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  ودحمد و سپاس خداوندى را سزاست که از کمال عنايت خ
  پيرايۀ عقل بياراست و بدان وسيله او را باکتشاف اسراره انسان را ب

  ّفات خود هدايت فرمود و مشيتصکاينات و معرفت رموز اسماء و 
  ّازليه اش بر آن قرار گرفت که درين دور اعلى که مظهر شروق 

  ّرابطۀ محبة ا مرتبط گردد وه نور ابهى است شرق و غرب ب
  ازات قومى و وطنى مرتفع شود ويدينى و امتاختالفات مذهبى و 

   بلى درين يوم.ّسطح ارض عامۀ نوع بشر را يک وطن مشترک گردد
 اوراق يک غصن اند و قطرات يک بحرّبديع کل عباد ا.  

  ّکه اين کمينۀ بى مقدار را با قلت سرمايۀّمنت بى پايان خداى را نيز 
   حضرت عبدالبهاء طاعت و عدم شايستگى و لياقت بفيض مالقات

ّداء موفق گردانيد و از دست فياض آنفروحى لتراب اقدامه ال ّ  
  .ساقى ازل کأس معانى نوشانيد

  ّپس از آنکه اين کمينه چندين مرتبه بزيارت ارض مقصود تشرف
  منتهاى آمال و امانى خود نايل آمد شوق درک حقايقه جست و ب

  پاى دل او را فروروحانى و اغتراف از آن بحر بيکران معانى سرا
  ّ سؤاالت در خصوص امر ابهى و ساير مسائل الهيه گرفت پاره اى

  با نهايت رأفت و عاطفت با وجوداز آن حضرت نمود و ايشان 
  ّمشاغل دائمۀ يوميه که آنى از آن راحت نبودند جواب جميع سؤاالت

  مالحظۀ اينکه اين کمينهه  و ب.او را در خور فهم وى بيان فرمودند
  ّاند پس از آن بفراغت و فرصت در آن مسائل غامضه تأملتو



  ّنمايد يک نفر کاتب تند نويس معين گرديد که بيانات حضرت
  .ّحين تکلم بقيد کتابت در مى آوردعبدالبهاء را در 

  چون اين کمينه را از معرفت زبان پارسى نصيب وافى نبود و از
  

  ص ب
ّخوض در عباب مسائل معضلۀ الهيه حظى کاف   ى نه حضرتّ

  عبدالبهاء روحى له الفداء غالب اوقات مجبور شده اند که عين يک
  ّمطلب را در مواضع متعدده تکرار نمايند و همان استعارات و تشبيهات را

  ّکه در يک موضوع معين بکار برده اند در بسيارى از موضوعات
  ديگر استعمال نمايند و با آنکه چنين حقايق عاليه را انشاء عالى در

  . کمال بساطت و سادگى بيان نمايندخور است عبارات خود را در
   از آن سؤال و جوابها فراهمبارى پس از چندى مجموعۀ وجيزه اى

  ّمتمتعّگرديد و اين کمينه همواره از تأمل در حقايق باهرۀ آن 
   پس چنان بخاطر وى رسيد که ساير تشنگان زالل معرفت را.مى گشت

  ّاودانى بى بهره نگذارد و کل نفوس را از نيز از اين آب حيات ج
  ع از مندرجات حقايق آيات آن منبى و ادانى صاقاحباب و اغيار و ا

   لهذا از حضرت عبدالبهاء رخصت.فيض سرمدى مستفيض گرداند
  خواست که آن سؤال و جوابها را بهيأت کتابى طبع و نشر سازد

  . آنرا بعموم ناس برساندو فائدۀ
  ب و نظم آن فصول مشغول گرديد ويترته ازه بپس از تحصيل اج

   افتاده بود درور بى نظام در گوشه اىثٓآن بيانات را که مانند اللى من
  منخرطسلک نظم و ترتيبى که بنظر قاصر او مناسب تر و اليق تر مى نمود 
  گردانيد و بطبع و نشر آن اقدام نمود و ارباب فضل و معرفت را

   و اميدوار است که بوسيلۀ.ن آوردگنجى شايگان برايگان ارمغا
  ّاين کتاب امر اقدس ابهى که اليوم جميع آفاق را منور ساخته و
  ّوجهۀ عالم را دگرگون نموده گوشزد کافۀ نفوس گردد و صيت

  ّعالمگير آن بمسامع دور و نزديک برسد و السالم ،
  ّکليفورد بارنى امريکانيه        
  ١٩٠٨ ژانويه ١٦پاريس         
  ١٣٢٥ ّذى الحجه ١١        

  
  



  ١ص 
  ّقسم اول                      
  مقاالت                       

  ّدر تأثير انبيا در ترقى و تربيت نوع انسانى    
  )هاراگفتگو در سر ن(               

            
  ٢ص 

  ّقسم اول                      
  مقاالت                       

  ّيا در ترقى و تربيت نوع انسانىدر تأثير انب    
                               ١-١  

  طبيعت در تحت قانون عموميست      
  

َهو                         ُا   
  ّطبيعت کيفيتى است و يا حقيقتى است که بظاهر حيات و ممات

ّو بعبارة اخرى ترکيب و تحليل کافۀ اشياء راجع باوست    و اين. ٍ
   در تحت انتظامات صحيحه و قوانين متينه و ترتيبات کامله وطبيعت

   که اگر بنظر اى ابدًا از او تجاوز نميکند بدرجههندسۀ بالغه است که
ّدقيق و بصر حديد مالحظه کنى ذرات غير مرئيه از کائنات تا ّ  

  ِاعظم کرات جسيمۀ عالم وجود مثل کرۀ شمس و يا سائر نجوم عظيمه
  ه چه از جهت ترتيب و چه از جهت ترکيب و خواهّو اجسام نوراني

   .از جهت هيأت و خواه از جهت حرکت در نهايت درجۀ انتظام است
  ّو مى بينى که جميع در تحت يک قانون کلى است که ابدًا از او تجاوز
  نميکند و چون بخود طبيعت نظر ميکنى مى بينى که استشعار و اراده

  ن است بدون اراده و شعور ميسوزاندًمثال آتش طبيعتش سوخت. ندارد 
  و آب در طبيعتش جريانست و بدون اراده و شعور جارى

  ميشود و آفتاب در طبيعتش ضياست و بدون اراده و شعور ميتابد
   .و بخار در طبيعتش صعود است و بدون اراده و شعور صعود مينمايد
  پس معلوم شد که جميع کائنات حرکات طبيعيشان حرکات مجبوره

ّت و هيچ يک متحرک باراده نيست مگر حيوان و باالخص انساناس ّٔ.   
  

  ٣ص 



  و انسان مقاومت و مخالفت طبيعت تواند زيرا کشف طبايع اشياء را
  کرده و بواسطۀ کشف طبايع اشياء بر نفس طبيعت حکم ميکند و
  ًمثال. اين همه صنايع را که اختراع کرده بسبب کشف طبايع اشياست 

  کرده که بشرق و غرب کار ميکند پس معلوم شدتلغراف اختراع 
   حال چنين انتظامى و چنين ترتيبى .که انسان بر طبيعت حاکم است

  و چنين قواعدى که در وجود مشاهده ميکنى ميشود گفت که اين
  از تأثيرات طبيعت است با وجود اين که شعور ندارد و ادراک

   و شعور نداردهم ندارد ؟ پس معلوم شد که اين طبيعتى که ادراک
ّاو در قبضۀ حق قدير است که او مدبر عالم طبيعت است بهر نوعى ّ  

   از جمله امورى که در عالم وجود.که ميخواهد از طبيعت ظاهر ميکند 
  حادث ميشود و از مقتضيات طبيعت است گويند وجود انسانيست

   ميشود که اراده و.صورت انسان فرع است و طبيعت اصل در اين
  ماالتى در فرع باشد و در اصل نه ؟ پس معلوم شد کهشعور و ک

ّطبيعت من حيث ذاته در قبضۀ قدرت حق است و آن حى قدير ّ  
  .بر اوست  است که طبيعت را در تحت نظامات و قوانين حقيقى گرفته و حاکم

  
  ب - ٢                         

  ّدالئل و براهين الوهيت               
  ّو براهين الوهيت آنکه انسان خود را خلق ننمودهو از جمله دالئل 
   نيست که اىّور ديگرى است و يقين است و شبههبلکه خالق و مص

  خالق انسان مثل انسان نيست زيرا يک کائن ضعيف کائن ديگر را
  خلق نتواند و خالق فاعل بايد جامع جميع کماالت باشد تا ايجاد

  ايت کمال باشد و صانع غيرآيا ممکن است که صنع در نه. صنع نمايد 
  ّکامل ؟  آيا ميشود که نقش در نهايت اتقان باشد و نقاش در صنعت
  خويش ناقص ؟ چه که صنعت اوست و خلق اوست بلکه نقش مثل

  
  ٤ص 

ّنقاش نباشد اگر نقش مثل نقاش بود خود را نقش مينمود و نقش ّ  
ّهر چند در نهايت کمال باشد اما بالنسبه بنقاش در نهاي ّ   ت نقصّ

   لهذا امکان معدن نقايص است و خدا معدن کمال ، نفس.است 
  ًمثال چون انسان را. ّنقايص امکان داللت بر کماالت حق ميکند 

  نگرى مالحظه نمائى که عاجز است همين عجز خلق دليل بر قدرت



ّحى قديرى است زيرا تا قدرت نباشد عجز تصور نگردد پس عجز ّ  
  ّو تا قدرت نباشد عجز تحقق نيابدّخلق دليل بر قدرت حق است 

  ً مثال در عالم.و از اين عجز معلوم شد که قدرتى در عالم هست 
   و درّ فقر در عالم تحقق يافتهّامکان فقر است البد غنائى هست که

ّعالم امکان جهل است البد علمى هست که جهل تحقق جسته چه ّ  
   عدم علمّاگر چنانچه علم نبود جهل تحقق نميگرفت چرا که جهل

  ّجميع امکان مسلم است. ّاست اگر وجود نبود عدم تحقق نمى يافت 
ّکه در تحت حکم و نظاميست که ابدًا تمرد نتواند حتى انسان نيز ّ  
  مجبور بر موت و خواب و سائر حاالت است يعنى در بعضى مراتب

ّمحکوم است البد اين محکوميت حاکمى دارد مادام که صفت ممکنات ّ  
  ّىياج از لوازم ذاتى اوست پس يک غن و اين احتاحتياج است
  ًمثال از نفس مريض معلوم است که. ّ بالذات است ّىهست که غن

  پس معلوم شد که. صحيحى هست اگر صحيحى نبود مريض اثبات نميشد 
  ّحى قديرى هست که او جامع جميع کماالت است چه اگر جامع

  نين در عالم وجودو همچ. جميع کماالت نبود او نيز مثل خلق بود 
  ًادنى صنعى از مصنوعات داللت بر صانع ميکند مثال اين نان

  ُسبحان ا تغيير هيأت کائنات. داللت ميکند بر اينکه صانعى دارد 
  ّجزئيه داللت بر صانعى ميکند و اين کون عظيم غير متناهى خود
ّبخود وجود يافته و از تفاعل عناصر و مواد تحقق جسته ؟ اين فکر ّ  

  ّو اينها ادلۀ نظريست براى نفوس. ّچقدر بديهى البطالن است 
  

  ٥ص 
  ّ اما اگر ديدۀ بصيرت باز شود صد هزار دالئل باهره .ضعيفه

َمشاهده ميکند مثلش اينست که چون انسان احساس روح داشته َ  
  ّاما از براى نفوسى که از. باشد مستغنى از دليل وجود روح است 

  .د دالئل خارجه اقامه نمود ند بايفيض روح محروم
  

  ج - ٣                          
  ّمسأله در اثبات لزوم مربى             

  چون ما نظر بوجود ميکنيم مالحظه مينمائيم که وجود جمادى و
ّوجود نباتى و وجود حيوانى و وجود انسانى کال و طرًا محتاج بمربى ّ ً ّ  

   جنگل ميشود گياه بيهودهّاگر زمينى مربى نداشته باشد. هستند 



  ّ اما اگر دهقانى پيدا شود و زرعى نمايد خرمنها بجهت قوت ذوى .ميرويد
ّاالرواح مهيا گردد     .پس معلوم شد که زمين محتاج بتربيت دهقانست. ٔ

  ّاشجار را مالحظه کنيد اگر بى مربى بمانند بى ثمر ميشوند و اگر بى
  تحت تربيت افتند آن درخت بى ثمرّاما اگر در . اند  ثمر مانند بى فائده

  با ثمر شود و درختهاى تلخ ميوه بواسطۀ تربيت و ترکيب و پيوند
ّو اينها ادلۀ عقليه است اليوم اهل عالم را دالئل. ميوۀ شيرين بخشد  ّ  
   و همچنين در حيوانات مالحظه نما که اگر حيوان.ّعقليه الزم است 

  بى تربيت ماند حيوان گرددو چون انسان . تربيت شود اهلى گردد 
  تر شود و اگر بلکه اگر او را بحکم طبيعت گذارى از حيوان پست

  زيرا اکثر حيوانات ابناء نوع خود را. تربيت کنى مالئکه گردد 
  ّنخورند اما انسان در سودان در اواسط افريقا ابناء نوع خويش را

  را رب پس مالحظه کنيد که تربيت است که شرق و غ.د و بخورد بدر
  ّدر ظل حکم انسان ميآورد ، تربيت است که اين همه صنايع عجيبه را

  ظاهر ميکند ، تربيت است که اين علوم و فنون عظيمه را ترويج مينمايد ،
  

  ٦ص 
  تربيت است که اين اکتشافات و مشروعات جديده را مينمايد و اگر

ّمربى نبود بهيچوجه اينگونه اسباب راحت و مدنيت و انساني ّ   تّ
   اگر انسانى را در بيابانى بگذارى که ابناء نوع خويش را.فراهم نميشد 
  ّپس معلوم شد که مربى.  نيست که حيوان محض گردد  اىنبيند شبهه

  ت جسمانى ، تربيت انسانى ،يبتر: لکن تربيت بر سه قسم است . الزم است 
  ّ اما تربيت جسمانى بجهت نشو و نماى اين جسم.و تربيت روحانى 

  ّست و آن تسهيل معيشت و تحصيل اسباب راحت و رفاهيت استا
  تربيت انسانى عبارتّاما  و .که حيوان با انسان در آن مشترکند 

ّاز مدنيت است و ترقى يعنى سياست و انتظام و سعادت و تجارت ّ  
  و صنعت و علوم و فنون و اکتشافات عظيمه و مشروعات جسيمه

ّ و اما تربيت الهيه تربيت.ست که مدار امتياز انسان از حيوان ا ّ  
  ّهيه است و تربيت حقيقىالملکوتيست و آن اکتسابات کماالت 

  ّآنست زيرا در اين مقام انسان مرکز سنوحات رحمانيه گردد و مظهر
َلنعملن انسانًا على صورتنا و مثالنا (  َ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َْ ِ    شود و آن نتيجۀ) ْ

ّ ميخواهيم که هم مربى جسمانى و هم مربى انسانىّ حال ما يک مربى.عالم انسانى است  ّ  
  و. ّو هم مربى روحانى گردد که حکم او در جميع مراتب نافذ باشد 



  ّاگر کسى بگويد که من در کمال عقل و ادراکم و محتاج بآن مربى
  ّنيستم او منکر بديهيات است مثل طفلى که بگويد من محتاج تربيت

  نمايم و کماالت وجود را تحصيلنيستم بعقل و فکر خود حرکت مى 
  ميکنم و مثل آنست که کورى گويد من محتاج بچشم نيستم چونکه

   پس واضح و مشهود است.بسيار کوران هستند که گذران ميکنند 
  ّست اين مربى بى شک و شبهه بايد در جميع اّمربىه که انسان محتاج ب

  ائر بشرمراتب کامل و ممتاز از جميع بشر باشد چه که اگر مثل س
ّباشد مربى نميشود على الخصوص که بايد هم مربى جسمانى باشد و هم ّ  

ّمربى انسانى و هم مربى روحانى    يعنى نظم و تمشيت امور جسمانى دهد. ّ
  

  ٧ص 
  ّو هيأت اجتماعيه تشکيل کند تا تعاضد و تعاون در معيشت حاصل

ّگردد و امور جسمانيه در جميع شؤون منتظم و مرتب شود     همچنينو. ّ
  تأسيس تربيت انسانى کند يعنى بايد عقول و افکار را چنان تربيت
ّنمايد که قابل ترقيات کليه گردد و توسيع علوم و معارف شود و ّ ّ  
ّحقايق اشياء و اسرار کائنات و خاصيات موجودات کشف گردد ّ  
  و روز بروز تعليمات و اکتشافات و مشروعات ازدياد يابد و از

   و همچنين تربيت . و انتقال بمعقوالت شودمحسوسات استدالل
ّروحانيه نمايد تا عقول و ادراک پى بعالم ما وراء الطبيعه برد و ّ  

ٔاستفاضه از نفحات مقدسۀ روح القدس نمايد و بمال اعلى ارتباط ّ  
ّيابد و حقايق انسانيه مظاهر سنوحات رحمانيه گردد تا اينکه جميع ّ  

  ت انسان جلوه کند و آيۀاسماء و صفات الهى در مرآت حقيق
َلنعملن انسانًا على صورتنا و مثالنا ( مبارکۀ  َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ْ ِ     .ّتحقق يابد) ْ

ّو اين معلوم است که قوۀ بشريه از عهدۀ چنين امر عظيم بر نيايد و بنتايج فکريه ّ ّ  
   شخص واحد چگونه تأسيس اين .ّتکفل چنين مواهب نتوان نمود

ّ معنويۀ ربانيه تأييدّر و معين تواند پس بايد قوۀبنيان رفيع بى ناص ّ ّ  
  ّيک ذات مقدس عالم انسانيرا زنده. کند تا بتواند از عهدۀ اين کار برآيد 

  ّکند و هيأت کرۀ ارض را تغيير دهد و عقول را ترقى بخشد و نفوس را
  زنده نمايد و تأسيس حيات جديد کند و اساس بديع وضع نمايد

  ّو ملل و امم را در ظل رايت واحده آرد خلق را ازنظم عالم دهد 
ّعالم نقايص و رذائل نجات دهد و بکماالت فطريه و اکتسابيه تشويق ّ  

ّو تحريض نمايد البته اين قوه بايد قوۀ الهيه باشد تا از عهدۀ اين ّ ّ ّ  



  بايد بانصاف مالحظه کرد اينجا مقام انصاف است امريرا. کار برآيد 
  ملل عالم با جميع قوى و جنود ترويج نتوانند وکه جميع دول و 

  آيا اين. ّاجرا نکنند يک نفس مقدس بى ناصر و معين اجرا نمايد 
 ّبقوت بشريه ممکن است ؟ ال و ا   ًمثال حضرت مسيح فردًا وحيدًا. ّ

  
  ٨ص 

َعلم صلح و صالح را بلند فرمود و حال آنکه جميع دول قاهره با َ  
  مالحظه کن که چقدر از دول.  عاجزند جميع جنود در اين کار

  و ملل مختلفه بودند مثل روم و فرانسه و آلمان و روس و انگليز
  مقصد اينست که ظهور. ّو سائرين کل در زير يک خيمه درآمدند 

  ّحضرت مسيح سبب الفت فيمابين اين اقوام مختلفه گرديد حتى بعضى
  ان الفتى حاصلاز آن اقوام مختلفه که مؤمن بحضرت مسيح شدند چن

  نمودند که جان و مالشانرا فداى يکديگر کردند تا در زمان
  قسطنطين که او سبب اعالى امر حضرت مسيح شد و بعد بسبب

  مقصود. ّغرضهاى مختلفه بعد از مدتى باز اختالف در ميان افتاد 
ّاين است که حضرت مسيح اين امم را جمع کردند اما بعد از مدتى ّ  

  اصل مقصود. ند که باز اختالف حاصل شد مديده دول سبب شد
  ّاين است که حضرت مسيح بامورى موفق شد که جميع ملوک

  ّارض عاجز بودند بجهت اينکه ملل مختلفه را متحد کرد و عادات
  مالحظه کنيد ميان رومان و يونان و سريان و. قديمه را تغيير داد 

  ر اختالفمصريان و فنيکيان و اسرائيليان و سائر ملل اروپ چقد
  ّو مسيح سبب حب. بود حضرت مسيح اين اختالفات را زائل کرد 

  ّميان جميع اين قبائل شد هر چند بعد از مدتى مديده دول اين
ّ مقصد آنکه مربى کلى ّاتحاد را بهم زدند لکن مسيح کار خود را کرد ّ  

ّبايد که مربى جسمانى و مربى انسانى و مربى روحانى باشد و ما فوق ّ ّ  
ّم طبيعت دارندۀ قوتى ديگر گردد تا حائز مقام معلم الهى شودعال ّ  

ّو اگر چنين قوتى قدسيه بکار نبرد تربيت نتواند زيرا خود ناقص ّ  
  ًمثال اگر خود نادان باشد چگونه. است چگونه تربيت کمال تواند 

  ديگران را دانا نمايد و اگر خود ظالم باشد چگونه ديگران را
   . ناسوتى باشد چگونه ديگران را الهى نمايدعادل کند و اگر خود

  حال بايد بانصاف ببينيم اين مظاهر الهى که آمدند حائز جميع
  



  ٩ص 
  اين صفات بودند يا نه اگر اين صفات را نداشتند و حائز اين کماالت

  ّپس بايد بدالئل عقليه بجهت عقال. ّنبودند مربى حقيقى نبودند 
ّنبوت حضرت موسى و نبوت حضرت    مسيح و سائر مظاهر الهى راّ

  اثبات نمائيم و اين دالئل و براهين که ذکر ميکنيم دالئل معقوله
ّاست نه منقوله بدالئل عقليه ثابت شد که مربى در عالم در نهايت ّ  

ّلزوم است و آن تربيت بايد بقوۀ قدسيه حاصل گ    اىردد و شبههّ
ّنيست که آن قوۀ قدسيه وحى است و باين قوه که  ّ   ّمافوق قوۀّ

  .ّبشريه است تربيت خلق الزم است 
  

  د - ٤                                
  حضرت ابراهيم                         

ّدارندۀ اين قوه و مؤيد اين قوه از جمله حضرت ابراهيم بود ّ    و .ّ
  برهان بر اين آنکه حضرت ابراهيم در بين نهرين از يک خاندان

ّت الهيه تولد يافت و مخالفت با ملت و دولتّغافل از وحداني ّ ّ  
ّخويش حتى خاندان خود کرد جميع آلهۀ ايشانرا رد نمود و فردًا ّ  

  و اين مخالفت و مقاومت سهل. وحيدًا مقاومت يک قوم قوى فرمود 
ّو آسان نه مثل اين است که کسى اليوم نزد ملل مسيحيه که متمسک ّ  

  ّرا رد کند و يا در دائرۀبتورات و انجيل هستند حضرت مسيح 
  پاپا کسى حضرت مسيح را استغفر ا دشنام گويد و مقاومت جميع

  و آنان يک اله نداشتند. ّملت کند و در نهايت اقتدار حرکت نمايد 
ّبلکه بآلهۀ متعدده معتقد بودند و در حق آنان معجزات نقل مينمودند ّ.   

  با او موافقت نکردّلهذا کل بر حضرت ابراهيم قيام کردند کسى 
  بعد در. اش لوط و يکى دو نفر ديگر هم از ضعفا  مگر برادرزاده

ّنهايت مظلوميت حضرت ابراهيم از شدت تعرض اعدا از وطن ّّ  
  

  ١٠ص 
  خارج شد و فى الحقيقه حضرت ابراهيم را اخراج بلد نمودند تا قلع
  تو قمع گردد و اثرى از او باقى نماند حضرت ابراهيم باين صفحا

  مقصد اين است اين هجرت را اعداى. ّکه ارض مقدس است آمدند 
  حضرت اساس اعدام و اضمحالل شمردند و فى الحقيقه اگر شخص
  از وطن مألوف محروم و از حقوق ممنوع و از هر جهت مظلوم گردد



  و لو پادشاه باشد محو شود ولى حضرت ابراهيم قدم ثبوت بنمود و
ّ خدا اين غربت را عزت ابديه کردخارق العاده استقامت فرمود و ّ  

  اين. ّتا تأسيس وحدانيت نمود زيرا جميع بشر عبدۀ اوثان بودند 
  ّهجرت سبب شد که ساللۀ ابراهيم ترقى نمود ، اين هجرت سبب شد
  ّکه ارض مقدس بساللۀ ابراهيم داده شد ، اين هجرت سبب شد که

   از ساللۀ ابراهيمتعاليم ابراهيم منتشر گشت ، اين هجرت سبب شد که
  يعقوبى پيدا شد و يوسفى آشکار گشت که عزيز مصر شد ، اين هجرت

  سبب شد که از ساللۀ ابراهيم مثل حضرت موسائى ظاهر گشت ،
  اين هجرت سبب شد که مثل حضرت مسيحى از ساللۀ ابراهيم

  ظاهر گشت ، اين هجرت سبب شد که هاجرى پيدا شد و از او اسماعيلى
  ّ و از ساللۀ او حضرت محمدى پيدا شد ، اين هجرتد يافتّتول

  اش حضرت اعلى ظاهر شد ، اين هجرت سبب شد که از سالله
  سبب شد که انبياى بنى اسرائيل از ابراهيم ظاهر شدند و همچنين

  ّروپا در ظلرود ، اين هجرت سبب شد تا جميع آتا ابداالباد مي
  ببين. ن سايه وارد شد اله اسرائيل درآمدند و اکثر آسيا نيز در اي

  چه قدرتيست که شخص مهاجرى همچنين خاندانى تأسيس کرد و
   حال کسى.ّهمچنين ملتى تأسيس نمود و همچنين تعاليمى ترويج فرمود 

  ميتواند بگويد اينها همه تصادفى است ؟ پس انصاف بايد داد اين
ّشخص مربى بود يا نبود و قدرى دقت بايد نمود که هجرت ابراهيمى ّ  

  ّرفۀ حلب بسوريه بود و نتائجش اين گشت آيا هجرت جمالُاز ا
  

  ١١ص 
  مبارک از طهران ببغداد و از آنجا باسالمبول و از آنجا بروميلى

  پس ببين که. ّو از آنجا بارض مقدس چه نتائجى خواهد داشت 
  ت ّبراهيم چه مربى ماهرى بوده اسحضرت ا

  
                              ٥-٥  

  حضرت موسى                        
ّاما حضرت موسى مدت مديده در صحرا چوپانى ميکرد و بظاهر ّ  
  شخصى بود که در خاندان ظلم پرورده شده بود و بين ناس مشهور
  ّبقتل گشته و چوپان شده و در نزد دولت و ملت فرعون بى نهايت

  ز را ا اىّهمچنين شخصى يک ملت عظيمه .مبغوض و مغضوب گشته 



  قيد اسارت خالص کرد و اقناع نمود و از مصر برون آورد و
ّو آن ملت در نهايت ذلت بودند بنهايت عزت .ّبارض مقدسه رساند  ّ ّ  

  رسيدند اسير بودند آزاد گشتند جاهلترين اقوام بودند عالمترين
   رسيدند که بين جميع ملل اىاقوام شدند از تأسيساتش بدرجه
  سيد کار بجائى کشيد که امم مجاورهمفتخر شدند صيتشان بآفاق ر

   .اگر ميخواستند کسى را ستايش کنند ميگفتند يقينًا اين اسرائيليست
  ّتأسيس شريعت و قانونى کرد که ملت اسرائيل را احيا نمود و بنهايت
  ّدرجۀ مدنيت در آن عصر رسيدند و کار بجائى رسيد که حکماى يونان

  ماالت مينمودند مثل سقراطميآمدند و از فضالى اسرائيل تحصيل ک
ّکه بسوريه آمد و تعليم وحدانيت و بقاى ارواحرا بعد از ممات از ّ  
  بنى اسرائيل گرفت و بيونان مراجعت نمود و تأسيس اين تعليم را
  کرد بعد اهالى يونان مخالفت کردند و حکم بقتلش دادند و در

  ّالحال شخصى که زبانش ک. ّمجلس حکم حاضر کردند و سمش دادند 
  بود و در خانۀ فرعون بزرگ شده بود و در بين خلق شهرت بقتل

  
  ١٢ص 

  ّيافت و مدتى مديده از خوف متوارى شد و چوپانى نمود چنين
  شخصى بيايد و چنين امر عظيم در عالم تأسيس فرمايد که اعظم

   اين بديهى است که خارق .ّفيلسوف عالم بهزار يک آن موفق نشود
  ّه در زبانش لکنت باشد البته يک صحبت عادىالعاده است انسانيک

  ّهيهّاتى کند اين شخص را اگر قوۀ النتواند تا چه رسد که چنين تأسيس
ّتأييد نمينمود ابدًا چنين موفقيت بر اين امر عظيم حاصل نمى    اينها کرد ّ

   ،فالسفۀ يونان، ّدالئلى نيست که کسى بتواند انکار کند حکماى مادى 
  ّکه شهير آفاق شدند با وجود اين هر يکى در فنىعظماى رومان 

