَحمَّ
ّ

ُهمَّ َصِل
ّ
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ُمْسَتِقْیُم 
ْ
اُس ال

َ
ِقْسط

ْ
ل

َ
 ا

 میزان حق 

از   حق  مذهب  تفریق  برای  مذهب  مقدمه  صاحب  هر  که  سوال  این  جواب  و  باطله!!  مذاهب 

 میگوید که صرف مذهب ما حق است و باقی تمامی مذاهب باطل هستند!!!

اثبات   برای  که  است  مسلم  امر  این  عدالت  و  انصاف  صاحب  و  عقل  و  علم  اهل  نزد  در  پس 

وقت حق ثابت   حقانیت اقامۀ دلی لو برهان الزم و ضروری است زیرا که بدون دلیل و برهان هیچ

   . شود هر قول بدون دلیل و برهان باطل استنمی

ُکْم ِإْن ُکْنُتْم صاِدقینچنانچه خدای فرموده است   یعنی ای کفار و مشرکین اگر    1هاُتوا ُبْرهان 

شماها راست میگوئید پس دلیل و برهان بیارید پس در خصوص اثبات حقانیت مذهب ارشاد  

و   السّلم  علیه  العابدین  زین  امام  حضرت  که  است  این  السّلم  علیهم  طاهرین  ائمه  حضرات 

و پیدایش    اند= که اگر مردم بدرستی خلقت حضرت امام محمد باقر علیه السّلم ارشاد فرموده

وار و بالترتیب این عالم را خلق فرموده است و  عالم را میدانستند همانطور که خّلق عالم سلسله

بود آنوقت صرف یک مذهب صحیح و حق در میان مردم می  ،موافق بیان خّلق عالم بیان میکردند

وقات و بس اما چون مردم موافق خیال و قیاس عقل ناقص خود سلسله پیدایش و آفرینش مخل

  ؛انداند و بیان خّلق عالم و بیان رسوالن او را ترک کردهعالم را بیان کرده

اند زیرا که هر کسی یک کله و عقل مخصوص دارد این است که  لذا مذاهب مختلفه بوجود آمده

شود که در کتابهای مذهب یهر مذهب و ملت موجود از هر کله یک بیان مخصوص یافت می 
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و علم میداند که ما در مقام بیان آفرینش و پیدایش عالم و بیان عقائد است! و هر صاحب عقل  

مذهبی دو سلسله علحده علحده داریم سلسله اول از خود خّلق عالم و از رسوالن خّلق عالم  

و  انبیاء  بیان حضرات  صداقت  زبان  و  لسان  از  و  است  آسمانی  کتابهای  از  آنها  همۀ  که  داریم 

 شان هستند!مرسلین و اوصیای مرضیین ای

 و سلسله دوم از حکماء و فّلسفه و پیشوایان مذاهب میباشند!! 

لذا از روی عقل سلیم و فهم مستقیم بیان خّلق عالم و رسوالن او در مقام پیدایش عالم و خلقت  

اند تصنیف را مصنف  موجودات عالم کلیة حق و درست و صحیح خواهند بود که اهل علم گفته

 نیکو کند بیان! 

بیانات حکماء و فّلسفه و دانایان جهان هرگز هرگز قابل اعتبار و حق و صحیح نخواهند بود  و  

چنانچه اگر کسی نتائج بیان حکما و فّلسفه و دانایان جهان بدقت نظر کند و تدبر بنماید هر آئینه  

قول و  حق الیقین پیدا خواهد کرد که بیانات حکما و فّلسفه و دانایان جهان کلیة باطل و غیر مع

 . از حقانیت عاطل هستند 

چنانچه نتائج بیانهای مذهب یحکما و فّلسفه و دانایان زمانۀ حضرت نوح علیه السّلم صرف 

اصنام پرستی را بوجود در آورده بودند نه خدا پرستی! که خدای متعال در کتاب مجید خود خبر  

فرموده است   که  ْوني  داده است  ص  ع  ُهْم  ِإنَّ بِّ  ر  ُنوٌح  ِإالَّ    قال   ُدُه  ل  و  و   ماُلُه  ِزْدُه  ی  ْم  ل  ْن  م  ُعوا  ب  اتَّ و  

سارا  ْسراً  1 خ  ُعوق  و  ن  ُغوث  و  ی  ا و  ال ُسواعًا و  ال ی  دًّ ُرنَّ و  ذ  ُکْم و  ال ت  ت  ُرنَّ آِله  ذ  یعنی   2و  قاُلوا ال ت 
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ئی حرف ا فرستادهشکایت کرد نوح ع رسول ما که ای پروردگار من این قوم که تو مرا بسوی آنه

   .مرا گوش نمیدهند

اند حکما و فّلسفۀ خود را آنها تبلیغ مرا و بیان مرا رد میکنند و بر ضد من بقوم آنها پیروی کرده

ایم ترک نکنید بگفتۀ  خود میگویند که هرگز هرگز شماها خدایان خود را که ما بشماها بیان کرده

ُسر را پس چون قوم  نوح و بالخصوص ترک نکنید و  ذرا و نه   ُعوْق را و نه ن  ُغوْث را و نه ی  ا,ُ را و نه ی  ُسو 

حضرت نوح بیان خدا و رسول خدا را در مقام عقاید مذهب یرد کردند و بیان حکماء و فّلسفه  

پرست لذا خّلق عالم بر ایشان غضب نمود و تمامی قوم اصنام  ،را پیروی نمودند و گمراه شدند

 در آتش جهنم فرستاد! نموده را در طوفان آب غرقاب

طور حکماء و فّلسفه زمانه حضرت هود علیه السّلم با وجود شنیدن حاال غرقابی و تباهی  همین

پرستی را رواج  قوم نوح قوم هود را از خداپرستی باز داشتند و از بیانات خود دوباره همان اصنام

د از گفته هود مذهب آبا و اجداد و نیاکان  ما نبای  ،دادند و میگفتند که آن طوفان یک امر طبیعی بود

خود را ترک کنیم بتهای زمانه نوح ضعیف و ناتوان بودند که نتوانستند که آن طوفان آب را دفع  

را از هر بّلی طبیعی محفوظ خواهند    ،بنمایند توانا و قوی هستند ما  اما اصنام زمانه ما بسیار 

پس خدای متعال    - داد خود را ترک نخواهیم کرد لذا ما هرگز بگفتۀ هود مذهب آبا و اج  . داشت

پرست هم غضب نمود و همگی را از طوفان باد تند بر باد داده بر این قوم متکبر و نافرمان و صنم

 در جهنم فرستاد!!

همین اصنامو  در  را  خود  قوم  السّلم  علیه  صالح  حضرت  زمانه  فّلسفه  و  حکماء  پرستی طور 

تعال گرفتار نموده بجهنم فرستادند که حضرت جبرئیل از مشغول ساختند و در غضب خدای م
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شان را پاره کرد بجهنم  جانب خدای جلیل بر این قوم یک صدای سخت و شدید نموده جگرهای

 فرستادند!!! 

طور اهل مصر تبلیغ حضرت موسی و هارون را رد کرده پیروی از حکما و فّلسفه و فرعون  و همین

   .نموده هّلک شدندکه یک حکیم و فلسفی قهار بود 

قال    چنانچه هرگاه از حضرت موسی پرسید که بگو خدای تو کیست حضرت موسی فرمودند  

بُّ اْلعفِ  ْوُن و  ما ر  ِمْین    ْرع  ْین  ل  ْرِض و  ما ب 
 
ماواِت و  اْْل بُّ السَّ ا ِإْن ُکْنُتْم ُموِقِنین   قال  ر  که خدای    1ُهم 

قال    من رب و پروردگار آسمانها و زمین و هرچه که در میان آنها هست اگر شما یقین کنید!  

ِمُعْو ِلم   ْست  ُه أ  ال ت  ْول  ُکْم ن   ْن ح  بُّ لِ قال  ر  وَّ
 
بُّ آباِئُکُم اْْل پس آنوقت فرعون باهل دربار خود   2ْین   و  ر 

ین رسول که بسوی شما فرستاده شده است چه  شنوید که اخطاب کرده گفت که آیا شماها نه می

   .میگوید

پس آنوقت حضرت موسی فرمودند که خدای من پروردگار شما و پروردگار آبا و اجداد اولین و  

ْجُنون  سابقین شما هست   م  ْیُکْم ل  ذي ُأْرِسل  ِإل  ُکُم الَّ ُسول  آنوقت فرعون باهل دربار   3قال  ِإنَّ ر 

گفت که این رسول که بسوی شما فرستاده شده است هر آئینه مجنون و دیوانه است که شعور فهم  

 کّلم مرا ندارد زیرا که من از ذاتیات خدا سوال میکنم و او در جواب اوصاف را بیان میکند!
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پرستی داشتند  همه اصنامطور اهل یونان چون بر اقوال حکماء و فّلسفه خود عمل کردند  و همین

 و فرمایشات انبیا و مرسلین را رد کرده بودند که گمراه شدند!

 پرست بودند!طور اهل بابل و اهل روم همه اصنامو همین

بهرحال از بیانات حکماء و فّلسفه و دانایان زمان هرگز هرگز خداپرستی بوجود نیامده همیشه  

صیای مرضیین بوجود آمده است صلوات الله و سّلمه خداپرستی از بیانات انبیا و مرسلین و او

علیهم اجمعین! پس هر که عقاید مذهبی از بیان حکما و فّلسفه اخذ نموده است و اختیار کرده  

 است آن شخص گمراه است و مذهب او باطل است! 

و هر که عقائد مذهبی را از بیانات حضرات انبیاء و مرسلین اختیار کرده است آن شخص هدایت  

 یافته است و مذهب او حق است!!

زیرا که بیانات خّلق عالم در مقام پیدایش عالم عین حقیقت و کلیة صحیح و حق است زیرا که  

خّلق عالم عالم را خلق فرموده است و خالق علم مخلوق خود را کلیة صحیح و درست دارد نه  

او عین حقیقت است و کامّل صح برای مخلوق  بیان خالق  یح و حق و عین  کسید یگری پس 

 حقیقت است در آن هیچ شک و شبهه راه ندارد. 

طور بیان حضرات انبیا و مرسلین و اوصیای معصومین علیهم الصلوة و السّلم در مقام  پس همین 

زیرا که خّلق عالم حضرات چهارده    -پیدایش عالم عین حقیقت و کلیة صحیح و درست است 

مو در وقت خلقت  را  عالین  و  معصومین مخلوقات  نموده شاهد  امکانیه حاضر  عوالم  جودات 

خلقت  بیان  وقت  در  که  تا  مینماید  خلق  را  آنها  چطور  که  بود  داده  نشان  و  بود  ساخته  شهید 

موجودات ایشان عین حقیقت را بیان بنمایند تا که بندگان طالب هدایت گمراه نشوند چنانچه در  
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ْرِض و     فرقان عظیم و قرآن کریم بما خبر میدهد قوله تعالی  
 
ماواِت و  اْْل ْلق  السَّ ْدُتُهْم خ  ْشه  ما أ 

ُضدا ین  ع  ِخذ  اْلُمِضلِّ ْنُفِسِهْم و  ما ُکْنُت ُمتَّ ْلق  أ  یعنی طالبان حقیقت و صاحبان دیانت بدانند    1ال خ 

که آن کسانیکه بانی یک مذهب هستند و در مقام پیدایش عالم موجودات عالم را از خیال و قیاس  

   .اند مع الفارق خود چیزها را بیان کردهناقص و 

بندگان مرا گمراه مینمایند زیرا که من آنها را هنگام خلقت موجودات   آنها خودشان گمراه هستند و

عوالم حاضر و شاهد نه ساخته بودم و نه شاهد گردانیده بودم که من چطور آسمانها را و زمین را  

نموده نمودهخلق  خلق  را  آنها  نفسهای  چطور  و  مامور ام  را  گمراه  اشخاص  که  نیستم  من  و  ام 

 اند همه باطل و از حقیقت عاطل است!هرچه آنها بیان کردهکارهای خود بسازم پس 

موالنا   و  سیدنا  مبین  امام  حضرت  که  زمین  پیدائش  بیان  از  مطلب  این  تصدیق  چنانچه 

نموده السّلم  علیه  میگرددامیرالمومنین  باهر  و  و ظاهر  آشکار  عالم   -اند خوب  زیرا که خّلق 

   ؛ای خود قرار داده است آنحضرت را برای بیان حقائق موجودات لسان گوی 

لذا آنحضرت را هنگام خلقت اشیای عوالم امکانیه حاضر کرده شاهد وش هید گردانیده بود و  

همین مقصد علم تکوینی و علم تکلیفی هر فرد موجودات عوالم امکانیه را در وجود اقدس    برای

ْي آنحضرت احصاء فرموده است که خبر داده است   ْینو  ُکلَّ ش  ْحص  تا که    2ِإماٍم ُمبین  اُه فيٍء أ 

در بیان آفرنیش و پیدایش هیچ موجودی اشتباه و خطا واقع نه شود و با همین مّلحظه آنحضرت  
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را خطاب امام مبین کرامت فرموده است که همه مردم بدانند که ایشانند امام المخلوقات از جانب 

 موجودات!!!کننده حقائق اند بیان خدای متعال و ایشان 

}بهرحال میزان حقانیت مذهب حق از فرمائشات ائمه معصومین علیهم الصلوة و السّلم اول 

 بیان افرینش و پیدایش موجودات عوالم امکانیه امده!{

یعنی هر مذهبی که بیان پیدایش موجودات عوالم و آفرینش موجودات عوالم امکانیه یعنی بیان  

مّلئکه و بنی جان و نوع انبیا و مرسلین و نوع بشر و غیره و غیره  پیدایش عالم و زمین > اسمان و 

معقول و برهانی دارد و بعد همان بیان معقول مطابقت داشته باشد با بیان منقول آن مذهب بدون  

شک و شبه آن مذهب حق است پس اگر یک مذهب بیان آفرینش عالم و موجودات عالم معقول  

 .و برهانی ندارد 

لی دارد و نقلی ندارد آن باطل است یا نقلی دارد اما بیان عقلی ندارد باطل است  یا صرف بیان عق

لذا همین طور هر مذهبی که در مقام بیان پیدایش عالم بیان غیر معقول دارد باطل است یا بیان  

 منقول خّلف عقل دارد باطل است!!! 

الم و موجودات پس صرف همان مذهب از در میان مذاهب عالم حق است که بیان پیدایش ع

 . عالم امکان معقول و منقول هر دو برهانی و مطابق عقل سلیم دارد حق است و بس

اش خّلف عقل و نقل است آن مذهب  لذا هر صاحب مذهب که در مقام پیدایش عالم عقیده

پس صاحبان همچنین مذهب هر قدر عبادت  ،باطل است و پیروان آن مذهب کلیة گمراه هستند

تمامی اعمال خیریه بجا بیاورند همه بی فائده و باطل است چنانچه خدای متعال  خدا بنمایند و  
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ْسّلم خود میفرماید که  ِه اْْلِ ین  ِعْند  اللَّ ل  ِمْنُه و  ُهو  ِفي   ِإنَّ الدِّ ْن ُیْقب  ل  ْسّلِم دینًا ف  ْیر  اْْلِ ِغ غ  ْبت  ْن ی  و  م 

ِة ِمن  اْلخاِسرین دین جزا و ثواب آن  متعال از عمل نمودن موافق اصول  آن دینی که خدای    1اَلِْخر 

خواهد داد آن صرف دین اسّلم است و بس نه دین دیگری و هر که سوای دین اسّلم بر دین دیگر  

عمل خواهد کرد برای او هیچ ثواب و جزا داده نخواهد شد تمامی اعمال آن شخص باطل و هدر  

شخص در عالم آخرت خاصر و خائب و    آن   خواهند رفت هیچ عملی از او قبول نخواهد شد و

موافق دستور مخلوق معذب خواهد شد که موافق دستور پروردگار خود عمل نه کرده است بلکه 

 . ناقص العقل عمل کرده است

و   از همان یک چیز  که  اگر خّلف حقیقت است پس آن یک چیزی است  پس عقیده مذهبی 

هدر میروند چنانچه واقعۀ عزازیل معلم الملکوت  عقیدۀ باطل تمامی عبادات و ریاضات باطل و  

بر این مطلب برهان قاطع و ثبوت ساطع است که آن لعین دشمن ایمان و دین صرف یک عقیدۀ  

باطل داشت که گفت آتش از خاک بهتر و افضل است و چون ماده خلقت من آتش است و مادۀ  

 . مخلقت آدم از خاک و گل است لذا من از آدم اعلی و افضل هست

لذا من هرگز مرتکب   ،ستا و چون تعظیم کردن فاضل مفضول را یک امر خّلف عقل و قبح عقل  

امر قبیح نخواهم شد و آدم را سجده تعظیمی نخواهم کرد پس برای همین یک عقیده باطل تمامی  

چه   و  بود  کرده  عبادت  را  متعال  خدای  سال  هزار  شش  ملکوت  عالم  در  که  طوالنی  عبادات 

باطل و هدر گردیدند و ملعون و رجیم ساحت  ریاضتهای شاق بود همه  ه در زمانۀ دراز کشیده 

 بارگاه قدس و جّلل حضرت حق و غیب مطلق شد!  
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زیرا که این عقیده از عقل ناقص خود اختراع کرده بود یعنی ابلیس بر خّلف دستور خّلق عالم 

هْ  ادَّ آء ِباْلم  ْشی  ُت اال  ْیئیَّ وِح و خّلق  صرف همین یک عقیده داشت که ش  ة و نه ِبالرُّ ْور   است نه ِبالصُّ

وِح است چنانکه در مقام  ِبالرُّ عالم در کتاب مجید دستور داده است که شیئّیت االشیاء صرف 

بیان کرده و  ایم پس همینخودش  مقام عقائد مذهبی یک عقیده خّلف دستور  طور هر که در 

ارد تمامی عبادات و ریاضات او هدر و  فرمایش خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السّلم د

 باطل هستند و خودش گمره و از اهل جهنم است مانند ابلیس! 

پس بعد از بیان این مقدمات برهانی حاال وقت رسید که مذاهب عالم که ادعا میکنند که صرف 

مذهب ما حق است در میزان حقانیت کشیده بشوند زیرا که بدون دالئل و براهین ادعای یک امر  

 نمودن محض مغالطه و اضّلل است! 

دانیم که  پس اول مذهب طبیعی و دهری است علمای این مذهب میگویند که چون ما نمی -1

اینکه یچ  نظر است و دیگر  یا حد  ایا یک وجود هست  زمین را خلق کرده است و آسمان 

بدیل  شود صرف ذرات آنها از یک حالت بحالت دیگر ت موجودی از این عالم فنا و معدوم نمی 

   .شوندمیشوند مثّل ذرات روشنائی شمع در هوا تبدیل میشوند فنا و معدوم نمی 

طور بوده است و خواهد بود از درخت تخم پیدا  پس عالم قدیم است همین  ، اندلذا قدیم

شود و از تخم درخت پیدا میشود و از حیوان و انسان نطفه پیدا میشود و از نطفه حیوان و  می

ماند خاک میشود و بعد از فنا شدن حیوان و انسان چیزی مستقل بالذات باقی نمیانسان پیدا  

لذا نه حشر  .در خاک و آب در آب قاطی میشود و آتش در آتش و هوا در هوا ممزوج میشود

 است و نه نشر و نه حساب است و نه کتاب!!!
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بقدر یک مثقال علم پس دلیل و برهان بطّلن این مذهب خیلی ساده و آشکار است که اگر کسی  

و عقل دارد خواهد فهمید که این مذهب بدیهی البطّلن است زیرا که قدیم آن وجود و شی را  

تبدل حادث نمی تغیر و  و  میگویند که در آن هیچ  باقی است  بر یک حالت  شود قدیم همیشه 

 موجودات این عالم در ظرف یکروز چند بار تغیر و تبدل حاصل میکنند.

توانیم کلیه معدوم بسازیم چنانچه شما خیال میکنید که  شان که هیچ شی را ما نمیو این عقیده ای

تبدیل   هوا  در  شمع  ذرات  نیست صرف  اینطور  گردید  آن معدوم  سوخته شد  گاه یک شمع  هر 

اند چنانچه هرگاه آن هوا را که در آن شمع سوخته شده است با هوای دیگر وزن میکنند  گردیده

آید از آن هوا که در آن شمع نه سوخته است  تر می ع سوخته است سنگینپس ن هوا که در آن شم

   .اندلذا تمام ذرات موجودات قدیم

-ایم لذا نمی پس جواب این مسئله این است که چونکه ما این ذرات موجودات را خلق نه کرده

خّلق عالم که ذرات این  اند لذا آن  توانیم که آنها را معدوم بسازیم زیرا که قوای ما و علم ما ناقص

عالم را خلق فرموده است آن میتواند که آنها را معدوم بگرداند زیرا که او سبحانه شدید القوی و  

تر است و علم او غیر متناهی است و  علیم است پس قوت و قدرت او از تمامی موجودات قوی

 هستیم! کامل است!! پس او که خالق است میتواند که فنا بکند نه ما که مخلوق 

ر اینکه چون شما عالم را قدیم میدانید پس آنوقت باید که خالق نداشته باشد زیرا که قدیم  گدی  -2

مخلوق کسی نیست آن خود بخود موجود است بر یک حالت بدون تغیر و تبدل پس آنوقت  

باید شما این امر را هم قبول کنید که بنائی است که بانی ندارد وجرمی است که جانی ندارد!! 
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این یک امر است که این را هیچ عالم و جاهل و صاحب عقل قبول ندارد مگر شخص  و  

 دیوانه!!! 

چنانچه حضرت امام مبین موالنا و سیدنا امیرالمومنین علیه الصلوة و السالم در جواب طبیعی و  

اٍن دهری فرموده ْیِر ج  ُد ُجرٌم ِبغ  ُو ُتْوج  اٍن ا  ب  ْیِر  ِبغ  آٌء  ِبن  ُد  ْل ُتْوج  « یعنی آبا بنائی بدون بانی یا  اند »ه 

 شود؟ کار یافت میجرمی بدون جنایت

نه آن خالق که شما   اما  بلی بلی خالق دارد  پس آنوقت طبیعی و دهری عاجز شده میگوید که 

اند و در دهان  میگوئید یعنی الله یا خدا= زیرا که الله یا خدا یک لفظ است که بشما تعلیم داده

 ظ هیچ مفهوم و معنی و مصداق ندارد بدون دلیل و برهان است!  اند این لفشما انداخته

اید یا پیغمبران بشما یاد زیرا که این لفظ را شما از کتاب آسمانی) که حقیقت ندارد( یاد گرفته

-اند یا از زبان عوام مردم یاد گرفتهاند که آن هم حقیقت ندارد ( یا بزرگان شما شما را یاد دادهداده

هر چهار طریق محض بی اساس و صرف خیال و قیاس است هیچکدام حقیقت ندرد    اید!!! و این 

 محض قیاس و وهم و گمان است لذا لفظ خدا یا الله هم حقیقت ندارد!

دانش و  کالج  در  مسئله  = یک شخص  چنانچه همین  بود  آمده  پیش  در  پیاله  در شهر  ما  سرای 

اُل پروفیسر   ْیذِدی  علم تاریخ مقرر شده آمد و در کّلس خود وقت  طبیعی و دهری المسمی به ِدْیِو

درس بشاگردان گفت که لفظ خدا و الله یک کلمه بی معنی و حقیقت است بیرون کنید این را از  

تان همه محصلین از هندو و مسلمان خندیدند آنوقت آن شخص همان دالئل خود بآنها بیان قلب

الستار روز دیگر در ساعت تفریح نزد ماها آمد  ند مانیر کّلس جناب عبد  که باال مذکور شده  کرد 
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و گفت که جناب پروفیسر تازه ما را دستور میدهند که در عالم خدا و الله نیست این لفظ هیچ  

 تان این را خارج کنید! حقیقت ندارد از قلوب 

آنوقت تمامی رفقاء بیک زبان گفتند که جناب موالنا مولوی صاحب چون اهل دیانت هستند لذا  

این کار بعهده و بر ذمۀ ایشان است که خدای خود را ثابت بنمایند که خدائی هست!! بنده گفتم  

بیارید جناب دیوی دیال را اینجا چنانچه آوردند و بعد از مّلقات تازه و تعارف به بنده اشاره نمودند  

را    ایم که جناب شما خداکه هان مولوی صاحب! بنده گفتم که جناب پروفیسر صاحب شنیده

قبول ندارید!! آیا این حرف راست است؟ ایشان با تبسم گفتند بلی بلی راست است گفتم دلیل و  

 برهان دارید یا بدون دلیل و برهان میگوئید؟

 پس همانطور منطق خود را که مذکور شده بیان کرد! 

ات آنوقت گفتم بسیار خوب حاال دقت کنید که چه عرض میکنم= ما در این عالم دو قسم مصنوع

داریم یکی صنعت دستهای خودمان مثّل همین میز و این بشقابهای شیرینی و میوه! و مصنوعات 

ایم مثّل اشجار و اثمار و گل و گلزار و غیره و این امر بدیهی است  دیگر که ما آنها را بوجود نیاورده

اعلی  که در مصنوعات ماها چهار علت وجود دارند اول علت مادی دوم علت صوری سوم علت ف

 . و چهارم علت غائی

پس علت مادی چوب این میز است و علت صوری شکل و صورت این میز است و علت فاعلی  

آن این میز  برای  یعنی نجار و علت غائی مقصدیست که  آن کسی است که او را ساخته است 

ساخته شده است یعنی جمع شدن رفقاء بر دور این میز و بر آن چیزهای خوردنی و نوشیدنی  

 ذاشتن و لذت بردن و کیف کردن است!گ
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آید که مصنوعات پس هرگاه در تمامی مصنوعات ما این هر چهار علت یافت میشوند پس الزم می

غیر ما هم این هر چهار علت داشته باشند چنانچه علت مادی شجر همان کنده درخت است و  

مان میوه علت صوری شجر همان شکل و صورت و هیکل درخت است و علت غائی شجر ه

   .دادن است که ما میخوریم

این قول   فاعلی چه چیز است اگر بگوئید که آن مصنوعات علت فاعلی ندارند پس  پس علت 

زیرا که هیچ   ، داللت خواهد کرد که قائل این قول از عقل و علم هیچ بهره ندارد فاقد العقل است

 ملزوم هستند!معلول بدون علت فاعلی محال معلول و علت فاعلی هر دو الزم و 

پس آنوقت گفت که خیر ما هم قائل هستیم که اشیای طبیعی و نیچرل هم علت فاعلی دارند اما  

نه آنکه شما میگوئید که الله و خدا علت فاعلی است پرسیدم پس آن چیست گفت خاصیت ماّده 

 است!  

م جایش کجا  آنوقت گفتم آیا ممکن است که ما او را نبینیم؟ گفت خیر رویت آن محال است گفت

است گفت در همان تخم نبات و تخم مرغ و در نطفه حیوان و انسان گفتم پس خالق و خدای  

 شما محدود و محصور است پس قدیم نشد!!! 

آنوقت متحیر گردید و تمامی رفقاء هندو مسلمان تبسم کردند! آنوقت پرسیدم آیا خالق شما عقل 

شد! گفتم این  داشت خالق نمی ر عقل و شعور نمیو شعور دارد یا خیر گفت چرا نداشته باشد! اگ 

 .  حرف شما صرف اثبات است ثبوت ندارد 



 

 

196 

 

گفت اثبات و ثبوت یعنی چه؟ گفتم این اصطّلح حکماء و فّلسفه است که هرگاه یک شخص  

میگوید که فّلن شخص علم کیمیا دارد وطّلی خالص درت میکند اما آن شخص ابدا علم کیمیا  

   .میکند صرف این شخص برای او این مطلب را ثابت میکند ندارد و نه طّل درست

یعنی ادعای ی بدون دلیل و برهان و همچنین حرف را محض برای گول زدن و در مغالطه انداختن  

شوند پس برای ساکت نمودن طرف مقابل میگویند که کلیة دروغ است البته  یا هرگاه عاجز می

دارند آنوقت آن کّلم کلیة راست و صحیح و درست  هرگاه اثبات و ثبوت هر دو با هم مطابقت  

 است! 

و عادت اهل زمانه همین است که بیشتر کّلمهای ایشان صرف اثبات است ثبوت ندارد ودیگران  

را یکنفر   او  آنکسی هست که  مثل  این مردم  مثال  نمیکنند  را مطالبه  ثبوت  ابدًا  میکنند  باور  هم 

برد و ن قدر فاقد الحواس هستی که گوش ترا آن کّلغ مسخره نمود و گفت که ای فّلنی تو چرا ای

تو نه فهمیدی آن احمق پرسید که کدام طرف برده است که بروم و گوش خودم را بیاورم گفت  

 راسته بسوی مغرب برده است پس دوید بسوی مغرب و گوش خود را در سر خود جستجو نکرد!!! 

پس حاال ما میخواهیم که ثبوت این    ،دارد بهرحال شما فرمودید که خاصیت ماده عقل و شعور  

پس این امر از مسلمیات و از بدیهیات است که هر  ندارد مطلب و مقصد را به بینیم که آیا دارد یا 

که عقل و شعور دارد از مضرات خود پرهیز و فرار میکند و مّلئمات خود را جل میکند مثّل همین  

   .یاء کم عقل و شعور میدانند حیوان خر و االغ که مردم او را از تمامی اش 

فرار   و  میزند  لکد  و  نخواهد رفت  هرگز  برید هرگز  به  داغ  یا آب  آتش  بسوی  را  او  اگر شما  اما 

پس این خاصیت ماده چه قسم عقل و شعور دارد که هرگاه ما تخم مرغ را در وقت ناشتۀ  میکند!
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و ابدًا یک حرکت جزئی  پس ا  ،بریم که برای خوردن آماده بنمائیمصبح بسوی آب جوشنده می

افتد یک ذره برابر هم حرکت  هم نشان نمیدهد که از دست ما در برود با هرگاه در آب جوشنده می

 کند که از آن آب داغ خارج بشود!! نمی

افتند و سوخته شده خاکستر میگردند اما برای و همین حال نطفه و حبوب است که در آتش می

 این حرف جناب شما صرف اثبات است اما ثبوت ندارد!!!نجات خود هیچ حرکت نمیکنند لذا 

  پس بهتر نیست که شما هم مثل ماها بیک خالقی و خدائی قائل بشوید که از تمامی این نقائص 

نظر تند نگاه کرد و بانگشت خود بسوی سرم  و عیوب منزه و مقدس باشد آنوقت بسوی بنده بیک  

شود خارج کرد بنده  اند که نمی خدا را داخل کرده  اشاره نموده گفت که در این کلۀ شما همچنان 

هم بّلتوقف بسوی سرش بانگشت خود اشاره نموده گفتم که از این کله شما هم چنان خدا را  

شود داخل کرد برین مکالمه ما تمامی پروفیسرها بصدای بلند خنده کردند  اند که نمی خارج کرده

 دانستیم واه واه واه این است علم!!!بودید اما ما نمیو گفتند واه مولوی صاحب شما رستم مخفی  
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 علت اختالف اقوال طبییعین و حکماء و فالسفه در مقام پیدائش عالم 

اند همه  این فرقه طبیعین و حکما و فّلسفه چون هر چه در مقام آفرینش موجودات عالم گفته

ت و از ترتیب ددن مقدمات  صرف از روی فکر و تخیل و تفکر و تصور و قیاسات مع الفارق اس 

منطقیه و هوای نفسانیه است لذا بهر سمت که قوة خیالیه و هوای نفسانیه ومقدمات منطقیه و  

 اند و میروند و هرچه میخواهند میگویند!!اندو میبرند رفتهقیاسات وهمیه ایشانرا برده

قابلیت و قوت  و چون هرکسی در فکر وتخیل وتوهم و تصور و قیاس یک استعداد خاص داردو  

اند هر شخص یک  انشاء علحده علحده دارد زیرا که همه بر یک فطرت و طبیعت خلق نه شده 

کله و دماغ علحده دارد از این جهت است که در اقوال و کّلم و علوم ایشان اختّلف کلی یافت  

میشود چنانچه همین در مقام خلقت عالم هر طبیعی و دهری و حکیم و فلسفی یک نوع دیگر  

-دانیم که این موجودات عالم چطور بوجود آمدهحرف زده است یکی گفته است که چون ما نمی

   .اند

لذا این عالم قدیم است و یکی گفته است که خاصیت ماده این انواع و اقسام مخلوقات را بوجود  

 آورده است و یکی گفته است که اول زمین و آب و خورشید بودند و هیچ نوعی از مخلوق بر روی

پس در یک زمان نامعلوم از سیارۀ باالئی یک قطره آب حیواة بر روی آب زمین چکیده    ،زمین نبوده

پس آن قطره از آب و خاک و حرارت خورشید را در خود جذب نموده و یک صورت برگ گردیده  

 ود آمد!  و بعد از آن برگ پروانه بوجود آمد و از پروانه پرنده و از پرنده حیوان و از حیوان انسان بوج
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علی هذالقیاس هر حکیم و فلسفی و نابغه اورپائی یک جور دیگر گفته است زیرا که اقوال و کّلم 

ایشان از یک مرکز و مصدر نیست که متفق و متحد باشد بهرحال در مقام بیان آفرینش عالم موافق  

 . حاال بیان میکنیمشان مختلف و نو بنو و تازه بتازه آمده که  عقل و علم ناقص و کسبی و تحصیلی

اند دسته حکماء قدیم و دسته حکماء جدید  و این فرقه حکماء و فّلسفه بر دو قسم منقسم شده

که )مردمان دهری و طبیعی میباشند اینها عقیدهدارند که عالم قدیم است( حکمای قدیم عقیده  

داشتند و قائل بودند بوجود واجب الوجود و قدیم مطلق علت فاعلی این عالم حدوث و حکمای  

الله یعنی چه و واجب الوجود یعنی  جدید که مردمان دهری و طبیعی میباشند اینها میگوند که  

 چه!!  

طور خواهد  هرچه هست خاصیت ماده است و این عالم قدیم است همین طور بوده است و همین 

بود از نطفه انسان و حیوان و از انسان و حیوان نطفه و از تخم درخت و از درخت تخم بیرون  

از فناء شدن بدن هر عنصر بدنی باصل شود و خواهد آمد و پیدا خواهد شد و بعد  آید و پیدا می می

لذا نهنشر است و    ،ماندخود رجوع میکند و بآن ملحق میشود و چیزی مستقل بالذات باقی نمی

است و نه قیامت و نه جزا هست و نه سزا و نه عذاب است و نه ثواب هرچه نه حشر و نه معاد  

 هست همین زندگانی دنیا است عالم دیگری نداریم!!!

آفرینش موجودات عالم حکمای قدیم گفتهپس در مقا بیان  الوجود  م  اند که چون ذات واجب 

منکل الوجوه بسیط و مجرد است و واحد مطلق است و این یک مسئله حکمت و فلسفه است که  

اِحُد  ْنُه ِاالَّ اْلو  ْصُدُر ع  اِحُد ال  ی  شود  یعنی ذاتیکه واحد و بسیط و مجرد مطلق است صادر نمی  .و  اْلو 
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ز آن مگر شی واحد یعنی شی واحد و مجرد و بسیط مطلق گویا در افعال خود مجبور است که  ا

   .تواند چیزهای دیگر و مختلفه را خودش تنها خلق بنمایدنمی

پس نیست این عقیده مگر از جهت یک قیاس فاسد که مبنی است بر مشاهده و تجربۀ خودشان  

سوختن کاری دیگری بکند گویا ایشان ذات قدیم را    تواند غیر از فعلمثّل میگویند که آتش نمی

 دانند نه فاعل باالختیار!!فاعل باالضطرار می

البته اگر میگفتند که ذات حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود و قادر مطلق فاعل باالختیار  

خلق   تنها  خودش  تقدیر  مقام  در  یعنی  الغیوبی  غیب  مقامات  در  را  مخلوقات  تمامی  و  است 

مقام ارادی  - 3مقام مشیتی  -2مقام علمی    - 1اید و فرموده است و آنها هفت مقام هستند  میفرم 

 مقام اجل معلق بحوادثات خارجیه  -7مقام اجل مقدر و   -6مقام قضائی  -5مقام تقدیری  -4

اما برای نگاه داشتن شؤنات الوهیت و وحدانیت کبرای خود را که از گرد تکثر حدوثی منزه و  

داشته باشد اسمای حسنی یعنی اوالی امور خویش را مامور و مقرر فرمود که در مقام مقدس  

تکثر حدوثی و شهودی عامل و شاغل باشند و تمامی وجودات تقدیریه راشکل و صورت مادی  

   .بدهند

االکرام   و  ذوالجّلل  فقال  است  فرموده  اخبار  بماها  خودش  اْلباِرُئ    چنانکه  اْلخاِلُق  ُه  اللَّ ُهو  

ر وِّ ها از این عوالم تکثر و حدوثی نیستند  نیعنی در مقامات هفتگانه غیب الغیوبی که آ  1اْلُمص 

نه کسی  متعال است  تنها خدای  باری و مصور موجودات خودش  پس در آن مقامات خالق و 
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دیگری اما در مقام تکثر و حدوثی و شهودی که خلقت ثانوی است همه را محول و مفوض فرموده  

لیای امور خویش که حضرات مخلوقات عالین چهارده معصومین علیهم السّلم میباشند  است باو

تا که دامن وحدانیت کبری و الوهیت عظمی از گرد کثرت و حدوثی منزه و مقدس بوده باشد  

ْسماُء اْلُحْسنی  عزوجلفقال  
 
ُه اْْل یعنی برای خلق ثانوی برای حضرت حق و غیب مطلق   1ل 

 د!!اسمای حسنی هستن 

لذا مصدر کثرت حضرات مخلوقات عالین اسمای حسنی هستند نه خدای متعال! آنوقت درست  

بود بهرحال این حکمای قدیم قائل بودند که صادر اول از ذات واجب الوجود صرف عقل اول  

بود و بس و چون در آن فرشته دو جهت پیدا شد یعنی جهت وجوب که از ذات واجب صادر شده 

حادث و مخلوق بوده پس از این فرشته ذوجهتین دو چیز صادر شده عقل دوم و جهت امکان که 

 و آسمان اول و همینطور عقول عشره و نه فلک بوجود آمدند! این قول حکمای یونان است!

ماده پس    - 3روح و    - 2خدا و    - 1سه چیز قدیم است    - 3اند که در اصل  و حکمای هند گفته

بود پس  از اینها مخلوقات را خلق میکند اما اگر ماده یا روح نمیخدا بر ماده و روح غلبه دارد پس  

شود! لذا  زیرا که از عدم محض چیزی خلق نمی  -بود که چیزی خلق میکرد خدا هم قادر نمی

برای خلق کردن خدا وجود ماده و روح الزم است پس در نزد این حکما خدا قادر مطلق نیست  

 ! بلکه قادر مقید است به ماده و روح!
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روح القدس یعنی خدا    -3پسر و    -2پدر و    -1و در نزد نصاری خالق این عالم سه چیز هستند  

و عیسی و جبرئیل زیرا که مجموعه این هر سه خدا است نه تنها خدا بهمین مّلحظه ایشانرا اهل  

 تثلیث میگویند!!!

ت چیزی خالق این  اما این عقیده از مذهب زردشتی ماخوذ معلوم میشود زیرا که در نزد آنها هف

ا قادر   ا ِمْزد  ُهْور  عالم هستند یعنی شش قوی هستند علحده علحده و مجموعه همه این شش قوی ا 

علی االطّلق و قادر مطلق یک خدا میباشد و چون مذهب زردتش از مذهب نصاری مقدم است  

 لذا خدای مرکب اول زردتشت درست کرده است و بعد از آن نصاری!

بعضی از اینها میگویند که خالق این جهان سه چیز هستند اول ماده حیواة و حکمای جدید پس 

اند و میگویند که آن چیزی است که در  کلوروفائل نامیده  chlorofileکه او را باصطّلح خود  

   .آید و دوم خورشید است و سوم آب استبرگهای سبز برنگ سبزی بنظر می

آب حیواة از کرۀ باالئی)زیرا که تمامی کروات آباد و  پس در زمان قدیم و نامعلوم یک قطره از آن  

سرسبزاند( بر سطح آب دریای زخار چکیده و از کمک حرارت خورشید ذّرات آب را جذب نمود 

و سرسبز و شاداب گردید مانند برگ سبزی پس آن برگ تازه ترقی نمود یک نوع کرمی شد و آن  

 نموده نوع انسان گردید!!  کرم ترقی نموده نوع حیوان شده و از حیوان ترقی

و ایشان خودشان میگویند که اگر کسی از ما سوال کند که آن ماده حیواة در آن کرۀ باالئی از کجا  

 توانیم جواب او را بدهیم!!! آمده بود پس ما نمی

و بعضی میگویند که خالق این جهان ذرات نوریه هستند که در زمان قدیم در فضای بی پایان  

پس میگویند که   ،اندنامیده  Nebulasتشر بودند و ایشان آن ذرات نوریه را نبوالز  عالم پهن و م
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تر میباشند و پیش از یک ملیان سال نبوالز بر محور خود آهسته  نبوالز از هوا هزار درجه لطیف

ایست که از زائل شدن حرارت گاز در وجود گاز حالت آهسته گردش میکردند و این یک مسئله

میشود و از اصول علم حرکت اجسام است که هر جسمی که در حالت حرکت است  انقباض پیدا  

 اگر در آن جسم متحرک حالت انقباض حادث شود پس حرکتش بسیار تند و خیلی سریع میشود! 

و این خورشید در ظرف یازده هزال سال باندازه یک میل منقبض و کوتاه میگردد و باین جهت این  

 تر بوده! تر و پهنسال یک میل بزرگ خورشدی قبل از یازده هزار  

تر خواهیم یافت بناًء علیه این خورشید ما طور هر قدر که سمت باال برویم آفتاب را بزرگ و همین 

بوده و چون آن  پیش از ملیان ملیان سال های گذشته در تمامی فضای عالم بشکل نبوالز پهن 

پیدا میشد و  شان زائل مینبوالز متحرک بودند کم کم حرارت  انقباض  شد حتی  در آن حالت 

اینکه منجمد شده شک الین خورشید را پیدا کردند و همین نبوالز اصل عالم و مادۀ جهان هستند  

و هرگاه حرکت و گردش آنها از زوال حرارت و انقباض تند و تیزتر شده پس یک حلقه ماده ارضی 

 پس ماه بوجود آمد!!!  از آنها جدا شد و زمین گردید!!! و چون حلقه دوم جدا شد

این  و همین او را توس و غیره بوجود آمدند! و  ْل و نیچون و  طور مشتری و عطاردو مریخ و ُزح 

طور روز بروز کوتاه و کمتر و کم نور خواهد شد حتی آنکه یک روزی کلیة بی نور  خورشید همین

تر خواهد شد چنانچه  خواهد گردید اما حرارتش بحال خودش باقی خواهد ماند بلکه تیز و تند

و این    اَلن هم خیلی از آفتابهای بی نور در فضای عالم به تندی و بسرعت تمام در گردش هستند 

امر از مسلمیات است که چون دو جسم متحرک با هم مصادف میشوند در میان آنها حرارت پیدا  

  .میشود
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آفتاب دیگری بر میخورد    چنانچه وقتیکه آفتاب ما بی نور خواهد شد و در حالت تحرک خودش با

آفتاب خواهند   بشکل  اولی  بهمان اصول  بعد  و  شد  آفتاب روشن خواهند  این  از  نبوالز  آنوقت 

 گردید!!! 

طور آفتابهای بی نور و با نور خواهند شد )و همین حالت تغیر و تبدل را اهل هند پرلو  پس همین

عالم چنانکه بوده است خواهد بود  و مهاپرلو میگویند یعنی قیامت صغری و قیامت کبری( و این  

یعنی قدیم است و هیچ قوة قاهره بر باالی خود ندارد که این عالم را فنا کند! لذا در نزد ایشان نه  

خدا است و نه معاد و نه نشر و حشر و نه حساب نه کتاب و نه عذاب است و نه ثواب هرچه 

 هست همین زندگانی دنیاوی است و بس!!!  

از کجا است تا بکجا! الله اکبر این قوة واهمه انسانی چه چیزهای نوبر و عتیق خلق  ببین تفاوت ره  

 میکند!!

بدیهی است که این بیان آفرینش موجودات عالم تماما مبنی است بر اساس قیاسهای مع الفارق 

و مقدمات فاِسد قوت واهمه و متخیله کله فاسد لذا بهر سمت که قوت متخیله و قوت واهمه  

افتد و چه درست و صحیح  اندازد بدون تامل میبرد میرود و در هر گودال مهلک میا میفلسفی ر

اِحٍد و  ِلْلُجُنْوِن ُفُنْوٌن   ِرْیٍق و  لی ط  ْجِرُي ع  ْلُعْقُل ی  عقول سلیمه بر یک راه راست  است این فرمایش ا 

 های مختلفه میروند!میروند اما عقول فاسده و مجنون بر راه 

چراغ دارد و کورانه میرود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش بصاحبان علم و عقل سلیم  چندین  

ترین موانع از تحصیل و فطرت مستقیم و ارباب سیر و تواریخ پنهان و مخف ینیست که بزرگ 

اصل علم توحید و تجرید ذاِت اقدس حضرت حق و غیب مطلق سلطنت و دولت بنی امیه و بنی  
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و تدابیر و اعمال آنها خواهند بود که بر ضد علوم و مذهب ائمه معصومین اوصیای  اند  العباس بوده

حضرت خاتم االنبیای و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم قضاة متکلمین از جانب خود  

 ؛  معین و مقرر نموده بودند

درم را ترغیب  و علوم و حکمت و فلسفه اهل یونان را آوردند و در میان اهل اسّلم رواج دادند و  

و تحریص کردند برای خواند آن علوم و حکمت و فلسفه اهل یونان و ماموریت دولتی بدست آن  

کسانی میدادند که علم و حکمت و فلسفه یونانی را میدانست و بعد مجبور کردند مردم را که علم  

هم از آنها    دین را از همن معلمین و قضاة تحصیل بنمایند نه از امام روافض و در مقام عبادت 

تا که کلیة علوم و حکمت ربانی و لدنی ائمه طاهرین و شئونات و مرتبه و مقام   بنمایند  اقتداء 

اولیای امور حضرت حق و غیب مطلق علیهم الصلوة و السّلم کلیة مخفی و پنهان بوده باشد و 

که مستحق    نکنددر قلوب مردم هیچ وهم و گمان و فکر و خیال وتصور پیدا نه شود و خطور هم 

منازع   بدون  آنها همیشه  سلطنت  و  خّلفت  و  میباشند!  ایشان  دولت  و  سلطنت  و  خّلفت  این 

 مخصوص بآن خانواده بوده باشد!!

چنانچه منصور دوانیقی امر و فرمان داده بود که هرکسی که تحصیل علوم در نزد امام جعفر صادق  

 زد و اال مجازات خواهد شد!!! پردامیکند باید یک اشرفی و دینار بدولت بطریق جزیه به

و هر که در نزد امام ابوحنیفه برای تحصیل علم و حکمت و دیانت میرود و یا خواهد رفت باید  

یک دینار و اشرفی از خزانه دولتی بگیرد و خواهد گرفت زیر که قاضی القضاة ما بنی العباس امام 

 ابوحنیفه میباشند نه جعفر بن محمد!!! 
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ابیطالب علیه السّلم مجبور شد که  پس روزی یکی از ش  بن  یعیان حضرت امیرالمومنین علی 

مسئله دینی را از حضرت امام جعفرن الصادق علیه السّلم بپرسد اما مفلس و بیچاره بود چیزی 

در   ناگهان در همان حالت  بکند  میکرد که چکار  منزل نشسته فکر  نداشت متفکر و متحیر در 

چاره کارت سهل است اول در نزد ابوحنیفه برو و مسئله خود را   ئیفکرش آمد که چرا متحیر شده

پس    ،پردازد بپرس و از دولت یکدینار بگیر و بعد همان دینار و اشرفی را بطریق جزیه بدولت به

 . آزاد نه در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السّلم برو مسئله را از ایشان بپرس 

از خانه خود رفته بود که بغتة در فکرش آمد که اگر در  چنانچه بهمین خیال برخاست و چند قدم 

این وقت در محضر ابوحنیفه نود و نه نفر خواهند بود و من هم در زمرۀ آنها داخل خواهم شد  

پس باعث ازدیاد جمعیت    ،آنوقت عدد آنها از حضور من و وجود من کامل صد تا خواهد شد 

ایشان من خواهم شد که خدا راضی نیست که جمعیت مخالفان دین حضرت خاتم االنبیاء و  

سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم زیاد بشود و قوت بگیرد پس فوری از همانجا برگشت  

   . و در منزل آمده در را بست و متکف رنشست که بغتًة و ناگهان دق الباب شد

در را باز کرد از جمال بیمثال حضرت امام جعفرن الصادق چشمش روشن و منور گردید    چون

دست و پای مبارک امام خود را بوسید و عرض نمود سیدی و موالئی فدایت شوم چه فرمایش 

احوال   و  فرمودند  بیان  را  او  مسئله  اول  السّلم  و  الصلوة  علیه  امام  حضرت  آرم  بجا  که  دارید 

بر وقت تو راه رفته بودی والدۀ تو هم از خانه  پرسیدند و  اش رفتن فرمودند که همان مقدار که 

 بیرون رفته بود و بعد مراجعت نمود!
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این مرد مومن متحیر شد و هرگاه مادرش آمد او را قسم داده پرسید که راست بگو چیزیکه من از  

این شخص  پرسم آن زن مخالف مذهب جعفری بود گفت بپرس راست خواهم گفت پس تو می

باو نقل نمود پس همینکه آن زن کّلم امام را شنید بدنش    ،مومن حرفهای امام علیه السّلم را 

زیرا که غیر    ،لرزیدن گرفت و گفت امام تو راست گفته است حاال من هم در دین تو داخل میشوم

م بر  از خدای متعال هیچ کس از این راز من واقف نبوده است الریب امام جعفر ابن محمد اما

 حق است! 

بلی قصۀ من این بوده که در آن زمان که پدرت مرا تازه گرفته بود من با غّلم سیاهی خیلی مائل 

بودم که در شبی وقتیکه همه در خواب بودند بر خواستم و چند گام در طلب آن غّلم از خانه  

حرام بروم فوری    بیرون رفته بودم که در قلب من القاء گردید که چون حّلل موجود است چرا دنبال

از همانجا برگشتم و در همان شب از پدرت نطفۀ تو قرار گرفت و تو از آن نطفه بوجود آمدی و  

لذا هر آئینه امام تو بر حق است که از    ، دانداین سر مخفی را سوای خدای متعال هیچکس نمی

یش شاهد و شهید  این راز مکنون واقف است زیرا که امام زمانه بر تمامی اقوال و اعمال امت خو

است!!! الله اکبر الله اکبر و لله الحمد علی ما هدانا الی صراط مستقیم الموصل الی جنات النعیم  

 بطفیل محمد و آله المعصومین!

و بالخصوص خلیفه مامون بسیار جد و جهد نمود که علم و حکمت حضرات انبیا و مرسلین و  

ارد که کتب حکما و فّلسفۀ یونان را آورد و آنها را در  ائمه طاهرین علیهم السّلم را کلیة از بین برد 

زبان عرب ترجمه نموده در میان اهل اسّلم رواج داد این جهت بود که مردم در مقام عقائد مذهبی  

فرما بر  را  یونان  حکمای  اقوال  و  گردیدند  مشرب  اوصیای  ییونانی  معصومین  ائمه  شات 



 

 

208 

 

ق و ترجیح میدادند و آیات قرآنیه و فرقانیه را موافق  سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم تفو

حتی اینکه حاال هم بیشتر اهل اسّلم اقوال    ،نمودندتخیّلت حکمای یونان تاویل و تفسیر می

آنها را ترجیح میدهند و ظنیات و تخیّلت و توهمات و قیاسات فاسده و مع الفارق آنها را علم و  

ر میخوانند و خود را حکیم میدانند و آیه کریمه و من یؤت  حکمت و معرفت نامیده با کمال افتخا

  ؛ الحکمة فقد اوتئ خیرا کثیرا 

را علم و حکمت داده شده او را خیر کثیر داده شده صرف حکمت یونان تاویل و  ه  یعنی هر ک

اند و حال آنکه در احادیث بیان آمده است که مقصود از این حکمت علم و  تفسیر میکنند و کرده

توحید حضرت حق و غیب مطلق و علم و معرفت نبوت و علم و معرفت امامت و خّلفت  معرفت  

است نه حکمت یونان و علم معاد است و ایمان آوردن به جنت و جهنم جسمانی و مادی است  

 نه فلسفه یونان !!!

زیرا که حکمت و فلسفۀ یونان بر خّلف تعلیم قرآن کریم و فرقان عظیم است= چنانچه حکمت  

ُدْوُم یعنی هرگاه یک درد و عذاب دائمی باشد پس آن درد و    یونان ِة ال  ی  ِبْیع  ْسُر الطَّ این است که ق 

لذا عذاب جهنم چون دائمی خواهد   ،شود آن مانند طبیعت و ذاتی میگردد عذاب محسوس نمی

 بود لذا محسوس نخواهد شد! 
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میفرماید   متعال  خدای  آنکه  حال  ُذوُقوا  و  ِلی  ها  ْیر  غ  ُجُلودًا  ْلناُهْم  دَّ ب  ُجُلوُدُهْم  ْت  ِضج  ن  ما  ُکلَّ

ذاب ما همانرا    1اْلع  یعنی هرگاه پوست اهل جهنم سوخته شده خاکستر خواهد گردید فوری 

 پوست تازه خواهیم گردانید تا که تازه بتازه ذائقه عذاب را بچشند! 

ه و حکمت یونان میگوید که بعد از این عالم مادی عالم روحانی خواهد بود نه جسمانی و فلسف

لذا معاد هم روحانی خواهد بود نه جسمانی و ثواب و عذاب یعنی جنت و جهنم آن عالم صرف 

ثواب  الهیه  علوم  و  معارف  در  یعنی  فاضله  ملکاِت  در  تدبر  باشد پس  اگر  بود  روحانی خواهد 

 و تدبر و تفکر در ملکات ردیه و علوم خبیثه عذاب و جهنم خواهد بود  خواهد بود و جنت

نه حور و قصور و انهار و اشجار زیرا که آن عالم ملکوت است جای ذکر و فکر است مانند مّلئکه 

نه عالم مادی و نفسانی و شهوانی پس متالهین اهل جنت خواهند بود و مشرکین و جهال اهل  

 جهنم خواهند بود!!!

ُهْم و     -ی متعال خالق عالم میفرمایدو خدا بُّ ِعیٍم فاِکِهین  ِبما آتاُهْم ر  اٍت و  ن  نَّ ِقین  ِفي ج  ِإنَّ اْلُمتَّ

قا ِحیْ و  ذاب  اْلج  ُهْم ع  بُّ ُبوا ه  ِم  ُهْم ر  ُلوُکُلوا و  اْشر  ْعم  ت  ُکْنُتْم  لی  ن   نیئًا ِبما  ِکئین  ع  ْصُفوف    ُمتَّ ٍة و   ُسُرٍر م 

ْجناُهْم ِبُحوٍر   وَّ ْتناُهْم ِمْن  ِعْیٍن  ز  ل  أ  ُهْم و  ما  ت  یَّ ِبِهْم ُذرِّ ْقنا  ْلح  ُتُهْم ِبإیماٍن أ  یَّ ْتُهْم ُذرِّ ع  ب  ُنوا و  اتَّ ذین  آم  و  الَّ

ْي  ِلِهْم ِمْن ش  م  ب  ر  ٍء  ع  س  ْمد  ِهْیٌن  ُکلُّ اْمِرٍئ ِبما ک  ُهون  ْدناُهْم ِبفاِکه  و  أ  ْشت  ا ی  ْحٍم ِممَّ ُعون  فیها    ٍة و  ل  ناز  ت  ی 

ْأس  ْأثیْ ک  ْغٌو فیها و  ال ت  ُهْم   م   ًا ال ل  ْیِهْم ِغْلماٌن ل  ل  ُطوُف ع  ْکُنْو و  ی  ُهْم ُلْؤُلٌؤ م  نَّ أ  ْعُض   ٌن   ک  ل  ب  ْقب  أ  لی و     ُهْم ع 
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لُ  ساء  ت  ْعٍض ی  ا ُکنَّ   ُؤن   ب  بْ قاُلوا ِإنَّ ْهِلنا ُمْشِفقیْ   ُل فيا ق  ل    ن   أ  ُه ع  نَّ اللَّ م  ُم ف  ذاب  السَّ قانا ع  ا ِمْن  ْوِم  ْینا و  و  ا ُکنَّ ِإنَّ

حیم رُّ الرَّ ُه ُهو  اْلب  ْدُعوُه ِإنَّ ْبُل ن    1ق 

هر آئینه متقین خواهند بود در جنات و نعمات و خواهند گرفت بخوشحالی و سرور هر چه را که 

و مّلئکه عطا خواهد   از عذاب جهنم  ایشانرا  داد  نجات خواهد  و  پروردگارشان  بایشان  فرمود 

ا در جزای اعمال ِریَّ ا مَّ ِنیًّ تان و متکا خواهند کرد بر  خواهند گفت بایشان که بخورند و بنوشند ه 

تختهای مرصع جواهرنگار در صف گذاشته شده مقابل یکی دیگری و تزویج خواهیم کرد برای  

اند بآنها البته خواهیم  اند و ذریات آنها هم پیروی کردهلعین را و کسانیکه ایمان آوردهایشان حورا 

داد بایشان ذریات آنها را تا که بوده باشند در همان منازل و قصور ایشان ذریات ایشان اگرچه عمل 

آنها    ذریات مثل آبای آنها نبوده است و با وجود این ما هرگز کسر نخواهیم کرد در اعمال آبای

های گوناگون  اگرچه هرکسی باعمال خود مرهون است و کمک خواهیم کرد در غذای ایشان با میوه

و رنگارنگ و با گوشتهای انواع و اقسام از قسم گوشت بقر و گوسفند و غنم و لحم طیور و گوشت  

از    ماهی و غیره و غیره و با هر چه که آنها میل خواهند داشت و خواهند نوشید کاسهای شربت

دست یکی دیگری و جامهای شراب که در آن شراب هیچ خرابی نخواهد بود و طواف خواهند  

کرد بر ایشان غلمان صاحب حسن و جمال با کاسهای شربتهای گوناگون خوشگوار و بوقلمون و  

اند که بر آن هیچ گرد و غبار و تغییر رنگ نخواهد بود پس در  حسن و جمال مانند مروارید مکنون

ال عیش و سرور بعضی از بعضی حرف خواهند زد و خواهند گفت که ما در عالم دنیا همان ح

ترسیدیم و متفکر بودیم که آیا حال اینها در آن عالم  پیش از این برای اهل و عیال خود خیلی می
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بینید که خدای منان بر ما منت گذاشت که همه آنها را همره با نجات چه خواهد بود پس حاال می

کننده  عذاب جهنم البته ما قبل از این میگفتیم که پروردگار ما صاحب احسان و بسیار رحمداد از  

 است! 