  ًمثال جالينوس و بقراط در معالجات ارسطو. از فنون ماهر بودند 
ّدر نظريات و دالئل منطقيه افالطون در اخالق و الهيات معروف ّ ّ  

  بمهارت شدند چطور ميشود که شخص چوپانى تأسيس جميع اين
  ّد بقوۀ خارق العادهّ نيست که اين شخص مؤي اىشؤون نمايد شبهه

  مالحظه نمائيد که اسباب امتحان و افتتان از براى خلق فراهم. بوده 
  ميايد حضرت موسى در مقام دفع ظلم يک مشتى بآن شخص قبطى

  ّزد ميانۀ مردم بقتل شهرت يافت على الخصوص مقتول از ملت
  ّنبوت مبعوث شد با وجود اين بد نامىه حاکمه بود و فرار نمود بعد ب



ّچگونه بقوتى خارق العاده موفق بر تأسيسات عظيمه و مشروعات ّ  
  .جسيمه گشت 

  
  و - ٦                        

  حضرت مسيح                   
   .ّبعد حضرت مسيح آمد و گفت که من بروح القدس تولد يافتم
  اگر چه حال در نزد مسيحيان تصديق اين مسأله آسانست ولى

  ّو نص انجيلست که فريسيان ميگفتند آيا. بود آنوقت بسيار مشکل 
  اين پسر يوسف ناصرى نيست که ما او را ميشناسيم چگونه ميگويد

  
  ١٣ص 

  بارى اين شخصى که بظاهر در انظار جميع؟ که من از آسمان آمدم 
  ّحقير بود با وجود اين بقوتى قيام فرمود که شريعت هزار و پانصد

  اگر کسى ادنى تجاوز از آن شريعتساله را نسخ نمود و حال آنکه 
  و از اين گذشته. مينمود در خطر عظيم ميافتاد و محو و نابود ميشد 

ّدر عهد حضرت مسيح اخالق عموميه و احوال بنى اسرائيل بکلى ّ  
  ّ و فاسد شده بود و اسرائيل در کمال ذلت و اسارت و خوارىّمختل

  وزى ديگرافتاده بود يک روز اسير ايران و کلدان شدند و ر
  ّمحکوم دولت آشوريان روزى رعيت و تابع يونان گشتند و روزى

  ّاين شخص جوان يعنى حضرت مسيح بقوۀ. ديگر مطيع و ذليل رومان 
  ّخارق العاده شريعت عتيقۀ موسويه را نسخ فرمود و بتربيت اخالق
ّعموميه پرداخت دوباره از براى اسرائيل تأسيس عزت ابديه فرمود ّّ  

  تى منتشر کرد که اختصاص باسرائيل نداشت بلکه تأسيسو تعليما
ّسعادت کليه از براى هيأت اجتماعيۀ بشريه نمود  ّ ّ   ّاول حزبى که بر. ّ

  ّمحويتش قيام نمودند اسرائيل قوم و قبيلۀ خود مسيح بود و بظاهر
ّاو را مقهور نمودند و بذلت کبرى انداختند حتى تاج خار بر سرش ّ  

  ّو اين شخص در وقتيکه بظاهر در نهايت ذلت. زدند ّنهادند و بصالبه 
  بود اعالن کرد که اين آفتاب اشراق نمايد و اين نور بتابد و اين

  فيض من احاطه نمايد و جميع اعدا خاضع شوند و همين طور که
  گفت شد جميع ملوک عالم مقاومت او را نتوانستند بلکه اعالم جميع

  آيا اين. وج اعظم مرتفع گشت املوک سرنگون شد و علم آن مظلوم ب
  هيچ بقاعدۀ عقل بشر ممکن است ؟ ال و ا پس معلوم و واضح گشت



ّهيه مؤيدّ حقيقى  عالم انسانى و بقوتى الّکه آن شخص بزرگوار مربى    ّو موفق بود ّ
  

  ١٤ص 
  ز - ٧                           

  ّحضرت محمد                      
ّاما حضرت محم   د ، اهل اروپا و امريکا بعضى روايات از حضرتّ
  اند و حال آنکه راوى يا جاهل اند و صدق انگاشته رسول شنيده

  اند و همچنين بعضى ّبوده و يا مبغض و اکثر راويها قسيسها بوده
  ّاز جهلۀ اسالم روايتهاى بى اصل از حضرت محمد نقل کردند و

  سلمانان جاهل کثرتًمثال بعضى از م. بخيال خود مدح دانستند 
  ّزوجاترا مدار ممدوحيت دانسته و کرامت قرار داده زيرا اين

  اند و استناد ّنفوس جاهله تکثر زوجاترا از قبيل معجزات شمرده
  ً مثال شخص .ّمورخين اروپا اکثرش بر اقوال اين نفوس جاهله است

ّجاهلى در نزد قسيسى گفته که دليل بزرگوارى شدت شجاعت و ّ  
  ّت و يک شخص از اصحاب حضرت محمد در يک روز صدخونريزيس

  ّنفر را در ميدان حرب سر از تن جدا کرد آن قسيس گمان نمود که
  و حال آنکه اين صرف اوهام. ّفى الحقيقه برهان دين محمد قتل است 

  ّاست بلکه غزوات حضرت محمد جميع حرکت دفاعى بوده و برهان
ّ چه احبايش نهايت اذيت راّواضح آنکه سيزده سال در مکه چه خود و ّ  

  ّکشيدند و در اين مدت هدف تير جفا بودند بعضى اصحاب کشته
  گشتند و اموال بيغما رفت و سائرين ترک وطن مألوف نمودند و بديار
ّغربت فرار کردند و خود حضرترا بعد از نهايت اذيت مصمم بقتل ّ  
   .مودندّشدند لهذا نصف شب از مکه بيرون رفتند و بمدينه هجرت فر

  با وجود اين اعدا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدينه
  ندگىّو عشائر عرب در نهايت توحش و درنمودند و اين قبائل 

  ّبودند که برابره و متوحشين امريکا نزد اينها افالطون زمان بودند
  ّزيرا برابرۀ امريکا اوالدهاى خويش را زنده زير خاک نمينمودند اما

  
  ١٥ص 

  اينها دختران خويش را زنده زنده زير خاک ميکردند و ميگفتند که
  ً مثال اکثر .ّاين عمل منبعث از حميت است و بآن افتخار مينمودند

  ّمردان بزن خويش تهديد مينمودند که اگر دختر از تو متولد شود



ٓترا بقتل رسانم حتى الى االن قوم عرب از فرزند دختر استيحاش ّ  
   يک شخص هزار زن ميبرد اکثرشان بيش از ده زنو همچنين. کنند 

  در خانه داشتند و چون اين قبائل جنگ و پرخاش با يکديگر
  مينمودند هر قبيله که غلبه ميکرد اهل و اطفال قبيلۀ مغلوبه را اسير

  و چون. مينمود و آنها را کنيز و غالم دانسته خريد و فروش مينمودند 
  اوالد اين زنان بر سر مادرانشخصى فوت مينمود و ده زن داشت 

  يکديگر ميتاختند و چون يکى از اين اوالد عباى خويشرا بر سر زن
  پدر خود ميانداخت و فرياد مينمود که اين حالل منست فورًا بعد

  اين زن بيچاره اسير و کنيز پسر شوهر خويش ميشد و آنچه ميخواست
  رد و يا آنکهبزن پدر خود مينمود ميکشت ويا آنکه در چاهى حبس ميک

  هر روز ضرب و شتم و زجر ميکرد تا بتدريج آن زن هالک ميشد بحسب
  و حقد و حسد و بغض و عداوت ميان. ظاهر و قانون عرب مختار بود 

  زنان يک شوهر و اوالد آنها واضح و معلومست و مستغنى از بيان
  است ديگر مالحظه کنيد که از براى آن زنان مظلوم چه حالت و

  و ازين گذشته معيشت قبائل عرب از نهب و غارت. ود زندگانى ب
  ّيکديگر بود بقسمى که اين قبائل متصل با يکديگر حرب و جدال
  مينمودند و همديگر را ميکشتند و اموال يکديگر را نهب و غارت
   .ميکردند و زنان و کودکانرا اسير مينمودند و ببيگانگان ميفروختند

  ان و پسران اميرى در نهايتچه بسيار واقع که جمعى از دختر
  ّناز و نعمت روز را شب نمودند ولى شامرا در نهايت ذلت و حقارت

  و اسارت صبح کردند ديروز امير بودند و امروز اسير ديروز بانو
  ّ حضرت محمد در ميان اين قبائل مبعوث.بودند و امروز کنيز 

  
  ١٦ص 

  کشيد بعدشد و سيزده سال بالئى نماند که از دست اين قبائل ن
  از سيزده سال خارج شد و هجرت کرد ولى اين قوم دست برنداشتند
  ّجمع شدند و لشکر کشيدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از

  در چنين موقعى حضرت. رجال و نساء و اطفال محو و نابود نمايند 
   .ّمحمد مجبور بر حرب با چنين قبائلى گشت اين است حقيقت حال

  م و حمايت نخواهيم ولى انصاف ميدهيم و بانصافّما تعصب نداري
   شما بانصاف مالحظه کنيد اگر حضرت مسيح در چنين موقعى .ميميگوئ

   و سيزده سال با جميعّ متوحشهبود در بين چنين قبائل طاغيۀ



ّحواريين تحمل هر جفائى از آنها ميفرمود و صبر ميکرد و نهايت ّ  
  بان مينمود و قبائل طاغيهاز وطن مألوف از ظلم آنان هجرت ببيا

  و بر قتل عموم رجال و نهب. باز دست بر نداشته تعاقب ميکردند 
  اموال و اسيرى نساء و اطفال ميپرداختند آيا حضرت مسيح در

  اين اگر بر نفس حضرت؟ مقابل آنان چه نوع سلوک ميکردند 
  وارد عفو و سماح مينمودند و اين عمل عفو ، بسيار مقبول و محمود

   اگر مالحظه ميکرد که ظالم قاتل خونخوار جمعى از مظلومانراولى
  ّقتل و غارت و اذيت خواهد کرد و نساء و اطفال را اسير

  ّخواهد نمود البته آن مظلومانرا حمايت و ظالمانرا ممانعت ميفرمود ، پس
  ّاعتراض بر حضرت محمد چيست ؟ اينست که چرا با اصحاب و نساء

  ل طاغيه نگشت ؟ و ازين گذشته اين قبائلراو اطفال تسليم اين قبائ
  از خلق و خوى خونخوارى خالص کردن عين موهبت است و

  مثلش اينست که شخصى. زجر و منع اين نفوس محض عنايت است 
ّقدح سمى در دست دارد و نوشيدن خواهد يار مهربان آن قدح را َ َ  
  عىبشکند و خورنده را زجر نمايد و اگر حضرت مسيح در چنين موق
  ّبودند البته رجال و نساء و اطفال را از دست اين گرگان خونخوار

  ّحضرت محمد با نصارى محاربه ننمود بلکه. ّبقوۀ قاهره نجات ميدادند 
  

  ١٧ص 
ّاز نصارى بسيار رعايت کرد و کمال حريت بايشان داد در نجران ّ  

  ّ از مسيحى بودند و حضرت محمد گفت هر کس بحقوق اينها اىطائفه
  ّعدى کند من خصم او هستم و در نزد خدا بر او اقامۀ دعوى کنمت

  اوامرى که نوشته است در آن صريحًا مرقوم که جان و مال و ناموس
  اگر چنانچه زوج مسلمان. نصارى و يهود در تحت حمايت خداست 

  باشد و زوجه مسيحى زوج نبايد زوجه را از رفتن کليسا منع کند
  حجاب نمايد و اگر چنانچه فوت شود بايدو نبايد او را مجبور بر 

  ّاو را تسليم قسيس کند و اگر چنانچه مسيحيان بخواهند کليسا سازند
  ِاسالم بايد آنها را اعانت کند و ديگر اينکه در وقت حرب حکومت
  اسالم با دشمنان اسالم بايد نصارى را از تکليف جنگ معاف بدارد

  معاونت اسالم کنند زيرامگر بدلخواهى خود آرزوى جنگ نمايند و 
  ّدر تحت حمايتند ولى در مقابل اين معافيت بايد يک چيز جزئى در

  ّ خالصه هفت امر نامۀ مفصل است از جمله صورت.هر سال بدهند 



   .ٓبعضى از آنها الى االن در قدس موجود است اينست حقيقت واقع
  اينرا من نميگويم فرمان خليفۀ ثانى در قدس در نزد باطريق

  ّولى بعد از مدتى.  در آن نيست  اىههرتودکس موجود است و ابدًا شبا
  ّدر ميان ملت اسالم و نصارى حقد و حسد حاصل شد هر دو طرف

  ماعداى اين حقيقت حال آنچه مسلمانان و نصارى و. تجاوز نمودند 
  ّ آن اقوال يا تعصبأويند روايت و حکايت محض است منشغيره گ

  ً مثال اسالم ّاز شدت عداوت صادر شدهو جهالت است و يا آنکه 
ّگويند که شق القمر کرد و قمر بر کوه مکه افتاد خيال ميکنند که قمر ّ  
  ّجسم صغيريست که حضرت محمد او را دو پاره کرد يک پاره بر اين
  ّکوه انداخت و پارۀ ديگر بر آن کوه اين روايت محض تعصب است

ّ و مذمت ميکنند کل مبالغهّو همچنين رواياتى که قسيسها مينمايند ّ  
  ّمختصر اينست که حضرت محمد در صحراى حجاز. و اکثر بى اساس است 

  
  ١٨ص 

  در جزيرة العرب ظاهر شد بيابانى بى زرع و بى اشجار بلکه ريگ زار
ّو بکلى از عمار بيزار و بعضى مواقع مثل مکه و مدينه در نهايت ّ  

  ابانى از علوم و معارفگرمى اهالى باديه نشين اخالق و اطوار بي
ّبکلى عارى حتى خود حضرت محمد امى بود و قرآنرا روى کتف ّ ّ ّ  

  گوسفند مينوشتند و يا برگ خرما از اين نمونه بفهميد که چه اوضاعى
  ّاول اعتراضى که بر اينها کرد. ّبود و محمد ميان اينها مبعوث شد 

  سى ايمان چرا تورات و انجيل را قبول نداريد و بعيسى و مو گفت
  ِاين حرف بر اينها بسيار گران آمد بجهت آنکه گفتند حال؟ نياورديد 

  آباء و اجداد ما که بتورات و انجيل مؤمن نبودند چگونه بود
  جواب داد که آنان گمراه بودند شما بايد از نفوسى که بتورات و
   .ّانجيل مؤمن نبودند تبرى جوئيد و لو اينکه آباء و اجداد باشند

  ّ شخصى امى کتاب آوردّن اقليمى بين چنين قبائل متوحشهدر چني
ّکه آن کتاب بيان صفات الهيه و کماالت الهيه و نبوت انبيا و ّ ّ  

  ّه و بيان بعضى از علوم و بعضى از مسائل علميه درّشرائع الهي
  از جمله ميدانيد که قبل از راصد. نهايت فصاحت و بالغت است 
  ن وسطى تا قرن خامس عشر ميالدشهير اخير در قرون اولى و قرو

ّجميع رياضيون عالم متفق بر مرکزيت ارض و حرکت شمس بودند ّ ّ  
   رأى جديد است که کشف حرکت ارضأو اين راصد اخير مبد



  ّو سکون شمس نموده تا زمان او جميع رياضيون و فالسفۀ عالم بر
   مخالف رأى بطلميوس اىوس ذاهب بودند و هر کس کلمهيقواعد بطلم

  بلى فيثاغورث و همچنين افالطونرا در. يگفت او را تجهيل ميکردند م
ّآخر ايام تصور آنکه حرکت سنوى شمس در منطقة البروج از شمس ّ  

  ّولى اين رأى بکلى، نيست بلکه از حرکت ارض حول شمس است 
ّفراموش شد و رأى بطلميوس مسلم در نزد جميع رياضيون گشت ّ.   

  ّقواعد بطلميوسيه آياتى نازل از آنجملهّاما در قرآن مخالف رأى و 
  

  ١٩ص 
َلشمس تجرى لمستقر لها َو ا( ن آيۀ قرآ َ ُ َ َُ  َِ ْ ْ ِْ  (ثبوت شمس است و حرکت  

ٍو کل فى فلک(  آيۀ ديگر محورى آن و همچنين در َِ َ ُ َ يسبحون َ ُ َ   حرکت) َْ
  بعد از اينکه قرآن انتشار. ّشمس و قمر و ارض و سائر نجوم مصرح 

  ّت جميع رياضيون استهزاء نمودند و اين رأى را حمل بر جهلياف
ّکردند حتى علماى اسالم چون آياترا مخالف قواعد بطلميوسيه ّ  

ّديدند مجبور بر تأويل گشتند زيرا قواعد بطلميوسيه مسلم بود و صريح ّ  
  تا در عصر خامس عشر ميالد که قريب. قرآن مخالف اين قواعد 

  رياضى شهير رصد جديد نمود و آالتّنهصد سال بعد از محمد 
  ّتلسکوپ پيدا شد و اکتشافات مهمه حاصل گشت و حرکت ارض

  و سکون شمس ثابت شد و همچنين حرکت محورى شمس مکشوف
  گشت و معلوم گرديد که صريح آيات قرآن مطابق واقعست و

  ّ مختصر اينکه جم غفيرى از امم.قواعد بطلميوس اوهامات محض 
ّيصد سال در ظل شريعت محمديه تربيت و درّشرقيه هزار و س ّ ّ  

  ّقرون وسطى که اهالى اروپا در نهايت درجۀ توحش بودند قوم عرب
ّدر علوم و صنايع و رياضيات و مدنيت و سياست و سائر فنون ّ  

ّمحرک و مربى قبائل بادية العرب و. ّبر سائر ملل عالم تفوق داشتند  ّ  
ّمؤسس مدنيت کماالت انسانيه در م ّ   يان آن طوائف مختلفه يکّ

ّشخص امى يعنى حضرت محمد بود  ّآيا اين شخص محترم مربى کل بود. ّ ّ  
  .يا نه ؟ انصاف الزم است 

  
  ح - ٨                         

   باب ،حضرت اعلى                  
ّاما حضرت اعلى روحى له الفدا در سن جوانى يعنى بيست و پنج ّ  



  و در ميان. ه بود که قيام بر امر فرمودند سال از عمر مبارک گذشت
   اى است که ابدًا حضرت در هيچ مدرسهّطائفۀ شيعيان عمومًا مسلم

  
  ٢٠ص 

  تحصيل نفرمودند و نزد کسى اکتساب علوم نکردند و جميع اهل
  ًبا وجود اين بمنتهاى فضل بغتة در ميان خلق. شيراز گواهى ميدهند 

   .د جميع علماى ايرانرا عاجز فرمودندظاهر شدند و با آنکه تاجر بودن
  ّبنفس فريد بر امرى قيام فرمودند که تصور نتوان زيرا ايرانيان

ّبتعصب دينى مشهور آفاقند اين ذات محترم بقوتى قيام نمود که ّ  
  زلزله بر ارکان شرايع و آداب و احوال و اخالق و رسوم ايران

  وجود اينکه ارکان با  .انداخت و تمهيد شريعت و دين و آئين نمود
ّدولت و عموم ملت و رؤساء دين کل بر محويت و اعدام او قيام ّ ّ  

  چه بسيار از علما و. نمود منفردًا قيام فرمود و ايرانرا بحرکت آورد 
  ّرؤسا و اهالى که در کمال مسرت و شادمانى جان در راهش دادند

  ساىّو حکومت و ملت و علماى دين و رؤ. و بميدان شهادت شتافتند 
  عظيم خواستند که سراجش را خاموش نمايند نتوانستند عاقبت قمرش

  طالع شد و نجمش بازغ گشت و اساسش متين شد و مطلعش نور
  ّرا بتربيت الهيه پرورش داد و در افکار و ّجم غفيرى. مبين گشت 

  اخالق و اطوار و احوال ايرانيان تأثير عجيب نمود و جميع تابعين را
  و. ّشارت داد و آنانرا مستعد ايمان و ايقان کرد بظهور شمس بهاء ب

  ظهور چنين آثار عجيبه و مشروعات عظيمه و تأثير در عقول و افکار
ّعموميه و وضع اساس ترقى و تمهيد مقدمات نجاح و فالح از جوانى ّ ّ  

ّتاجر اعظم دليلست که اين شخص مربى کلى بوده شخص منصف ابدًا ّ  
  .ّتوقف در تصديق نمينمايد 

  
  ط - ٩                           

                     حضرت بهاءا  
  در زمانى که ممالک ايران در چنين ظلمت و نادانى، ّاما جمال مبارک 

  ّمستغرق و در نهايت تعصب جاهالنه مستهلک و تفصيل اخالق
  

  ٢١ص 
ًو اطوار و افکار ايرانيانرا در قرون اخيره در تواريخ اروپا مفصال ّ  



   از اىلزوم ندارد مختصر اينست که بدرجهايد تکرار  ّالبته خوانده
ّانحطاط رسيده بود که جميع سياحان اجنبى تأسف ميخوردند که اين ّ  
  ّمملکت در قرون اولى در نهايت درجۀ عظمت و مدنيت بود حال
  چنين ساقط و ويران گشته و از بنياد برافتاده و اهالى بدرجۀ همجى

  پدرشان. بارى جمال مبارک در چنين وقتى ظاهر شدند  ،اند  رسيده
  ّاز وزرا بود نه از علما و در نزد جميع اهالى ايران مسلم که در

   علمى نياموختند و با علما و فضال معاشرت ننمودند در بدايت اىمدرسه
  ّزندگانى در کمال خوشى و شادمانى ايامى بسر بردند و مؤانس و

  ّبمجرد اينکه. ن بودند نه از اهل معارف مجالسشان از بزرگان ايرا
  ّباب اظهار امر کردند فرمودند که اين شخص بزرگوار سيد ابرار است
  و بر جميع ايمان و ايقان الزم و بر نصرت حضرت باب قيام فرمودند

ّو ادله و براهين قاطعه بر حقيت حضرت باب اقامه مينمودند  ّ   و. ّ
ّبا وجود آنکه علماى ملت دولت علي   ّۀ ايرانرا مجبور بر نهايت تعرضّ

  ّو اهتمام نمودند و جميع علما فتوى بر قتل و غارت و اذيت و قلع و قمع
ّدادند و در جميع ممالک بکشتن و آتش زدن و غارت حتى اذيت ّ  

   مع ذلک حضرت بهاءا در کمال استقامت ،نساء و اطفال پرداختند
  ند ابدًا يک ساعتو متانت باعالء کلمۀ حضرت باب قيام داشت

  پنهان نشدند واضحًا مشهودًا در بين اعداء مشهور بودند و باقامۀ
ّادله و براهين مشغول و باعالء کلمة ا معروف و بکرات و مرات ّ ّ  

   در معرض فدا بودند و اى شديده خوردند و در هر دقيقهصدمات
  هظۀدر زير زنجير افتادند و در زير زمين مسجون گشتند و اموال با

  ّموروثه کل بتاالن و تاراج رفت و از مملکتى بمملکتى چهار مرتبه
   با وجود اين .سرگون شدند و نهايت در سجن اعظم قرار يافتند

  دائمًا ندا بلند بود و صيت امرا مشتهر و بفضل و علم و کماالتى
  

  ٢٢ص 
  ّظاهر شدند که سبب حيرانى کل اهل ايران شد بقسمى که در

  ّر بغداد و در اسالمبول و روميلى و در عکا هر نفسى ازطهران و د
   و چه مبغض که بحضور حاضر شدّاهل علم و معارف چه محب

ّهر سؤالى که نمود جواب شافى کافى شنيد و کل مقر و معترف بر آن ّ  
   و .بودند که اين شخص در جميع کماالت فريد و وحيد آفاق است

  رک علماى اسالم و يهود ودر بغداد بسيار واقع که در مجلس مبا



  مسيحى و ارباب معارف اروپا حاضر و هر يک سؤالى مينمود و
  شنيدند و مقنع با وجود اختالف مشارب جميع جواب کافى شافى مى

  ّ حتى علماى ايران که در کربال و نجف بودند شخص .مى گشتند
  ودّعالمى را انتخاب کردند و توکيل نمودند و اسم آن شخص مال حسن عمو ب

   .آمد بحضور مبارک بعضى سؤاالت از طرف علما کرد جواب فرمودند
  ّو بعد عرض کرد که علما در علم و فضل حضرت مقر و معترفند

  ّو مسلم عمومست که در جميع علوم نظير و مثيلى ندارد و اين هم
ّمسلم است که تدرس و تحصيل نکرده   اند و لکن علما ميگويند که ّ

ّ و بسبب علم و فضل اقرار و اعتراف بحقيتشانما باين قناعت ننمائيم ّ  
   بجهت قناعت و اطمينان اىيم لهذا خواهش داريم که يک معجزهنکن

  ّ جمال مبارک فرمودند هر چند حق ندارند زيرا .قلب ظاهر فرمايند
ّحق بايد خلق را امتحان نمايد نه خلق حق را ولى حال اين قول ّ  

  ه تياتر نيست که هر ساعت يکّمرغوب و مقبول اما امرا دستگا
بازى در بياورند و هر روزى يکى چيزى بطلبد در اين صورت امرا  

   را اىّما بنشينند و باالتفاق يک معجزهبازيچۀ صبيان شود ولى عل
   اىبظهور اين معجزه از براى ما شبههانتخاب کنند و بنويسند که 

ّنميماند و کل اقرار و اعتراف بر حقيت اين ام ّ   ورقه را ر مينمائيم و آنّ
  مهر کنند و بياور و اينرا ميزان قرار دهند اگر ظاهر شد از براى

   آن شخص عالم .شما شبهه نماند و اگر ظاهر نشد بطالن ما ثابت گردد
  

  ٢٣ص 
  برخاست و زانوى مبارک را بوسيد و حال آنکه مؤمن نبود و رفت

   حضرات .غ نمودو حضرات علما را جمع کرد و پيغام مبارکرا تبلي
  ّمشورت کردند و گفتند اين شخص سحار است شايد سحرى بنمايد آنوقت

  از براى ما حرفى نميماند و جسارت نکردند ولى آن شخص در اکثر
  محافل ذکر نمود و از کربال رفت بکرمانشاه و طهران و تفصيل را

   مقصود اينست که .بجميع گفت و خوف و عدم اقدام علما را ذکر نمود
  ميع معارضين شرق معترف بر عظمت و بزرگوارى و علم و فضلج

  بهاءاه را ب جمال مبارک بودند و با وجود عداوت جمال مبارک
ًبارى اين نير اعظم بغتة در افق ايران طالع. شهير تعبير مينمودند  ّ  

   چه از علما چه از که جميع اهالى ايران چه از وزراشد در حالتى
  مت در کمال عداوت برخاستند و اعالن کردنداهالى جميعًا بمقاو



  ّکه اين شخص ميخواهد دين و شريعت و ملت و سلطنت ما را محو
   ولى جمال مبارک فردًا .ّو نابود نمايد چنانچه در حق مسيح گفتند

   فتور حاصل نشد نهايت اىّودند و ابدًا ذرهّوحيدًا مقاومت کل فرم
  راحت نيابد پس بايدگفتند تا اين شخص در ايرانست آسايش و 

   پس بر جمال مبارک سخت .اينرا اخراج کرد تا ايران آرام بگيرد
  گرفتند تا از ايران اذن خروج طلبند بگمان اينکه باين سبب سراج

  امر مبارک خاموش ميشود ولى بالعکس نتيجه بخشيد امر بلندتر شد
  و شعله افزونتر گشت در ايران وحده منتشر بود اين سبب شد که

  بعد گفتند که عراق عرب نزديک.  سائر بالد منتشر گشت در
  ايرانست بايد اين شخص را بممالک بعيده فرستاد اين بود که حکومت

   .را از عراق باسالمبول فرستادند ايران کوشيد تا آنکه جمال مبارک
  باز مالحظه کردند که ابدًا فتورى حاصل نشد گفتند اسالمبول

  ملل مختلفه است و ايرانيان بسيار لهذاّمحل عبور و مرور اقوام و 
  را بروميلى فرستادند ولى شعله پر زورتر ايرانيان کوشيدند تا جمال مبارک

  
  ٢٤ص 

  ّ عاقبت ايرانيان گفتند اين محالت هيچ يک .شد امر بلندتر گرديد
ّموقع اهانت نبود بايد بمحلى فرستاد که توهين واقع گردد و محل ّ  

  هل و اصحاب بنهايت درجۀ بال مبتلىّزحمت و اذيت باشد و ا
  ّگردند پس سجن عکا را انتخاب نمودند که حبسخانۀ عصاة و قاتلها

   در زمرۀ اين نفوس داخلهّها و قطاع طريق است و فى الحقيقو سارق
ّاما قدرت الهيه ظاهر شد و اعالء کلمه گرديد و عظمت. کردند  ّ  

  را ين اهانتى ايرانبهاءا مشهود شد که در چنين سجنى در چن
  ّاز برزخى ببرزخى ديگر نقل نمود جميع اعدا را مقهور کرد و بر کل