پس هر صاحب عقل و هوش باید تصدیق بنماید که جنت جسمانی و مادی است نه روحانی و  

ملکوتی زیرا که خود خالق جنت فروده است که جنت من مادی و جسمانی است نه روحانی زیرا  

ت انواع و اقسام شربتها هستند برای نوشیدن و انواع و اقسام گوشت و لحوم و انواع  که در آن جن 

ها هستند برای خوردن و تمامی آنها شباهت تامه دارند با نوشیدنیهای دنیاوی و با و اقسام میوه

لذا آن جنت که خّلق عالم برای مومنین خلق فرموده است جسمانی و مادی    ،خوردنیهای دنیاوی

روحانی و ملکوتی پس برای همین عقیده فاسد که جنت روحانی است حضرت عیسی است نه  

فرموده خود  بحواریین  السّلم  علیه  مریم  مستقیما بن  که  را  فرقه صدوقیان  این  بگذارید  که  اند 

   . بجهنم بروند که نه قائل بوجود مّلئکه هستند و نه قائل به وجود جنت جسمانی

ین است که خدای متعال جنت را بر اینها حرام کرده است اینها را  اند به جنت روحانی ابلکه قائل

از   از خدمت مّلئکه و  اینها  تا  انداخت  آتش جهنم خواهد  و کتاب مستقیما در  بدون حساب 

 نعمات جنت کلیًة محروم بمانند! )مّلحظه بفرمایند انجیل برنابا در بیان جنت( 
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انبیا و اوصیاء علیهم الصلوة و  بیان آفرینش عالم از لسان صداقت بیان حضرات  

 السالم 

ِه    الحدیث  (  1 ُسوِل اللَّ ل  ُقْلُت ِلر  وَّ ْي   أ  ُه ش  ق  ل  اِبُر خ  ا ج  ك  ی  ِبیِّ ال  ُنوُر ن  ق  ا ُهو  ف  ی م  ال  ع  ُه ت  ق  اللَّ ل  ٍء خ 

ق   م  ْیِه ِفي  د  ی  ْین   ب  ُه  ام  ق  أ  ُثمَّ  ْیٍر  ِمْنُه ُکلَّ خ  ق   ل  ُثمَّ خ  ُه  هُ اللَّ اللَّ اء   ا ش  م  اْلُقْرِب  ق     اِم  ل  خ  ف  امًا  ْقس  أ  ُه  ل  ع  ُثمَّ ج 

ام  اْلقِ  ق  ة  اْلُکْرِسيِّ ِمْن ِقْسٍم و  أ  ن  ز  ْرِش و  خ  ة  اْلع  ل  م  ْرش  ِمْن ِقْسٍم و  اْلُکْرِسيَّ ِمْن ِقْسٍم و  ح  اِبع   اْلع  ْسم  الرَّ

ُه ُثمَّ ج   اء  اللَّ ا ش  اِم اْلُحبِّ م  ق  ة  ِمْن  ِفي م  نَّ ْوح  ِمْن ِقْسٍم و  اْلج  ِمْن ِقْسٍم و  اللَّ م   ل  ق  اْلق  ل  خ  امًا ف  ْقس  ُه أ  ل  ع 

ِئک   ّل  ق  اْلم  ل  خ  اًء ف  ْجز  ُه أ  ل  ع  ُه ُثمَّ ج  اء  اللَّ ا ش  ْوِف م  اِم اْلخ  ق  اِبع  ِفي م  ام  اْلِقْسم  الرَّ ق  ة  ِمْن ُجْزٍء و   ِقْسٍم و  أ 

ْمس  ِمْن ُجْزءٍ  اًء  الشَّ ْجز  ُه أ  ل  ع  ُه ُثمَّ ج  اء  اللَّ ا ش  اِء م  ج  اِم الرَّ ق  اِبع  ِفي م  ام  اْلِقْسم  الرَّ ق  ر  ِمْن ُجْزٍء و  أ  م   و  اْلق 

ام  الْ  ق  ْوِفیق  ِمْن ُجْزٍء و  أ  ة  و  التَّ ْقل  ِمْن ُجْزٍء و  اْلِعْلم  و  اْلِحْلم  ِمْن ُجْزٍء و  اْلِعْصم  ق  اْلع  ل  خ  اِبع  ِقْسم  ف   الرَّ

ْت ِمنْ  ر  ط  وُر و  ق  ِلك  النُّ ح  ذ  ش  ر  ِة ف  ْیب  ْیِن اْله  ْیِه ِبع  ر  ِإل  ظ  ُه ُثمَّ ن  اء  اللَّ ا ش  اِء م  ی  اِم اْلح  ق  ٌة  ِفي م  ع  ْرب  ْلٍف و  أ  ُة أ  ُه ِمائ 

ُس  ِبيٍّ و  ر  ٍة ُروح  ن  ْطر  ُه ِمْن ُکلِّ ق  ق  اللَّ ل  خ  ٍة ف  ْطر  ْلف  ق  ُه  و  ِعْشُرون  أ  ق  اللَّ ل  خ  اِء ف  ْنِبی 
 
اُح اْْل ْرو  ْت أ  س  فَّ ن  وٍل ُثمَّ ت 

اِء و   ْوِلی 
 
اح  اْْل ْرو  ا أ  اِسه  ْنف  اِلِحین  ِمْن أ  اِء و  الصَّ د  ه   1!  الشُّ

حضرت جابر بن عبدالله انصاری رض میگوید سوال نمودم از حضرت خاتم االنبیاء صلی الله 

رمائید اول مخلوق خّلق عالم چه بوده ارشاد فرمودند آنحضرت  علیه و آله و سلم یا رسول الله بف

نور نبی تو بود ای جابر خلق فرمود او را خّلق عالم اول و بعد از آن هر خیر و خوبی را از ان نور  

   .خلق نمود
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پس نگاه داشت او را در پیش روی خود در مقام قرب هر قدر که خواست و بعد از آن تقسیم نمود  

فرمود عرش اعظم را از یک قسمت و کرسی را از یک قسمت و حامّلن عرش و    او را پس خلق

که   قدر  مقام محبت هر  در  را  داشت قسمت چهارم  نگاه  از یک قسمت پس  را  خازنان کرسی 

   .خواست و بعد از آن تقسیم فرمود او را 

ه  پس خلق فرمود قلم را از یک قسمت و لوح را از یک قسمت و جنت را از یک قسمت و نگا

داشت قسمت چهارم را در مقام خوف هر قدر که خواست و بعد از آن تجزیه نمود او را پس خلق  

فرمود مّلئکه را از یک جزء و شمس را از یک جزء و قمر را از یک جزء و نگاه داشت قسمت  

   . رابع را در مقام رجاء هر قدر که خواست و بعد از آن مجزی نمود او را 

از یک جزء و علم و حلم را از یک جزء و عصمت و توفیق را از یک جزء  پس خلق فرمود عقل را 

و نگاه داشت قسمت رابع را در مقام حیاء هرقدر که خواست و بعد از آن نگاه کرد بر آن نور مقدس 

بنظر هیبت پس متاثر شد آن اقدس از هیبت و حیاء حتی اینکه عرق کرد و مترشح شدند از آن  

پس خلق فرمود از هر قطرۀ از آن قطرات    ،هار هزار قطرات نورانینور اقدس صد و بیست و چ 

نوریه روح نبی و رسول را پس تنفس نمودند ارواح انبیاء و مرسلین علیهم الصلوة و السّلم پس 

 .خلق فرمود از آن انفاس انبیا و مرسلین ارواح اولیاء و ارواح شهداء و ارواح صالحین را 

ی    (2 و  اِبِر بْ   الحدیث ر  ِزید  اْلُجْعِفيج  ال     ِن ی  ُم ق  ّل  ْیِه السَّ ل  اِقِر ع  ِن اْلب  ال     –ع  ُه و  ال     ق  ان  اللَّ اِبُر ک  ا ج  ی 

ْي  ق  ش  ل  دًا ص و  خ  مَّ ق  ُمح  ل  ْن خ  ُه أ  ق  ل  ْلٍق خ  أ  ِمْن خ  د  ا اْبت  ُل م  وَّ أ  ْجُهول  ف  ْعُلوم  و  ال  م  ْیُرُه و  ال  م  ْهل  ء  غ  ا أ  ن 

ْیِت  ْرض  و  ال  اْلب  اء  و  ال  أ  م  ْیُث ال  س  ْیِه ح  د  ْین  ی  اء  ب  ْضر  ًة خ  ِظلَّ ا أ  ن  ف  ْوق  أ  ِتِه ف  م  ظ  ُه ِمْن ُنوِرِه و  ع  ع  ان  و      م  ک  م 

ْمِس ِمن  ال اِع الشَّ ُشع  ا ک  ن  بِّ ا ِمْن ُنوِر ر  ْفِصُل ُنوُرن  ر  ی  م  ْمس  و  ال  ق  ار  و  ال  ش  ه  ْیل  و  ال  ن  ُح  ال  ل  بِّ ْمِس ُنس  شَّ
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قَّ ِعب   ْعُبُدُه ح  ُدُه و  ن  ْحم  ُسُه و  ن  دِّ ی و  ُنق  ال  ع  ه  ت  ِه  اللَّ ا ِللَّ د  ِتِه ُثمَّ ب  ی    اد  ال  ع  ُه   عزوجلت  ق  ل  خ  ان  ف  ک  ْخُلق  اْلم  ْن ی  أ 

ُسوُل  ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ اِن ال  ِإل  ک  ی اْلم  ل  ب  ع  ت  هِ   و  ک  ِليٌّ أ    اللَّ ْرُتُه  ع  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و 

ب   ت  ک  اِت ف  او  م  ُه السَّ ق  اللَّ ل  ِلك  ُثمَّ خ  ْرِش ِمْثل  ذ  اِت اْلع  اِدق  ی ُسر  ل  ب  ع  ت  ک  ْرش  ف  ُه اْلع  ق  اللَّ ل  ی  ُثمَّ خ  ل   ع 

نَّ  اْلج  ق   ل  خ  ُثمَّ  ِلك   ذ  ِمْثل   ا  اِفه  ْطر  النَّ أ  و   ْیِه ة   ل  ع  ب   ت  ک  ف  ق  م  ار   ل  خ  ُثمَّ  ِلك   ذ  ِمْثل   ُهُم    ا  ن  ْسک  أ  و   ة   ِئک  ّل  اْلم 

اء  ُثمَّ  م  ی  السَّ اء  ر  ِليٍّ  ت  ِة و  ِلع  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ ِة و  ِلُمح  ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اق  ل  ْیِهُم اْلِمیث  ل  ذ  ع  خ  ی و  أ  ال  ع  ُه ت  ُهُم اللَّ ع  ل 

ال   اِئُص  ِباْلو  ر  ْت ف  ب  ر  اْضط  ِة ف  ُذوا ِبا  ی  ّل  ْنُهْم ف  ب  ع  ج  ِة و  اْحت  ِئک  ّل  ی اْلم  ل  ُه ع  ِخط  اللَّ س  ِة ف  ِئک  ّل  ْرِش  اْلم  ْلع 

ِضي    ر  ا ف  ض  ُه الرِّ ُلون  ْسأ  ْیِهْم و  ی  ل  ذ  ع  خ  ا أ  ون  ِبم  ِطِه و  ُیِقرُّ خ  ه  ِمْن س  ِجیُرون  اللَّ ْست  ْبع  ِسِنین  ی  ْعد   س  ْنُهْم ب  ع 

ْفِسِه و  اْخت   ِلن  ُهْم  صَّ اء  و  اْخت  م  اِر السَّ ْقر  ِلك  اْْلِ ُهْم ِبذ  ن  ْسک  ِلك  و  أ  وا ِبذ  رُّ ق  ا أ  ُه م  ر  اللَّ م  ِتِه ُثمَّ أ  اد  ِلِعب  ُهْم  ار 

ح   بِّ ْن ُتس  ا أ  ن  ار  ْنو  ی أ  ال  ع  ُحوا ت  بَّ س  ْت ف  ح  بَّ س  ه    ف  ُحون  اللَّ بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ا د  ا م  اِرن  ْنو  ْسِبیُح أ  ْو ال  ت  ا و  ل  ْسِبیِحن  ِبت 

ُه ُثمَّ ِإنَّ   ُسون  دِّ ْیف  ُیق  ه   و  ال  ک  ق  الْ   اللَّ ل  هخ  ه  ِإالَّ اللَّ ْیِه ال  ِإل  ل  ب  ع  ت  ک  اء  ف  و  ِمیُر   ه  ِليٌّ أ  ِه ع  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُمح 

الْ  ذ   خ  أ  و   اء   و  اْله  ُهُم  ن  ْسک  أ  و   اْلِجنَّ  ُه  اللَّ ق   ل  خ  ُثمَّ  ْرُتُه  ص  ن  و   ْدُتُه  یَّ أ  ِبِه  ُه  ِصیُّ و  ِمْنُهْم اْلُمْؤِمِنین   اق   هُ   ِمیث    ل 

ِبیَّ  ُبو د  ِمْنُهْم ِبالرُّ ح  رَّ و  ج  ق  ْن أ  ِلك  م  رَّ ِمْنُهْم ِبذ  ق  أ  ِة ف  ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو  ِة و  ِلع  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ د   ِة و  ِلُمح  ح  ْن ج   م 

ر  اللَّ  م  ْیِه ُثمَّ أ  ار  ِإل  ا ص  ِة و  م  او  ق  ُه ِبالشَّ ُخِتم  ل  ُه ف  ُه اللَّ ن  ع  د  ِإْبِلیُس ل  ح  ْن ج  ُل م  وَّ أ  ح  ف  بِّ ْن ُتس  ا أ  ن  ار  ْنو  ی أ  ال  ع  ُه ت 

 
 
ُه اْْل ق  اللَّ ل  ه  ُثمَّ خ  ُحون  اللَّ بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ا د  ِلك  م  ْو ال  ذ  ا و  ل  ْسِبیِحن  ُحوا  ِبت  بَّ س  ْت ف  ح  بَّ س  ب   ف  ت  ک  ْرض  ف 

ِليٌّ  ِه ع  ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ ا ال  ِإل  اِفه  ْطر  ی أ  ل  ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  ع  لِ   و     أ  ِبذ  ْرُتُه ف  ْدُتُه و  ن ص  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ك   و 

م   ِت السَّ ام  اِبُر ق  ا ج  اُه ی  وَّ س  ْرِض ف 
 
ِدیِم اْْل م  ع ِمْن أ  ی آد  ال  ع  ُه ت  ق  اللَّ ل  ْرُض ُثمَّ خ 

 
ِت اْْل ت  ب  ٍد و  ث  م  ْیِر ع  اُت ِبغ  و 

خ  ِفیِه ِمْن ُروِحِه ُثمَّ  ف  ةِ و  ن  ُبوَّ ٍد ص ِبالنُّ مَّ ِة و  ِلُمح  ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اق  ل  ْیِهُم اْلِمیث  ل  ذ  ع  أ خ  ُه ِمْن ُصْلِبِه ف  ت  یَّ ج  ُذرِّ ْخر     أ 

ِة   ی  ال  ِليٍّ ع ِباْلو  رف  و  ِلع  ق  ْن أ  رَّ ِمْنُهْم م  ق  ا  أ  ِلك  ُثمَّ ق  رَّ ِبذ  ق  ْن أ  ل  م  وَّ ا أ  ُکنَّ د  ف  ح  ْن ج  د  م  ح  ٍد ص  و  ج  مَّ ل  ِلُمح 

اِش  ون  الرَّ ْهِدیُّ اُدون  اْلم  ا اْله  ُتُکم  ِليٌّ و  ِعْتر  ْو ال  ع  ك  و  ل  ْوال  ْأِني ل  ِلي و  ُعُلوِّ ش  ّل  ِتي و  ج  ْقُت  و  ِعزَّ ل  ا خ  ُدون  م 
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ِئک   ّل  اء  و  ال  اْلم  م  ْرض  و  ال  السَّ
 
ان  و  ال  اْْل ک  ار  و  ال  اْلم  ة  و  النَّ نَّ ْنت   اْلج  ُد أ  مَّ ا ُمح  ْعُبُدِني ی  ْلقًا ی  ة  و  ال  خ 

ُه   اج  ْأُت ِإْخر  د  ِن اْبت  ُل م  وَّ يَّ و  أ  ْلِق ِإل  بُّ اْلخ  ح  ْلِقي أ  ِتي ِمْن خ  ر  ي و  ِخی  ِفیِّ ِبیِبي و  ص  ِلیِلي و  ح  ْلِقي  خ  ِمْن خ 

ِص  ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  ِليٌّ أ  یُق ع  دِّ ْعِدك  الصِّ ی  ُثمَّ ِمْن ب  ة  اْلُوْثق  ْلُتُه اْلُعْرو  ع  ْرُتك  و  ج  ص  ْدُتك  و  ن  یَّ ك  ِبِه أ  و  ُنور   یُّ

اُر  ن  اِئي و  م  ْوِلی  اُر    أ  ْنُتْم ِخی  ْقُت و  أ  ل  ا خ  ْلق  م  ْأُت خ  د  ْجِلُکْم اْبت  ُدون  ِمْن أ  اُة اْلُمْهت  ِء اْلُهد  ُؤال  ی ُثمَّ ه  اْلُهد 

یْ  ْیِني و  ب  ا ب  ْلِقي ِفیم  ْلِقي و   خ  اُکْم ِمْن خ  ْن ِسو  مَّ ْجُت  ِبُکْم ع  ِتي و  اْحت  م  ظ  ْقُتُکْم ِمْن ُنوِر ع  ل  ْلِقي خ  ن  خ 

ْي  ش  ُکلُّ  ف  ِبُکْم  ُل  ُأْسأ  و   ِبُکْم  ُل   ْقب  ُأْست  ْلُتُکْم  ع  ال   ج  و   ِبیُدون   ت  ال   ْجِهي   و  ْنُتْم  أ  و   ْجِهي  و  ِإالَّ  اِلٌك  ه  ٍء 

ْهِلُکون  و  ال  ی   ْهِلكت  الَّ   ِبیُد و  ال  ی  و  ْن ت  ِني  م  ل  ْقب  ِن اْست  ْلِقي   ُکْم و  م  اُر خ  ْنُتْم ِخی  ی و  أ  و  لَّ و  ه  ْد ض  ق  ْیرُِکْم ف  ِبغ 

إِ  ُثمَّ  ْرِض 
 
ْهِل اْْل أ  اِت و   او  م  ْهِل السَّ أ  ُة  اد  اُن ِعْلِمي و  س  ي و  ُخزَّ ِسرِّ ُة  ل  م  ط   و  ح  ب  ی ه  ال  ع  ت  ه   ی  إِ   نَّ اللَّ ل 

ا ُنو ن  ف  ْوق  ُه و  أ  ع  ْیِت م  ْهل  اْلب  ا أ  ن  ار  ْنو  ط  أ  ْهب  ِة و  أ  ِئک  ّل  اِم و  اْلم  م  ٍل ِمن  اْلغ  ْرِض ِفي ُظل 
 
ْیِه اْْل د  ْین  ی   رًا ُصُفوفًا ب 

ُسُه ِفي دِّ ُنق  اِتِه و   او  م  اُه ِفي س  ْحن  بَّ ا س  م  ْرِضِه ک  أ  ُحُه ِفي  بِّ دَّ   ُنس  ا ق  م  ْرِضِه ک  ْعُبُدُه ِفي  أ  ن  و   اِئِه  م  اُه ِفي س  ْسن 

ا ْخِذ اْلِمیث 
 
م  ع ِْل ِة آد  یَّ اج  ُذرِّ ُه ِإْخر  اد  اللَّ ر  ا أ  مَّ ل  اِئِه ف  م  اُه ِفي س  ْدن  ب  ا ع  م  ْرِضِه ک  ور  أ  ِلك  النُّ ك  ذ  ل  ِفیِه ُثمَّ    ِق س 

اُه   ْحن  بَّ س  ون  ف  بُّ ُه ِمْن ُصْلِبِه ُیل  ت  یَّ ج  ُذرِّ ْخر  ُحون  اللَّ أ  بِّ ْیف  ُیس  ْوا ک  ر  ِلك  ال  د  ْو ال  ذ  ل  ا و   ْسِبیِحن  ِبت  ُحوا  بَّ س  ه  ف 

ا   عزوجل ر  اُثمَّ ت  لی  ی  ال  ب  ْن ق  ل  م  وَّ ا أ  ِة و  ُکنَّ ِبیَّ ُبو ُه ِبالرُّ اِق ِمْنُهْم ل  ُهْم ِبأ ْخِذ اْلِمیث  ُکْم   ل  بِّ ْسُت ِبر  ْوِلِه أ  ل  ِعْند  ق 

ذ  الْ  خ  ٍد ص و  ُثمَّ أ  مَّ ِة ِلُمح  ُبوَّ اق  ِمْنُهْم ِبالنُّ ال     ِمیث  د  ُثمَّ ق  ح  ْن ج  د  م  ح  رَّ و  ج  ق  ْن أ  رَّ م  ق  أ  ِليٍّ ع ف  ِة ِلع  ی  ال  ِباْلو 

ٍر   ْعف  ُبو ج  ْلِق و       أ  ْلِق اْلخ  ُب خ  ب  ْحُن س  ُه و  ن  ح  بَّ ه  و  س  د  اللَّ ب  ْلٍق ع  ُل خ  وَّ ِه و  أ  ْلِق اللَّ ُل خ  وَّ ْحُن أ  ن  ف 

ُه و   د  اللَّ ا ُوحِّ ُه و  ِبن  ا ُعِرف  اللَّ ِبن  ین  ف  ِمیِّ ِة و  اَلْد  ِئک  ّل  ِتِهْم ِمن  اْلم  اد  ْسِبیِحِهْم و  ِعب  ُب ت  ب  ا ُعِبد   س  ُه و    ِبن  اللَّ

ب  ُثمَّ   اق  ْن ع  ب  م  اق  ا ع  اب  و  ِبن  ث  ْن أ  اب  م  ث  ا أ  ْلِقِه و  ِبن  ِمیِع خ  م  ِمْن ج  ْکر  ْن أ  ُه م  م  اللَّ ْکر  ا أ  ی ِبن  ال  ع  ُه ت  ْول  ّل  ق  ت 

ون  و  ِإنَّ  افُّ ْحُن الصَّ ن  ا ل  ُحون   و  ِإنَّ بِّ ْحُن اْلُمس  ن  ی ُقْل ِإْن    ا ل  ال  ع  ُه ت  ْول  ٌد  ق  ل  ْحمِن و  ُل اْلعاِبِدین   کان  ِللرَّ وَّ ا أ  ن  أ    ف 

ِریٌك ُثمَّ  ْو ش  ٌد أ  ل  ُه و  ُکون  ل  ْن ی  ر  أ  ْنک  ْن أ  ُل م  وَّ ی و  أ  ال  ع  ه  ت  د  اللَّ ب  ْن ع  ُل م  وَّ ِه ص أ  ُسوُل اللَّ ر  ُسوِل    ف  ْعد  ر  ْحُن ب  ن 
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وِر ُصْلب  آد   ِلك  النُّ ا ِبذ  ن  ع  ْود  ِه ُثمَّ أ  اِم  اللَّ ْرح 
 
ِب و  اْْل ْصّل 

 
ِقُل ِمن  اْْل ْنت  وُر ی  ِلك  النُّ ال  ذ  ا ز  م  ِالی ُصْلٍب م  ع ف 

ِحٍم   رَّ ِفیِه    و  ر  ق  ِذي اْست  ف  الَّ رَّ اُلُه و  ش  ل  ِمْنُه اْنِتق  ق  ِذي اْنت  ِن الَّ ن  ع  یَّ ب  رَّ ِفي ُصْلٍب ِإالَّ ت  ق  ار   و  ال  اْست  ی ص  تَّ ح 

ْبدِ  ْین ِفي ُصْلِب ع  وُر ُجْزء  ق  النُّ ر  اْفت  ة  ف  اِطم  ِه ف  ْبِد اللَّ ع  ِبُأمِّ ع  ق  و  ِلِب ف  بْ  اْلُمطَّ ِه و  ُجْزٌء ِفي  ُجْزٌء ِفي ع  ِد اللَّ

ِبی اأ  اِم ِنس  ْرح  ین  و  أ  ِبیِّ ِب النَّ ْصّل  ْعِني ِفي أ  اِجِدین   ی  ك  ِفي السَّ ب  لُّ ق  ی و  ت  ال  ع  ْوُلُه ت  ِلك  ق  ذ  اِلٍب ف  ی  ط  ل  ع  ِئِهْم ف 

 
ُ
اُء و  اْْل ا اَلْب  ن  د  لَّ اِم و  و  ْرح 

 
ِب و  اْْل ْصّل 

 
ی ِفي اْْل ال  ع  ُه ت  ا اللَّ ان  ْجر  ا أ  ذ  م  عه  ُدْن آد  اُت ِمْن ل  ه   1« مَّ

 !!!
ً
ْسِلیًما َکِثْیرا

َ
َم ت

َّ
ٍد وَّ اِله َو َسل ُه َعلی ُمَحمَّ

ّ
ی الل

َّ
 َو َصل

خصوص مخلوقاب سابقون از حضرت باقر ع سوال نمود که آنها جناب جابر ابن یزید جعفی در  

کدام مخلوقات بودند پس فرمودند حضرت امام محمد باقر علیه السّلم که ای جابر بود ذات 

حضرت حق و غیب مطلق و هیچ شئ غیر او نبود نه معلوم نه مجهول پس صنعت اولی او تعالی  

نمودنمخلوقات این ب به خلق  ود که اول خلق فرمود حضرت خاتم االنبیاء  شانه که شروع کرد 

   ؛ بیت را محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را و همراه آنحضرت ما اهل

پس خلق نمود آنحضرت را از نور عظمت و جّلل خودش پس نگاه داشت ما را در حضور قدس  

د نداشت نی  و جّلل خویش بصورت سایه سبز نورانی وقتیکه هیچ شئ از آسمانها و زمین وجو

شد انوار ما از نور  نهار بود و نی شمس و قمر بودند در آنحالیکه منفصل می  مکان بود و نی لیل و

از   شمس  شعاع  شدن  منفصل  مثل  ما  پروردگار  و جّلل  تسبیح  عظمت  آنحال  در  ما  و  شمس 

ودن  نمودیم او را حق عبادت نمنمودیم او را و حمد میکردیم و عبادت میمیکردیم و تقدیس می

   ؛او پس مشیت او تعالی شانه قرار گرفت بخلق نمودن مکان
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ه  ِإالَّ ال  ،پس خلق فرمود مکان را و نوشت از قلم قدرت بر صفحات مکان ُسوُل  ال  ِإل  ٌد ر  مَّ ُه ُمح  لَّ

هِ  ْرُته  اللَّ ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  معبودی مگر الله و محمد رسول  یعنی نیست  : ع 

خداست و علی امیرالمومنین و وصی محمد مصطفی است و من بواسطه علی رسول خود را تائید 

   ؛ام علیهما الصلوة و السّلمام و نصرت نمودهکرده

و بعد از آن خلق فرمود عرش اعظم را و همین کلمه را بر سرادقات عرش مرقوم فرموده و بعد از  

سمانها را و مرقوم فرمود همین کلمه را بر اطراف او و بعد از آن جنت و جهنم را  آن خلق نمود آ

خلق نمود و مرقوم فرمود همین کلمه را بر آنها و بعد از آن خلق فرمود مّلئکه را و سکنی داد آنها  

خود  را بر آسمانها و بعد از آن جلوه فرمود بر مّلئکه که عهد و میثاق بگیرد از ایشان برای ربوبیت  

و برای حضرت خاتم االنبیاء برای نبوت آنحضرت و برای حضرت امیرالمومنین بجهت والیت  

   ؛آنحضرت 

پس مّلئکه مضطرب گردیدند پس تغیر فرمود خدای متعال بر ایشان و جلوۀ جمال خویش را از  

سالهای  آنها پنهان و مخفی نمود پس مّلئکه ترسیدند و پناه بردند بعرش عظیم تا هفت سال از  

-ربوبیتی و از قهر و غضب خداوند قهار ذوالجّلل و االکرام طلب آمرش میکردند و اقرار می 

نمودند بآن عهد و میثاق که از ایشان گرفته بود و سوال میکردند رضایت و عفو او تعالی شانه را  

ؤمنین  پس راضی و خوشنود گردید از ایشان بعد از آنکه اقرار نمودند بر والیت حضرت امیرالم

  ؛علیه السّلم

پس به جهت همین اقرار سکونت داد ایشان را بر آسمانها و مختص فرمود ایشانرا برای نفس خود 

و پسندید ایشانرا برای عبادت و بعد از آن امر فرمود با نوارهای ما که تسبیح و تقدیس او را بصدای  
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آنوقت مّلئکه هم مثل ما تسبیح و  بلند بنمائیم لذا ما بصدای بلند تسبیح و تقدیس او را نمودیم  

   .تقدیس خداوند متعال شروع کردند

فهمیدند که چطور پروردگار بود تسبیح و تقدیس ما بصدای بلند مّلئکه هرگز نمی پس اگر نمی

ه     ،خویش را تسبیح و تقدیس بنمایند و بعد از آن خلق فرمود هوا را و مرقوم فرمود بر آن هوا ال  ِإل 

هُ  هِ   ِإالَّ اللَّ ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ْرُته  -ُمح  ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنین  و  و  ِليٌّ أ  و بعد از آن خلق فرمود   ع 

جن را و سکنی داد آنها را بر هوا و عهد و میثاق گرفت از آنها برای خود بجهت ربوبیت و برای  

ر کردند از ایشان کسانیکه اقرار کردند و  محمد بجهت نبوت و برای علی بجهت والیت پس اقرا 

   ؛انکار نمودند کسانیکه انکار نمودند

پس اول کسیکه انکار و ابا نمود از نبوت حضرت خاتم االنبیاء و از والیت امیرالمومنین آن ابلیس  

 لعین بود پس خداوند متعال مهر نمود برای او شقاوت را و بآنچیزیکه انجام او شد!

امر فرمود بانوار ما که بصدای بلند تسبیح و تقدیس بنمائیم پس ما بصدای بلند تسبیح و بعد از آن  

بود و تقدیس نمودیم و از تسبیح و تقدیس ما ایشان هم تسبیح و تقدیس نمودند پس اگر نمی

دانستند و تقدیس خدای متعال ذوالجّلل و االکرام بنمایند و  تسبیح و تقدیس ما ایشان هرگز نمی

هِ   ، آن خلق فرمود زمین را فرمود بر اطراف زمینبعد از   ُسوُل اللَّ ٌد ر  مَّ ُه ُمح  ه  ِإالَّ اللَّ ِمیُر   - ال  ِإل  ِليٌّ أ  ع 

ْرُته ص  ْدُتُه و  ن  یَّ ُه ِبِه أ  ِصیُّ  . پس باین جهت آسمانها بدون ستون برپا شدند .اْلُمْؤِمِنین  و  و 

پس درست    ،از آن خلق فرمود آدم را از خاک زمین و بعد    ای جابر و زمین در میان هوا معلق گردید

نمود قالب و هیکل بشری او را و دمید در آن یک جزء از روح مقدس خود و بعد از آن بیرون آورد  
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از صلب او ذریۀاو را پس گرفت از ایشان عهد و میثاق بر ربوبیت خود و بر نبوت حضرت خاتم 

   ؛االنبیاء و بر والیت حضرت امیرالمؤمنین

اقرار نمود از ایشان هر که اقرار نمود و انکار کرد هر که انکار کرد پس بودیم ما اول کسی که   پس

آن خطاب   از  بعد  و  نبوت رسول مختار و والیت حیدر کرار  پروردگار و  بر ربوبیت  نمود  اقرار 

فرمود به حبیب خود حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله وسلم که ای حبیب من و مقصود  

و مطلوب من قسم میخورم بعزت و جّلل و به علو شان خود که اگر نبودی تو مقصود و مطلوب  

من و اگر نبود علی و عترت طاهره شما مقصود و مطلوب من البته هرگز هرگز خلق نمیکردم جنت  

ا  مر  و جهنم را و نه مکان را و نه زمین را و نه آسمانها را و نه مّلئکه را و نه هیچ مخلوقی را که

   ؛عبادت بنمایند

ای محمد ص پس تو هستی حبیب من و خلیل من و تو هستی صفی و بهترین مخلوقات من و  

ترین کائنات من و تو هستی اول مخلوق و مصنوع من و بعد از تو صدیق علی تو هستی محبوب 

  امیرالمومنین وصی و خلیفۀ تو و نصرت و تائید نمودم ترا به علی که مظهر قدرت و کمال من 

میباشد و گردانیدم او را العروة الوثقی و نور االولیاء و منار الهدی و بعد ایشان را که ائمه هداة و  

   ؛اندمهتدون 

یعنی حضرات ائمه طاهرین صلوات الله و سّلمه علیهم اجمعین که حضرت حسن مجتبی و  

محمد ابن  حضرت حسین سید الشهدائ و حضرت علی ابن الحسین زین العابدین و حضرت  

و   امیرالمومنین  مذهب  مروج  محمد  ابن  جعفر  وحضرت  اَلخرین  و  االولین  علوم  باقر  علی 

حضرت موسی ابن جعفر کاظم الغیظ و الغضب و حضرت علی ابن موسی سلطان االوصیاء و  
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حضرت محمد ابن علی ن الجواد و حضر علی ابن محمد الهادی و حضرت حسن ابن علی ن  

بن حسن قائم آل محمد وصاحب العصر و الزمان ولی االمور خدای  العسکری و حضرت محمد ا 

الله  الموجودات عجل  المّلئکه و جمیع  الجان و  و  امام االنس  امامنا و  امکان  متعال در عالم 

 . ظهوره و اشرق نوره 

و در طفیل شماها خلق نمودم دیگر مخلوقات را و شماها هستید بهترین مخلوقات من و شماها  

واسطه در میان من و مخلوقات من خلق نمودم شماها را از نور عظمت و جّلل    هستید وسیله و

خودم و حجاب قرار دادم شماها را در میان خود و در میان مخلوقات خود و گردانیدم شماها را  

وسیله قبولیت دعای بندگان و وسیله برای سوال نمودن بندگان در بارگاه من و شماها هستید مورد  

ع مخلوقات فنا و هّلک خواهند شد مگر وجه من و شماها هستید وجه من آن  فیضان من و جمی

طور آن کسانیکه والیت و خّلفت  وجه که هرگز هرگز فنا و هّلک و معدوم نخواهید شد و همین

اند آنها هم فنا و هّلک نخواهند شد من آنها را بطفیل شماها حیواة جاودانی  شما را قبول کرده

 ام!! داده

یکه بدرگاه من بغیر از شماها کسی دیگری را وسیله و واسطه خواهند آورد پس ایشان و آن کسان

هستند گمراه و من ایشان را بدون حساب و کتاب در آتش جهنم خواهم انداخت و شماها هستید  

ترین مخلوقات من و حامّلن اسرار من و خازنان علوم من و پیشوا و سردار و امام مخلوقات افضل

من و بعد از آن خدای متعال در سایه ابرها بر زمین جلوه فرمود با مّلئکه و نازل    علوی و سفلی

فرمود انوار ماها را همراه خود بر روی زمین و نگاه داشت ما را در صفوف پیش روی خویش پس  

 ما تسبیح و تقدیس میکردیم او را بر روی زمین همانطوریکه عبادت میکردیم او را در آسمانها!
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خّلق عالم اراده فرمود که ذریة آدم را بیرون بیاورد بجهت گرفتن عهد و میثاق پس داخل و وقتیکه  

فرمود انوارهای ما را در وجود مقدس حضرت آدم و بعد از آن بیرون آورد ذریة آدم را از صلب 

   ؛آنجناب که تلبیه میگفتند پس ماها تسبیح گفتیم بصدای بلند

دانستند که  کردیم ایشان هرگز نمی فتند و اگر ما تسبیح نمیپس ایشان هم از تسبیح ماها تسبیح گ

چطور پروردگار خود را تسبیح بگویند و بعد از آن جلوه فرمود خدای متعال برای ایشان بجهت  

  اول قبول نمودیم وقتیکه فرمود پس ما بودیم که  عهد و میثاق برای خود بجهت ربوبیتگرفتن 

ُکم بِّ ِبر  ْسُت  ل  ا و بعد از ان برای حضرت خاتم االنبیاء    1أ   ن  بُّ ْنت  ر  ا  لی  ب  و اقرار نمودیم و گفتیم 

صلی الله علیه و آله بجهت نبوت آنحضرت از ایشان عهد و میثاق گرفت و برای امیرالمومنین  

هر که اقرار نمود از ایشان    پس اقرار نمود  ،بجهت والیت و خّلفت آنحضرت عهد و میثاق گرفت

نمود هر که انکار نمود از ایشان و از اینجاست که حضرت خاتم االنبیأ محمد مجتبی  و انکار  

ْهُد  ُسْوِل ع     . اندگفتهمحمد مصفی صلی الله علیه و آله و سلم را در صحائف انبیاء ر 

اند در صحیفۀ خود در باب چنانچه حضرت مّلکی نبی که آخرین انبیای بنی اسرائیل شمرده شده

اْه ِدرْخ    1سوم در آیت    3 ْل اِکْی ُوِفنَّ ْی ُشْوِلح  م  اول بشارت میدهند تلفظ عبرانی بحروف عربیه ِهِنّ

ْم  ِتّ ِشْر ا  ُبِرْیُت ا  ْک ه  ُل ا  بُقشْیُم ُو م  ُم م  ِتّ ِشْر ا  ااُدْوُن ا  اُلْو ه  ْیک  ا ُبْوِاْل ه  اْی ُوِفْت ُاْوُم ی  ان  ا    ِلف  ْه ب  ِفْیِصْیُم ِهِنّ ه 

اُه ِصب   ْر ِیهو     .اندا ُاُوُث ترجمه که در تورات کردهام 

و   ساخت  خواهد  مهیا  من  روی  پیش  را  طریق  او  و  فرستاد  خواهم  را  خود  رسول  من  اینک 

خداوندیکه شما طالب او میباشید ناگهان هیکل خود خواهد آمد یعنی آن رسول ص عهدیکه شما  
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االفواج این است هیچ شک و  آید قول یهوا رب  از او مسرور میباشید و سردار جهان هان او می

پس مقصود از رسول عهد حضرت خاتم االنبیا میباشند ناگهان در هیکل خود یعنی    ،شبه نیست

 خانه کعبه نه در هیکل بنی اسرائیل که بیت المقدس میباشد خواهد آمد!

و بعد از آن فرمود حضرت باقرالعلوم علیه السّلم که ما هستیم اول مخلوق خّلق عالم و اول  

کننده او را در آسمان و زمین و نه خلق فرمود مخلوقات علوی و سفلی را مگر در طفیل ما بادتع

اند و تمامی مّلئکه و بنی جان و بنی آدم  و تمامی مخلوقات از ما تسبیح و تقدیس خدا را آموخته

اطاعت و عبادت  اند و  بواسطه ماها خدا را شناخته و معرفت توحید و تجرید او را تحصیل نموده

را که ساخته است    اند و بطفیل ماها خداوند متعال مکرم و محترم ساخته است هرکسیاو را نموده

از مّلئکه و جن و انس و از انبیاء و مرسلین و بطفیل ماها ثواب داده است و خواهد داد هرکسی 

است یا خواهد  را که داده است یا خواهد داد و از جهت مخالفت و عداوت ماها عذاب نموده  

   ؛نمود هر کسی را که نموده است یا خواهد نمود

ُحون  و بعد از آن این آیت را تّلوت فرمودند   بِّ ْحُن اْلُمس  ن  ا ل  ون  و  ِإنَّ افُّ ْحُن الصَّ ن  ا ل  بدرستیکه   1ِإنَّ

کننده خدا را و ما هستیم مسبحین و مقدسین ذات خدای  ما بودیم و هستیم صف بسته عبادت

ُل اْلعاِبدین ُقْل ل را و بعد از آن این آیت تّلوت فرمودند متعا وَّ ا أ  ن  أ  ٌد ف  ل  ْحمِن و    2ِإْن کان  ِللرَّ

  هفتم اینکه برای هیچ مخلوق علوی و سفلی در این مهمانخانه خداوند دنیوی و اخروی هیچ بهره و حصه

ام    نیست مگر بطفیل ایشان که در فرقان عظیم خبر داده است  یَّ ْرُجون  أ  ذین  ال ی  ْغِفُروا ِللَّ ُنوا ی  ذین  آم  ُقْل ِللَّ
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ْکِسُبْو  ْومًا ِبما کاُنوا ی  ْجِزي  ق  ِه ِلی  یعنی ای پیغمبر و رسول ما بگو باوصیای خویش که اولین مومنین    1ن  اللَّ

میباشند در بارگاه من طلب مغفرت بنمایند برای آن کسانیکه بر شماها ایمان    هستندو مقصود و مطلوب من

مگر به شفاعت   ،اند زیرا که برای هیچ مخلوقی از مهمانخانه دنیا و آخرت من هیچ بهره و حصه نیستآورده

ّل   نمودن ایشان و شماها تا که از شفاعت نمودن ایشان من آنها را هم جزای عمل آنها بدهم و  ِاالَّ     .ف 

ا   و همین مضمون در دعا هم مذکور شده است که باید مومنین و شیعیان امیرالمومنین چنین دعا بنمایند ی 

ُة یعنی ای کسانیکه خدای منان برای آنها د و  ااْلِخر  ا  ْنی  ُه الدُّ ل  ْیس   ل  ْن  ِلم  ْم  ِاْرح  ِة  و  ااْلِخر  ا  ْنی  ُه الدُّ ل  ْن  نیا و  م 

ا و  االِخرُة  آخرت خلق فرموده   ْنی  ِانَّ الدُّ است ترحم بفرمایند بر آن کسانیکه نیست برای آنها دنیا و آخرت ف 

آُؤا!  ا ش  ُة ِاالَّ م  ا و  ااْلِخر  ْنی  ا الدُّ ن  ْیس  ل  آِء و  ل  وِصی  ُسوِله و  ِلّْل   ِلّلِه و  ِلر 

نیست برای ماها    بدرستیکه دنیا و آخرت برای خدا و رسول او و برای اوصیای رسول ص است و

 چیزی مگر هرچه که ایشان بخواهند!

پس هر که در آنجا اقرار    ، هشتم اینکه امتحان ایمان و کفر در همان عالم ارواح گرفته شده است

به ربوبیت و نبوت و والیت امیرالمومنین نموده است در این عالم دنیا هم خواهد نمود و هر که  

ا هم ابا و انکار خواهد نمود مگر اینکه از نور عقل و فرمایشات در آنجا ابا و انکار نموده است اینج

زیرا که خدای منان    ،تواندانبیاء و مرسلین و از اراده خود و از ترس عذاب ابدی اقرار بنماید او می

برای آنها در مقام دنیا یک موقع دیگر داده است که از نور عقل خود از ظلمات جهالت و ظّللت  

   .رست خلفاء الله را پیروی بنمایند نه خلفای اجماعی و انتخابی مردم را بیرون بیایند و د
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اند که آمرزد برای همین محققین علمای شیعه قائلپس در این مردم خدا از بدا کار میگیرد که می

در نبوت و امامت خدا را بداء نیست و نه در شیعه صرف در اهل خّلف بداء است که آنها هم  

  خدا بر مخلوق نائب رحم میفرماید!مخلوقات خدایند و 

ه»و حدیث   ْطِن ُاِمّ ِقیٌّ ِفی ب  ِقُی ش  ه و  الشَّ ْطِن ُاِمّ ِعُیٌد ِفْی ب  ِعْیُد س  لسَّ همین مطالب را اخبار مینماید    1« ا 

و آشکار میکند یعنی شخص سعید در بطن مادر خود سعید گردیده است و همین طور شخص  

-دیده است نه در اینجا زیرا که هر عالم را مادر مخلوقاتگفتهشقی هم در بطن مادر خود شقی گر

لذا عالم ارواح مادر ارواح بوده و عالم اجسام و ابدان که عالم دنیا است مادر ابدان و اجسام   ،اند

 است!  

ْصحاُب   و همین حدیث شریف چندین آیات قرآنیه را تفسیر میکند مثّل   أ  ًة ف  ّلث  ْزواجًا ث  ُکْنُتْم أ 

اِبُقون  أُ  اِبُقون  السَّ ِة و  السَّ م  ْشئ  ْصحاُب اْلم  ِة ما أ  م  ْشئ  ْصحاُب اْلم  ِة و  أ  ن  ْیم  ْصحاُب اْلم  ِة ما أ  ن  ْیم  ولِئك   اْلم 

ُبون رَّ ابقون  یعنی بودید شما در عالم ارواح سه دسته اصحاب یمین و اصحاب شما لو س    2اْلُمق 

 .اندترین مخلوقاتکه مقرب 

ُعوُدْو   و این آیه را   ُکْم ت  أ  د  ما ب  دین   ک  ِریقًا ه  ة  ف  ّلل  ْیِهُم الضَّ ل  قَّ ع  ِریقًا ح  یاِطین   ُو  ف  ُذوا الشَّ خ  ُهُم اتَّ  ِإنَّ

ه ْوِلیاء  ِمْن ُدوِن اللَّ وجود    یعنی همانطور که خّلق عالم شما را بعد از امتحان نمودن از آتش  أ 

داده که سعداء را از طینت علیین وجود داد و اشقیاء را از طینت سجین وجود داد اما در روز قیامت  

  .در میدان محشر عود خواهد داد
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زیرا که در عالم دنیا وجود شماها را از طینت مخلوق از علیین و سجین وجود داده است که از  

علیین و از سعداء هم عمل بد بروز میکند از اثر  اشقیاء هم کار خیر سر میزند به سبب طینت  

طینت سجین! تفصیل این را در حدیث طینت مّلحظه بفرمائید در کتاب )مراحل االزل و االبد(  

 . خاکسار که اصل حقیقت کشف خواهد شد 

ْبُل   و این آیه را   ِبِه ِمْن ق  ُبوا  ذَّ واهند آورد بر آن  یعنی آنها در عالم دنیا ایمان نخ  1ِلُیْؤِمُنوا ِبما ک 

 اند!!چیزها که آنها را در عالم ارواح تکذیب نموده

بهرحال خدای متعال بعد از خلق محمد و آل محمد علیهم السّلم دیگر مخلوقات را در طفیل  

ایشان خلق نمود و در همان عالم ارواح امتحان کرد ایشان را از عهد و میثاق گرفتن بر ربوبیت 

پس ایمان آورد هر که    ،م االنبیا و بر والیت حضرت امیرالمومنینخود و بر نبوت حضرت خات

 . آورد 

ی  چنانچه در کتاب شریف کافی حدیث است » ر 
ي ْل   اك  ِإنِّ ِه ع ُجِعْلُت ِفد  ْبِد اللَّ ِبي ع 

 
: ُقْلُت ِْل ال  ق 

ْیُش   الطَّ و   ُة  اْلِحدَّ و   ُق  ز  النَّ ِریِه  ْعت  ی  ا  اِبن  ْصح  أ  ْعض   اُه  ب  ر  أ  ف  ا  ن  ف  ال  ْن خ  م  ی  ر  أ  و   ِدیدًا  ّمًا ش  ِلك  غ  ِلذ  مُّ  ْغت  أ  ف 

اءِ  یم  ن  السِّ س  ِکْن ُقْل ح  ِریِق و  ل  ْمُت الطَّ ْمت  س  ِإنَّ السَّ ْمِت ف  ن  السَّ س  ُقْل ح  ال  ال  ت  ْمِت ق  ن  السَّ س    - ح 

ُوُجوِهِه  ِفي  ِسیماُهْم  ُقوُل  ی  لَّ  و  ج  زَّ  ع  ه   اللَّ ِإنَّ  ُجودِ   ْم ف  السُّ ِر  ث  أ  و    ِمْن  اِء  یم  السِّ ن   س  اُه ح  ر  أ  ف  ُقْلُت  ال   ق 

ارِ الْ  ق  هُ و  ْن     ل  اِء م  ْیت  ِمْن ُحْسِن ِسیم  أ  ا ر  اِبك  و  ِلم  ْصح  ِق أ  ز  ْیت  ِمْن ن  أ  ا ر  مَّ ِلم  ْغت  ت  ال  ال   ِلك  ق  مُّ ِلذ  ْغت  أ  ف 

ا ر  ا أ  مَّ ی ل  ال  ع  ه  ت  ك  ِإنَّ اللَّ ف  ال  اِب  خ  ْصح 
 
ال  ِْل ق  ْیِن ف  ت  ا ِفْرق  ُهم  ق  رَّ ْیِن ُثمَّ ف  ت  ین  ق  ِتْلك  الطِّ ل  م  خ  ْخُلق  آد  ْن ی  د  أ 

لْ  ُکوُنوا خ  اِل  م  الشِّ ْهِل 
 
ِْل ال   ق  و   ی  ْسع  ی  رِّ  الذَّ ِة  ْنِزل  ِبم  ْلقًا  اُنوا خ  ک  ف  ِبِإْذِني  ْلقًا  ُکوُنوا خ  ِمیِن  ِبِإْذِني اْلی  قًا 
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اُنوا خ   ک  اراً ف  ُهْم ن  ع  ل  ف  ْدُرُج ُثمَّ ر  رِّ ی  ِة الذَّ ْنِزل  ا ْلقًا ِبم  ال  اْدُخُلوه  ق  ا  ف  ه  ل  خ  ْن د  ل  م  وَّ ان  أ  ک  ٌد ص ُثمَّ   -ف  مَّ ُمح 

اِل اْدُخلُ  م  اِب الشِّ ْصح 
 
ال  ِْل اُعُهْم ُثمَّ ق  ْتب  اُؤُهْم و  أ  ْوِصی  ُسِل و  أ  ْزِم ِمن  الرُّ ُه ُأوُلوا اْلع  ع  ب  اُلوا اتَّ ق  ا ِبِإْذِني ف  وه 

ارِ  ِبِإْذِني ِمن  النَّ ِمیِن اْخُرُجوا  اِب اْلی  ْصح 
 
ال  ِْل ق  ف  ْوا  ص  ع  ا ف  ن  ِلُتْحِرق  ا  ن  ْقت  ل  ا خ  ن  بَّ ُجوا   ر  ر  خ  ْکِل   ف  ْم ت  اُر  ل   النَّ

ّلًّ  ْم    ِمْنُهْم ک  اِل ق  یُ و  ل  م  اُب الشِّ ْصح  آُهْم أ  ا ر  مَّ ل  رًا ف  ث  ْر ِفیِهْم أ  ثِّ ا و   ؤ  ِقْلن  أ  ِلُموا ف  ْد س  ا ق  ن  اب  ْصح  ی أ  ر  ا ن  ن  بَّ اُلوا ر 

ا ر   اُلوا ی  ق  ُعوا ف  ج  ُج ر  ه  ُهُم اْلو  اب  ص  ْوا و  أ  ن  ا د  مَّ ل  ا ف  اْدُخُلوه  ْلُتُکْم ف  ق  ْد أ  ال  ق  ُخوِل ق  ا ِبالدُّ ا  ُمْرن  ن  ْبر  ل  ا ال  ص  ن  بَّ

ْوا   ص  ع  اِق ف  ی ااِلْحِتر  ل  ُهْم و   ع  ر  م  ُخوِل ث  أ  ِلك    ِبالدُّ ثًا ُکلَّ ذ  ِلك  ُیِطیُعون     ّل  ثًا ُکلَّ ذ  ّل  ِئك  ث  ر  ُأول  م  ْرِجُعون  و  أ  ی 

ُهْم ُکوُنوا ِطینًا ِبِإذْ  ال  ل  ق  ْخُرُجون  ف  م   و  ی  ق  ِمْنُه آد  ل  خ  ْن   ِني ف  ِء و  م  ُؤال  ُکوُن ِمْن ه  ِء ال  ی  ُؤال  ان  ِمْن ه  ْن ک  م  ف 

ان  ِمْن ه   ْطِخ  ک  ُهْم ِمْن ل  اب  ص  ا أ  ِممَّ اِبك  و  ُخُلِقِهْم ف  ْصح  ِق أ  ز  ْیت  ِمْن ن  أ  ا ر  ِء و  م  ُؤال  ُکوُن ِمْن ه  ِء ال  ی  ُؤال 

ُحْسِن   ِمْن  ْیت   أ  ر  ا  م  و   اِل  م  الشِّ اِب  ْصح  مِ الأ  ُهْم  اب  ص  أ  ا  ِممَّ ف  اِرِهْم  ق  و  و   ُکْم  ف  ال  خ  ْن  م  اِء  ْطِخ  ِسیم  ل  ْن 

اِب  ْصح  ِمیِن أ   1« !  اْلی 

زراره میگوید که عرض نمودم در خدمت امام صادق علیه السّلم یا سیدی فدایت شوم من در  

بینیم که ایشان خیلی بدخوئی و تیزی و طیش دارند از این جهت غمگین  بعضی از شیعیان شما می

مودند مگو بینم که مخالفین ما یک حسن سمت و وقار دارند امام علیه السّلم فر میشوم و می

متعال   بگو که خدای  بلکه حسن سیمائ  میگویند  را  زیرا که سمت خوبی طریق  ت  ِسم  ُحْسِن 

اُهم  ُجْودِ  فرموده ِسْیم  ِر السُّ ث     . ِفْی ُوُجْوِهِهم ِمْن ا 

پس گفتم که حسن سیماء و وقار دارند لذا از این جهت بسیار غصه میخورم امام علیه السّلم 

بینی و در مخالفین حسن  یش میمخور که در شیعیان ما بدخوئی و تندی وطفرمودند هیچ غصه 
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بینی زیرا که چون خداوند علی اعلی اراده فرمود که نوع انسان را خلق بفرماید سیمائ و وقار می

پس هر دو طینت علیین و سجین را با هم مخلوط نمود. پس اصحاب یمین را گفت بشوید باذن 

به تندی راه می  من پس ایشان مخلوق شدند رفتند و باصحاب شمال  و مانند مورچه از کثرت 

گفت که مخلوق بشوید باذن من پس آنها مخلوق شدند و آهسته آهسته مانند مورچه راه میرفتند 

و بعد از آن برای امتحان کردن ایشان یک آتش برافروخت و همه را امر فرمود که داخل بشوید در 

  .شماها را ضرر نخواهد رسانید این آتش از امر من و این آتش

پس اول کسیکه داخل شد حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای آنحضرت  

که ما هستیم و شیعیان ما بودند و بعد از آن حضرات انبیاء و مرسلین اولوالعزم و اوصیای ایشان  

که داخل بشوید در این آتش از  و امتهای ایشان داخل شدند و بعد از آن باصحاب شمال فرمود  

   .امر و فرمان من و شما را هیچ ضرر نخواهد رسانید

ئی که بآتش بسوازنی پس عصیان ورزیدند از امر ای پروردگار ما آیا ما را خلق نموده  :ایشان گفتند

و فرمان پروردگار و داخل نشدند پس باصحاب یمین فرمود که بیرون بیائید از امر من از این آتش  

س همه ایشان بدون ضرر صحیح و سالم بیرون آمدند که آتش در وجود ایشان هیچ اثر نکرده  پ

  .بود

ای پروردگار ما از   :گفتند  ،و چون اصحاب شمال دیدند که ایشان صحیح و سالم بیرون آمدند

و   ذوالجّلل  متعال  بشویم خدای  داخل  آتش  در  ما هم  که  بده  بفرما و حکم  درگذر  ما  تقصیر 

به االکرام   ایشان  امر من پس وقتیکه  از  آتش  بشوید!! در  تقصیر شما داخل  از  فرمود درگذشتم 

بر    :نزدیک آتش رسیدند و حرارت آتش را حس نمودند برگشتند و گفتند ما ماها  ای پروردگار 
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سوختن صبر نه داریم پس عصیان نمودند همین طور سه بار بایشان امر فرمود که داخل بشوند  

   .بار عصیان نمودنداما ایشان هر سه 

که در آتش داخل بشوند و ایشان هر سه بار اطاعت    طور اصحاب یمین را سه بار امر فرمودو همین

کردند و هر سه بار بیرون آمدند صحیح و سالم پس فرمود همه شماها یک طین بشوید باذن من 

  .خلق فرمودپس تمامی ایشان یک طین واحد گردیدند آنوقت حضرت آدم ع را از آن طین 

پس هر که از شیعیان ما و اصحاب یمین است هرگز در اصحاب شمال داخل نخواهد شد و هر  

که از مخالفان ما و اصحاب شمال است هرگز در اصحاب یمین داخل نخواهد شد لذا آن طیش  

و بدخوئی و تندی مزاج که در شیعیان ما مشاهده میکنی آن از جهت آمیزش بطین اصحاب شمال  

میباشد و آن حسن سیما و وقار که در مخالفان ما مشاهده میکنی آن به سبب خلق و آمیزش طین  

 ایشان به طین اصحاب یمین میباشد هیچ غم و غصه مخور که انجام بخیر است!!!

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلم باقر علوم االولین و اَلخرین حدیث است در بحار و  

ال  » در اصول کافی  ُم ٍق  ّل  لوُة و  السَّ ْیِه الصَّ ل  ِه و    ع  ِه و  ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اللَّ ِه ِسّرًا ِمْن ِسرِّ اللَّ ا و  اللَّ ن   ِإنَّ ِعْند 

ا ِه م  اِن و     ن حمله  اللَّ یم  ُه ِلْْلِ ْلب  ُه ق  ن  اللَّ ح  ٌل و  ال  ُمْؤِمٌن اْمت  ِبيٌّ ُمْرس  ٌب و  ال  ن  رَّ ٌك ُمق  ل  ِمُلُه م  ْحت  ا  ی  ِه م  اللَّ

ا ِسّرًا ِمْن ِسرِّ ا ن  ا و  ِإنَّ ِعْند  ن  ْیر  دًا غ  ح  ِلك  أ  د  ِبذ  ْعب  ا و  ال  اْست  ن  ْیر  دًا غ  ح  ِلك  أ  ُه ذ  ف  اللَّ لَّ هِ ک  و  ِعْلمًا ِمْن    -للَّ

ِه   ِن اللَّ ا ع  ْغن  لَّ ب  ف  ْبِلیِغِه  ِبت  ا  ن  ر  م  أ  ِه  أ    عزوجلِعْلِم اللَّ ا  ْبِلیِغ م  ِبت  ا  ن  ر  ْم  م  ل  ف  ْهًّل و  ال   ی  ِه  أ  ْوِضعًا و  ال   ُه م  ل  ِجْد 

ا ٍة ُخِلق  ِمْنه  امًا ُخِلُقوا ِمْن ِطین  ْقو  ِلك  أ  ُه ِلذ  ق  اللَّ ل  ی خ  تَّ ُه ح  ِمُلون  ْحت  ًة ی  ال  مَّ ُتُه ع و    -ح  یَّ ٌد و  آُلُه و  ُذرِّ مَّ ُمح 

یَّ  دًا و  ُذرِّ مَّ ُه ِمْنُه ُمح  ق  اللَّ ل  ْضِل ِمْن ُنوٍر خ  ُهْم ِبف  ع  ن  ُه و  ص  ِع   ت  ن  ُه    ص  ت  یَّ دًا و  ُذرِّ مَّ ا ُمح  ع  ِمْنه  ن  ِتي ص  ِتِه الَّ ْحم  ر 

ِبُلوهُ  ق  ف  ا  نَّ ِلك  ع  ُهْم ذ  غ  ل  ب  ِلك  ف  ُلوا ذ  م  ِبُلوُه و  اْحت  ق  ْبِلیِغِه ف  ِبت  ا  ن  ر  م  ا أ  ِه م  ِن اللَّ ا ع  ْغن  لَّ ب  ُهْم  ف  غ  ل  ب  ُلوُه و   م   و  اْحت 
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لِ ذِ  ذ  اُنوا ک  ا ک  م  ا ل  ذ  ُهْم ُخِلُقوا ِمْن ه  نَّ ْو ال  أ  ل  ا ف  ِدیِثن  ا و  ح  ِتن  ْعِرف  ی م  ْت ُقُلوُبُهْم ِإل  ال  م  ا ف  ا  ْکُرن  ِه م  ك  ال  و  اللَّ

ال   ُثمَّ ق  ُلوُه  م  ُم    اْحت  ّل  یُه السَّ ل  ر    ع  م  أ  ف  اِر  و  النَّ م   نَّ ه  امًا ِلج  ْقو  أ  ق   ل  ه  خ  اللَّ اُهْم و   ِإنَّ  ْغن  لَّ ب  ا  م  ُهْم ک  غ  لِّ ُنب  ْن  أ  ا  ن 

ِلك وا ِمْن ذ  زُّ أ  ُبوا ِبهِ  اْشم  ذَّ ِمُلوُه و  ک  ْحت  ْم ی  ا و  ل  ْین  ل  وُه ع  دُّ ُبُهْم و  ر  ْت ُقُلو ر  ف  اٌب ف  و  ن  ذَّ اُلوا ساِحٌر ک  ع    و  ق  ب  ط 

لی ُه ع  ق    اللَّ ْطل  ِلك  ُثمَّ أ  اُهْم ذ  ْنس  ٌة    ُقُلوِبِهْم و  أ  ْنِطُقون  ِبِه و  ُقُلوُبُهْم ُمْنِکر  ُهْم ی  قِّ ف  ْعِض اْلح  ُهْم ِبب  ان  ُه ِلس  اللَّ

ن   ر  م  أ  ْرِضِه ف  ُه ِفي أ  ا ُعِبد  اللَّ ِلك  م  ْو ال  ذ  ِتِه و  ل  اع  ْهِل ط  اِئِه و  أ  ْوِلی  ْن أ  ْفعًا ع  ِلك  د  ُکون  ذ  ْنُهْم و   ا بِ ِلی  فِّ ع  اْلک 

ر  اللَّ و  اْلِک   ِرّ الِسّ  م  ْن أ  مَّ اْکُتُموا ع  اِن ف  ْنُه و  اِس ْتم  فِّ ع  ُه ِباا ع  ْو رُّ ُه ِباْلک  ر  اللَّ م  ْن أ  ِرّ مَّ ال     لِسّ ْنُه ق  اِن ع  و  اْلِکْتم 

اُهْم  ْحی  ا م  ان  ْحی  ْل م  اْجع  ِلیُلون  ف  ٌة ق  ِشْرِذم  ُهمَّ ِإنَّ هُؤالِء ل  ال  اللَّ ی و  ق  ک  ُه و  ب  د  ع  ی  ف  ُهْم و     ُثمَّ ر  ات  م  ا م  ن  ات  م  و  م 

ُتْفِج  ك  ف  ُدّوًا ل  ْیِهْم ع  ل  ْط ع  لِّ ك  ِإْن ف  ال  ُتس  ِإنَّ ا ِبِهْم ف  ن  ُه ع  ی اللَّ لَّ ْرِضك  و  ص  دًا ِفي أ  ب  ْد أ  ْم ُتْعب  ا ِبِهْم ل  ن  ْعت  ج 

م   لَّ ٍد و  آِلِه و  س  مَّ ی ُمح  ل  ْسِلیماً ع  ِثْیرًا.  ت   1« ک 

که در نزد ما بعضی از اسرار و علوم خدای متعال هستند    عزوجلکه فرمود آنحضرت قسم بخدای  

توانند که متحمل  که نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مومن کامل االیمان هیچکدام از ایشان نمی

که خداوند متعال هم غیر از ما کسی دیگری را تکلیف تحمل    عزوجلآنها بشوند و قسم بخدای  

ها نفرموده است و نه غیر از ما کسی دیگری را اهل و سزاوار آنها قرار داده است و بعضی از علم  آن

و اسرار خدا در نزد ما هستند که امر فرمود ما را که آنها را بمردم تبلیغ نمائیم پس ما آنها را از  

م و اهل نیافت  جانب خدا تبلیغ نمودیم اما خدای متعال برای تبلیغ آنها هیچ مورد و محل و مقا

که ما آنها را بایشان تبلیغ نمائیم و ایشان متحمل آن علوم و اسرار بشوند حتی اینکه برای تبلیغ آن  

از   و  از طین محمد و آل محمد  را  ایشان  نمود  فرمود پس خلق  قوم را خلق  و علوم یک  اسرار 
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نچه که ما را امر  رحمت خود که مخلوق نمود از آن محمد و ال محمد را پس تبلیغ نمودیم ما آ

فرمود بایشان پس قبول نمودند ایشان و متحمل شدند در عالم ارواح و بعد از آن وقتیکه در عالم  

اجسام همان اسرار و علوم از ما بایشان رسیدند پس قبول نمودند آنها را و متحمل بر شنیدن آنها  

ایشان بمعرفت ما و    لوببقو در هر وقت و در هر زمان که ذکر ما بایشان رسید پس مائل شدند  

بود که ایشان از طین ما و نور ما مائل و خواهشمند گردیدند برای شنیدن احادیث ما پس اگر نمی

   . شدندشدند و نه متحمل آنها میاند هرگز هرگ زبمعرفت ما و حدیث ما مائل نمیخلق شده

ْهَت 
َ
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َّ
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َ
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و بعد از آن فرمود آنحضرت که خدای متعا لیک قوم را خلق نمود برای جهنم و نار پس ما را امر 

د که ایشان را نیز همان اسرار و علوم تبلیغ بنمائیم پس هرگاه ما بایشان تبلیغ نمودیم ایشان  فرمو

بر تبلیغ ما پیچ و تاب خوردند و قلوب ایشان متنفر شدند از معرفت ما و رد نمودند بر ما و متحمل  

ند متعال  نه شدند بآن اسرار و علوم و تکذیب کردند آنها را و ما ساحر و کذاب گفتند پس خداو

بر قلوب آنها مهر نمود و از خاطر آنها آن اسرار و علوم را محو فرمود و بعد از آن بعضی از آن  

شان اما قلوب آنها او را  اسرار و علوم را بر زبان آنها جاری کرد پس آنها حق را میگویند از زبان 

ین و دوستان خدا  قبول ندارند و این یکی از حکمت و رحمت خدا است که از این جهت از مومن

  .اند فاع بشودو اهل طاعت او سبحانه یک نحوه

شد پس امر  پس اگر امر همچنین نبود هرگز هرگز بر روی زمین عبادت صحیح و درست خدا نمی

فرمود ما را که از آنها آن اسرار و علوم را باز بداریم و مخفی و پنهان بنمائیم لذا شما ای شیعیان  
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علوم را از آنها مخفی و پنهان بدارید و بعد از آن آنحضرت دست مبارک خویش ما نیز آن اسرار و  

را برای دعا کردن بلند فرمود و گریان شده عرض نمود ای پروردگار ما آن کسانیکه بر ما ایمان 

اند خیلی کم هستند پس بگردان حیات ایشان را مانند حیات ما و ممات ایشان را مثل ممات  آورده

منان خود را بر ایشان تسلط مده که اگر تسلط دادی آنوقت ما متادی خواهیم شد و  ما و هرگز دش 

اگر در امور ایشان ما را متادی نمودی پس نیست بر روی زمین کسیکه ترا براستی و درستی عبادت 

 .  ...  کند و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا 

قْ  ق  ا  ل  م  محل ایراد عقول ناقصه خواهد بود پس در این حدیث شریف این مطلب که خ  نَّ ه  اًما ِلج  و 

بدانند که مقصد از این خلق خلقت ثانوی جسمانی است نه خلقت اولی روحانی زیرا که خدای  

را در طفیل   بود همگی  فرموده  نه  برای جهنم خلق  را  اولی روحانی هیچکدام  منان در خلقت 

  .خلق فرموده بود مخلوقات عالین علیه السّلم برای جنات النعیم 

لذا همه آنها را در جوار رحمت و قدس خود دو هزار سال از سالهای الوهیتی نگاه داشته بود در  پ

عین نعمت و رحمت و بعد از روی امتحان فرمود که همه اقرار بنمایند بر ربوبیت من بر نبوت  

ات النعیم و در ثواب محمد رسول من و بر والیت علی امیرالمومنین امام من تا که همیشه در جن

   .و رضوان عظیم پروردگار بوده باشند

لذا هر که اقرار نموده بود اهل جنت گردیده بود و هر که ابا وانکار نموده بود اهل جهنم گردیده  

بود و بعد از آن در وقت خلقت ثانوی مادی و جسمانی خدای متعال ایشان را از اعطای ابدان  

   .را اهل جنت فرمود و دیگری را اهل جهنم فرمودطینی ممیز و جدا ساخت که یکی 

 . فتدبر و افهم 
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بهرحال بعد از امتحان و اختبار در عالم ارواح خداوند عالم یکدسته را اصحاب یمین قرار داد و  

یک دسته را اصحاب شمال و ارواح اصحاب یمین را ظاهر و مقدس و معطر گردانید و ارواح  

نید پس برای ارواح اصحاب یمین یک ظرف مطهر و معطر اصحاب شمال را نجس و متعفن گردا

   . شان و عنوان مظروف باشداز مقام اعلی علیین بنا نمود که حسن عقلی است که ظرف باید موافق

مطّل و گلکار نگاه میدارند و روغن سیاه را در ظرف انبان و سفالی   مثل آنکه عطر گل را بر شیشۀ

چنانچه  نمود  بنا  سجین  درکات  مقام  از  متعفن  ظرف  یک  شمال  اصحاب  ارواح  بجهت  پس 

اند پس در خصوص ارواح انبیاء و اوصیأ علیهم السّلم احادیث متعدده در بین موضوع وارد شده

  :اند کهفرمودهحضرت امام جعفرن الصادق علیه السّلم 

ر  » وَّ ِتِه ُثمَّ ص  م  ظ  ا ِمْن ُنوِر ع  ن  ق  ل  ه  خ  ن   ناِإنَّ اللَّ ْسک  أ  ْرِش ف  ْحِت اْلع  ٍة ِمْن ت  ْکُنون  ٍة م  ْخُزون  ٍة م  ا ِمْن ِطین  ن  ْلق    خ 

ک   ور  ِفیِه ف  ِلك  النُّ اذ  ْلق  ذ  ْحُن خ  ین    ا  ن  ن  اِنیِّ رًا ُنور  ش  ٍد فِ   و    ب  ح 
 
ْل ِْل ْجع  ْم ی  ِصیبًا و   ل  ا ِمْنُه ن  ن  ق  ل  ِذي خ  ي ِمْثِل الَّ

ی ِلك  الطِّ ل  ِمْن ذ  ْسف  ٍة أ  ْکُنون  ٍة م  ْخُزون  ٍة م  ُهْم ِمْن ِطین  ان  ْبد  ا و  أ  ِتن  ا ِمْن ِطین  ِتن  اح  ِشیع  ْرو  ق  أ  ل  ِل  خ  ْجع  ْم ی  ِة و  ل  ن 

ٍد ِفي ِمْثِل الَّ  ح 
 
ُه ِْل ِصیٌب اللَّ ُهْم ِمْنُه ن  ق  ل   ا ِإالَّ  ِذي خ 

اْل    1ء.« ْنِبی 

یعنی بدرستیکه خّلق عالم خلق فرمود ما را از نور عظمت و جّلل خود و بعد از آن صورت داد  

ما را از آن طینیکه مخزون و مکنون بود در زیر عرش عظیم پس ساکن فرمود انوار ما را در آن  

مخلوقات مثل خلقت ما  ایم بشر نورانی و برای هیچکس از  صورت پس همچنین ما مخلوق شده

خلقت وجودیه نه داده و همین طور خلق فرمود ارواح شیعیان ما را از طینت نورانی ما اما ابدان  
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آنها را خلق نمود از طینت که مخزون و مکنون بود در زیر طینت نورانی ما و نه داد برای هیچ  

 را!!  مخلوقی آن خلعت وجودیه که ایشان را کرامت فرمود مگر حضرات انبیاء

و   پروردگار است  نور عظمت و جّلل  از  السّلم  آل محمد علیهم  ارواح محمد و  پس خلقت 

خلقت ابدان مقدسه ایشان از آن طینتی است که زیر عرش عظیم مخزون و مکنون بوده و خلقت  

ارواح شیعیان ایشان از طینت مقدس ایشان است و خلقت ابدان آنها از آن طین است که مخزون  

د در زیر طین ایشان و همین طور خلقت ارواح و ابدان حضرات انبیاء و اوصیاء مانند و مکنون بو

ْبَراِهْیُم » َ َولَ  َ َّ َ َئَّ    :خلقت شیعیان ایشان میباشند ِ
َ

بدرستیکه ابراهیم یکی    1« َو ِانَّ ِمْن ِشْیَعِته ال

 از شیعیان حضرت امیرالمومنین علیه السّلم است!!!

 :پی ویط زمیر   وس وج   مر    ح    ومون م یر ومی ول  م یر می  موی        ص ز 

ِط » ّل  اًء ُمت  ا م  ی ِفیه  أ ْجر  اِء ف  و  اِئك  اْله  ک  اِء و  س  ْرج 
 
قَّ اْْل اِء و  ش  ْجو 

 
ْتق  اْْل ُه ف  ان  أ  ُسْبح  ْنش  اِکمًا  ُثمَّ أ  ر  اُرُه ُمت  یَّ مًا ت 

ْتِن ا ی م  ل  ُه ع  ل  م  اُرُه ح  خَّ ا  ز  ه  ن  ر  ِه و  ق  دِّ ی ش  ل  ا ع  ه  ط  لَّ ِه و  س  دِّ ا ِبر  ه  ر  م  أ  ِة ف  اِصف  ِع اْلق  ْعز  ِة و  الزَّ اِصف  یِح اْلع  لرِّ

م   ق  ُه ِریحًا اْعت  ان  أ  ُسْبح  ْنش  ِفیٌق ُثمَّ أ  ا د  ْوِقه  اُء ِمْن ف  ِتیٌق و  اْلم  ا ف  ْحِته  اُء ِمْن ت  و  ِه اْله  دِّ ی ح  ل  د  ع  ا و  أ  ه  بَّ ه  ام    م 

ْوِج الْ  ِة م  ار  اِر و  ِإث  خَّ اِء الزَّ ْصِفیِق اْلم  ا ِبت  ه  ر  م  أ  ا ف  ه  أ  ْنش  د  م  ْبع  ا و  أ  اه  ْجر  ف  م  ْعص  ا و  أ  ه  بَّ ْتُه  ُمر  ض  خ  م  اِر ف  ِبح 

ُه ع   اِجی  ی آِخِرِه و  س  ل  ُه ع  ل  وَّ ُردُّ أ  اِء ت  ض  ا ِباْلف  ه  ْصف  ْت ِبِه ع  ف  ص  اِء و  ع  ق  ْخض  السِّ اُبُه م  بَّ ُعب  ی ع  تَّ اِئِرِه ح  ی م  ل 

اُمه  ِد ُرک  ب  ِبالزَّ ی  م  ُهنَّ    و  ر  ل  ُسْفّل  ع  اٍت ج  او  م  ْبع  س  ِمْنُه س  ی  وَّ س  ِهٍق ف  وٍّ ُمْنف  ِتٍق و  ج  ُمْنف  اٍء  و  ُه ِفي ه  ع  ف  ر  ف 

ْرُفوعًا ِبغ   ْمکًا م  ْحُفوظًا و  س  ْقفًا م  اُهنَّ س  ْکُفوفًا و  ُعْلی  ْوجًا م  ا ُثمَّ  م  ِظُمه  ْنت  اٍر ی  ا و  ال  ِدس  ُمه  ْدع  ٍد ی  م  ْیِر ع 

ل   رًا ُمِنیرًا ِفي ف  م  ِطیرًا و  ق  اجًا ُمْست  ا ِسر  ی ِفیه  أ ْجر  اِقِب ف  و  اِء الثَّ اِکِب و  ِضی  و  ِة اْلک  ا ِبِزین  ه  ن  یَّ ْقٍف  ز  اِئٍر و  س  ٍك د 
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ْین   ا ب  ق  م  ت  اِئٍر ُثمَّ ف  ِقیٍم م  اِئٍر و  ر  ُعون     س  ْرک  ِتِه ِمْنُهْم ُسُجوٌد ال  ی  ِئک  ّل  ارًا ِمْن م  ْطو  ُهنَّ أ  َل   م  ی ف  اِت اْلُعل  او  م  السَّ

ْوُم اْلُعُیوِن  اُهْم ن  ْغش  ُمون  ال  ی  ْسأ  ُحون  ال  ی  بِّ ُلون  و  ُمس  ای  ز  ت  ون  ال  ی  افُّ ِصُبون  و  ص  ْنت  ْهُو  و  ُرُکوٌع ال  ی   و  ال  س 

ْبد  اْلُعُقوِل و   
 
ُة اْْل ْتر  اِن ال  ف  ْسی  ُة النِّ ْفل  ِلُفون     اِن و  ال  غ  ی ُرُسِلِه و  ُمْخت  ٌة ِإل  ْلِسن  ْحِیِه و  أ  ی و  ل  اُء ع  ن  و  ِمْنُهْم ُأم 

اِبت   اِنِه و  ِمْنُهُم الثَّ اِب ِجن  ْبو 
 
ُة ِْل ن  د  اِدِه و  السَّ ُة ِلِعب  ظ  ف  ْمِرِه و  ِمْنُهُم اْلح  اِئِه و  أ  ض  ی  ِبق  ْفل  ِضین  السُّ ر 

 
ُة ِفي اْْل

الْ  و   اُنُهْم  ْرک  أ  اِر  ْقط 
 
اْْل ِمن   ُة  اِرج  اْلخ  و   اُقُهْم  ْعن  أ  ا  اْلُعْلی  اِء  م  السَّ ِمن   ُة  اِرق  اْلم  و   اُمُهْم  ْقد  اأ  و  ِلق  ُة  اِسب  ِئِم  ُمن 

ُهْم  ٌة ُدون  اِکس  اُفُهْم ن  ْکت  ْرِش أ  ُهْم    اْلع  ْن ُدون  ْین  م  ُهْم و  ب  ْین  ٌة ب  ْضُروب  ِتِهْم م  ُه ِبأ ْجِنح  ْحت  ُعون  ت  فِّ ل  اُرُهْم ُمت  ْبص  أ 

اِت اْلم   ْیِه ِصف  ل  یِر و  ال  ُیْجُرون  ع  ْصِو ُهْم ِبالتَّ بَّ ُمون  ر  هَّ و  ت  ِة ال  ی  اُر اْلُقْدر  ْست  ِة و  أ  ْصُنوِعین  و  ال   ُحُجُب اْلِعزَّ

و ُحدُّ اِئری  ظ  ْیِه ِبالنَّ اِکِن و  ال  ُیِشیُرون  ِإل  م 
 
ُه ِباْْل   1«.ن 

بعد از آن شروع فرمود خّلق عالم بشکافتن اجوار و فضاء و شق نمودن اطراف و جواب و باز 

زن بود آن و متراکم بود آب  های هوا پس جاری فرمود در آن فضا و اجوار یک آبیکه موجکردن راه 

   ؛ ا بر پشت بادهای تند و شدید و هواهای سخت صداکنندهر  آبکثیر آن پس نمود 

پس امر فرمود خّلق عالم آن هواها را بجمع نمودن آن آب را در یک جای و به بستن اطراف آنرا  

شد و  از هر طرف و محدود نمودن آن را در یک موضع و مقام پس نه در زیر آن آب شگافته می

ن خلق فرمود یک هوای که عقیم بود جریان آن ادامه دادم شد و بعد از آآب از باالی آن ریخته می

   ؛بر راه شدید و بعید گردانید نشو و نمای او را

و بهیجان بیاورد آب عمیق آن دریا را پس    پس فرمان داد آن هوا را که بزند امواج آن آب زخار را

در فضاء در حالیکه رد های آن آب را بشدت تکان داد آنرا مانند شور دادن خیک دوغ و پرانید پاره 
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انداخت ساکن آنرا بر متحرک آن حتی اینکه بلند شد آب  مینمود اول آن آب را بر آخر آن و می

   ؛کثیر آن و بیرون انداخت کقبای خود را از آن آب متراکم

پس بلند نمود آن کف و زبد را در آن هوای مخلوق و شگافته شده و فضای وسیع پس درست  

فرمود از آن هفت آسمان را و گردانید قسمت پائینی آنرا سقف بسته شده و قسمت باالئی آنرا بام  

  ها که برپا دارند او را و بدون میخها که منظم بمایند او و مرفوع بدون ستون محفوظ و عمارت بلند  

را و بعد از آن مزین فرمود آسمانها را به ستارگان درخشنده و ضیاهای شگافنده و جاری فرمود در 

   ؛آنها شمس ضیابار و ماه منیرو نورپاش در میان افّلک ذوار و سقف سیار و چادر نیلگون مرصع

ع و اقسام و بعد از آن شگافت در میان آسمانهای بلند جاهای قرار پس پر گردانید آنها را از انوا 

مّلئکه که نوع از آنها همیشه در حالت سجده هستند که هرگز سر از سجده برنمیدارند و نه رکوع  

شوند  میکنند و نوع دیگر از مّلئکه هستند که همیشه در حالت رکوع هستند که هرگز ایستاده نمی

جای خود را ترک    اند که ابداً و قیام نمیکنند و جماعتی هستند که صف بسته در جای خود ایستاده

شوند و  نمیکنند و جماعتی هستند که دائمًا تسبیح و تقدیس میکنند و هرگز ملول دل تنگ نمی

برد و نه سهو و نسیان بر آنها طاری میشود و نه برای آنها خستگی  هرگز جنس مّلئکه را خواب نمی

   .دست میدهد و نه بر آنها غفلت نسیان طاری شود

و واسطه  ن وحی پروردگار میباشند و زبان گویای خدا بطرف رسوالن  پس بعضی از ایشان امینا

میباشند  بعضی هستند که قضا و امور پروردگار را در خّلئق میرسانند و  اجرای حکم و فرمان  

النعیم  جنات  دروازهای  پاسبانان  بعضی  و  ماموراند  بندگان  حفاظت  برای  بعضی  بعضی  و  اند 
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شان  شان و گردنهاین بر زمین پائینی قرار گرفته است و سرهای شااند که پاهایاینقدر بلند قامت 

   ؛از آسمان باالیی خارج شده است

شان مناسب میباشند  اند و برای قوائم عرش عظیم دوشهای و از آفاق و اقطار ارکان آنها بیرون رفته

انداخته پائین  اعظم  عرش  زیر  در  خودشانرا  سرهای  وو  پروردگار  عظمت  و  جّلل  از    اند 

اند و آمیخته شده است در منابر ساحت قدس  جمع کرده  دستهایشان رااند و  را بسته  شانچشمهای

و جّلل خدا و در میان آنها حجابهای عزة و استار قدرة و پروردگار خویش را صاحب صورت  

نمایند  تصور نمیکنند و بله برای او سبحانه و تعالی اوصاف مخلوقات بیان نمیکنند و منسوب نمی

امثال و نظائر اشاره میکنند    و او را با حدود اماکن محدود نمیکنند و نه بطرف او سبحانه و تعالی با

 از جمیع اشیای عالم او را منزه و مقدس میدانند! 

این فرمایش و بیانات سابق ظاهر میشود که سلسله آفرینش عالم دنیا اینطور بوده که اول    پس از

ق فرمود و بعد از آن از همان نور هوا را خلق نمود و از هوا آب را خلق یک نور را خّلق عالم خل

فرمود و از آب کف را خلق نمود و از کف زمین را خلق فرمود و نیز آسمانها را و بعد در آسمان  

   ؛شمس و قمر و ستارگان را خلق فرمود

ّلئکه و بنی جان پس  د و غیره مثل موو بعد از آن از خاک زمین حضرت آدم ابوالبشر را خلق فرم

این است بیان پیدایش موجودات عالم در مذهب اسّلم که از هر جهت کامل و معقول است  

هیچ نقص ندارد نه عقًّل و نه نقًّل و بیانات مذاهب دیگر از یک جهت یا دو جهت نقص دارند و  

 ت . لذا از روی عقل و نقل مذهب اسّلم از در میان مذاهب عالم حق اس ،اندغیر معقول 
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 شناخت مذهب حق توحید معیار قسطاس دوم 

یعنی آن مذهب که صرف یک خدا غیر مرکب از اجزاء دارد حق است او هر مذهبیکه خدای  

مرکب از اجزا دارند باطل است پس بنابراین اصول مذهب زردشتی حق نخواهد بود که اهورامزدا  

ب آریا حق نخواهد  هطور مذکه خدای آن مذهب است مرکب است از شش امشاس پندان همین

بود که ایشان سه چیز را قدیم میدانند یعنی خدا و روح و ماده را و حال آنکه از روی برهان عقلی 

آید که قدیم باید صرف یک چیز باشد زیرا که تعاریف قدیم این است و مثل آن هیچ چیز  الزم می

 .  نباشد و همیشه بر یک حال باشد بدون تغیر

قدیم باشند آنوقت الزم است که در میان آنها تعدد باشد و تعدد در اشیاء پیدا    پس هرگاه سه چیز

شان مثّل باید یکی کوچک باشد و دیگری بزرگ یا یکی  شود مگر از کمی و بشی در صفاتنمی

قوی باشد و دیگری ضعیف باشد و غیره و اگر هر دو از هر جهت مساوی هستند پس آنها دو تا  

ی خواهند بود لذا از روی برهان عقلی الزم است که خدا یکی باشد نه دو و  نخواهند بود بلکه یک 

نه سه و آن چیزیکه مرکب است از اجزاء آن قدیم نخواهد بود بلکه حادث خواهد بود زیرا که یک  

زمانه بود که آن تنها بود و بعد زمانه دیگر آمد که در آن مرکب گردید پس یک وصف تغییر برای 

 . پذیرد آن حادث است نه قدیمزیکه تغیر میاو ثابت شد و چی

پس بنابراین اصول مذهب تثلیت که نصاری میباشد حق نخواهد بود زیرا که خدای ایشان از سه  

 . جزء ترکیب یافته است یعنی پدر و پسر و روح القدس 

و در مذهب اهل اسّلم در خصوص توحید این کّلم است که خود ذات اقدس حضرت حق و  

لَّ    :ی عقیده توحید نازل فرموده استغیب مطلق برا  ج  زَّ و  ال  ع  ق  ُد  ف  م  ُه الصَّ ٌد اللَّ ح  ُه أ  ُقْل ُهو  اللَّ
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د ح  ُه ُکُفوًا أ  ُکْن ل  ْم ی  ْد و  ل  ْم ُیول  ِلْد و  ل  ْم ی  یعنی ای رسول ما در مقام عقیده توحید بگو به بندگان  1ل 

در تعریف و تجدید نمودن او تمامی عقّلی من که خّلق عالم اللِه واحد است یعنی ذاتی که  

مبهوت رو  متحی  جمیع  عالم  مقصود  است  او  و  است  یگانه  و  واحد  جهات  هر  از  او  و  اند 

موجودات علوی و سفلی و او کسی را نه زائیده است و نه از چیزی و نه از کسی زائده شده است  

 و هیچ شی کفو و همسر او نیست!

علیه السّلم باقر علوم االولین و اَلخرین در خصوص توحید چنین  و حضرت امام محمد باقر  

حدیث از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلم است که فرمود آنحضرت جماعتی    -اندفرموده

و در ضمن مسائل دیگر از شرائع و احکام تفسیر لفظ   پدرم وارد شدنداز اهل فلسطین در خدمت  

ُد هم پرسیدند م  لصَّ    :ا 

ُم  » ّل  لیِه السَّ ُد   فقال ابی ع  م  ْوُلُه      الصَّ ِتِه و  ُهو  ق  یَّ ی ِإنِّ ل  ِلیٌل ع  ِلُف د 
 
اْْل ْحُرٍف ف  ُة أ  ْمس  ُه   عزوجلخ  ِهد  اللَّ ش 

ْنِبیٌه  ِلك  ت  ُه ال ِإله  ِإالَّ ُهو  و  ذ  نَّ ار  أ  ْر و  ِإش  ْن د  اِئِب ع  ی اْلغ  ُه ُهو   اِس ر  اْلح   اءِ ٌة ِإل  نَّ ِتِه ِبأ  ِهیَّ ی ِإل  ل  ِلیٌل ع  ُم د  و  الّلَّ

اِن فِ  ر  ْظه  ْمِع و  ی  اِن ِفي السَّ ع  ق  اِن و  ال  ی  س  ی اللِّ ل  اِن ع  ر  ْظه  اِن ال  ی  م  ُم ُمْدغ  ِلُف و  الّلَّ
 
ُه و  اْْل ِة  اللَّ اب  ي اْلِکت 

ِلیّل   اِصٍف و  ال  ُأُذِن د  اِن و  ُع ِفي ِلس  ق  اسِّ و  ال  ت  و  ُك ِباْلح  ٌة ال  ُتْدر  اِفی  ُه ِبُلْطِفِه خ  ت  ِهیَّ نَّ ِإل  ی أ  ل  نَّ  ِن ع 
 
اِمٍع ِْل  س 

ْهٍم  ْو ِبو  ِتِه ِبِحسٍّ أ  ْیِفیَّ ِتِه و  ک  اِهیَّ ْرِك م  ْن د  ْلُق ع  ِله  اْلخ  ِذي أ  ِه ُهو  الَّ ل  ْفِسیر  اْْلِ اِم و     ت  ْوه 
 
ْل ُهو  ُمْبِدُع اْْل ال  ب 

ِبیَّ  ُرُبو ر   ْظه  أ  ُه  ان  ُسْبح  ه   اللَّ نَّ  أ  ی  ل  ع  ِلیٌل  د  ِة  اب  اْلِکت  ِعْند   ِلك   ذ  ُر  ْظه  ی  ا  م  ِإنَّ و   اسِّ  و  اْلح  اِلُق  اِع  خ  ِإْبد  ِفي  ُه  ت 

اِدِهُم الْ  ْجس  ِة ِفي أ  ِطیف  اِحِهُم اللَّ ْرو  ْرِکیِب أ  ْلِق و  ت  نَّ  اْلخ  ا أ  م  ُه ک  ر  ُروح  ْم ی  ْفِسِه ل  ی ن  ْبٌد ِإل  ر  ع  ظ  ا ن  ِإذ  ِة ف  ِثیف  ک 

ه   ِة ظ  اب  اْلِکت  ی  ِإل  ر   ظ  ن  ا  ِإذ  ف  ْمِس  اسِّ اْلخ  و  ٍة ِمن  اْلح  اسَّ ْدُخُل ِفي ح  ت  ُن و  ال   یَّ ب  ت  ت  ِد ال   م  م  الصَّ ا ال  ُه م  ل  ر  
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ر  اْلع   کَّ ف  ی ت  ت  م  ُطف  ف  ِفي  و  ل  ْي خ  ُتُه ِبش  ْم ُتِحْط ِفْکر  ر  و  ل  یَّ ح  ِله  ِفیِه و  ت  ِتِه أ  ْیِفیَّ اِرِئ و  ک  ِة اْلب  اِهیَّ ٍء ْبُد ِفي م 

ُه   نَّ
 
ِْل ُه  ل  ُر  وَّ ص  ت  ُه    عزوجلی  نَّ أ  ُه  ل  ت   ب  ث  ْلِقِه  خ  ی  ِإل  ر   ظ  ن  ا  ِإذ  ف  ِر  و  الصُّ اِلُق  ُب    عزوجلخ  کِّ ُمر  و   اِلُقُهْم  خ 

اِحِهْم   ْرو  ُه  أ  نَّ ی أ  ل  ِلیٌل ع  د  اُد ف  ا الصَّ مَّ اِدِهْم و  أ  ْجس  ُه ِصْدٌق و    عزوجلِفي أ  م  ّل  ُه ِصْدٌق و  ک  ْول  اِدٌق و  ق  ص 

ل   ِلیٌل ع  د  ا اْلِمیُم ف  مَّ ْدِق و  أ  ار  الصِّ ْدِق د  د  ِبالصِّ ع  ْدِق و  و  ْدِق ِبالصِّ اِع الصِّ ب  ی اتِّ ُه ِإل  اد  ا ِعب  ع  ی ُمْلِکِه و   د 

اِم ُملْ  و  ی د  ل  ِلیٌل ع  د  اُل ف  ا الدَّ مَّ ُزوُل ُمْلُکُه و  أ  اُل و  ال  ی  ز  ْل و  ال  ی  ز  ْم ی  قُّ ل  ِلُك اْلح  ُه اْلم  نَّ ُه  أ  نَّ  عزوجلِکِه و  أ 

ْل ُهو   اِل ب  و  ْوِن و  الزَّ ِن اْلک  ی ع  ال  ع  اِئٌم ت  ی  عزوجلد  ْکِو ان  ِبت  ِذي ک  اِت الَّ اِئن  ُن اْلک  وِّ ال   ُیک  اِئٍن ُثمَّ ق  ِنِه ُکلُّ ک 

ُه   اِني  اللَّ ِذي آت  ْدُت ِلِعْلِمي  الَّ ج  ْو و  ین     عزوجلع ل  ان  و  الدِّ یم  م  و  اْْلِ ْسّل  ْوِحید  و  اْْلِ ْرُت التَّ ش  ن  ًة ل  ل  م  ح 

د م  اِئع  ِمن  الصَّ ر   1.« و  الشَّ

ٍد وَّ اِل   َعلی ُمَحمَّ
ّ

ُهمَّ َصِل
ّ
لل

َ
ٍد ا  .ُمَحمَّ

ُد پنج حروف دارد پس الف دلیل است برانیت ذات حضرت حق و غیب مطلق  م  لصَّ ترجمه لفظ ا 

)در اصطّلح متکلمین دلیل و برهان بر دو قسم آمده اول برهان ِاّنِی دوم برهان ِلّمِی پس برهان ِاّنِی  

ِلّمِی آنست که از معلول  به مفعول برسند و برهان  به علت   آنست که از علت فاعلی  و مصنوع 

 (  ببرندفاعلی پی 

ُی برای پی بردن به علت فاعلی این موجودات عالم که بدرستیکه  پس الف دال است بر برهان ِاِنّ

   . تمامی مخلوقات معلول و مخلوق دست قدرت حضرت حق و غیب مطلق میباشند

ل برهان پس در این صورت جمیع موجودات از ذات حضرت حق خدای متعال شناخته شده و مثا

لمی این است که هرگاه ما این مصنوعات و مخلوقات را مشاهده میکنیم بر عقل ما روشن و ظاهر  
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ایم و این مسئله از مسائل بدیهیهات است که هیچ  میگردد که اینها را ما خودمان که خلق نکرده

صانع و خالق  شود لذا برای اینها هم یک بناء و  بنائی و ساختمانی بدون بناء و معمار یافت نمی

  . هست و آن ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق است

ایم از مخلوق و مصنوع به ذات مقدس خالق و صانع لذا این برهان  پس در این صورت ما پی برده

 ِلّمي است و اسم دلیل است بر آلهیة او تعالی شانه بدرستیکه همان ذات غائب الّله است. 

شوند و نه  اند که در وقت تلفظ بر زبان متکلم ظاهر نمی مدغم و الف و الم الصمد هر دو با هم  

اند بر شان دلیل و برهانشوند اما در نوشتن هر دو ظاهراند لذا هر دویدر گوش سامع شنیده می

اینکه آلهیه ذات اقدس حضرت واجب الوجود به سبب لطافت خود پنهان و مخفی شده بنحوۀ  

  ،شودآید وز لنگرش شنیده میو نه بر زبان واِصف می  شودکه از حواس خمسۀ انسان درک نمی

   .زیرا که تفسیر و مفهوم لفظ ِاله همین است

اِلِق یعنی جمیع مخلوقات از درک ماهیت و حقیقت خلق   الخ  اِک  ِاْدر  ِفْی  اْت  خُلوق  الم  ِله   ا  یعنی 

واس است و  اند زیرا که او تعالی شانه خالق حخویش از حواس خمسه خود متحیر و سرگردان

اند و محال است که محاط محیط را  جاعل اوهام و عقول است پس محیط است و حواس محاط

 شامل گردد.

لفظ برهان است بر اینکه الّله تعالی ظاهر فرموده است  و ظاهر بودن الف و الم در کتابت نه در  

شان در ابدان و  ربوبیت خود را در ابداع نمودن خلقت انسان و در مرکب ساختن ارواح لطیفه ای

بیند روح خود را مثل آنکه اجسام کثیفۀ آنها پس هرگاه نظر میکند انسان عاقل به نفس خود نمی
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آیند و وقتیکه بر تحریر و  شوند و نه در حاسۀ از حواس خمسه میالف و الم الصمد شنیده نمی

 و الم الصمد!!  کتابت آنها نظر میکند آنوقت خوب ظاهر میشوند که مخفی شده بودند یعنی الف

پس همینطور وقتیکه انسان عاقل در حقیقت و ماهیت و کیفیت ذات حضرت حق ذوالجّلل و  

خالق    عزوجلشود زیرا که خدای  ماند و هیچ شئ بر او ظاهر نمیاالکرام فکر میکند متحیر می

تواند که محیط خود را  اند و محاط هرگز نمیهمه اشیاء است و خالق محیط و مخلوق محاط

درک بکند و هرگاه به مخلوقات و مصنوعات باریتعالی نظر میکند آنوقت بر او ظاهر میشود که هر 

و غیب  دهنده ارواح لطیفه در ابدان کثیفه غیر از ذات اقدس حضرت حق  آئینه خالق اینها و ترکیب

 مطلق کسی دیگری نیست!

بنده  فصاد پس دلیل است بر اینکه او سبحانه و تعالی صادق است و کّلم و قول او صدق است و  

خود را برای اتباع و پیروی صدق و صادق دعوت میکند و وعده داده است ایشان را بصداقت    ی

 که جنت خواهد داد! تخلف ندارد!!

ملک اوست و بر اینکه او تعالی شانه مالک و سلطان حق    و میم دلیل است بر اینکه همه عالم

 است همیشه بوده است و دائما خواهد بود و برای ملک او زوال و اضمحّلل نیست!

اینکه ملک او سبحانه دائمی است و او تعالی شانه دائم است و منزه و   بر  دال پس دلیل است 

ه است جمیع کائنات را و از تکوین  مقدس است از کون و فساد و همان خدای متعال خلق فرمود

 هر موجودی بوجود آمده است!  او
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که   افتم سافلین علوم را آن علومیمنور از آن فرمود حضرت امام علیه الصلوة و السّلم که اگر می

نمودم توحید و اسّلم و ایمان  خدای متعال بما کرامت فرموده است البته واضح میکردم و نشر می

مُد و چطور ممکن خواهد شد برای من این مطلب و شرائع را  –و دین   ص  لَّ    .صرف از لفظ ا 

و حال آنکه جد من حضرت امام مبین امیرالمومنین علیه السّلم نیافت حامّلن برای علم لدنی 

اُس   ا النَّ ه  یُّ ْفِقُدوِنيخودش حتی اینکه ب رروی منبر میفرمود »ا  ْن ت  ْبل  أ  ُلوِني ق  « بپرسید از من  س 

زن است  هرچه میخواهید پیش از آنکه مرا نیابید بدرستیکه در قلب من بحر زخار علم آلهی موج

گاه باشید که نمی ْخ آ ْخ ا   یابم کسی را که متحمل آن علوم آلهیه بشود!ا 

بالغه   امام و حجت  متعال ذوالجّلل و االکرام  از جانب خدای  بر شماها  که من  باشید  گاه  آ و 

زیرا    ،نموده دوست آن قوم نشوید که خدای قهار بر آنها غضب نموده است  لذا مرا ترک  ،میباشم

   .اندکه آنها در کار خدائی که تقرر و تعین خلیفه و امام است مداخلت نموده

اند و مستحق عذاب ابدی جهنم زیرا که آنها ایمان بآخرت ندارند که از عذاب  پس مشرک گردیده

امام محمد باقر علیه السّلم که حمد میکنم خدای منان    خدا بترسند و بعد از آن فرمود حضرت 

را که منت گذاشته است بر ما و توفیق داده است ما را برای عبادت نمودن ذات احد و صمد را آن  

کسی را و نه متولد شده است از کسی و نه مثیل و همسر دارد و نگاه داشته است  ذاتیکه نه زائیاس  

نی از پرستش نمودن ائمه کفر و ضّلل را که علماء و احبار است  باز از پرستش اوثان و اصنام یع

   .میباشند
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د    عزوجل و قول خدای   ْم ُیول  ِلْد و  ل  ْم ی  پس مفهوم این کّلم این است که نیاورده کسی را که    1ل 

وارث ملک او بشود و نه متولد شده از کسی که والد او شریک بربیت و سلطنت او بشود و نیست 

 .او تعالی شانه غلبهسلطان و   او را برای او معادنی و مثیلی که اهانت و نصرت کند  

ٍد وَّ اِل   َعلی ُمَحمَّ
ّ

همَّ َصِل
ّ
لل

َ
ِد ا  ُمَحمَّ

ْسّلِم دینًا  پس همین آن توحید و اسّلم است که خدای متعال فرموده است   ْیر  اْْلِ ِغ غ  ْبت  ْن ی  و  م 

ِة ِمن  اْلخاِسرین ل  ِمْنُه و  ُهو  ِفي اَلِْخر  ْن ُیْقب  ل  به که غیر از دین اسّلم بّل شرک در اختیار خواهد  2ف 

 .نخواهد شد و آنشخص در آخرت از خاسرین خواهد شدکرد هیچ عمل از او قبول کرده 

ُسوُل الّلِه  » ال  ر  ْي   ق  ْبل  ُکلِّ ش  ُل ق  وَّ
 
ُه اْْل ُة ِبِه ِإنَّ ْعِرف  ِه اْلم  ِة اللَّ اد  ل  ِعب  وَّ ْي أ  ّل  ش  ّل   ٍء ف  ْرُد ف  ُه و  اْلف  ْبل  ء  ق 

م السَّ ٍة فاِطُر  ای  غ  ی  ِإل  اِقي ال   اْلب  و   ُه  ع  م  اِني   ْي ث  ش  ِمْن  ا  ُهم  ْین  ب  ا  م  و   ا  ِفیِهم  ا  م  و   ْرِض 
 
اْْل و   ُهو   اواِت  و   ٍء 

لی ِبیُر و  ُهو  ع  ِطیُف اْلخ  ْي  اللَّ ِدیرُکلِّ ش   3« .ٍء ق 

فرمود حضرت خاتم باعث ایجاد عالم صلی الله علیه و آله و سلم که اولین عبادت حضرت حق  

پس هیچ    ،سبحانه و تعالی اول است و قبل هر شی و غیب مطلق معرفت اوست باین نحوه که او  

ایست که ثانی ندارد و زندۀ جاوردان است نه بیک غایت معین  شی پیش از او نبود و واحد و یگانه

و خالق زمین و آسمان است و هر چه که در آنها هستند و مابین آنها میباشند و اوست سبحانه 

 
 3وت رز/ 1

 85.  ل    وج/  2

 74، ز:  74بی   (، ج -بدو  وألظ و  )ط  3
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جمیع اشیاء ال ریب فیه حقًا حقًا و صدقًا صدقًا    لطیف و خبیر و اوست سبحانه و تعالی قادر بر

لباً     .سلمنا عقَل ق 

لذا شیطان هم که دزد دین و ایمان    ،ترین عبادت توحید استپس چون اولین عبادت و افضل

است بیشتر سعی و کوشش آن لعین در همین متاع نفیس و جواهر گرانبها منحصر است که همان  

انسان فطرة موحد هستند  توحید را از صندوق قلب مومن   و موحد فطری زیرا که همه نبی نوع 

   .بدزدد و بر باید

ْوُلودٍ »   :که در حدیث آمده ِة  ُکلُّ م  اْلِفْطر  ی  ل  ُد ع  ُیول  اِنِه.  و    س  جِّ ُیم  و   اِنِه  ر  صِّ ُین  اِنِه و   د  وِّ ُیه  اُه  و  ب  یعنی    1«أ 

بنی نوع بشر فطرة و خلقًا موحد میباشند پس والد تربیت خویش  تمامی  او را از تعلیم و  او  ین 

توانند که آن  یهودی میگردانند یا نصرانی میسازند و یا مجوسی میسازند اما بوجٍه من الوجوه نمی

دلی لو برهان توحید فطری او را از وجود او خارج بکنند یا معدوم بسازند آن توحید فطری شبهه  

 مرگ در وجود بشر موجود است!!  

 عزوجل جان واحد است در بدن مرکب از عناصر متقضاده فتدبر و تشکر! فقال  و آن خلقت روح و  

تيذوالجّلل و االکرام   ِه الَّ ت  اللَّ نیفًا ِفْطر  یِن ح  ك  ِللدِّ ْجه  ِقْم و  أ  ْلِق   ف  ْبدیل  ِلخ  ْیها ال ت  ل  اس  ع  ر  النَّ ط  ف 

ر    ْکث  ُم و  لِکنَّ أ  یِّ یُن اْلق  ِه ذِلك  الدِّ ُمون  اللَّ ْعل  اِس ال ی  ُکوُنوا     النَّ ّلة  و  ال ت  قیُموا الصَّ ُقوُه و  أ  ْیِه و  اتَّ ُمنیبین  ِإل 

پس متوجه بشوید بدین صحیح که دین توحید است که آن خلقت و صنعت      2  ِمن  اْلُمْشرِکین

 
 35، ز: 1  ولی ول ئولی ولم ی یۀ  ی وألحو یت ول ی یۀ، ج 1

 30-31ول  ن/  2
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آن  خّلق عالم است که تمامی نوع بشر را بر آن خلق فرموده است پس هیچ کس نمیتواند که  

 آن روح واحد انسانی را متعدد بسازد!!خلقت خدا را تبدیل بدهد یعنی 

پس  ،  اگرچه مردم دین صحیح را به ادیان باطل تبدیل میدهند که موحد فطری را مشرک میگردانند

همان دلیل توحید یعنی وحدت روح در بدن مرکب انسان دین قیم است اما اکثر مردم این حقیقت  

   .دانند را نمی

حالیکه میّلن قلبی شماها بسوی خدای متعال باشد که واحد و یگانه است و بترسید از    در آن

خدا و بخوانید نماز را و نباشید از مشرکین به ترک کردن دین صحیح که دین توحید و دین اسّلم  

 است!  

سیطان  معلوم است که بیشتر مردم در دنیا غیر موحد و مشرک هستند زیرا که تمام سعی و کوشش  

او از توحید فطری است چنانچه نصاری قائل به تثلیث میباشند و   لعین بیشتر در گمراه نمودن 

پرستی اختیار نمودند و در مقام ارسال رسل با خداوند  یهود عزیز را ابن الله میگویند و گوساله

   .متعال شرک نمودند که میگویند که بعد از موسی خداوند خدا کسی را پیغمبر نگردانیده

یعنی شرک فی النبوة و همین طور بعضی از اهالیان اسّلم در مقام خّلفت و امامت شرک دارند  

و   است  این یک اصول صحیح  که  کرد  و خواهد  میکند  انتخاب  امت  اجماع  و خلیفة  امام  که 

پسندیدۀ و خدا و رسول است و حال آنکه هرگاه مّلئکه اجماع نموده گفتند که ای پروردگار ما 

  .ز ما بگیر نه از نوع بشرخلیفه ا
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ُمون  پس خدای متعال اجماع مّلئکه را رد نموده فرمود   ْعل  ُم ما ال ت  ْعل  ي أ  خلیفه من باید    1ِإنِّ

دانید! و غیره  من خودم انتخاب کنم نه مخلوقات زیرا که من آن چیزها را میدانم که شماها نمی

 پس اینها نیست مگر از وسوسه شیطانی!

د خدای متعال اولین عبادت است لذا خدای منان ثوابش را هم جنت قرار داده است  و چون توحی

ْیِه و  اِلِه  » چنانچه حدیث صحیح است از ابن عباس   ل  ی الّلُه ع  لَّ ُسوُل الّلِه ص  ال  ر  ال  ق  ِني    ق  ث  ع  ِذي ب  و  الَّ

ب   دًا أ  حِّ اِر ُمو  ُه ِبالنَّ ُب اللَّ ذِّ ِشیرًا ال  ُیع  قِّ ب  االنبیا    مابن عباس میگوید که فرمود حضرت خات  2« داً ِباْلح 

صلی الله علیه و آله قسم میخورم بذات اقدس حضرت کردگار که فرستاد مرا بشیر و نذیر با حق  

 . خدای متعال هرگز هرگز شخص موحد را از آتش عذاب نخواهد کرد 

ْبِن  الحدیث  » اِذ  ُمع  ْن  ال  ع  ق  ٍل  ب  ِبيِّ    ج  النَّ ِدیف   ر  ا    ُکْنُت  م  ْدِري  ت  ْل  ه  اُذ  ُمع  ا  ی  ال   ق  ِه   ف  اللَّ قُّ  ح 

ِه    عزوجل قُّ اللَّ ِه ح  ُسوُل اللَّ ال  ر  ق  ُم ف  ْعل  ُسوُلُه أ  ُه و  ر  ال  ُقْلُت اللَّ ثًا ق  ّل  ا ث  ُقوُله  اِد ی  ی اْلِعب  ل  ی   عزوجلع  ل  ع 

هِ  ی اللَّ ل  اِد ع  قُّ اْلِعب  ا ح  ْدِري م  ْل ت  ال  ص ه  ْیئًا ُثمَّ ق  ْن ال  ُیْشرُِکوا ِبِه ش  اِد أ  ال     عزوجل  اْلِعب  ِلك  ق  ُلوا ذ  ع  ا ف  ِإذ 

 . ار  ُهُم النَّ ْن ال  ُیْدِخل  ال  أ  ْو ق  ُهْم أ  ب  ذِّ ْن ال  ُیع  ال  أ  ُم ق  ْعل  ُسوُلُه أ  ُه و  ر   3« ُقْلُت اللَّ

پس   سواره  میرفتم  راه  االنبیا  خاتم  حضرت  سر  عقب  روزی  میکندکه  حدیث  جبل  ابن  معاذ 

میدانی چیست حق خدای منان بر بندگانش و این را سه بار فرمود آنحضرت فرمود ای معاذ آیا  

   . آنوقت من عرض نمودم که الله و رسول او بهتر میدانند

 
 30ول    /  1
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پس فرمود حق خدای منان بر بندگانش این است که باو سبحانه چیزی را شریک نه نمایند و بعد  

این کار کردند عرض نمودم الله از آن فرمود آیا میدانی حق بندگانش بر خدای منان چیست هرگاه  

و رسول او بهتر میدانند پس فرمود حق بندگانش بر او سبحانه و تعالی این است که ایشانرا عذاب 

 نکند و در جهنم نیندازد! 