  اش سرايت ّثابت کرد که مقاومت اين امر نتوانند و تعاليم مقدسه
  بارى در جميع واليات. در جميع آفاق نمود و امرش ثابت گشت 

  تندايران اعدا بکمال بغضاء قيام نمودند بستند و کشتند زدند و سوخ
   اىداختند و در قلع و قمع بهر وسيلهو بنيان هزار خانمانرا از بنياد بران

  با وجود اين در سجن قاتلها. را خاموش کنند  ّتشبث کردند که امرش
  را بلند کرد و تعاليمش را منتشر فرمود ّو قطاع طريق و سارقها امرش

   کرد وّ بودند متنبه نمود و موقناءّرا که در اشد بغض اکثر نفوسو 
  کارى کرد که نفس حکومت ايران بيدار شد و از آنچه بواسطۀ علماء



  و چون جمال مبارک باين سجن در ارضد.  واقع پشيمان گشت وءس
  ّمقدس رسيدند دانايان بيدار شدند که بشاراتى که خدا در دو سه
  هزار سال پيش از لسان انبيا داده بود ظاهر شد و خداوند بوعده

  ّببعضى انبيا وحى فرموده و بشارت بارض مقدسوفا نمود زيرا 
  ها وفا ّداده که رب الجنود در تو ظاهر خواهد شد جميع اين وعده

  ّو اگر چنانچه تعرض اعدا نبود و اين نفى و تبعيد واقع نميگشت. شد 
  عقل باور نميکرد که جمال مبارک از ايران هجرت نمايند و در اين

  ود اعدا اين بود که اين سجنمقص. ّارض مقدس خيمه برافرازند 
  ّسبب شود و بکلى امر مبارک محو و نابود گردد و حال آنکه سجن

  
  ٢٥ص 

  مبارک تأييد اعظم شد و سبب ترويج گشت صيت الهى بشرق و
  ُ سبحان .ّغرب رسيد و اشعۀ شمس حقيقت بجميع آفاق درخشيد

  بودا با وجود آنکه مسجون بودند ولى در جبل کرمل خيمه بلند 
  و در نهايت عظمت حرکت ميفرمودند و هر کس از آشنا و بيگانه

  و بمحض ورود. ّبحضور مشرف ميشد ميگفت اين امير است نه اسير 
  سجن خطابى بناپليون مرقوم فرمودند و بواسطۀ سفير فرانسه ارسال
  شد مضمون اينکه سؤال نمائيد جرم ما چه بود که سبب اين سجن

  واب نداد بعد توقيعى ثانى صادر شد و آنو زندان گشت ناپليون ج
  مختصر خطاب اينکه اى ناپليون چون استماع. در سورۀ هيکل داخل 

  ّندا ننمودى و جواب ندادى عنقريب سلطنتت بباد رود و بکلى خراب
  ّبا پوسته ارسال شد و باطالع) ١(آن توقيع بواسطۀ قيصر کتفاکو . گردى 

  يع اطراف ايران رفت زيراجميع مهاجرين صورت اين خطاب بجم
  ّکتاب هيکل در آن ايام بجميع ايران نشر شد و اين خطاب از جملۀ
  مندرجات کتاب هيکل است اين در سنۀ هزار و هشتصد و شصت

  و نه ميالدى بود و چون اين سورۀ هيکل در جميع ايران و
  ّهندوستان منتشر شد در دست جميع احباب افتاد و کل منتظر نتايج

   اندک زمانى نگذشت سنۀ هزار و هشتصد و .طاب بودنداين خ
   .هفتاد ميالدى شد و آتش حرب ميان آلمان و فرانسه برافروخت

  با وجود آنکه ابدًا کسى گمان غلبۀ آلمان نميکرد ناپليون شکست
ّفاحش خورد و تسليم دشمن گشت و عزتش بذلت کبرى مبدل ّ ّ  

   شد از جمله توقيعى بجهتو همچنين الواح بسائر ملوک فرستاده. شد 



  ّاعليحضرت ناصرالدين شاه فرستاده شد و در آن توقيع ميفرمايد
  ّمن را احضار کن و جميع علما را حاضر نما و طلب حجت و برهان کن

 ___________________________________________________  
  جمال مبارک  پسر قنسول فرانسه بود و  ) Cesar Ketfakon قيصر کتفاکو (١) 

ٔجل ذکره اال   .عظم با او آشنائى و مرابطه داشت ّ
  

  ٢٦ص 
ّتا حقيت و بطالن ظاهر شود   ّ اعليحضرت ناصرالدين شاه توقيع .ّ

  را نزد علما فرستاد و تکليف اين کار کرد ولى علما جسارت مبارک
  ننمودند پس جواب توقيع را از هفت نفر مشاهير علما خواست بعد

  را اعاده نمودند که اين شخص معارض دينست بارکّاز مدتى توقيع م
  ّاعليحضرت پادشاه ايران بسيار متغير شدند که. و دشمن پادشاه 

ّاين مسأله حجت و برهانست و حقيت و ب   ّن چه تعلق بدشمنىطالّّ
  حکومت دارد افسوس که ما احترام اين علما را چقدر منظور نموديم

  چه که در الواح ملوک مرقومبارى آن. و از جواب اين خطاب عاجزند 
  جميع بوقوع پيوست بايد از تاريخ سبعين مسيحى گرفت تطبيق
  بوقوعات کرد جميع ظاهر شده است و قليلى مانده که من بعد

  و همچنين طوائف خارجه و ملل غير مؤمن نسبت. بايد ظاهر شود 
  بجمال مبارک امور عظيمه نسبت ميدادند و بعضى معتقد بواليت

ّک بودند حتى بعضيها رسائلى نوشتند من جمله سيدجمال مبار ّ  
  ّداودى از علماى اهل سنت در بغداد رسالۀ مختصرى نوشته بود

  و در آن بمناسبتى چند خارق العاده از جمال مبارک روايت مينمود
ّو الى االن در شرق در جميع جهات کسانى هستند که بمظهريت ٓ  

  يت دارند و معجزاتّجمال مبارک مؤمن نيستند اما اعتقاد وال
  مختصر اينست که چه از موافق وچه از مخالف نفسى. روايت کنند 

ّبساحت اقدس مشرف نشد که مقر و معترف بر بزرگوارى جمال ّ  
  مبارک نگشت نهايت اينست که ايمان نياورد ولى بر بزرگوارى

  ّجمال مبارک شهادت داد بمحضى که در ساحت اقدس مشرف ميشد
  ک چنان تأثير مينمود که اکثر حرف نميتوانستندمالقات جمال مبار

  چه بسيار واقع که نفوس پر عداوتى از دشمنان پيش خود. بزنند 
  ّمصمم ميشد و قرار ميداد که چون بحضور رسم چنين گويم و

  چنان مجادله و محاججه نمايم ولى چون بساحت اقدس ميرسيد مات



  
  ٢٧ص 
   جمال مبارک لسان  نداشت اىّتحير ميشد و جز صمت و سکوت چارهو م

ّعرب نخواندند و معلم و مدرسى نداشتند و در مکتبى وارد نشدند ّ  
  ّولى فصاحت و بالغت بيان مبارک در زبان عرب و الواح عربى
ّالعبارة محير عقول فصحا و بلغاى عرب بود و کل مقر و معترفند که ّّ  

   هيچ يکّو چون در نصوص تورات دقت نمائيم. مثل و مانندى ندارد 
   که بخواهيد اىّير نفرمود که هر معجزهّاز مظاهر الهيه اقوام منکره را مخ

  من حاضرم و هر ميزانى که قرار دهيد من موافقت نمايم و در توقيع
  ّاند که علما را جمع کن  و من را بطلب تا حجت شاه واضحًا فرموده
  انندپنجاه سال جمال مبارک در مقابل اعدا م. و برهان ثابت شود 

ّجبل ايستاده و کل محويت جمال مبارک   را ميخواستند و جميع مهاجم ّ
  ّبودند و هزار مرتبه قصد صلب و اعدام نمودند و در اين مدت

  ٓپنجاه سال در نهايت خطر بودند و ايرانى که الى االن باين درجۀ
ّهمجيت و ويرانى است جميع عقال از داخل و خارج که مطلع بر ّ  

ّتفق بر آنند که ترقى و تمدن و عمران ايران منوطحقائق احوالند م ّ ّ  
  حضرت مسيح. بتعميم تعاليم و ترويج مبادى اين شخص بزرگوار است 

  در زمان مبارکش فى الحقيقه يازده نفر تربيت فرمود و اعظم آن
  اشخاص پطرس بود مع ذلک چون بامتحان افتاد سه مرتبه حضرت

  د امر حضرت چگونه نفوذ دربا وجود اين بع. مسيح را انکار نمود 
   حال جمال مبارک هزاران نفوس تربيت فرمود ارکان عالم نمود

  وج اعلى رساندند و درابهى بکه در زير شمشير نعرۀ يا بهاء اال
  آتش امتحان مانند ذهب رخ برافروختند ديگر مالحظه نمائيد

   بارى حال انصاف بايد داد که اين .که من بعد چه خواهد شد
  ّزرگوار چگونه مربى عالم انسان بود و چه آثار باهره از اوشخص ب

  .ّ از او در عالم وجود تحقق يافت ّظاهر شد و چه قدرت و قوتى
  

  ٢٨ص 
  ى  - ١٠                                 

ّاستدالالت نقليه از کتب مقدسه و سه فصل از دانيال   ّ  
  .اريم سفره قدرى از برهان صحبت بدامروز در سر اين 

  ّاگر در ايام ظهور نور مبين باين بقعۀ مبارکه آمده بوديد و در پيشگاه



  حضور حاضر ميشديد و مشاهدۀ آن جمال نورانى مينموديد مالحظه
   .ميکرديد که آن بيان و آن جمال احتياج بهيچ برهان ديگر ندارد
ّبسيار از نفوس بمجرد تشرف بحضور موقن و مؤمن شدند ديگر ّ  

  ّيچ برهانى نگشتند حتى نفوسى که در نهايت بغض و انکارمحتاج به
  بودند بمحض مالقات شهادت بر بزرگوارى جمال مبارک ميدادند
ّو ميگفتند اين شخص جليل است اما حيف که اين ادعا را دارد ّ  

  بارى حال که آن نور. ّو ماعداى اين ادعا آنچه ميگفت مقبول بود 
  هين هستند لهذا مشغول ببراهينّحقيقت افول فرمود کل محتاج ببرا

  ّعقليه بوديم يک برهان عقلى ديگر گوئيم و اهل انصافرا همين برهان
  و آن اينست که اين شخص. کفايتست که هيچ کس نميتواند انکار کند 

  جليل در سجن اعظم امرشرا بلند کرد و نورش باهر شد و صيتش
   الىجهانگير گشت و آوازۀ بزرگواريش بشرق و غرب رسيد و

  يومنا هذا چنين امرى در عالم وجود واقع نشده اگر انصاف باشد
  ّو اال بعضى از نفوس هستند که اگر جميع براهين عالمرا بشنوند

ّمثال بکمال قوت دول و ملل مقاومت او را نتوانستند. انصاف ندهند  ً  
  بکنند بلکه فردًا وحيدًا مسجونًا مظلومًا آنچه خواست مجرى داشت

  را ذکر نکنم شايد سامع گويد اين روايتست  جمال مبارکمن معجزات
  ّو محتمل الصدق و الکذب مثل اينکه در انجيل روايات معجزات

ّمسيح از حواريين است نه ديگران اما يهود منکر آن    ولى اگر من. ّ
  بخواهم که ذکر خوارق عادات از جمال مبارک کنم بسيار است و در

  
  ٢٩ص 

ّشرق مسلم حتى در نزد    ولى اين روايات .ّ بعضى اغيار نيز مسلم استّ
ّحجت و برهان قاطع از براى کل نشود شايد سامع گويد بلکه اين ّ  

  مطابق واقع نيست زيرا طوائف سائره نيز روايات معجزات از
ّمثال امت براهمه از براى برهما روايت معجزات. مقتداهاى خود کنند  ً  

   اينها صدق است اگر روايتکنند از کجا فهميم که آنها کذب است و
  لهذا اين روايات. است آن هم روايتست اگر تواتر است آن هم تواتر است 

  برهان مقنع نيست بلى برهانست از براى شخص حاضرى که بود و
  آن هم نيز شايد که شبهه کند که آن معجزه نبود بلکه سحر بود از بعضى

   مقصود اينست بارى .ّسحارها نيز وقوعات عجيبه روايت شده است
  ّکه بسيار امور عجيبه از جمال مبارک ظاهر شد اما ما روايت



ّنميکنيم زيرا بجهت کل من على االرض حجت و برهان نميشود بلکه ّ  
  اند نيز برهان قاطع نشود گمان نمايند از براى آنانکه مشاهده نموده

  که سحر است و همچنين اکثر معجزات که از انبيا ذکر شده است معانى
  ًمثال در شهادت حضرت مسيح در انجيل مذکور است که. ارد د

  ّظلمت احاطه کرد و زلزله شد و حجاب هيکل منشق گشت و اموات
  ّاگر اين بظاهر بود واقعۀ عظيمى است البته در. از قبور برخاستند 

ًتاريخ ايام درج ميشد و سبب اضطراب قلوب ميشد و اقال حضرت ّ ّ  
  زول ميدادند و يا آنکه فرار ميکردندمسيح را سپاهيان از صليب ن

  پس معلوم است که مقصد. و اين وقايع در هيچ تاريخى مذکور نه 
  ظاهر عبارت نيست بلکه معنى دارد و ما مقصدمان انکار کردن

  نيست فقط مراد اينست که اين روايات برهان قاطع نميشود و معنى
   رجوع لهذا ما امروز در سر سفره .دارد مقصد همين قدر است

ّببيانات باستدالالت نقليه از کتب مقدسه نمائيم و تا بحال آنچه ذکر ّ  
  ّ و چون اين مقام تحرى حقيقت است و جستجوى .ّشد دالئل عقليه بود

  واقع مقاميست که تشنۀ جانسوخته آرزوى آب حيات نمايد و ماهى
  

  ٣٠ص 
  مضطرب بدريا رسد مريض طبيب حقيقى جويد و بشفاى الهى

  ّد قافلۀ گمگشته براه حق پى برد و کشتى سرگشته و حيرانفائز شو
   .ّبساحل نجات رسد لهذا بايد طالب متصف بچند صفات باشد
ّاوال که بايد منصف باشد و منقطع از ما سوى ا و قلبش بکلى ً ّ  

  ّفق اعلى توجه کند و از اسيرى نفس و هوى نجات يابد زيرااب
  ّته تحمل هر بالئى الزمست و بايدو از اين گذش. اينها همه مانعست 

  ّدر نهايت تنزيه و تقديس باشد و از حب و بغض جميع ملل عالم
  ّبگذرد چه که يحتمل حبش بجهتى مانع از تحقيق جهت ديگر شود

  اين مقام. و همچنين بغض بجهتى شايد مانع از کشف حقيقت آن شود 
  قام نيايدطلبست طالب بايد باين اخالق و اطوار باشد و تا باين م

  جميع ملل.  بر سر مطلب رويم .ممکن نيست که بشمس حقيقت پى برد 
  ّعالم منتظر دو ظهور هستند که اين دو ظهور بايد با هم باشد و کل

  ّيهود در تورات موعود برب الجنود و مسيح هستند. آنند ه موعود ب
  ّو در انجيل موعود برجوع مسيح و ايليا هستند و در شريعت محمدى

  ود بمهدى و مسيح هستند و همچنين زردشتيان و غيره اگر تفصيلموع



  ّ مقصد اينست که کل موعود بدو ظهورند که پى .دهيم بطول انجامد
  در پى واقع شود و اخبار نمودند که درين دو ظهور جهان جهان

  ديگر شود و عالم وجود تجديد گردد و امکان خلعت جديد پوشد
ّو عدل و حقانيت جهانرا احاط   ه کند و عداوت و بغضاء زائلّ

  شود و آنچه که سبب جدائى ميانۀ قبائل و طوائف و ملل است
ّاز ميان رود و آنچه که سبب اتحاد و اتفاق و يگانگى است بميان ّ  

   غافالن بيدار شوند کورها بينا گردند کرها شنوا شوند گنگها .آيد
  ّبدل بصلحها زنده شوند جنگ مه گويا گردند مريضها شفا يابند مرد

ّشود عداوت منقلب بمحبت گردد اسباب نزاع و جدال بکلى از ّ  
  ميان برخيزد و از براى بشر سعادت حقيقى حاصل شود ملک

  
  ٣١ص 

ّآيينۀ ملکوت شود ناسوت سرير الهوت گردد کل ملل ملت واحده ّ  
  ّشود و کل مذاهب مذهب واحد گردد جميع بشر يک خاندان شود و

  يع قطعات عالم حکم يک قطعه يابد و اوهاماتيک دودمان گردد و جم
ّجنسيه و وطنيه و شخصيه و لسانيه و سياسيه جميع محو و فانى شود کل ّ ّ ّ ّ ّ  

ّدر ظل رب الجنود بحيات ابديه فائز گردند ّ    حال بايد استدالل .ّ
  ّاز کتب مقدسه بر وقوع اين دو ظهور نمود و استنباط از اقوال

  ّهيم که استدالالت از کتب مقدسه نمائيمانبيا کرد زيرا حال ما ميخوا
  ّادلۀ معقوله در اثبات اين دو ظهور چند روز پيش در سر سفره

  ّخالصه در کتاب دانيال از تجديد عمارت بيت المقدس. اقامه گشت 
  ّتا يوم شهادت حضرت مسيح را بهفتاد هفته معين کرده که بشهادت

  اين خبر از. دد حضرت مسيح قربانى منتهى شود و مذبح خراب گر
  ظهور حضرت مسيح است و بدايت تاريخ اين هفتاد هفته تجديد و

  ّتعمير بيت المقدس است و در اين خصوص چهار فرمان از سه پادشاه
  ّاول از کورش است که در سنۀ. ّبتعمير بيت المقدس صادر شد 

   در فصلو اين در کتاب عزرا . يالد صادر شدقبل از م٥٣٦ 
  ّ فرمان ثانى بتجديد بناى بيت المقدس از داريوش. ّاول مذکور است

   قبل از ميالد صادر شده و اين در٥١٩فارس است که در تاريخ 
   فرمان ثالث از ارتحشستا در سنۀ سابع. مذکور است فصل ششم عزرا

   قبل از ميالد صادر شده و اين در فصل٤٥٧از حکومتش در تاريخ 
   قبل از٤٤٤از ارتحشستا در سنۀ  فرمان رابع .هفتم عزرا مذکور است 



  ّ اما مقصد حضرت دانيال امر. نحمياست مد صادر اين در فصل دوميال
   روز ميشود هر٤٩٠ هفتاد هفته . قبل از ميالد بود ٤٥٧ثالث است که 

  ّروزى بتصريح کتاب مقدس يک سالست در تورات ميفرمايد يوم
  ث که از فرمان ثال. سال شد ٤٩٠ روز ٤٩٠ّرب يک سالست پس 

  ّ سال قبل از تولد مسيح بود و حضرت مسيح وقت٤٥٧ارتحشستاست 
  

  ٣٢ص 
  شهادت و صعود سى و سه سال داشتند سى و سه را چون بر پنجاه و

  .يال از ظهور حضرت مسيح خبر داده  ميشود که دان٤٩٠ّهفت ضم کنى 
  ّاما در آيۀ بيست و پنجم از اصحاح تاسع دانيال نوع ديگر يعنى هفت

  فته و شصت و دو هفته بيان ميکند و اين بظاهر اختالف دارد باه
  اند که چطور  بسيارى در تطبيق اين دو قول حيران مانده .ّقول اول

  در جائى هفتاد هفته و در جائى شصت و دو هفته و هفت هفته ذکر
   و حال آنکه دانيال.نموده و اين قول با آن قول مطابقت ندارد 

  ايد يک تاريخ بدايتش صدور امر ارتحشستاستدو تاريخ بيان ميفرم
  که براى عزرا ببناى اورشليم صدور يافت اين هفتاد هفته است

  که منتهى بصعود مسيح ميشود و ذبيحه و قربانى بشهادت حضرت مسيح
  منتهى شد ، تاريخ ثانى در آيۀ بيست و ششم است که بعد از اتمام

  ين شصت و دو هفتهّتعمير بيت المقدس است که تا صعود مسيح ا
  ّاست هفت هفته عمارت بيت المقدس طول کشيد که عبارت از
  چهل و نه سال باشد اين هفت هفته را چون بر شصت و دو هفته
  ّضم کنى شصت و نه هفته ميشود و در هفتۀ اخير صعود حضرت

  مسيح واقع گشت اين هفتاد هفته تمام شد در اين صورت اختالفى
  خبار دانيال ثابت شد حالاور حضرت مسيح ب و چون ظه.باقى نماند 

  ثبات ظهور حضرت بهاءا و حضرت اعلى پردازيم و تا بحالاب
ّادلۀ عقلى ذکر کرديم حال بايد ادلۀ نقلى ذکر کنيم     در آيۀ سيزدهم.ّ

ّ و مقدس متکلميرا شنيدم و هم :"فصل هشتم از کتاب دانيال ميفرمايد ّ  
  ّلم ميپرسيد که رؤياى قربانى دائمىّمقدس ديگريرا که از آن متک

  ّو عصيان خراب کننده تا بکى ميرسد و مقام مقدس و لشکر بپايمالى
  تسليم کرده خواهد شد و بمن گفت که تا بدو هزار و سيصد شبانه

ّروز آنگاه مقام مقدس مصفى خواهد گرديد   اين:"  تا آنکه ميفرمايد  "ّ



  ّالکت و اين خرابيتيعنى اين ف، "رؤيا نسبت بزمان آخر دارد 
  
  ٣٣ص  

  و اين حقارت تا کى ميکشد يعنى صبح ظهور کى است پس گفت تا
ّدو هزار و سيصد شبانه روز آنگاه مقام مقدس مصفى خواهد شد ّ.   
  خالصۀ مقصد اينجاست که دو هزار و سيصد سال تعيين ميکند

  پس از تاريخ صدور فرمان. ّو بنص تورات هر روزى يک سالست 
  ٤٥٦ّا بتجديد بناى بيت المقدس تا يوم والدت حضرت مسيح ارتحشست

  سال است و از يوم والدت حضرت مسيح تا يوم ظهور حضرت اعلى
  ّرا ضم بر اين کنى دو هزار و٤٥٦سنه است و چون  ١٨٤٤ 

  ١٨٤٤سيصد سال ميشود يعنى تعبير رؤياى دانيال در سنۀ 
   .ّنص خود دانيالميالدى واقع شد و آن سنۀ ظهور حضرت اعلى بود ب

  ّمالحظه نمائيد که بچه صراحت سنۀ ظهور را معين ميفرمايد و ديگر
  اخبار ظهور ازين صريحتر نميشود و حضرت مسيح در اصحاح بيست
ّو چهارم از انجيل متى آيۀ سيم تصريح ميفرمايد که مقصود ازين ّ  

  و چون بکوه" :اخبار دانيال زمان ظهور است و آن آيه اينست 
  ن نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وى آمده گفتند بما بگوزيتو

  که اين امور کى واقع ميشود و نشان آمدن تو و انقضاى عالم
   از جمله بيانات حضرت مسيح که در جواب ايشان گفت؟"چيست 
   گفتهّپس چون  مکروه ويرانيرا که بزبان دانيال نبى" :اين بود 

  "ببينيد هر که خواند دريافت کند ّشده است در مقام مقدس بر پا شده 
   و جوابرا حواله باصحاح ثامن از کتاب دانيال فرمود که هر کس)انتهى(

   مالحظه فرمائيد .آن اصحاح را بخواند آن زمانرا دريافت خواهد نمود
   بارى.که چگونه ظهور حضرت اعلى صريح تورات و انجيل است 

  تاريخ ظهور. ات نمائيم را از تور حال بيان  تاريخ ظهور جمال مبارک
  ّجمال مبارک بسنۀ قمرى از بعثت و هجرت حضرت محمد بيان

  ّمينمايد زيرا در شريعت حضرت محمد سنۀ قمرى معتبر است و معمول
  بها زيرا در آن شريعت در هر خصوص از احکام عبادات سنۀ

  
  ٣٤ص 

  لدر اصحاح دوازدهم آيۀ ششم از کتاب دانيا. قمرى معمول به است 
  ان که باالى آبهاى شهرّو بيکى مرد ملبس شدۀ بکت" :ايد ميفرم



  ميايستاد گفت که انجام اين عجائبات تا بچند ميکشد و آن مرد
  ّملبس شده بکتان را که باالى آبهاى شهر ميايستاد شنيدم در حالتى که

  ّدست راست و دست چپ خود را بسوى آسمان بلند کرده بحى
   براى يک زمان و دو زمان و نصف زمانابدى سوگند ياد نمود که

ّخواهد بود و چون پراکندگى قوت قوم مقدس بانجام رسد آنگاه ّ  
   روز را هر چند از پيش بيان."همۀ اين امور باتمام خواهد رسيد 

  نمودم ديگر احتياج بيان ندارد ولى مختصر ذکرى ميشود که هر
  ازده ماهب عبارت از يک سالست و هر سال عبارت از دوَ اِروز

  است پس سه سال و نيم چهل و دو ماه ميشود و چهل و دو ماه
  ّهزار و دويست و شصت روز است و هر روزى در کتاب مقدس

  ّ از هجرت محمد تاريخ اسالمى١٢٦٠عبارت از يک سالست و در سنۀ 
  ّحضرت اعلى مبشر جمال مبارک ظاهر شد و بعد در آيۀ يازدهم

  وف شدن قربانى دائمى و نصب نمودنو از هنگام موق" :ميفرمايد 
  رجاست ويرانى هزار و دويست و نود روز خواهد بود خوشا

  ."بحال آنکه انتظار کشد و بهزار و سيصد و سى و پنج روز برسد 
ّبدايت اين تاريخ قمرى از يوم اعالن نبوت حضرت محمد است بر ّ  

  يتعموم اقليم حجاز و آن سه سال بعد از بعثت بود  زيرا در بدا
ّنبوت حضرت مستور بود و کسى جز خديجه و ابن نوفل اطالع ّ  

  نداشت بعد از سه سال اعالن گرديد و جمال مبارک در سنۀ هزار و
  .ّ حضرت محمد اعالن ظهور فرمودند ّاز اعالن نبوت) ١(دويست و نود 

____________________________________________________ 
ّبوت حضرت محمد مطابق است با سنۀ  از اعالن ن١٢٩٠سال  (١)    از١٢٨٠ّ

  هجرت ، درين سال جمال مبارک در حين حرکت از بغداد بطرف اسالمبول
  در باغ رضوان که در بيرون شهر واقع است دوازده روز اقامت نمودند

  .ور خود را به اصحاب خود فرمودند و در آنجا اعالن ظه
  

  ٣٥ص 
  يا  - ١١                        

  ّتفسير باب يازدهم از مکاشفات يوحنا         
ّدر باب يازدهم آيۀ اول از مکاشفات يوحنا ميفرمايد    و نئى مثل" ّ

  عصا بمن داده شد و مرا گفت برخيز و قدس خدا و مذبح و آنانيرا
  که در آن عبادت ميکنند پيمايش نما و صحن خارج قدسرا بيرون



  ّا داده شده است و شهر مقدسرا چهلّانداز و آنرا مپيما زيرا که بامته
   از اين نى مقصود انسان کامليست."و دو ماه پايمال خواهند نمود 

  نى چون درونش فارغ. که تشبيه به نى گشته و وجه تشبيه اينست 
  شود و از هر چيز خالى گردد نغمات بديعى حاصل کند و همچنين

  يقه از نائيستآواز و آهنگ او از خود او نيست بلکه الحان فى الحق
  ّکه در او ميدمد همچنين آن نفس مبارک قلب مقدسش از ما سوى
  ّا فارغ و خالى و از تعلق بسائر شؤون نفسانى بيزار و برى و دمساز
  بنفس رحمانيست و هر بيانى که ميفرمايد از او نيست بلکه از نائى

  نى و آن  .نى تشبيه ميفرمايده حقيقى و وحى الهى است اينست که ب
  مانند عصاست يعنى معين هر عاجز است و شخص امکانرا تکيه
  گاهست و عصاى شبان حقيقى است که بواسطۀ او اغنام خويشرا

   و ميفرمايد شبانى ميفرمايد و در چمن زار ملکوت سير و حرکت ميدهد
  برخيز و قدس خدا و مذبح و آنانيکه در آن" که آن شخص بمن گفت 

  ّعنى موازنه کن ذرع نما ذرع کشف کميتي" عبادت ميکنند بپيما 
  يعنى آن شخص گفت که قدس االقداس و مذبح و آنانيرا که. است 

  در آن عبادت ميکنند موازنه نما يعنى حقيقت حال آنانرا جستجو کن
  و کشف نما که در چه رتبه و مقامى هستند و بچه شؤون و کماالت

   که در قدساى ّت هستند و باسرار آن نفوس مقدسهو سلوک و صفا
  و صحن" ّ مقام تقديس و تنزيه استقرار دارند مطلع شو االقداس