و از حضرت امام مبین سیدنا و موالنا امیرالمومنین علیه الصلوة و السّلم در تفسیر این آیه کریمه 

زاءُ   مذکور است   ْل ج  ْحسان  ه  ْحساِن ِإالَّ اْْلِ ُسْوِل الّلِه »  1اْْلِ ْن ر  ِمْعُت ع  ُم س  ّل  ْیِه السَّ ل  لیٌّ ع  ال  ع  ق 

 . ة  ن  ُوِحْیِد ِاالَّ اْلجَّ ْیِه ِبالتَّ ل  ْمُت ع  ْنع  ْن ا  آُء م  ز  ا ج  ال  م  لَّ ق  ج  و  زَّ ُقوْل ِانَّ الّله  ع    2« ی 

ومنین علیه السّلم که شنیدم از رسول الله صلی نیست جزای احسان مگر احسان فرمود امیرالم

الله علیه و وآله و سلم که میفرمود بدرستیکه خدای منان فرموده است که نیست جزای آ»کسی  

 ام مگر جنت!!که من بر او توحید انعام کرده 

ُوُل الّلِه  »  : و نیز از حضرت امیرالمومنین علیه السّلم حدیث است س  ال  ر  ال  ق  ات  ال       ق  ْن م  م 

ن   ْحس  ْیئًا أ  ِه ش  ة   ُیْشِرُك ِباللَّ نَّ ل  اْلج  خ  اء  د  س  ْو أ   3«  !أ 

با خدای   زندگانی خود  در  و  مرد  که  هر  آله  و  علیه  الله  االنبیاء صلی  فرمود حضرت خاتم  که 

زشت بوده حتما مرتکب افعال    شرک نه کرده بود آنشخص خواه کارهای خوب کرده بود یا  عزوجل

  داخل شده است در بهشت عنبرسرشت!!!
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و از حضرت ابوذر رضی الله عنه حدیث است که میگوید بیرون آمدم در یک شب ماه و دیدم 

را که تنها راه میروند گمان کردم که نمیخواهند کسی همراه باشد پس    حضرت خاتم االنبیا  

ا :در ظل قمر بفاصله راه رفتن شروع کردم حضرتش ملتفت شده فرمود ذ  ْن ه     ؟م 

ابوذر پس همراه حضرتش  بیا ای  فرمود  ابوذر  تو  فدایت شوم خادم  این کیست؟ عرضه داشتم 

بدرستیکه   فرمود  ارشاد  آنوقت  راه رفتم  قیامت مفلس قدری  ثروت در روز  متمولین و صاحبان 

خواهند بود مگر کسانیکه خدای منان بایشان مال دنیا عطا فرموده است و ایشان در راه خدای  

   .آورندمتعال از دست راست و چپ ظاهرًا و باطنًا صرف مینمایند و عمل خیر بجا می

حتی اینکه غائب شد و طول  پس قدری راه رفتیم فرمود همین جا باش که برمیگردم پس رفت  

ِرق  یعنی اگرچه زنا کند و دزدی کند  کشید پس دیدم که تشریف می ا و  ِاْن س  ن  آورد و میگوید و  ِاْن ز 

ِبی  الّلِه فدایت شوم با که حرف میزدید و حال آنکه من کسی را ندیدم که بشما  ا ن  عرض نمودم ی 

ب نازل شد  بود  أمین  آن جبرئیل  فرمود  بدهد  الله جواب  یا حبیب  گفت  و  این صحراء  در  من   ر 

آئینه در   با خدای متعال هیچ شرک نکند هر  بالتحقیق هر که بمیرد.  بشارت بدهید بامت خود 

 جنت داخل خواهد شد!  

ُسول  الّلِه و     :پرسیدم ا ر  یا اخی جبرئیل اگرچه زنا کرده باشد و دزدی کرده باشد؟ گفت بلی بلی ی 

ْمر  اگ  ِرب  الخ  رچه شراب و عرق هم خورده باشد! و توحید ذات حضرت حق و غیب مطلق  ِاْن ش 

   .بر چهار نوع است اول توحید ذاتی دوم توحید صفاتی سوم توحید افعالی و چهارم توحید عبادتی

ال   ق   :  عزوجلچنانچه همین توحیدات چهارگانه و اخّلق عالم درین آیات بیان فرموده است ف 
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(1)  ُه حیمُهو  اللَّ ْحمُن الرَّ ِة ُهو  الرَّ هاد  ْیِب و  الشَّ ذي ال ِإله  ِإالَّ ُهو  عاِلُم اْلغ   1الَّ

(2)   اُر اْلُم بَّ زیُز اْلج  ْیِمُن اْلع  ّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمه  وُس السَّ ِلُك اْلُقدُّ ذي ال ِإله  ِإالَّ ُهو  اْلم  ُه الَّ ُر  ُهو  اللَّ بِّ ک  ت 

ا ُیْشرِ  مَّ ِه ع  ( 2ُکونُسْبحان  اللَّ ْیُر ذِلک  ِة و  غ  ِبیع  ْهِر و  الطَّ    )ِبه ِمن  الدَّ

(3)   ُر وِّ ُه اْلخاِلُق اْلباِرُئ اْلُمص  ْقِدیِر(  3ُهو  اللَّ ْیِب اْلُغیوِبْی و  التَّ اِت غ  ام   )ِفْی ُمق 

   ْسماُء اْلُحْسنی
 
ُه اْْل ِن    4ل  ِدْیِم ع  اِلِق اْلق  لخ  ُه ا  زَّ ن  ِة ِلت  ِبیَّ ُبو ْدِبْیِر و  الرُّ ْیِن و  الت  کِو هوِد و  التَّ اِم الشُّ )ِفْی ُمق 

ِة( اِنی  ِة اْلف  اِلِم اْلُحُدوِثیَّ و  ُخْوِل فی الع   الدُّ

(4)  کیم زیُز اْلح  ْرِض و  ُهو  اْلع 
 
ماواِت و  اْْل ُه ما ِفي السَّ ُح ل  بِّ  5ُیس 

پس توحید ذاتی این است که عقیده داشته باشد که خدای متعال از جهت ذات خود احد و یگانه  

است یعنی ذات حضرت حق و غیب مطلق هیچ شائبه کثرت و شرکت ندارد پس باطل است  

مذهب آن کسانیکه قائل به کثرت فی الوحدت میباشند و میگویند که ذات خدا مانند یک دریا  

آیند مانند حباب و بعد از فنا شدن مانند حبابها در آب از او بیرون می  است و تمامی مخلوقات

طور مذهب اهل تثلیث باطل است که میگویند  دریا وصل میشوند و مخلوط میگردند و همین

خدا مجموعه سه جز و اقنوم است یعنی پدر و پسر و روح القدس یعنی مجموعه این هر سه یک  

 خدا است!!! 
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همچنین باطل است مذهب آریا هند که میگویند قدیم سه چیز هستند خدا  مانند شکل مثلث و  

شود مگر یک وجود که خدای متعال است زیرا که اگر سه چیز زیرا که قدیم نمی  -و روح و ماده

االمتیاز   به  ما  و  افتراق  یعنی حوت  االمتیاز الزم است  به  ما  ایشان  میان  در  آنوقت  باشند  قدیم 

از دیگری  بیشی در صفاتشود مگر از کمی و  نمی شان پس هر کدام که در صفت ذاتی خود 

 . بیشتر است و دیگری از ا کمتر است پس او ناقص خواهد شد و ناقص قدیم نمیشود

ذات حضرت حق الله است که جمیع عقّلی عالم در ادراک کیفیت ذات   -توحید ذاتی  -به آیه

ر او و آن عالم غیب و شهادت است و  او متحیر و مبهوت از لذا قابل پرستش همان است نه غی

رحمن و رحیم است ترجمه توحید غاتی آن خدای متعال معبودی است که نیست معبودی جز او  

سّلمتی است  سّلم  است  قدوس  است  ملک  آن  امانو  است  مومن  است  دهند  مهیمن  دهنده 

دس و  کننده صاحب کبریاء و عظمت است مقکننده غالب است جبار است جبر نقصانحفاظت

منزه است از آن اوصاف شرک که دهریین و طبیعین را موصف میکنند یا که میگویند که زمانه و  

 خاصیت ماده خدا است و غیره! دهر خدا است و یا که 

آن   در  که  الغیوبی  مقامات غیب  در  است  و خالق  الله است  ذات حضرت حق  افعالی  توحید 

عدم مطلق خلق کردن و نقشه کشیدن است او در مقام تواند چیزی را خلق کند که از  نمی  شناخته

شهودی و حدوثی پس برای تنزه و تقدس دامن کبریائی ذات حضرت حق و غیب مطلق از آلودگی  

زیرا که این اخّلق شان    ،برای او اسمای حسنی هستند که این کار را آنها سرانجام میدهند  صافاو

ش سرانجام بدهد مانند سّلطین عظیم الشان  الوهیت است که تمامی تقدیری و تدبیری را خود

آرند یا توحید سپارند نه اینکه از دست خود بجا میکه امور فکریه خود را باولیای امور خود می



 

 

251 

 

افعالی این است که هیچ فعل او مشابه بافعال مخلوقات نیست جمیع افعال خدا مانند خلق کردن  

   .تواند که درست کنداشد هیچکس نمییک برگ نبات با تمامی صفات که زنده و سرسبز ب

پس صفت فعلی خدا هیچ کس شریک او نیست! او یگانه و واحد است و اسمای حسنی حضرات  

السّلم و  الصلوة  علیهم  معصومین  چهارده  عالین  فرمودهمخلوقات  بیان  خودشان  که  اند اند 

ْحُن  )توحید عبادتی است (   ن  ْسمو   عالی  ُء اْلُحْسنیآ أ  ما هستیم اسمای حسنای خدای    ِلّلِه ت 

  .متعال

پس در مقامات غیب الغیوبی خالق و باری و مصور خود ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق  

است اما در مقام شهودی و حدوثی جهت تنزه و تقدس از گرد حدوثی برای خدای متعال اسمای  

   . اد و حدوث و تکثراند در عالم ایجحسنی میباشند که شاغل و عامل و ید عماله خدای قدوس

پس خلق و تدبیر و تربیت عالم ایجاد و حدوث بایشان مفوض و محول شده تا که ذات واجب  

 الوجود دامن وحدت کبری و الوهیت خود را از آلودگی گرد حدوثی منزه و مقدس بدارد!!! 

ایجاد پس در مقامات غیب الغیوبی خالق و باری و مصور ذات واجب الوجود است اما در عالم  

و حدوث و شهود خالق و باری و مصور اولیای امور خدای متعال میباشند علیهم الصلوة و السّلم 

و برای پس مطلب و مقصد ایشانرا اسمای حسنی فرموده است که مردم مرتبه و مقام و شان ایشانرا  

جاد و حدوث  بدانند و ایشانرا مانند خود و از نوع خود خیال نکنند زیرا که تمامی امور عالم ای

   .بواسطه ایشان مکون و منظم میشوند
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ِذي  »زیرا که ایشان را اسم اعظم خود ساخته است چنانچه در دعاها مذکور است   الَّ ِباالْسِم  و  

اُل و  ِباالْسِم ا ْت ِبِه اْلِجب  اُر و  ُنِصب  ْت ِبِه اْلِبح  ر  ُر و  ُسجِّ م  اء  ِبِه اْلق  ض  ْمُس و  أ  ْت ِبِه الشَّ ق  ْشر  اأ  ِذي ق  م  ِبِه لَّ

ْرُش و  اْلُکْرِسُي  .اْلع  ِضْین  اِت و  اال ر  مو  ا السَّ ْقت  ِبه  ل  ِتک  اّلِتی خ  ِلم    1«  و  ِبک 

ضیابار  فرمودی  خلق  آن  بواسطه  که  تو  اعظم  اسم  بآن  پروردگار  ای  میدهم  واسطه  ترا  یعنی 

ا و کوبیدی بر روی زمین  گردانیدی شمس را و نورافشان فرمودی قمر را و خلق فرمودی دریاها ر

ها را و بآن اسم اعظم که برپا ساختی بواسطه آن عرش عظیم را و کرسی محیط را و ترا  جبال و کوه

ها را و  ئی بواسطه آن آسمانها و زمینواسطه میدهم بآن اسم اعظم و کلمه مقدس که خلق فرموده

خلوقات فطرًة مقهور و مجبوراند  توحید عبادتی این است که انسان عقیده داشته باشد که تمامی م

   . که غیر از خالق خود کسی دیگری را پرستش نکنند

ها هستند تسبیح  چنانچه همه مخلوقات که در آسمانها هستند و جمیع موجودات که بر روی زمین

میکنند و اوست غالب و حکیم و عّلوه برین چهار توحید پنجم توحید    و تقدیس او تعالی شانه

همان یک نبی را که در زمان خود خدای متعال او را نبی خود فرستاده است اطاعت  نبوتی است که  

بنمایند نه ا زخود نبی درست کنند و یا کسی دیگری را نبوت کند او را اطاعت کنند که آن شرک 

فی النبوة خوهد بود. آنچه ابلیس لعین نبی خدا را بنظر حقارت دید که خدای متعال او را ملعون  

 رجیم قرار داد ورنه اول عزازیل و معلم الملکوت بوده!!!  و مردود و

و    نکندششم توحید امامتی است یعنی در مقام امامت غیر از امام خدائی کسی دیگری را امام  

امام نگیرد چنانچه عوام الناس از خودشان امام معین میکنند و اطاعت میکنند لذا برای همین  
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آنها باطل میشوند که شرک فی االمت کرده ْم  »اند  اند و اخطار نمودهتممی اعمال  ل  ات  و   م  ْن  م 

ة اِهِلیَّ ًة ج  ات  ِمیت  اِنِه م  م  ام  ز  ْعِرْف ِإم  دائی زمانه خود را نه شناخته است آن  میرد و امام خهرکه می  1«ی 

ة کرده است. ام     شخص بمرگ جاهلیت و مشرکین مرده است زیرا که شرک ِفی ااِلم 

است که این  شرک  تعریف  ادنی  ِللْ  و  ال   ق  ْن  ِلِی ح  م  اْلع  ِبالّلِه  ْشر ک   ا  ْد  ق  ف  اٌة  ص  اِة ح  و  ِللنَّ و   اٌة  و  ن  اِة  ص 

یعنی هر که سنگ ِظْیم!  رالع  این  ریزه  بگوید که  را  دانه خرما  دانۀ خرما است و  این  که  بگوید  ا 

زیرا که آن اوصاف روئیدگیی و    ،ریزه است پس آنشخص با خدای متعال شرک کرده استسنگ

ریزه نگذاشته است و  ثمر دادن که خّلق عالم در نواة گذاشته و ودیعت فرموده است در سنگ

پس گویا در کار خدا شرکت و مداخلت میکند  آنشخص بر خّلف این کمال قدرت خدا میگوید  

 شود! لذا مشرک می

زیرا که امام خدائی دارای روح قدس امامتی و نبوتی است و نوع بشر دارای روح امامتی و نبوتی  

نیست نوع بشر صرف روح انسانی دارد نه روح امامتی پس نبی و امام را بشر گفتن گویا حصاة را 

 طور صفات هر نوع مخلوق را به نوع دیگر اثبات نمودن شرک است. نواة گفتن است و همین
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 نقطۀ لطیف در مقام توحید افعالی 

یعنی در مقام فعل خّلق عالم صرف یک کلمه استعمال کرده است وو فقط یک لفظ فرموده 

است و آن لفظ ُکْن بوده پس از این کلمه یک نور عظمت و جّلل خلق فرمود و بعد از آن خّلق  

حضرت حق و غیب مطلق بهمان نور تعلق و رابطه نمود و بعد از آن همان نور و روح را    عالم

خّلق عالم به هر چه که از ازل الی ابد اَلباد مشیتش تعلق گرفت که خلق خواهد فرمود تمامی 

دامن   تنزه  برای  که حاال  داد  فرمان  را  او  و  داد  تعلیم  بود  آفرینش مخلوقات الزم  برای  که  علوم 

ت و وحدانیت کبرای من از گرد حدوثی و تکثر فی الوحدت باید تو این امور عالم امکان و  الوهی

   .حدوث را سرانجام بده

آید بلکه در آن پس کثرت فی الوحدت از خلق مخلوقات در وجود اقدس حضرت حق الزم نمی

الله درو روح اعظم که وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی  

آید و آنچه همین مضمون و مفهوم در کتاب ترجمه شد که از  علیه و آله و سمل است الزم می

شاگردان حضرت ادریس علیه السّلم بآنها رسیده است مذکور و مسطور است که مذکور است  

ما خدا اول ِرُت وِ  ا ت  ْرم    . شْت بدون مظاهر اوصاف بودکه پ 

د را ظاهر بفرماید پس اول یک دریای ملکوتی خلق فرمود  و هرگاه خواست که کماالت مکنونه خو

اء  مروارید رخشان خلق فرمود و بعد از آن مروارید   یض  ُة اْلب  ْرو  یعنی ُدرَّ نَّ گ  و بعد در آن دریا یک ِهر 

ْت یعنی انسان ده   ُسر  بوته نیلوفر را خلق نمود و گل نیلوفر را باداع نمود و بعد در آن محل نیلوفر د 

ما است یعنی    –زیرا که او را ده انسان برابر علم و کمال داده بود    ،ا خلق فرمودسره ر ْره  که همان ب 

   .باری خلق کننده
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ا را علم تکوین و تخلیق تعلیم داد پس برهما این تمامی عالم را خلق نموده است   رْهم  پس آن ب 

« ا یعنی خدا تفصیل این بیان را در تفسیر آیه عظیمه القدر   ات  وی  نه  ُرم  ْرش   ُثمَّ اْست  ی اْلع  ل   1ع 

. حاال این الزم شد    در کتاب مراحل االزل و االبد خاکسار مّلحظه بفرمایند اگر کسی میخواهد

 . سوم کتاب التوحید و التجرید خود نقل بشود  3که قدری از باب 

باب سوم در کیفیت انعقاد عوالم امکانیه و تعلق خالق بحقیقت نورانیه احمدیه صلی الله علیه و  

اِئُلْه   ْن ق  زَّ م  ال  ع  ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقِنین  و  ِفي  آله و سلم ق 
 
ْنُفِس و  ِفي اْْل ّل ُتْبِصُروِن أ   یعنی دالئل  ُکْم أ  ف 

عّلوه   ،براهین و آیات داله بر وحدانیت کبرای ذات حضرت حق و غیب مطلق در همین بسیاراند

بر آن در نفوس شماها هم وجود دارند چرا تدبیر و تفکر نمیکنید هر انچیزیکه از خارج مثال آن  

ید خواهید یافت من در جسم کوچک  آید او را در نفس خودتان جستجو بکندر فهم شماها نمی

 ام!شما تمامی عوالم علوی و سفلی را گنجانیده

پس هست که مجموعه عالم امکان از عرش برین الی فرش زمین بمنزله یک وجود انسانی است  

زیرا که هر آنچه که در این عالم حدوث و شهود موجود هست و وجود انسانی   ،مشابهت تامه دارد 

هم موجود است بلکه بیشتر و بهتر مثّل در این جهان ظاهرًا مثل آسمان است و در آسمان شمس  

   .و قمر و کواکب بی شماراند

ارگان بی  پس جنیان در وجود انسانی کاسه سر بمنزله آسمان آمده و موهای بی شمار سر مانند ست

شمارند و دو چشم ضیابار مانند شمس و قمر درخشان و نورافشان میباشند و استخوانهای سفید  

کوه رخام  سنگ  جویمانند  و  جاری  رودخانهای  بمنزله  خون  پر  رگهای  و  هستند  بارهای ها 
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کهساری هستند و بر کنار نهرها زراعت میکنند که اول سبز رنگ است و وقت حصاد و درو خشک  

میگردد همین طور زارع قدرت بر کنار رودخانهای خونی هم زراعت دارد و رنگ آن اول مانند زرد  

اما در وقت حصاد و درو رنگش سفید مانند کافور نور علی نور میگردد   ،مشک ختن سیاه است

 :اندچنانکه حضرت امام مبین سیدنا و مولنا امیرالمومنین فرموده

زُعم أّنك  ِجْرٌم ص  ا   ی الع  نْ ك  اِ یْ فِ   و               ٌر یْ ِغ ت  و  ُم ط    ال 
 
 ُر ب  کْ اْل

ای انسان آیا تو گمان میکنی که وجود تو صرف یک جسم کوچکی است و بی فائده نه نه همچنان  

نیست که تو گمان داری بلکه خّلق عالم او را مسطورۀ عالم اکبر یعنی جهان و عالم امکان ساخته  

 است! 

عالم امکان بلحاظ اوصاف هر دو با هم مشابهت تامه دارند همین طور  بهرحال وجود انسانی و  

تامه دارند با هم مشابهت  انسانی منعقد    ،در وصف خلقت هم هر دو  پس همانطور که وجود 

 میشود عالم امکان هم منعقد شده است!

د از  و کیفیت انعقاد وجود انسانی اینطور است که اول در آب نصفه یک نقطه نمودار میشود و بع 

آن ترقی نموده همان نقطه صورت قلب اختیار میکند و بعد از آن در سمت باال و پائین آن نقطه 

آید و یک نهایت  باندک فاصله دو نقطه دیگر نمودار میشوند پس آن نقطۀ اولی در میان اینها می 

ود پس باریک و نازک رشته یا رگ جان از نقصه وسطی بیرون شده با نقطۀ علیا و سفلی وصل میش

   .آید و ترقی میکنداین صورت مجموعی بحرکت می

پس از نقطه علیا دماغ و کله سر و از نقطه سفلی جگر درست میشود و از نقطۀ وسطش قلب  

تشکیل میگردد و بعد از آن کم کم وجود انسانی بتکمیل میرسد و هرگاه این قالب وجود انسانی  
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رمدی حقیقت جامعه محیطه احمدی را که  کامل میشود آنوقت خّلق عالم شعاع همان نور س 

حامل عرش علوم قضا و قدر بوده در آن جاری و ساری میفرماید که همان شعاع را روح میگویند  

  .و تعلق این روح در هیکل انسانی با همان قلب میشود

انسانی کامل سمیع و   پیدا کرد آنوقت وجود  با قلب تعلق  انسان  انسانی در بدن  و وقتیکه روح 

ر و علیم و خبیر میگردد و بعد از آن آن روح انسانی بواسطه همان قلب در عالم بدن و ملک  بصی

وجود خود تدبیر و تربیت مملکت خود شروع میکند و بر عالم وجود خود حاکم و ولی مطلق و 

 . متصرف کامل میشود

علِ 
ْ
ِه َرِبّ ال

ّ
َحْمُد ِلل

ْ
اِلِقْیَن َو ال

َ
خ

ْ
ْحَسُن ال

َ
ُه ا

ّ
َتَباَرَک الل

َ
 َمْیَن ف

باید دانست که در مقام خلقت سه چیز الزم است اول صانع دوم صنع سوم مصنوع پس صنع یک  

حد فاصل است مابین صانع و مصنوع و نیز یک واسطه و رابطه است در میان صانع و مصنوع و  

این صنع بداهًة نه عین صانع است و نه عین مصنوع بلکه یک شئ ثالث است که از آن مابه القوام  

  .و بقاء برای مصنوعات حاصل میشود

ال   ق  ْي عزوجلف  ن  ُکلَّ ش  ْتق  ذي أ  ِه الَّ یعنی خّلق عالم از صنع خود هر شئ را قوام و   1ءُصْنع  اللَّ

کثرت فی  بقاء داده است لذا این صنع مابین صانع و مصنوع یک حد فاصل واقع است که مانع  

ُکْم خوب واضح میگردد ع     .الوحدت میباشد چنانچه این مفهوم دقیق از این آیه ُهو  م 

 
 88ول  ئ/  1



 

 

258 

 

ع  بسوی  یعنی صانع عالم ههمراه شما است پس از ُهو  اشاره است بس ِة مبدأ اول و از م  یَّ مت ُهِو

ع  را از میان بردارند آنوقت ُهو  ُکْم خواهد ماند که  صنع و از ُکْم بسوی مصنوعات پس اگر لفظ م 

 مفهومش خدا شما هستید خواهد شد پس شرک فی الذات الزم خواهد آمد!  

و نه عین مخلوقات  لذا صنع یک حد فاصل است در بین خالق و مخلوق و آن نه عین خالق است  

   .بلکه ما بین هر دو یک رابطه و واسطه است که با هر دو تعلق دارد 

پس ذو جنبتین است یعنی جنبه وجوبی و جنبۀ حدوثی پس از جنبۀ وجوبی بذات اقدس حضرت 

دارد و این صنع صانع به جنبتین نیست    الوجودالوجود تعلق دارد و از جنبۀ حدوثی بحادث    واجب

حامل علوم آلهیه صلی الله علیه و اله و سلم پس خّلق عالم   مگر عین حقیقت نورانیه احمدیه

برای تنزه و تقدس از آلودگی گرد حدوثی و تکثر همین وجود مقدس را مبدأ و مصدر حدوث  

   . کائنات قرار داده است

ْق  »فقال عزوجل   ل  ا خ  م  ک  ل  ْوال  ک  ل  ْفّل  یعنی ای حبیب من اگر من ترا خلق نمیکردم هرگز   1« ُت ااْل 

آمد  افّلک یعنی عالم حدوث را هم خلق نمیکردم زیار که آنوقت تو هم کثرت فی الذات الزم می

 . و ذات واحد واجب الوجود بر وحدانیت کبرای خود بدون توهم باقی نمیماند

فاصل است و رابطه و واسطه است در ما بین روح و بدن  چنانکه نفس ما که ذو جنبتین است حد 

ما که احکام و اومر روح را بواسطه خود به تمامی اعضاء و جوارح جسمانی ما میرساند بّلتشبیه  

  .آن صنع صانع اوامر و احکام و آثار صانع را بواسطه خود به مصنوعات و مخلوقات میرساند
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هیداو     عزوجلفقال   ْیُکْم ش  ل  ُسوُل ع  ُکون  الرَّ اِس و  ی  ی النَّ ل  داء  ع  ُکوُنوا ُشه  طًا ِلت  س  ًة و  ْلناُکْم ُأمَّ ع   1ج 

داده امکان جای  در مرکز عالم  یعنی  را امت وسط  تا که یعنی ای اوصیای رسول من شماها  ام 

آن ناظر افعال و اقوال  شماها بتوانید بر مخلوقات من شهید و شاهد بوده باشید که شب و روز هر 

و اعمال خلونی و جلوتی آ»ها بوده باشید که در محضرت عدالت من شهادت عینی و حضوری  

بدهید و بر شهادت شماها من آنها را ثواب و عذاب ابدی بدهم= مانند شمس ضیابار که آن به 

خواهد  نصف کره زمین از شعاعهای خود شاهد است = و رسول من بر کار شهادت شماها شبیه 

 اید یا خیر! بود که آیا شماها کار شهادت را بدرستی ادا کرده

پس امت وسط که وجودات قادسه و مقدسه حضرات چهارده معصومین مخلوقات عالین هستند  

احکام و اوامر صانع عالم را به مصنوعات و مخلوقات میرسانند و در میان خالق و مخلوقات مانند 

ُرُکم  نفس مابین روح و بدن میباشند   ِذّ لذا ایشان را خّلق عالم نفس الله فرموده حیث قال و  ُیح 

ُه یعنی خدای متعال شماها را از نفس خود می ْفس   .ترساندالّلْه ن 

و همانطور که نفس انسانی بر جمیع افعال و اعمال انسانی شاهد و شهید است همانطور ایشان  

قات عوالم امکانیه شهیداند لفظ شهید صیغۀ بر همه افعال و اعمال موجودات و افراد انواع مخلو

زیرا که در صفت مشبه   ،اندصفت مشبه است که هر لحظه و هر آن شاهد و ناظر اعمال مخلوقات

   . شودصفت از موصوف خود هرگز زائل نمی
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لیو این صفت خدائی است که فرموده است   ه  ع  ْي   ِإنَّ اللَّ هیدُکلِّ ش  یعنی خدای متعال    1ٍء ش 

لحظه و هر آن بر جمیع موجودات شاهد و ناظر است بهرحال انعقاد وجود این عالم امکان    هر

   .همانطور و بهمان کیفیت شروع شده است که انعقاد وجود انسانی میشود

یعنی آن صنع صانع که حقیقة نورانیه احمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است نقطۀ وسطی شده  

دیگر از او نمودار شدند یکی نقطۀ علیا و دیگری نقطه سفلی پس از نقطۀ و بعد از ان آن دو نقطه 

  .علیا مواد عالم علوی یعنی اجرام و اشباح و هیاکل سماویه ملکوتیه بوجود آمدند

و از نقطه سفلی مواد عالم سفلی یعنی عناصر اربعه و اجسام و ابدان ارضیه بوجود آمدند پس این  

ق عالم بحرکت آمدند حتی اینکه در ظرف شش روز تمامی قوالب  هر سه نقطه بقدرت قاهره خّل

   .و هیاکل عالم امکان و حدوث و شهود بتکمیل رسیدند

پس آنوقت ذات واجب الوجود که بّلتشبیه روح اعظم این عالم حدوث و شهود است و حاکم و  

ست تعلق  متصرف و مدبر و مربی زمین و آسمان است با صنع خود که بمنزله قلب این جهان ا 

یوِة و حامل عرش علمی و مشیتی   اْلح  اُء  م  نورانیه حقیقت احمدیه را که  خدای  گرفت و شعاع 

  .متعال است در هیاکل و اشباع و اجرام و اجسام علوی و سفلی جاری و ساری فرمود

ْي چنانکه خودش خبر داده است   ْلنا ِمن  اْلماِء ُکلَّ ش  ع  يو  ج  از آب    یعنی ما هر شی را   2ٍء ح 

ایم چنانکه سریان روح در بدن انسانی بواسطه خون است که قلب آن خون را  حیواة زنده نموده

بهمه جای بدن و به تمامی عروق و شرائین میرساند بدون تشبیه فیضان رحمت آلهیه اول بر آن  
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  وجود مقدس که قلب عالم امکان است از مبدأ فیاض فایض میشود و بعد از آن بواسطه آن قلب 

  .عالم امکان بسائر مخلوقات میرسد

ال    ق  مین  عزوجلف  ًة ِلْلعال  ْحم  ْلناك  ِإالَّ ر  ْرس  یعنی ای حبیب من من وجود ترا منبع رحمت    1و  ما أ 

ام برای موجودات جمیع عوالم پس سّر صلوة فرستادن بر آن وجود مقدس همین است که  ساخته

لذا خدای منان    ،تمامی موجودات علوی و سفلیاست باب رحمت و طاب فیضان است برای  

صلوات فرستادن را بر محمد و آل محمد واجب گردانیده است که همه عالم و جاهل از این فیض  

   .ور شوندو رحمت بهره 

اِم   ْکر  ِل و  ااْلِ ّل  ال  ُذوالج  ق  ا الَّ ف  ه  یُّ ِبيِّ یا أ  ی النَّ ل  ون  ع  لُّ ُه ُیص  ت  ّلِئک  ه  و  م  ْیِه و  ِإنَّ اللَّ ل  وا ع  لُّ ُنوا ص  ذین  آم 

ْسلیما ُموا ت  لِّ فرستند  ای مومنین بدانید که من خودم و جمیع مّلئکه من درود و صلوات می  2س 

از   اال  بفرستید و  بر شماها هم واجب است که صلوات  آل محمد پس  بر حبیب من محمد و 

 د! رحمت من محروم خواهید ماند و در عذاب ابدی مبتّل خواهید ش 

ْیَک َو َسْعَدْیَک  بَّ
َ
ُهمَّ ل

ّ
لل

َ
ُهَم َص ا

ّ
لل

َ
 ا

ّ
اِتَک َو  ُمحمَّ   یَعل ِل

َ
راِت َمخلوق

َّ
ٍد ِبَعَدِد ذ ٍد وَّ ال ُمَحمَّ

َزِل ِال
َ
اِتَها ِمَن اال

َ
ن

َ
وَعاِتَک َو ِبَعَدَد َحَرَکاِتَها َو َسک

ُ
َبِد.  َی َمصن

َ
 اال

ِن   م  تربیت و حکومت  پس همچنانکه در وجود ما و بدن ما روح ما و  بواسطه قلب ما تدبیر و 

ِم عالم امکان یعنی ذات اقدس واجب الوجود در  ْعظ  ِن ا  میکند بر ملک بدن ما بدون تشبیه آن م 
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وجود و بدن عالم امکان بواسطه آن قلب عالم امکان و علة غائی اکوان صلی الله علیه و آله و  

  .روع نمودسلم تدبیر و تربیت و حکومت و سلطنت عالم امکان ش

وی    عزوجلفقال   اْست  ْرِش   ُثمَّ  اْلع  ی  ل  مکمل   1ع  امکانیه  عوالم  هیکل وجودی  وقتیکه  یعنی 

گردید و حضرت کردگار بواسطه محبوب خویش و مقصود و مطلوب خود حضرت خاتم االنبیا  

مود احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تدبیر و تربیت عالم امکان شروع فر

آنوقت بر تقدیرات خود غالب آمد یعنی هر آنچه که در عالم غیب الغیوب برای نمایش علم و  

قدرت غیر متناهی خویش تقدیر فرموده بود و نقشه کشیده بود در معرض وجود و ثبوت بروز  

   . نمود و مشهود گردید

ُت 
ْ

ا َو َما ُکن
َ

ِذُى َهَداِنْی ِلهذ
َّ
ِه ال

ّ
َحْمُد ِلل

ْ
ل

َ
عا

ْ
ِه َرِبّ ال

ّ
َحْمُد ِلل

ْ
ال

َ
ُه ف

ّ
ْن َهَداِنَی الل

َ
 ا

َ
ُه ال

َ
ْهَتِدُى ل

َ
َن المیال

 و صلی الله علیه سیدنا و نبینا و محمد و اله الطاهرین. 
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 نکات توحید 

بدیهی است که مجموعه کائنات از عرش برین الی فرش زمین همه در وجود انسانی موجود است  

ْن حکومت دارد و این امر هم وجدانی است که     .بر وجود انسانی صرف یک روح یا یک م 

ْن که حکم و مدبر جمیع کائنات و هیکل عالم امکان است باید یک من باشد فقال   -1 لذا آن م 

تا    عزوجل د  س  ف  ُه ل  ٌة ِإالَّ اللَّ ْو کان  فیِهما آِله  یعنی ای رسول ما بگو به بندگان که اگر در   1ل 

ْن حکومت داشتند هر آئینه نظام عالم در  عالم امکان چندین معبود و حاکم می بودند یا دو م 

بینید که در عالم وجود شما صرف یک من حکومت ظرف یک روز در هم بر هم میگردید نمی

 دارد نه دو!

لذا منیت وجود عالم امکان هم واحد و  منیت عالم وجود انسانی محض واحد است نه دو   -2

اِلق پس داللت میکند وحدت او بر وحدت  ِة اْلخ  ْحد  لی و  ه ع  تَّ ْحد  ْت و  لَّ د  یک است نه هو ف 

خالق از زمان حضرت آدم تا ایندم هیچ کس از حکما و فّلسفه نتوانسته که تعین محل و  

   .من کجا استمقام منیت خود را مشخص بنماید که در وجود انسانی جای آن 

شود که معلوم کند که  لذا تعین محل و مقام آن من اعظم که بر هیکل عالم حکومت دارد نمی

بر عدم  او  اِلِق پس داللت میکند عدم مکانیت  الخ  ِة  ْیِنیَّ ا  ِم  د  لی ع  ع  ِته  ْبِنیَّ ا  ُم  د  ْت ع  لَّ د  ف  کجا است 

ا رویت کند با وجودیکه حادث  مکانیت خالق وتا این زمان هیچکس نتوانسته که منیت خود ر

   . است
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اِجِب پس داللت میکند عدم رویت او بر عدم رویت   اِلق اْلو  ِة اْلخ  ی  ِم ُرْو د  لی ع  ِت ع  ُم ُروی  د  ْت ع  لَّ د  ف 

الخالق الواجب و روح ما در حالت خوب در حالیکه در والیات بعیده رفته است از جزئیات و  

اینکه اگر در شب تاریک شد هم بر مملکت   و حتی  نمی شودکلیات ملک بدن خود ذّره غافل  

-وجود او حمله کند پس از همان والیت بعید که در مابین او و بدن او چندین حبال و بحار حائل

 .اند

شنود پس بدون  بیند و می دارد چنانچه در آن واحد میمنیت ما را یک شغل از شعل دیگر باز نمی

ْن ُشُغٌل  ال   دارد  شغل دیگر باز نمیتشبیه خالق او را هم یک شغل از  ُلُه ُشُغٌل ع  ْشغ  ُن ُشغٍل و  ال   ی   ع 

ْمُنعٌه ِفْعٌل  ْن ِفْعٍل و نه یک کار از کار دیگر منع میکند. ی   ع 

می را  مختلقه  اصوات  واحد  آن  در  ما  می منیت  و  واحد  داند  آن  در  او هم  خالق  لذا  فهمد 

اُت و  » فهمد و جواب میدهد  شنود و میاصوات جمیع مخلوقات را می ْیِه ااْل ْصو  ل  ِبُه ع  ْشت  و  ال  ت 

ُت  ّل  ْسئ  ْضُجُرْه اْلم  شود و  و بر او سبحانه و تعالی صداهای ال تعد مخلوقات مشتبه نمی 1« ال  ت 

 نه سوالهای موجودات او را منضجر میکنند. 

می بدون واسطه دیگری همه اعضاء و جوارح منیت ما مثل چشم و گوش و دست و پا و غیره تما

مطیع اوامر او میباشند و بدون توقف و تامل امتثال امر او میکنند مثّل هر وقت منیت و روح ما  

   .شود و نظر میکندمیخواهد که چیزیرا به بیند پس چشم بدون درنگ اطاعت مینماید و باز می

نویسد و آید و میشنود و همینطور دست بحرکت میطور گوش بزودی متوجه میشود و میهمین

دارد و دفع میکند و غیره بّلتشبیه آن قادسه و نفوس مقدسه که خدای متعال آنها را چشم و  بر می
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گوش و نفس و دست قرار داده است بدون واسطه دیگری و بدون توقف و تامل امتثال امر کردگار 

   .آفرینش مینمایند 

ال    ق  اِنِهْم    عزوجلف  ش  ُرونو   ِفی  ُیْؤم  ما  ُلون   ْفع  ایشان    ی  داده    عمل و  که دستور  میکنند هرچه 

ه  میشوند   شاء  اللَّ ْن ی  شاُؤن  ِإالَّ أ  پیش خود کاری نمیکنید هر چه پروردگار میخواهد بجا    1و  ما ت 

  .آورید علیهم الصلوة و السّلممی

نیستند پس با وجود اینقدر    وجوداوصاف منیت و روحانیت ماها عین ذات اوست زاید و خارج از  

وحدت کبرای خود باقی است هیچ شائبۀ    به حالتاوصاف متعدده و بی شمار نیست و روحانیت  

و همه این اوصاف متکثر ماها مثل خواندن و نوشتن و دیدن    میکنیمتکثر و تعدد و تجزی در آن  

   ؛اندو نماز و حج و روزه و صلوات فرستادن و غیره اوصاف افعال منیت   و شنیدن

نمی تکثر و تجزی حادث  اوصاف در ذات منیت  از کثرت  بر حالت لذا  ما همیشه  شود منیت 

اند بفعل منیت نه بذات و وحدانیت خود باقی است زیرا که این اوصاف متکثره و متعدده مربوط 

ا ُدن  ِیّ ال  س  ق  ف  ْن    عین منیت!  ْیِه م  ل  ُمْه ع  ّل  اُت الّلِه و  س  و  ل  اِطِق امیرالمؤمنین ص  الّلِه النَّ اُن  ِلس  او  ُمن  ا  ِامَّ و  

ْه کسیکه اوصاف منیت و روحانیت خویش را شناخت ال ریب هر آئین   بَّ ف  ر  ر  ْد ع  ق  ْه ف  ْفس  ف  ن  ر  ع 

 . آنشخص اوصاف پروردگار خود را هم شناخته است اللهم اجعلنی منهم

ا بَّ ِة الرَّ اِنیَّ ْحد  لی و  ْوُجٍه ع  ِة ا  ر  ش  ٌة ِمْن ع  الَّ ٌة د  اِنیَّ ٌة ُنْور  ِطْیف  ْوُح ل  لرُّ فآِء ا  ْعُض الُعر  ال  ب  ِة و  ق   .ِنیَّ
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اند که روح انسانی یک چیزی لطیف و نورانی است که داللت  بعضی از عرفا مستبصرین گفته

ُه میکند وحدانیت ذات حضرت حق و غیب مطلق   نَّ ا ا  ِلْمن  رْتُه ع  بَّ ل  و  د  ْیک  ِت له  ّرک  ا ح  بده طریق لمَّ

ٍر چون ما این هیکل وجودیۀ ما را حرکت میدهد و تدبیر او میکند از   ِبّ ِرٍّک ُو ُمد  ِم ِمْن ُمح  ال  ُبدَّ ِللع  ال 

و  این جهت ما پی میبریم که البد است که برای این هیکل وجودیه عوالم امکانیه هم یک محرک 

 مدبر الزم است که او را حرکت بدهد و تدبیر او بکند. 

ْثهُ  ْحد  و  ْت  لَّ داللت  د  اِلِق  اْلخ  ِة  حد  و  ت    علی  لَّ د  عالم  خالق  وحدت  بر  ما  روح  وحدت  میکند 

ِته داللت میکند حرکت دادن روح جسم ما را بر قدرت خداوند عالم   لی ُقْدر  ِد ع  س  ا ِلْلج  ِحرُیْکه   ت 

ُعه   لَّ ِاّطِّل  لی ِعلِمه داللت میکند اطّلع روح ما بر همه اجزای بدنی ما به  د  ِد ع  س  ا ِفی اْلج  لی م  ا ع 

 .اطّلع خالق جهان بر تمامی جزئیات و کلیات عوالم امکانیه  علم و

ْلِق داللت میکند مساوی بودن 5 اِئه ِالی  اْلخ  لی ِاْسِتو  آِء ع  ی ااْل ْعض  ا ِال  اْئه  لَّ ِاْسِتو  تعلق روح ما با  _ د 

 همه اعضای بدنی ما بر مساوی بودن تعلق خالق عالم با جمیع افراد عالم امکان . 

ِده داللت میکند تقدم روح بر جسم ما و باقی بودن   -6 ب  ِله و  ا  ز  لی ا  ْه ع  ْعد  ا ب  آُئه  ق  ْیِه و  ب  ل  ا ع  ُمه  دُّ ق  لَّ ت  د 

 واجب الوجود .  روح بعد از فنا شدن جسم ما بر ازلیت و ابدیت ذات

دل عدم العلم بکیفیتها علی عدم االحاطة به داللت میکند عدم علم به کیفیت و کنه روح بر    -7

 عدم علم به کیفیت و کنه ذات واجب الوجود 

ِته داللت میکند ال مکانیت روح در جسم ما  -8 ْیِنیَّ ِم ا  د  لی ع  ِد ع  س  ا ِمن  الج  ه  ِلّ ح  ُم اْلِعْلِم ِبم  د  لَّ ع  د 

 عدم محل و ال مکانیت ذات واجب الوجود در این عالم امکان   بر
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ه داللت میکند عدم مس و حس روح ما بر عدم مس و حس    -9 ِسّ اِع م  لی ِاْمِتن  ا ع  ه  ِسّ ُم م  أ  لَّ ع  د 

 .ذات واجب الوجود از حواس

ِته داللت میکند عدم رویت ر -10 ِة ُرؤی  ال  لی ِاْسِتح  ا ع  اِره  ُم ِاْبص  د  لَّ ع  وح بر عدم رویت و محال  د 

 .بودن دیدار ذات واجب الوجود

 فَتِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ مِنْ بَرَاهِیْنِ الْوَحْدَانِیَّةِ الرَّبَّانِیَّةِ

ال  عج و  ِفی  ق  و چون این براهین توحید و جانی دائمًا و عالم امکان و در نفوس ماها وجود دارند ف 

اٌت ِللُمْوِقنیِن و   ّل  ُتْبِصُرون  یعنی دالیل و براهین توحید ذات حضرت حق   ااْل رِض ای  ف  ْنُفِسُکْم ا  ِفْی ا 

کنید  و غیب مطلق همه اوقات در زمین و در نفوس شما وجود دارند چرا شماها تدبر و تفکر نمی

   . سازیدو از انکار چیز وجّدانی و مرئی و مشاهد خود را مشرک می

ّلِل و  ااِلْکر   ال  ُذْو الج  تي  اِم  و  ق  ِه الَّ ت  اللَّ یُن    ِفْطر  ِه ذِلك  الدِّ ْلِق اللَّ ْبدیل  ِلخ  ْیها ال ت  ل  اس  ع  ر  النَّ ط  ف 

ُم  یِّ یعنی در فطرة وجود انساین خّلق عالم دلیل توحید را که روح و منیت انسانی است در    1اْلق 

تمامی افراد ناس بّل تفاوت یکسان خلق فرموده است و ودیعت گذاشته است که او را هیچکس  

م  نمی لَّ یِه و  اِلِه و  س  ل  ی الّلُه ع  لَّ ُسْوُل الّلِه ص  ال ر  ْولُ تواند تغییر بدهد و  ق  ُد  ُکلُّ م  ِة  وٍد ُیول  ی اْلِفْطر  ل    و  ع 

اِنِه  د  وِّ اُه ُیه  و  ب  اِنِه.  ْو ا  أ  س  جِّ اِنِه و  ُیم  ر  صِّ   2ُین 

فرمود حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم که هر مولود در وجود توحید فطری دارد  

توانند که آن  کن نمیلی  ،اگرچه والدی او او را از تعلیم خود یهودی و نصرانی و مجوسی میسازند
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توحید فطری را تغییر بدهند لذا فطرة همه مخلوقات موحداند صرف از تعلیم و تربیت و مصاحبت  

  .مشرکین مشرک میشوند

ال    ق  اْلُمْشرِکْین    عزوجلف  ِمن   ُکْوُنْوا  ت  ال   از  1و   یا  والدین  تعلیم  از  من  بندگان  ای  پس  یعنی   ،

لذا هر که خّلق عالم را عالم کلیات و جزئیات نمیداند یا او  مصاحبت دیگران مشرک نشوید  

آورد مثل آنکه حضرت عیسی را یک جزء خدا میداند یا برویت تعالی شانه کسی را شریک می

خدا قائل است یا برای مکان و محل تجویز میکند یا صفات او را در ذات او داخل میداند و غیره  

 پس آنشخص مشرک میگردد.

ال    ُة و  ُأوُلوا اْلِعْلِم قاِئمًا ِباْلِقْسِط ال ِإله  ِإالَّ ُهو       زوجل عو  ق  ّلِئک  ُه ال ِإله  ِإالَّ ُهو  و  اْلم  نَّ ُه أ  ِهد  اللَّ ش 

کیم اْلح  زیُز  او    2اْلع  انسانی که  بدن  از خلق روح واحد در  یعنی شهادت میدهد خّلق عالم 

سبحانه و تعالی هم واحد و یگانه است و همین طور تمامی مّلئکه او و تمامی صاحبان علم  و  

عقل سلیم در حالیکه انصاف را از دست ندهند شهادت خواهند داد که نیست خّلق عالم مگر 

گر همان خدای یگانه و اوست غالب و صاحب حکمت و این  واحد و یگانه و نیست معبودی م

امر هم بدیهی و وجدانی است که روح ما و منیت ما با قلب تعلق دارد و هرگاه تعلق خود را از  

  ؛قلب قطع تعلق میکند آنوقت جسم انسانی بی جان و مرده میگردد

ِن بزرگ که فرموده است   ِن اْلُملْ   لذا تا وقتیکه تعلق آن م  ارِلم  هَّ ِه اْلواِحِد اْلق  ِللَّ ْوم   بان    3ُك اْلی 

قلب عالم امکان باقی است و آن قلب عالم امکان حقیقت وجودیه حضرت خاتم االنبیاء صلی  
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الله علیه و آله و سلم است این جهان عالم امکان هم باقی است و بدون تشبیه همانطوریکه روح  

 ویش را بهمه اجزای بدن میرساند! ما و منیت ما بواسطه قلب ما احکام و اومر خ

ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق واجب الوجود هم بواسطۀ آن قلب عالم امکان به تمامی 

ساری   و  و جاری  میرساند  را  احکام خویش  و  اوامر  و مصنوعات  و مخلوقات  موجودات  افراد 

جریان اوامر و   میفرماید پس وجود اقدس حبیب خود را وسیله و ذریعه ساخته است برای نفوذ و

   . احکام خود به مخلوقات علوی و مصنوعات سفلی و ُیری و ما ال یری

لذا هر حکم جزئی و کلی که از مبدأ فیاض از بدو آفرینش برای تکوین و تربیت مصنوعات و  

تدبیر و نظام عالم حدوث و ایجاد صادر شده است همه بواسطه وجود مقدس و قلب عالم امکان  

ال     :اندآنحضرت این مطلب را اظهار فرمودهبوده است که خود   ْیُث ق  اِء  » ح  ْین  اْلم  م  ب  ِبّیًا و  آد  ُکْنُت ن 

یِن. یعنی من آنوقت احکام و اوامر خّلق عالم را بمخلوقات میرسانیدم که هنوز وجود    1« و  الطِّ

خّلق عالم بر حضرت آدم در مقام تقدیر بوده و باید دانست که در مجله اولی احکام و اوامر  

وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشوند و بعد از آن بواسطۀ  

آنحضرت باوصیای آنحضرت میرسند و بعد از ایشان بسائر مخلوقات میرسند چنانچه در این  

 حدیث شریف این مطلب لطیف بیان شده است الحدیث.

ء صلی الله علیه و آله و سلم قلب عالم امکان است و  و چون وجود اقدس حضرت خاتم االنبیا

جوارح   و  اعضاء  بمنزله  که  مقدسه  و  قادسه  وجودات  آن  لذا  است  بدن  وسط  در  قلب  جای 
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آنحضرت هستند که آنها را خدای متعال نفس رسول و ابن رسول فرموده است جای آنها هم در  

ةِ ، وسط بدن و هیکل عالم امکان است ط فرموده است  لذا ایشان را ُامَّ س     .و 

ْیُکْم      عزوجلفقال   ل  ُسوُل ع  ُکون  الرَّ اِس و  ی  ی النَّ ل  داء  ع  ُکوُنوا ُشه  طًا ِلت  س  ًة و  ْلناُکْم ُأمَّ ع  ذِلك  ج  و  ک 

هیداً  یعنی همانطور که منّیت و روح هر کس در روز قیامت و در دنیا بر تمامی افعال و اعمال    1ش 

و گواه است همانطور امت وسط که مقصود از اوصیای رسول میباشند بر و اقوال او ناظر و شاهد 

   .جمیع افعال و اقوال و اعمال مخلوقات ناظر و شاهد و حاضراند بدون مانع و حجاب

پس ایشان روز حساب و کتاب و بازپرس شهادت عینی و حضوری خواهند داد و همانطور آن  

است چنانکه آن من اعظم یعنی حضرت حق و  قلب عالم امکان بر همه حاضر و ناظر و شاهد  

غیب مطلق بر جمیع مخلوقات و مصنوعات خود بدون مانع و حجاب حاضر و ناظر و شاهد  

لیاست که فرموده است   ه  ع  اللَّ ْي   ِإنَّ  ش  هیدُکلِّ  ناظر و    2ٍء ش  بر هر شی حاظر و  الله  یعنی 

 شاهد است!  

محشر در معرض حساب و کتاب شاهد اول بر اعمال بندگان من آن  پس در روز قیامت در میدان  

بنده خواهد بود که او را در معرض حساب خواهند آورد یعنی نفس آن بنده و بعد از آن شاهد دوم  

االنبیاء و بعد از همه خود خدای متعال شاهد  امام زمانه آنشخص خواهد بود و بعد حضرت خاتم  

و   تبلیغات  بر  و  صادر خواهد شد  بنده  آن  برای  قطعی  حکم  و  فیصله  آن  از  بعد  و  بود  خواهد 
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ارشاداِت حضرات انبیاء و مرسلین و اوصیای آنها حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و  

   ؛سلم شاهد خواهند بود

داء   ذوالجّلل و االکرام    که خدای خبر داده است فقال ُکوُنوا ُشه  طًا ِلت  س  ًة و  ْلناُکْم ُأمَّ ع  ذِلك  ج  و  ک 

هید ْیُکْم ش  ل  ع  ُسوُل  ُکون  الرَّ ی  و   اِس  ی النَّ ل  پس این خواهد بود حجة بالغه خدائی در میدان    1اً ع 

وسط  محشر ترجمه لفظی آیه این است ای اوصیای رسول من من شماها برای این مقصد امت  

ام تا که شماها بر افعال و اقوال مردم شاهد بوده باشید و رسول من بر نظارت و شهادت قرار داده

اید یا نه؟ فقال  شماها شاهد خواهد بود که آیا شماها بدرستی کار نظارت و شهادت سرانجام داده

ةالله تعالی  ُة اْلباِلغ  ِه اْلُحجَّ ِللَّ  !  2ُقْل ف 

و در فطرة وجود ایشان دلیل و برهان توحید  بهرحال وقتیکه خّلق عالم مخلوقات را خلق فرمود  

فطری را ودیعت گذاشت و رسول خود را و اوصیای آنحضرت را حجت بالغۀ خود و شاهد و  

   .شهید و حاضر و ناظر بر موجودات و افراد مخلوقات عوالم امکانیه قرار داد

لَّ   ج  و  زَّ ع  ال   ق  اْست ویف  ْرش   ُثمَّ  اْلع  ی  ل  و    3ع  عالمامکان  خلق  از  عالم  خّلق  کاریکه  یعنی 

  -موجودات در مد نظر داشت همه را به تکمیل رسانید و بر تجویز و اراده و مشیت خود غالب آمد

پس مقصود از عرش در این آیه کریمه عرش علمی و عرش مشیتی و عرش ارادی است و غالب  

مین   .رسانیدن آنها استآمدن بر آن بانجام  بِّ اْلعال  ِه ر  ْمُد ِللَّ  .اْلح 
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 پس آن مذهب که همچنین توحید دارد آن حق است که این توحید موافق عقل و نقل است! 

 میزان حقانیت نبوة 

خیزد در نزد حکماء نبی آن کسی است که از در میان توده مردم یکنفر زیرک و صاحب بیان بر می

 دستور و قانون تدوین میکند! و برای اصّلح قوم یک 

اما تعریف نبی در نزد اهل دیات این است که نبی آن کسیاست که او را خود خّلق عالم خود از 

جوهر علم و عقل و فهم و فراست آراسته و پیراسته نمود برای اصّلح و تعلیم امور سلطنت عالم  

   . فرستدامکان خود از جانب خود می

شود بدون تحصیل علم مدرسه او معلم است حاال باید  ت مردم نمیلذا او محتاج تعلیم و تربی

این هر دو تعریف را در میزان عقل بسنجیم که کدام یکی درست و حق است! پس برای این مطلب  

و مقصد یک مقدمه الزم که بدرستی تشخیص بدهد که کدام یکی از مذاهب مختلفه حق است  

 و کدام باطل! 

هر   که  است  بدیهی  امر  تمدن  این  درستی  برای  پس  میدهد  تشکیل  سلطنت  یک  که  سلطانی 

سازد و بعد از آن قوانین را بمامورین خود  شهرهای مملکت خود از پیش خود دستور و قوانین می 

فرستد که اهالی آن ایالت را  تعلیم میدهد و بر هر ایالت یکی از آن مامورین تعلیم یافته را می 

ورشان بکند و بر طبق همان دستور و قوانین باید مردم عمل  تعلیم و تربیت بنماید و اصّلح ام

   ؛بنمایند
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نه اینکه یک سلطنت تشکیل بدهد و بعد به مردم بگوید که برای تمدن و اصّلح امور خود کسی 

را از میان خود انتخاب بکنید یا هر که در بین شما ادعای زیرکی و علمیت بنماید او را قبول بنماید  

 کنم هرچه بخواهید بکنید!!!عمل کنید من در کارهای شما هیچ مداخلت نمی و موافق دستور او

طور این سلطنت عالم امکان خدائی است که هر گاه خّلق عالم این سلطنت عالم  پس همین

ایجاد و شهود را تشکیل داد پس از روی عقل الزم بود که باید ناظم و مدبر این سلطنت را هم  

که از در میان این مردم برخیزد و یک قانون از عقل خود درست کند  نه اینکه هر   ،خودش بفرستد

و خود را اعّلن کند که ای مردم من مصلح شما هستم و این قانون برای تمدن شما قانون است و  

 من نبی شما هستم. 

باید بدانید که خّلق عالم در این عالم امکان و شهود برای اظهار   و قمدمه دیگر این است که 

و قدرت التناهی خویش انواع مختلفه از مخلوقات خلق فرموده است نه صرف یکنوع   کمال علم

 یا دو نوع مثّل نوع جماد یک مخلوق. 

نوع نبات دو مخلوق نو حیوان سه مخلوق نوع انسان چهار مخلوق نوع انبیاء پنج مخلوق و نوع 

مختلفه را بر روحانیت  و نبی کلی و اساس انواع    - اند نبی جزئینبی هم بر دو نوع مخلوق شده

   .نه بر صورت و نه بر ماده ،گذاشته است

لذا شیئیت االشیاء بالروح است نه بالصورة و نه بالماده یعنی جماد به سبب روح جمادی نوع 

جماد است و نبات به سبب روح نباتی نوع نبات است و حیوان به سبب روح حیوانی نوع حیوان 

انسانی نوع انسان است و نبی به سبب روح قدس نبوتی نوع نبی جزئی  است و انسان به سبب روح  

است و نبی کلی به روح امری نوع نبی کلی است و برای هر روح یک صفت و خصوصیت علحده  
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عطا فرموده است تا که کمال علم و قدرت و صنعت و حکمت در هر نوع علحده علحده ظاهر  

   .و باهر گردد

صیت انجماد داده است که ذرات ماده را با هم منجمد بسازد  پس روح جمادی را صفت و خصو

و نگاه بدارد و روح نباتی را صفت و خصوصیت نشو و نما کردن و شاخ و برگ و ثمر در آوردن  

تولید خون و قدرت نطق و فهم و   کرامت فرموده است و روح حیوانی را صفت و خصوصیت 

خصوصیت تحریر و بیان و اختراع کرامت    فراست مرحمت فرموده است و روح انسانی را صفت و

و   بصارت  و قوت  را  مرده  زنده کردن  را صفت و خصوصیت  نبوتی  قدس  و روح  فرموده است 

و   بصارت  برای  که  است  فرموده  عطا  لدنی  علم  و  بشر  نوع  سماعت  و  بصارت  فوق  سماعت 

ال امت خودشان شهید  زیرا که آنها بر اقوال و اعم  ،شوندسماعت آنها دیوار و کوه و بعد مانع نمی

و شاهد و گواه میباشند که باید در معرض حساب اعمال بندگان ایشان شهادت یعنی و حضوری  

 بدهند. 

و روح امری را که مخصوص است به نبی کلی و مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین  

است او را  علیهم السّلم که نذیر و شهید موجودات و افراد انواع جمیع مخلوقات عالم امکان  

 صفت و خصوصیت نفس ذات اقدس خود کرامت فرموده است. 

و دیگر اینکه چون امِر آمر از نفس ذات آمر بدون واسطه دیگر صادر میشود لذا دارای صفات ذات  

 آمر است! پس روح امری دارای صفات الوهیت است!!

وان از نوع انسان نیست پس نوع جماد از نوع نبات نیست و نوع نبات از نوع حیوان نیست و نوع حی

اُنُس یعنی   ْن م  اگرچه در بعضی موارد هر دو در شکل و صورت با هم شباهت تامه دارند مانند ب 
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اند که انسان هم از نوع حیوان  انسان جنگلی که یک قسم از میمونها است و آنکه حکماء گفته

   . است

اِطٌق یعنی انسان حیوان ناطق است    :اندچنانچه در تعریف و تحدید انسان گفته اٌن ن  و  ی  اُن ح  ْنس  اْلِ
ا 

اند و معنی نطق میگویند ما  یعنی حیوان گویا یعنی فصل ممیز برای انسان صفت نطق را قرار داده

زیرا که حیوانها هم    ندارد بدیگری فهمانیدن اما این صفت خصوصیت بانسان    فی الضمیر خود را 

ان حالی میکنند کما هو الظاهر فی ابناء اجناسهم پس تعریف حکماء  ما فی الضمیر خود را بدیگر 

باطل است!!! پس برای همین مقصد خّلق عالم در تعریف و تحدید انسان فصل ممیز تحریر و  

   .بیان را قرار داده است

م    عزوجلفقال   ل  م  ِباْلق  لَّ ذي ع  م  الَّ ْعل  ْم ی  ْنسان  ما ل  م  اْْلِ لَّ یعنی خّلق عالم انسان را وصف    1ع 

-تحریر کرامت فرموده است که در دست قلم گرفته ما فی الضمیر خویش را بر صفحه کاغذ می

نویسد و بدیگری حالی میکند بدون حرف زدن و صدا کردن که این صفت روح حیوانی را نه داده 

 است! 

مجامع ایستاده مطالب مفیده و دیگر روح انسانی را علم بیان عطا فرموده است که در مجالس و  

برای اصّلح امور تمدن و تدین با نهایت فصاحت و بّلغت بیان میکند. که نوع حیوان این کار  

ق    عزوجلتواند بکند فقال  هرگز نمی ل  یان    خ  ُه اْلب  م  لَّ ْنسان  ع  یعنی خّلق عالم انسان را خلق    2اْْلِ
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نه داده است الحمد لله رب العلمین علی هذه النعمه  فرمود و او را علم بیان عطا نمود که حیوان را  

 الجزیله! 

-و نوع انسان از نوع نبی نیست اگرچه هر دو با هم در شک لو صورت کلیة مشابه هستند و همین 

اند اگرچه هر دو با هم در شکل و صورت هم مثل بوده  ،طور نوع نبی جزئی از نوع نبی کلی نیست

مخلوقات را خّلق عالم بر اختّلف روحانیت گذاشته است نه بر صورت  زیرا که اختّلف نوعیت  

   .و نه بر ماده چنانکه مشرکین و جاهلین زمانه انبیا علیهم السّلم عقیده داشتند 

ه است و مشرکین عقیده داشتند که شیئیت االشیاء   اد  و ابلیس عقیده داشت که شیئیت االشیاء ِباْلم 

این  چنانچه  است.  ة  ْور  عظیم    ِبالصُّ فرقان  کتاب  در  خود  عالم  خّلق  را  االشیاء  شیئیت  مسئله 

خویش بوضاحت بیان فرموده است اگر کسی میخواهد که بدرستی این مسئله را بفهمد پس الزم  

است که بر آیات کتاب خدا تدبر و تفکر بنماید آ»وقت این مسئله مانند شمس نصف النهار بر او  

   .ضیابار و آشکار خواهد گردید

نچه قصه ابلیس را بخواند که هرگاه خّلق عالم تمامی مّلئکه را امر فرمود که هرگاه من در چنا

بدن آدم روح خود را دمیدم پس برای تعظیم و تکریم آن روح قدس نبوتی همه شما سجده کنید  

ر  و  کان  ِمن  اْلکافِ   أ بیاما ابلیس سجده نکرد    ،پس تمامی مّلئکه سجده کردند ْکب   1رینو  اْست 

   .اما ابلیس پس ابا و انکار و استکبار کرد از سجده کردن و بود از کافرین

 
 34ول    / 1
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پس خّلق عالم از او پرسید که ای عزازیل معلم مّلئکه تو چرا سجده نکردی آن مخلوقی را که  

ي  ال  ق    ام  من او را از دست قدرت خود خلق کرده د  ْقُت ِبی  ل  ْسُجد  ِلما خ  ْن ت  ك  أ  ع  ن  فرمود   1ما م 

ام  چه چیز ترا مانع شد که سجده نه کنی آن مخلوقی را که من او را از دست قدرت خود آفریده

ْم ُکْنت  ِمن  اْلعالین ْرت  أ  ْکب  ْست   آیا تکبر ورزیدی یا تو از مخلوقات عالین من بودی؟  2أ 

ه است و این عقیده باطل بوده و بر  ادَّ چون ابلیس در باطن عقیده داشت که شیئیت االشیاء ِباْلم 

مّلئکه مخفی بود لذا خدای منان خواست که ظاهر بشود و نتواند که مّلئکه را گمراه کند پس  

نيپرسید آنوقت ابلیس عقیده باطنی خود را ظاهر کرد و گفت   ْقت  ل  ل    خ  ُه ِمْن طینِمْن ناٍر و  خ   3ْقت 

یعنی من او را سجده نخواهم کرد زیرا که ماده خلقت من از آتش است و ماده خلقت آدم از خاک 

   .است و آتش از خاک اعلی و افضل است 

لذا من از آدم اعلی و افضل هستم و این امر که اعلی ادنی را تعظیم و تکریم کند یک فعل قبح  

عقلی نخواهم شد ترا هزار بار سجده خواهم کرد اما آدم را  عقلی است لذا من مرتکب امر قبح  

پس خیر! اما خدای منان از روی ترحم که هر خالقی بر مخلوق خود مهربان میباشد خّلق عالم 

ارحم الراحمین است او را دوباره امر فرمود که تو آدم را سجده بکن که من فرمان میدهم برای تو  

 االشیاء آبا بالماده است یا بالروح است!   دانی که شیئیت خوب است و تو نمی

اما ابلیس گفت که خیر من از آدم افضل هستم وش یئت االشیاء بالماده است لذا او را سجده  

فرمان من سرپیچی میکنی پس   تو از  فرمود که حاال که  نخواهم کرد پس آنوقت خدای متعال 
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اْخُرْج سزاوار نیست که در جوار قدس و جّلل من بمانی   ْیك    ف  ل  ِجیٌم و  ِإنَّ ع  ك  ر  ِإنَّ اْخُرْج ِمْنها ف    ف 

ِتي ِإلی ْعن  یِن   ل  ْوِم الدِّ پس بیرون شو از ساحت قدس و جّلل که حاال تو رجیم شدی و بر تو   1ی 

 خواهد بود لعنت من تا روز قیامت

بباعث   که  بوده  الملکوت  معلم  است عزازیل  بالماده  االشیاء  که شیئیت  مسئله  این  موجد  پس 

همین یک عقیده باطل تمامی عبادات و طاعات شش هزار ساله در عالم ملکوت او بر باد رفت و  

 ردود و ملعون ابدی گردید!م

هرگاه   که  بوده  السالم  علیهم  انبیاء  زمانه  مشرکین  عقیده  است  بالصورة  االشیاء  شیئیت  اینکه  و 

خدای منان نبی را مبعوث میفرمود و ایشان تبلیغ احکام پروردگار شروع میکردند پس مشرکین و 

بر ما چه مزیت و فضیلت است که  خواستند و میگفتند که شما را پرستان بر ضد ایشان بر میبت

زیرا که شما هم هم شکل و صورت ما هستید ما بحرف شما گوش نمیدهیم    ،خود را نبی میگوئید

   . و تعلیم شما قبول نمیکنیم

ِبُعُه      :حضرت میگفتند  آنه  چنانچه مشرکین زمانه حضرت نوح علیه السّلم ب تَّ ا واِحدًا ن  رًا ِمنَّ ش  أ  ب 

في ا ِإذًا ل  ّلٍل و  ُسُعر ِإنَّ آیا ما یکنفر بشر را پیروی بکنیم که در شکل و صورت مثل ما هست   2ض 

   . پس آنوقت ما گمراه و مجنون خواهیم شد

 
 77-78ز/  1
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ٌر ِمْثُلنا  و اهل انطاکیه رسوالن حضرت عیسی را گفتند که   ش  ْنُتْم ِإالَّ ب  یعنی نیستید شما    1ما أ 

لذا شما بر ما فضیلتی نیست برای اینکه شیئیت االشیاء بالصورة  ،مگر بشر هم شکل صورت ما  

   . است

ْنت  ِاالَّ  طور مشرکین عرب بحضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم گفتند  و همین ِاْن ا 

ا ن  ٌر ِمْثل  ش  شکل و صورت ما لذا بیخود خود را  یعنی نیستید شما ای محمد مگر یک بشر هم    ب 

   .نبی و رسول میگوئی پس خدای نخواست که این مسئله همین طور مجهول بماند

ٌر ِمْثُلُکْم ُیوحی    پس وحی فرمود که   ش  ا ب  ن  ما أ  ي  ُقْل ِإنَّ یعنی بگو باین منکرین نبوة که بی    2ِإل 

ت اما بدانید که نوعیت من غیر از  من هم در ظاهر نیستم مگر یک بشر مثل شما در شکل و صور

شود و مدار و مّلک وحی روح  نوعیت شما است زیرا که بمن وحی میشود و به شماها وحی نمی

   . قدس نبوتی و روح اقدس امری است

پس من روح قدس نبوتی و روح اقدس امری دارم و شماها صرف روح انسان دارید لذا نوع من 

زیرا که شیئیت االشیاء بالروح است نه بالماده و نه بالصورة و این هم باید    ،غیر نوع شماها است

دانست که همین یک مسئله شیئیت االشیاء را چون علمای مذهب ما بدقت حاصل نه کرده بودند  

 اند!  اند که تمامی عقاید مذهب شیعیه اثنا عشری در هم بر هم گردیده و نه کرده
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ه بدرستی معرفت نبوة کلیه و جزئیه و معرفت امامت و خّلفت  و حاال خیلی کم مردم هستند ک

یاد  باطله  عقائد  مردم  بیشتر  اال  و  دارند  را  اجمعین  علیهم  الله  ائمه طاهرین صلوات  حضرات 

 اند!گرفته

برند در مقام اند و نمیو همین یک مستله است که چو این را در مقام بحث و مباحثه بکار نه برده

صل حضرت امیرالمومنین امام مبین علیه السّلم لذا صدها کتب تا این زمان  اثبات خّلفت بّلف

 اند و با وجود این بدرستی حق از باطل جدا نه شده است!! در این خصوص نوشته شده

اند و نه نوعیت مخلوقات را که اختّلف انواع  یعنی چون خصوصیات انواع مخلوقات را نفهمیده

از  آیا  است  جهت  چه  از  جهت    مخلوقات  از  یا  است  صورت  جهت  از  یا  است  ماده  جهت 

و حاال انشاءالّله    اند که حق را از باطل صاف صاف جدا بنمایند!روحانیت است؟ لذا نتوانسته

خواهد   آشکار  و  جدا  النهار  نصف  شمس  مانند  باطل  از  حق  توضیحات  و  بیان  این  از  تعالی 

 گردید!!! 

خوانی در گناه  ردم در مقام بیان و مواعظ و روضهاین م  ندانستنو همین یک مسئله است که از  

زیرا که صفت یک نوع مخلوق را به نوع دیگر دادن و بیان کردن    ،دانندشرک مبتّل میشوند و نمی

ریزه را هسته خرما گفتن و چسپانیدن شرک است برای اینکه تعریف ادنی شرک این است که سنگ

اف که خّلق عالم به یک نوع مخلوق کرامت فرموده  ریزه گفتن یعنی آن اوصو هسته خرما را سنگ

و مخصوص گردانیده است او را به نوع دیگر چسپانیدن و بیان کردن و اثبات نمودن است پس در  

 . این صورت مداخله کردن است
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در کار خدای متعال و همین شرک است که حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم این  

اِة  اند فقال صلی الله علیه و اله و سلم  سراحت بیان فرموده  مطلب را بوضاحت و  ص  ال  ِلْلح  ْن ق  م 

ِظْیِم  ِلّی اْلع  ْشر ک  ِبالّلِه اْلع  ْد ا  ق  اٌة ف  ص  اِة ح  و  اٌة و  ِللنَّ و    1. ن 

هر که سنگ زیره را هسته خرما میگوید و هسته خرما را سنگ زیره میگوید پس آنشخص با خدای 

اند که من از امت خود از هیچ گناه  شرک میکند در کار او سبحانه و تعالی و باز فرمودهعلی عظیم  

ترم مگر از شرک خفی که آن در عقائد آنها داخل میشود مانند راه رفتن مورچه در شب تاریک  نمی

بر سنگ سخت و آنها او را نه حس خواهند کرد و نخواهند فهمید و تمامی اعمال آنها ضائع و 

   ؛خواهند گردید و مستحق عذاب ابد خواهند شدباطل 

ْن    زیرا که خدای متعال گناه شرک را هرگز نخواهد آمرزید که وعده داده است   ْغِفُر أ  ه  ال ی  ِإنَّ اللَّ

ْغِفُر ما ُدون  ذِلك ك  ِبِه و  ی  ه  ال ُیْخِلُف اْلمیعاد و  2  َُّیْشر  یعنی خدای متعال سوای گناه شرک    3 اللَّ

 همه را خواهد آمرزید اما گناه شرک را هرگز نخواهد آمرزید!

ابدا تخلف    ،و خدای متعال هرگز خّلف وعده نمیکند هرچه که وعده کرده است او را خواهد کرد

 ندارد!!! 

نی  مقدمه سوم مسئله خّلفت است که باید از روی حقیقت فهمیده شود که لفظ خلیفه چه مع

دارد و مستخلف عنه چه معنی دارد پس لفظ خلیفه مشتق شده است از لفظ خلف و خّلفت  

 
 َرْ  َبای  َمْ َ ٍ    َولَ: سَأَلْعُ ُ  َرْ  َ ْظَى مَو یَ ُ جُ  : 397، ز: 2وإلسرمیۀ(، ج -ول و ی )ط      ویو  ب  ویر م   ج ظ ئ     وس :  1

 . وجَ با ولْمَ ْ ُ با ا مُ ْ اکوً  َولَ  َ َولَ مَرْ  َولَ لا  َّ َو ا إاظَّ َو حَصَو ٌ  َ لا ْدَصَو ا إاظَّ َو ظَ َو ٌ ُث َّ  َ
 48ول سوء/  2

 9 ل    وج/  3
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بمعنی کسی را عقب خویش گذاشتن و نائب خود معین و مقرر کردن برای کارهای خود بعد از  

بدیهیات و مسلمیات است که هرگاه یک شخص صاحب ملک و امّلک و  از  امر  این  خود و 

هد که برای یک مدت طوالنی از ملک و شهر خویش بوالیت دیگر  دولت و ثروت است و میخوا 

  .برود

پس در زمانه غیبت خود برای انتظام کارهای خود یک شخص مثل خود واقف کار را از میان مردم 

بدرستی   را  او  کارهای  تمامی  او  غیبت  زمان  در  که  میکند  مامور  بجای خود  و  میکند  انتخاب 

ئب و خلیفۀ او میگویند! پس این است معنی استخّلف و خلیفه سرانجام بدهد پس مردم او را نا

   .و نائب

پس برای خلیفه از روی عقل سلیم و فطرت مستقیم چند چیز الزم و ضروری است اول از همه  

این است که خلیفه باید از نوع و جنس مستخلف عنه باشد نه از غیر نوع و جنس مثّل خلیفه نوع  

ه از نوع حیوان و نه از نوع نبات و نه از نوع جماد! یعنی الزم است که  بشر باید از نوع بشر باشد ن

 شود! خلیفه انسان انسان باشد نه از نوع حیوان که خلیفه انسان بوزینه و میمون نمی

دوم اینکه خلیفه باید دارای صفات مستخلف عنه باشد و از تمامی کارهای مستخلف عنه واقف  

و آشنا باشد تا که بتواند که بعد از مستخلف عنه خویش تمامی کارهای او را بدرستی سرانجام  

بدهد پس اگر از کارهای مستخلف عنه آشنا و واقف نیست همه نظم و نسق او را و تمامی امورات  

 و دنیاوی او را درهم و برهم خواهد کرد.   دینی

سوم اینکه خلیفه را باید مستخلف عنه خود انتخاب بکند نه اینکه دیگران اجماع کرده خّلف  

 مرضی مستخلف عنه خلیفه انتخاب بنمایند. 
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پس اینها هستند شرائط خّلفت معقول و حق و بر خّلف این خّلفت غیر معقول و باطل است  

ما از این مباحثات خّلفت خّلفت خّلق عالم است و خلیفه خلیفه خّلق    حاال مطلب و مقصد

است ملک    - عالم  و  ثروت  و  دولت  صاحبان  خّلفت  و  دنیاوی  پادشاهان  نه خّلفت خّلفت 

امّلک نیست و خلیفه خدا را بلظ دیگر نبی و پیغمبر هم میگویند برای اینکه خّلق عالم خودش  

بیاید و بآنها امور تمدن و تدین را خودش تبلیغ و تعلیم که دیدنی نیست که در میان مخلوقات  

   ؛بنماید

لذا از جانب خود رسوالن و پیغمبران را معین و مامور میکند و در میان مخلوقات میفرستد پس  

 ما آنها را نبی و رسول میگوئیم لذا نبی و رسول در حقیقت خلیفه خدا هستند!

ضرت آدم علیه السّلم را برای نوع بشر خلق بفرماید چنا هرگاه خّلق عالم خواست که نبی خود ح 

امور   بفرمایم که  داد که من میخواهم در زمین یک خلیفه خود خلق  به مّلئکه خود خبر  پس 

  بندگان را از جانب من اصّلح بنماید و قائمقام و جانشین من باشد مَل آجماع کرده عرضه داشتند 

ْمدِ ای خدای متعال  ُح ِبح  بِّ ْحُن ُنس  كن  ُس ل  دِّ   1ك  و  ُنق 

اگر خلیفه را از نوع ما بگیری پس    ، ما ترا تسبیح و تقدیس میکنیم پس بسیار خوب خواهد شد

ُمون  خّلق عالم این اجماع مّلئکه را برای خّلفت خود رد فرمود و فرمود   ْعل  ُم ما ال ت  ْعل  ي أ   2ِإنِّ

ای جماعت مّلئکه من میدانم که خلیفه من باید دارای چه صفات بوده باشد برای خّلفت من  

 
 30ول    /  1

 30ول    /  2
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الزم است که دارای علوم من باشد و شماها    صرف تسبیح و تقدیس کافی نیست برای خّلفت من

 . نیستید و خلیفه خود را باید من خودم انتخاب کنم نه دیگران

نه از جانب   یا  نه از جانب مردم  باشد  از جانب خدا منتخب شده  باید  پس الزم است که نبی 

 خودش خود را نبی مردم اعّلن کند که این قسم نبی و خلیفه کاذب و باطل است!  

د دانست که از روی عقل سلیم و فطرت مستقیم خلیفه ذات حضرت حق و غیب مطلق  پس بای

در این مملکت پهناور عالم امکان و حدوث وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء محبوب رب  

العالمین صلی الله علیه و آله و سلم هستند که همان وجود اقدس آئینه تمام نمای صفات ذات  

  ؛مظهر کامل علم و کمال او سبحانه و تعالی هستند اقدس حضرت حق و غیب مطلق و 

ل  اْلُفْرقان    که خود حضرت حق در تعریف و توصیف آنحضرت فرموده است   زَّ ن  ذي  ك  الَّ بار  ت 

لی ذیرا   ع  مین  ن  ُکون  ِلْلعال  ْبِدِه ِلی  یعنی ذات حضرت حق و غیب مطلق برای اصّلح امور جمیع   1ع 

   .موجودات این دستگاه آفرینش عالم امکان و حدوث بر عبد خود کتاب فرقان

ربوبیت و تربیت و موت و حیات و   یعنی کتابیکه در آن اوامر و نواهی و علم تکوین و تدوین و

حساب و کتاب برای افراد جمیع فرق مخلوقات مرقوم و مسطوراند نازل فرموده است تا که آن  

وجود محبوب از جانب من تمامی امور را اجرا و امضاء بنماید و در تمامی موجودات برای هر  

 فرد مخلوق بشیر و نذیر بوده باشد و خلیفه و رسول من بشود.

 
 1ول   وج/  1
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ز روی عقل سلیم و علم صحیح برای بشیر و نذیر جمیع عوالم امکانیه چند چیز الزم و  پس ا

ضروری است تا که نذارت جمیع موجودات صحیح و درست بشود اول الزم که وجود آن بشیر 

زیرا که اگر وجود یک مخلوق قبل از وجود نذیر    ، و نذیر از تمامی موجودات مقدم و اول باشد

پس نذارت    ، ز دائره نذارت و بشارت آن نذیر خارج و بیرون خواهد ماندباشد پس آن مخلوق ا

 . کلیه نخواهد بود بلکه ناقص خواهد شد

علم آن نذیر باید بر هر فرد مخلوق حاوی و محیط باشد تا که بداند که کدام فرد مخلوق    :دوم

 . کجا است

شتر باشد تا که بتواند احکام تر و بیقدرت و قوت آن نذیر باید از جمیع افراد مخلوقات قوی :سوم

و اوامر و تکالیف و نواهی هر فرد را بر آن تحمیل بنماید پس اگر یک فرد مخلوق در قوت و قدرت  

تواند که از زیر بار تکلیف نذیر در برود یا احکام و اوامر  تر باشد پس او میاز نذیر بیشتر و قوی

 نذیر را رد بنماید. 

باشدکه هیچ عالم از   :چهارم  باید نذیر کلی بر جمیع عوالم امکانیه مسلط و محیط  باید  اینکه 

عبور و مرور نذیر در آن عالم مانع نباشد تا که بتواند هر وقت و هر جای عوالم امکانیه در نزد هر 

 .فردی از افراد مخلوق خود را بدون زحمت برساند و او را انذار بفرماید و بشارت بدهد 

اینکه الزم است که آن نذیر و بشیر و مربی افراد جمیع انواع مخلوقات لوازم زندگانی و    : پنجم

تعیش آنها را از نزد خود بدهد و تهیه و آماده بسازد تا که آنها در زیر بار تربیت و اصّلح آن نذیر  

همه  زیرا که    ،تشنه و گرسنه نمانند از جهت معاش خود آسوده بوده باشند و تربیت حاصل کنند 
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اند مثل آنکه کسی اسبی را بدست مربی  بدست آن نذیر کلی برای اصّلح و تربیت سپرده شده

   .وسائس بسپارد که او را تربیت کند

پس آن مربی وسائیس اگر بدون دادن آذوقه آن اسب او را تربیت و اصّلح نمودن شروع کند و  

آن اسب بیچاره در زیر بار    هیچ در فکر خوردن و نوشیدن اسب نباشد پس در ظرف دو سه روز

 تربیت آن مربی تشنه و گرسنه مانده بدون غذای خود الغر و ناتوان شده هّلک خواهد شد.  

پس برای نذیر عالمین الزم است که آذوقه تمامی افراد مخلوقات را از نزد خود بدهد! پس فرقه 

را نور و ضیا بدهد و آسمان  مّلئکه را غذای آنها و فرقه مجردات را مانند شمس و قمر و ستارگان 

 و زمین را ماده غذائیه آنها بدهد. 

اینکه باید نذیر کلی زبان و لسان تمامی افراد جمیع فرق ممکنات عوالم امکانیه را بداند    :و ششم 

 .تا که بتواند هر فرد را تکلیف او را در زبان او حالی کند و بفهماند

ه بخواهد با مستخلف عنه یعنی حضرت حق و غیب  اینکه نذیر کلی باید بدون واسطه هرگا  :هفتم

مطلق تکلم بنماید و راز و اسرار و تکالیف خود بگوید زیرا که مابین نذیر و مستخلف هیچ واسطه  

 و وسیله نیست مانند وزیر و خلیفه نخستین با پادشاه خود!

اند ودهپس در خصوص تقدم وجودی نذیر العلمین خود آنحضرت از لسان صداقت بیان خود فرم

« سلم  و  اله  و  علیه  الله  صلی  ِل فقال  ّل  ج  ِمْن  ُه  قَّ اْشت  و   ُنوِرِه  ِمْن  ُه  ع  د  اْبت  ُنوِري  ُه  اللَّ ق   ل  خ  ا  م  ُل  وَّ أ 

ِتِه. م  ظ   « الخ  ع 
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یعنی خّلق عالم قبل از جمیع مخلوقات نور مرا خلق فرموده است که اختراع نمود او را از نور  

جاه و جّلل عظمت خود و در خصوص علم محط نذیر العلمین    خویش و مشتق فرمود او را از

م  اْلُقْرآن  :خود خّلق عالم میفرماید لَّ ْحمُن ع    1الرَّ

یعنی    – یعنی خّلق عالم نذیر و بشر خود را قبل از جمیع مصنوعات خود تعلیم قرآن داده است  

تعلیم کتاب وجودات تقدیریه و تکوینیه و ربوبیت کل افراد مخلوقات را پیش از آفرینش مخلوقات 

   .به نذیر و بشیر خود کرامت فرموده است

نْ   :و در این آیه عظیمة القدر میفرماید ا أ  ْلناُه في ِإنَّ ْدر  ز  ِة اْلق  ْیل  یعنی هرگاه خّلق عالم خواست    2ل 

که کماالت علمی و قدرتی التناهی مکنونه خویش را بر مخلوقات صاحبان علم و عقل و ادراک  

  .گاه عالم شهود و حدوث ظاهر و باهر بفرمایددر نمایش

الغیوبی مقدر فرمود در پس اول تقدیِر نقشۀ وجود و هیکل هر فرد مخلوق را در مقامات غیب  

وقت شب پس در همان شب تقدیر آن کتاب وجودات تقدیریه موجودات را بر قلب مبارک نذیر  

و بشیر العلمین نازل فرمود تا که آن نذیر العلمین خلیفه خدای متعال آنها را سرانجام بدهد یعنی  

خفاء نگاه نه داشت  بعد از تقدیر نمودن آن کتاب مقدرات مخلوقات را در نزد خود در معرض  

 بلکه فوری بدون توقف بدست فعاله خلیفه و نذیر خود سپرد صلی الله علیه و آله و سلم! 
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و در خصوص قوت و قدرت نذیر العوالم االمکانیه و بشیر الخّلئق الفانیه صلی الله علیه و آله و  

قوت و قدرت چه سلم پس اول الزم است که معنی قوت و قدرت بدانیم که حقیقت و اصلیت  

  .چیز است و آن از چه چیز پیدا میشود

پس این امر حسی و وجدانی است که اصل روح را قوت و قدرت میگویند و روح در اصل عین  

لذا اصل ماده قوت و   ،نور و ملکوت است که او را الیکتری ستی یا برق و قوت برقیه هم میگویند

هر وجودیکه نورانیت و نور زیاده خواهد بود قوت  لذا در    ،قدرت حقیقت نورانیت و عین نور است

   .و قدرت آن وجود زیاد و بیشتر خواهد بود

اینجا صاحب عقل و علم و بصیرت می از  ه قوت و قدرت حضرت محبوب رب  پس  تواندک 

العلمین را بفهمد که و وقتیکه نورانیت و روحانیت آنحضرت که اول انوار و مصدر انوار و روح  

ون واسطه از ذات حضرت حق صادر شده است لذا قوت و قدرت الوهیت دارد که االمر یعنی بد

تحت ذات حضرت حق و فوق جمیع موجودات است ارواح مّلئکه و ارواح انبیاء از نورانیت 

اند نه از نورانیت روحانیت فقط سیزده تن از روحانیت امری طینت بدنی آنحضرت خلق شده

شده خلق  فرمودهآنحضرت  که  ا  »  :داناند  ن  ُکلُّ و   ٌد  مَّ ُمح  ا  ُطن  ْوس  أ  و   ٌد  مَّ ُمح  ا  آِخُرن  و   ٌد  مَّ ُمح  ا  ُلن  وَّ أ 

د مَّ  ایم نه کسی دیگری ! یعنی ما مخلوقات عالین فقط از روح امری خلق شده 1« ُمح 

و تعلیم خدای متعال برای حضرت خاتم االنبیا همان نازل فمرودن حقیقت قرآن و فرقان بوده 

لیلة القدر سرمدی که اصل قرآن و فرقان همان روح امری است که در جای خودش  است در شب  

ایم هر که میخواهد مّلحظه بفرماید مضمون مظهریت  ما او را مفصل با دالئل و براهین بیان کرده

 
 6، ز:  26بی   (، ج -بدو  وألظ و  )ط  1



 

 

289 

 

یا ظاهر و یا غائب را از کتاب معرفة بالنورانیت ما بهرحال اصل روحانیت حضرت نذیر العوالم  

بشیر الخّلئق الفانیه عین حقیقت قرآن است و در خصوص قوت و قدرت قرآن خدای  االمکانیه و  

ْوتی  :متعالی میفرماید م  ِبِه اْلم  ْو ُکلِّ ْرُض أ 
 
ْت ِبِه اْْل ع  ْو ُقطِّ ْت ِبِه اْلِجباُل أ  ر  نَّ ُقْرآنًا ُسیِّ ْو أ  ِه   و  ل  ْل ِللَّ ب 

ْمُر 
 
ِمْیعًا اْْل   1ج 

توان از جای خود حرکت داد و طی االرض  و قدرت است که جبال را می  یعنی در قرآن ما آن قوت 

توان بجا آورد و  نه صرف همین قدر نه بلکه تمامی امور خدائی را می  نمود و مردگان را زنده کرد 

 سرانجام داد!!!

و در خصوص احاطه نذیرالعوالم االمکانیه و بشیر الخّلئق الفانیه بر تمامی عوالم امکانیه پس  

امر بدیهی است که هرگاه وجود اقدس آنحضرت مصدر و مرکز جمیع عوالم امکانیه است    این 

   .پس کدام عالم است که از عبور و مرور آنحضرت مانع خواهد بود

چون وجود اقدس عین ملکوت و حقیقت و ماهیت نور اعظم است و بدیهی است که از سریان  

برقیه یک ادنی شعاع آن نور اعظم است و و او را هیچ  و جریان نور هیچ شی مانع نیست که قوت 

اند  طور مّلئکه هستند که از شعاع طینت آن نور االنوار خلق شدهجسم و جرم مانع نیست و همین

  .و آنها را هیچ عالم از عبور و مرور مانع و حاجز نیست
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عالم مانع پس چطور ممکن است که اصل نور و عین ملکوت یعنی ماهیت قوت برقیه را یک  

ٌت    خواهد بود چنانچه همین مطلب را خّلق عالم در این آیه عظیمه ظاهر فرموده است   یِّ ك  م  ِإنَّ

ُتون   یِّ ُهْم م    1و  ِإنَّ

یعنی تو میت هستی و اوصای تو هم میت هستند در این آیه کریمه خّلق عالم مرتبه و مقام پیغمبر 

سه عالم داریم عالم دنیا و عالم برزخ و عالم ملکوت  و اوصای آنحضرت را بیان فرموده است= ما  

نمی بشر  نوع  ما  و  الحیواة  عین  این  و  در  ملکوت  عالم  و  برزخ  عالم  سیاحت  و  سیر  که  توانیم 

زندگانی دنیاوی بنمائیم مگر بعد از مردن و میت شدن اما برای حضرت نذیر العوالم صلی الله 

   .علیه و آله و سلم 

که ای حبیب من برای تو الزم نیست که سیر و سیاحت عوالم امکانیه بعد خدای متعال میفرماید  

ایم که تو با همین وجود در تمامی از میت شدن بنمائی ما وجود مبارک ترا همچنین خلق فرموده

عوالم میتوانی سیر و سیاحت بنمائی هیچ عالم برای تو و اوصیای تو از عبور و مرور در آن عالم  

 رکز عوالم امکانیه هستی!مانع نیست که تو م

به ما تحت خود قوی و موثر    و این یک مسئله و عین حقیقت است که هر شی ما فوق نسبت 

تواند در میباشد یعنی شی مافوق میتواند که در شی ما تحت خود اثر بنماید اما شی ما تحت نمی

اثر   برقیه میتواند که در آتش  بنماید مثّل قوت  اثر  بنماید و آتش میتواند که در  شی مافوق خود 
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تواند که در قوة  طور آتش نمیتواند که در آتش اثر بنماید و همین چوب اثر بنماید اما چوب نمی

 برقیه اثر بنماید! 

جمیع   فوق  سلم  و  آله  و  علیه  الله  صلی  العلمین  رب  محبوب  حضرت  اقدس  وجود  بهرحال 

عو ملکوت  حقیقت  و  ملکوت  اصل  و  سفلی  و  علوی  میباشد مخلوقات  امکانیه  هیچ    ،الم  لذا 

تمامی  در  آنحضرت  مبارک  وجود  و  ندارد  پیغمبر  وجود  در  تاثیر  قوت  سفلی  و  علوی  مخلوق 

 مخلوقات علوی و سفلی قوت تاثیر دارد .  

الفانیه الزم است که در همه عوالم در هر  نذیرالعوالم االمکانیه و بشیر الخّلئق  برای  بهرحال 

و شاهد ودخلی بوده باشد که کار انذار لغو و باطل نشود پس اگر   لحظه و هر آن حاضر و ناظر

برای وجود مبارک حضرت خاتم االنبیاء و اوصیای آنحضرت عنصری از عناصر عوالم امکانیه از  

   .برای عروج و مرور در آن عالم مانع و حاجز باشد

غه خدای متعال بر  پس الزم خواهد آمد که انذار آن عالم معطل و مهمل مانده است و حجة بال

کبیرا  علوا  تعالی عن ذلک  الله  و  ناتمام  عالم  میدهد    آن  بماها خبر  متعال  این است که خدای 

ْوٍم ُهو  في ْرِض ُکلَّ ی 
 
ماواِت و  اْْل ْن ِفي السَّ ُلُه م  ْسئ  ْأن ی    1ش 

فلی  یعنی وجه رب و حجة بالغه خدای متعال آن کسی است که مخلوقات جمیع عوالم علوی و س 

مطالب و مایحتاج خود را از همان سوال میکنند و آن وجه رب و حجة بالغه خدا ر روز در یک  

گر میشود و در عالم ارواح در شبح روحی  حالتی است که در عالم انوار در هیکل نورانی جلوه

گر میشود و در عالم ارواح در شبح روحی  بروز میکند و در عالم ملکوت در ردای ملکوتی جلوه
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افروز میشود و در عالم نفوس در لباس نفسی روز میکند ودر عالم ملکوت در ردای ملکوتی جلوهب

   .و در عالم مادیات در جامه بشری میخرامد و انذار میفرماید

ظاهر   الفاظ  باین  را  مطلب  این  السّلم  علیه  امیرالمؤمنین  سیدنا  مبین  امام  حضرت  چنانچه 

آُء یعنی من منقلب میشوم در صورتهای مختلفه هر جور  فرموده ش  ْیف  ا  ِر ک  و  ُب ِفی الصُّ لَّ ق  ت  ا ا  ن  اند ا 

 که میخواهم و الزم میشود! 

ْحُن ُنُذُر    1و در خطبه طبیخیه ِة و  ااْلُْولی و  ن  ْحُن ُنُذُر ااْلِخر  ُذُر ااُلُولی و  ن  ْحُن النُّ ال  و  ِانَّ ن  میفرمایند ا 

اٍن  اٍن و  او  م  گاه باشید ای مردم که مائیم نذیران و بشیران اولی در عالم اول و مائی  2ُکِلّ ز  م یعنی آ

   .ن و بشیران هر زبان و عصر و آوان و وقترت و مائیم نذیرا نذیران و بشیران عالم دنیا و آخ

پس مدلل و مبرهن شد این مطلب که برای جسم اقدس پیغمبر و اوصیای آنحضرت هیچ عالمی  

از عوالم ایجاد و حدوث از برای عبور و مرور و رفت و آمد مانع و حاجز نیست و اال انذار کلیه  

 عوالم باطل و عاطل خواهد شد! 

فرینش تا منتهای دور برای پیغمبر و اوصیای پیغمبر هیچ عالمی از عوالم  این است که از ابتدای آ

   .امکانیه از عروج و مرور در آن عالم مانع و حاجز نبوده است  و نخواهد بود

فرموده اظهار  بیان  صداقت  لسان  از  را  مطلب  این  خودشان  سیدنا  چنانچه  مبین  امام  فقال  اند 

و  ااْل ْرِضْین   »امیرالمؤمنین علیه السّلم مظهر قدرة رب العلمین   ْبِع  واِت السَّ م  ُجْوُز السَّ ا  ِذُی  الَّ ا  ن  ا 
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ِمین   اْلعل  ِبّ  ر  ْمِر  ِبا  ااْل ْرِض  و   اِت  مو  السَّ اِزُن  خ  ا  ن  ا  ْیٍن  ع  ِة  ْرف  ط  ِفی  ْبِع  که طی    1« . السَّ آن کسی  منم 

ایم آسمانهای هفتگانه را و زمینهای هفتگانه را در طرفة العین یعنی در چشم زدن و منم خازن  مینم

 . آسمانها و زمینها از امر و فرمان پروردگار خودم و پروردگار عالمین

یمنی   عالم  آن  از  السّلم هرگاه  علیه  الصادق  امام جعفرن  شما  و حضرت  که علمای  پرسیدند 

شان  شان بجای رسیده است که در ظرف یک ساعت از علم نجوملمچطور هستند گفت که ترقی ع

   .راه یکماهه طی میکنند

ُل )مقصود از خودشان است(  :فرمودند  حضرت   پس آن ْفض  ِة ا  ِدین  اِلم  اْلم  ٍة    اینَّ ع  اع  ِسْیُر ِفْی س  ُه ی  ِانَّ ف 

ٍم ِمثْ  ال  ْلف  ع  ی ا  تَّ ٍة ح  ن  ْلف  س  ة  ا  ِسْیر  اِر م  ه  ا، که بالتحقیق که عالم مدینه یعنی  ِمن  النَّ ذ  ُتُکْم ه  اِلم  ل  ع 

خود آنحضرت افضل است از علمای شما زیراکه عالم مدینه در یک ساعت از روز سیر میکند و 

   .طی مینماید هزار ساله راه و گردش میکند در یک ساعت در هزار عالم مثل این عالم شما

 االزل الی االبد. اللهم صل علی محّمد و ال محمد من  

انکار   متعال  بالغه خدای  العوالم و حجة  نذیر  سیاحت  و  سیر  این قوت وق درت  از  و کسیکه 

مینماید پس باید او از عبور و مرور و سیر و سیاحت مّلئکه هم انکار بنماید برای اینکه مسلم 

لم برای همین  است که مّلئکه در طرفة العین از زیر عرش اعظم بر روی زمین میرسند و خّلق عا

مطلب که شخص عاقل و راسخ العلم باید بدون تردید این مطالب را تصدیق بنماید و این قوت  
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وق درت را که برای نشان دادن عجائبات کمال علم و قدرت التناهی خود خّلق قادر مطلق در  

   ؛وجود مخلوقات خود هم ودیعت گذاشته است

موده است و بعد متنبه و خبردار فرموده است که آن  لذا در وجود هر انسانی هم اینها را خلق فر

آید پس آنها را در  عجائبات و غرائبات کمال علم و قدرت من که در فهم شماها از خارج نمی

 وجود خودتان جستجو کنید خواهید یافت. 

ْرِض    ام  زیرا که من همه این عجائبات و غرائبات را در نفسهای شماها خلق فرموده
 
و  ِفي اْْل

ُتْبِصُرونآ ّل  ْنُفِسُکْم أ  ف  أ  کنندگان آیات کمال قدرت  و در زمین برای یقین   1یاٌت ِلْلُموِقِنین  و  ِفي 

چرا تدبر و تفکر و از چشم بصیرت نظر  .پروردگار بسیارند و خود در نفسهای شما هم موجوداند

 نمیکنید!! 

العین از زمین تا آسمان میرسد و حرکت  پس بدیهی است که حرکت نور بصر انسانی در طرفة  

قوة متخیله از حرکت نور بصر هم بیشتر و سرعتر است که در طرفة العین دور همه عوالم امکانیه 

 گردش مینماید و برمیگردد!!! 

پس آن صانع عالم خالق االشیاء که این سرعت حرکت در بدن و جسم انسانی ودیعت گذاشته  

قدرت و کمال خود که او را نذیر العوالم قرار داده است نه گذاشته  است آیا در وجود مظهر علم و  

   . است
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است فرموده  بیان  آیه  این  در  را  مطلب  همین  رَّ و     :و  م  ُمرُّ  ت  ِهي   و   ًة  جاِمد  ُبها  ْحس  ت  اْلِجبال  

حاِب  یعنی ای بندگان من آن خلفای من و آن نذیران من که من وجود آنها را جبال علم و    1السَّ

هایند قطب دائرة االمکان شما آنها را خیال میکنید که ایشان در  نام و آدرت و کمال خود گردانیدهق

اند و هیچ حرکت نمیکنند نه نه اینطور نیست شان مانند کوه یک جا نشستهشان در گوشه خانهجای

نظام تمامی عوالم را از  ام که چون من آنها را بر تمامی عوالم امکانیه نائب و خلیفه خود گردانیده

  . جانب من منظم نگاه بدارند

لذا آنها هر لحظه و ساعت در عوالم امکانیه مانند سحاب و ابر دوان عبور و مرور و سیر و سیاحت  

 دانید!  میکنند اما شماها نمی

 اللهم صل علی محمد و ال محّمد! 

ا العوالم پس  نذیر  از دست  ارزاق مخلوقات  نمودن  تقسیم  آفرینش  در خصوص  بدو  از  امر  ین 

اِسُم گذاشته است یعنی تقسیم ُبواْلق  کننده  بدست آنحضرت سپرده شده است لذا کنیت آنحضرت ا 

 جمیع نعمات خّلق عالم بر موجودات! 

لَّ  ج  و  زَّ ال  ع  ق  ْروًا    :و در چندین آیات همین مطلب را بیان فرموده است ف  اِریاِت ذ  اْلحاِمّلِت  و  الذَّ ف 

ْمرا  أ  ماِت  سِّ اْلُمق  ف  ُیْسرًا  اْلجاِریاِت  ف  یعنی قسم میخورم بآن نفوس قادسه و مقدسه که ذرأ    2ِوْقرًا 

پاسند ارواح مخلوقات را در ابدان و اجسام و اجرام آنها و حامّلن بار سنگین قضا و  میکنند و می

   قدراند. 
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را بآسانی و تقسیم میکنند ارزاق مخلوقات را یعنی  پس جازی و ساری میکنند امور قضا و قدر  

ْمنا    :ودر آیه دیگر میفرماید  حضرات مخلوقات عالین چهارده معصومین علیهم السّلم س  ْحُن ق  ن 

ُهْم ِفي   ت  عیش  ُهْم م  ْین  اب  ْنی  یوِة الدُّ ایم ارزاق مخلوقات را در زندگانی دنیا یعنی ما تقسیم کرده   1الح 

فرموده زیرا که در مقام غیب الغیوبی خدای متعال تقدیر میفرماید و در مقام شهودی  بصیغه جمع  

 اوالی امور اسمای حسنی تقسیم میفرمایند.

اُکمال   :و در آیه دیگر میفرماید ْرُزُقُهْم و  ِإیَّ ْحُن ن  ة  ِإْمّلٍق ن  ْشی  ُکْم خ  ْوالد  ْقُتُلوا أ  اوالد خود را از   2 ت 

ید ما رزق میدهیم آنها را و خود شماها را بصیغه جمع فرموده است زیرا که  خوف گرسنگی نه کش

 در مقام شهودی خلفاء الله رزق میدهند! 

و در خصوص زباندانی و فهمیدن زبانهای تمامی مخلوقات= پس این امر یک امر عقلی است  

ائب خود انتخاب که هر عاقل این را میداند که هرگاه پادشاهی کسی را بر والیات خود خلیفه و ن 

   .میکند

پس اگر آن شخص از اول زبان اهالی آن والیات را میداند پس بدون توقف او را میفرستد و اگر از  

زبان آنها آشنا نیست پس اول او را تعلیم زبان آنها میدهد و بعد هرگاه بزبان آنها آشنا شد آنوقت  

زبانهای مخلوقات را تعلیم داد    میفرستد پس خّلق عالم اول حضرات مخلوقات عالین را تمامی

   .را بر تمامی عوالم نذیر و بشیر قرار داد آنوقت ایشان 
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ِبِلساِن     :چنانچه این مطلب رادر این آیه کریمه ظاهر فرموده است ُسوٍل ِإالَّ  ِمْن ر  ْلنا  ْرس  أ  و  ما 

ْوِمه یعنی ما هرگز هیچ رسولی را نفرستادیممگر در زبان قوم آن رسول یعنی ما هر رسولی را    1ق 

 که بطرف یک قوم فرستادیم پس اول زبان آن قوم را او را تعلیم دادیم بعد فرستادیم! 

ذات   با  واسطه  بدون  الفانیه  الخّلئق  بشیر  و  االمکانیه  العوالم  نذیر  نمودن  تکلم  خصوص  در 

ٍة »  :اندطلق هرگاه بخواهد پس خودشان فرمودهحضرت حق و غیب م ال  ِفْی ح  ٌت ف  اال  ع  الّلِه ح  ا م  ن  ل 

ْحُن! ْحُن ن  ع  ذِلک  ُهو  ُهو  و  ن  ْحُن و  م  ْحُن ُهو  و  ُهو  ن  پس مقصد از نحن هو این است که ماها    2« ن 

 تت حضرا ذ  بجهت جذبه عشق و محبت آلهی قافی الله میشویم پس آنوقت در چشم ما غیر از

 .  حق هیچ شی جلوه نمیدهد

پس آنوقت ما جان و مال و اهل و عیال و اوالد همه را در راه رضای خدای متعال فنا میکنیم و  

هیچ غم و غصه نمیخوریم و مقصد و مطلب و هو نحن این است که خدای متعال سلطنت و  

پس آنوقت ما در مخلوقات   .ندانتظام و تدبیر و تصرف امور عوالم امکانیه خود را بواسطه ما میک

او   و شنونده  بیننده  و گوش  میباشیم و چشم  او  میباشیم و دست دهنده  او  علوی و سفلی وجه 

   .میباشیم

پس خدای متعال بدوستان خود از دست ما عطا میکند هر چه عطا میکند یعنی جنت بدوستان  

   .دو را بدست ما سپرده است او میدهیم و جهنم به دشمنان او میدهیم یعنی جنت و جهنم هر 
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پس ما هرکرا بخواهیم به جنت داخل کنیم و هرکرا بخواهیم به جهنم بیندازیم که فرموده است  

القیا فی جهنم کل کفار عنید ای محمد و علی هرکرا میخواهید بجهنم بیندازید اختیار دارید و  

 قرار میدهد و غیره.  خشنودی ما را خوشنودی خود قرار میدهد و دشمنی ما را دشمنی خود 

پس از روی عقل سلیم و فطرت مستقیم الزم است که خلیفه و جانشین و نائب حضرت حبیب  

خدا احمد مجتبی محمد مصطفی نذیرالعوالم االمکانیه و بشیر الخّلئق الفانیه صلی الله علیه و 

ن عظیم خود  آله و سلم باید دارای تمامی آن صفات باشد که برای آنحضرت خّلق عالم در فرقا

-هم باشد که برای خّلفت عمومی مذکور گردیدهبیان فرموده است! و باید دارای آن تمام شرائط  

 اند!!

حاال در خصوص خّلفت حضرت خاتم االنبیاء نذیر العوالم االمکانیه و بشر الحّلئق الفانیه  

فتاده است که  صلی الله علیه و آله و سلم در میان اهل اسّلم یک هزار سال است که اختّلف ا 

  ؟بعد از رحلت آنحضرت خلیفه حقیقی آنحضرت کیست 

پس یک دسته میگوید که حضرت ابوبکر بودند و یک دسته میگوید که حضرت علی بودند و 

آورند آنها که حضرت ابوبکر را خلیفه میدانند برای استحقاق خّلفت هر یکی دلیل و برهان می

بود بزرگ  سال  و  سن  در  ایشان  که  خوب  میگویند  را  سیاست  امور  و  بودند  تجربه  اهل  و  ند 

میدانستند و در غار همراه حضرت رسول بودند و پدر زن حضرت رسول بودند و اجماع امت  

 برای خّلفت ایشان شده بود!!! 
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-و آنها که حضرت علی را خلیفه میدانند میگویند که ایشان در علم و عمل بیشتر بودند و شجاع

بودند که در هی مردم  پیغمبر ترین  داماد  بودند و  القضاة  اقضا  نه کردند و  فرار  چ جنگ و جهاد 

 بودند!!!  

اند که هر که ما را بمعرفت  از اینجاست که حقانیت آن حدیث شریف ظاهر میشود که فرموده

   شناسد از زمرۀ ما خارج است و ایمان او ناقص ودین او باطل است.بالنورانیت و الروحانیت نمی 

الم اساس اختّلف نوعیت مخلوقات را بر نورانیت و روحانیت گذاشته است  یعنی چون خّلق ع

نه بر صورت و نه بر ماده که این مسئله شیئیت االشیاء را در فرقان عظیم خود واضح بیان فرموده  

است لذا ماها مخلوقات عالین که دارای روح امری هستیم از جمیع انواع مخلوقات خّلق عالم  

   .اعلی و افضل هستیم

پس شخص جاهل از مسئله انواع مخلوقات و مسئله شیئیت االشیاء که آیا آن بالماده است که  

های انبیاء بوده و یا بالروح است که  عقیده ابلیس بود و یا بالصورة است که عقیده مشرکین زمانه

عین حقیقت و صحیح و معقول است و عقیده قرآن است پس شخص جاهل از این مسئله ماها  

   .خیال خواهد کرد ز نوع خود را هم ا

پس گمراه خواهد شد و اصل دین حقیقی و خدائی را هرگز هرگز نخواهد دریافت و گمراه خواهد  

بود لذا بر هر مومن و مومنه واجب و الزم است که علم معرفت بالنورانیت و الروحانیت ما را  

   .تحصیل بنمایند تا که در مقام دیانت گمراه نباشد
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زیرا که گناه شرک در نزد خدای متعال گناهی است که او را هرگز    -مبتّل نه شود   و در گناه شرک

ْغِفُر ما ُدون  ذِلك    :هرگز نخواهد آمرزید که فرموده است ك  ِبِه و  ی  ْن ُیْشر  ْغِفُر أ  ه  ال ی  یعنی    1ِإنَّ اللَّ

خدای متعال هرگز نخواهد آمرزید گناه شرک را و خواهد آمرزید برای هر که خواست گناه غیر  

   .شرک را 

هین مسئله اختّلف انواع مخلوقات یعنی مسئله شیئیت االشیاء که آیا بالماده    ندانستنو انسان از  

یا بالصورة است یا بالروحانیت و النورانیت است صفت یک نوع مخلوق را به نوع دیگر  است 

  .نماید چسپاند یا اثبات میمی

ال   »  :اند کهپس مشرک میگردد که در حدیث تعریف شرک بیان فرموده ْن ق  واِة م  اٌة و  ِللنَّ و  اِة ن  ص  ِلْلح 

ِظْیم  ِلِیّ اْلع  ْشر ک  ِبالّلِه اْلع  ْد ا  ق  اٌة ف  ص  ریزه را هسته خرما را میگوید و هسته  یعنی هر که سنگ   «.ح 

خرما را سنگ ریزه میگوید پس آن شخص با خدای علی عظیم شرک کرده است زیرا که خّلق 

فرموده که آن صفت را به نوع دیگر نه داده است  عالم هر نوع مخلوق را یک صفت مخصوص عطا  

   .و این شخص از جانب خود میدهد

پس در کار خدا مداخله نموده است و مشرک گردیده است و برای همین حضرت خاتم االنبیاء  

ترسم مگر از گناه شرک که گناه شرک در قلب اند که من از امت خود از هیچ گناهی نمیفرموده

نخواهند فهمید    تن مورچه در شب تاریک بر سنگ سیاه داخل خواهد شد و آنهاآنها مانند راه رف 

اند به سبب بیان کردن صفت یک نوع مخلوق را برای نوع دیگر مثّل صفت نوع که مشرک گردیده
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بشر را برای نوع انبیاء یا صفت نوع انبیاء را برای نوع بشر به سبب جهالت مسئله اختّلف انواع  

 وحانیت و نورانیت! مخلوقات ا زجهت ر

ة    ات  ِمیت  اِنه م  م  ام  ز  ْعِرُف ِام  ْم ی  ات  و  ل  ْن م  و همین است مقصد و مطلب این حدیث شریف که م 

ِة  اِهِلیَّ و الروحانیة امام زمانه خود را تحصیل نه  میرد و علم معرفت بالنورانیة  یعنی هر که می. اْلج 

   .کرده است

عیت مخلوقات امام زمانه خود را که از نوع مخلوق عالین است  پس از عدم واقفیت این مسئله نو

صفات نوع بشر را خواهد چسپانید یا صفات امام را برای نوع بشر بیان و اثبات خواهد نمود پس 

مشرک گردیده بمرگ اهالی زمانه جاهلیت قبل از اسّلم خواهد مرد یعنی بمرگ مشرکین خواهد  

مشرک بودند و تمامی اعمال او باطل خواهند شد و در جهنم  مرد که اهالی زمانه جاهلیت تماما  

 خواهد رفت! 

هجری با وجود این قدر کتابهای هر دو فریق که در این    1360بهرحال تا این زمان یعنی سنه  

نوشته بشیر خصوص  و  االمکانیه  العوالم  نذیر  االنبیاء  خاتم  حضرت  خّلفت  مسئله  این  اند 

علیه و آله و سلم از روی حقیقت کشف نه شده که بعد از آنحضرت  الخّلئق الفانیه صلی الله  

   .خلیفه حقیقی آنحضرت کیست آیا حضرت ابوبکر بودند یا حضرت علی بودند

اما حاال از این دالئل و براهین عقلی و نقلی قرآنی و فرقانی که خاکسار موفق شده است برای  

هویدا و آشکار خواهد گردید و هر عالم و    بیان آنها مانند شمس نصف النهار روشن و ضیابار و

جاهل تصدیق خواهد کرد که بلی بلی بعد از حضرت خاتم االنبیای و المرسلین نذیر العوالم  

االمکانیه و بشیر الخّلئق الفانیه صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی بودند و بعد از ایشان  
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سید الشهداء بودند و بعد از ایشان  حضرت حسن مجتبی بودند و بعد از ایشان حضرت حسین  

حضرت علی بن الحسین زین العابدین بودند و بعد از ایشان حضرت محمد بن علی باقر العلوم 

بودند و بعد از ایشان حضرت جعفر بن محمد صادق االمین بودند و بعد از ایشان حضرت موسی  

از ایشان حضرت علی بن موسی الکاظم الحلیم بودند و بعد  از    الرضا بودند  بن جعفر  و بعد 

ایشان حضرت محمد بن علی الجواد بودند و بعد از ایشان حضرت علی بن محمد النقی بودند  

و بعد از ایشان حضرت حسن بن علی العسکری بودند و بعد از ایشان حضرت محمد بن حسن  

   ؛ابوالقاسم صاحب العصر و الزمان مهدی و قائم آل محمد هستند

ز نوع حضرت خاتم االنبیاء مخلوقات عالین خدااند و نوع واحداند زیرا که  زیرا که همه ایشان ا

اند و غیر اشان هیچ مخلوقی از نوع عالین نیست  شان از روح امری و طین نورانی خلق شدههمه

گاه   و نه از روح امری خلق شده است و برای همین مقصد و مطلب تمامی مخلوقات را خبردار و آ

لوقات خدا بدانید که ما چهارده معصومین از یک نوع هستیم و در نوع ما اند که ای مخفرموده

د » هیچ مخلوقی داخل نیست  مَّ ا ُمح  ن  ٌد و  ُکلُّ مَّ ا ُمح  ُطن  ْوس  ٌد و  أ  مَّ ا ُمح  ٌد و  آِخُرن  مَّ ا ُمح  ُلن  وَّ    «أ 

باید ایشان   از آن حضرت  از نوع حضرت خاتم االنبیا هستند لذا بعد  پس حضرت علی چون 

 خلیفه و نائب آنحضرت باشند نه کسی دیگری که از نوع و جنس آنحضرت نیست! 