  
  ٣٦ص 

   در."ّخارج قدسرا بيرون انداز و آنرا مپيما زيرا بامتها داده شده 
  اوائل قرن سابع ميالد که اورشليم استيال شد قدس االقداس

  يرونّبظاهر ظاهر نيز محفوظ ماند يعنى آن بيت که سليمان ساخته اما ب
  و شهر" .ّقدس االقداس صحن خارج ضبط شد و بامتها داده شد 

  ّيعنى امتها چهل" ّمقدسرا چهل و دو ماه پايمال خواهند نمود 
  و دو ماه که عبارت از هزار و دويست و شصت روز است و

  هر روزى عبارت از يک سال که باين حساب هزار و دويست و
  شليم را ضبط و استيالّشصت سال ميشود که مدت دور قرآنست اور

ّزيرا بنص کتاب مقدس هر روز عبارت از يک سال است. مينمايند  ّ  
  چنانچه در اصحاح چهارم از کتاب حزقيال در آيۀ ششم ميفرمايد

  ّپس چهل روز متحمل گناه خاندان يهودا خواهى شد هر روزيرا "



  ّ اين اخبار از مدت ظهور اسالم است."ام  بجهت تو سالى قرار داده
  که اورشليم پايمال شد يعنى احترامش باقى نماند ولى قدس االقداس

  ّ و اين قضيه هزار و دويست و .محفوظ و مصون و محترم ماند
  شصت سال امتداد داشت و اين هزار و دويست و شصت سال
  اخبار از ظهور حضرت اعلى باب جمال مبارکست که در هزار

  هزار و دويستّو دويست و شصت هجرى واقع شد و چون مدت 
  ّو شصت روز منقضى شد حال اورشليم شهر مقدس دوباره بناى

  معمورى و آبادى گذاشته و هر کس اورشليم را شصت سال پيش ديده
  بود حال نيز ببيند مالحظه ميکند که چقدر معمور و آباد گشته

ّ اين معنى آيۀ رؤياى يوحناست بظاهر اما اين.و دوباره محترم شده  ّ  
  يل و رمزيست ديگر و آن اينست که شريعة ا بر دو قسمآيه را تأو

ّمنقسم يک قسم اصل اساس است روحانياتست يعنى تعلق بفضائل ّ  
  روحانى و اخالق رحمانى دارد اين تغيير و تبديل نميکند اين قدس

  قداس است که جوهر شريعت آدم و شريعت نوح و شريعتاال
  

  ٣٧ص 
  ّسيح و شريعت محمد و شريعتابراهيم و شريعت موسى و شريعت م

  حضرت اعلى و شريعت جمال مبارک است و در دورۀ جميع
  ّ زيرا آن حقيقت روحانيه .انبيا باقى و برقرار ابدًا منسوخ نميشود

  ّاست نه جسمانيه آن ايمانست عرفانست ايقانست عدالت است
ّديانت است مروتست امانتست محبة ا است مواسات در حالست ّ  

   فقيرانست و فرياد رسى مظلومان و انفاق بر بيچارگانرحم بر
  و دستگيرى افتادگانست پاکى و آزادگى و افتادگى است و حلم و صبر
  و ثباتست اين اخالق رحمانيست اين احکام ابدًا نسخ نميشود بلکه

   اين فضائل عالم انسانى در هر .ٓتا ابد االباد مرعى و برقرار است
   شريعة ا اىد زيرا در اواخر هر دورهجديد گرددورى از ادوار ت

ّروحانيه يعنى فضائل انسانيه از ميان  ميرود و صورتش باقى ميماند ّ.   
  ًمثال در ميان يهود در اواخر دور موسوى مقارن ظهور عيسوى

  شريعة ا از ميان رفت صورتى بدون روح باقى ماند قدس االقداس
   از صورت شريعتاز ميان رفت و صحن خارج قدس که عبارت

  ّاست در دست امتها افتاد و همچنين اصل شريعت حضرت مسيح که
  اعظم فضائل عالم انسانيست از ميان رفته و صورتش در دست



  د ازّمحمحضرت ن مانده و همچنين اساس شريعت ّقسيسين و رهابي
  ميان رفته و صورتش در دست علماى رسوم مانده آن اساس شريعة

  ضائل عالم انسانيست غير منسوخ و باقى و برقرارا که روحانى و ف
   بارى قسم ثانى از شريعة .و در دورۀ هر پيغمبرى تجديد ميگردد

  ّا که تعلق بعالم جسمانى دارد مثل صوم و صلوة و عبادات و نکاح
  و طالق و عتاق و محاکمات و معامالت و مجازات و قصاص بر قتل

  ّاز شريعت که تعلقو ضرب و سرقت و جروحات اين قسم 
  ّبجسمانيات دارد در هر دورى از ادوار انبيا تبديل و تغيير يابد
  و منسوخ گردد زيرا در سياسات و معامالت و مجازات و سائر

  
  ٣٨ص 

   بارى از کلمۀ قدس .ّاحکام باقتضاى زمان البد از تغيير و تبديلست
  تبديلّاالقداس مقصد آن شريعت روحانيه است که ابدًا تغيير و 

ّنميکند و منسوخ نميشود و مقصد از شهر مقدس شريعت جسمانيه ّ  
ّاست که منسوخ ميشود و اين شريعت جسمانيه که تعبير بشهر مقدس ّ  

  و بدو شاهد" .فرموده هزار و دويست و شصت سال پايمال ميشود 
  ّخود خواهم داد که پالس پوشيده مدت هزار و دويست و شصت

  ّود از اين دو شاهد حضرت محمد رسول مقص."ّروز نبوت نمايند 
  در قرآن مذکور است که خدا. ّا و جناب على بن ابى طالبست 
انا جعلناک شاهدًا و مبشرًا" ّبمحمد رسول ا خطاب ميفرمايد  َ ُ َ َ َِ َ َ َْ ّ ِ  

ِو نذيرًا  َ   يعنى تو را شاهد و تبشير دهنده و تخويف کننده از قهر خدا" َ
  د اين است که امور بتصديق او ثابتقرار داديم معنى شاه

  ميگردد و اين دو شاهد احکامشان هزار و دويست و شصت روز
ّاما حضرت محمد اصل. که هر روز عبارت از يک سالست جاريست  ّ  
  آن دو(  ميفرمايد .بود و على فرع مثل حضرت موسى و يوشع 

  يعنى بظاهر لباس جديدى در بر ندارند) شاهد پالس در بر کرده 
  باس قديم دارند يعنى در بدايت در انظار ملل سائره رونقى ندارندل

  ّو امرشان امر جديدى بنظر نيايد زيرا روحانيات شريعتش مطابق
ّروحانيات حضرت مسيح در انجيل است و احکام جسمانياتش اغلب ّ  

   بعد ميفرمايد .مطابق احکام تورات است لباس قديم کنايه از آنست
  يتون و دو چراغدان که در حضور خداونداينانند دو درخت ز "

   اين دو نفسرا بدو درخت زيتون تشبيه."اند  زمين ايستاده



  ميفرمايد زيرا در آن زمان چراغهاى شب جميع بروغن زيتون روشن
ّميشد دو نفس که از آنان دهن حکمت الهيه که سبب روشنائى ُ  
  دعالم است ظاهر خواهد گشت و انوار الهى ساطع و المع خواه

  ّشد لهذا بچراغدان نيز تشبيه شدند چراغدان محل نور است از آن
  

  ٣٩ص 
  ّنور ساطع ميشود بهمين قسم از اين وجوه نورانيه نور هدايت مشرق

  "اند  در حضور خداوند ايستاده" بعد ميفرمايد که . و الئح است 
  ّيعنى بخدمت حق قيام دارند و خلق خدا را تربيت ميکنند مثل

  ّعربان متوحش باديه را در جميع جزيرة العرب چنانآنکه قبائل 
  ّتربيت نمودند که در آن زمان باعلى مراقى مدنيت رسيدند و صيت

  ّو اگر کسى بخواهد بديشان اذيت رساند" .و شهرتشان جهانگير شده 
   مقصد."آتشى از دهانشان بدر شده دشمنان ايشانرا فرو ميگيرد 

  ند يعنى اگر نفسى بخواهد دراينست که نفسى مقاومت ايشان نتوا
  تعليماتشان و يا در شريعتشان وهنى وارد آرد بموجب شريعتى که از
ًدهانشان اجماال و تفصيال ظاهر شده احاطه بآنها کند آنها را تمام ً  
  ّنمايد و هر کس قصد اذيت و بغض و عداوت ايشان کند حکمى

   چنانچهاز دهان ايشان صادر شود که دشمنان ايشان را محو نمايد
  واقع گشت که جميع اعداى ايشان مغلوب و مهزوم و معدوم گشتند

  اينها قدرت" بعد ميفرمايد . و بظاهر ظاهر خدا آنانرا نصرت فرمود 
ّبر بستن آسمان دارند تا در ايام نبوت ايشان باران نبارد    يعنى" ّ

  ّدر آن دوره سلطانند يعنى شريعت و تعاليم حضرت محمد و بيان
  على فيض آسمانيست چون بخواهند اين فيض را بدهند مقتدرو تفسير 

   .بر آنند و چون خواهند باران نبارد باران در اينجا بمعنى فيض است
  "و قدرت بر آبها دارند که آبها را بخون تبديل نمايند " بعد ميفرمايد 

ّيعنى نبوت حضرت محمد چون نبوت حضرت موسى است و قوت ّ ّ ّ  
  رت يوشع است که اگر خواهند آبّحضرت على چون قوت حض

  نيل را بر قبطيان و منکران خون نمايند يعنى آنچه سبب حيات
ًآنانست بسبب جهل و استکبارشان علت موت آنان نمايند مثال ّ  

  سلطنت و ثروت و قدرت فرعون و فرعونيان که سبب حيات آن قوم
  ّبود از اعراض و انکار و استکبار علت موت و هالکت و اضمحالل

  



  ٤٠ص 
  ّو ذلت و مسکنت گرديد لهذا آن دو شاهد اقتدار بر اهالک اقوام

  جهانرا هر گاه بخواهند بانواع باليا مبتلى" و ميفرمايد . دارند 
  ّيعنى قدرت و غلبۀ ظاهريه نيز دارند که اشقيا" خواهند کرد 

  و نفوسى که ظلم و اعتساف صرفند آنانرا تربيت نمايند زيرا خدا باين
  ّ قدرت ظاهره و قوت باطنه عنايت فرموده چنانچه اشقيادو شاهد

  و خونخواران و ستمکاران عربان باديه را که مانند ذئاب و سباع
  و چون"  بعد ميفرمايد  .نده بودند تأديب نمودند و تربيت کردنددر

  يعنى چون آنچه را که مأمورند مجرى" شهادت خود را باتمام رسانند 
  ّهيه نمايند و ترويج شريعة ا کنند ودارند وتبليغ رساالت ال

  ّتعاليم سماويه منتشر کنند تا آثار حيات روحانى در نفوس پديدار
ّگردد و انوار فضائل عالم انسانى بتابد و ترقيات کليه در اقوام ّ ّ  

   آن وحش که از هاويه بر ميايد با "باديه حاصل گردد ، ميفرمايد
  ."ايشانرا خواهد کشت خواهد يافت و ايشان جنگ کرده غلبه 

  ّمقصد از اين وحش بنواميه است که از هاويۀ ضاللت هجوم نمودند
ّو همچنين واقع گشت که بنواميه بر شريعت محمديه و حقيقت ّ ّ  

ّعلويه که محبة ا باشد هجوم نمودند و ميفرمايد با اين دو شاهد ّ  
  ش وّجنگ نمود مراد جنگ روحانى يعنى بکلى مخالف تعليمات و رو
  ّسلوک آن دو شاهد حرکت نمايند و فضائل و کماالتى که بقوۀ آن
  ّدو شاهد در ميان اقوام و قبائل منتشر شده بود بکلى زائل و شؤون
ّحيوانيه و شهوات نفسانيه غالب خواهد گشت لهذا آن وحش با ّ  

  ايشان جنگ کرده غلبه خواهد يافت يعنى ظلمت ضاللت آن وحش
  واهد نمود و آن دو شاهد را خواهد کشتآفاق عالم را استيال خ

ّيعنى حيات روحانى  ايشانرا در بين ملت محو خواهد کرد و بکلى ّ  
  ّآن شرايع و تعليمات الهيه را از ميان خواهد برد و دين ا را پايمال

  بعد. خواهد نمود و باقى نخواهد ماند مگر يک جسد مردۀ بى روحى 
  

  ٤١ص 
  ان در شارع عام شهر عظيم که بمعنى روحانىو بدنهاى ايش" ميفرمايد 

  ّبسدوم و مصر مسمى است جائى که خداوند ايشان نيز مصلوب گشت
  مقصود از بدنهاى ايشان شريعة ا است و مقصود" خواهد ماند 

  از شارع عام معرض عمومى است و مقصود از سدوم و مصر جائى که



  ّخص است و باالّخداوند ايشان نيز مصلوب گشت اين قطعۀ سوريه
  ّاورشليم چونکه بنى اميه در اينجا سلطنت داشتند و شريعة ا و

ّتعاليم الهيه اول در اينجا از ميان رفت و يک جسد بى روحى باقى ّ  
  ماند و مقصود از بدنهاى ايشان شريعة ا است که مثل جسد

  ئل وو گروهى از اقوام و قبا" بعد ميفرمايد . مرده بى روح مانده بود 
  ّزبانها و امتها بدنهاى ايشانرا سه روز و نيم نظاره ميکنند ولى اجازت

   چنانچه از پيش بيان."نميدهند که بدنهاى ايشانرا بقبر سپارند 
  ّشد که باصطالح کتب مقدسه سه و روز و نيم عبارت از سه سال و

  نيم است و سه سال و نيم عبارت از چهل و دو ماه و چهل و
  از هزار و دويست و شصت روز است و هر روزدو ماه عبارت 

ّبنص کتاب مقدس عبارت از يک سالست يعنى هزار و دويست و ّ  
  ّشصت سال که عبارت از دورۀ فرقانست امتها و قبائل و اقوام

  جسد ايشانرا نظاره ميکنند يعنى شريعة ا را تماشا ميکنند لکن
  بدنهاى ايشانبموجب آن عمل نمينمايند ولى اجازت نميدهند که 

بقبر سپرده شود يعنى اينها بظاهر بشريعة ا يعنى شريعة ا  
ّکه بکلى از ميان برود و جسد بکلى محو ّتشبث نمايند و نگذارند ّ  

  ا را و نابود گردد بلکه بحقيقت ترک نمايند ولى بظاهر شريعة
  بودمم و مللى او مقصود از اين قبائل . ذکرى و اسمى باقى بگذارند 

ّکه در ظل قرآن محشور هستند که نگذارند بکلى امر ا و شريعة ّ  
   در ميان اىروزها بظاهر ظاهر نيز محو و نابود گردد چنانچه نماز و 

  ّس اساس دين ا که آن اخالق و رفتار و اسرارابود ولى 
  

  ٤٢ص 
  ّو روحانيات است از ميان رفت انوار فضائل انسانى که از نتائج

  ّحبة ا و معرفة ا است غروب نمود و ظلمات ظلم و اعتسافم
  و شهوات و رذائل شيطانى غالب گشت و شخص شريعة ا چون

  ّ در معرض عمومى موجود بود و در مدت هزار و دويستردهجسد م
  ّست و اين مدت دور ا روز که هر روزى عبارت از يک سالو شصت

   کردند و اساس شريعة ا بوددو نفر تأسيس ّمحمديست آنچه اين
ّامت از دست دادند فضائل عالم انسانى را که مواهب الهيه و روح ّ  

  ّاين شريعت بود آنرا محو کردند بقسمى که صداقت و عدالت و محبت
  ّو الفت و تنزيه و تقديس و انقطاع جميع صفات رحمانيه از ميان



  ال که س١٢٦٠رفت از شريعت يک صلوة و صيام باقى ماند و 
  عبارت از دورۀ فرقانست اين حال امتداد يافت و مانند آن بود که

   .اين دو شخص فوت شده باشند و جسدشان بى روح باقى مانده باشد
  و ساکنان زمين بر ايشان خوشى و شادمانى کنند" بعد ميفرمايد 

   ساکنانّدو نبى و نزد يکديگر هدايا خواهند فرستاد از آن رو که اين
  مقصود از ساکنان زمين ملل و اقوام" ّمعذب ساختند زمين را 

  سائره چون امم اروپا و اقصى بالد آسياست که چون مالحظه
  ّنمودند که اخالق اسالم بکلى تغيير کرده و شريعة ا را ترک

  ّاند و فضائل و حميت و غيرت از ميان رفت اخالق تبديل نموده
  ّدر ملت اسالم حاصليافت خوشى و شادى نمودند که فساد اخالق 

  ّگشت مغلوب اقوام سائره خواهند شد چنانچه اين قضيه در کمال
  ّمالحظه مينمائيد که اين ملت که در نهايت. وضوح ظاهر شد 

  درجۀ اقتدار بود حال چگونه اسير و ذليل گشته و اقوام سائره
  نزد يکديگر هدايا فرستادند يعنى معاونت يکديگر نمودند زيرا اين

  ّ ساکنان زمين را معذب ساختند يعنى ملل و اقوام سائرۀّدو نبى
  بعد از سه روز" بعد ميفرمايد . عالم را غالب شدند و مغلوب نمودند 

  
  ٤٣ص 

  و نيم روح حيات از خداوند بديشان در آمد که بر پاهاى خود
   سه روز و نيم."ايستادند و بينندگان ايشانرا خوفى عظيم فرو گرفت 

   چنانکه تفصيلش از پيش گذشت آن دو شخص سال١٢٦٠يعنى 
  که جسمشان بى روح افتاده بود يعنى تعاليم و شريعتى که حضرت
  ّمحمد تأسيس و حضرت على ترويج کرده بود و حقيقتشان از ميان

  ن جسد آمد يعنىآتى باقى مانده بود دوباره روحى برفته بود و صور
  ات شريعةّآن اساس و تعاليم دوباره تأسيس شد يعنى روحاني
ّا که بجسمانيات و فضائلى که برذائل  و محبة   ا که ببغضاء ّ

  ّو نورانيتى که بظلمات و اخالق رحمانى که بشيطانى و عدلى که بظلم
  و رحمتى که ببغض و صدقى که بکذب و هدايتى که بضاللت و
  ّطهارتى که بشهوات نفسانيه تبديل شده بود بعد از سه روز و نيم که

  ّ سالست دوباره آن تعاليم الهيه و١٢٦٠ّالح کتب مقدسه باصط
ّفضائل و کماالت رحمانيه و فيوضات روحانيه بظهور حضرت اعلى ّ  

ّو تبعيت جناب قدوس تجديد شد و نفحات قدس وزيد و انوار ّ  



  حقيقت تابيد و موسم بهار جان پرور رسيد و صبح هدايت دميد آن
  ّين دو بزرگوار يکى مؤسسدو جسم بى جان دوباره زنده شدند و ا

  ّو ديگرى مروج قيام کردند و دو چراغدان بودند زيرا بنور حقيقت
  آوازى از آسمان شنيدند که" بعد ميفرمايد . جهانرا روشن نمودند 

  "بديشان ميگويد باينجا صعود نمائيد پس در ابر بآسمان بلند شدند 
  يد و شايدّيعنى نداى حق را از آسمان پنهان شنيدند که آنچه با

  ّاز تعليم و تبشير مجرى داشتيد و پيام مرا بخلق رسانيديد و نداى حق را
  بلند نموديد و تکاليف خود را مجرى داشتيد حال بايد مانند مسيح
  جانرا فداى جانان کنيد و شهيد گرديد و آن آفتاب حقيقت و قمر
  هدايت هر دو مانند حضرت مسيح در افق شهادت کبرى غروب

  و دشمنانشان" بعد ميفرمايد . مان ملکوت صعود نمودند نموده بآس
  

  ٤٤ص 
  يعنى دشمنان ايشان بسيارى بعد از شهادت" ايشان را ديدند 

ّمشاهدۀ علو منزلت و سمو منقبت ايشانرا نمودند و شهادت بر عظمت ّ  
  و در همان ساعت زلزلۀ عظيم" بعد ميفرمايد . و کماالت آنان دادند 
  ک از شهر منهدم گرديد و هفت هزار نفر ازحادث گشت که ده ي

  اين زلزله در شيراز بعد از شهادت حضرت" زلزله هالک شدند 
  اعلى واقع گرديد که شهر زير و زبر شد و نفوس بسيارى هالک
  شدند و همچنين اضطراب شديد از امراض و وبا و قحط و غال

  مايدبعد ميفر. و جوع و ابتال حاصل گشت که مثل و مانند نداشت 
  چون. " و باقى ماندگان ترسان گشته خداى آسمانرا تمجيد کردند"

  زلزله در فارس واقع جميع بازماندگان شب و روز ناله و فغان
  مينمودند و بتمجيد و تسبيح مشغول و چنان خائف و مضطرب بودند

  م درواى دو"  پس ميفرمايد  .که شبها خواب و راحت نداشتند
  ّواى اول ظهور" بزودى ميآيد م گذشته است اينک واى سو

ّحضرت محمد بن عبد ا عليه السالم واى دوم حضرت اعلى ّ  
  ّم يوم عظيم است که يوم ظهور رب جنودّله المجد و الثناء واى سو

  ّو تجلى جمال موعود است و بيان اين مطلب در کتاب حزقيال
  و کالم خداوند بر من" ام مذکور است چنانچه ميفرمايد  فصل سى

  ّنازل شده گفت اى پسر انسان نبوت کرده بگو خداوند يهوه چنين
  ميفرمايد ولوله کنيد و بگوئيد واى بر آنروز زيرا که آنروز



   پس معلوم شد که روز واى."نزديکست و روز خداوند نزديکست 
  روز خداوند است زيرا در آنروز واى بر غافالنست واى بر

  م دره ميفرمايد واى دوهالنست اينست کگنه کارانست واى بر جا
  م روز ظهورگذشت اينک واى سوم بزودى ميآيد و اين واى سو

   .جمال مبارکست يوم ا است و نزديکست بيوم ظهور حضرت اعلى
  و فرشتۀ هفتم بنواخت که ناگاه صداهاى بلند در" بعد ميفرمايد 

  
  ٤٥ص 

  آسمان واقع شده که ميگفتند سلطنت جهان از آن خداوند ما و
   آن فرشته انسانست."ٓمسيح او شد و تا ابد االباد حکمرانى خواهد کرد 

ّکه بصفات ملکوتيه متصف که بخلق و خوى فرشتگان مبعوث شود ّ  
  و نداهائى بلند شود که ظهور مظهر الهى نشر و اعالن شود که

  ّيوم ظهور رب جنود است و دوره دورۀ رحمانى حضرت پروردگار
  يا موعود و مذکور که در آن يومو در جميع کتب و صحف انب

ّخداوند سلطنت الهيۀ روحانيه تشکيل ميشود و جهان تجديد ميگردد ّ  
  و روح جديدى در جسم امکان دميده ميشود و موسم بهار الهى
  آيد ابر رحمت ببارد و شمس حقيقت بتابد و نسيم جان پرور بوزد

  ين گرددو عالم انسانى قميص تازه در بر نمايد روى زمين بهشت بر
  عالم بشر تربيت شود جنگ و جدال و نزاع و فساد از ميان برخيزد
  ّو راستى و درستى و آشتى و خدا پرستى بميان آيد و الفت و محبت
  ٓو يگانگى جهانرا احاطه کند و خداوند تا ابد االباد حکمرانى خواهد
ّکرد يعنى سلطنت روحانيۀ ابديه تشکيل ميشود و آن يوم ا است ّ.   

ّيرا جميع ايامى که آمده و رفته است ايام موسى بوده  ايام مسيح بودهز ّ ّ  
ّايام ابراهيم بوده و همچنين ايام سائر انبيا بوده اما آن يوم يوم ّ ّ  
  ا است زيرا شمس حقيقت در نهايت حرارت و اشراق طلوع

  و آن بيست و چهار پير که در حضور" بعد ميفرمايد . خواهد کرد 
  اند بروى در افتاده خدا را سجده کردند هاى خود نشستهخدا بر تخت

  و گفتند ترا شکر اى خداوند خداى قادر مطلق که هستى و بودى
  ."ّو خواهى آمد زيرا که قوت عظيمه بدست گرفته بسلطنت پرداختى 
  ّو در هر دورى اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند در ايام حضرت

  ام حضرت موسى دوازده نقيبّيعقوب دوازده پسر بودند و در اي
  ّرؤساى اسباط بودند و در ايام حضرت مسيح دوازده حوارى بودند



ّو در ايام حضرت محمد دوازده امام بودند    و لکن در اين ظهور. ّ
  

  ٤٦ص 
  اعظم بيست و چهار نفر هستند دو برابر جميع زيرا عظمت اين ظهور

  ر تختهاى خودّچنين اقتضا نمايد اين نفوس مقدسه در حضور خدا ب
  ّاند يعنى سلطنت ابديه ميکنند و اين بيست و چهار نفوس نشسته

  ّبزرگوار هر چند بر سرير سلطنت ابديه استقرار دارند با وجود اين
  ّبآن مظهر ظهور کلى ساجدند و خاضع و خاشع و گويند که ترا شکر

  اى خداوند قادر مطلق که بودى و هستى و خواهى آمد" ميکنيم 
  يعنى" ت عظيم خود را بدست گرفته بسلطنت پرداختى ّزيرا قو

  تعليمات خود را بتمامه اجرا خواهى کرد و جميع من على االرض را
  ّدر ظل خويش جمع خواهى نمود و تمام بشر را در سايۀ يک خيمه

  و هر چند سلطنت دائمًا  بوده و هميشه خدا سلطنت. خواهى آورد 
  مقصد سلطنت مظهر نفس اوست کهداشته و دارد و لکن در اينجا 

  جميع احکام و تعاليمى که روح عالم انسانى و حيات ابديست اجرا
ّخواهد کرد و آن مظهر کلى بقواى روحانيه جهانرا بگشايد نه بجنگ ّ  

  و جدال و بصلح و سالم بيارايد نه بسيف و سنان و اين سلطنت
ّالهيه را بمحبت صحيحه تأسيس کند نه بقوت حربيه و  ّ ّ   اين تعاليمّ

  ّالهيه را بمهربانى و صالح ترويج نمايد نه بدرشتى و سالح و چنان
  تربيت کند که امم و ملل هر چند در تباين احوال و اختالف

  ه و مارع اديان و اجناس مانند گرگ و برّعادات و اخالق و تنو
  اند با هم همدم و هم آغوش و و طفل  شير خواره و پلنگ و بزغاله

ّد بکلى منافرت جنسى و مخالفت دينى و مباينت ملى زائلهم راز گردن ّ  
ّو کل در ظل شجرۀ مبارکه نهايت الفت و التيام خواهند يافت    بعد. ّ

  زيرا که تعاليم تو مباين هواى" ّو  امتها خشمناک شدند " ميفرمايد 
  ّيعنى کل بخسران مبين"  غضب تو ظاهر گرديد " ،نفسانى سائر ملل بود

  زيرا متابعت وصايا و نصايح و تعاليم تو ننمودند و ازمبتلى شدند 
   .فيض ابدى تو محروم گشتند و از انوار شمس حقيقت محجوب شدند

  
  ٤٧ص 

  "و وقت مردگان رسيد تا بر ايشان داورى شود " بعد ميفرمايد 
ّيعنى وقت آن رسيد که مردگان يعنى نفوسى که از روح محبة ا  



  ّبديه بى نصيب هستند بعدالت حکم شوندّمحروم و از حيات مقدس ا
  يعنى بآنچه استحقاق و استعداد دارند مبعوث گردند و حقيقت
  اين اسرار را واضح گردانى که در چه درجۀ پستى در عالم وجود

  تا بندگان" بعد ميفرمايد . هستند که فى الحقيقه حکم اموات دارند 
  ه کوچک و چهّيعنى انبيا و مقدسان و ترسندگان نام خود را چ

  ّيعنى تا ابرار را بفضل بى منتهى مختص بگردانى" بزرگ اجرت دهى 
  ّهاى آسمانى از افق عزت قديمه درخشنده فرمائى و آنانرا مانند ستاره

  ّبروش و سلوکى موفق فرمائى که روشنى عالم انسانيست و سبب
ّهدايت و علت حيات ابديه در ملکوت يزدانى    بعد ميفرمايد .ّ

  ّيعنى نفوس غافله را بکلى محروم" دان زمين را فاسد گردانى و مفس "
  کنى زيرا کورى کوران ظاهر گردد و بينائى بينايان آشکار شود
  جهل و نادانى اهل ضاللت مشهود شود و علم و دانائى اهل

  بعد از اين. هدايت واضح گردد و از اينجهت مفسدان فاسد شوند 
  يعنى اورشليم" ان مفتوح گشت و قدس خدا در آسم" مقام ميفرمايد 

  الهى پيدا شد و قدس االقداس ظاهر گشت قدس االقداس در
  ّاصطالح اهل عرفان جوهر شريعت الهى و تعاليم حقيقى ربانى
  است که در هيچ دورى از ادوار انبيا تغيير نيافته است  چنانچه
  ّاز پيش بيان شد و اورشليم شامل حقيقت شريعت الهيه است که

  قداس است و جامع احکام و معامالت  و عبادات و قوانينقدس اال
  ّجسمانيه است که شهر اورشليم است اين است که اورشليم آسمانى
  گفته ميشود خالصه چون در آن دوره شمس حقيقت انوار الهى در

  نهايت سطوع درخشنده گردد لهذا جوهر تعاليم الهى در عالم امکانى
  ى زائل گردد جهان جهان ديگرّتحقق يابد و ظلمات جهل و نادان

  
  ٤٨ص 

  بعد. ّشود و نورانيت احاطه نمايد لهذا قدس االقداس ظاهر گردد 
  يعنى بسبب" و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت " ميفرمايد 

ّانتشار اين تعاليم الهيه و ظهور اين اسرار ربانيه و اشراق شمس ّ ّ  
   و آثارحقيقت ابواب فالح و نجاح در جميع جهات مفتوح گردد

  و تابوت عهد نامۀ" بعد ميفرمايد . ّخير و برکات سماويه آشکار شود 
  يعنى کتاب عهد او در قدس او" او در قدس او ظاهر شد 

  ظاهر شود و لوح ميثاق ثبت گردد و معانى عهد و پيمان آشکار



  شود صيت الهى شرق و غرب گيرد و آوازۀ امر ا جهانگير شود
  ل شوند و اهل ثبوت عزيز و جليل گردنداهل نقض خوار و ذلي

  بعد ميفرمايد. ّزيرا بکتاب عهد متمسکند و در ميثاق ثابت و مستقيم 
  "و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظيمى حادث شد  "

  يعنى بعد از ظهور کتاب عهد طوفان عظيمى پيدا شود و برق قهر
   گرددو غضب الهى درخشد و صداى رعد نقض ميثاق بلند

  و زلزلۀ شبهات حاصل شود و تگرگ عذاب بر ناقضين ميثاق ببارد
  .يان ايمان بفتنه و امتحان افتند ّو مدع

  
  يب  - ١٢                            

  تفسير اصحاح يازدهم اشعيا                 
  ى بيرونسَو نهالى از تنۀ ي" ّاصحاح يازدهم از اشعيا آيۀ اول ميفرمايد 

  ايش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار ه از ريشه اىمده شاخهآ
  ّخواهد گرفت يعنى روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح

  معرفت و ترس خداوند و خوشى او در ترس خداوند خواهد بود
  و موافق رؤيت چشم خود داورى نخواهد نمود و بر وفق سمع

  سکينانرا بعدالت داورىّگوشهاى خويش تنبه نخواهد کرد بلکه م
  

  ٤٩ص 
  خواهد کرد و بجهت مظلومان زمين براستى حکم خواهد نمود و جهانرا

  يرانرا بنفخۀ لبهاى خود خواهد کشتبعصاى دهان خويش زده شر
  وکمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند ميانش امانت و گرگ

  وه سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد با بر
  گوساله و شير و پروارى با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند

  هاى آنها با هم خواهند خوابيد هو گاو با خرس خواهد چريد و بچ
  و شير مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شير خواره بر سوراخ
  مار بازى خواهد کرد و طفل از شير باز داشته دست خود را

  ّ تمامى کوه مقدس من ضرر وبر خانۀ افعى خواهد گذاشت و در
  فسادى نخواهند کرد زيرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد

  ّ اين نهال از دوحۀ يسى.انتهى " ئى که دريا را ميپوشاند بود مثل آبها
  ّهر چند در حق حضرت مسيح صادق ميايد زيرا يوسف از ساللۀ
  ّيسى پدر حضرت داود بود ولى چون حضرت بروح الهى موجود



  شده بودند خود را ابن ا ناميدند اگر چنانچه چنين نبود اين
  و از اين گذشته وقوعاتى را که بيان ميفرمايد. تفسير مطابق بود 

  که در زمان آن نهال خواهد شد در صورتى که تأويل شود بعضى
  بوقوع انجاميده نه جميع اگر چنانچه تأويل نشود قطعًا هيچ يک از

  ًمثال پلنگ و بزغاله.  حضرت مسيح وقوع نيافته آن عالمتها در زمان
  و شير و گوساله و مار و طفل شير خواره را کنايه و رمز از ملل

ّو امم مختلفه و طوائف متباغضه و شعوب متنازعه که در ضديت ّ  
  ه هستند گوئيم که بنفحات روح حضرتو عداوت مانند گرگ و بر

  ند و با هم آميزش نمودندّمسيح روح الفت و اتحاد يافتند و زنده گشت
  ّدر تمامى کوه مقدس من ضرر و فسادى نخواهند کرد زيرا" ّاما 

  که جهان از معرفة ا پر خواهد بود مثل آبهائى که دريا را
  ّاين کيفيت در ظهور حضرت مسيح وقوع نيافت زيرا" ميپوشاند 

  
  ٥٠ص 

ّالى االن ملل مختلفۀ متباغضه در دنيا موجود و مقر بآل    اسرائيلٓ
  اند و همچنين صلح عمومى در قليل و اکثر از معرفة ا بى بهره

  ظهور حضرت مسيح نشد يعنى در ميان ملل متعاديۀ متباغضه صلح
  و صالح نشد و نزاع و جدال مندفع نگشت و آشتى و راستى حاصل
  ّنشد چنانچه الى االن در نفس طوائف و شعوب مسيحيه عداوت

ّاما اين در حق جمال. يت اشتداد است و بغضا و حرب در نها ّ  
  مبارک بتمامه مطابقست حرفًا بحرف و همچنين در اين دور بديع
  جهان جهان ديگر گردد و عالم انسانى در کمال آسايش و زينت
  ّجلوه نمايد نزاع و جدال و قتال بصلح و راستى و آشتى مبدل
  لفتّخواهد گشت در بين طوائف و امم و شعوب و دول محبت و ا

  ّحاصل شود و التيام و ارتباط محکم گردد عاقبت حرب بکلى ممنوع
  ّشود و چون احکام کتاب مقدس اجرا گردد منازعات و مجادالت
  ّدر محکمۀ عموميۀ دول و ملل بنهايت عدالت فيصل خواهد يافت

ّمشاکل متحدثه حل خواهد گشت قطعات خمسۀ عالم حکم يک قطعه و ّ  
  ّ امت شود و روى زمين يک وطن و نوع انسانّيابد و امم متعدده يک

  تالف و التيام اقوامئيک طائفه شود و ارتباط اقاليم و امتزاج و ا
   رسد که نوع بشر حکم يک خاندان و يک دودمان اىو طوائف بدرجه

  ّيابد نور محبت آسمانى بدرخشد و ظلمات بغض و عداوت بقدر



  ه برافرازد و شجرۀامکان زائل گردد صلح عمومى در قطب امکان خيم
  مبارکۀ حيات چنان نشو و نما نمايد که بر شرق و غرب سايه افکند

  اقويا و ضعفا و اغنيا و فقرا و طوائف متنازعه و ملل متعاديه
  ه و پلنگ و بزغاله و شير و گوساله هستند درمانند گرگ و برکه 

  تالف و عدالت و انصاف با هم معامله نمايند وئّنهايت محبت و ا
جهان از علوم و معارف و حقايق و اسرار کائنات و معرفة ا  

   حال مالحظه نمائيد که در اين عصر عظيم که .ّمملو خواهد گشت
  

  ٥١ص 
  ّست علوم و معارف چقدر ترقى نموده است و اقرن جمال مبارک

  اسرار کائنات چقدر کشف شده است و مشروعات عظيمه چقدر
  ر ازدياد است و عنقريب علوم وظهور يافته است و روز بروز د

ّمعارف ماديه و معرفت الهيه چنان ترقى نمايد و معجزاتى بنمايد که ّ ّ ّ  
  زيرا که جهان از معرفة" ّها حيران ماند و سر اين آيۀ اشعيا  ديده

  و همچنين مالحظه نما. بتمامه ظاهر خواهد گشت " ا پر خواهد بود 
  ل مبارک شده است از جميع مللّکه در اين مدت قليله که ظهور جما

  ّو اقوام و طوائف در ظل اين امر داخل شده مسيحى و يهود
ّو زردشتى و هنود و بوذى و ايرانى کل در نهايت الفت و محبت ّ  
  ّبا يکديگر آميزش نمايند کانه اين نفوس هزار سالست که خويش

  و پيوند با يکديگرند بلکه مانند پدر و فرزند و مادر و دختر و
   وبرهواهر و برادرند اين يک معنى از معانى الفت گرگ و خ

  و از جمله وقايع جسيمه که. پلنگ و بزغاله و شير و گوساله است 
  در يوم ظهور آن نهال بيهمال وقوع خواهد يافت علم الهى بجميع

ّامتها بلند خواهد شد يعنى جميع ملل و قبائل در ظل آن علم ّ  
  ّ در آيند و ملت واحده گردند وّالهى که نفس آن نهال ربانيست

ّضديت دينيه و مذهبيه و مباينت جنسيه و نوعيه و اختالفات ّ ّ ّ ّ ّ  
ّوطنيه از ميان برخيزد کل دين واحد و مذهب واحد و جنس ّ  
  واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کرۀ ارض است

  ساکن گردند صلح و آشتى عمومى در بين جميع دول حاصل گردد
  ل بيهمال جميع اسرائيل را جمع خواهد کرد يعنى اسرائيلو آن نها

ّدر دورۀ آن در ارض مقدس جمع خواهند شد و امت يهود که ّ  
   حال مالحظه .ّدر شرق و غرب و جنوب و شمال متفرقند مجتمع شوند



  ّنمائيد که اين وقايع در دورۀ مسيح واقع نگشته زيرا امتها در زير
  ّ در نيامدند و در اين دورۀ رب الجنودعلم واحد که آن نهال الهيست

  
  ٥٢ص 

ّکل ملل و امم در ظل اين علم وارد خواهند گشت و همچنين اسرائيل ّ  
  ّپراکنده در جميع عالم در دورۀ مسيحى در ارض مقدس مجتمع نشدند

  ّاما در بدايت دورۀ جمال مبارک اين وعد الهى که در جميع کتب
  شته مالحظه مينمائيد که ازانبيا منصوص است بناى ظهور گذا

  ّاطراف عالم طوايف يهود بارض مقدس آيند و قرايا و اراضى
  ّتملک نموده سکنى کنند و روز بروز در ازديادند بقسمى که جميع

  .ن آنان گردد فلسطين مسک
  

  يح  - ١٣                         
  ّ باب دوازدهم از مکاشفات يوحناتفسير        

  ّ مراد از شهر مقدس و اورشليم الهى در کتباز پيش گذشت که
  ّمقدسه در اکثر مواضع شريعة ا است که گاهى بعروس تشبيه

  ميفرمايد و گهى باورشليم تعبير مينمايد و گهى بآسمان جديد و زمين
  جديد تفسير ميفرمايد چنانچه در باب بيست و يکم از مکاشفات

  ينى جديد چونکه آسمانديدم آسمانى جديد و زم" ّيوحنا ميفرمايد 
ّاول و زمين اول در گذشت و دريا ديگر نمى باشد و شهر مقدس ّ ّ  
  اورشليم جديد را ديدم که از جانب خدا از آسمان نازل ميشود

  حاضر شده چون عروسى که براى شوهر خود آراسته است و آوازى
  بلند از آسمان شنيدم ميگفت اينک خيمۀ خدا با آدميانست و با

  کن خواهد بود که ايشان قومهاى او خواهند بود و خودايشان سا
   مالحظه نمائيد که چگونه."خدا با ايشان خداى ايشان خواهد بود 

  ّواضح و مشهود است که مقصد از آسمان و زمين اول ظواهر
  ّشريعت سابق است زيرا ميفرمايد آسمان و زمين اول در گذشت

  ت و در ارض محشرو دريا ديگر نميباشد يعنى ارض ارض محشر اس
  دريا نبود يعنى تعاليم و شريعة ا در روى زمين جميعًا منتشر

  
  ٥٣ص 

ّگردد و کل بشر در امر حق داخل گردد و کرۀ ارض بتمامه مسکن ّ  



  انسان مؤمن شود پس دريا نماند زيرا مسکن و مأواى انسان
  ارض يابس است يعنى در آن دور ميدان آن شريعت جوالنگاه

  و همچنين شريعة. ّو ارض مستقر است اقدام بر آن نلغزد انسانست 
  ّا را بشهر مقدس اورشليم جديد تعبير مينمايد و اين واضح است که

  شهر اورشليم جديد که از آسمان نازل ميشود شهر سنگ و آهک
  و خشت و خاک و چوب نيست شريعة ا است که از آسمان

  زيرا اورشليم که از سنگ ونازل ميشود و تعبير بجديد ميفرمايد 
  خاکست واضح است که از آسمان نزول ننمايد و تجديد نشود و آنچه

   و همچنين شريعة ا را تشبيه بعروس .تجديد ميشود شريعت است
  آراسته فرموده که در نهايت تزيين جلوه نمايد چنانچه از پيش

ّ در فصل بيست و يکم از رؤياى يوحنا که شهر مقدس .گذشت ّ  
  ورشليم جديد را ديدم که از جانب خدا از آسمان نازل ميشودا

  حاضر شده چون عروسى که براى شوهر خود آراسته است و در
  عالمتى" ّفصل دوازدهم از رؤياى يوحنا مذکور است که ميفرمايد 

  عظيم در آسمان ظاهر شد زنى که آفتابرا در بر دارد و ماه زير
   اين زن آن."تاره است پاهايش و بر سرش تاجى از دوازده س

  ّعروس است که شريعة ا است که بر حضرت محمد نازل شد و
  ّآفتاب و ماه که در بر و زير قدم دارد دو دولت است که در ظل

  آن شريعت است دولت فرس و دولت عثمانى زيرا عالمت دولت
  فرس آفتابست و عالمت دولت عثمانى هاللست که ماه است

  ّ از دو دولت است که در ظل شريعة ااين آفتاب و ماه رمز
  و بعد ميفرمايد که بر سرش تاجى از دوازده ستاره است. است 

ّو اين دوازده ستاره عبارت از دوازده ائمه است که مروج شريعت ّ  
ّمحمديه بودند و مربيان ملت که مانند ستاره در افق هدايت ّ ّ ّ  

  
  ٥٤ص 

  وده از درد زه و عذابو آبستن ب" بعد ميفرمايد . ميدرخشيدند 
  يعنى اين شريعت در مشکالت عظيمه" زائيدن فرياد برميآورد 

  ّافتد و زحمات و مشقات عظيمه کشد تا ولدى کامل ازين شريعت
  حاصل گردد يعنى ظهور بعد و موعود که ولدى کاملست در
  آغوش اين شريعت که مانند مادر است پرورش يابد و مقصود

  قطۀ اولى است که فى الحقيقه زادۀازين ولد حضرت اعلى و ن



ّ محمديه بود يعنى حقيقت مقدسهشريعت ّ    که طفل و نتيجۀ شريعة اىّ
  ا که مادر است و موعود آن شريعت است در ملکوت آن شريعت

ّتحقق يافت ولى از تسلط اژد   ١٢٦٠ها نزد خدا ربوده شد بعد از ّ
  و" .ظاهر گشت ها محو شد آن زادۀ شريعة ا موعود روز اژد

  هاى بزرگ آتش گونر در آسمان پديد آمد که اينک اژدعالمتى ديگ
  که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهايش هفت افسر و

  آن اژدها" دمش ثلث ستارگان آسمانرا کشيده بر زمين ريخت 
ّبنى اميه است که مستولى بر شريعت محمديه شدند و هفت سر و ّ ّ  

  ّت مملکت و سلطنت است که بنواميههفت افسر عبارت از هف
ّبر آن استيال يافتند مملکت روم که در برية الشام بود ، مملکت فرس ، ّ ّ  
  مملکت عرب ، مملکت مصر ، مملکت افريکا يعنى تونس و جزائر و

ّمراکش ، مملکت اندلس که االن اسپانياست ، مملکت ترک ما وراءالنهر ، ٓ  
  ند و ده شاخ که عبارت از ده اسمّبنواميه بر اين ممالک استيال يافت

  ّاز ملوک بنى اميه است که بدون تکرار ده پادشاهند يعنى ده
  ّاسمند که رياست و سلطنت کردند اول ابى سفيانست و آخر

  ويه و سهاّمروان زيرا اسماء بعضيشان تکرر يافت من جمله دو مع
  ناند چون من دو ّيزيدند و دو  وليد و دو مروان اينها مکرر شده

  ّو اين بنواميه که بدايتشان ابو. تکرار اسماء حساب شود ده ميشوند 
  ّسفيانست که وقتى امير مکه بوده و سر سلسلۀ امويانست و آخرشان

  
  ٥٥ص 

  ّمروان ثلث نفوس مقدسۀ مبارکه را از ساللۀ طاهره که ستارگان
  ها پيش آن زن که ميزائيد بايستادو اژد" .آسمان بودند محو کردند 

  اين زن شريعة ا است چنانچه" تا چون بزايد فرزند او را ببلعد 
  از پيش گذشت و ايستادن در نزد آن يعنى آن اژدرها مراقب

  بود تا آن زن بزايد فرزند او را ببلعد و اين فرزند آن مظهر موعود
ّبود که زادۀ شريعت محمديه است و بنواميه هميشه منتظر آن بودند ّ ّ  

  ّود که از ساللۀ حضرت محمد خواهد آمد وکه آن شخص موع
  موعود است او را بدست آرند و محو و نابود کنند زيرا نهايت
  خوف از ظهور مظهر موعود داشتند و هر جا نفسى را از ساللۀ

   .ّحضرت محمد يافتند که در انظار محترم بود او را هالک نمودند
   آهنين حکمرانىّپس پسرى زائيد که همۀ امتهاى زمين را بعصاى "



  اين پسر بزرگوار مظهر موعود است که از شريعة" خواهد کرد 
ّا تولد يافت و در آغوش تعاليم الهيه پرورش شد و عصاى ّ  

ّآهنين کنايه از قوت و قدرتست نه شمشير يعنى بقوت و قدرت ّ  
ّالهيه جميع امتهاى زمين را شبانى خواهد فرمود مقصود از اين ّ  

  و فرزندش بنزد خدا و تخت او ربوده" .ى است فرزند حضرت اعل
  ّاين اخبار از حقيقت حضرت اعلى است که صعود بحيز" شد 

  ّملکوت عرش الهى مرکز سلطنت الهيه فرمودند مالحظه نمائيد که
  يعنى شريعة" و زن ببيابان فرار کرد " چقدر مطابق واقعست 

  ة العربا بصحرا فرار کرد يعنى بصحراى واسع حجاز و جزير
  "ّو در آنجا مکانى از براى وى از خدا مهيا شده است " انتقال نمود 

  يعنى جزيرة العرب مأوى و مسکن و مرکز شريعة ا شد
  و اين هزار" ّتا او را مدت هزار و دويست و شصت روز بپرورند  "

  ّو دويست و شصت روز هر روزى باصطالح کتاب مقدس عبارت
  پيش گذشت و شريعة ا هزار واز يک سالست چنانکه از 

  
  ٥٦ص 

  دويست و شصت سال در باديۀ عرب صحراى عظيم پرورش
  ّيافت و مظهر موعود از او تولد گشت ديگر حکمى بعد از هزار و
  دويست و شصت سال از براى آن شريعت نماند زيرا ثمرۀ آن شجر

  ظاهر گرديد و نتيجه حاصل شد مالحظه فرمائيد که چقدر
   در مکاشفات ظهور موعود را چهل و. مطابق يکديگر است ّنبوتها

  دو ماه تعيين نمايد و دانيال نبى سه روز و نيم تصريح کند اين
  نيز چهل و دو ماه ميشود و چهل و دو ماه هزار و دويست و

ًشصت روز ميگردد لهذا در مکاشفات يوحنا در جاى ديگر صراحة ّ  
  ّ کتاب مقدسهزار و دويست و شصت روز بيان کند و در

  منصوص است که هر روزى عبارت از يک سالست و از اين
  صريحتر ممکن نيست که جميع اخبار با يکديگر توافق نمايد و
  حضرت باب در سنۀ هزار و دويست و شصت از هجرت حضرت

ّمحمد که تاريخ عموم اسالمست ظاهر شد و در کتاب مقدس اخبارى ّ  
  ست اگر انصاف باشد توافقّاز اين صريحتر در حق هيچ ظهورى ني

  اين اوقات مذکوره از لسان بزرگواران اعظم برهانست و بهيچ وجه
  ّخوشا بحال نفوس منصفه که تحرى حقيقت نمايند. تأويل برنميدارد 



  ّاما اگر انصاف نباشد محاججه کنند و مجادله نمايند و انکار امر
  اجتواضح کنند مانند فريسيان در ظهور مسيح که در نهايت لج

  ّانکار تفاسير و بيان حضرت مسيح و حواريين مينمودند و بجهلۀ
  ّعوام امر را مشتبه ميکردند که اين اخبار در حق اين يسوع نيست
  ّبلکه در حق موعود است که من بعد بشروط مذکوره در تورات
  خواهد آمد و از جملۀ شروط سلطنت و جلوس بر سرير داود

  عدالت کبرى و اجتماع گرگ وو ترويج شريعت تورات و ظهور 
  .ذا ناس را محتجب از مسيح نمودند ميش بر چشمۀ واحد است له
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  يد  - ١٤                         
  ّبراهين روحانيه                     

  در اين عالم جسمانى زمانرا ادوار است و مکانرا اطوار فصولرا
ّگردش است و نفوسرا ترقى و تدنى و پرو   گاهى فصل ربيع. رش ّ

  است و گهى موسم خريف دمى اوان تابستانست و اوقاتى فصل
  موسم بهار ابر گهر بار دارد و نفحۀ مشکبار نسيم جان بخش. زمستان 

  دارد و هوائى در نهايت اعتدال باران ببارد خورشيد بتابد ارياح
  لواقح بوزد عالم تجديد شود و نفحۀ حيات در نبات و حيوان و

  ّن پديد آيد کائنات ارضيه از برزخى ببرزخ ديگر انتقال نمايدانسا
  جميع اشيا خلعت تازه پوشد و خاک سياه پر گياه گردد و کوه و
  ّصحرا حلۀ خضرا يابد درختان برگ و شکوفه نمايد و گلستان
  گل و رياحين بروياند جهان جهان ديگر گردد و کيهان حيات

   بود روح تازه يابد و لطافتجان پرور يابد عالم ارضى جسم بيجان
  و صباحت و مالحت بى اندازه حاصل نمايد پس بهار سبب حيات

  بعد موسم تابستان آيد و حرارت. جديد شود و روح بديع دهد 
ّافزايد و نشو و نما نهايت قوت بنمايد قوۀ حيات در عالم نبات ّ  
  بدرجۀ کمال رسد و زمان حصاد شود دانه خرمن گردد و قوت

  بعد فصل خزان بى امان آيد و نسيم. ّ و بهمن مهيا شود بهر دى
  ناگوار بوزد باد عقيم مرور کند و فصل سقيم حصول يابد جميع

  اشيا پژمرده شود و هواى لطيف افسرده گردد نسيم بهار بباد خريف
ّمبدل شود اشجار سبز و خرم افسرده و عريان گردد و گل و ّ  

   بعد . گلخن ظلمانى شودرياحين حالت غمگين يابد گلشن نازنين



  فصل زمستان آيد و سرما و  طوفان گردد برف است و بوران
  تگرگست و باران رعد است و برق جمودتست  و خمودت جميع کائنات
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ّنباتيه بحالت موت افتد و موجودات حيوانيه پژمرده و افسرده ّ  
  يدچون باين درجه رسد باز نو بهار جان پرور آيد و دور جد. گردد 

  شود و موسم ربيع با کمال حشمت و عظمت با جنود طراوت و لطافت
  در کوه و دشت خيمه بر افرازد دوباره هيکل موجودات تجديد شود
  و خلقت کائنات تازه گردد اجسام نشو و نما يابد دشت و صحرا
  سبز و خرم گردد درختها شکوفه نمايد و آن بهار پارسالى باز در

   کند و وجود کائنات بر اين دور ونهايت عظمت و جالل رجوع
   .تسلسل بايد و شايد و پايد ، اين دور و گردش عالم جسمانيست
  ّبهمين قسم ادوار روحانى انبيا يعنى يوم ظهور مظاهر مقدسه بهار

  ّروحانيست تجليات رحمانيست فيض آسمانيست نسيم حياتست اشراق
   نفوسشمس حقيقت است ارواح زنده شود قلوب تر و تازه گردد
ّطيبه شود وجود بحرکت آيد حقايق انسانيه بشارت يابد و در ّ  

ّمراتب و کماالت نشو و نما جويد ترقيات کليه حاصل شود حشر ّ ّ  
  ّو نشور گردد زيرا ايام قيام است  و زمان جوش و خروش دم

  بعد آن بهار جان پرور. فرح و سرور است و وقت انجذاب موفور 
   اعالء کلمة ا گردد و ترويج شريعة امنتهى بتابستان پر ثمر شود

  جميع اشيا بدرجۀ کمال رسد مائدۀ آسمانى منبسط گردد نفحات
  ّقدس شرق و غرب معطر نمايد تعاليم الهى جهانگير شود نفوس
ّتربيت شود نتائج مشکوره حاصل گردد و ترقيات کليه در عالم ّ ّ  

   و شمس حقيقتانسانى جلوه نمايد و فيوضات رحمانى احاطه کند
  و چون بدائرۀ. ّاز افق ملکوت بنهايت قوت و حرارت اشراق نمايد 

  ّنصف النهار رسد رو بغروب و زوال نهد و آن بهار روحانيرا از
  ّپى زمان خزان آيد نشو و نما بايستد نسيم مبدل بريح عقيم گردد
  و موسم سقيم طراوت و لطافت باغ و صحرا و گلزار را زائل کند

ّجذابات وجدانيه نماند اخالق رحمانيه مبدل گردد نورانيتيعنى ان ّ ّّ  
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ّقلوب مکدر شود و روحانيت نفوس متغير گردد فضائل مبدل ّّ ّ  
  برذائل شود و تقديس و تنزيه نماند از شريعة ا اسمى ماند و

  ّاز تعاليم الهيه رسمى پايد اساس دين ا محو و نابود شود عادات
   گردد تفريق حاصل شود و استقامت بتزلزلو رسومى موجود

  تبديل شود جانها مرده گردد و قلوب پژمرده شود و نفوس افسرده
  ّايام زمستان آيد يعنى برودت جهل و نادانى احاطه کند و. گردد 

  ظلمت ضاللت نفسانى مستولى شود پس از آن جمودتست و نافرمانى
  رودتست وسفاهت است و کاهلى سفالت است و شؤون حيوانى ب

  خمودت جمادى مثل فصل زمستان که کرۀ ارض از تأثير حرارت
  وقتى که عالم عقول و افکار. شمس محروم ماند و مخمود و مغموم شود 

  باين درجه رسد موت ابدى است و فناى سرمدى و چون موسم
  زمستان حکمش جارى گشت دوباره بهار روحانى آيد و دور جديد

  زد صبح نورانى دمد ابر رحمانى بباردجلوه نمايد نسيم روحانى و
  پرتو شمس حقيقت بتابد عالم امکان حيات جديد يابد و خلعت
  بديع پوشد جميع آثار و مواهب ربيع گذشته در اين بهار جديد

  ّادوار روحانيۀ شمس حقيقت. دوباره و شايد اعظم از آن جلوه نمايد 
ِمثل شمس حقيقتمانند ادوار عالم شمس دائمًا در دور و تجديد است  َ َ  

  ّرا مشارق و مطالع متعدد است روزى مثل آفتابست شمس خارج
  از برج سرطان طلوع نمايد و وقتى از برج  ميزان زمانى از برج

  ّدلو اشراق کند و گهى از برج حمل پرتو افشاند اما شمس شمس
  ارباب دانش عاشق شمسند نه مفتون. واحد است و حقيقت واحده 

   اهل بصيرت طالب حقيقتند نه مظاهر و مصادرمشارق و مطالع و
  لهذا آفتاب از هر برج و مشرقى طلوع نمايد ساجد گردند و حقيقت

  اين نفوس هميشه بحقيقت. ّاز هر نفس مقدسى ظاهر شود طالب شوند 
  پى برند و از آفتاب جهان الهى محتجب نگردند عاشق آفتاب و
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  خواه در برج حمل بدرخشدّطالب انوار دائمًا توجه بشمس دارد 
  ّاما. خواه در برج سرطان فيض بخشد خواه در برج جوزا بتابد 

  جاهالن نادان عاشق بروجند و واله و حيران مشارق نه آفتاب
  ّو وقتى که در برج سرطان بود توجه داشتند بعد آن آفتاب ببرج
ّميزان انتقال کرد چون عاشق برج بودند متوجه و متمسک ببرج ّ  