و ابوبکر چون از نوع بشر بودند لذا شرط اولی خّلفت که اتحاد نوعیت خلیفه و مستخلف عنه  

تر است در ایشان نه بوده پس ایشان از نوع حضرت خاتم االنبیا صلی الله علیه و آله دو درجه پائین

  :بودند که
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ل نوع جماد است دوم نوع نبات است و سوم نوع حیوان است و چهارم نوع بشر و انسان است  او

و پنجم نوع نبی جزئی دارای روح قدس است و ششم نوع نبی کلی دارای روح اقدس امری است  

و نبوت کلیه صرف منحصر است در وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء صلی الله علیه و آله و  

ل  اْلُفْرقان    ریمه این مطلب و مقصد را روشن و واضح میکند  سلم که این آیه ک زَّ ذي ن  ك  الَّ بار  ت 

لی ذیرا  ع  مین  ن  ُکون  ِلْلعال  ْبِدِه ِلی    1ع 

یعنی مقدس و صاحب برکت است ذات حضرت حق و غیب مطلق که نازل فرموده است کتاب  

آن احکام هستند بر عبد خود تا که برای  فرقان را یعنی کتاب تفریقی که برای هر فرقه مخلوق در  

جمیع فرق عوالم امکانیه نذیر و بشیر بوده باشد از ازلی الی االبد صلی الله علیه و آله و سلم پس  

اگر یک فرد نوع نبی جزئی دارای روح قدس را خلیفه حضرت خاتم االنبیا که دارای روح اقدس  

   .هستند قرار بدهد امر ی

یم و فطرت مستقم این خّلفت را رد خواهد کرد که باطل است و  پس صاحب علم و عقل سل 

بود! زیرا    نخواهدهرگز هرگز قبول نخواهد کرد که در این خّلفت خلیفه از غیر نوع مستخلف ع

 که شرط اولی خّلفت حقه وحدت و اتحاد نوعیت خلیفه و مستخلف عنه است!!  

ا آن خّلفت ناحق و باطل خواهد بود  پس چون نبی جزئی از نوع حضرت خاتم االنبیاء نیست لذ

 پس آنوقت چه برسد که یک فرد از نوع بشر را خلیفه آنحضرت قرار بدهد!!! 
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اند از نوع نبات این مثال مانند آن خواهد بود که مردم برای نوع انسان یک خلیفه انتخاب کرده

اند و حال آنکه دهیعنی یک کنده یا تنه درخت را خلیفه یک شخص عاقل جامع الکماالت قرار دا 

خلیفه انسان از نوع حیوان گرفتن هم باطل و حماقت است باید خلیفه انسان انسان باشد و خلیفه 

طور خلیفه نبی کلی باید نبی کلی باشد نه از نوع بشر و  نبی جزئی باید نبی جزئی باشد و همین 

 !!! انسان به بین تفاوت علم از کجا است تا بکجا

ْکُر   ْمُد و  الشُّ اْلح  ِلّلِه  پس ابدی خلیفه انسان انسان باشد نه چوب و حیوان الله اکبر الله اکبر و  

ٍد و  آِلِه ا  مَّ لی ُمح  ی الّله ع  لَّ اِنی  الّلُه و  ص  د  ْن ه  ْوال  ا  ِدْی ل  ْهت  ا ُکْنُت اِل  اِنْی ِلهذا  و  م  د  ِذْی ه  لَّ !  ا  اِهِرْین   لطَّ

گاه باشد  و شرط دوم خّلفت   این است که خلیفه باید از تمامی کارهای مستخلف عنه واقف و آ

-و قوت و قدرت بجا آوردن آن کارها هم داشته باشد و اال باطل است آن خّلفت که خلیفه نمی

 تواند کارهای مستخلف عنه را بجا بیاورد! 

ئق الفانیه الزم است که  لذا برای خلیفه حضرت خاتم االنبیاء نذیر العوالم االمکانیه و بشیر الخّل

اول علم نذارت تمامی افراد مخلوقات عوالم امکانیه داشته باشد که بتواند آنها را بترساند از عذاب  

   .خدا و بشارت بدهد برای ثواب خدا

پس الزم و واجب است که خلیفه آنحضرت مانند آنحضرت کّلم و زبان تمامی موجودات عالم 

نذارت انجام بدهد و سوم نیز الزم و واجب است که قوت و قدرت  را بداند و بفهمد تا که کار  

خلیفه آنحضرت از جمیع افراد مخلوقات بیشتر باشد تا که بتواند بار تکالیف را بر آنها تحمیل  

بکند پس اگر کسی شاه خالی کند یا از زیر بار در برود پس او را از قوت و قدرت خود مجبور  

   کند.  
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ور و مرور در تمامی عوالم داشته باشد و هیچ عالم نتواند او را مانع و  و چهارم قوت و قدرت عب

حاجز باشد و علم جای و مکان هر فرد مخلوق را باید داشته باشد که وقت ضرورت خود را در 

 آنجا بتواند برساند.  

و هفتم الزم است که خلیفه آنحضرت باید از نزد خود آذوقه و لوازم زندگانی هر فرد مخلوق را  

بدهد زیرا که تمامی مخلوقات را خّلق عالم برای نذرات و تربیت بدست او سپرده است و هشتم  

الزم است که خلیفه آنحضرت ذکر و اذکار و طریق عبادت هر مخلوق را بداند که آنها را تلقین  

 بنماید و اال نذارت باطل و معطل خواهد ماند.  

مستخلف عنه خلیفه خود را خود انتخاب کند نه بعد از  و شرط سوم خّلفت این است که باید  

 گذشتن مسختلف عنه مردم اجماع نموده موافق راید و فکر خودشان یک نفر را خلیفه قرار بدهند!!!

و نهم الزم است که خلیفه آنحضرت باید بدون واسطه با خدای متعال هر وقت بخواهد تکلم  

ا نذیر العوالم االمکانیه و بشیر الخّلئق الفانیه حبیب بنماید لذا خلیفه حقیقی حضرت خاتم االنبی

رب العالمین صلی الله علیه و آله و سلم سوای ائمه اثنا عشر علیهم الصلوة و السّلم یک امر 

خّلف عقل و نقل و محال است خواه تمامی اهل جهان اجماع نموده کسی را خلیفه آنحضرت  

   سخ العلم هرگز هرگز قبول نخواهد کرد!!معین و مقرر بنمایند شخص سلیم العقل و را 

غیر از علی علیه الّسّلم کسی دیگری را میداند آن درست و    لذا هر مذهبی که خلیفه رسول 

باطل است. )پس این است معیار و میزان شناختن مذهب حق در مقام خّلفت و   حق نیست 

 . که بالتفصیل بیان و مسطور و مذکور گردید  نبوت(
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    علی من اتبع الهدیو السّلم 
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 میزان حقانیت عبادت  قسطاس سوم

در میزان حقانیت عبادت آن که مذهبی که عبادت آن مذهب از روی عقل و نقل درست و صحیح  

 است آن مذهب درست و حق است!  

با شیخ حسن نوشادآبادی مبلغ مذهب باب در   بیان مختصر از مناظره خاکسار  در این سلسله 

شیخ    هجری  1336محمد کفایت خواهد کرد انشاء الله تعالی در سنه  کاروانسرای شیخ فیض  

بنده را مجبور کرده  از بنده خواهش کرد که مبلغین مذهب باب  الغنی تاجر  اند که من در  عبد 

بشوم آنها داخل  بایشان    ،مذهب  من  است و  آنها حق  که مذهب  میکنند  ثابت  قرآن  از  زیرا که 

دارم اگر شما او را مجاب کردید آنوقت من مذهب شما را قبول  ام که من یک مّلی هندی  گفته

   .خواهم کرد 

بنده به عبد الغنی گفتم که برای شما بسیار خوب است اگر در مذهب آنها داخل شدید زیرا که  

آنها در کارهای شما خوب کمک خواهند کرد، الزم نیست که من بآنها مناظره و مباحثه کنم! زیرا  

تحصیل مرتبه و مقام دنیاوی است در سیاست نه تحصیل آخرت و هرکه در که اصل مقصد آنها  

بین برمی از  آنها مانع میشود او را  برای شما در مهلکه   .دارندمقاصد  برای چه خود را  پس من 

بیندازم و شما هم که تابع مذهب میرزا غّلم احمد قادیانی هستید مذهب شما و مذهب اینها  

 و فرق ندارند!   هردو یک جوراند، هیچ تفاوت 

آنوقت گفت که اصل حقیقت این است که من تعریف و توصیف علمیت و مناظرات شما زیاد 

بنده هرچه انکار کردم او اصرار که آخر به خاکسار چیزها گفت   . ام میخواهم که خود ببینمشنیده



 

 

308 

 

و فروع مذهب  پس او را گفتم که از ایشان کتاب مذهبی اینها بگیر که ببینم اصول    .که مجبور شدم

   .ایشان چیست تا که بتوانم بدرستی مناظره بنمایم

های سیر و سیاحت عباس آفندی در امریکه مرقوم پس او کتاب بدائع اَلثار دادند که در آن قصه

اند که این  اند و اهل امریکه را توصیه کردهبود و اهل امریکه عباس آفندی را بنی مشرق زمین گفته

   . زیرا که بنی مشرق زمین است ،ی باید کرد مهمان را خوب پذیرائ

مذهب شماها باشد پس کتاب ال ح  البرهان دادند و    بنده گفتم یک کتابی بدهید که در آن اصول 

اند که چون بنی ظل الله  در آن کتاب آیات قرآن را موافق مقصود خود تأویل موده اثبات نموده

ید در میان خلق ظل و خلیفۀ او هم باشد لذا  لذا تا وقتیکه خدا است با  ،است و خلیفه خدا است 

 در این زمان پیشوای مذهب ما خلیفه خداست! 

گفتند که آن در دسترس ما نیست! بهرحال مجلس    ؟ ندادیدرا  آنوقت بنده گفتم که چرا کتاب بیان  

مناظره منقعد شد از پانزده نفر صاحبان علم پس در مرحله اولی بنده بعد از تعارف گفتم که بسیار 

بالخصوص مبلغ مشهور و بزرگ جناب    خوشحال گردیدم که مبلغین مذهب باب را زیارت کردم و 

گفتند که ماهم بسیار خوشنود شدیم که جناب    آقای شیخ حسن نوشادآبادی را در جواب ایشان هم

  .مّلی هندی را زیارت کردیم 

آنوقت بنده گفتم که در مقام مناظره و مباحثه باید ما حق را قبول کنیم اگر با دالئل و براهین ثابت  

 بشود و بعد از مناظره نباید آزردگی پیدا بشود گفتند بلی بلی حق همین است ما قبول داریم.  

نکنیدآنوقت خا را مخفی  و هیچ چیز  بفرمائید  راست  راست  که  گفتم  که شما    .کسار  بفرمائید 

 جناب میرزا علی محمد باب را چه میدانید آیا یک عالم جلیل یا مجتهد یا نبی؟  
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  !جناب شیخ حسن فرمودند که ما ایشان را نبی میدانیم

پس    – شریعت نبی سابق  بنده گفتم نبی دو قسم هستند نبی صاحب کتاب و شریعت و نبی تابع  

 ایشان آیا تابع شریعت نبی سابق هستند یا صاحب کتاب و شریعت هستند؟  

   !گفت ایشان صاحب کتاب و شریعت هستند

گفتم میدانید که بعد از نبی صاحب کتاب و شریعت نبی دیگر صاحب کتاب و شریعت برای چه  

 مبعوث میشود؟ 

 گفت تا که مردم را از گمراهی نجات بدهد!  

بلکه حقیقت امر این    ،فتم نه اینطور نیست که مطلق مردم را هدایت کند و مقصود دیگر نباشدگ

پس بعد از رفتن او از میان خلق علمای    ،است که آن نبی صاحب کتاب و شریعت که سابق بوده

امت آن نبی احکام شریعت او را و آیات دیگر او را موافق خواهش نفسانی خود تغییر و تبدیل  

  .فاسد میکنند و اصل احکام خدائی را از بین میبرند نموده 

پس خدای منان از غایت ترحم بر بندگان خود نبی دیگر را کتاب میدهد و در آن کتاب هر حکم  

و آیت را که علمای امت تغییر و تبدیل نموده فاسد کرده بودند همان احکام و آیات را بدرست  

بندگان خدا بدرستی بر احکام خدائی عامل باشند و مستحق  مرقوم فرموده مبعوث میفرماید تا که  

  ؟ثواب بشوند! آیا درست گفتم یا خیر

پس گفتم حاال که تصدیق نمودید پس یک حکمی از احکام قرآن    . گفت بلی همین طور است

اند بما نشان بدهید و همان حکم را از کتاب نبی ایرانی  که علمای ماها او را تغییر و تبدیل کرده
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که خدای منان او را درست کرده صحیح فرستاده است بیارید یا یک آیت که علمای امت اسّلمی  

در کتاب شما بدرستی برای شما آمده است بما نشان بدهید تا که پیغمبر    اند و از قرآن او را بهم زده

 شما را و کتاب شما را تصدیق بنمائیم و ایمان بیاوریم!  

پس هرگاه این دلیل ساطع و برهان قاطع را شنید متحیر و مبهوت گردید و بعد از چند دقیقه فکر 

   .ین سؤال خیلی طوالنی استکرد زیرا که بیار پرحرف و نطاق بود پس گفت که جواب ا 

گفتم هرچه طوالنی باشد بیان کنید ما حاضر هستیم که بشنویم و حقانیت مذهب خود را اثبات  

بنمائید زیرا که در این زمان اهل مذاهب باطله برای حقانیت مذهب خود انواع و اقسام اثبات 

ئله علم اصول است که اثبات  دارند و بیان میکنند اما ثبوت برای هیچ اثبات نمی آورند و این مس

اما   ،اند تنها اثبات را شخص جاهل قبول میکند و گمراه میشودو ثبوت هردو برای تصدیق الزم

دو نباشد هرگز قبول نمیکند و گول نمیخورد و گمراه    پس شخص عالم تا وقتیکه اثبات و ثبوت هر

ا برای مذهب شما ترک نمیشود و ما هم که آماده هستیم که مذهب طوالنی شصت ساله خود ر 

   .بگوئیم

آنوقت خاموش ماند پس حاضرین محضر گفتند جناب مولوی صاحب شما که بزودی این بحث  

 را خاتمه دادید ما می خواهیم که در این خصوص چیزی بدانیم یک راهی برای مباحثه باز بنمائید! 

ر ایراد بنمایند که  گفتم پس اگر چنین است پس جناب شیخ حسن همان سؤال بنده را بر خاکسا

اند   در کتاب حضرت موسی علمای بنی اسرائیل چه تحریف و تغییر کرده و کدام احکام را بهم زده

بودند که خدای منان در قرآن کریم و فرقان عظیم او را درست و صحیح    و کدام آیت را فاسد نموده

   .فرستاده است
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پس   .ف اما شیخ حسن چیزی نگفتپس همه خوشحال گردیدند و گفتند این است حق و انصا

   .حاضرین از خاکسار خواهش کردند که من خودم بیان کنم و نشان بدهم

اند که خدای متعال در باغ عدن برای سیر و  گفتم اول در باب سوم در تورات توحید را فاسد کرده

و ترسیده در ام از تتماشا آمده بود و آدم را ندید صدا کرد ای آدم تو کجائی گفت چون من برهنه

ام خدا گفت مگر چطور فهمیدی که برهنه هستی شاید از درخت  زیر درختها خود را مخفی کرده

   .ئیئی که عارف نیک و بد مثل ماها گردیدهمعرفت نیک و بد میوه را خورده

پس خدا گفت که باید آدم را از بهشت بیرون کرد مبادا یک روز از درخت حیات هم میوه بخورد 

پس خدا که یکی است اما علمای بنی    .ابد االباد مانند ماها زنده و در بهشت خواهد ماندپس  

   .انداند و بیان کردهاسرائیل در این قصه او را متعدد نشان داده

ُقْل ُهو   پس خدای منان این توحید فاسد را رد کرده در قرآن کریم و فرقان عظیم برای ماها سوره  

د ح  أ  ُه  بگو1اللَّ یکی  ؛  اثبات خود که خدا  برای  بفرمائید درست  متعدد! فرستاده است  نه  ست 

ثبوت دادم پس شما هم الزم است که برای اثبات خود ثبوت بیارید تا که صداقت مذهب شما  

 ظاهر بشود.

ُدختران حضرت لوط پدر خود را شراب خورانیده نطفه گرفتند پس    33دوم در باب نوزدهم آیت  

دختر بزرگ پسری زائید و اسم او را مواب گذاشت که قوم موآب همه از اوالد او هستند و دختر  

 کوچک پسری زائید و اسم او عمون گذاشت که قوم عمون همه از اوالد او هستند!!! 

 
 .   1. وت رز /  1
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حرف آمد و گفت که ممکن است در شریعت آنها این امر جائز بوده! گفتم آنوقت شیخ حسن ب

غیرتی و بیحیائی را جائز قرار بدهد این یک بهتان  هزار لعنت بر آن مذهب و شریعت که چنین بی

 است که بانبیاء علیهم الّسّلم می بندند!!

یکردند گفتم این بهتان  آنوقت گفت که حضرت آدم علیه الّسّلم خواهر و برادر را با هم تزویج م

عظیم است بر حضرت آدم علیه الّسّلم گفت این در کتاب شما مذکور است پرسیدم کدام کتاب  

گفت در کتاب حیات القلوب گفتم ما شاء الله کتاب میخوانید و اصل مقصد را نمی فهمید هرگاه 

رمیگردانیدید  شما این قصه را در کتاب حیات القلوب خوانده بودید پس یک صفحه دیگر هم ب

   .آنوقت میدیدید که اصل عقیده ما در این خصوص چه هست

هر   بر  که  است  چنان  علیه  الله  رضوان  مجلسی  باقر  محمد  مّل  جناب  تحریر  طرز  که  بدانید 

موضوعیکه میخواهند مضمون بنویسند پس اول اقوال مختلفه که اهل مذاهب باطله دارند آنها را  

   . صحیح مذهب شیعه اثنا عشریه را ذکر مینمایند ذکر میکنند و بعد از آنها قول

اید قول مذهب یهود است نه قول مذهب شیعه چنانچه بر صفحۀ  پس آن قول که شما ذکر کرده

فرموده مرقوم  آیا دیگر حدیثی  نمودند که  الّسّلم سؤال  باقر علیه  امام محمد  از حضرت  اند که 

فرمودند که ملعون است کسیکه    .ج میکردندحضرت آدم علیه الّسّلم خواهر را با برادرش تزوی 

غیرتی داللت میکند  زیرا که خدای متعال غیور است و این کار بر منتهای بی  ،این عقیده را دارد

هرگز خدای متعال چنین حکم نه داده است برای فرزند حضرت آدم خدای منان حوریه فرستاده 

  .بود
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ده مال یهود است نه اهل اسّلم پس بنده گفتم  پس آنحضرت با حوریه تزویج کرده بودند این عقی

کننده هستید که برای اثبات مقصد خود چنین بهتان می بندید و  که شما عجب مغالط و گمراه

 هیچ باک ندارید آنوقت خاموش ماند و هیچ حرف نه زد! 

که خوب بنده تصدیق کردم که مذهب شما حق است و من هم قبول کردم گفت   :آنوقت بنده گفتم

اید گفتم چون فکر کردم و دیدم که مثل ه شما چرا تصدیق کردید و حال آنکه چنین دالئل آوردهک

جناب شما یک مرد عاقل و زیرک و نطاق قبول کرده است یقینا حق خواهد بود من خودم اشتباه  

  .ام باین جهت قبول کردم کرده

بکنم زیرا که مذهب را برای همین  حاال بنده را عبادت این مذهب تعلیم بدهید که چطور عبادت  

مقصد انسان قبول میکند که خدای متعال عبادت او را بحق الیقین قبول خواهد کرد پس ثواب  

زیرا که برای اهل این زمانه   ،خواهد داد و جنت عطا میفرماید و از عذاب جهنم نجات خواهد داد

   .این مذهب را فرستاده است

دعا  :آنوقت گفت نماز  ما دعا میخوانیم گفتم چطور گفت همانطور که   که عبادت و  لذا  است 

ایستاده    ؟دعاها میخوانند و نماز نیست مگر صرف دعا و ما صرف دعا میخوانیم گفتم آخر چطور 

   ؟یا نشسته

باز مرتبه سوم همان حرف را تکرار کرد که نماز دعا است و ما دعا میخوانیم آنوقت گفتم هرطور  

ام باید وقت نماز عبادت هید زیرا که من حاال مذهب شما را قبول کردهکه باشد بنده را تعلیم بد 

لذا عبادت    ،ام که نماز را بر وقت بخوانمخدا را کرده باشم که من در مذهب اسّلم عادت پیدا کرده
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مذهب خود را برای من بخوانید که یاد بگیرم و بخوانم آنوقت اهل مجلس گفتند که شما چرا  

 که هست بخوانید که ماها هم یاد بگیریم!  تأمل میکنید هرطور 

آنوقت مجبور شده برخاست و مانند خواندن دعای قنوط ایستاده با هردو دست در زبان عربی یک  

دعا که جملهای آن مانند دعاهای صحیفه سجادیه و صحیفه علوی بودند و در بعضی مقام ترکیب 

  .و نشستنحوی غلط بوده تقریبا چهار دقیقه خواند و خاتمه داد 

گفتم عجب نماز آسان    .گفت بلی همین است  ؟هب شما استذآنوقت بنده گفتم که همین نماز م

خوب بفرمائید روزانه چند    !و سهل العمل است نه رکوع دارد نه سجده و نه وضو الزم دارد نه تیمم

بار باید خوانده شود؟ گفت یکبار کافی است گفتم از اینجا معلوم میشود که مردم این مذهب را  

 زیاده می پسندند و قبول میکنند که بسیار آسان است!!!

پس گفتم هیچ ملتفت هستید که همین نماز مذهب شما را باطل میکند دیگر هیچ دلیل و برهان 

   .از ریشه شجره این مذهب را میکند و بر باد میدهدیست و نالزم 

گفتم این مطلب را هرکس و ناکس نمیتواند درک کند مگر    ؟متحیر و مبهوت شده گفت چطور

گفتم  دلیل؟  بچه  گفت  العلم  فی  راسخ  و  متبحر  عالم  و  مستقیم  فطرت  و  سلیم  عقل  صاحب 

میدانید شما در چه زمانه هستید و زندگی می کنید گفت شما خود بیان بنمائید گفتم این زمانه 

 . ی استمزمانه شش

د دوم زمانه حضرت نوح بود سوم زمانه حضرت ابراهیم بود چهارم زمانه اول زمانه حضرت آدم بو

زمانه حضرت موسی بود پنجم زمانه حضرت عیسی بن مریم بود و ششم زمانه حضرت خاتم 
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االنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم است و این یک مسئله مسلم است که هر شیئی که در درجه 

   .ششم میرسد کامل میگردد

ن اول نطفه است دوم علقه میشود سوم مضغه میشود چهارم عظام میشود پنجم  مثّل نطفه انسا

ُن اْلخاِلقینچادر لحمی میشود و در درجه ششم انسان کامل میگردد  ْحس  ُه أ  ك  اللَّ بار  ت   !  ف 

و همین طور آفتاب است که از وقت طلوع هرگاه بدرجه میرسد خورشید کامل و ضیا بار میگردد 

بوت  طور  مثالها  و همین  دیگر  میدهد  ثمر  و  میوه  میرسد  ششم  بدرجه  هرگاه  که  است  درخت  ه 

بسیاراند پس این عبادت و نماز شما از روی علم و عقل هنوز ناقص است کامل نگردیده است و  

 بود اگر از جانب خدای متعال می  لذا باید کامل می  ،در زمانه و درجه ششمی استحال آنکه  

ناقص العقل و بی علم است که مثل عقل خود نماز را هم    شخص  بود این ساخته و پرداخته یک 

 بود!!! بود نمازش هم کامل میناقص درست کرده است اگر کامل العقل و العلم می

زیرا که آنشخص معنی و مفهوم نماز و عبادت را نه فهمیده بود که در حقیقت آن چیست! حاال 

گوش درست  میکنم  حالی  شما  بجانب  بمن  بنده  در تان  عبادت  و  نماز  که  بدانید  پس  بدهید 

   .کوچک  حقیقت و در اصل اظهار عبودیت و بندگی است برای شخص بزرگ از جانب شخص 

م درست خم شدن است و سوم سجده کردن  وو آن بر سه طریق است اول راست ایستادن است د

ستین میکنند  چنانچه اهل قشون برای افسران خود میکنند اهل دربار شاهی برای وزیر نخ  .است

و اهل مملکت روز جلوس شهنشاه بر تخت شاهی برای شاهنشاه میکردند و حاال زمین بوسی  

 میکنند.  



 

 

316 

 

و شما بر روی زمین گردش بکنید برای دانستن عبادت ملل عالم برای پروردگارشان پس خواهی  

ه در کمر  اند و کسانی هستند ک شان ایستادهدید که کسانی هستند که همیشه برای عبادت خدای 

اند و همیشه در حالت رکوع خدای خود را  خود طناب انداخته با یک شاخ درخت خود را بسته

   .شان سجده میکنندعبادت میکنند و کسانی هستند که در پیش روی بتهای 

بهرحال اظهار عبودیت و بندگی از روی فطرت و طبیعت بر سه قسم یافت میشود اول قیام دوم  

ا مجموعه هر سه رقم یک عبادت کامل خواهد شد از روی عقل سلیم و  لذ .  رکوع و سوم سجده

فطرت مستقیم و صرف یک رقم یک جزء عبادت خواهد شد و عبادت ناقص خواهد بود در این  

   . زمان درجه ششم که هر شی بدرجه کامل رسیده است

لبته عبادت پس از روی عقل و علم مذهب خدائی باید عبادت کامل داشته باشد نه عبادت ناقص ا 

یک رکنی برای زمانه ابتدائی یعنی زمانه حضرت آدم ممکن است درست بوده باشد نه برای زمانه 

انتهائی لذا این عبادت مذهب شما که صرف یک رکنی است و ناقص پس این عبادت را در این  

زمان هر آن کسی اختیار خواهد کرد که عقلش ناقص است  و علمش ناتمام در حالیکه عبادت 

لذا از    ،کامل مجموعه هر سه رقم عبادت از رسول و نبی سابق یعنی رسول عرب موجود است

 روی عقل سلیم این مذهب نبی ایران دین خدائی نیست لذا باطل است.  

اینکه شما نماز خود را در زبان عرب خوانده اید پس این چه معمی است که نبی شما  و دیگر 

ل آنکه سنت خدای متعال در خصوص انبیای خود این طور  ایرانی دارای زبان فارسی بوده و حا

جاری بوده است که هر نبی را در زبان و لسان قوم و ملت خود فرستاده است نه در زبان غیر که  
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ْوِمه  در کتاب فرقان عظیم خود فرموده است  ُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن ق  ْلنا ِمْن ر  ْرس  یعنی ما هیچ   1و  ما أ 

 رسول و نبی خود را نفرستادیم مگر در زبان و لسان قوم خودش!!!  

پس از اینجا بر صاحبان علم و عقل صاف صاف ظاهر میشود و روشن و آشکار میگرد که این  

 نبی ایرانی از جانب حضرت حق و غیب مطلق نیست از جانب کسی دیگری هست!!!

این طور ظاهر شد که حاال نماز عربی خود را بفارسی  اثر این مناظره بعد از بیست و هشت سال

اند یعنی خود فهمیدند که از روی انصاف حق همین است که تمامی دعاها و احکام  تبدیل نموده

نبی ما باید در زبان فارسی باشند که در مقام مباحثه و مناظره همچنین مغلوب و منکوب نشویم  

فهمد که نبی ایرانی باشد و احکام  و جاهل میداند و میزیرا که این مطلب را هرکس و ناکس عالم  

 ودستور مذهبی او در زبان عربی باشند یعنی چه!!!

پس آن مذهب    ،بهرحال هر مذهب یکه عبادت ناقص دارد و از روی عقل عبادتش کامل نیست

لذا آن مذهب باطل است    ،بلکه ابداع و اختراع عقل ناقص انسانی است  ،مذهب خدائی نیست

نیست و این شعر که بر زبان مردمان احمق جاری است که عبادت بجز خدمت خلق نیست حق 

به تسبیح و سجاده و دلق نیست این محض القاء ابلیس لعین است که بندگان خدا را از عبادت  

ک    نپروردگار باز بدارد که آ نَّ ِصراط  ْقُعد  ِک ال   ت  ِبِعزَّ   لعین بعزت پروردگار قسم خورده گفته است ف 

! ِصْین  ک  ِمْنُهُم اْلُمْخل  اد  عْین  ِاالَّ ِعب  ْجم  نُهْم ا  یَّ ْغِو ُ ِقْیم  و  ال   اْلُمْست 

تو قسم میخورم  بعزت و جّلل  پروردگار  آدم مردود و ملعون و رجیم    ای  برای  مرا  تو  که چون 

ئی پس من هم بر ضد تو بر صراط گردانیده از جوار قدس و رحمت خویش بیرون و اخراج کرده
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ستقیم جنت خواهم نشست و تمامی بندگان ترا گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلصین تو و  م

اند و تدبیر خواهم کرد  آنها آن کسانی هستند که بدامان مخلوقات عالین تو چسپیده و دست زده 

که حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهم و مردم همان باطل را اختیار خواهند کرد و بر همان  

   . خواهند شدعامل 

  چنانچه در همین موضوع عبادت که خدای متعال برای عبادت خویش امر فرموده است که  

کاة ّلة  و  آُتوا الزَّ قیُموا الصَّ که برای عبادت من نماز را بر پا کنید و زکوة مال بدهید یعنی اصل    1أ 

عبادت من نماز خواندن و زکوة دادن است اما شیطان بر زبان شعراء القاء نموده که خیر عبادت 

 خدا خدمت خلق است و بس!!! 

نبب خببلببق  خببدمببت  بببجببز     سببببتیعبببببادت 
o  تسببببببب نبب  حیببز  دلببق  و  سببببجبباده   سببببتیو 

o 
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 معاد  قسطاس چهارم

چهارم معاد است که هر مذهبی که مسئله معاد آن مذهب از روی عقل و نقل درست و صحیح  

و    - است پس آن مذهب صحیح و حق است = و معنی معاد بعد از مردن دوباره برخاستن است

در آن حکما و فّلسفه و اهل دیانت و اسّلم اختّلف دارند که آیا با همین جسم مادی که مردم 

 . یخیزند یا صرف تنها روح خواهد برخاست دارند بر م

اند که روح یک علحده وجود و هستی نیست که از پس آن حکمای مادیین و فّلسفه آنها که قائل

عالم باال آمده باشد این روح صرف یک مزاج است که از مواد چهارگانه یعنی خاک و باد و آب و  

مخلوط و ممزوج میشوند پس از در میان آنها آتش پیدا میشود یعنی هرگاه این عناصر اربعه با هم  

یک مزاج معتدل تولید میشود مانند نسخه دواهای مختلفه که هرگاه با هم مخلوط و ممزوج میشود 

 پس از در میان آنها یک مزاج معتدل پیدا میشود و ناخوشی را رفع و دفع میکند. 

مزاج معتدل فاسبد و خزاب شبده    و هرگاه یکی از عناصبر اربعه بر دیگری غلبه پیدا میکند پس ان

میرد آنوقت هر عنصبر باصبل خود ملحق میشبود و هسبتی انسبان را تباه میکند یعنی انسبان می

ب ببه آب و بباد ببه بباد و آتش ببآتش ملحق آمبانبد یعنی خباک ببه خباک ملحق میشببود و  چیزی نمی

   .میشود و آن مزاج معدوم میگردد

لذا بعد از مردن نه روح است نه نشر و حشر نه حساب  ماند  پس از هستی انسان چیزی باقی نمی

نه کتاب پس قیامت و معاد و حسباب و کتاب مردگان صبرف یک مسبئله وهمی و خیالی اسبت  

هیچ حقیقت و صببحت ندارد لذا نباید انسببان از مردن باک داشببته باشببد زندگانی خود را باید 

 بخوشحالی و سرور بگذراند!!! 
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پسببندند!!!  حاال همین عقیده دارند و اهل آسببیا هم حاال همین عقیده را میبیشببتر مردمان اروپا  

زیرا که این عقیده ایشبانرا از تمامی قیودات مذهبی آزاد میکند هرچه بخواهند بخورند و بنوشبند  

و هرچه بخواهند به پوشبند و همین جهت اسبت که ایشبان از ظلم و تعدی بر ضبعفاء هیچ باک و 

   .فهمند که اگر این عقیده را رواج بدهندن بسیار ساده لوح هستند که نمیترس ندارند اما ایشا

پس نظام عالم بهم خواهد خورد و تمدن دنیا بر باد خواهد رفت زیرا که هر کسبی که زورش زیاد 

خواهبد بود هر چبه میبل دارد خواهبد کرد پس قتبل و غبارت و خیبانبت و بغباوت و غیره بروز خواهنبد  

و دیانت بر باد و روی زمین ویران لذا این مذهب خّلف عقبل و باطل و کرد پس شببهرها خراب  

 ناحق است!

الله و این مردم خّلق عالم را عادل نمی بر ظلم ظالم مجازات نخواهد کرد لعنة  دانند زیرا که 

  . علیهم اجمعین

مادی   ماند نه جسمو یکدسته از مردم هستند که عقیده دارند که بعد از مردن صرف روح باقی می

پس اگر نشر و حشر خواهد بود پس آن صرف روحانی خوهد بود زیرا که ماده هرگاه فنا و معدوم 

گردید پس دوباره عود نخواهد کرد زیرا که اعاده معدوم یک امر محال است و دلیل بر محال بودن  

   .اعاده معدوم این طور بیان میکنند که اگر ماده برگردد

مینطور آن زمان و آن مکان هم برگردد که در آن بوده است و بعد  پس باید صورت هم برگردد و ه

هر چه که از ابتدای زندگانی خورده است باید همه برگردند زیرا که در میان همه اینها یک رابطه  

اند و این امر برگردیدن  تمامی  محمولی بوده است و همه این لوازمات زندگانی او مضاف او بوده

 مکان و برای یک نفر جمع شدن محال عقلی است!  لوازمات یکنفر در یک 
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زیرا که همراه هر جسم و بدن ماده و صورت و مکان و زمان و زمین و آسمان همه چطور جمع 

شوند و برمیگردند که محال در محال است! لذا اعاده معدوم محال است پس باید دانست که  می

نی موسس و مبنی هستند هیچ حقیقت این عقیده صرف بر اساس تخیّلِت قیاِس فکر ناقص انسا

   ؛ اندبافی و بناء الفاسد علی الفاسد درست شدهندارند صرف خیال

و همه القاء و ایحای شیطانی هستند که آن معلم الملکوت برای مخالفین دین خدائی و بر ضد  

خدای متعال  تبلیغ حضرات انبیاء و مرسلین علیهم السّلم القاء و وحی کرده است که آن لعین با 

گفته است که بعزت و جّلل تو قسم میخورم که بر ضد تعلیم صحیح تو مردم را القاء و وحی  

میکنم که همه تعلیم ترا بهم خواهند زد و از صراط مستقیم تو همه را منحرف و گمراه خواهم  

  .نمود

ِک  چنانچه خدای منان بماها خبر داده است که ابلیس بمن گفته است   ت  ِبِعزَّ ک  ف  نَّ ِصراط  ْقُعد    ال  

قِ  ُْغوِ   م  یْ اْلُمْست  ال  ع   نُهْم یَّ و   ْجم  ِص   ن  یْ ا  اْلُمْخل  ِمْنُهُم  ک   اد  ِعب  خواهم    ن  یْ ِاالَّ  آئینه  هر  تو  بعزت  قسم 

نشست بر صراط مستقیم تو و گمراه خواهم کرد همه بندگان ترا مگر آنها که با تو خلوص خواهند  

 داشت!  

حکماء و فّلسبفه یونان اسبت نه عقیده حضبرات انبیاء و مرسبلین  پس این عقیده صبرف عقیده

عقیده حضبرات انبیا و مرسبلین علیهم السبّلماین اسبت که خّلق عالم در جواب   علیهم السبّلم

این حکماء و فّلسبفه بایشبان تعلیم داده اسبت و آن این اسبت که در جواب عقیده اعاده معدوم 

میْ   محبال اسبببت فرموده اسبببت آیبه قرآن   ْن ُیْحِي اْلِعظبام  و  ِهي  ر  فلسببفی و حکیم   1ٌم قبال  م 
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میگوید که کیسبت که بعد از فنا شبدن گوشبت و پوسبت و پوسبیده شبدن اسبتخوانها او را دوباره  

 زنده خواهد کرد این یک امر محال است!

  ْلی ْلٍق ع  ٍة و  ُهو  ِبُکلِّ خ  رَّ ل  م  وَّ ها أ  أ  ْنش  ذي أ  ا الَّ و رسول ما بگو بآن فلسفی  ای حبیب 1ٌم ُقْل ُیْحییه 

و حکیم که همان خالقیکه در مرتبۀ اولی از عدم مطلق گوشبت و پوسبت و اسبتخوان آن مخلوق 

را خلق فرموده بود همان قادر مطلق آن اسبتخوانهای پوسبیده را دوباره وجود و هسبتی اسبتخوانی  

 را میداند و بر هر شی قدرت دارد.ن  عطا خواهد فرمود زیرا که آن خّلق عالم همه رقم خلق کرد 

و این قسم مردم عقیده دارند که ثواب و عذاب در عالم آخرت فقط ملکات حسنه و ملکات ردیه 

یعنی هر که ملکات حسببنه یعنی علم و عمل داشببت آنشببخص از علم و خیاالت    -خواهند بود

شببخص از آنهبا خوب خویش لبذت خواهبد برد و هر کبه ملکبات ردیبه و اعمبال قبیحبه داشبببت آن

   .متالم ومتاثر و متاذی خواهد شد

پس به عیده ایشببان در عالم آخرت جنت صببرف ملکات حسببنه و اعمال خوب خواهند بود و 

 جهنم صرف و فقط ملکات ردیه و افعال قبیحه خواهند بود و بس!!!

جسببمانی  پس تمامی آن مذاهب که قائل به میدان محشببر نیسببتند و به جنت و جهنم مادی و  

عقیبده نبه دارنبد اهبل این مبذاهبب یبک بهتبان عظیم و ظلم جسببیم بر خبدای متعبال و عبادل عبائبد  

میکنند و او سبببحانه و تعالی را غیر عادل و غیر حکیم میدانند لذا از روی عقل سببلیم و فطرت 

 مستقیم تمامی این قسم مذاهب نادرست و باطل هستند!
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شبده اسبت در میان بشبر و نبی آدم قتل و غارت و ظلم و   زیرا که از روزیکه سبلسبله نبی آدم شبروع

تعبدی و نبا انصبببافی بوده اسبببت پس اگر از برای آن تمبامی مظلومین ومقتولین کبه بر آنهبا ظلم و 

اند و در مقام دنیا از ظالمین و و قاتلین آنها انتقام و قصباص نه  سبتم شبده اسبت و مقتول گردیده

محشببر نیسببت تا ابد آنها از ترحم و عدالت حضببرت شببده اسببت پس بر این عقیده که میدان 

 پروردگار محروم خواهند ماند!!!

لذا از روی عدالت و انصباف و از روی عقل و علم واجب و الزم اسبت که باید یک روزی بیاید 

که در آن روز جمیع نوع بشبر و نبی آدم و تمامی مخلوقات حضبرت حق و غیب مطلق و خدای  

رده بشبوند و از اعمال خوب و بد آنها پرسبش بشبود و بر کار خوب  رحمن و رحیم یک جا جمع ک

   .و اعمال حسنه ثواب و جزای خوب داده بشوند که جنات الخلود باشد

و بر کارهای بدو افعال سبیئه و ظلم و سبتم از آنها قصباص و انتقام کشبیده بشبود و در آتش جهنم  

ود= لذا برای دادن ثواب وجود جنت  انداخته بشببوند تا که عدالت خدای منان ظاهر و باهر بشبب

و چون در اکتسباب افعال و   الزم اسبت و برای قصباص و انتقام کشبیدن وجود جهنم الزم اسبت

انبد لبذا در ثواب و جزا هم ببایبد هر دو سببهیم و اعمبال روح و ببدن هر دو سببهیم و شببریبک بوده

 شریک باشند نه تنها روح!

عمبال قبیحبه هر دو روح و ببدن شببریبک و سببهیم  طور در در ارتکباب افعبال فواحش و او همین

اند لذا در انتقام و قصباص گرفتن هم باید هر دو روح و بدن شبریک و سبهیم بوده باشبند نه  بوده

 صرف تنها روح که آن عین نا انصافی و ظلم است!



 

 

324 

 

پس تمامی آن مذاهب که قائل بمیدان محشر نیستند و به وجود جنت و جهنم عقیده بدارند اینها  

جهبالبت و ضببّللبت خود بر خبداونبد منبان بهتبان ظلم عظیم عبائبد میکننبد و خبدای رحمن و   از

   .فهمندرحیم را ظالم و غیر حکیم میدانند و نمی

گمراه   لذا از روی عقل سببلیم جمیع این قسببم مذاهب نادرسببت و باطل هسببتند و پیروان آنها

اد در آتش شبدید و عذاب غلیظ لذا در عالم آخرت به جهنم داخل خواهند شبد و ابداَلب   ،هسبتند

خواهنبد سببوخبت و هرگباه از شببدت عبذاب بر گنباهبان خود اقرار خواهنبد کرد و از خبدای متعبال 

ُؤا    طلبب عفو و آمرزش گنباه خواهنبد کرد آنوقبت خبدای عبادل و قهبار خواهبد فرمود   و  ال   اْخسبب 

ُمون لِّ ظالم از من حاال التماس نه کنید  پرسبت و نا انصباف و  یعنی ای سبگهای دنیا و نفس  1ُتک 

که در عالم دنیا شببما بودید که روزی مرا میخوردید و بر من ایمان نیاوردید و صببد و بیسببت و 

چهار هزار رسبوالن و پیغمبران مرا تکذیب کردید و آنها را مسبخره و توهین کردید و حبس کردید  

همین عذاب آتش جهنم شببماها را و بقتل رسببانیدید و حال آنکه آنها خیرخواه شببما بودند و از  

   .میخواستند که نجات بدهند اما شماها بودید که قبول نکردید

لذا بسبوزید در این عذاب تا ابد و برای شبماها هیچ راه نجات نیسبت شبماها خودتان این عذاب 

اید خود کرده را عّلجی نیسببت پس نفسببهای سببرکش خود را لعنت و مّلمت بکنید و را خریده

ین روز و عذاب من در قرآن و فرقان عظیم خود به شببما خبر داده بودم اما شببما مرا و بس برای ه

 کّلم مرا رد کردید!!!
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 بیان مقدمات برهانی برای اینکه معاد معاد جسمانی خواهد بود نه روحانی 

اند که معباد معباد روحانی یا هور قلیبائی خواهد بود این مردم اصببل پس این مردم که قائل شببده

اند که خّلق عالم برای چه مطلب و مقصببد غائی خلقت عالم امکان و حدوث را نفهمیدهعلت 

فهمیدند آنوقت ابدًا این مخلوقات را خلق فرموده اسبت اگر همین مسبئله را ایشبان بدرسبتی می

ْد     :همچنین عقیبده پیبدا نمیکردنبد کبه خبدای متعبال فرموده اسبببت قب  ْم ُیحیُطوا    و  ل  ُبوا ِبمبا ل  ذَّ کب 

دانند لذا او را تکذیب میکنند اگر اصبل حقیقت  یعنی مردم چون اصبل حقیقت را نمی 1ِبِعْلِمهِ 

 را بدانند هرگز تکذیب نخواهند کرد بلکه تصدیق خواهند کرد.

انبد لبذا خّلق عبالم هم ایشبببان را هبدایبت  و در عین حبال چون در پی تحقیق حقیقبت هم نرفتبه

آید مثال او را خّلق رموده اسببت زیار که هر شببی که دقیق اسببت و بزودی در فهم انسببان نمینف

ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقِنین  و   عالم خود در وجود انسبان خلق فرموده اسبت که فرموده اسبت  
 
و  ِفي اْْل

ُرون ّل ُتْبصبِ ُکْم أ  ف  ْنُفسبِ یار مثال و نشبانات  یعنی در زمین برای ادراک حقائق موجودات بسب  2ِفي أ 

توانیبد که مثبال حقبائق را در زمین پیبدا کنیبد پس در نفس وجود ام پس اگر شببمبا نمیخلق فرموده

  .امخود او را تّلش کنید من در نفوس شماها هم مثال او را خلق نموده

چنانچه خاکسبار مولف کتاب هرگاه بر این مسبئله دقت کردم و در وجود خود مثال او را جسبتجو  

دم بزودی فهمیبدم کبه معباد معباد جسببمبانی خواهبد بود نبه روحبانی کبه معباد روحبانی و هور نمو

 قلیائی خّلف مقصد خّلق عالم است!
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  َ   شبباُء و ْن ی  ِه ُیْؤتیِه م  ُل اللَّ ضببْ ظیِم   ذِلك  ف  ِل اْلع  ضببْ ُه ُذو اْلف  زیرا که مقصببد خّلق عالم از   1اللَّ

خلق نمودن این دسبتگاه پهناور و بی پایان آفرینش عالم غیب و شبهود صبرف شبناسبائی عظمت و 

جّلل علم و قبدرت غیرمتنباهی و غیر محبدود خویش اسبببت و محض اظهبار و اعطباء نعمبات 

 گوناگون غیر محدود الی ابداَلباد است و بس! 

فرموده و آنها را حواس مدرکه و شبعور ممیزه کرامت فرمود تا   لذا انواع و اقسبام مخلوقات را خلق

کبه از حواس مختلفبه خویش بتواننبد ادراک انواع و اقسبببام نعمبات بی پبایبان بنمباینبد و ببداننبد کبه 

خّلق عالم و پروردگار ایشبان دارای چه علم و قدرت عجیب و غریب و غیر محدود و ال یتناهی  

 است و چه فیاض و جواد است!!!

اِم    :انچبه در حبدیبث قبدسببی این مطلبب را خودش بیبان فرموده اسبببتچنب ْکر  ِل و  ااْلِ ّل  ال  ُذواْلج  قب  ف 

ْلق  » قْبُت اْلخ  ل  خ  ف  ف  ْن ُاْعر  بْبُت ا  ْحب  ا  ْخِفیّبًا فب  ْنزًا مَّ یعنی بودم من یبک خزانبه مملو از علم و   2«ُکنْبُت ک 

قرار گرفبت بر این امر کبه کمبال و قبدرت و جّلل و حکمبت و رحمبت و جمبال پس مشببیبت من  

یبک ذره و قطره از بحبار مواج علمی و قبدرتی و کمبالی خویش را از سببباحبت وجوب و قبدس و 

گاه عالم ایجباد و شببهود و حدوث بر انظبار  رحمبت و غیبب الغیوبی خود اخراج نموده در نمبایش

ا و عطبا مخلوقبات ذوی العقول و اولی االبصبببار بروز ببدهم پس خلق نمودم مخلوقبات مختلفبه ر

اکبه وممیزه را تبا کبه ایشببان بتواننبد کبه عجبائببات علم و قبدرت غیر  رَّ کردم ایشببانرا قوی و حواس د 

بحات عظمت و جّلل مرا درک   محدود مرا و غرائبات حکمت و لطائف رحمت التناهی مرا و سبّ
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د متنعم و بنمباینبد و از نعمبات گونباگون و از لبذائبذ بوقلمون من الی اببداَلبباد ببدون انقطباع و نفبا

   .ور گردند و مرا بشناسند که چنین خالق و پروردگار هستممتلذذ بشوند و بهره 

  مالشببرائع عماره از پدرش حدیث میکند که گفت سببوال نمودم از حضببرت اما  ب عللو در کتا

ه   :جعفر الصبادق علیه الصبلوة و السبّلم ال  ِإنَّ اللَّ ق  ْلق  ف  ُه اْلخ  ق  اللَّ ل  ْخُلْق  ِلم  خ  ْم ی  ی ل  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ت 

ْوِجبُ  ت  سبْ ی  ُه ف  ت  اع  ُهْم ط  ف  لِّ ِتِه و  ِلُیک  اِر ُقْدر  ْظه  ُهْم ِْلِ ق  ل  ْل خ  ْتُرْکُهْم سُبًدی ب  ْم ی  ثًا و  ل  ب  ُه ع  ْلق  ُه  خ  ان  و  ِلك  ِرضبْ وا ِبذ 

ع  ِبِه  ْدف  ًة و  ال  ِلی  ع  ْنف  ْجِلب  ِمْنُهْم م  ُهْم ِلی  ق  ل  ا خ  ِعیِم و  م  ی ن  ُهْم ِإل  ل  ُهْم و  ُیوصببِ ع  ْنف  ُهْم ِلی  ق  ل  ْل خ  ًة ب  رَّ ضبب  ْم م 

دِ  ب 
 
 1.اْْل

ای فرزنبد رسببول بفرمبائیبد کبه خّلق عبالم برای چبه این مخلوقبات را خلق فرموده اسبببت؟ پس 

بی فائده  ارشباد فرمودند آنحضبرت بدان بالتحقیق که الله تبارک و تعالی نه خلق فرموده ایشبان را  

عبث و نه سببرداد ایشببان را مهمل و بیکار بلکه خلق فرمود ایشببان را برای اظهار نمودن و ابراز   و

علم و قبدرت غیر محبدود و کمبال و جمبال بی پبایبان و حکمبت و رحمبت ال تنباهی    دفرمودنب

خویش را و یک کمی تکلیف نمود آنها را که عبادت بنمایند خالق خود را پس سبزاوار و مسبتحق 

آن عبادت کمی و بندگی ناچیز پروردگار خودشبان برضبایت و خرسبندی او را و نه  بشبوند بجهت  

خلق کرد ایشان را که جلب منفعت بنماید از ایشان و نه برای اینکه دفع ضرری بنماید از خودش 

 بواسطۀ ایشان!  
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حبور بلکه خلق فرمود ایشبان را که نفع برسباند بایشبان و برسباند ایشبان را به نعیم ابدی و سبرور و  

ْمُد ِلّلِه   اْلح  سببرمدی در جنات الخلود و در دارالسببّلم و الجود الی ابداَلباد بدان انقطاع و نفاد ف 

ن ِلمی  ِبّ اْلع   .ر 

ببب  یا قببدرت  و  عببلببم  و   کببرانیببکببمببال 
o  نببهببان   نیببحبب ببباشببببد  ابببد  تببا   نبببببود 

o 
پس خلق فرمود نوع مّلئکبه را از مباده ملکوت و نور یعنی قوت برقیبه ملکوتیبه! و خلق نمود نوع  

ُمومنبی جان را از ماده نار سبموم   ْبُل ِمْن ناِر السبَّ ْقناُه ِمْن ق  ل  انَّ خ  و خلق نمودیم ما بنی  1و  اْلج 

 جان را قبل از این از نار سموم!!

و خلق فرمود نوع انبیباء علیهم الصببلوة و السببّلم را از روح امری و روح القبدس!!! کبه معبدن و 

سبرچشبمه جمیع مواد عالم امکان و حدوث اسبت! و خلق فرمود نوع بشبر را از ماده ملکوتی و از 

 ز ماده جمادی و از ماده نباتی و از ماده حیوانی!ماده ناری و از ماده ارضی و خاکی و ا

کرامت فرمود تا که از   پس موافق و مطابق ماده خلقت هر مخلوقی آنها را حواس ادراک و شبعور

آن حاسببه مدرکه شببعور و ممیزۀ خویش هر مخلوقی عجائبات قدرت و غرائبات حکمت خّلق 

یزل بتوانبد درک بنمبایبد و قبدردان    عبالم را در مصببنوعبات و مخترعبات آن صببنباع ازل و خّلق لم

عجبائببات قبدرت و غرائببات علم و حکمبت آن منشببی بی نظیر سببرمبدی و خبالق قبدیر و منعم  

 نعمات ابدی بشود!
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لبذا قوت ادراک انواع مّلئکبه محبدود و محصببور اسبببت فقط ببه نور و نورانیبت و ببه ملکوت و 

 ملکوتیت و به معارف روحانی و عقّلنی و بس!

بنی جبان محبدود و محصببور اسبببت فقط ببه نبار و نورانیبت و معبارف روحبانی و و قوت ادراک  

 عقّلنی و بس!

و قوت ادراک نوع حضبرات انبیاء و مرسبلین علیهم الصبلوة و السبّلم حاوی و محیط اسبت بر  

 جمیع مصنوعات عوالم امکانیۀ خّلق عالم!

محصببور نیسببت نوع  طور قوت ادراک نوع بشببر و انسببان بهیچ حدی و غایتی محدود و و همین

انسببان نور و نورانیبت و ملکوت و ملکوتیبت و نبار و نباریبت و آب و هوا و خباک و نببات و جمباد و 

حیوانبات و هرچبه کبه خّلق عبالم برای اظهبار علم و قبدرت و کمبال و حکمبت خویش خلق 

 مدتواند درک بنماید و بفهفرموده است یا خواهد فرمود در این عالم امکان و حدوث همه را می

لبذا انسببان در مقبام ادراک معبارف روحبانی و نورانی و عقّلنی و جسببمبانی و مبادی و جمبادی و 

 نباتی و حیوانی از نوع مّلئکه از نوع بنی جان سبقت دارد!!!

 تفصیل این اجمال 

چنان است که چون مّلئکه صرف نفس ملکوتی و نورانی دارند لذا قوت ادراک و احساس ایشان 

صببرف به نور و نورانیات و روح و روحانیات و معارف آلهیه چنانچه محدود و محصببور اسببت  

لذت بردن ایشبان فقط محدود و محصبور اسبت در تسببیح و تقدیس و تهلیل و تحمید و تمجید  

 خدای متعال ذوالجّلل و االکرام و بس! 
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هبای گونباگون رنگبارنبگ و بوقلمون جنبات الخلود چبه ذائقبه و لبذت داننبد کبه میوهایشبببان نمی

خوشببگوار دارنبد و لحوم طیور جنبات النعیم و گوشببتهبای تر و تبازه مباهیبان انهبار جنبات و بحبار 

زخبار دارالخلود چبه لبذت و مزه دلپبذیر و ذائقبه عجیبب و غریبب دارنبد چنبانچبه آن گوشبببت بریبان 

گوسباه که حضبرت خلیل الرحمن برای مّلئکه آورده بودند ایشبان نخوردند و عذر آوردند که ای  

جات و شبیر و شبکر ی متعال نه ترسبید ماها ملک هسبتیم غذای ماها گوشبت و میوهخلیل خدا

بریم غذای ماها و لذت ماها صببرف و فقط در تسبببیح گفتن و نیسببت و نه ماها از اینها لذت می

 تقدیس نمودن حضرت کردگار ما و پروردگار عالمین است و بس!!

ی محدود و محصببور اسببت و بس!  طور ادراک بنی جان صببرف بچیزهای ناری و روحانهمین

دانند که غذاهای مادی انسببانی که انواع و اقسببام حبوب و اثمار و لحوم و شببیر و ایشببان نمی

 دهنیات و انواع و اقسام اشربه و اطعمه آمده چه عجیب و غریب ذائقه و لذت و کیف دارند! 

عجیب    حیوانی چه لذت و کیفدانند که از خوردن و نوشبیدن آن غذاهای مادی و نباتی و  و نمی

و غریب از اسببتعمال قوت بهیمیه و شببهوانی تولید میشببود که هیچ لذتی از لذائذ دنیاوی از آن  

باالتر و بهتر و لذیذتر نیسببت تمامی لذائذ جسببمانی و روحانی در مقابله او هیچ و بی حقیقت  

اهل خوب میداند و میباشببند و این لذت بیمثال وجدانی و محسببوس اسببتکه او را هر عالم و ج

 فهمد.درک میکند و می

چنانچه ادراک انسبانی در مقام علمی از جمیع مّلئکه سببقت برد وقتیکه خدای متعال فرمود ای  

تر میدانید و آن مشبروط گروه مّلئکه اگر شبماها خود را برای خّلفت زمین از آدم بهتر و مسبتحق

پس شبماها صبرف اسبامی این صبورتهای   .و منوط بر علم و علمیت اشبیای عالم امکان اسبت
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پس مّلئکه نتوانسببتند که اسببمهای آن   نورانی و هیاکل ربانی را بگوئید که ایشببان چه نام دارند؟

 صور نورانی را بگویند!

ِليٌّ و  اما حضبرت آدم علیه السبّلم پس عرض نمودند بارآلها   ا ع  ْحُمْوُد و  هذ  ْنت  اْلم  ٌد و  ا  مَّ ا ُمح  هذ 

نْبت  ااْل   ُن و  ا  نْبت  اْلُمْحسببِ ُن و  ا  سبب  ا اْلح  موِت و  ااْلًْرِض و  هبذ  اِطُر السببَّ نْبت  فب  ُة و  ا  اِطمب  ْعلی و  هبِذه فب 

اِن ، یعنی ای پروردگار من این محمد اسبت و توئی محمود و این   ْحسب  ِدْیُم ااْلِ ْنت  ق  ْیُن و  ا  ذاْلُحسب  ه 

ق و فاطر آسببمانها و زمین و این حسببن علی اسببت و توئی اعلی و این فاطمه اسببت و توئی خال

 .کننده و این حسین است و توئی قدیم االحساناست و توئی احسان
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 افروز نکتۀ بصیرت 

ْیٌد اسبم زید اسبت   در مقام ادراک علی سبه چیز اسبت اسبم و مسبمی و حقیقت واقعیۀ مثّل کلمه ز 

ید یعنی حقیقت و شبخصبیت زید که صورت ظاهری اوست آن مسمی زید است و جان و روح ز

نداشتند اما انسان پس ادراک اسم و مسمی   واقعیه حقیقت زید است پس مّلئکه ادراک اسم هم

و حقیقت واقعیه هر سببه را دارا بود که بوضبباحت تمام بیان نمود و خلیفۀ خدا در زمین معین و 

ملکوتی مقرر گردید! و ادراک انسببان در مقام نورو ملکوت پس مشبباهد اسببت که خود از قوت  

 یعنی قوت برقیه شب و روز خدمت میگیرد.

و ذائقه و لذت و خوشببوی و خواص همه نوع مذوقات و مشبروبات و مشبمومات را درک میکند و 

برد و کیف میکند و بعد از خوردن و نوشیدن آنها که باعث تولید قوت بهیمی فهمد و لذت میمی

مادی و جسبمانی او پیدا میشبود یک نوع لذت و شبهوانی میباشبند از قوت بهیمیه آنها که در بدن  

برد کبه کبه مّلئکبه و بنی جبان از آن لبذت عجیبب و غریبب هیچ خبر عجیبب و غریبب و بیمثبال می

 ندارند!!!

پس خلص کّلم این اسبت که علت غائی از خلقت عالم امکان و حدوث صبرف و فقط ادراک و 

مال ذات اقدس حضبرت حق و احسباس عجائبات قدرت و غرائبات علم و حکمت و کمال و ج

 غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام است و بس! 

لذا هر نوع مخلوق که اوصباف و خواص جمیع موجودات و مصبنوعات عالم رادرک میکند البته 

قبدردانی و معرفبت او ببه قبدرت و حکمبت و ببه علم و کمبال و جمبال ذات اقبدس حضببرت حق و 



 

 

333 

 

انواع مخلوقات خّلق عالم که صبرف و فقط اوصباف  غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام بالنسببة آن  

 و خواص چند موجود و مصنوع را درک میکند و بس!! 

بدون شببک و شبببه بیشببت رو بهتر خواهد بود زیرا که دیگران از چندین هزار انواع مخلوقات و 

داننبد کبه آنهبا را مصببنوعبات خّلق عبالم نباواقف و غبافبل و جباهبل و بی خبر هسببتنبد و هیچ نمی

 عالم برای چه مقصد و مطلب خلق فرموده است اما انسان همه را میداند! خّلق

لذا قدردانی و معرفت انسببان به علم و قدرت و حکمت و کمال و جمال خدای متعال از تمامی 

 دیگر مخلوقات علوی و سفلی بیشتر و بهتر است!

سبلیم و فطرت  پس از این برهان عقلی و سباطع و حجت و دلیل قاطع بر هر صباحب علم و عقل

مسبتقیم واضبح و آشبکار و درخشبان و ضبیابار مانند شبمس نصبف النهار میگردد که در مقام  

قبدردانی و معرفبت قبدرت و کمبال و علم و حکمبت و جمبال ذات اقبدس حضببرت حق و غیبب 

مطلق مرتببه و مقبام انسبببان از جمیع انواع مخلوقبات بباالتر و اعلی و ارفع آمبده و هیچ نوعی از 

وقات علوی و سفلی مانند معرفت و قدرشناسی انسان به صفات ذات حضرت کردگار انواع مخل

ندارد و نخواهد داشببت زیرا که دیگر انواع مخلوقات را آن قوی و حواس و شببعور ممیزه نه داده 

 است که انسان را خدای منان رحیم و رحمن کرامت و مرحمت فرموده است!

شبخص عالم و حکیم شبخص غیر عالم و حکیم را و این امر از مسبلمیات و مشباهدات اسبت که

گرداند حتی که ضبرب المثل گردیده و او را رفیق و مصباحب خود هرگز هرگز نمی ندارد دوسبت  

ی اْلِجنِسن !  ْلِجْنُس یِمْییُل ِال   است ا 
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یعنی هر جنسببی با هم جنس خودش مائل و راغب و مانوس میشببود کند هم جنس با هم جنس 

تر قاز با قاز و نیز اینکه شببخص علیم و حکیم هر یکی را از اصببحاب و رفقای پرواز کبوتر با کبو

تر در محضببر و تر و مقرب خویش ببانبدازۀ معرفبت و قبدردانیش نسببببت ببذات خودش نزدیبک

تر میدارد و بر سبائرین بیشبتر ترجیح مجلس و محقل خویش میگرداند و او را از دیگران دوسبت

 نماید!میدهد و انعام میدهد و اکرام می

پس برای ادراک اوصباف و خواص و عجائبات صبنائع و غرائبات بدائع علمی و قدرتی و حکمتی  

و کمبالی و جمبالی خویش خّلق عبالم بهر نوعی از انواع مخلوقبات خویش قوی و حواس و 

شببعور و ادراک بقدر و اندازۀ قابلیت و تحمل آن نوع مخلوق در وجود آن خلق فرموده اسببت نه  

ِر تبا کبه تمبامی مخلوقبات ببانبدازۀ قوی و حواس خود معرفبت علم و قبدرت و بیش و نبه ک ْکب  للّبُه ا  م ا 

کمال حکمت ذات اقدس حضبرت حق و غیب مطلق را درک بنمایند و احسبان وجود و فیضبان و 

عطبای آن غنی ازل و فیباض لم یزل و عظمبت قدرت و کمبال حکمبت و بزرگواری علم و قدرت او 

طه و به سببب آن معرفت  و علم و قدرشناسی پروردگار و کردگار خویش قابل را بدانند تا که بواسب

در مقام جنات الخلود و دارالسببّلم و و سببزاوار و مسببتحق انعام و اکرام غیر محدود و ال تناهی  

جنات الفردوس خدای منان ذوالجّلل و االکرام بشببوند و همیشببه ابداَلباد در جوار و سبباحت 

  .ور گردندو صناع لم یزل از شرف مصاحبت او سبحانه و تعالی بهره  قدس و جّلل آن خّلق ازل 

انَّ  اِهِرْین  ف  ِد وَّ اِلِه الطَّ مَّ اِه ُمح  ِة ِبج  ِرْیم  ِة اْلک  ِة اْلعةظْیم  ْعم  ْحِرْمِنْی ِمْن هِذِه الِنّ لّلُهمَّ ال  ت  ُل  ا  ک  ال  ُتْسئ 

ِریٌم و    اٌد ک  و  ْنت  ج  ُل و  ا  ْفع  ا ت  مَّ ِدْیٌر. ع  ِة ج  اب  ج  ِدْیٌر و  ِبااْلِ ًئ ق  یُکِلّ ش  ل   ع 



 

 

335 

 

و این مسببئله هم از مسببلمیات و وجدانیات اسببت که ادراک و فهم اوصبباف و خواص اشببیای  

ده لذا هر نوع مخلوقی که از انواع دیگر مخلوقات ممختلفه بر وجود قوی و حواس مبنی و منوط آ

وصباف و خواص اشبیای مختلفه از دیگران بیشبتر  قوی و حواس بیشبتر دارد ادراک و شبعور و فهم ا

خواهد داشت یعنی علم و معرفت او از دیگران بیشتر خواهد بود پس اهل علم و عقل و صاحبان 

دین و ایمبان میبداننبد کبه خبدای منبان حکیم علی االطّلق نوع مّلئکبه را موافق قبابلیبت و تحمبل 

 ی مرحمت فرموده است و بس!ایشان صرف نفس ملکوتی و قوی و حواس روحانی و عقّلن

و بنی جان را موافق و مطابق قابلیت و تحمل ایشبان صبرف نفس ناری و قوی و حواس روحانی و 

 عقّلنی مرحمت فرموده است و بس!!

اما نوع انسببان را پس موافق و مطابق قابلیت و تحمل ایشببان نفس انسببانی و ملکوتی و قوی و 

انی و نفس اماره سبرکش و نفس سببعی غضببانی و حواس روحانی و عقّلنی و نفس بهیمی شبهو

نفس مطمئنه رحمانی جمیعا عطا فرموده اسبت چنانچه کاشبف اسبرار عالمین حضبرت موالنا و 

 اندسیدنا امام مبین امیرالمؤ«نین علیه الصلوة و السّلم فرموده

غبببِ  صببببب  ْرٌم  جبببِ ک   نبببَّ ا  ُم  ْزعببب  تببب   ٌر یبببْ ا 
o   ِفبب و    ک  یببْ و   طبب  ُر   یانببْ ببب  کببْ ااْل  ُم  البب  عبب   الببْ

o 
یعنی ای انسبان آیا تو خودت را صبرف یک جسبم صبغیر و کوچک گمان میکنی و بس نه نه چنین  

نیسببت بلکه خّلق عالم در وجود تو جمیع موجودات و مخلوقات عالم علوی و سببفلی را خلق 

  فرموده است لذا تو عالم اکبر هستی و بهترین مخلوقات خّلق عالم!
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راک و احسبباس و برای فهمیدن خّلئق غریبه و صببنائع بدیعه و مخترعات عدیده و پس برای اد

مبدعات کثیره خویش خّلق عالم در وجود مکرم انسانی قوی و حواس عالیه عشره خلق فرموده  

 و ودیعت گذاشته است و آنها از این قرار هستند!

 حواس خمسه ظاهره= و حواس خمسه باطنه

ةٌ پس حواس خمسه ظاهره اینهای اِمع  ٌة دوم قوة و حس س  اِصر   .ند اول قوة و حس ب 

ٌة و حواس خمسببۀ باطنه  ِمسبب  ٌة پنجم قوة و حس ال  آِئق  ٌة چهارم قوة و حس ذ  امَّ سببوم قوة و حس شبب 

 اینهایند.

ُة  ف  ِرّ صب  ٌة چهارم قوة و حس ُمت  اِفظ  ُة سبوم قوة و حس ح  اِهم  ٌة دوم قوه و حس و  اِلیَّ اول قوه و حس ِخی 

ةُ پنجم ق اِقل   .وة و حس ع 

تواند اوصبباف و خواص جمیع اشببیای عالم لذا نوع انسببان بواسببطه این حواس عشببره عالیه می

ایجاد و حدوث را درک بنماید خواه از علم غیب باشببند آن اشببیاء یا از عالم شببهود یعنی خواه 

موجودات و مصبنوعات روحانی باشبند خواه موجودات و مصبنوعات مادی و جسبمانی باشبند  

همگی را ادراک و احسباس میکند زیرا که برای ادراک و احسباس جمیع اشبیای عالم امکان قوی  

 و حواس دارد!

پس قدر و قیمت صنائع و بدائع خّلق عالم را و عظمت قدرت و کمال و فخامت علم و حکمت  

بهتر درک  و جمال و جّلل خدای متعال ذوالجّلل و االکرام را از جمیع انواع مخلوقات بیشبتر و 

ترین مخلوقبات در میکنبد لبذا از روی علم نورانی و عقبل رببانی و دین قویم و ایمبان و یقین مقرب 
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بارگاه حضببرت رب العزت و جّلل و قدرت و کمال همان نوع انسببان محقق و مبرهن و مسببلم 

 شده!!!

ٍد و الِه ا  مَّ لی ُمح  ی الّلُه ع  لَّ ِبّ العِلِمْین  و  ص  مُد ِلّلِه ر  اْلح   لطاهرین. ف 

باقی می انسان را در بدو  حاال  ماند این مطلب که چرا خدای عادل بدون استحقاق عملی نوع 

فطرت و ابتدای آفرینش باین انعام و اکرام مخصوص و منصوص فرموده و چرا بر جمیع مخلوقات 

 خویش او را ترجیح بّلمرجح داد که این فعل قبح عقلی است!  

و صحیح نخواهد آمد مگر اینکه قائل پس جواب این سوال و ایراد در فهم هرکس و ناکس درست  

بشوند و ایمان بیاورند که خّلق عالم چون علمش کامل و غیر محدود و محیط بر ازل و ابد است  

و میداند چیزیرا قبل از خلق نمودن او که اگر او را خلق بنماید پس آغاز و انجام او چطور خواهد  

نوع مخلوق را اگر فّلن و فّلن قوی و    شد لذا پیش از خلقت انواع مخلوقات میدانست که فّلن 

 حواس مرحمت کنم او اطاعت من خواهد کرد یا عاصی و باغی خواهد گردید! 

پس اگر قوی و حواس انسببانی را بنع مّلئکه بدهم ایشببان متحمل آنها نخواهند شببد! و عصببیان 

ر اگر طوخواهنبد ورزیبد و آنوقبت همگی ایشبببان در هّلکبت اببدی مبتّل خواهنبد گردیبد و همین

شبان مانند ابلیس و عزازیل بغاوت و سبرکشبی قوی و حواس انسبانی را بنوع بنی جان بدهم همه

 خواهند کرد و مستوجب عذاب ابدی خواهند گردید! 

و چون این امر فطری اسبت که هر صبانعی و خالقی مصبنوع و مخلوق خویش را قلبا بی نهایت 

تر اسبت!! و خدای متعال رحمن و رحیم غنی  ندوسبت دارد و بر همگی آنها از پدر و مادر مهربا
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لذا از تمامی صبانعین و خالقین مصبنوعات و مخلوقات خویش را   ،مطلق و جواد و کریم اسبت

   .تر استبیشتر و بهتر دوست دارد و برجمیع ایشان از پدر و مادر مهربان

انواع م نوعی از  برای زیبادتی ترحم و رحمبت و شببفقبت و مهرببانی برای هیچ  خلوقبات  لبذا 

مصبلحت نه دید که او را قوی و حواس انسبانی بدهد و کرامت بفرماید زیرا که از علم و حکمت  

غیر محدود و حاوی و محیط خویش میدانسبت که غیر از نوع انسبان با آن قوی و حواس باغی و 

   .طاغی و عاصی خواهند گردید! و مستحق و مستوجب عذاب دائمی و خلودی خواهند شد

قوی و   نغیر از نوع انسبان هیچ نوعی را از مخلوقات قابل و سبزاوار و متحمل آحظه  پس باین مّل

 حواس عالیه ندید و نه داد!

پس از روی علم و حکمبت و رحمبت و رافبت این انعبام و اکرام را ببه نوع انسبببان معین و مقرر و 

ِکْیِم اِل داری پس این اسبت اصبل مفهوم این قول مشبهور که ِفْعُل  مخصبوص فرمود بدون جنبه اْلح 

ةِ  ِن اْلِحْکم  ْخُلْوع     .ی 

یعنی هر فعلیکه شببخص حکیم میکند آن فعل خالی از حکمت نیسببت هر آئینه در آن فعل یک  

دانیم پس این موهبت عظمی و فضیلت و کرامت کبری آلهیه  حکمت ضرور است اگرچه ما نمی

رحمت بوده که ماها را باین برای نوع انسبان محض و صبرف بدون اسبتحقاق عملی عین حکم و 

  .کرامت و شرافت و فضیلت مخصوص فرمود

ِزْیِل  آِن اْلج  ْحس  ِبْیِل و  ااْلِ اِم النَّ ْکر  ِلْیِل و  ااْلِ اِم اْلج  ذا اِلْنع  لی ه  ِمْین  ع  ِبّ اْلعل  ْمُد ِلّلِه ر  اْلح  ُه  ف   و  ِانَّ

ْفع   ا ی  مَّ ُل ع  اُنُه ال  ُیْسئ  الی ش  ع  ُه و  ت  ان  ِة و   ُسْبح  ُل ِااّل  ِباْلِحْکم  ْفع  لَّ ال  ی  ج  و  زَّ ِانَّ الّله  ع  ُلْون  ف  ُل و  ُهْم ُیْسئ 
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اِهِرْین  الُهد  ٍد وَّ اِلِه الطَّ مَّ ا ُمح  ُسْوِلن  ا و  ر  ِبیِئن  لی ن  ی الّلُه ع  لَّ ِة و  ص  ِة و  ِمن  اْلِحْکم  ع  اْلِحْکم  اِة  م 

لمِین!   ِللع 

علبت غبائی و مطبل بخبدای متعبال از خلق نمون عوالم امکبانیبه  پس خلص کلم این کبه مقصبببد و  

این اسبت که انواع و اقسبام مخلوقات با حواس و ادراک و عقل و شبعور را خلق بنماید پس ایشبان 

عجبائببات قبدرت و غرائببات حکمبت خبدای قبادر مطلق و حکیم بر حق را درک بنمباینبد و ببداننبد 

   .چه علم و قدرت و کمال و حکمت استکه خالق و صانع و پروردگار ایشان دارای  

پس تنها او را عبادت و پرسبتش بنمایند و صبرف او را حمد و سبتائش بکنند و بدانند که سبوای او 

کسبی دیگری سبزاوار و مسبتحق عبادت و بندگی نیسبت و هرگز کسبی دیگری را در هیچ چیزی 

 شریک او سبحانه و تعالی نگردانند!

وقی که اوصبباف و خواص جمیع اشببیای عالم امکان را درک  لذا بدیهی اسببت که هر نوع مخل

میکند البته معرفتش و قدردانیش به علم و قدرت و کمال و حکمت ذات اقدس حضببرت حق و 

غیبب مطلق ببالنسببببة از آن نوع مخلوقی کبه صببرف چنبد چیز را از عبالم امکبان درک میکنبد و از 

هل و نا آشنا است بیشتر و بهتر خواهد  چندین هزار مخلوقات  و مصنوعات باریتعالی غافل و جا

 بود.

چنانکه وقتیکه خّلق عالم این عالم دنیا را خلق فرموده و خّلفت این را بدسبت بنی جان سبپرد  

پس چون دید که ایشببان قدردان همه اشببیای جهان نیسببتند نه زراعت میکنند که انواع و اقسببام 

د کبه انواع و اقسببام و گونباگون و الوان و جبات بوجود بیباینبد و نبه بباغبات غرس میکننبحبوب و غلبه

سبازند  بوقلمون فواکه و اثمار و سببزه و ریاحین و گل و گلزار بوجود بیایند و نه منزل و مسبکن می
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که خوش منظر و دلپزیر قصبر و محل و دور و قصبور و غرفات و شبرفات و بنیان عظیم الشبان و 

سببرای و غیره بسببتان و دبیرسببتان ودانشخراش بوجود بیایند و نه مدارس و مکاتب و دآسببمان

تشببکیبل میبدهنبد کبه خود را تعلیم و تربیبت نموده بمبدارج علیبای معرفبت حضببرت حق و غیبب 

 مطلق برسانند!!!

لذا نوع انسبان را خلق فرموده خّلفت زمین را بایشبان واگذار نموده بنی جان را از خّلفت زمین 

جبات شببروع کردنبد و بباغهبا و بسببتبانهبا غرس برطرف نمودم پس بنی آدم زراعبت حبوببات و غلبه

زار و مرغزار درسبت کردند و انواع و اقسبام گل و ریاحین کاشبتند و نهرها کشبیدند نمودند و سببزه 

و شببهرها آباد نمودند و گوناگون اطعمه و اشببربه اختراع نمودند و عجیب و غریب از آنها لذت 

 بردند و کیف کردند.

نی احداث کردند و زمین و کوه را کندند و سبیر و سبیاحت ته  و خط ماشبین کشبیدند و سبفائن آه

دریاها و زیر زمین و باالی جبال شببامخ شببروع کردند پس عجائبات قدرت و غرائبات حکمت  

پروردگار را در میان دریاها و زمین و جبال مشباهده نمودند ونفط و بنزین از زیرزمین اسبتخراج  

  .درآوردند و قوة برقیه را مسخر نمودندنمودند و طّل و نقره و جواهرات و َللی  

پس بتوسط آن مدائن و امصار را روشن و ضیابار ساختند و طیاره اختراع نمودند بر روی هوا سیر 

و سببیباحبت کردنبد و عجبائببات قبدرت و غرائببات حکمبت خبدای متعبال را در هوا درک نمودنبد و 

میگویند از معادن اسبتخراج نموده بمب آتمی سباختند    itomحاال جز ال یتجزی را که او را آیتم  

قوة جنگی جاپان را که از آن اهل   نبزرگ جهان را صبرف از دو بمب خاتمه دادند یعنی آ  و جنگ



 

 

341 

 

جهان متوحش بودند و اهل و جاپان گفته بودند که ما از قوة خود تمامی جهان را مسبخر خواهیم  

   .کرد اگرچه حلیف ما آلمان مغلوب شده ما هرگز مغلوب نخواهیم شد

گاه باشبید که ما یک رقم بمب آتمی درسبت پس اهل امریکه اول اهل جاپان را   متنبه سباختند که آ

 ایم که آن اینقدر قوت دارد که فوالد را آب میکند و کوه را خرد میکند و تمامی شببهر را آتشکرده

  .میزند و حال آنکه در وزن یازده کیلو بیشتر نیست

م کرد و آن هّلکت  پس اگر صبلح بّل شبرط نکردید ما بر شبهرهای شبما همان را اسبتعمال خواهی

انسبان و حیوان و تباهی شبهرها که واقع خواهد شبد بعهده شبما خواهد بود اهل جاپان این حرف 

ترسببیم هرچبه بخواهیبد  و تنبیهبه را بباور نکردنبد و گفتنبد کبه مبا از این حرفهبای بی حقیقبت نمی

 استعمال کنید!

اپان صببرف یک بمب را پس آنوقت طیارچی اهل امریکه دسببتور دادند که بر یک شببهر بزرگ ج

بیندازند چنانچه بر شبهر بزرگ شبیما که بندرگاه بوده یک بمب انداختند پس نصبف شبهر خاکسبتر 

گردید و سببیصببد هزار نفوس سببوخته شببدند آنوقت دو روز بعد اهل جاپان درخواسببت صببلح  

  سوز خاتمه یافت!بّلشرط پیشنهاد نمودند و جنگ جهان

ام حبوب و اثمار تحصیل نموده انواع و اقسام غذاها خوردند پس و از مزارع و بساتین انواع و اقس

قوت بهیمیه شببهوانی به فراوانی تولید شببد پس بواسببطه آن عجیب و غریب لذت بیمثال بردند و 

   .کیف زندگانی را درک نمودند که تمامی لذائذ دنیاوی در مقابلۀ آن هیچ است

عیار غرائبات علم و حکمت خدای متعال پس بواسبطه آن لذت غریب اسبرار قدرت پروردگار و م

ذوالجّلل و االکرام را درک نمودند که در دیدن غذای لطیف یک لذت و در اسببتشببمام او لذت 
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دیگر و در خوردن او لبذت دیگر و بعبد از تحلیبل شبببدن آن غبذا در ببدن بباالترین لبذائبذ عبالم پیبدا  

   .شودمی

ِه ال کننبد  پس ببدرسببتی مفهوم این فرمبائش حضببرت کردگبار درک می ة  اللبَّ وا ِنْعمب  دُّ عبُ و  ِإْن ت 

وها یعنی ای بندگان من اگر شببماها نعمات خالق خویش را که برای شببما داده اسببت    1ُتْحصببُ

 توانید که همه آنها را بشمارید!شمردن شروع کنید شماها ابدا نمی

مخلوقات بیشببتر و پس قدردانی و معرفت ایشببان به کمبال علمی و قدرتی خدای منبان از دیگر  

سراها تشکیل دادند پس بهتر شد و برای تحصیل علوم ربانی و معارف جسمانی و روحانی دانش

از بنی جان و از مّلئکه بیشببتر معرفت ذات حضببرت حق و غیب مطلق حاصببل نمودند و در 

تهلیل و تکبیر و تسببیح و تقدیس و تحمید و تمجید و بندگی و عبودیت خدای متعال مصبروف و 

شبغول گردیدند حتی اینکه از وفور معرفت حضبرت کردگار جانهای شبیرین خود را برای رضبای م

 .و خوشنودی او سبحانه و تعالی در راه او فدا و قربان ساختند و غیره و غیره و غیره 

و چون مقصببد خدای متعال از خلق نمودن مخلوقات صببرف و فقط شببناسببائی علم و قدرت و 

دنیبا صببرف یبک جبای و مقبام    ال تنباهی خویش بوده و این عبالمکمبال و حکمبت غیر محبدود و  

   .محدود و کوچک و تنگ است

پس این عالم دنیا را صبرف داراالمتحان و دارالعمل و مقام تحصبیل علم و معرفت قرار داده پس 

مقام جنت و بهشبت و دارالخلود و ملک جاوادان جای غیر محدود و ال یتناهی خلق فرموده و او 
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دود و بی نهبایبت برای این مقصببد خلق فرموده کبه بتوانبد عجبائببات علم غیر محبدود و را غیر محب

غرائببات قبدرت ال تنباهی خود را در آن مقبام غیر محبدود و ال یتنباهی نو بنو و تبازه بتبازه همیشببه و 

ابداَلباد برای اهل جنت خلق بفرماید و نشبان بدهد که من دارای علم و قدرت غیر محدود و بی 

و   ببرندسبتم و آن مقام پر نه شبود و بندگان او همیشبه ابداَلباد از چیزهای تازه بتازه لذت پایان ه

کیف بکننبد و قدرت و قیمبت پروردگار خود را بداننبد پس مقبام جنبت را جای ثواب و جزای عمبل 

 و علم قرار داده!

پس مقبام جنبت یبک جبای غیر محبدود و ال تنباهی اسبببت و پر و مشببحون اسبببت از عجبائببات  

مخلوقبات و غرائببات مصببنوعبات علم و قبدرت و کمبال و حکمبت خّلق عبالم و پر و مشببحون 

ُر   ْکب  لّلُه ا  ُر ا  ْکب  لّلُه ا  است از انواع و اقسام نعمات و لذات گوناگون خدای منان ذوالجّلل و االکرام ا 

ْکر ْمُد و  الشُّ  .و  ِلّلِه اْلح 

 تعد و ال تحصبی بکسبی بدون امتحان و بّل  و چون اعطای نعمات غیر متناهی و غیر محدود و ال

اسبتحقاق و قابلیت یک فعل قبح عقلی بوده و نیز مسبلم اسبت که چیزیکه انسبان بدون زحمت و 

دهبد بلکبه حقیر و دانبد و او را هیچ اهمیبت نمییباببد چنبدان قبدر و قیمبت او را نمیمشببقبت می

 شمارد!خفیف می

داند و او را بسبیار  آورد قدر و قیمت او را خوب میکه بهزار زحمت و مشبقت بدسبت می و چیزی

 اهمیت میدهد!!
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لذا مشبیت حضبرت حق و غیب مطلق ذوالجّلل و االکرام موافق حکمت بر این امر قرار گرفت 

که جنت را بانسبان بعد از امتحان و زحمت و مشبقت و بعد از اسبتحقاق و قابلیت علمی و عملی 

 بفرماید!  و وعبادتی و عبودیت مرحمت و کرامت

لذا مقام دنیا را برای امتحان و اختبار و برای تحصببیل علم و معرفت و اکتسبباب عمل و عبادت 

قرار داد کبه هر کبه اطباعبت اوامر و احکبام خبدای منبان را در مقبام دنیبا بجبا خواهبد آورد او را برای 

ان و پادشباهی  همیشبه و ابداَلباد در مقام جنات النعیم و دارالسبّلم و دارالخلود سبلطنت جاود

 الزوال سرمدی کرامت خواهد فرمود!

و هر که خّلف احکام و اوامر حضبرت کردگار رب العزت پروردگار خود رفتار خواهد کرد او را 

همیشبببه اببداَلبباد در آتش جهنم عبذاب خواهبد کرد کبه خبالق و مبالبک خویش را نبافرمبانی کرده 

 است!

ماها خبر داده است که در آن دارالخلود و جنات و بعد از آن بواسطه رسوالن و پیغمبران خویش ب

النعیم و دارالسبّلم جمیع انواع و اقسبام نعمات و لذات دنیاوی هم آماده و موجود هسبتند اما آنها 

از نعمات و لذات دنیاوی چندین هزار بار اعلی و افضبل هسبتند و در هر روز جمعه الی ابداَلباد 

ور و جبدیبده دارای لبذات عجیبب و غریبب شببمباهبا را بهره   از نعمبات و لبذات نو بنو و تبازه بتبازه 

خواهم سبباخت زیرا که علم و قدرت من غیر محدود و بی پایان اسببت هیچ گاه خاتمه نخواهد  

   .داشت

لذا من هرگز هرگز از ابداع و اختراع نعمات نو و لذات تازه و انواع و اقسام مختلفه اشیای جدیده 

اها بدرسببتی مفهوم و معانی این فرمایش من خواهید  عاجز و خسببته نخواهم شببد آنوقت شببم
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وهافهمید   ِه ال ُتْحصبُ ة  اللَّ وا ِنْعم  ُعدُّ یعنی شبماها اگر نعمات پروردگار را شبمردن شبروع    و  ِإْن ت 

توانیبد کبه خباتمبه ببدهیبد زیرا کبه علم و قبدرت و کمبال و حکمبت من غیر کنیبد پس تبا اببداَلبباد نمی

 محدود و ال تناهی هستید!  

اِهِرْین   ٍد وَّ اِلِه الطَّ مَّ لی ُمح  ی الّلُه ع  لَّ د  ااْلِبِدْین  و  ص  ب  ِمْین  ا  ِبّ اْلعل  ْمُد ِلّلِه ر  ْلح   ا 

ل حقیر هسببتنبد بمقبابلبه آن  پس تمبامی نعمبات و لبذات دنیباوی یبک نهبایبت ادنی مسببطوره و مثبا

نعمبات و لبذات جنبات النعیم و دارالخلود زیرا کبه آنهبا اببدی و مظباهر کمبال علم و قبدرت خّلق 

   عالم هستند!

شببود اول از و این امر بدیهی و مشبباهد و وجدانی اسببت که تکمیبل لذائذ دنیباوی شببروع می

شبربات شبیرین و سبرد و بعد از سبّلمتی و صبحت و توانائی بدن و بعد از آن از غذاهای لذیذ و م

آن از خوشبببو و عطریبات گونباگون و بعبد از آن از لبباسببهبای فباخره رنبگ برنبگ از حریر و پرنیبا و 

سبندس و اسبتبرق و بعد از آن از منازل و قصبور خوش منظر و غرفات  شبرفات و بعد از آن از باغ  

ز انهار و بحار و بعد از آن از و بسباتین و گلهای رنگارنگ و ریاحین سببز و شباداب و بعد از آن ا

جبال و صبحاری و مرغزار و بعد از آن از رکوب دواب و خیول و سبفائن و بعد از آن از کثرت مال  

و فراوانی ثروت و دولت و بعد از آن از خدم و حشبم و بعد از آن از خواتین خوشبحال و شبیرین  

جماع اسبت و همین لذت و   مقال و آخر این تمامی نعمات و لذات لذت شبهوانی یعنی نکاح و

ترین جمیع لبذات و نعمبات دنیباوی اسبببت و مطلوب و ترین و اعلینعمبت بهترین و افضبببل

ترین لذات اسببت گویا که سببائر لذات و نعمات برای همین لذت و نعمت تمهیدات و مرغوب 

 مقدمات هستند و اصل و مقصود با لذات همین لذت و نعمت شهوانی است و بس!
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اسبت  م بیان نعمات خّلق عالم همین نعمت را بر سبائر نعمات مقدم ذکر فرموده چنانچه در مقا

لَّ  و  ج  زَّ ال  ع  ق  ِب و   ف  ه  ِة ِمن  الذَّ ر  ْنط  ناطیِر اْلُمق  نین  و  اْلق  ساِء و  اْلب  واِت ِمن  النِّ ه  اِس ُحبُّ الشَّ ن  ِللنَّ ُزیِّ

ةِ  مب  وَّ یْبِل اْلُمسبب  ِة و  اْلخ  ترین و بهترین نعمبات و لبذات برای مردم نعمبت  یعنی پسببنبدیبده 1اْلِفضببَّ

های پر از زر و نقره و شبهوت زنان و خواتین اسبت و بعد از آن  چیزهای دیگر که پسبران و کیسبه

دینار و ریال و اسببپهای مهردار و غیره و بعد از این معارف علمی و روحانی و علوم ربانی اما این  

 عوام و خواص نیست چنانکه شهوت زنان و خواتین است!!!   نعمت چندان محسوس و مطلوب 

چنبانچبه دیبده و شببنیبده نبه شببده کبه عبالمی کبه بعبد از لبذت بردن از معبارف آلهیبه و علوم رببانی و 

روحبانی و عقّلنی کبه لبذت بهیمی شببهوانی را کلیبة ترک کرده بباشببد و بگویبد کبه لبذت علمی و 

 ذت بهیمی شهوانی!  تر است از لروحانی و عقّلنی بهتر و افضل

تر اسبت و بوده اسبت و شبود که هر عالمیکه علمش بیشبتر و فزونبلکه بر عکس این مشباهده می

تر اسبت و بوده اسبت  خواهد بود مشبغله و مصبروفیتش به لذت شبهوانی بهیمی بیشبت رو فزون

 ترین علمای زمانه خویشچنانچه بطور مثال حضببرت سببلیمان ابن داود علیهما السببّلم عالم

 اند پس هزار زن دائمی و هفتصد زن موقتی یعنی صیغئی داشتند!  بوده

زیرا که تولید قوت بهیمی شببهوانی بر تکمیل قوی و اعضببای بدنی و جسببمانی آمده پس هر که 

تر است تولید قوت  تر دارد و خلقت بدنیش کاملاعضای بدنی و جسمانی صحیح و سالم و قوی

 دارد که اعضای بدنی آنها ضعیف و ناقص الخلقت است.بهیمی شهوانی از آن کسانی بیشتر 
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و از مشبباهدات و تجربیات و از علم تشببریحات ابدان دیده شببده اسببت که اعضبباء و جوارح 

اند و در اعضباء  ترین آمدهجسبمانی شبخص عالم و حکیم از شبخص غیر عالم و غیر حکیم کامل

هر که اعضاء و جوارح بدنی   شود وو جوارح شخص عالم و حکیم هیچ نقص و عیب یافت نمی

 ناقص و ضعیف دارد علم و حکمتش هم ناقص و ضعیف است!!! 

پس از اینجا اسبت که حضبرات انبیاء و مرسبلین و اوصبیای مرضبیین علیهم الصبلوة و السبّلم از 

اند که مخدرات عصبمت و طهارت از دیگران بیشبت روی فطرت و طبیعت مضبطر و مجبور بوده

امر برای ایشبان رحمت خاصبه آلهیه بوده تا که آن فراوانی غم و هم و غصبه و رداشبته باشبند و این  

اندوه و رنج و الم که در راه تبلیغ امر نبوت و رسبالت آلهیه برای ایشبان از هر چهار سبوی هجوم  

 آوردند تخفیف بیابند و کمتر بشوند!!!می

هیمی و شببهوانی اسببت نه  ترین نعمات و لذائذ دنیاوی لذت و نعمت قوت بلذا بهترین و افضببل

نه صبرف زبانی و   لذت دیگری و این امر وجدانی و مشباهد اسبت و محسبوس و بدیهی اسبت.

نماید مگر خیالی چناچه هر شبخص عاقل و بالغ و صبحیح الحواس تصبدیق خواهد نمود و می

 مجنون و بی حواس!

النعیم و جنات الخلود ترین تمامی نعمات و لذائذ جنات طور بهترین و اعلی و افضبلپس همین

همین لذت و نعمت بهیمی شبهوانی خواهد بود نه لذت روحانی و عرفانی و علمی و عقّلنی که 

انبد و از حقیقبت انبد و از راه مسببتقیم گمراه شببدهحکمباء و فّلسببفبه و عرفباء توهم و گمبان کرده

یگران را گمراه اند و خود گمراه و دمعرفت و از اصبل مقصبد پروردگار هزارها فرسبنگ دور شبده
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اند و همره خود همه را بجهنم خواهند برد و بر خود لعنت خواهند کرد و همراهان ایشبان بر  کرده

   .ایشان لعنت خواهند کرد 

هاچنانکه خدای متعال خبر داده اسبت   ْت ُأْخت  ن  ع  ٌة ل  ْت ُأمَّ ل  خ  ما د  هرگاه از ایشبان یک گروه   1ُکلَّ

که آنها ما را   در آتش جهنم انداخته خواهد شد آن گروه دیگر پیشوایان خود را لعنت خواهد کرد آ

ِمْیعبًا الخ ُزْوا ِللّبِه ج  ر  یعنی هرگباه در مقبام عبدل و انصببباف خبدای متعبال ایشبببان    .گمراه کردنبد و  ب 

آمدند و خدای عادل و قهار فرمود که ای مّلئکه بکشبید اینها را بسبوی جهنم که ایشبان تعلیم مرا 

  .باطل و ضائع کردند و بندگان مرا گمراه نمودند از توهمات و خیاالت خود از نادانی خود

پس آنوقت ایشببان به عرفای خود و حکمبای خود و علمبای خود خواهنبد گفبت که ماها به عقبائد  

شبما پیروی کردیم که در عذاب خدا مبتّل شبدیم پس حاال قدری عذاب ماها را متحمل بشبوید  

   .ت بدهیدو ماها را از عذاب جهنم نجا

پس ایشببان در جواب خواهند گفت ماها خود گمراه بودیم و شببما خود بخود از عقائد ما پیروی 

اید ما شبماها را مجبور نکرده بودیم و حاال ما همگی در عذاب هسبتیم و گریه و زاری ماها کرده

  .را و لعنت و مّلمت از عذاب نجات نخواهد داد

لعنبت و مّلمبت خواهنبد کرد پس او در جواب اینهبا خواهبد گفبت شببان ابلیس را پس آنوقبت همبه

ای گروه عرفاء و حکماء و علماء شبماها مرا چرا لعنت و مّلمت میکنید من کی بر شبماها مسلط 

بودم که جبرًا و قهرًا شببما را این عقیده تعلیم دادم این عقائد باطله را من صببرف در قلوب شببما 

که مردم را عقائد باطله وسبوسبهکنم و گمراه کرده در  همین بود وسبوسبه کرده بودم زیار که کار من
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عبذاب خبدا مبتّل کنم و همراه خود در جهنم ببرم مگر شببمبا را خبدا نبه فرموده بود کبه ای بنبدگبان  

ُدوٌّ ُمبین  من بدانید که ابلیس دشبمن شبما هسبت مبادا شبما را گمرا کند   ُکْم ع  ُه ل  بالتحقیق   1ِإنَّ

   .علنی علنی شماها هستکه ابلیس دشمن  

ٌة  »البته من این عقیده باطله که جنت جسمانی نیست بلکه روحانی است و اینکه  م  رَّ ة  ُمح  نَّ نَّ اْلج  ا 

هْبِل اللّبهِ  لی ا  اِن ع  تب  م  رَّ ا ُمح  ُهمب  ِة و  ِکّل  هْبِل ااْلِخر  لی ا  ٌة ع  مبَّ ار  ُمحر  نَّ النبَّ ا و  ا  ْنیب  هْبِل البدُّ لی ا  یعنی    2«ع 

بالتحقیق که جنت حرام اسبت بر طالبان دنیا و جهنم حرام اسبت بر طالبان آخرت و هر دو جنت  

و جهنم حرام هسبتند بر طالبان خدا= در قلوب شبماها وسبوسبه کردم پس شبما وسبوه مرا اصبل  

 حقیقت فهمیدید و قبول کردید=!!!

سباحت قدس و جّلل    و خدای شبما برای درسبتی عقائد مذهبی شبماها قرآن و فرقان برای شبما از

خود بر قلب رسبول خود نازل فرمود و رسبول الله شبماها فرمود که جنت جنت جسبمانی اسبت نه  

روحانی پس شبما کتاب خدای خود را بر کنار گذاشبتید و رد کردید و پیغمبر خدا را باور نکردید 

دید پس و وسببوسببه مرا بجبان و دل قبول نموده در مردم رواج دادید و مسببتحق عذاب ابد گردی

 لعنت و مّلمت کنید خودتان را نه مرا !!!

واِت ِمن    چنبانچبه در تفسببیر عیباشببی در ذیبل تفسببیر این آیبه کریمبه   ه  اِس حُببُّ الشببَّ ن  ِللنبَّ ُزیِّ

سباء ال  قال   3النِّ از حضبرت سبیدنا امام جعفر صبادق علیه الصبلوة و السبّلم حدیث اسبت ق 

ذُ »ابوعبدالله علیه السّلم  ذ  ل  ت  ا ی  ْهل  م  ال  ِانَّ ا  آِء ُثمَّ ق  س  ِة ِمن  الِنّ ذَّ ُر ِفی الَّ ْکث  ِة ا  ا و  ااْلِخر  ْنی  اُس ِفی الدُّ  النَّ
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اٍم وَّ ال  فِ  ع  اِح ال  ِفْی ط  ک  ُهْم ِمن  الِنّ ْند  ی ع  ه  شبْ ی و  ا  ْبه  ٍة ا  نَّ ًئ ِفی اْلج  ُذْون  ِبشب  ذَّ ل  ت  ا ی  ِة م  نَّ اٍب اْلج  ر    1« ْی شب 

شوند مردم نه در دنیا و نه در حضرت امام جعفر صادق علیه السّلم که متلذذ نمی ودندمیعنی فر

   .آخرت بیشت رو بهتر از هیچ لذتی مگر از نکاح و جماع زنها

ن     و همین مفهوم اسبببت از این فرمبائش حضببرت حق و غیبب مطلق ذوالجّلل و االکرام   ُزیِّ

سباء واِت ِمن  النِّ ه  اِس ُحبُّ الشبَّ یعنی زینت داده شبده اسبت برای مردم محبت شبهوات زنها   2ِللنَّ

یعنی اولین و بهترین نعمبت و لبذت در دنیبا قوت بهیمی شببهوانی اسبببت و بعبد از آن نعمبات و 

 ت دیگر هستند!!! لذا

و بعد از آن فرمود آنحضببرت که بالتحقیق که اهل جنت متلذذ نخواهند شببد به نعمات و لذات 

دیگر که بهتر و لذیذتر باشبد از نعمت و لذت نکاح و جماع خواتین نه از طعام و نه از شبربتهای  

 شیرین یعنی شراب!

لذت نکاح و جماع علت غائی و این مطلب بدیهی و وجدانی است و مشاهده و تجربه است که 

طور در جنبات النعیم هم علبت غبائی از تمبامی و مقصبببد اعلی لبذائبذ دنیباوی اسبببت پس همین

نعمبات و لذات و آخرین نعمبات و لذات همین لذت مصبباحببت و جمباع خواتین باید باشببد و 

   .خواهد بود بدون هیچ شک و شبه

د اما لذت جماع نباشببد پس جمیع لذتها چنانچه در عالم دنیا اگرچه تمامی لذتها موجود باشببن

شببوند چنانچه در عالم دنیا اول انسببان منزل و خانه میگیرد و بعد از آن انواع و هیچ و بیکار می
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کل و مشبارب جمع میکند و بعد از آن عطریات می سبتاند و بعد از تمامی این مقدمات  اقسبام مآ

  .و نعمات زن خوشجمال را تّلش و جستجو میکند

قبت لبذات زنبدگبانی کبامبل میشببونبد پس از تمبامی آن نعمبات کبه بمنزلبه مقبدمبات آن لبذت پس آنو

ترین  لذا در حقیقت اصبل نعمت و لذت و اعلی و افضبل ،جماع هسبتند متلذذ و متنعم میگردد

 لذت همان لذت زن است و بس و باقی سائر نعمات و لذات برای او صرف مقدمه و تمهیداند!

بلکه مقام   ،رانی نیسببتمیگویند و عقیده دارند که مقام جنت جای شببهوت نی که  اپس آن کسبب

لذت روحانی و معارف عقّلنی و محل تسببیح و تقدیس و عبادت پروردگار اسبت چنانکه عقیده 

   .نصاری است و فرقه حکماء و صوفیه است

خلقت و نه مقصبد اند  پس این مردم اصبل علت غائی خلقت عالم امکان و حدوث را نه فهمیده

اند و از قدردانی و قدرشبناسبی علم و قدرت و کمال و حکمت خدای  جنات النعیم را درک کرده

متعال ذوالجّلل و االکرام کلیة غافل و جاهل هسببتند و موافق عقل ناقص خود یک فکر و خیال  

اند و ابلیس لعین دشبمن ایمان و دین انسبان هم آن وهم و خیال  باطل و از حقیقت عاطل نموده

   .طل را در نظر ایشان مانند حقیقت واقعیه جلوه داده استبا

اند و گمان و خیال و توهم نفس  پس از اصبل مقصبد پروردگار خویش نفرت و وحشبت پیدا کرده

اند و مطمئن  اند و عقیده مذهبی قرار دادهخویش که در اصبل وسبوسبه شبیطانی اسبت پسبندیده

ل که آنها همین عقیده داشببتند که مّلئکه وجود هسببتند مانند کتبه و کهنه صببدوقیان بنی اسببرائی

رانی که حضبرت عیسبی بن مریم ندارند و جنت و جهنم روحانی اسبت نه جسبمانی جای شبهوت 

که صببدوقیان بنی اسببرائیل قائل به وجود   در حق آنها به حواریئین خویش فرموده بودند که چون
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متعال آنها را از خدمت فرشبتگان  مّلئکه و فرشبتگان و جنت جسبمانی و مادی نیسبتند لذا خدای  

محروم کرده اسبت و جنت را بر آنها حرام گردانیده اسبت از آنها کسبی به پرسبد که چون روح تنها 

ها و نهرهای چهارگانه جنت خدای ما برای که نوشبد پس باغهای میوهخورد و نمیکه چیزی نمی

 خلق فرموده است!!!

کمبال و علم و حکمبت خبدای متعبال از درک لبذِت همین  و حبال آنکبه منتهبای معرفبِت قبدرت و  

قوت بهیمیه شببهوانی حاصببل میشببود که الله اکبر این چه قدرت و حکمت اسببت که این لذت 

تواند کیفیت لذت شبود که هیچکس نمیبیمثال از خوردن غذاهای مادی در بدن انسبان پیدا می

ل مقصببد خبدای متعبال از خلق نمودن کبه اصبب  آنرا از مثبال و تشبببیهبه بیبان بکنبد و حبالی بنمبایبد

مخلوقبات ببا حواس و ادرک همین اسبببت کبه عجبائببات قبدرت و غرائببات علم و حکمبت خّلق 

 عالم را در تمامی لذات و نعمات که ودیعت گذاشته است درک بنمایند!

و بعد از لذت قوت بهیمی شبهوانی لذت اسبتماع اصبوات و الحان سبرودهای مختلفه اسبت پس 

براهین قاطعه و حجج بالغه نوع انسبان و بشبر آن نوع مخلوقات اسبت که جمیع اقسبام و از روی  

انواع لذات و اوصباف و خواص تمامی مخلوقات و مصبنوعات خدای متعال قادر مطلق و صبانع  

برد و بر حق را درک میکند و از جمیع اقسبام لذائذ و نعمات جسبمانی و روحانی لذت و بهره می

 کیف میکند!

ون شبک و شببه و تردید قدردانی و قدرشبناسبی و معرفت او به کمال قدرت و کمال علم و لذا بد

حکمت خدای منان و خّلق عالم از سبائر مخلوقات و انواع موجودات که آنها صبرف و فقط از 

شبوند و از چندین هزار لذات ور میبرند و بهره چند رقم نعمات و مصبنوعات باریتعالی لذت می
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فهمند که آنها را دانند و نمینعمات خدای منان غافل و جاهل هسبتند و نمی  و خواص و اوصباِف 

خّلق عالم علیم و حکیم برای چه مطلب و مقصبد خلق فرموده اسبت لذا قدردانی و قدرشناسی  

 نوع انسان از جمیع انواع مخلوقات بیشتر و بهتر خواهد بود و هست.

رالجزاء و مقام ثواب دادن اعمال دنیاوی اسببت  لذا مقام و محل جنات النعیم که داراَلخرت و دا 

و دارالخلود و جبای اظهبار و بروز دادن کمباالت علمی و کمباالت قبدرتی و محبل نشبببان دادن 

عجائبات علم و قدرت و غرائبات صنعت و حکمت خدای علیم و حکیم و قدیر و خالق و صانع  

ه علم و قدرتش را حدی و نهایتی  و مصور و باری و بدیع و مخترع ذوالجّلل و االکرام است که ن

محل و مقام جنات  –و نه کمال حکمتش را سببدی و غایتی اسببت و برای اظهار همین مقصببد  

ٍة  و  سباِرُعوا ِإلی الخلود را غیر محدود و ال تناهی خلق فرموده اسبت که او فرموده اسبت   ْغِفر  م 

 
 
مباواُت و  اْْل ا السببَّ هب  ْرضببُ ٍة ع  نبَّ ُکْم و  ج  بِّ ای بنبدگبان من عجلبه کنیبد بسببوی مغفرت   1ْرض ِمْن ر 

پروردگار خود و بسببوی جنت که آن یک محل و مقامی اسببت که عرض آن مثل پهنای زمین و 

ِد!  .آسمانها است ب  ی ااْل  ِل ِال  ْوُل ُفُهو  اْلُممتدُّ ِمن  ااْل ز  ا الطُّ مَّ  ا 

ازل الی آخر االبد! و ُپر و  پس غیر محدود و الیتناهی اسبت که کشبیده شبده اسبت از  ناما طول آ

مشبحون اسبت از انواع و اقسبام صبنائع و بدائع و مخترعات ومبدعات مخلوقات عجیبه علمی و 

کبه علمش غیر  غریببۀ قبدرتی خّلق قبادر مطلق و فیباض و جواد بر حق ذوالجّلل و االکرام 

 قضائی نیست.محدود و قدرتش الیتناهی وجود و احسان و انعام و اکرام او را انتهائی و ان
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و  ابراز غرائببات  دارالخلود محبل و مقبام اظهبار کمبال علمی و  و  النعیم  و چون مقبام جنبات 

عجائبات قدرتی اسبت لذا باید که جمیع نعمات و لذات جسبمانی و روحانی که در آنجا به اهل 

جنت که صبرف و محض شبیعیان مخلوقات عالین حضبرات چهارده علیهم الصبلوة و السبّلم  

خواهنبد بود داده خواهنبد شببد ببایبد هر نعمتی و هر لبذتی صببد ببار و هزار ببار از نعمبات و لبذات 

جسببمانی و روحانی که در مقام دنیا داده اسببت و اینها در معرض زوال و فناء هسببتند و آنها که 

   .باقی و دائمی خواهند بود الزم است که بهتر و بیشتر و اعلی و افضل بوده باشند

طور هسبتند که حضبرت صبادق االمین مخبر و مبشبر اوصباف نعمات جنات رب چنانچه همین

ا و  العلمین صبلی الله علیه و آله و سبلم بماها خبر داده ْنی  ْیٌر ِمن  الدُّ ِة خ  نَّ ْرِض اْلج  ْبٌر ِمن ا  اند که شبِ

ا یعنی یک وجب از خاک جنت از تمامی دنیا و جمیع نعمات دنیا بهتر و افضبل اسبت ا ِفْیه  پس   م 

هر اهل جنت را خّلق عالم ذوالجّلل و االکرام صبد بار و هزار بار قوت اشبتهای طعام و شبراب  

  .و قوت بهیمی شهوانی کرامت خواهد فرمود

ِمْین   ِبّ اْلعل  ْمُدِلّلِه ر  ْلح  ُر ا  ْکب  لّلُه ا   . ا 

ِة   :اندچنانچه در حدیث دیگر فرموده ة  ِمائ  ُدُهْم ُقوَّ ح  ی أ  ِة  ُیْعط  ْهو  اِب و  الشبَّ ر  اِم و  الشبَّ ع  ُجٍل ِفي الطَّ ر 

اِع   و   ًة    اْلِجم  ن  ِعین  سب  ْرب  ار  أ  اِئِه ِمْقد  د  ة  غ  ذَّ ِجُد ل  سب   و  ی  ْلب  ْد أ  ور    ُهُم ق  ُهُم النُّ ُه ُوُجوه  حِرْیر   اللَّ ُهم  ال  اد  ْجسب   و  ا 

ًدا  ب  ُنْون  ا  ْحز  ّل  ی   1.و  اْلُحِليَّ ف 

رانی و جماع و شبد هر اهل جنت قوت صبد نفر در خوردن و نوشبیدن و در شبهوت و داده خواهد  

خواهد یافت لذت غذای خود را بمقدار چهل سبال و خواهد پوشبانید خدای منان روهای ایشبان 
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را از نور و بدنهای ایشبان را از لباس حریر و سبندس و اسبتبرق و از ریوات طّل و نقره و جواهرات 

 وشحال و مسرور خواهند بود  و هرگز محزون و غمگین نخواهند شد.پس ایشان ابداالباد خ

ااًل و  » :انبدو در حبدیبث دیگر فرموده مب  اُدون  ج  ْزد  ی  ِة ل  نبَّ هْبل  اْلج  ٍد ِإنَّ أ  مبَّ ی ُمح  ل  اب  ع  ل  اْلِکتب  ْنز  ِذي أ  و  البَّ

مبًا. ر  ًة و  ه  احب  بب  ا ق  ْنیب  اُدون  ِفي البدُّ ْزد  ا ی  مب  نبًا ک  بخبدائیکبه نبازل فرموده اسبببت کتباب را بر من   1«ُحسببْ

ببالتحقیق کبه اهبل جنبت روز بروز زیباد خواهنبد شبببد در حسببن و جمبال و قوت و شببهوت الی 

  .شوند در زشتی و پیریابداَلباد چنانکه اهل دنیا روز بروز زیاد می

ٍد و    مَّ بْیِبک  ُمح  اِه ح  ِة ِبج  نَّ ْهِل اْلج  ْلنْی ِمْن ا  لّلُهمَّ اْجع  . ا  اِهِرْین   اِلِه الطَّ

و نیز از روی علم و عقبل سببلیم و دین و مبذهبب قویم و دالئبل سببباطعبه و براهین قباطعبه الزم و 

آید که آن مقام جنات النعیم و دارالخلود باید معین و مخصبوص باشبد صبرف و فقط واجب می

جسببمانی و برای همان نوع مخلوق که جامع جمیع انواع ادراکات و دارای تمامی قوی و حواس  

روحبانی بباشببد تبا کبه بتواننبد همبه انواع نعمبات و لبذات را درک بنمبایبد و قبدر و قیمبت جمیع انواع   

اقسببام نعمات و لذات جنات النعیم را خواه مادی باشببند و جسببمانی و خواه عقّلنی باشببند و 

مطلق از خلق نمودن انواع   روحبانی زیرا کبه مقصبببد خّلق عبالم خبدای منبان فیباض و جواد

لوقات و اقسبام مصبنوعات و عالم ایجاد و حدوث و عالم غیب و شبهادت و جنات النعیم و مخ

دارالخلود صببرف و فقط و محض معرفت و شببناسببائی و قدردانی به علم و کمال و به قدرت و 

 جمال غیر محدود و ال تناهی خویش است و بس!
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مقبام نعمبات و لبذائبذ مبادی و لبذا عقّل و نقّل مقبام و محبل جنبات النعیم و دارالخلود کبه محبل و  

جسبمانی غیر فانی و محل و مقام نعمات و لذائذ روحانی و عقّلنی جاودانی هر دو میباشبد باید 

مادی و جسببمانی و عقّلنی و روحانی هر دو بوده باشببد نه تنها روحانی که مقصببد خّلق عالم 

   .ناقص خواهد شد

احسبائی شبیخیه و حکمای یونان تصبور و توهم و چنانکه فرقه نصباری و فرقه صبوفیه و فرقه احمد  

انبد و نبه فرمبایشبببات  انبد و از نور عقبل و علم و بصببیرت بباطنی تبدبر و تفکر نکردهگمبان کرده

اند صببرف بر توهمات و تصببورات نفس  حضببرات انبیا و اوصببیاء را در این خصببوص قبول کرده

اند پس خودشان راه مستقیم را دادهاند و عقدیه مذهبی خود قرار  خویش اتکاء نموده قناعت کرده

   .انداند باعث گمراهی بندگان خدا شدهگم کرده گمراه شده

ی!  ع  الُهد  ب  ْن ِاتَّ لی م  ُم ع  ّل   و  السَّ

 .ویر م   ج ب وی وث و      مو ی    س وظی ول ومی   ول و ی وس  
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 بیان غذاهای حواس خمسه ظاهره  و حواس خمسه باطنه 

که نوع انسبان را این خواص عشبره کرامت فرموده اسبت برای آنها غذاهای مادی پس خّلق عالم  

و جسبمانی و غذاهای روحانی و عقّلنی خلق فرموده اسبت که بواسبطه خوردن آنها کمال علم و 

قدرت و حکمت خّلق عالم پروردگار خویش را درک بنماید و بدرجه کمال معرفت او سبببحانه  

   .و تعالی برسند

مسبتحق تقرب سباحت قدس و جّلل او بشبوند و ابداَلباد از بهرۀ مصباحبت و جوار   پس سبزاوار و

رحمبت او بر خوردار بوده بباشببنبد و از نعمبات و لبذات غیر متنباهی و انعبام و اکرام التنباهی او 

  .سبحانه و تعالی سرافراز بشوند

 :پس غذاهای حواس خمسه ظاهره از این قرار میباشند

 .ی دیدنی را قرار داده استغذاهای قوت باصره چیزها -1

 .غذاهای قوت سامعه چیزهای شنیدنی را قرار داده است -2

 .غذاهای قوت شامه چیزهای بو کشیدنی را قرار داده است -3

 .غذاهای قوت ذائقه چیزهای خوردنی و نوشیدنی را قرار داده است -4

 .غذاهای قوت المسه خواتین خوشجمال و زنهای شیرین مقال را قرار داده است -5

 :غذاهای حواس خمسه باطنه از این قرار میباشندو 

 .غذاهای قوت خیالیه مفهومات خیالی را قرار داده است -1

 .غذاهای قوت واهمه مفهومات وهمی و گمانی را قرار داده است -2

 .معلومی و مفهومی محفوظ داشتنی را قرار داده استغذاهای قوت حافظه  -3
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 .تصرف کردنی را قرار داده استغذاهای قوت متصرفه هر معلومی و مفهومی  -4

 .غذاهای قوت عاقله ر مفهوم عقلی و حقیقی و اصلی را قرار داده است -5

طور کبه در عبالم دنیبا خبدای منبان برای جمیع این حواس و قواهبای عبالیبه غبذاهبا خلق پس همین

دارالخلود  طور در عالم آخرت در جنات النعیم و فرموده اسببت و هر روزه آنها را میخوراند همین

تر خلق فرموده است و هر روزه هزار هزار بار از این غذاهای دنیاوی بهتر و بیشتر و اعلی و افضل

 خواهد خورانید!