  ًمثال يکوقتى.  محتجب از آفتاب چه که آفتاب انتقال کرد شدند و
  شمس حقيقت از برج ابراهيمى پرتوى انداخت بعد در برج موسوى
  ّشفقى زد و افقى روشن نمود بعد از برج مسيحى در نهايت قوت و

  حرارت و اشراق طلوع کرد آنان که طالب حقيقت بودند آن
ّما آنهائى که متمسک بابراهيما. حقيقت را در هر جا ديدند ساجد شدند  ّ  

  ّبودند وقتى که تجلى بر طور نمود و حقيقت موسى را روشن کرد
  ّمحتجب شدند و آنهائى که متمسک بموسى بودند وقتى که شمس حقيقت

ّاز نقطۀ مسيحى در نهايت نورانيت جلوۀ ربانى کرد محتجب شدند ّ  
  حقيقت را پس بايد انسان طالب حقيقت باشد آن  .و قس على ذلک

  ّدر هر ذات مقدسى يابد واله و حيران گردد و منجذب فيض يزدان
  شود مانند پروانه عاشق نور باشد در هر زجاجى برافروزد و

  و اگر آفتاب از. بمثابۀ بلبل مفتون گل باشد در هر گلشنى برويد 
  مغرب طالع شود آفتاب است نبايد محتجب بمشرق شد و غربرا

ّد و همچنين بايد تحرى فيوضات الهيه وّمحل افول و غروب شمر ّ  
ّتجسس اشراقات رحمانيه کرد و در هر حقيقتى واضح و آشکار يافت ّ  

  ّمالحظه کنيد که يهود اگر متمسک بافق. بايد واله و حيران شد 
  ّموسوى نبودند بلکه ناظر بشمس حقيقت بودند البته آن شمس را در

  مشاهده مينمودند ولى هزارلع حقيقى مسيحى در نهايت جلوۀ رحمانى مط
  .ّربانى محروم ماندند  ّافسوس که بلفظ موسى متمسک شدند و از آن فيض الهى و جلوۀ
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  يه  - ١٥                          
  دبيان غناى حقيقى وجو                

ّشرافت و علويت هر کائنى از موجودات بامرى مشروط و بکيفيتى ّ  
  زينت و کمال زمين در اينست که از فيض ابرّمزيت و . مربوط 

  بهارى سبز و خرم گردد نبات انبات شود گل و رياحين برويد
  درختان بارور پر از ثمر گردد و ميوۀ تازه و تر بخشد گلشن تشکيل

  ّگردد چمن تزيين يابد کشت زار و کوهسار حلۀ خضرا پوشد
   .جماد استباغ و راغ و مدن و قرى زينت يابد اين سعادت عالم 

ّاما نهايت علويت و کمال عالم نبات در اينست که درختى در ّ  
   بفرازد نسيم خوشى بر او وزد وکنار جويبارى از آب شيرين قد

  حرارت آفتاب بتابد و باغبان بتربيت او پردازد و روزبروز نشو



  و نما نمايد و ثمر بخشد و سعادت حقيقى آن در اينست که بعالم
ّان ترقى کند و بدل ما يتحلل در جسم حيوان وحيوان و عالم انس ّ  

  ّو علويت عالم حيوان در اينست که اعضا و جوارح. انسان گردد 
ّو قواى آن مکمل و ما يحتاج حاضر و مهيا گردد و اين نهايت عزت ّ ّ  

  ًمثال نهايت سعادت حيوان در اينست. ّو شرف و علويت آنهاست 
  الوت و جنگلى درچمنى سبز و خرم و آب جارى در نهايت ح

  ّغايت طراوت اگر چنين چيزى مهيا شود ديگر ما فوق آن سعادتى
  ّمى در محلنگل سبز و خرّمثال مرغى در ج. ّبجهت حيوان متصور نه 

  پر لطافت بلندى بر درخت تنومندى بر فراز شاخ بلندى آشيانه
  ّسازد و آنچه خواهد از دانه و آب حاضر و مهيا باشد اين از براى

ّ سعادت کليه است ولى سعادت حقيقى اينست که از عالم حيوانپرنده ّ  
ّبعالم انسان انتقال نمايد مثل حيوانات ذريه که بواسطۀ هوا و آب ّ  
  ّدر جوف انسان حلول نمايد و تحليل گردد و بدل ما يتحلل در
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  ّجسم انسان گردد اين نهايت عزت و سعادت اوست ديگر ما فوق
   پس واضح و معلوم شد که اين .ّتصور نشودّآن عزتى براى او 

ّنعمت و راحت و ثروت جسمانيه سعادت تامۀ جماد و نبات و ّ  
  حيوان است و هيچ ثروت و غنائى و راحت و آسايشى در عالم

  جسمانى مثل غناى اين طيور نيست بجهت اينکه اين صحرا و کهسار
  او و جميعا و خرمنها ثروت و قوت  هفضاى آشيانۀ او و جميع دانه

   حال .اراضى و قرى و چمن و مرعى و جنگل و صحرا ملک او
  زيرا آنچه دانه چيند و ببخشد؟ تر است يا اغنياء انسان  اين مرغ غنى

ّثروتش تناقص حاصل ننمايد پس معلوم شد که عزت و علويت انسان ّ  
ّمجرد بلذائذ جسمانيه و نعم دنيويه نه بلکه اين سعادت جسمانيه فرع ّ ّ ّ  

ّو اما اصل علويت انسانيه خصائل و فضائلى است که زينت.  است ّ ّ  
ّحقيقت انسانست و آن سنوحات رحمانيه و فيوضات سمائيه و احساسات ّ  

ّوجدانيه و محبت الهيه و معرفت ربانيه و معارف عموميه و ادراکات ّ ّ ّ ّ ّ  
ّعقليه و اکتشافات فنيه است عدل و انصاف است صدق و الطاف ّ ّ  

ّيه است مروت فطريه است صيانت حقوق استاست شهامت ذات ّ ّ  
  محافظۀ عهد و ميثاق است راستى در جميع امور است و حقيقت

  پرستى در جميع شؤون جانفشانى بجهت خير عموم است و مهربانى و



  ّرأفت با جميع طوائف انسانى و اتباع تعاليم الهيست و خدمت ملکوت
  اين است سعادت. رحمانى هدايت خلق و تربيت ملل و امم است 

  ّعالم انسانى اينست علويت بشر در عالم امکانى اينست حيات ابدى
  ّو اين مواهب در حقيقت انسان جز بقوۀ ملکوتى الهى. ّو عزت آسمانى 

  ّ الطبيعه و دراءّه ننمايد زيرا قوتى خواهد ما ورو تعاليم آسمانى جلو
   و بى بقا مثل از اين کماالت ممکن ولى بى ثبات اىعالم طبيعت نمونه
  ّ خداوند مهربان چنين تاج وهاجى بر سر انسان .شعاع آفتاب بر ديوار

   انتهى   نهاده پس بايد بکوشيم تا گوهر آبدارش بر جهان بدرخشد
  

  ٦٣ص 
  مقسم دو                              
  ّمقاالت متعلق بمسائل مذهب عيسوى        بعضى 

   سر ناهار برگفتگو                          
  

  ٦٤ص 
  يو  - ١٦                                    

  در بيان آنکه معقوالت فقط بواسطۀ اظهار در قميص محسوس    
  بايد بيان شود                                   

  يک مسأله ايست که خيلى مدار است از براى ادراک مسائل
  و آن. رد تا بجوهر مسائل پى بريد ديگر که ذکر نموده و خواهيم ک

  ات محسوسهمولاينست که معلومات انسانى منقسم بدو قسم است قسمى مع
  ّاست يعنى شيئى که چشم و يا گوش و يا شامه و يا ذائقه و يا

  ًمثال اين آفتاب محسوس. المسه ادراک نمايد آنرا محسوس نامند 
  ين اصواتاست زيرا ديده ميشود اين را محسوس گويند و همچن

  محسوس است زيرا گوش ميشنود و روايح محسوس است زيرا
  ّمشمومست شامه احساس آن ميکند و طعوم محسوس است زيرا ذائقه

  ادراک حالوت و حموضت و مالحت آنرا مينمايد و حرارت و
  برودت محسوس است زيرا المسه ادراک آنرا مينمايد اينها را حقايق

  از معلومات انسانى معقوالتست يعنىّاما قسم ديگر . محسوسه گويند 
  ّحقائق معقوله است که صورت خارجيه ندارد و مکان ندارد و

ّمثال قوۀ عقل محسوس نيست و صفات انسانيه. غير محسوسه است  ّ ً  
  ّبتمامها محسوس نيست بلکه حقايق معقوله است و همچنين حب نيز



  نشنودحقيقت معقوله است محسوسه نيست زيرا اين حقائق را گوش 
  ّچشم نبيند شامه استشمام نکند ذائقه نچشد المسه ادراک ننمايد

ّحتى مادۀ اثيري ّ    حرارت و نور و کهرباّه که قوايشرا در حکمت طبيعيهّ
  و مغناطيس گويند آن نيز حقيقت معقوله است نه محسوسه و همچنين
  نفس طبيعت نيز حقيقت معقوله است نه محسوسه و همچنين  روح

  قت معقوله است نه محسوسه و چون خواهى که اين حقايقانسانى حقي
  معقوله را بيان نمائى مجبور بر آنى که در قالب محسوس افراغ نمائى

  
  ٦٥ص 

   پس چون بيان .و بيان کنى زيرا در خارج جز محسوس نيست
  حقيقت روح و شؤون و مراتب خواهى مجبور بر آنى که بصورت

  ًمثال. جز محسوس موجود نه محسوسات بيان نمائى زيرا در خارج 
ّحزن و سرور از امور معقوله است و چون آن کيفيت روحانيه را ّ  

  بيان خواهى گوئى دلم تنگ شد يا قلبم گشايش يافت و حال آنکه
  ّدر روح انسان و قلب نه تنگى حاصل و نه گشايش بلکه کيفيتى
  ّاست روحانيه و معقوله چون بيان خواهى مجبورى که بصورت

ّ مثال ميگوئى فالن شخص خيلى ترقى کرد و حال . بيان کنىمحسوسه ً  
  ّآنکه در مقام و محلش باقى و برقرار و فالن کس مقامش عالى شد
  و حال آنکه آن شخص مثل سائر اشخاص بر زمين راه ميرود ولى اين
ّعلو و ترقى يک کيفيت روحانيست و حقيقت معقوله است چون ّّ  

  ه بيان کنى چه که در خارج جزبيان خواهى مجبورى بصور محسوس
  ًمثال علم را بنور تأويل کنى و جهل را بظلمت حال. محسوس نيست 

  مالحظه نمائيد آيا علم نور محسوس است و يا جهل ظلمت محسوسه
  ّابدًا چنين نيست فقط کيفيت معقوله ايست وقتى که در خارج بيان

   تاريکخواهى علم را نور جهل را ظلمت خوانى و گوئى که قلب من
  بود بعد روشن شد حال آن روشنائى علم و آن ظلمت جهل

  حقيقت معقوله است نه محسوسه و لکن چون در خارج بيان خواهيم
  پس معلوم شد که کبوترى که داخل. مجبوريم بصور محسوسه بيان کنيم 

  ّمسيح شد نه اين کبوتر محسوسه است بلکه يک کيفيت روحانى بود
  ًمثال در تورات است. ت محسوسه بيان شد ّبجهت تفهيم و تفهم بصور

  خدا در عمودى از نار ظاهر شد حال مقصد اين صورت محسوسه
  نيست يک حقيقت معقوله است که در صورت محسوسه بيان شده



حضرت مسيح ميفرمايد االب فى اال. است  ِ ُ  بن و االَ َِ بن فى االْ ُ   ِب حالْ
  مسيح بود الحضرت مسيح در درون خدا بود يا خدا در درون 

  
  ٦٦ص 

  ّو ا بلکه اين کيفيت معقوله ايست که بصورت محسوسه بيان شده
  ّيا سلطان انى" آمديم در بيان عبارت مبارک اينکه ميفرمايد . است 

کنت کاحد من العباد و راقدًا على المهاد مرت على نسائم َ َ َ َ ُْ  َ َ َُ ِ ِ ٍ  
ْالسبحان و علمنى عل ِ  َ من عندى بلَ ما کان ليس هذاَم ْ ْ منَ ْ لدنِ ُ   ٍ عزيزَ

  ّاين مقام تجلى است اين محسوس نيست معقول است و اين از" عليم 
ّزمان ماضى و حال و استقبال مبرا و منزه است اين تعبير و تمثيل ّ  

  است مجاز است نه حقيقت و نه حالتى است که مفهوم انسانست
  ً مثال .لى استيعنى خواب بوده بيدار شده بلکه انتقال از حالى بحا

  ت استمست و بيدارى حال حرکت نوم حالت صنوم حال سکون
  ًمثال. بيدارى حالت نطق نوم حالت خفاست و بيدارى حالت ظهور 
  در فارسى و عربى تعبير ميشود که زمين خواب بود بهار آمد بيدار
  شد يا زمين مرده بود بهار آمد زنده گشت اين تعبير تمثيلى است و

  ّبارى مظاهر مقدسه لم يزل حقايق. ل در عالم معانى تشبيه و تأوي
ّنورانيه بوده و هستند تغيير و تبدلى در ذات آنها حاصل نگردد ّ  
  نهايت آنست که قبل از ظهور چون ساکن و صامت مانند نائمند

  .ز ظهور ناطق و شارق مانند بيدار و بعد ا
  

  يز  - ١٧                        
  والدت حضرت مسيح                  

  سؤال                        
   ؟والدت حضرت مسيح از روح القدس بچه نحوى بوده است     

  جواب                        
ّالهيون و ماديون اختالفستدر اين مسأله در ميان  ّ ّ ّهيون بر ال  

ّآنند که حضرت مسيح از روح القدس بود ماديونرا تصور چنان ّ ّ  
  

  ٦٧ص 
ّ اين کيفيت مستحيل و ممتنع و البد از پدر استکه ّ و در قرآن ميفرمايد   

ّو ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا يعنى روح ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َْ ِْ ْ  



ّالقدس ممثل بصورت بشر شد مثل صورتى که در آئينه تمثل نمايد و با مريم مخاطبه ّ  
ّماديون بر آنند که البد از . کرد  ّ   ازدواج است و گويند که جسمّ

ّحى از جسم ميت تکون نيابد و بدون تلقيح ذکور و اناث تحقق ّ ّ ّ  
  نجويد و بر آنند که از انسان گذشته در حيوان ممکن نيست از
  ّحيوان گذشته در نبات ممکن نيست زيرا اين زوجيت ذکور و

ّاناث در جميع کائنات حيه و نباتيه موجود حتى بقرآن نيز استدال ّ   لّ
َبزوجيت اشيا مينمايند سبحان  َ ُْ َلذى خلق ٱالزواج  کلهاٱّ َ َ َ َّ  ُ ْ ْ َ ِ  

َمما تنبت االرض و من انفسهم و مما ال يعل ْ َ َ َ ُ ُ َُ ُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ُِمون  
ْيعنى انسان و حيوان و نبات جميع مزدوج است و ان من  شى َ َْ ِ  االِ ِ  

ِخلقناه زوجين ٱثنين يعنى کائناترا ِْ ْ َْ َ َ ُ َ َْ ْ    جميعًا مزدوج خلق نموديمَ
  ّهيون در جواب گويند که اينو لکن ال. ّنسان بى پدر تصور نشود خالصه گويند ا

ّقضيه از محاالت و ممتنعات نه اما ديده نشده زيرا فرقست ميان شىء مستحيل ّ  
  ً مثال در زمان سابق تلغراف مخابرۀ شرق و غرب .و شىء غير مرئى

  ه مستحيل فتو غراف غير مرئى بود نه بود  ندر آن واحد غير مرئى
ّماديون اصرار در اين. مستحيل فنوغراف غير مرئى بود نه مستحيل  ّ  

   آيا اين کرۀ ارض قديم:ّهيون در جواب گوينددارند المطلب 
ّ ماديون گويند بموجب فنون و کشفيات مکمله ثابت ؟است يا حادث ّ ّ ّ  

   بتدريجاست که حادث است و در بدايت گوى آتشين بود و
  ّاعتدال حاصل کرد و قشرى پيدا نمود پس فوق قشر نبات تکون

  ّهيونال. ّيافت بعد حيوان بوجود آمد بعد انسان تحقق جست 
  گويند که از تقرير شما معلوم و واضح گشت که نوع انسان در کرۀ

  ّارض حادث است نه قديم پس انسان اول يقينًا پدر و مادر
  ّآيا تکون انسان بى. ن حادث است نداشته زيرا وجود نوع انسا

  
  ٦٨ص 

   شما با وجود ؟تر است يا آنکه بى پدر پدر و مادر و لو بتدريج مشکل
  ّاينکه معترف بر اين هستيد که انسان اول خواه بتدريج خواه در
  ّمدت قليله بى پدر و مادر وجود يافت شبهه نماند که انسان بى

  ن شمرد و اگر مستحيل بدانىپدر ممکن و جايز و اين را مستحيل نتوا
  ًمثال اگر گوئى که اين چراغ بدون فتيله و روغن وقتى. بى انصافيست 

   .روشن شد پس اگر بگوئى بدون فتيل مستحيل است بى انصافيست
ّحضرت مسيح مادر داشت اما انسان اول باعتقاد ماديون نه پدر ّ ّ   داشت و نه مادر  ّ



.  
  يح  - ١٨                           

  سؤال از فضيلت بى پدرى                
  ؟ثمرات و فضيلت بى پدرى چيست               

  جواب                         
  بى پدرى اگر. شخص بزرگوار خواه بى پدر خواه با پدر يکسانست 

  ّفضيلت است آدم اعظم و افضل از کل انبيا  و رسل است زيرا
ّ سبب عزت و بزرگواريست تجلياتآنچه. نه پدر داشت و نه مادر  ّ  

ّآفتاب از ماده و صورت تولد يافته. و فيوضات کماالت الهى است  ّ  
   پدر و مادر است ولى کمال محض است و ظلمات راو اين دو بمثابه

   . ونه صورتى و نه پدرى و نه مادرى ولى نقص صرف اىّنه ماده
  راّحضرت آدم را مادۀ حيات جسدى خاکست حضرت ابراهيم 

ّمادۀ جسدى نطفۀ پاک البته نطفۀ طيبۀ طاهره به از خاک و جماد ّ ّ.   
ّو از اين گذشته در انجيل يوحنا در باب اول در آيۀ سيزدهم ّ  

  ّ و اما آن کسانى که او را قبول کردند آنانرا قدرت داد تا:"ميفرمايد
  فرزندان خدا گردند يعنى بهر که باسم او ايمان آورد که نه از

  و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بودند بلکه ازخون 
  

  ٦٩ص 
  ّ از اين آيۀ يوحنا معلوم ميشود وجود ".اند ّخداوند تولد يافته

ّحواريون نيز متکون از قوۀ جسمانى نيست بلکه از حقيقت روحانيه ّ ّ ّ  
   شرف و بزرگوارى حضرت مسيح بى پدرى نيست بلکه بکماالت .است

  ّهيه است اگر بزرگوارى حضرت مسيح بىيات الّو فيوضات و تجل
  پدرى بود بايد آدم از مسيح اعظمتر باشد زيرا نه پدر داشت نه

   خداوند خدا پس آدم را از خاک زمين:"مادر و در تورات ميفرمايد
   ".بسرشت و در بينى وى روح حيات دميد آدم نفس زنده شد

   يافت ومالحظه کنيد که ميفرمايد که آدم بروح حيات وجود
ّاز اين گذشته عبارت يوحنا در حق حواريين داللت بر آن نمايد ّ ّ  

   پس معلوم گرديد که حقيقت .که آنان نيز از پدر آسمانى هستند
ّمقدسه يعنى وجود حقيقى هر بزرگوارى از حق تحقق يافته است ّّ  

  مقصد اينست اگر بى پدرى. و بنفخۀ روح القدس موجود شده است 
  انى بود پس آدم بهتر از جميع است زيرا نه پدراعظم منقبت انس



ّآيا انسان از مادۀ حى خلق شود بهتر است يا. دارد و نه مادر  ّ  
ّالبته از مادۀ حى خلق شود بهتر است اما حضرت؟ آنکه از خاک  ّ ّّ  

ّمسيح از روح القدس تولد و تحقق يافته بود    خالصه شرف و منقبت. ّ
ّبکماالت و فيوضات و تجليات ربانيهّهيه  مظاهر ال ،ّنفوس مقدسه ّ ّ  

  .است نه بدون آن 
  يط  - ١٩                        

  سؤال از تعميد حضرت مسيح             
ّدر باب سيم آيۀ سيزدهم از انجيل متى ميفرمايد    آنگاه عيسى از" ّ

  ّاما يحيى او را منع. جليل باردن نزد يحيى آمد تا از او تعميد يابد 
   ؟ من احتياج دارم که از تو تعميد يابم و تو نزد من ميآئى :ه گفتنمود

  ٓاالن بگذار زيرا که ما را همچنين مناسب: عيسى در جواب وى گفت 
  ."کمال رسانيم پس او را واگذاشت است تا تمام عدالت را ب

  
  ٧٠ص 

  سؤال                                    
  تى چه احتياج بغسل تعميد بود وحضرت مسيح را با وجود کمال ذا   
   ؟حکمت اين چه بود                          

  جواب                                  
  ّاصل تعميد غسل توبه است حضرت يوحنا نفوس را وصايا و

  پس واضح است. نصايح ميفرمود و توبه ميداد و بعد تعميد ميفرمود 
  جميع گناه نمايد يعنى اى خداکه اين تغسيل رمزيست که توبه از 

  ّهمچنين که جسم من از اوساخ جسمانى پاک و مقدس گشت بهمچنين
  ّروح مرا از اوساخ عالم طبيعت آنچه اليق درگاه احديت نيست

  و توبه رجوع از عصيان باطاعتست انسان بعد. ّپاک و مقدس نما 
   پس اين غسل .از دورى و محرومى توبه نمايد و غسل کند

  ّت که اى خدا قلب مرا طيب و طاهر کن و از دونرمز اس
ّمحبت خويش پاک و مقدس نما    و حضرت مسيح چون خواست اين. ّ

ّسنت جناب يوحنا را مجرى بين عموم در آن زمان بدارد لهذا خود ّ  
  ّحضرت اين را جارى فرمود تا سبب تنبه خلق شود و ناموس که

  ّوحنا بود ولى فىّ ولو اين سنت ي .شريعت سابقه بود کامل گردد
  نه اينکه مسيح، ّهيه جارى  غسل توبه بود و اين در شرايع الالحقيقه

  احتياج بغسل تعميد داشت بلکه چون در آن زمان عمل مقبول



   .ممدوح و عنوان بشارت ملکوت بود لهذا حضرت مجرى داشت
  و لکن بعد فرمود که تعميد بآب عنصرى نه بلکه تعميد بروح و آب

  اى ديگر تعميد بروح و آتش فرمود و مقصود از آببايد و در ج
  در اينجا آب عنصرى نه زيرا در جاى ديگر تصريح بروح و

  آتش ميفرمايد و از اين آتش معلوم گردد که آتش عنصرى و آب
   پس روح فيض الهى .عنصرى نيست زيرا تعميد بآتش محال است

  عنصرىّماء علم و حيات و نار محبة ا است يعنى آب  است و
  

  ٧١ص 
  سبب پاکى قلب انسان نشود بلکه آب عنصرى جسم انسانرا پاک
  نمايد ولى آب آسمانى و روح که علم و حياتست قلب انسانرا
  ّطيب و طاهر کند يعنى آن قلب که از فيض روح القدس نصيب

ّبرد و مقدس گردد طيب و پاک شود    مقصد اينست که حقيقت. ّ
   اوساخ عالم طبيعت .ّک و مقدس گرددانسان از اوساخ عالم طبيعت پا

ّصفات قبيحه است غضب است شهوتست حب دنياست تکبر است ّ  
   .کذبست نفاقست تزوير است خود پرستى است و امثال ذلک
  انسان از صولت نفس و هوى جز بتأييدات فيض روح القدس
  خالص نشود اينست که ميفرمايد تعميد بروح و آب و آتش الزم

   روح فيض الهى و ماء علم و حيات و نارو واجب است يعنى
  ّمحبة ا و انسان بايد باين روح و ماء و آتش تعميد يابد تا

  ّاستفاضه از فيض ابدى کند و اال تعميد بآب عنصريرا چه ثمر ولى
  اين تعميد آب رمز از توبه و استغفار از گناه بود و در دور جمال

  ّ که تعميد بروح و محبةمبارک اين رمز را لزوم نه زيرا حقيقت آن
ّا است مقرر و محقق  ّ.  

  
  ک  - ٢٠                        

  ضرورت تعميد                      
  ؟م يا آنکه غير موافق و غير الزم غسل تعميد موافقست و الز   

  سؤال                        
  و غير الزماين غسل تعميد يا موافق است و الزم يا آنکه غير موافق 

  در صورت اولى با وجود لزوم چگونه منسوخ شد و در صورت
  ؟ّحنا مجرى داشت ثانيه با وجود عدم لزوم چگونه يو



  جواب                        
ّتغير احوال و تبدل و انقالب زمان از لوازم ذاتيۀ ممکناتست و ّّ  

  
  ٧٢ص 

  کاک حرارت ازًمثال انف. لزوم ذاتى از حقيقت اشيا انفکاک ندارد 
  آتش رطوبت از ماء شعاع از شمس محال و ممتنع است زيرا لزوم
ّذاتى است و چون تغير و تبدل حال از لوازم ممکناتست لهذا ّ  

ّاحکام نيز بسبب تبدل و تغير زمان تبديل شود    ًمثال در زمان. ّ
  ّموسى مقتضى و مناسب حال شريعت موسويه بود و چون در زمان

ّ تبدل و تغير يافت بقسمى که ديگر شريعتحضرت مسيح آن حال ّ  
  ّموسويه مناسب و موافق عالم انسانى نبود لهذا نسخ گرديد چنانچه

  و بعد از. حضرت روح سبت را شکست و طالقرا حرام فرمود 
  ّحضرت مسيح حواريون اربعه من جمله پطرس و پولس حيوانات

  ابين اصنام وّمحرمۀ تورات را تحليل کردند ماعداى لحم مخنوق و قر
   بعد پولس لحم .خون و همچنين زنا اين احکام اربعه را باقى گذاشتند

  مخنوق و ذبائح اصنام و دم را نيز حالل نمود و تحريم زنا را باقى
  گذاشت چنانکه بولس در آيۀ چهاردهم از فصل چهاردهم از رسالۀ

  ّمن ميدانم و معتقدم برب مسيح که" ّخود باهل روميه مينويسد 
  هيچ چيز نجس العين نيست بلکه هر چيز نجس است بجهت آنکس که

  ّو همچنين در آيۀ پانزدهم از فصل اول از رسالۀ" نجس ميشمرد 
  جميع اشيا بجهت پاکان پاکست و از براى" طيطوس مذکور ه بولس ب

ّناپاک چيزى پاک نيست زيرا آنان کل نجسند حتى عقول و ّ  
  بديل و نسخ بجهت آن بود که عصر حال اين تغيير و ت."ضمائرشان 

  ّمسيح قياس بعصر موسى نميشد بلکه حال و مقتضى بکلى تغيير و
  تبديل يافت لهذا آن احکام منسوخ گرديد زيرا وجود عالم مانند

  شخص انسانى بر حالت. انسانست و انبيا و رسل الهى طبيبان حاذق 
  جىواحده نماند امراض مختلفه عارض گردد و هر مرضى را عال

  مخصوص پس طبيب حاذق هر علل و مرضرا معالجۀ واحده ننمايد
   .بلکه بمقتضاى اختالف امراض و احوال ادويه و عالج را تغيير دهد

  
  ٧٣ص 

  ّزيرا بر اين شخص مرض هائل از حرارت عارض بود فالبد طبيب



  حاذق ادويۀ بارده داد و چون وقتى ديگر مزاج اين شخص
  ّبديل گشت البد طبيب حاذق ادويۀمنقلب شد حرارت ببرودت ت

  ّبارده را نسخ نمود و ادويۀ حاره تجويز نمود و اين تغيير و تبديل
  ًمثال. از مقتضاى حال مريض است و بر حذاقت طبيب دليل جليل 
  مالحظه نمائيد آيا شريعت تورات در اين عصر و زمان ممکن

   خداوند متعالّال و ا بلکه مستحيل و محالست پس البد؟ جراست اال
  و همچنين مالحظه. آن شريعت تورات را در زمان مسيح نسخ فرمود 
ّنمائيد که غسل تعميد در زمان يوحناى معم ّدان سبب تذکر و تنبهّ ّ  

  نفوس بود تا از جميع گناهان توبه نمايند و منتظر ظهور ملکوت
ّاما در اين ايام در آسيا قاتوليک و ارتودکس اطفال. مسيح گردند  ّ  

  شير خوار را در اين آب مخلوط بروغن زيتون غوطه دهند بقسمى
  که بعضى اطفال از اين زحمت مريض گردند و در وقت تعميد

  ّبلرزند و مضطرب شوند و در جاى ديگر آب تعميد قسيس
ّول و چه شق ثانى بهيچوجه احساساّبپيشانى بپاشد و اطفال چه شق  ّ  

  ّ بلکه سائر ملل تعجبروحانى ندارند پس چه ثمرى از اين حاصل
  و استغراب نمايند که اين طفل رضيع را چرا در اين آب غوطه
  ّدهند نه سبب تنبه طفل است و نه سبب ايمان و نه سبب ايقاظ

ّاما در زمان يوحناى معم. ّمجرد يک عادتى است که مجرى ميدارند  ّ   دانّ
  ّچنين نبود بلکه حضرت يوحنا ابتدا نفوسرا نصيحت ميفرمود و

  وبه از گناه داللت ميکرد و بانتظار ظهور مسيح تشويق مينمودبت
  ّهر نفسى که غسل تعميد مى يافت در نهايت تضرع و خشوع توبه از

  ّگناه ميکرد و جسد خويش را نيز از اوساخ ظاهرى طيب و طاهر
  مينمود و در کمال اشتياق شب و روز آنًا فآنًا منتظر ظهور مسيح بود

  بارى مقصود اينست که تغيير و. ا و دخول در ملکوت روح 
  

  ٧٤ص 
  تبديل احوال و انقالب مقتضيات قرون و اعصار سبب نسخ

  شرايع گردد زيرا زمانى آيد که آن احکام موافق و مطابق احوال
   مالحظه نمائيد که مقتضيات قرون اولى با مقتضيات قرون .نباشد

  مکن استم. وسطى با مقتضيات قرون اخيره چه قدر متفاوتست 
  واضح؟ ٓاالن که احکام قرون اولى در اين قرون اخيره جارى گردد 

   و همچنين بعد از قرون کثيره که .است که ممتنع و محال است



ّبگذرد مقتضاى قرون حاليه موافق قرون آتيه نباشد و البد از تغيير ّ  
ًروپا احکام متصال تغيير و تبديل کند چه بسيار در ا .و تبديل است ّ  

  وپا موجود بود وره در سنين سابقه در قوانين و نظامات احکم ک
ّ اين تغيير و تبديل بجهت تبدل و تغير افکار .حال منسوخ گشته ّ  

ّو احوال و اطوار است و بدون اين سعادت عالم بشريه مختل    ًمثال. ّ
  حکم تورات است که اگر سبت را کسى بشکند حکم قتل است بلکه

  ّال در قرون حاليه ممکن است اينده حکم قتل در تورات است ح
  ّلهذا تغير.  واضح است که ممتنع و مستحيل است  ؟احکام اجرا گردد

ّو تبدل يافت و اين تبدل و تغير احکام دليل کافى بر حکمت ّ ّ  
  ّدر اين مسأله تعمق الزمست و سبب الئح و واضح. ّبالغۀ الهيه است 

  .ّطوبى للمتفکرين 
  

  کا - ٢١                            
   ؟ان و خمر رمز از چيستن                  

  سؤال                              
  حضرت مسيح ميفرمايد منم آن نانى که از آسمان نازل شد و هر کس 

  ؟مقصود از اين بيان چه ، از اين نان تناول نمايد ابدًا نميرد     
  جواب                             

  هى است يعنىن نان مائدۀ آسمانى و کماالت الايمقصد از 
  

  ٧٥ص 
  هى کند و تناول نمايد يعنى اکتساب فيض الهر کس ازين مائده

  اقتباس انوار رحمانى کند و از کماالت من نصيب برد حيات
  هىن نيز روح حياتست و آن کماالت المقصد از خو. ابدى يابد 

   اجزاء بدن انسانّو جلوۀ ربانى و فيض صمدانيست زيرا جميع
  در انجيل. ّبواسطۀ جريان خون مادۀ حياتيرا از خون اکتساب نمايد 

  بشما ميگويم که:" ّيوحنا در فصل ششم آيۀ بيست و ششم ميفرمايد 
  مرا ميطلبيد نه بسبب معجزاتى که ديديد بلکه بسبب آن نان که

  دندّاين واضح است که نانى که حواريون خور". خورديد و سير شديد 
  م درآسمانى بود زيرا در آيۀ سى و سوو سير شدند فيوضات 
  زيرا که نان خدا آنست که از آسمان نازل شده:" فصل مذکور ميفرمايد 
  اين معلوم است که جسد مسيح از آسمان نازل". بجهان حيات بخشد 



  هى نازل گرديد روح مسيحرحم مريم آمد و آنچه از آسمان النشد از 
   گمان کردند که مقصد حضرت مسيح جسد است لهذابود و چون يهود

   :م از فصل مذکور ميفرمايدنچه در آيۀ چهل و دواعتراض کردند چنا
  و گفتند آيا اين عيسى پسر يوسف نيست که ما پدر و مادر او را" 

  مالحظه نمائيد". ام  ميشناسيم پس چگونه ميگويد که از آسمان نازل شده
  د حضرت از نان آسمانى روحکه چگونه واضح است که مقصو

  حضرتست و فيوضات و کماالت و تعليمات او چنانکه در آيۀ
   روح است که زنده :" از فصل مذکور بيان ميفرمايدسهشصت و 

  پس واضح شد که روح مسيح نعمت".  نيست  اىّميکند و اما از جسد فائده
  يدآسمانى بود که از آسمان نازل و هر کس از اين روح استفاضه نما
  ّيعنى تعاليم آسمانى گيرد حيات ابديه يابد اينست که در آيۀ سى و

  عيسى بايشان گفت من نان حيات هستم کسى که:" پنجم ميفرمايد 
  اقبال بمن نمايد هرگز گرسنه نشود و هر کس بمن ايمان آورد هرگز

  مالحظه کنيد که خوردنرا باقبال و نوشيدنرا بايمان". تشنه نگردد 
  

  ٧٦ص 
  ّپس واضح و محقق گرديد که مائدۀ آسمانى فيوضات. ح ميفرمايد توضي

ّرحمانيه و تجليات روحيه و تعاليم سمائيه و معانى کليۀ حضرت ّ ّ ّّ ّ  
  مسيح است و خوردن عبارت از اقبال و نوشيدن کنايه از ايمانست

  زيرا حضرترا يک جسد عنصرى بود و يک جسد آسمانى جسد عنصرى
  ّمانى حى و باقى و سبب حيات جاودانىّمصلوب شد اما جسد آس

   .جسد عنصرى طبيعت بشرى بود و جسد آسمانى طبيعت رحمانى
  ّسبحان ا بعضى تصور چنان نمايند که نان قربان حقيقت حضرت
  مسيح است و الهوت و روح القدس حلول در آن نموده و موجود

   چند اىون قربان تناول شود بعد از دقيقهاست و حال آنکه چ
  ّفاسد محض گردد و تغيير کلى يابد پس چگونه چنين وهمى را

  خالصۀ مقال آنکه. ّتصور توان نمود استغفر ا عن هذا الوهم العظيم 
  ّبظهور حضرت مسيح تعاليم مقدسه که فيض ابديست منتشر شد
  ّو انوار هدايت ساطع گشت و روح حيات بحقايق انسانيه مبذول

  ده شد و هر کس گمراه ماند بموتگرديد هر کس هدايت يافت زن
  ابدى گرفتار گرديد و آن نان که از آسمان نازل شد جسد ملکوتى
  ّحضرت مسيح بود و عنصر روحانى او که حضرات حواريون از



  ّحواريون از دست حضرت. ّآن تناول نمودند و حيات ابديه يافتند 
  سّمسيح بسيار غذا خورده بودند چرا عشاء ربانى امتياز يافت پ

  معلوم شد که مراد از نان آسمانى اين نان عنصرى نه بلکه مقصد
ّهيه جسد روحانى حضرت مسيح بود و آن فيوضات ربانيهمائدۀ ال ّ ّ  

ّو کماالت رحمانيه بود که حواريون نصيب يافتند و از آن سير گشتند ّ.   
  و همچنين مالحظه کنيد که در وقتى که حضرت مسيح نانرا برکت

  ّد اين جسد منست و بحواريون عنايت فرمودنددادند و فرمودن
ّحضرت مسيح در نزد حواريون مشخص و معين و مجسم و موجود ّ ّّ  
  بودند منقلب بنان و خمر نشدند اگر منقلب بنان و خمر شده بودند

  
  ٧٧ص 

ّبايد ديگر در آن وقت در نزد حواريون حضرت مسيح مجسم مشخص ّ ّ  
  ان و خمر رمزى بود و آنپس معلوم شد که اين ن. ّمعين نماند 

  عبارت از آن بود که فيوضات و کماالت من بشماها داده شده
  ّو چون از اين فيض مستفيض شديد حيات ابديه يافتيد و از

  .ائدۀ آسمانى بهره و نصيب برديد م
  

  کب - ٢٢                              
  سؤال از معجزات و خوارق عادات              

  ّ حق حضرت مسيح روايت شده است اين روايات فىمعجزاتى در
  ّ بحسب معنى لفظى تلقى گردد يا آنکه معانى ديگر  دارد زيراهالحقيق

ّبفنون صحيحه ثابت است که ماهيت اشيا متقل   ب نگردد و جميعّ
ٰکائنات در تحت قانون کلى و نظاميست که ابدًا تخلف ننمايد لهذا ّ ّ  

  .ى ممکن نه ّخارق قانون کل                
  جواب                            

ّمظاهر مقدسۀ الهيه مصدر معجزاتند و مظهر آثار عجيبه هر امر ّ  
  ّمشکلى و غير ممکنى از براى آنان ممکن و جايز است زيرا بقوتى

  خارق العاده از ايشان خارق العاده صدور يابد و بقدرتى
  ّاز کلشان امور عجيبهماوراء طبيعت تأثير در عالم طبيعت نمايند 

  ّصادر شده ولى در کتب مقدسه اصطالح مخصوصى موجود و در
ّنزد آنان اين معجزات و آثار عجيبه اهميتى ندارد حتى ذکرش نخواهند ّ ّ.   

  ّزيرا اگر اين معجزاترا برهان اعظم خوانيم دليل و حجت از براى



  ازًمثال اگر از براى شخص طالب خارج . ست نه غائبين  احاضرين
  حضرت موسى و حضرت مسيح آثار عجيبه روايت شود انکار کند
  و گويد از بتها نيز بتواتر يعنى بشهادت خلق کثير آثار عجيبه روايت

  
  ٧٨ص 

   برهمن از برهما يک کتاب آثار .شده است و در کتب ثبت گشته
  عجيبه نوشته پس طالب بگويد از کجا بدانيم يهود و نصارى راست

  روغ گويد و هر دو روايت است و هر دو خبرگويند و برهمن د
  ّمتواتر و هر دو مدون در کتاب هر يک را احتمال وقوع و عدم
  وقوع توان داد و ديگران چنان و اگر راست است هر دو راست
  اگر قبول شود هر دو را بايد قبول نمود لهذا برهان نميشود پس

  برهانمعجزات اگر از براى حاضرين برهانست از براى غائبين 
  ّاما در يوم ظهور اهل بصيرت جميع شؤونات مظهر ظهور را. نيست 

  معجزات يابند زيرا ممتاز از ما دونست همين که ممتاز از ما دونست
  مالحظه نمائيد که حضرت مسيح فريد و وحيد. معجزۀ محض است 

  ّمن دون ظهير و معين و بدون سپاه و لشکر در نهايت مظلوميت
  على االرض علم الهى بلند نمود و مقاومتدر مقابل جميع من 

  کرد و جميع را عاقبت مغلوب نمود و لو بظاهر مصلوب گرديد حال
ّاين قضيه معجزۀ محض است ابدًا انکار نتوان نمود ديگر در حقيت ّّ  

  حضرت مسيح احتياج ببرهان ديگر نه و اين معجزات ظاهره در
ّنزد اهل حقيقت اهميت ندارد    ى بينا شود عاقبتًمثال اگر کور. ّ

  ّباز کور گردد يعنى بميرد و از جميع حواس و قوى محروم شود
ّذا کور بينا کردن اهميتى ندارد زيرا اين قوه بالمآل مختل گرددهل ّ ّ ّ  

ّاما اهميت. و اگر جسم مرده زنده شود چه ثمر دارد زيرا باز بميرد  ّ ّ  
  در اعطاى بصيرت و حيات ابديست يعنى حيات روحانى الهى
  زيرا اين حيات جسمانيرا بقائى نه و وجودش عين عدم است مثل
  اينکه حضرت مسيح در جواب يکى از تالميذ ميفرمايند که بگذار
  مرده را مردها دفن کنند زيرا مولود از جسد جسد است و مولود

  مالحظه کنيد نفوسى که بظاهر بجسم زنده بودند. از روح روح است 
  را حيات حيات ابديست و وجودآنانرا مسيح اموات شمرده زي

  
  ٧٩ص 



  ّذا اگر در کتب مقدسه ذکر احياى امواتست مقصدله. وجود حقيقى 
ّاينست که بحيات ابديه موفق شدند و يا آنکه کور بود بينا شد ّ  

  ّمقصد از اين بينائى بصيرت حقيقيه است و يا آنکه کر بود شنوا شد
  ّفق گشت و اينمقصد آنکه گوش روحانى يافت و بسمع ملکوتى مو

  ّبنص انجيل ثابت شده که حضرت مسيح ميفرمايد که اينها مثل
  ّآنانند که اشعيا گفته اينها چشم دارند اما نبينند گوش دارند

  و مقصد اين نيست که مظاهر. لکن نشنوند و من آنها را شفا دهم 
  ظهور عاجز از اجراى معجزاتند زيرا قادر هستند لکن نزدشان

   .ّگوش روحانى و حيات ابدى مقبول و مهم استبصيرت باطنى و 
  ّپس در هر جائى از کتب مقدسه که مذکور است کور بود بينا شد
  مقصد اينست که کور باطن بود ببصيرت روحانى فائز شد و يا
  جاهل بود عالم شد و يا غافل بود هشيار گشت و يا ناسوتى بود

  ذايست لهرت و سمع و حيات و شفا ابدملکوتى شد چون اين بصي
ّاهميت دارد و اال ّ ّ حيات و قواى حيوانيرا چه اهميت و قدر وّ ّ  

ًحيثيتى مانند اوهام در ايام معدوده منتهى گردد مثال اگر چراغ ّ ّ  
  خاموشى روشن شود باز خاموش گردد ولى چراغ آفتاب هميشه

ّروشن است اين اهميت دارد  ّ.  
  

  کج - ٢٣                            
  ؤال از قيام مسيح بعد از سه روزس              

  ؟قيام مسيح بعد از سه روز چه بود مقصود از        
  جواب                             
  ّهيه بجسد نيست جميع شؤونات و حاالت و اعمالقيام مظاهر ال

  و تأسيس و تعليم و تعبير و تشبيه و ترتيب ايشان عبارت از
  

  ٨٠ص 
ّويست تعلق بجسمانيات ندارد امور روحانى و معن   ًمثال مسألۀ مسيح. ّ

ّاز آسمان آمد اين مطلب در مواقع متعدده از انجيل مصرح است ّ  
  که ابن انسان از آسمان آمد و ابن انسان در آسمانست و

  ّبآسمان رود چنانکه در فصل ششم آيۀ سى و هشتم از انجيل يوحنا
  ممچنين در آيۀ چهل و دوو ه" زيرا من از آسمان آمدم :" ميفرمايد 
  گفتند آيا اين شخص يسوع بن يوسف نيست که:"   کهميفرمايد



  و" پدر و مادر او را ميشناسيم چگونه ميگويد من از آسمان آمدم 
  و کسى:" م آيۀ سيزدهم ميفرمايد ّمچنين در انجيل يوحنا در فصل سيه

  بآسمان نرفت مگر کسى که از آسمان آمد ابن انسان آنکه در
  مالحظه کنيد که ميگويد ابن انسان در آسمان است و". آسمانست 

  حال آنکه حضرت آن وقت در زمين بودند و همچنين مالحظه
  ًکنيد که صراحة ميفرمايد مسيح از آسمان آمده است و حال آنکه

  پس واضح. ّاز رحم مريم بود و جسم حضرت از مريم تولد يافت 
  يد ابن انسان از آسمان آمدکه مقصد از اين عبارت که ميفرماشد 

  امريست معنوى نه ظاهرى روحانيست نه جسمانى يعنى هر چند
  ّحضرت مسيح بظاهر از رحم مريم تولد يافت ولى فى الحقيقه از آسمان

  و چون واضح شد. هى ملکوت رحمانى آمد مرکز شمس حقيقت عالم ال
  هى آمد پس مقصود ازه مسيح از آسمان روحانى ملکوت الک

  ت مسيح در زير زمين سه روز نيز امرى معنويست نه ظاهرىغيبوب
  ّو همچنين قيام مسيح از بطن ارض نيز امريست معنوى و کيفيتى

  است روحانى نه جسمانى و همچنين صعود مسيح بآسمان آن نيز امريست
  ّو گذشته از اين بيان اين آسمان ظاهرى فنًا. روحانى نه جسمانى 

   نامتناهى و فارغ و خالى و جوالنگاهّثابت و محقق گشته که فضاى
  لهذا بيان ميکنيم که قيام مسيح عبارت. نجوم و کواکب نامتناهى است 

  ّاز اينست که حضرات حواريين بعد از شهادت حضرت مسيح
  

  ٨١ص 
  ّمضطرب و پريشان شدند حقيقت مسيحيه که عبارت از تعاليم و

ّفيوضات و کماالت و قوۀ روحانيۀ مسيحيه است ّ    دو سه روز بعدّ
  ّاز شهادت خفى و مستور شد جلوه و ظهورى نداشت بلکه حکم
  ّمفقود يافت زيرا مؤمنين عبارت از نفوس متعدده بودند و آنان
  نيز مضطرب و پريشان امر حضرت روح ا مانند جسم بى جان

  ّو چون بعد از سه روز حضرات حواريون ثابت و راسخ. شد 
  ّح قيام نمودند و مصمم بر آن شدند کهگشتند و بر خدمت امر مسي

  هى را ترويج کنند و وصاياى مسيح را مجرى دارند و قيامتعاليم ال
  بر خدمت مسيح کردند حقيقت مسيح جلوه نمود و فيض مسيح آشکار

  گشت و شريعت مسيح جان يافت و تعاليم و وصاياى مسيح ظاهر
  د جان و فيضو آشکار گرديد يعنى امر مسيح مانند جسد بى جانى بو



  روح القدس احاطه نمود اينست معنى قيام مسيح و اين قيام حقيقى
  ها معنى انجيلرا نفهميدند و برمز پى نبردند ّو چون قسيس. بود 

  لهذا گفتند که دين مخالف علم است و علم معارض دين زيرا از
  جمله اين مسألۀ صعود حضرت مسيح با جسم عنصرى باين سماى

  ن رياضى بود و لکن چون حقيقت مسأله آشکارظاهرى مخالف فنو
  گردد و اين رمز بيان شود بهيچ وجه علم معارضه ننمايد بلکه علم

  .و عقل تصديق نمايد 
  

  کد - ٢٤                            
  سؤال از حلول روح القدس                    

  ينآيا ا ،ّروح القدس که حلول کرد بر حواريين در انجيل مذکور 
  ؟ نحو بوده است و چه معنى دارد بچه             

  جواب                             
  اين حلول روح القدس نه مثل حلول  هوا در جوف انسان

  
  ٨٢ص 

  است اين تعبير و تشبيه است نه تصوير و تحقيق بلکه مقصد مثل 
  ّحواريون. ّحلول آفتاب در مرآتست يعنى تجلى او ظاهر شود 

  ّ از صعود مسيح مضطرب شدند آراء و افکارشان متشتتبعد
َو مختلف شد بعد ثابت و متحد گشتند و در عيد ع   ره مجتمعَْصنّ

  ّشدند و منقطع گشتند چشم از خود پوشيدند و از راحت و مسرت
  اين جهان گذشتند و جسم و روح را فداى جانان نمودند ترک

  ستى خويشرا فراموشّخانمان گفتند و بى سر و سامان گشتند حتى ه
  ّهى رسيد و قوت روح القدس ظاهر گشتأييد الپس ت. نمودند 

ّو روحانيت مسيح غلبه نمود و محبة ا زمام از دست برد آنروز ّ  
ّمؤيد شدند و هر کس بجهت تبليغ امر ا بطرفى توجه کرد و زبان ّ  

  پس حلول روح القدس عبارت از اينست. ّبحجت و برهان گشود 
  جذب بروح مسيحائى شدند و استقامت و ثبوت يافتند و بروحکه من

  ّمحبة ا حيات جديد حاصل نمودند و حضرت مسيح را زنده و
  معين و ظهير ديدند قطره بودند دريا شدند پشه بودند عقاب

  ها بود مثل آنها مثل آئينه. سما گشتند ضعيف بودند قوى شدند 
  . انوار در آن آشکار گردد  پرتو وّکه در مقابل آفتاب آيد البته



  
  که � ٢٥                        

  ؟مقصود از روح القدس چه چيز است :  سؤال
  جواب                        

  ّمقصود از روح القدس فيض الهى است و اشعۀ ساطعه از مظهر
  ظهور زيرا شعاع آفتاب حقيقت مرکزش مسيح بود و از اين مرکز

  ّهى بر سائر مرايا که حقايق حواريونض الجليل حقيقت مسيح في
  ّمقصود از حلول روح القدس بر حواريين اينست. بود اشراق نمود 

  
  ٨٣ص 

ّکه آن فيض جليل الهى تجلى و افاضه بر حقائق حواريين نمود ّ  
ّو اال دخول و خروج و نزول و حلول از خواص اجسامست نه ّ  

  ت نه لطائفارواح يعنى حقائق محسوسه را دخول و حلول اس
ّو حقائق معقوله مثل عقل و حب و علم و تصور و فکر. معقوله را  ّ،   

   .ّآنانرا دخول و خروج و حلولى نيست بلکه عبارت از تعلق است
  ًمثال علم که عبارت از صورت حاصله عند العقل است آن امريست

  ّمعقول و دخول و خروج در عقل امر موهوم بلکه تعلق حصولى
  پس چون ثابت و مبرهن است. ر منطبعه در آينه دارد مانند صو

  ّکه حقايق معقوله را دخول و حلولى نيست البته روح القدسرا صعود
  و نزول و دخول و خروج و مزج و حلول ممتنع و محالست

   .نهايت اينست که روح القدس مانند آفتاب جلوه در مرآت نمود
  مقصدّو در بعضى مواضع از کتب مقدسه ذکر روح ميشود و 

  شخص است مثل آنکه در مخاطبات و مکالمات مصطلح است که
ّفالن شخص روح مجسم است و حميت و مروت مشخصه ّ ّ    در اين مقام .ّ

  ّنظر بزجاج نيست بلکه نظر بسراج است چنانکه در انجيل يوحنا
  در ذکر موعود بعد حضرت مسيح در فصل شانزدهم آيۀ دوازدهم

  ٓيگر نيز دارم بشما بگويم لکن االنو بسيار چيزهاى د" :ميفرمايد 
  ّطاقت تحمل آنها را نداريد و لکن چون او يعنى روح راستى آيد

  ّشما را بجميع راستى هدايت خواهد کرد زيرا که از نفس خود تکلم
  ّ حال بدقت مالحظه."ننمايد بلکه بآنچه شنيده است سخن خواهد گفت 

  م ننمايد بلکه بآنچهّزيرا از نفس خود تکل" نمائيد که ازين عبارت 
   معلوم ميشود که اين روح راستى،"شنيده است سخن خواهد گفت 



  ّانسانى مجسم است که نفس دارد و گوش دارد که استماع مينمايد و
  لسان دارد که نطق ميکند و همچنين بحضرت مسيح روح ا اطالق

  .ست ميشود مثل اينکه سراج گوئى و مراد سراج با زجاج ا
  

  ٨٤ص 
  کو - ٢٦                        

   ثانى مسيح و يوم دينونتىءسؤال از مج
  جواب                        

  ّدر کتب مقدسه مذکور است که مسيح دوباره آيد و بعالماتى
  از جمله عالمات. مشروط است هر وقتى که آيد بآن عالمات آيد 

  ماناينکه آفتاب تاريک گردد و ماه نور ندهد و ستارگان آس
  بر زمين فرو ريزند در آن وقت جميع طوائف زمين ناله و حنين
  کنند آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پديد گردد و ببينند

   تفسير.ّکه ابن انسان بر ابر سوار با قوت و جالل عظيم ميآيد 
  اند اين آيات را جمال مبارک در رسالۀ ايقان مشروحًا فرموده

  راجعت کنيد معانى آن کلماترا ادراکاحتياج بتکرار نيست بآن م
   . در اين خصوص صحبت ميدارماهيد نمود و حال من نيز چند کلمهخو

ّو آن اينکه مسيح در آمدن اول نيز از آسمان آمد چنانچه مصرح ّ  
  ّدر انجيل است حتى خود حضرت ميفرمايد ابن انسان از آسمان

  جز آن کسى کهآمد و ابن انسان در آسمانست و بآسمان صعود ننمايد 
  ّاين مسلم در نزد عموم است که مسيح از آسمان آمد. از آسمان آمد 

  و حال آنکه بحسب ظاهر از رحم مريم آمد همچنانکه در دفعۀ اولى
  بهمچنين. و فى الحقيقه از آسمان آمد و لو بحسب ظاهر از ارحام آمد 

  آيد و ثانى نيز بحقيقت از آسمان آيد و لو بظاهر از ارحام ىءدر مج
   ثانى مسيح مذکور همان شروط درىءشروطى که در انجيل بجهت مج

ّ اول مصرح چنانکه از پيش گذشت ىءمج   در کتاب اشعيا خبر. ّ
  ميدهد که مسيح شرق و غربرا فتح خواهد نمود و جميع ملل عالم در
  ّظل مسيح خواهند آمد و سلطنت مسيح تشکيل خواهد گرديد و از

  
  ٨٥ص 

  خواهد آمد و خطا کاران دينونت خواهند يافتمکان غير معلوم 
   و پلنگ وبرهو عدالت چنان مجرى خواهد گشت که گرگ و 



  بزغاله و مار و طفل شير خواره در يک چشمه و يک چمن و يک
  ّ اول نيز مشروط باين شروط بودىء مج .آشيانه اجتماع خواهند نمود

  ذا لههيچيک از اين شروط وقوع نيافتو حال آنکه بحسب ظاهر 
  يهود اعتراض بر مسيح کردند و استغفر ا مسيح را مسيخ خواندند و

  ّهى شمردند و مخرب سبت و شريعت دانستند و فتوىهادم بنيان ال
ّبر قتلش دادند و حال آنکه شروط کال و طرًا معانى داشت ولى ً ّ  

   ثانىمجىءو همچنين . يهود پى بمعانى آن نبردند لهذا محتجب گشتند 
  ر اين منوال است عالئم و شروطى که بيان شده جميع معانىمسيح ب

  دارد نه بحسب ظاهر اگر بحسب ظاهر باشد از جمله ميفرمايد
  جميع نجوم بر روى زمين سقوط نمايند نجوم بى پايان و بيشمار است

ّو فنًا در نزد رياضيون حاليه ثابت و محقق گشته که جرم شمس ّ ّ ّ  
  اعظم از ارض است و هر يک ازتخمينًا قريب يک مليون و نيم 

  اين نجوم ثوابت هزار مرتبه اعظم از شمس اگر اين نجوم سقوط
  بر روى زمين نمايد چگونه در زمين محل يابد مانند اين است که
  هزار مليون جبال مثل جبل حمااليا بر روى دانۀ خردلى افتد اين

ّقضيه عقال و فنًا بلکه بالبداهة از ممتنعاتست نه ممکنا   و از اين. ت ًّ
  عجبتر آنکه مسيح ميفرمايد من شايد بيايم و شما هنوز در خوابيد

  زيرا آمدن ابن انسان مثل آمدن دزد است شايد دزد در خانه
  است و صاحب خانه خبر ندارد پس واضح و مبرهن گشت که

  اين عالمات معنى دارد مقصود بظاهر نيست و معانيش در کتاب
  .بآن  مراجعت نمائيد يان شده است ّايقان مفصل ب

  
  ٨٦ص 
  کز - ٢٧                             

  سؤال از ثالوث                        
  ؟ز است مقصود از ثالوث و اقانيم ثالثه چه چي         

  جواب                               
ّحقيقت الوهيت که منزه و مقدس از ادراک کائنات است و ابدًا ّ ّ  

ّ اهل عقول و ادراک نيايد و مبرا از جميع تصورات ّبتصور   آن، ّ
ّحقيقت ربانيه تقسيم قبول ننمايد زيرا تقسيم و تعدد از خصائص ّ ّ  

  خلق است که ممکن الوجود است نه از عوارض طارئه بر
ّهيه مقدس از توحيد است تا چهالحقيقت . واجب الوجود  ّ  



ّو آن حقيقت ربوبيت را تنزل د. ّرسد بتعدد    ر مقامات و مراتبّ
  ّعين نقص و منافى کمال و ممتنع و محال همواره در علو تقديس و

  هىالتنزيه بوده و هست و آنچه ذکر ميشود از ظهور و اشراق 
  ّحق کمال محض. ّهى است نه تنزل در مراتب وجود الّمقصد تجلى 