چنانچه غذاهای قوت باصبره در عالم دنیا انواع و اقسبام سببزه و گل و ریاحین اسبت و رنگهای  

 .ه استالوان و گوناگون و جواهرات بوقلمون رخشان و درخشان خلق فرمود

طور در عبالم آخرت و جنبات النعیم و دارالخلود انواع و اقسبببام کبه انتهبا نبه دارنبد پس همین

جات و ریاحین و گلهای رنگ برنگ و انهار و اشبجار و دور و قصبور و غرفات و شبرفات از سببزه 

خلق زمرد و زبرجبد و یباقوت و المباس و بریلیبان و آلی و مرجبان و عقیق و فیروزه و غیره و غیره  

فرموده اسبببت کبه حبد و حسببباب نبدارنبد و الی اببداَلبباد چیزهبای نو بنو و تبازه بتبازه خلق خواهبد  

 فرمود.

هبا و سببرودهبا و و غبذاهبای قوت سبببامعبه در عبالم دنیبا انواع و اقسبببام اصببوات و الحبان و نعمبه

ید  صبداهای زنگولها و مزامیر و سبازها و قرأت قرآن و صبداهای تسببیح و تقدیس و تحمید و تمج

دار و اشببجبار  و خطببات و غیره و غیره خلق فرموده اسبببت و در جنبات النعیم درختهبای زنگولبه

خوان و سببرودآفرین و حوران  های نواسببنج و طیور خوش الحان و مرغان نغمهصببدادار و پرنده
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شبیرین گفتار و خوش صبوت و الحان که لذت سبماع ایشبان بدرجه خوش آینده و طرب آوراند که 

   .شدبهشت برداشته نمی  اگر مرگ اهل

و هرگز ایشبببان نخواهنبد مرد هرآئینبه از طرب و سببرور آن اصببوات و الحبان جبان میبدادنبد و در 

مجالس و مجالس و محافل حضبرات انبیاء و مرسبلین و مّلئکه مقربین که برای اسبتماع خطبات 

شبد که از   خطبات حمد پروردگار و مناقب انبیا و مرسبلین و اوصبیای مرضبیین خوانده خواهند

 نهایت مسرور و محبور خواهند گردید!استماع آنها اهل بهشت وجد خواهند کرد و بی

و چنبانکبه غبذاهبای قوت شبببامبه در عبالم دنیبای فبانی خوشبببوهبای گونباگون و عطریبات نوبنو و 

بوقلمون و گلهای عطر بیز و مشببک و عنبر و زعفران و غیره و غیره خلق فرموده اسببت در جنات 

ارالخلود کرور کرور انواع و اقسببام گبل و ریباحین و جببال مشببک و عنبر خلق فرموده  النعیم و د

   .است و غیره و غیره 

حتی اینکه عطریات و خوشببوهای جنات النعیم از فاصبله هزار سباله راه از حصبار جنت بیرون 

تازه بتازه شبود و الی ابداَلباد گلهای خوشببودار و خوشببهای نوبنو و پیچیده اسبت و اسبتشبمام می

خلق خواهد فرمود زیرا که قدرت خلق نمودن خّلق عالم محدود و محصبور نیسبت قدرت خدا 

 التناهی است.

و چنانکه غذاهای قوت ذائقه در عالم دنیای فانی انواع و اقسام حبوب و فواکه و گوشت حیوانات  

ق فرموده اسبت=  و لحوم طیور و ماهی و اب و شبراب و شبیر و عسبل و دهنیات و غیره و غیره خل

در جنات النعیم و دارالخلود برای مهمانی و سببور پرتکلف برای ترضببیه خاطر مهمانان عزیز و 

محبوب خویش حضببرت احمد مجتبی محمد مصببطفی صببلی الله علیه و آله و سببلم و برای 
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کل و مشبارب   اوصبیای آنحضبرت علیهم الصبلوة و السبّلم چندین هزار بار بهتر و بیشبتر از مآ

   .لق فرموده است و تهیه دیده استدنیاوی خ

حتی اینکه نهر کوثر و نهرهای آب و شبراب و شبیر و عسبل جاری فرموده اسبت و الی ابد اَلباد از 

انواع حبوب و ثمار و فواکه و لحوم و دهنیات انواع و اقسببام تازه بتازه و نوبنو خلق خواهد فرمود 

   .ذ تازه بتازه و جدید لذت ببرند و کیف کنندتا که در هر دعوتی از انواع و اقسام نعمات و لذائ

و چنبانکبه غبذاهبای قوت المسبببه در مقبام دنیبای فبانی دختران دوشببیزه و زنهبای بباکره و خواتین 

حسین و جمیل و نازک اندام گلفام را خلق فرموده است= در جنات النعیم و دارالخلود دوشیزگان  

ف و ظریف خوشبجمال و شبیرین مقال و انواع و نازک اندام و خواتین گلفام و حوریان نورانی لطی

ْکُنْوٌن »اقسببام مخدرات   ْیٌض م  ُهنَّ ب  نَّ ا  گویا آنها در سببفیدی اندام مانند تخم مرغ تازه سببفید   1«ک 

خواهنبد بود و مبا لؤلؤ و مرجبان خلق فرموده اسببت و الی اببداَلبباد نو بنو و تبازه بتبازه خلق خواهبد  

متعال میزبان مهربان محدود و محصبور نیسبت علم و قدرت    فرمود زیرا که علم و قدرت خدای

 او سبحانه و تعالی غیر محدود و غیر متناهی است.

و در جنبات النعیم و دارالخلود تمبامی قوی و حواس اهبل جنبت را از مقبام دنیبای فبانی هزار هزار   

ادتی و اضببافه  زی  بار زیاد و اضببافه خواهد فرمود و همیشببه در جمیع قوی و حواس الی ابداَلباد

خواهبد فرمود تبا کبه اهبل جنبت ببداننبد کبه علم و قبدرت خبدای متعبال غیر محبدود و التنباهی  

 .هستند

 
 49ولصو و  :   1
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چنبانچبه در قوت المسبببه اینقبدر زیباد لبذت خواهبد داد کبه در مرتببۀ اولی کبه اهبل جنبت در جنبت 

  داخل خواهند شبد و با زنهای و زوجات خویش مصباحبت و مقاربت خواهند نمود پس باندازۀ 

پانصبد سبال دنیاوی با هم در بوس و کنار و معانق بدوش خواهند بود و زله و خسبته و سبسبت و 

ترین نعمات و لذات جنات النعیم و دارالخلود همین نعمت و لذت ملول نخواهند شبد! و افضبل

  .قوت المسه یعنی قوت بهمیمی شهوانی خواهد بود

تر است و بعد از آن لذت استماع  بهتر و افضلچنانکه در عالم دنیا هم هین لذت از تمامی لذائذ  

سبرائی و رقص و خوش الحانی اسبت و این امر محض خیالی و گمانی اسبت یعنی سبرود و نغمه

 .  نیست بلکه حسی و وجدانی است که همه میدانند و محسوس میکنند  

ْن هبِذِه   ْحِرْمِنْی ع  ْرُزْقِنْی و  ال  ت  لّلُهمَّ ا  ا بِبُدْوِن ا  ْنیب  نْي ِفْی هبِذِه البدُّ ْقت  ز  ا ر  مب  ِة ک  نبَّ ِة ِفی اْلج  ِظْیمب  ِة اْلع  ْعمب  الِنّ

لوُة و   ْیِهُم الصَّ ل  اِهِرْین  ع  ٍد وَّ اِله اْلطَّ مَّ ُسْوِلک  ُمح  ِبْیِبک  و  ر  اِه  ح  ُلک  ِبج  ْسئ  اْلن  ا  اِل و  ا  و  ُم! السُّ ّل   السَّ

طنبه در عبالم دنیبای فبانی خیباالت و توهمبات مرغوب و و چنبانکبه غبذاهبای حواس خمسبببه ببا

ادراکبات حقبائق و دقبائق و علم معقوالت و روحبانیبات و تعقبل اوصببباف و صببفبات ذات اقبدس  

حضبرت حق و غیب مطلق علیم و حکیم واجب الوجود و قدیم و ادراکات کمال قدرت و اسبرار  

یم و حکیم آمده در جنات حکمت و دقائق و حقائق مصنوعات و مبدعات و مخترعات خّلق عل

النعیم و دارالخلود همین طور نبه بلکبه هزار هزار ببار از این بهتر و بیشببتر خواهنبد بود و همیشببه 

   زیاد و فراوان خواهند گردید.
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 مضمون القائی و الهامی 

و چون مقصبود از خلق نمودن این خّلئق علوی و سبفلی و ُیری و ماال ُیری صبرف و فقط اظهار 

مال علمی و قدرت غیر متناهی و غیر محدود خویش بود و معلوم شببد که علم و قدرت  و ابراز ک

و کمال و حکمت خدای متعال را هیچ حدی و غایتی و هیچ سبدی و حصباری و نهایتی و پایانی  

  .بود و هرگز الی ابداَلباد هم خاتمه و نفاد نخواهد بود  نخواهدنیست و 

رت و کمال و حکمت الزوال و صنائع و بدائع علم و قدرت  لذا برای ادراک و تعقل آثار علم و قد

و حکمبت بیمثبال خویش قوی و حواس عشببره عبالیبه نوع انسببان را چنبان اببداع و اختراع فرموده  

اسبت که برای آنها هم هیچ حدی و غایتی و منتها و نهایتی نیسبت همه غی رمحدود و ال تناهی 

ِن اوصبباف و خواِص مصببنوعات و مبدعات و هسببتند الی ابداَلباد از ادراک و احسبباس نمود

مخترعات خّلق عالم خدای خالق و باری و مصور و صانع و بدیع و مخترع و مبدع زله و خسته 

 و آسوده و فرسوده نخواهند شد!!!  

چنانچه غواصبان بحار حقائق و دقائق معانی و واقفان و کاشبفان اسبرار قدرت و حکمت سببحانی  

اندوز صبباحبان علم و عقل سببلیم و طالبان ثواب  ق و دقائق عرفانبرای بصببیرت افروزی و حقائ

آخرت و ارباب ایمان و یقین و دین قویم و رهروان صببراط مسببتقیم این مطالب عالیه مقاصببد و 

غبالیبه را بباین الفباظ و جمّلت و کّلم مختصببر پر از معبانی ظباهر و بباهر و آشببکبار مباننبد تبابش  

 اند!.یدهاشعه شمس نصف النهار ضیابار گردان
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ِر یعنی قوت باصرۀ ما را خّلق عالم خدای منان چنان اختراع و ابداع  -1 ظ  ُر ِمن  النَّ ص  ُع اْلب  ال  تْشب 

فرموده اسببت که هرگز و ابدًا از نظر کردن بر اشببیای عالم سببیر و آسببوده و زله و فرسببوده 

 شود یعنی غیر محدود و ال تناهی مخلوق شده است  نمی

ِر   -2 ب  ُذُن ِمن  اْلخ  ُع ااْلُ ب  شببْ طور قوت سببامعه ما را خّلق عالم چنان خلق نموده یعنی همینو  ال  ت 

اسبتک  هرگز هرگز از اسبتماع وشبنیدن انواع و اقسبام اخبار عالم سبیر و آسبوده و زله و خسبته و 

 و التناهی مخلوق شده است!    گردد یعنی غیر محدودفرسوده نمی

اِم و همین -3 م  ِتشبْ سبْ ْنُف ِمن  ااْلِ ُع ااْل  ب  شبْ طور قوت شبامه ما هم ابدًا از بو کشبیدن و بوئیدن  و  ال  ت 

شبود یعنی غیر محدود و ال تناهی عطریات جهان سبیر و آسبوده و زله و خسبته و فرسبوده نمی

 مخلوق شده است!

اُن ِمْن ا   -4 ُع اِلّلسبب  ب  شببْ اِم و همین طور قوت ذائقه هم هرگز هرگز از لذت بردن و و  ال  ت  ع  اِع الطَّ ْنو 

شود شود و نه خسته و زله و فرسوده میخوردن انواع و اقسام غذاها و طعام آسوده و سیر نمی

 یعنی غیر محدود و ال تناهی مخلوق شده است!

اِس و همین -5 سب  ُة ِمن  اْلم  ِمسب  ُع الّلَّ ب  شبْ مسبه بهیمیه شبهوانی هم ابدًا از نکاح و طور قوت الو  ال  ت 

شبود یعنی غیر محدود و ال رانی سبیر و آسبوده و زله و خسبته و فرسبوده نمیجماع و شبهوت 

 تناهی مخلوق شده است.

ِت و همین -6 اال  اُل ِمن  الِخی  ُع اْلِخی  ب  شببْ طور قوت خیاالتت و خیاله هم هرگز هرگز از خیال  و  ال  ی 

شبود یعنی غیر محدود و ال االت سبیر و آسبوده و خسبته و فرسبوده نمینمودن انواع و اقسبام خی

 تناهی خلق شده است.
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اِت و همین -7 م  هُّ و  ْهُم ِمن  التَّ ُع اْلو  ب  شبْ طور قوت واهمه هم ابدًا از توهم کردن انواع و اقسبام و  ال  ی 

 تناهی شود یعنی غیر محدود خلق شده است و التوهمات سیر و آسوده و زله و فرسوده نمی

 است!

اِت و همین -8 ف  رُّ صب  ُة ِمن  التَّ ف  ِرّ صب  ِعی  اْلُمت  طور قوت متصبرفه هم از تصبرف نمودن در میان و  ال  ت 

شود مثّل بر بدن حیوان سر انسان دو قسم و دو نوع مفهوم عاجز و خسته و زله و فرسوده نمی

ِرش  مانند اصبنام اهل بابل گاوهای بالدار و بر پیکر انسبان   سبرباز مثل خدای مصبریان که ًاسبِ

باشببد و بتهای اهل هند که بر پیکر انسببان سببر فیل و غیره که همه اینها از تصببرفات قوت  

آیند و خواهند آمد یعنی غیر محدود و ال تناهی خلق شبده  متصبرفه بوجود آمده بودند. و می

 است!

اِت و همین -9 ْحُفوظب  ُة ِمن  اْلم  اِفظب  ْملُو اْلحب  ور قوت حبافظبه کبه خزانبه و محبل مقبام اشببیبای  طو  ال  ت 

مفهومبه و معلومبه و مبدرکبه و متخیلبه و متوهمبه و معقوالت و مسببموعبات و مبطرت جمیع 

قوی و حواس میباشبند پس همگی اینها را در یک گوشبه علحده علحده محفوظ و مخزون و 

شبود و فرسبوده نمیمصبون نگاه میدارد و ابدًا از جای دادن اشبیای تازه سبیر و آسبوده و خسبته 

 شود زیرا که غیر محدود و ال تناهی خلق شده است!یعنی هرگز هرگز پر نمی

ِت و همین -10 ْعُقْوال  قْبُل ِمن  اْلم  ِجُر اْلع  ْنضبب  طور قوت عباقلبه مباهبا اببدا  از ادراک انواع و و  ال  ی 

ال همه شبود زیرا که خدای متعاقسبام معقوالت سبیر و آسبوده و زله و خسبته و فرسبوده نمی

 قوی را غیر محدود و ال تناهی خلق فرموده است!
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زیرا که خدای متعال ذوالجّلل و االکرام جمیع این قوی و حواس عشرۀ عالیه ماها را برای ادراک  

و احسببباس عجبائببات قبدرت و غرائببات علمو حکمبت غیر محبدود و التنباهی خویش برای 

ود و احسبببان غیر محصببور و غیر متنباهی  اببداَلبباد مشببباهبده نمودن و برای قبدردانی توانی وج

خویش همیشبه همیشبه بدون توقف و انقطاع اختراع و ابداع فرموده اسبت تا که در مقام و محل 

غیر محدود و ال تناهی جنات النعیم و دارالخلود همیشببه الی ابداَلباد از مصببنوعات نو بنو و از 

مت خویش ایشببان را غذا و طعبام و مخلوقات تازه بتبازه و جدید از علم وق درت و از کمبال حک

شببراب و شببیر و عسببل و آب حیات و همه رقم نعمات لذات دیده و نادیده و شببنیده و ناشببنیده  

   ؛بدهد

و بفهمنبد و حق الیقین پیبدا بنمباینبد کبه آفریبدگبار و   و ذائقبه و لبذت بچشبببانبد تبا کبه ایشبببان ببداننبد

نامتناهی دارد و چه قسبم مهربان و پروردگار ماها علم وق درت و کمال و حکمت غیر محدود و  

ْي منان و قادر مطلق و غنی و جواد بر حق است   ِمْثِلِه ش  ْیس  ک  صیْ ٌء و  ُهو  الل  میُع اْلب  لی سَّ ُر و  ُهو  ع 

دیر ًئ قب  و دارای چبه علم و قبدرت و کمبال و حکمبت و جّلل و جمبال و عظمبت و   1کُبِلّ شبب 

سبطوت و رأفت و رحمت اسبت غیر محدود و ال یتاهی اسبت پس حمد و شبکر همیشبه دائمًا 

برای پروردگبار منعم و محسببن حقیقی خویش بجبا بیباورنبد کبه برای همین مطلبب و برای همین  

لم امکانیه را و عالم غیب و عالم شبهود را مقصبد خّلق علیم و جواد کریم جمیع موجودات عوا

  ؛افروز فرمودهاز عرصۀ عدم بر منصۀ شهود جلوه
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و فرقه جن و انس را مکلف بتکلیف معرفت و عبادت نموده اسبت چنانکه در حدیث قدسبی این  

قْب   عزوجبلمقصبببد را ظباهر فرموده فقبال   ل  خ  ف  ف  ْن ُاْعر  بْبُت ا  ْحب  ا  ا فب  ْخِفیبَّ ْنزًا م  ْلق  و در ُکنْبُت ک  ُت اْلخ 

ْنس  ِإالَّ  قرآن کریم و فرقبان عظیم مبذکور نموده اسبببت فقبال سبببحبانبه   قْبُت اْلِجنَّ و  اْْلِ ل  و  مبا خ 

ْعُبُدون اِهْی!  1ِلی  ن  ت  ِة و  ال  ی  حُدود  ْیِر اْلم  ِتی  اْلغ  تْی و  ِحْکم  ْعِرُفْون  ِعْلِمي و  ُقْدر   ای ِلی 

الحمد لله الذی هدانی لهذا و ما کنت الهتدی لوال ان هدانی الله بمنه و کرمه فالحمدلله رب  

و آله الطاهرین   العلمین کما هو اهله و مستحقه و صلی الله علی سیدنا و نبیئنا و رسولنا محمد

 کاشفی اسرار الموجودات فی العلمین و هداة الخّلئق اجمعین ابداَلبدین. 
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ِعْیِم َو َداُر اْلُخُلْوِد غیر متناهی و غیر محدود  اُت النَّ  علت و سبب خلق نمودن َجنَّ

 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

ابراز جزئی و بقدر یکذره از معادن چون اصبل مقصبود و مطلوب از خلق خّلئق صبرف اظهار و  

کهسار علم و قدرت غیر محدود و ال تناهی و یک قطره کوچکی از بحار مواج و زخار ناپیدا کنار 

از کمبال و حکمبت و عظمبت و رحمبت مکنونبه و مخفی ذات جبامع الکمباالت حضببرت حق و 

دود هرگز هرگز کافی  غیب مطلق بوده لذا برای آن مقصد و مطلب عظیم این عالم دنیا فانی و مح

  ؛و وافی نبوده

زیرا کبه اگر هر روزه خّلق عبالم خبدای متعبال قبادر مطلق از علم و قبدرت غیر محبدود و بی پبایبان  

و ال زوال خویش یک باغ و بسبتانی پر از انواع اشبجار تازه و نو و از اقسبام گلهای جدید و رنگ 

مرد و یبک کوه زبرجبد و یبک کوه از برنبگ نو و یبک نهری از شببیر و نهری از عسبببل و یبک کوه ز

یاقوت و یک کوه از بریلیان و یک جبل از مشببک و یک جبل از عنبر و غیره و غیره خلق بفرماید  

شبد و جای قدم گذاشبتن و نفس  هر آئینه در ظرف دو روز تمامی این کره زمین پر و مشبحون می

بفرمبایبد زیرا کبه کره زمین محبدود مبانبد چبه جبائیکبه همیشببه خلق  کشببیبده برای احبدی بباقی نمی

 است.

لذا برای آن مقصبد عظیم و مطلب جسیم خّلق علیم و حکیم یک محل و مقام غیر محدود و ال 

تناهی را که محل و مقم جنات النعیم و جنات الخلود اسببت که از ازل الی االبد ممتد و ممدود 

ک ظهور و بروز جزئی از یک قطره از اسبت خلق فرموده و اختراع و ابداع نموده تا که بتواند که ی

 بحار زخار علمی و قدرتی خویش اظهار و ابراز بنماید.
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تا که در آن محل و مقام خلود و مملکت و سلطنت جاودان و الزوال و ال تناهی بندگانش همیشه 

  مشباهده بنمایند و از آن   تازه بتازه و نو بنو و جدید کرشبمه علم و قدرت محدود آفریدگار خود را 

ور گردنبد و همیشبببه معرفبت و و بهره   ببرنبدنعمبات مختلفبه لبذت و کیف تبازه و نوبنو و جبدیبد  

آشببنبائی و ادراک عجبائببات و غرائببات علم و قبدرت و کمبال خبدای حی و قیوم لم یزل و ال یزال 

ْمُد   ْکُر ذوالجّلل و االکرام ترقی بکند و زیاد بشود الله اکبر الله اکبر الله اکبر و  ِلّلِه اْلح   .و  الشُّ

انبد کبه خبدای توانبا و مهرببان در هر روز جمعبه در مقبام  و اخببار فرموده  چنبانچبه در احبادیبث

دارالسبّلم بندگان را خواهد طلبید و از یک جمعه تا جمعه دیگر هفت هزار سبال فاصبله خواهد  

د از نوازی یبک ضببیبافبت و سببور نهبایبت پرتکلف خواهبد داد و بعببود و بعبد از پبذیرائی و مهمبان

اظهار خوشببنودی و رضببایت خویش از ایشببان بآنها خواهد فرمود که ای بندگان فرمانبردار من 

بروید حاال بسبوی منازل و غرفات خود که ازواج و خواتین شبماها در فراق شبما بسبیار بیقرار و 

 اند!اند و در انتظار شما دم در ایستادهمضطرب گردیده

گاه باشببید و به بینید که حاال م ن تمامی نعمات ظاهری و باطنی شببماها را هفتاد بار اضببافه و آ

ام پس طور هفتاد رقم نعمات جدید و نو برای شببماها خلق فرمودهام و همینام و زیاد کردهنموده

ایشببان مشبباهده و محسببوس خواهند کرد که حسببن و جمال صببورت و قوت و توانائی بدنی و 

 ؛یاد گردیده استجسمانی ایشان از سابق هفتاد بار اضافه و ز

و سببزی و سبرخی و شبادابی اشبجار و گل و گلزار هفتاد بار زیاد شبده اسبت و هفتاد رقم از اشبجار  

انبد و درخشببنبدگی و رخشببنبدگی منبازل و و اثمبار و گلهبای نو و جبدیبد رنبگ برنبگ بوجود آمبده

د و تازه و شبرفات جدیغرفات و شبرفات هفتاد بار اضبافه شبده اسبت و هفتاد رقم منازل و غرفات 
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طور لذتهای طعام و شبراب و فواکه و اثمار و لطافت و نظافت و نفاسبت اند و همینزیاده گردیده

 .آنها هفتاد بار اضافه گردیده است

طور قوی  طور حواس خمسبه ظاهری ایشبان هفتاد بار از سبابق زیاد گردیده اسبت و همینو همین

اضبافه گردیده اسبت پس این چیزها را مشباهده و حواس خمسبه باطنی ایشبان از سبابق هفتاد بار  

نموده و ِحس کرده ایشبببان صبببدای تکبیر و تهلیبل و تحمیبد و تمجیبد و تسبببیح و تقبدیس بلنبد 

   .خواهند کرد و تمامی جنات النعیم و دارالخلود بوجد و باهتزاز خواهد آمد

ٍد.  مَّ ٍد وَّ اِل ُمح  مَّ لی ُمح  ِلّ ع  لّلُهمَّ ص   ا 

منان فیاض و جواد غنی ازل محسببن و معطی لم یزل در هر روز جمعه که   طور خدایپس همین

روز عیبد اهبل جنبت خواهبد بود در مقبام دارالسببّلم برای سببّلم دادن همبه اهلج نبت را خواهبد  

تر و زیباد خواهبد گردانیبد و طلبیبد و برای ایشبببان جمیع نعمبات و لبذات سبببابق را هفتباد ببار قوی

خلق خواهد فرمود زیرا که مقصبد و مطلب اصبلی خّلق عالم از هفتاد رقم نعمات تازه و جدید  

خلق نمودن عالم و بنی آدم صبرف همان آشبنائی و معرفی کمال علم و قدرت وجود و احسبان بی 

 پایان و غیر محدود و ال تناهی خویش است و بس!

و چون علم و قدرت و کمال و حکمت خدای متعال را هیچ حدی و سبدی و حصباری و غایتی و 

نهایتی و نفادی و انقطاعی نیسبت که صبنائع و بدائع جدیده و تازۀ او سببحانه و تعالی در آن زمان 

 و مکان و حد و سد رسیده ختم و تمام بشوند!

و این سببلسببله اضببافه نمودن نعمات و لذات ابداالباد جاری خواهد بود زیرا که اگر برای علم و 

بود پس آنوقبت علم و قبدرت و نهبایتی میقبدرت و کمبال و حکمبت خبدای متعبال یبک غبایتی و  
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کمال و حکمت او سببحانه و تعالی در آن مقام و غایت رسبیده تمامی نعمات و جمیع صبنائع و 

  .بدائع خاتمه پیدا میکردند

پس آنوقبت کمبال علمی و قبدرتی حمکی خبدای حی و قیوم واجبب الوجود و غیر محبدود و قبدیم 

پذیرفت و قدامت او سبببحانه و تعالی بحدوث و فنا و نفاد  یلم یزل و ال یزال هم خاتمه و زوال م

و خباتمبه مببدل میگردیبد و آن محبال اسببت و برای امر محبال وجود خبارجی نیسببت آن صببرف  

عالی  ه و  ت  ان  ْي  یکتوهم اعتباری اسبت و  ُهو  سُبْبح  ِمْثِلِه شب  ْیس  ک  لل  صْیُر و  ُهو  ع  میُع اْلب   یٌء و  ُهو  السَّ

دِ  ًئ ق    ْیٌر ُکِلّ ش 

لذا محل و مقام جنت که غیر محدود و ال تناهی و پر و مشبحون اسبت از غذاهای حواس عشبره 

عالیه انسببانی و از جمیع انواع و اقسببام معلوم و غیر معلوم نعمات و لذات جسببمانی و روحانی 

فقط برای خدای علیم و حکیم ومهربان و کریم و منان معین و مخصبوص فرموده اسبت صبرف و 

نوع انسبان که دارای قوی و حواس غیر محدود و ال تناهی و مدرک و مشبعر و آشبنا و قدردان قدر  

شببناس جمیع انواع و اقسببام نعمات و لذات مصببنوعات خّلق عالم آمده نه برای انواع و قیمت

  .دیگری از مخلوقات

مَّ  لی ُمح  لَّ الّلُه ع  مْین  و  ص  ِبّ اْلعل  ْمُدِلّلِه ر  اْلح  . ف  اِهِرْین   ٍد وَّ اِلِه الطَّ

و برای نوع بنی جبان خّلق عبالم خطبائر قبدس را محبل و مقبام ثواب و جزای اعمبال و نعمبات و 

لبذات قرار داده اسبببت و این خطبائر قبدس یبک مقبامی اسبببت بیرون و خبارج از جنبات النعیم و 

ت از یاقوت و زمرد و جنات الخلود و در این مقام اشبجا و انهار و دور و قصبور و غرفات و شبرفا

 زبرجد و الماس و بریلیان و طّل و نقره و مروارید و مرجان نیستند!
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در این خطائر قدس صبرف نسبیم و شبمیم و غذاهای ناری و نوری میباشبند نه مادی و جسبمانی 

زیرا که ایشبان را خّلق عالم قوی و حواس و اعضباء و جوارح و احشباء و شبکمبه برای جذب و 

ای مادی و جسبمانی کرامت نه فرموده اسبت و نه اجسبام ایشبان را مناسبب آن  هضبم کردن غذاه

 . غذاهای مادی و جسمانی خلق نموده

پس ایشبببان از آن غبذاهبای مبادی کبه فواکبه و اثمبار و   ببرنبدپس اگر بنی جبان را در جنبات النعیم  

لحوم طیور و گوشت ماهی و شیر و عسل هیچ لذت و بهره نخواهند برد چنانکه در این عالم دنیا  

خورند و نه در این چیزها میل و رغبت دارند زیرا که اگر ایشبان هم  از این چیزها ایشبان هیچ نمی

کردند پ سببرای ماها بنی آدم چیزی نمیگذاشبتند تمامی مثل ماها این چیزها را خوردن شبروع می

 شدند.غذاهای لذیذ ماها بهره و نصیب ایشان می

دانند که انواع و اقسببام و ایشببان در خلقت مانند مّلئکه میباشببند لذا ایشببان مانند مّلئکه نمی

و غیره چه ها و گوشببتها و شببربتها و شببیرها و عسببلها و غیره گوناگون رنگ برنگ و بوقلمون میوه

دانند که قوت بهیمی شبهوانی چیسبت و در جماع و نکاح حورالعین چه ذائقه و لذت دارند و نمی

لذت و کیف اسببت لذا رفتن ایشببان در جنات النعیم که پر و مشببحون اسببت از انواع و اقسببام 

 نعمات و لذات جسمانی و مادی هیچ فائده ندارد!

ع بنی جبان مقبام خطبائر قبدس را خلق فرموده  لبذا موافق حکمبت خبدای علیم و حکیم برای نو

اسبت که آن یک صبحرای بی پایان و ال تناهی اسبت و پر و مشبحون اسبت از انواع و اقسبام نسبیم و 

بخش و دلگشبا که غذای بنی جان اسبت و برای طیران و پرواز ایشبان مناسبب و موافق شبمیم جان
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یابد و طبیعی خویش لذت می  اسبت زیرا که هر نوع مخلوق صبرف از نوع و جنس غذای فطری

 و کیف میکند نه از غیر جنس و غیر مناسب فطرت خویش!

ال  »  :چنانچه در تفسبیر علی بن ابراهیم مذکور اسبت اِلُم   ق  ِئل  اْلع  ْدُخُلون    سبُ ْن ُمْؤِمِني اْلِجنِّ أ  ی  ع 

ِة و  ال نَّ ْین  اْلج  اِئُر ب  ظ  ِه ح  ِکْن ِللَّ ال  ال  و  ل  ق  ة  ف  نَّ ِة.اْلج  یع  اُق الشِّ ا ُمْؤِمُنو اْلِجنِّ و  ُفسَّ ُکوُن ِفیه  اِر ی   1«نَّ

یعنی حضرت امام مبین سیدنا و موالنا امیرالمومنین علیه السّلم که آیا مومنین  سوال شد از عالم

بنی جان ماها که جنات النعیم اسبت داخل خواهند شبد؟ پس فرود آنحضبرت که نه بلکه ایشبان 

النعیم نخواهنبد رفبت و لکن خّلق عبالم برای نوع بنی جبان حظبائر قبدس خلق فرموده  در جنبات  

اسببت در ما بین جنت و جهنم پس ایشببان در آن حظائر قدس داخل خواهند شببد و نیز شببیعیان 

فاسبق هم در همان حظائر قدس داخل خواهند شبد و چون از آیات قرآن مجید و فرقان حمید و 

ه تمامی شبیعیان بنی آدم در جنات الفردوس و جنات النعیم داخل احادیث بسبیار ظاهر میشبود ک

خواهند شبد! بالخصبوص از حضبرت امام جعفرن الصبادق علیه السبّلم حدیثی اسبت که تمامی 

شبیعیان ما در جنات النعیم و جنات الفردوس خواهند رفت خواه عامل باشبند یا فاسبق اگر فاسبق  

فجور خود داده میشبوند اما در عالم آخرت بطفیل  هسبتند پس در همین دنیا جز و سبزای فسبق و 

شببان همراه ما در جنات الفردوس خواهند رفت! لذا در میان علمای شببیعه اختّلف آراء  ما همه

 شده است!!

اند که اینها فسباق شبیعه از نوع بنی آدم خواهند بود و همیشبه در همان حظائر  پس بعضبی گفته

 قدس خواهند ماند! 

 
1  
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آیند و در جنات النعیم داخل اند که خیر بعد از یک مدت مدید از آنجا بیرون میو بعضببی گفته

   .خواهند شد

کتاب خود  و جناب سببید المحدثین و سببند المجتهدین و عالم ربانی السببید هاشببم بحرانی در

معالم الزلفی میفرمایند که این اختّلف باید همچنین رفع بشببود که شببیعه بر دو قسببم هسببتند  

 شیعه امامیه اثناعشریه و شیعه امامیه غیر اثنا عشریه!! 

پس اینهبا کبه در حضبببائر قبدس خواهنبد مبانبد اینهبا از شببیعبه غیر اثنباعشببریبه خواهنبد بود و  اللّبُه 

ِبيُّ  ُه و  النَّ ان  ْبح  ُم و الله و نبی و ائمه علیهم السببّلم بهتر میدانند که سببُ ْعل  ُم ا  ّل  ْیِهُم السببَّ ل  ُة ع  ِئمَّ  و  ااْل 

 ایشان از کدام شیعه خواهند بود!!!

آید زیرا که از روی فطرت اما در تدبر و تفکر این خاکسار اینها هیچکدامدرست و معقول در نمی

اند پس الزمۀ او این اسبت که گرسبنه بشبود و دهو خلقت بنی نوع انسبان مادی و مجوف خلق شب

تشببنه بگردد و معلوم اسببت که گرسببنگی و تشببنگی او را تسببکین نمیدهد مگر غذای مادی و 

 جسمانی نه نسیم و شمیم!  

پس در آنجا این بیچاره گرسبنه مانده اگر هّلک  ببرندپس اگر شبیعه نوع انسبان را در حظائر قدس  

سببنگی و تشببنگی باقی خواهد ماند زیرا که در حضببائر قدس  نه شببود پس همیشببه در عذاب گر

لذا آن الف و الم تعریف که بر لفظ شبیعه   ،سبوای نسبیم و شبمیم غذای دیگری مادی وجود ندارد 

اْق   وارد اسبت و او را معرف سباخته اسبت آن الف و الم عهد ذهنی و اضبافی اسبت یعنی و  ُفسبَّ

ِة ِمْنُهْم یعنی شیعه فاسق از ب ْیع    نی جان نه از انسان!الِشّ
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ی  صبب  نیز در همبان حظبائر قبدس داخبل خواهبد شبببد نبه جبای دیگر چنبانکبه الف الم در کریمبه ع 

ُسْواًل یعنی نافرمانی کرد فرعون رسول خود را! ْون  الرَّ  ِفْرع 

ماند این مطلب که پس چه لزوم داشببت که آن فسبباق را علحده از مومنین جنی  و حاال باقی می

پس نکتۀ و سببّر بزرگ اینجا اسببت که حضببرت امام مبین علیه السببّلم کاشببف    -دانبیان فرموده

اسببرار العلمین از این کّلم بّلغبت نظبام فرق مبدارج هر دو مقبام جنبات النعیم و حظبائر قبدس را 

  ؛اندبیان فرموده

یعنی این هر دو مقام در فضبیلت و مدارج مسباوی نیسبتند زیرا که جنات النعیم هشبت درجه دارد 

هر درجۀ آن از درجۀدیگری باالتر و اعلی و افضبل اسبت پس هرکه علم و عملش بیشبتر اسبت  و  

 در درجۀ اعلی و مقام باال خواهد رفت! 

اما حظائر قدس صببرف یک میدان و صببحرای بی پایان اسببت پس هر که از مومنین جنی خوب  

ق و فجور خود است آن اول خواهد رفت و هر که فاسق است اما مومن است پس برای جزای فس

   اول در جهنم داخل خواهد شد و بعد از آن او را بیرون خواهند آورد.

و در همان حظائر داخل خواهند کرد که جای مومنین صبالحین اسبت و در حظائر تفاوت و فرق 

 شان در یک درجه خواهند بود!درجات نخواهد بود همه

 جنی!لذا نه مومن جنی در جنات النعیم خواهد رفت و نه فاسق  

 طور نه مومن انسی در حظائر قدس خواهد رفت و نه فاسق انسی!و همین
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زیرا که نه جنی از نعمات جنات النعیم لذت خواهد برد و نه انسببی از نعمات حظائر قدس بهره 

وف و مادی اسبت پس غذای مادی الزم دارد نه هوائی! زیرا  جَّ و لذت خواهد یافت زیار که انسبا م 

 خّلف فطرت است و مخالف خلقت!!!  که برای هر دو نوع

ِبی  ا و  ن  ّیِدن  لی س  ی الّلُه ع  لَّ اِم و  ص  ا اْلُمق  ُم فْی هذ  ّل  ْیِهُم السَّ ل  ُة ع  ِئمَّ ّبی و  اال  ِنْي ر  م  ْله  ا ا  ا م  ٍد  هذ  مَّ ِنا ُمح  ئ 

اِهِرْین    . وَّ اِلِه الطَّ
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 مقام جنات النعیم و دارالخلود یک مهمانخانه بزرگی است 

باید انسبت که مقام بهشبت عنبرسبرشبت و جنات النعیم و دارالخلود یک مهمانخانه بزرگی اسبت  

برای یبک مهمبان جلیبل الشببان خبدای متعبال ذوالجّلل و االکرام همبانطوریکبه این عبالم دنیبا یبک 

مهمانخانه است و این مهمانخانه عالم دنیای فانی صرف یک ادنی و حقیر نمونه ومسطوره است  

همبانخبانبه جباودانی و دارالخلود برای مثبال و تصبببدیق آن جنبات النعیم و دارالسببّلم و برای آن م

 دارالخلود ابدی!

و این امر هم بر ارباب عقول ظاهرو آشبکار اسبت که این مهمانخانه عالم دنیا را خدای مهربان و 

مهمبانی و پبذیرائی همبه میزببان نبه برای مهمبانی من و نبه برای مهمبانی و پبذیرائی شببمبا و نبه برای  

ابنای جنس و نوع من و شما ساخته و بنا نموده است و آراسته و پیراسته و پر و مشحون از نعمات 

و لذائذ گوناگون و انواع و اقسببام بوقلمون و با این عجائبات و غرائبات مصببنوعات خّلق عالم 

 ا نموده است.و سرور و حبور او خلق فرموده و بن میزبان مهربان برای ترضیۀ خاطر

خانه عظیم الشببان آراسببته و پیراسببته و ُپر و آیا کسببی تصببور میکند وی قین دارد که این مهمان

و با این عجائبات و غرائبات خّلق مشبحون از نعمات و لذائذ گوناگون و انواع و اقسبام بوقلمون  

   ؛عالم برای ترضیه خاطر او بنا نموده و خلق فرموده است

و بحق الیقین میدانیم که نه خود من و نه اهل زمانۀ من قابل و سبزاوار و مسبتحق بینیم زیرا که می

این قسبم تعظیم و تکریم و انعام و اکرام و جود و احسبان هرگز هرگز نیسبتیم که برای ماها خداوند 

اش از چبادر خبانبه را کبه سببراپردهعلیم و حکیم ذوالجّلل و االکرام این عجیبب و غریبب مهمبان

   ؛جواهرات ضیابار مرصع و گلکار فرموده استنیلگون با 
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و فانوس نورپاش شببمس و قمر و مروحه جنبان باد شببمال و جنوب و شببرق و غرب را قرار داده 

اسببت و سبباقی بزم حضببرت میکائیل و قرنانو از حضببرت اسببرافیل و امین و پیشببکار حضببرت 

جبال پر از گل و   هایش صببحراهای مرغزار و گلدسببتهایش قلهای سبببزجبرائیل امین و فروش

هایش از گوشببت حیوانا و لحوم طیور و حیتان و برای نانهایش ریاحین و گلزار و غذاهای سببفره 

   ؛های گاو و گوسفندمزارع گندم و برای پوالوهایش صحراهای برنج و برای دهنیات گله

خوشببو و  و برای شبربتهای لذیذ و پر ذائقه مزارع نیشبکر و چقندر و کندوهای زنبور عسبل و برای

عطریات گلهای خوشبببو و گله آهوان مشببک و گاوان دریائی عنبردار و ماهیان عنبر و برای بخور 

اشببجبار صببنبدل و عود و اگر و برای آبیباری عیون و انهبار و ابرهبای درور و برای خنبک سبباختن  

هبای بلنبد جببال پوشببانیبده شببده اریخ و هرچبه کبه برای دعوت ببار و قلبهمشببروببات ابرهبای برف

   .همانان الزم است همگی با کثرت تمام و فراوانی بی پایان آماده و مهیا فرموده است و غیره م

پس تمامی این اهتمام و تهیه اگر برای ترضببیه خاطر ماها باشببد پس آنوقت این یک امر و فعل  

 قبح عقلی خواهد بود که صدور چنین فعل از حکیم و علیم بعید است!!!

خانه را خّلق عالم با این عجائبات مصببنوعات و غرائبات ن مهمانالبته و بی شببک و شبببهه ای 

مببدعبات و پر و مشببحون از نعمبات بی پبایبان و لبذات فراوان را خّلق عبالم علیم و حکیم برای 

ترضببیبه خباطر یبک مهمبان معظم و خلیبل و حبیبب جلیبل الشبببان دارای کبل کمبال آمباده و میهبا و 

 آراسته و پیراسته فرموده است!

اگر برای من یا برای همه ابنای جنس و نوع من سبباخته باشببد و اراسببته و پیراسببته نموده  زیرا که

باشبد پس در آن صبورت همان مثال صبادق خواهد آمد که یک شباهنشباه جهان برای دعوت و 
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تربیت و احمق تمامی مملکت و سلطنت خویش را آراسته  مهمانی یک مرد دهقان بی سواد و بی

 این امر و فعل یک فعل غیر معقول و قبح عقلی است!و پیراسته بنماید که 

البته اگر برای یک شبهنشباه دیگر مانند خودش اگر تمامی سبلطنت و مملکت خویش را آراسبته و 

  .پیراسته بنماید هر آئینه یک فعل مستحسن و حسن عقلی خواهد بود

 . بد البیان شفاء لداء الجنانفتدبر و تفکر و تشکر فان 

خانه دنیا را خدای مهربان و میزبان ازل و ابد نه برای من و نه برای شبما بلکه برای مهمانلذا این  

محبوب و مطلوب خویش حضببرت حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصببطفی و خاتم االنبیاء  

صبلی الله علیه و آله و سبلم سباخته و خلق فرموده اسبت چانکه در حدیث قدسبی این مقصبد و 

   .رمود و اظهار نموده استمطلب برای ماها بیان ف

ک    :عزوجبلفقبال   ْفّل  ُت ااْل  قبْ ل  ا خ  مب  ک  ل  ْوال  ُد ل  نْبت  اْلُمرا  نْبت  اْلُمِریْبُد و  ا  ُد ا  مبَّ ا ُمح  ُد و  یب  ْحمب  ا  ا  ای    .یب 

احمد و ای محمد توئی مرید در این عالم امکان که باراده و منشببای تو من این دسببتگاه پهناور 

ام و توئی مراد و مقصببود من اگر ترا خلق نمیکردم هر آئینه این افّلک  تهآفرینش را بگردش انداخ

مٍد!  .را هم خلق نمیکردم ّمٍد و  اِل ُمحَّ لی ُمح  ِلّ ع  لّلُهمَّ ص     ا 

و این مسببئله هم مسببلم اسببت که هرقدر که مهمان عزیز و معظم و مکرم اسببت و محبوب و 

پس   ،بینندهمانقدر بیشبتر و زیاد اهتمام و تهیه میمطلوب میزبان اسبت در دعوتش و مهمانیش 

هر قدر که اسبتطاعت دارند در تهیه دعوتش صبرف میکنند و همه قسبم سبعی و جدیت خود را 

   ؛برای ترضیه خاطر مهمان بروز میدهند
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آورنبد تبا کبه مهمبان جلیبل الشبببان خود را یعنی بهترین غبذا آمباده میکنبد و لبذیبذترین شببربتهبا می

اضببی بنماید و عّلوه برین چندین اشببخاص دیگر را که از قوم و قبیله و دوسببت و خوشببنود و ر

آشببنای مهمانش میباشببند همگی را در آن دعوت و مهمانی وعده میگیرد و شببریک و سببهیم  

میگرداند تا که وفور محبت و مودت خویش را نسببت به مهمان خود بروز بدهند تا که مهمان به  

امی متعلقین و خویشبان ودوسبتان و آشبنایان او را در دعوتش شبریک  بیند و مّلحظه بنماید که تم

 اند!و سهیم گردانیده

و چون علم و قدرت وکمال و حکمت خدای متعال غیر محدود و ال تناهی و بی پایان است باین 

جهبت خبدای منبان و میزببان مهرببان برای دعوت و مهمبانی اببدی و جباودانی محبوب و مطلوب 

بهشببت عنبر سببرشببت و جنات النعیم و جنات الفردوس و الخلود را برای خانه خویش مهمان

ترضبیۀ و خوشبنودی خاطر محبوب و مطلوب خودش غیر محدود و ال تناهی سباخته و پرداخته 

اسبت و با کرورها کرور زینت و آرائش آراسبته و پیراسبته فرموده اسبت تا که ابداَلباد از نعمات و 

 انقطاع دائما و ابدًا پذیرائی و مهمانی بنماید!    لذات تازه بتازه و نو بنو بدون

پس موافق علم و قبدرت و کمبال و حکمبت و جّلل و عظمبت و بزرگواری خویش از جمیع انواع 

و اقسببام نعمات و لذات و صببنائع و بدائع و مخترعات و مبدعات آرایش و زینت داده و مزین و 

اغذیه و اشبربه و خوشببوها و عطریات  منقش و مرصبع فرموده اسبت و از تمامی انواع و اقسبام

گل و گلزار و ریاحین و سبزه و اشجار و فواکه و اثمار و عیون و چشمها و اودیه  گوناگونه همه رقم

و بحار و دریای مواج و زخار و صحاری و مرغزار و کوه و جبال و کهسار و دور و قصور و غرفات  

انی و بیمثال و جواری و وصبائف و ولدان و و شبرفات و خواتین نازنین و خوشبجمال و حوران نور
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آید همگی  آید و نمیغلمان و خدم و حشبم و هرچه که در فکر و وهم وتصبور و خیال انسبانی می

را در آن مهمبانخبانبه اببدی و جباودانی غیر فبانی جنبات النعیم و جنبات الفردوس و دارالخلود غیر 

تهیه دیده اسبت تا که تمامی حواس عشبره محدود و ال تناهی خلق فرموده و آماده سباخته اسبت و 

عبالیبه را غبذا ببدهبد و مسببرور و محبور بنمبایبد و عجبائببات قبدرت و غرائببات علم و حکمبت 

 نامتناهی خویش را نشان بدهد و ظاهر بنماید.

و نقًّل مخصبوص و معین گردیده برای آن    سبرشبت عقّلً لذا محل و مقام و مهمانخانه بهشبت عنبر

امکان و حدوث و محبوب و مطلوب خّلق عالم و ِعّلت غائی خلقت شببهنشبباه سببلطنت عالم  

کون و مکان سبید االنبیای و المرسبلین عقل کل و انسبان کامل حضبرت احمد مجتبی و محمد  

مصبطفی صبلی الله علیه و آله و سبلم که آنحضبرت دارای جمیع قوی و حواس کامل و صباحب 

ترین از جمیع موجودات و ین و افضببلتری و عقّلنی و بدنی و جسببمانی کاملمشبباعر روحان

   ؛مخلوقات عالم علوی و سفلی است

و بعد از آنحضببرت معین و مخصببوص گردید برای آن وجودات قادسببه و مقدسببه که اوصببیای  

گانه آنحضببرت و مخلوقات عالین هسببتند و افراد کامل و اکمل از نوع انسببان میباشببند و دوازده

ترین روحبانی و عقّلنی و ببدنی و جسببمبانی و بهترین و افضبببلدارای قوی و حواس و مشببباعر 

مخلوقات و موجودات عوالم امکانیه مانند آن حضببرت میباشببند یعنی وجودات حضببرات ائمه 

 .اجمعینطاهرین صلوات الله علیهم  

ا  :اندکه در حق ایشبان آنحضبرت ارشباد فرموده ن  ٌد و  ُکلُّ مَّ ا ُمح  ُطن  ْوسب  ٌد و  ا  مَّ ا ُمح  ّمٌد و  اِخُرن  ا ُمح  ُلن  وَّ ا 

ٌد یعنی ما همه یک نوع و یج جنس و مخلوقات عالین خّلق عالم هستیم و در میان ما هیچ  مَّ ُمح 
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ل ما محمد اسبت و آخر ما محمد اسبت و وسبط  فرقی و بینونیتی نیسبت ما همه محمد هسبتیم! او

 ما محمد است و همه ما محمد هستیم.

ل ل  ع  لّلُهم  صَّ ا و   یا  اِته  ک  ر  د  ح  د  اِتک  و  ِبع  صُنوع  اِتک  و  م  خلوق  راِت م  ِد ذَّ د  ٍد ِبع  مَّ ُمحمٍد وَّ ال ُمح 

ِل ِال ا ِمن  اال ز  اِته  ن  ک  ِد.  ی  س  ب   اال 

طفیل ایشان که مهمانان جلیل الشان و رفیع المقام بارگاه حضرت حق و غیب و بعد از ایشان در 

مطلق ذوالجّلل و االکرام میباشبند جمیع مومنین شبیعیان ایشبان که دوسبتان و محبان و محبان  

محبان ایشببان هسببتند همراه ایشببان شببریک و سببهیم در آن دعوت و مهمانی ابدی و جاوداین  

ان مهرببان در تعظیم و تکریم آن مهمبانبان عزیز و جلیبل الشبببان خواهنبد بود کبه خبدای منبان میزبب

خویش اضبافه خواهد فرمود که ایشبان خوشبنود و راضبی بشبوند و بدانند که میزبان مهربان ایشبان 

در دعوت و مهمانی ایشبان جمیع متعلقین و الحقین و تمامی دوسبتان و محبان و محبان محبان  

عده گرفته و دعوت کرده اسبت و در طفیل ایشبان همگی  ایشبان را در دعوت و ضبیافت جاودانی و

را شببریک و سببهیم گردانیده اسببت و برای زیادتی تعظیم و تکریم ایشببان همه موالیان ومحبان  

   .ایشانرا در دعوت و ضیافت طلبیده است

چنانکه رسببم میزبانان بزرگ و کریم اسببت پس خبرداد ما را از این فیاضببی و جوادیت خودش 

 َّل ج  و  زَّ ال  ع  ق  ْوف  ُیْعطیك  ف  سب  ْرضبی   و  ل  ت  ك  ف  بُّ یعنی در دعوت و ضبیافت ابدی و جاودانی تو   1ر 

ضبی و خوشبنود گردانیم که تو از ما را ما اینقدردوسبتان ومحبان ترا همراه تو شبریک و سبهیم می

 خواهی شد!!!
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و برای ظاهر فرمودن همین مطلب و مقصببد که اهل جنت در جنت بعنوان مهمان خواهند ماند  

نه مانند اهل شبهر و متوطن یعنی همانطور که میزبان برای مهمان خود هر روز تازه بتازه اطعمه و 

ل جنبت خواهبد اشببرببه برای خوشببنود نمودن حباضببر و آمباده میکنبد خبدای متعبال هم برای اهب

 .فرمود

حیم  چنبانکبه خود خبر داده اسبببت فقبال ذوالجّلل و االکرام   ُفوٍر ر  یعنی اهبل      1ُنُزاًل ِمْن غ 

جنبت در جنبت بعنوان مهمبان حضببرت رب العزت و غفور و رحیم خواهنبد بود اللهم اجعلنی  

 د و الشکر.منهم بجاه محمد و اله الطاهرین الله اکبر الله اکبر الله اکبر و لله الحم

پس اگر معباد صببرف روحبانی بباشبببد نبه جسببمبانی پس آنوقبت این پنج حواس ظباهری از بین 

خواهند رفت پ سبمعرفت حواس خمسبه ظاهره نسببت به مصبنوعات ظاهری هم از بین خواهد  

رفت و مقصببد و مطلب خّلق عالم که شببناختن انواع و اقسببام نعمات مادی و روحانی خدای  

خواهد شببد زیرا که آنوقت صببرف و فقط در روحانیات عجائبات را خواهند  متعال اسببت قوت  

 فهمید.

و آن عجائبات و غرائبات حمت را که خّلق عالم در مادیت ودیعت گذاشببته اسببت همه هدر و 

باطل خواهند شببد و از بین خواهند رفت و خلقت انسببان با حواس عشببره عالیه هم عبث و بی 

 فائده خواهد بود!!! 

عقیده که معاد صببرف روحانی خواهد بود کلیة خّلف عقل و نقل اسببت و القاء و وحی  لذا این  

ابلیس اسبت که بر ضبد خّلق عالم درسبت کرده اسبت و تدوین نموده اسبت موافق قسبم خود که 
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تِبک     :هرگباه خبدای متعبال او را مردود ببارگباه قبدس خویش گردانیبد آنوقبت آن لعین گفبت ِبِعزَّ ف 

ا  نَّ ِصر  ْقُعد  .ال   ِصْین  ک  ِمْنُهم اْلُمْخل  اد  عْین  ِاالَّ ِعب  ْجم  نَّ ُهْم ا  ی  ْغِو ِقْیِم و  ْل  ک  اْلُمْست     1«ط 

یعنی قسبم بعزت و جّلل تو که حاال من خواهم نشبسبت بر صبراط مسبتقیم تو و در مقام عقائد  

جبات  همبه را گمراه خواهم کرد مگر بنبدگبان مخلصببین تو یعنی آن عقبائبد صببحیحبه کبه تو برای ن

بندگان را تعلیم خواهی داد همه را بهم خواهم زد تا که مثل من فاسبد العقیده شبده همراه من در 

زیرا که تو مرا برای همین مرود سبباختی که من عقیده داشببتم که شببیئیت   ،جهنم داخل بشببوند

االشببیباء ببالمباده اسبببت نبه ببالروح و برای همین عقیبده آدم را سببجبده نکردم و مبدحور ببارگباه تو 

 .  گردیدم

اِهِرْین   ٍد و  اِلِه الطَّ مَّ لی ُمح  ی الّلُه ع  لَّ ِظْیِم و  ص  ِلّي اْلع  ة  ِاالَّ ِبالّلِه اْلع  ْول  و  ال  ُقوَّ  ال  ح 

ا ُه  م  مُدِلّلِه ک  اْلح  اِنی  الّلُه ف  د  ْن ه  ْوال  ا  ِدْي ل  ْهت  ا ُکْنُت اِل  ا و  م  اِنْی ِلهذ  د  ِذْي ه  ْمُد ِلّلِه الَّ ْلح  ْهُله و   و  ا   ا 

ه تمت نالخیر و العافیة ِحقُّ  ُمْست 

 هجری مولوی نبی بخش   1364شوال سنه  15
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