ّاست و خلق نقصان صرف حق را تنزل در مراتب وجود اعظم ّ  
  ّهور و طلوع و شروقش مانند تجلى آفتابستنقائص است ولى ظ

  ّ جميع کائنات آيات باهرات حق هستند .ّدر آئينۀ لطيف صافى شفاف
ّمانند کائنات ارضيه که شعاع آفتاب بر کل تابيده ولى بر دشت و ّ  

  کوهسار و اشجار و اثمار همين پرتوى افتاده که نمودار گشته و پرورش
  ّاما انسان کامل بمنزلۀ مرآت صافيه. ه يافته و بنتيجۀ وجود خويش رسيد

  است آفتاب حقيقت بجميع صفات و کماالت در آن ظاهر و آشکار
ّلهذا حقيقت مسيحيه يک آئينۀ صاف شفافى بوده که در نهايت. گرديده  ّ  
  ّذا شمس حقيقت ذات الوهيت در آن آئينهو پاکى بود لهلطافت 

ّتجلى فرمود و نورانيت و حرارتش در آن نم   ّودار گشت اما شمس ازّ
  

  ٨٧ص 
ّعلو تقديس  و سماء تنزيه تنزل ننمود و در آئينه منزل و مأوى ّ  

ّنکرد بلکه بر علو و سمو باقى و برقرار است ولى در آئينه بجمال و ّ  
   حال اگر گوئيم که آفتاب در دو .کمال جلوه نمود و آشکار گشت

   يعنى سه آفتابآئينه يکى مسيح و ديگرى روح القدس مشاهده نموديم
  مشاهده کرديم يکى در آسمان و دو ديگر در زمين صادقيم و اگر

  ّبگوئيم يک آفتابست فردانيت محض است شريک و مثيلى ندارد
  ّخالصۀ کالم اينست که حقيقت مسيحيه مرآت صافيه. باز هم صادقيم 

  ّبود و شمس حقيقت يعنى ذات احديت بکماالت و صفات نامتناهيه
ّ ظاهر و باهر نه اينکه آفتاب که ذات ربانيست تجزىدر آن آئينه ّ  

  ّو تعدد يافته بلکه آفتاب آفتاب واحد است ولى در مرآت ظاهر
ِاينست که مسيح ميفرمايد االب فى ٱالبن يعنى آن آفتاب در اين ِ ُ َ  

  هى استالروح القدس نفس فيض . آئينه ظاهر و آشکار است 
ّبنو قت مسيح ظاهر و آشکار گرديدکه در حقي ُ   ت مقام قلب مسيحُ

  ّپس ثابت و محقق گرديد که. است و روح القدس مقام روح مسيح 
  ّذات الوهيت وحدت محض است و شبيه و مثيل و نظير ندارد

  ّو مقصود از اقانيم ثالثه اينست و اال اساس دين ا بر مسألۀ غير



  ّورّمعقوله است که ابدًا عقول تصور آن نتواند و آنچه را عقول تص
  ّنتواند چگونه مکلف باعتقاد آن گردد در عقل نگنجد تا صورتى از

   حال از اين بيان واضح که .صور معقوله شود بلکه وهم محض باشد
  .گرديد  ّهيه نيز ثابتالّمقصود از اقانيم ثالثه چه چيز است و وحدانيت 

  
  کح - ٢٨                        

  ّنجيل يوحناپنجم از فصل هفدهم اتفسير آيۀ   
  سؤال                          

  ٓ و االن تو اى پدر مرا نزد خود جالل ده بهمان"ّاز آيۀ انجيل يوحنا 
  

  ٨٨ص 
  " از آفرينش جهان نزد تو داشتم جاللى که قبل

  جواب                        
  

ّتقدم بر دو قسم است تقدم ذاتيست که مسبوق بعلت نباشد بلکه ّ ّ  
  ًمثال آفتاب که روشنائيش بذاته است. اته باشد وجودش بذ

   و در روشنائى محتاج بفيض کوکب ديگر نه اين را روشنائى ذاتى گويند
  ّاما روشنائى ماه مقتبس از آفتاب است زيرا ماه در روشنائى

  ّپس آفتاب در روشنائى علت شد و ماه در. محتاج بآفتابست 
  .ّم و اين مسبوق و متأخر ّ و متقدروشنائى معلول آن قديم و سابق

  ّنوع ثانى قدم قدم زمانيست و آن ال اول له است و حضرت کلمة
ّا مقدس از زمان است زمان گذشته و حال و آينده کل بالنسبه ّ ّ  

  و همچنين. ست ديروز و امروز و فردا در آفتاب نيست  اّبحق يک سان
ّتقدم از جهت شرفست يعنى اشرف مقدم بر شريفست پس حق   يقتّ

ّمسيحيه که کلمة ا است البته من حيث الذات و الصفات و الشرف ّ ّ ّّ  
  و کلمة ا پيش از ظهور در هيکل بشرى در. ّمقدم بر کائناتست 

  ّنهايت عزت و تقديس بود و در کمال جالل و جمال در اوج
  ّعظمت خويش برقرار و چون کلمة ا از اوج جالل بحکمت حق

  ّ اشراق نمود بواسطۀ جسد تعدى بر کلمة امتعال در عالم جسد
  شد چنانچه در دست يهود افتاد و اسير هر ظلوم و جهول گرديد

  ّاينست که خطاب بحق مينمايد که مرا از. و عاقبت مصلوب شد 
  قيد عالم جسد آزاد فرما و از اين قفس برهان تا باوج عظمت و



  از عالم جسدّجالل صعود نمايم و آن عزت و تقديس سابق پيش 
  يابم و در جهان باقى شادمانى کنم و بوطن اصلى عالم المکان ملکوت

  ّرديد که حتى در عالم ملکگپنهان صعود نمايم چنانکه مالحظه 
  يعنى انفس و آفاق بلکه نقطۀ تراب عظمت و جالل حضرت مسيح
  بعد از صعود ظاهر شد زمانى که در عالم جسد بود در تحت تحقير

  
  ٨٩ص 
  ين اضعف اقوام عالم يعنى يهود بود و بر تارک مبارکش تاجو توه

ّخار سزاوار داشتند اما بعد از صعود تاجهاى مرصع جميع ملوک ّ  
  .چه جاللى يافت  خاضع و خاشع آن تاج خار گرديد ببين که کلمة ا در آفاق نيز

  
  کط - ٢٩                        

  کورنتيان ه بولس ب ّدهم از رسالۀ اولم از فصل پانزتفسير آيۀ بيست و دو  
  سؤال                        

  کورنتوسه در اصحاح پانزدهم آيۀ بيست و دوم از رسالۀ بولس ب
ّمرقوم که همچنانکه در آدم کل مرده شوند در مسيح کل زنده گردند ّ،   

  ؟مقصد ازين عبارت چه 
  جواب                        
ّو طبيعت است طبيعت جسمانيه و طبيعت روحانيهبدانکه در انسان د ّ  

ّطبيعت جسمانيه موروث از آدم است و طبيعت روحانيه موروث ّ  
  طبيعت. ّاز حقيقت کلمة ا و آن روحانيت حضرت مسيح است 

ّجسمانيه از آدم تولد يافته اما طبيعت روحانيه از فيض روح القدس ّ ّّ  
  ّنقص است و طبيعت روحانيهّطبيعت جسمانيه مصدر هر . ّمتولد شده 

  حضرت مسيح خود را فدا کرد تا خلق از نقايص. مصدر هر کمال 
ّطبيعت جسمانى خالص شوند و بفضائل طبيعت روحانيه متصف ّ  

ّاين طبيعت روحانيه که از فيض حقيقت رحمانيه تحقق يافته. گردند  ّ ّ  
  اين طبيعت. جامع جميع کماالتست و بنفخۀ روح القدس پيدا شده 

ّهيه است انوار است روحانياتست هدايتست علويتستالکماالت  ّ ّ  
ّبلندى همت است عدالت است محبت است موهبت است مهربانى ّ  

  بجميع خلق است خيراتست حيات اندر حياتست اين طبيعت
ّروحانيه تجلى از اشراقات شمس حقيقت است    مسيح مرکز روح. ّ

  



  ٩٠ص 
  ست و بروح القدسّالقدس است و متولد از روح القدس ا

  ّمبعوث شده است و ساللۀ روح القدس است يعنى حقيقت مسيحيه
  پس مقصد از. از ساللۀ آدم نيست بلکه زادۀ روح القدس است 

  م اصحاح پانزدهم از رسالۀ بولس باهل کورنتيان کهيۀ بيست و دوآ
  ميگويد و چنانکه در آدم همه ميميرند در مسيح نيز همه زنده خواهند

  ت اينست که بحسب اصطالح آدم ابو البشر است يعنى آدمگش
  ّسبب حيات جسمانى نوع انسانى است ابوت جسمانى دارد و نفس

  و حضرت مسيح سبب حيات روحانى. ّحى است ولى محيى نيست 
ّبشر است و من حيث الروح ابوت روحانى دارد آدم نفس حى ّ ّ  

  را قواى شهوانيستاين عالم جسمانى انسان. است مسيح روح محيى است 
  و از لوازم قواى شهوانى گناه است چونکه قواى شهوانى در تحت
ّقانون عدل و حقانيت نيست جسم انسان اسير طبيعت است هر چه ّ  

  پس ثابت شد که خطا. طبيعت حکم کند بمقتضاى او حرکت نمايد 
  در عالم جسمانى موجود مثل غضب حسد جدال حرص طمع جهل

  ّجميع اين صفات بهيميه در خلقت انسانىّغرض فساد تکبر ظلم 
  موجود است انسانى که تربيت روحانى نديده حيوانست مثل اهالى

  افريقا حرکات و سکنات و اخالق آنان شهوانى محض است و بمقتضاى
  پس.  که همديگر را بدرند و بخورند  اىطبيعت حرکت نمايند بدرجه

  ت انسان در عالممعلوم شد که عالم جسمانى انسانى عالم گناه اس
  جسمانى امتياز از حيوان ندارد هر گناهى از مقتضيات طبيعت است

  ّين مقتضاى طبيعت که از خصائص جسمانيست بالنسبه بحيوان گناه او
  حيوان مصدر نقائص است. ّنيست ولى بالنسبه بانسان گناهست 

ّمثل غضب شهوت حسد حرص تعدى تعظم يعنى جميع اخالق ّ  
  ّحيوانست اما اين نسبت بحيوان گناه نيستمذمومه در طبيعت 

ّاما بالنسبه بانسان گناه است    و حضرت آدم سبب حيات جسمانى. ّ
  

  ٩١ص 
  ّانسانست اما حقيقت مسيح يعنى کلمة ا سبب حيات روحانيست
  روح محيى است يعنى جميع نقايص که از مقتضاى حيات جسمانى

   .ّاالت انسانى مبدل گرددّانسانست بتعليم و تربيت آن روح مجرد بکم
  ّپس حضرت مسيح روح محيى بود و سبب حيات روحانى کل حضرت



  آدم سبب حيات جسمانى بود و چون عالم جسمانى انسان عالم نقايص
  است و نقايص عين مماتست لهذا بولس نقايص جسمانيرا بموت تعبير

ّاما جمهور مسيحيين بر آنند که حضرت آدم چون از شجرۀ . نمود    ممنوعهّ
  تناول نمود خطا و عصيان کرد و نکبت و شآمت اين عصيان
  مسلسل در ساللۀ آدم موروث و برقرار شد پس حضرت آدم

  ّاين بيان بديهى البطالنست زيرا معنى. سبب موت خلق گرديد 
  ّاين بيان اين است که جميع خلق حتى انبيا و رسل بدون قصور

  ّن سبب مقصر و گناه کارو گناه محض آنکه ساللۀ آدم بودند بدو
  گشتند و تا يوم قربانى مسيح در جحيم بعذاب اليم گرفتار بودند و

  حضرت، اگر آدم گنه کار بود . ّهيه بعيد است الاين از عدالت 
  ّاما؟ ابراهيم را چه گناه اسحق و يوسف را چه قصور موسى را چه خطا 

  دو معنىحضرت مسيح که کلمة ا بود و خويش را فدا کرد اين 
  معنى ظاهرى اينست که چون. دارد معنى ظاهرى و معنى حقيقى 

  حضرت مسيح را مقصد اين بود که بامرى قيام نمايد که تربيت عالم
  ّانسانى و احياى بنى آدم و نورانيت عموم خلق بود و از قيام بچنين

  امرى عظيم که مخالف جميع اهل عالم و مقاومت جميع ملل و دولست
   لهذا .ّدر هدر است و البته مقتول و مصلوب گرددّالبته خون 

  حضرت مسيح در وقتى که اظهار امر فرمودند جان را فدا کردند و
  صليب  را سرير دانستند و زخم را مرهم و زهر را شهد و شکر شمردند

  و بتعليم و تربيت ناس قيام فرمودند يعنى خود را فدا کردند تا
   تا ديگرانرا بروح زندهروح حيات بخشند و بجسد فانى شدند

  
  ٩٢ص 
ّ اما معنى ثانى فدا اينست که حضرت مسيح مانند حبه بود .نمايند ّ  

  ّاين حبه صورت خويشرا فدا نمود تا شجره نشو و نما نمايد هر چند
ّصورت حبه متالشى شد ولى حقيقت حبه در کمال عظمت و لطافت ّ  

  ّهيهال کماالت مقام مسيح کمال محض بود آن. بهيأت شجره ظاهر گشت 
  مانند آفتاب اشراق بر جميع نفوس مؤمنه نمود و فيوضات انوار
  در حقائق نفوس ساطع و المع گرديد اينست که ميفرمايد من نان

  عنىيان تناول نمايد نميرد نازل از آسمان هستم و هر کس از اين ن
  اينست که. ّهى نصيب برد بحيات ابديه رسد الهرکس ازين غذاى 

  ُاين فيض نصيب برد و از اين کماالت اقتباس کردهر کس از 



  ّحيات ابديه يافت و از فيض قديم استفاضه نمود از ظلمات ضاللت
  ّصورت اين حبه فداى. رهائى يافت و بنور هدايت روشن گشت 

  ّشجره شد ولى کماالت حبه بسبب اين فدا ظاهر و آشکار گرديد
  مستور و پنهانّزيرا شجره و اغصان و اوراق و ازهار در حبه 

  ّبود و چون صورت حبه فدا گشت کماالت او در کمال ظهور بصورت
  .برگ و شکوفه و ثمر آشکار گرديد 

  
  ل  - ٣٠                        

   از مسألۀ حضرت آدم و اکل شجرهسؤال        
  ؟ حضرت آدم و اکل شجره چگونه است حقيقت مسألۀ

  جواب                       
  ّورات مذکور که خداوند آدم را در جنت عدن نهاد تا عاملدر ت

  ّو حافظ باشد و فرمود که از جميع درختان جنت تناول نما مگر
  ّشجرۀ خير و شر را و اگر تناول نمائى مبتلى بموت گردى تا آنکه

  ميفرمايد که خداوند آدم را بخواب انداخت پس استخوانى از اضالع
  

  ٩٣ص 
  ى آفريد تا با او مؤانست نمايد تا آنکه ميفرمايداو گرفت و او را زن

  مار زنرا داللت بر اکل شجره کرد و گفت که خداوند شما را از
  تناول اين شجره بجهت اين منع نمود تا چشمانتان گشوده نگردد

ّو خير و شر را ندانيد پس حوا از شجره تناول نمود و بآدم داد ّ  
  و خود را برهنه يافتند و ازاو نيز موافقت کرد ديدهاشان بينا شد 

   .هى معاتب گشتندالبرگ درخت ستر عورت نمودند پس بعتاب 
  آدم در جواب؟ خدا بآدم گفت آيا از شجرۀ ممنوعه تناول نمودى 

ّگفت که حوا مرا داللت کرد پس خداوند عتاب بحوا نمود حوا ّ ّ  
  ّگفت که مار مرا داللت کرد حيه ملعون شد و دشمنى بين مار و

  ّ حوا و ساللۀ آنان حاصل گرديد و خداوند فرمود که انسانبين
  ّنظير ما شد و بخير و شر آگاه گشت شايد از شجرۀ حيات تناول
  اين. ٔنمايد و الى االبد باقى ماند و شجرۀ حياترا خدا محافظه نمود 

  حکايت را اگر بمعنى ظاهر عبارات مصطلح بين عوام گيريم در نهايت
  ّر قبول و تصديق و تصور آن معذور زيراغرابت است و عقل د

  چنين ترتيب و تفصيل و خطاب و عتاب از شخص هوشمندى



ّمستبعد است تا چه رسد بحضرت الوهيت الوهيتى که اين کون ّ  
  نامتناهى را در اکمل صورت ترتيب داده و اين کائنات نامتناهيه را

  گر ظواهرر الزم اّکفقدرى ت.  و اتقان و کمال آراسته در نهايت نظم
  ّاين حکايترا بشخص عاقلى نسبت دهند البته عموم عقال انکار کنند

  لهذا اين. که اين ترتيب و وضع يقينًا از شخص عاقل صدور نيابد 
ّحکايت آدم و حوا و تناول شجره و خروج از جنت جميعًا رموز ّ  

ّهيه و معانى کليه و تأويل بديعه دارد و جزالاست و از اسرار  ّّ  
  لهذا اين. ّاز و مقربين حضرت بى نياز واقف آن اسرار نه محرمان ر

  ّآيات تورات معانى متعدده دارد يک معنى از معانى آنرا بيان
  ّکنيم و گوئيم مقصد از آدم روح آدم است و از حوا نفس آدم

  
  ٩٤ص 

  ّهيه که ذکر اناث ميشود مقصدالزيرا در بعضى مواضع از کتب 
  ّرۀ خير و شر عالم ناسوتيست زيراو مقصد از شج. نفس انسانيست 

ّهى خير محض است و نورانيت صرفه اما در عالمالجهان روحانى  ّ  
ّناسوتى نور و ظلمت و خير و شر حقايق متضاده موجود    و مقصد. ّ

ّاز مار تعلق بعالم ناسوتيست آن تعلق روح بعالم ناسوتى سبب شد ّ  
   داللت کرد و ازکه نفس و روح آدم را از عالم اطالق بعالم تقييد

  ّملکوت توحيد بعالم ناسوت متوجه نمود و چون روح و نفس آدم
  ّبعالم ناسوت قدم نهاد از جنت اطالق خارج گشت در عالم تقييد
  ّافتاد بعد از آنکه در علو تقديس بود و خير محض بعالم خير و

  و مقصود از شجرۀ حيات اعلى رتبۀ عالم وجود مقام. ّشر قدم نهاد 
  ذا آن مقام محفوظ مانده تا در ظهور اشرفّا است و ظهور کلى لهکلمة 

  زيرا مقام آدم من حيث ظهور. ّمظهر کلى آن مقام ظاهر و الئح گشت 
  ّهيه مقام نطفه بود و مقام حضرت مسيح رتبۀ بلوغالو بروز بکماالت 

  اينست. ّو رشد و طلوع نير اعظم رتبۀ کمال ذاتى و کمال صفاتى بود 
  ّدر جنت اعلى شجرۀ حيات عبارت از مرکز تقديس محض و تنزيهکه 

  هى است و از دور آدمى تا زمان حضرتالّصرف يعنى مظهر کلى 
ّمسيح چندان ذکرى از حيات ابديه و کماالت کليۀ ملکوتيه نبود  ّ   اين. ّّ

  شجرۀ حيات مقام حقيقت مسيح بود که در ظهور مسيحى غرس گشته
ّو باثمار ابديه مزي   حال مالحظه نمائيد که چقدر اين معنى. ن شد ّ

  ّمطابق حقيقت است زيرا روح و نفس آدمى چون تعلق بعالم ناسوتى



  يافتند از عالم اطالق بعالم تقييد آمدند تناسل بوجه مثلى تسلسل
  ّيافت و اين تعلق روح و نفس بعالم ناسوتى که گناه است در ساللۀ

  ٔبود که الى االبد در ميانّآدم موروث گرديد و آن تعلق مارى 
ّارواح ساللۀ آدم و آن ضديت مستمر و برقرار است زيرا تعلق ناسوتى ّ ّ  

ّسبب تقيد ارواح گرديده و اين تقيد عين گناه است که از آدم ّ  
  

  ٩٥ص 
  ّسريان در سالله نمود چه که اين تعلق سبب گرديده که نفوس

ّبسبب آن از آن روحانيت اصليه و مقامات عاليه    و. باز ماندند ّ
  ّچون نفحات قدس حضرت مسيح و انوار تقديس نير اعظم منتشر

ّگرديد حقايق بشريه يعنى نفوسى که توجه بکلمة   ا نمودند و استفاضه ّ
ّاز فيوضات کردند از آن تعلق و گناه نجات يافتند و بحيات ابديه ّ  

  وفائز گشتند و از قيود تقييد خالص شده بعالم اطالق پى بردند 
  از رذائل عالم ناسوت برى گرديدند و از فضائل عالم ملکوت

  اينست معنى بيانى که ميفرمايد من خون خويشرا. مستفيض شدند 
  ّبجهت حيات عالم انفاق نمودم يعنى جميع باليا و محن و رزايا حتى
  ّشهادت کبرى را بجهت حصول اين مقصد و عفو گناه يعنى قطع تعلق

  انجذاب بعالم الهوت اختيار کردم تا نفوسىارواح از عالم ناسوت و 
  مالحظه. مبعوث شوند که جوهر هدى شوند و مظاهر کماالت اعلى 

  ّنمائيد اگر بر حسب تصور اهل کتاب مقصد اين معنى ظاهر ظاهر
  ّاگر آدم در تقرب بشجرۀ ممنوعه. باشد ظلم محض است و جبر صرف 

  يم را چه خطائى نوحى کلاگناهى نمود خليل جليل را چه ذنبى و موس
  هى را چهالّ را چه عصيانى يوسف صديق را چه طغيانى انبياى ّنبى

  هى قبولالآيا آن عدالت ؟ فتورى و يحياى حصور را چه قصورى 
  ّنمايد که اين مظاهر نورانيه بجهت گناه آدم در جحيم اليم مبتلى گردند

  تا آنکه حضرت مسيح آيد و قربان گردد و آنان از عذاب سعير
  ّچنين تصور از هر قواعد و قوانينى خارج است و ابدًا؟ نجات يابند 

  نفس هوشمندى قبول ننمايد بلکه مقصد چنانست که ذکر شد آدم
  ّ عالم ناسوت و مار تعلقّ آدمى است و حوا نفس آدم و شجرهروح

  ّبعالم ناسوتى اين تعلق که گناه است سريان در ساللۀ آدمى نمود و
  ّرا از اين تعلق بنفحات قدس نجات داد و ازحضرت مسيح نفوسى 
  ّو اين گناه در حضرت آدم بالنسبه بمراتب. اين گناه خالص کرد 



  
  ٩٦ص 

ّاست هر چند از اين تعلق نتائج کليه حاصل ولى تعلق عالم ناسوتى ّ ّّ  
ٔبالنسبه بتعلق عالم روحانى الهوتى گناه شمرده گردد و حسنات االبرار ّ ّ  

  ّابت شود مانند قواى جسمانى که بالنسبه بقواىّت المقربين ثاّسيئ
ّروحانى قاصر است بلکه اين قوت بالنسبة بآن قوت ضعف محض ّ ّ  

  ّو همچنين حيات جسمانى بالنسبه بوجود ملکوتى و حيات. شمرده گردد 
  ابدى ممات شمرده شود چنانکه حضرت مسيح حيات جسمانيرا ممات

  ان دفن نمايند و حال آنکهناميده و فرمود مردگانرا بگذار تا مردگ
  آن نفوس حيات جسمانى داشتند ولى در نظر مسيح آن حيات ممات

   اين يک معنى از معانى حکايت حضرت آدم در توراتست .بود
  .ّ بمعانى ديگر پى بريد و السالم ّديگر شما تفکر نمائيد تا

  
  ال - ٣١                         

  ح القدس سؤال از لعن برو                
  ّو من قال کلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من قال على روح" 

  ) ١("ٓى هذا العالم و ال فى االتى القدس فلن يغفر له ال ف      
  جواب                         

ّهيه را دو مقام معنويست يکى مظهريت استالّحقايق مقدسۀ مظاهر  ّ  
  وه و ظهور است که بمثابۀ نورکه بمنزلۀ کرۀ شمس است و يکى جل

  زيرا روح القدس. ّهيه است و روح القدس است الو کماالت 
ّهيه و کماالت ربانيه است و اين کماالت الفيوضات  ّ   ّهيه بمنزلۀالّ

  ّشعاع و حرارت آفتابست و شمس باشعۀ ساطعه شمس است و
  ّهيه درالّاگر ظهور و تجلى کماالت . ّاگر اشعۀ ساطعه نبود شمس نبود 

  مسيح نبود يسوع مسيح نبود از اين جهت مظهر است که کماالت
___________________________________________ 

(١)   ٣٢ و ٣١  اصحاح دوازدهم آيۀّىيل متجان  
  

  ٩٧ص 
ّهيه در او تجلى فرموده ال ّهيه مظاهرند و کماالت ربانيهالانبياى . ّ ّ ّ  

  ى از مظهر دورى جويد شايداگر نفس. ظاهر يعنى روح القدس 
  ّهيهالّمتنبه شود زيرا نشناخته و نداند که آن مظهر ظهور کماالت 



  ّهيه که روح القدس است بيزار باشدالّاما اگر از نفس کماالت . است 
  ّدليل بر اينست که خفاش است و از آفتاب بيزار اين بيزارى

  ت که بخدااز انوار چاره ندارد و اين عفو نميشود يعنى ممکن نيس
  اين سراج سراج است بسبب اين نور اگر نور نبود. نزديک شود 

  سراج نبود حال اگر نفسى از انوار سراج بيزار شود کور است و
  و اين معلوم. نور را نتواند ادراک کند و کورى سبب محرومى ابدى 

  است که نفوس استفاضه از فيض روح القدس کنند که در مظاهر
  پس اگر نفسى از فيوضات. ّ از شخصيت مظهر ّهيه ظاهر است نهال

  هى محروم ماند و نفسالروح القدس استفاضه ننمايد از فيض 
  اينست که بسيار نفوسى بودند که بمظاهر. ّمحروميت عدم مغفرتست 

  ظهور عداوت داشتند و نميدانستند که مظهر ظهور است بعد که
  ّيتدانستند دوست شدند پس عداوت بمظهر ظهور سبب محروم
  ّابديه نشد زيرا دشمن شمعدان بود و نميدانست که مظهر سراج

  هيست دشمن نور نبود و چون ملتفت شد که اين شمعدانالنورانى 
  مقصود اينست که دورى. مظهر انوار است دوست حقيقى گشت 

ّاز شمعدان سبب محروميت ابدى نيست شايد متنبه و متذکر گردد ّ ّ  
  .ّبديه است و چاره ندارد ّروميت اولى دشمنى نور سبب مح

  
  لب  - ٣٢                        

  کثيرون و المختارون قليلون ّلمدعوون ا        
  سؤال                       

  ن کثيرون و المختارونوّعوالمد " ضرت مسيح در انجيل ميفرمايدح
  

  ٩٨ص 
  ؟حکمتست  اين را چه ،" ّيختص برحمته من يشاء " و در قرآن ميفرمايد ) ١("قليلون 

  جواب                        
  ّبدانکه نظم و کمال در جامعيت عالم وجود چنين اقتضا نمايد که

  ّمنحل بصورت غير متناهى گردد لهذا موجودات در يک رتبه، وجود 
ّو يک مقام و يک نحو و يک جنس و يک نوع تحقق ننمايند البد ّ  

  ّدد اجناس و انواع است يعنىاز تفاوت مراتب و تمايز صنوف و تع
  ناچار از رتبۀ جماد و رتبۀ نبات و رتبۀ حيوان و رتبۀ انسانست
  و. چه که عالم وجود بانسان تنها ترتيب و تنظيم و تکميل نيابد 



  بهمچنين بحيوان محض يا نبات محض يا جماد محض اين عالم منظر
  از تفاوتّبديع و ترتيب قويم و تزيين لطيف حاصل ننمايد البد 

  مراتب و مقامات و اجناس و انواع است  تا وجود در نهايت
  ًمثال اين شجر اگر بتمامه ثمر گردد کمال نباتى. کمال جلوه فرمايد 

  حاصل نگردد بلکه برگ و شکوفه و بار جميع الزم تا نبات در نهايت
  بهمچنين در هيکل انسان مالحظه نمائيد. زينت و کمال جلوه نمايد 

   از تفاوت اعضا و اجزا و ارکانست جمال و کمالّکه البد
  ّوجود انسانى مقتضى وجود سمع و بصر و مغز حتى ناخن و شعر است

  ًمثال. اگر سراپا مغز و يا چشم و يا گوش گردد عين نقص است 
  عدم زلف و مژگان و عدم ناخن و دندان عين نقص است و لو

  آن ند و لکن فقدّبالنسبه بچشم بى احساس و حکم جماد و نبات دار
  مادام مراتب. در وجود انسان بى نهايت مکروه و مذموم است 

   پس انتخابٍضْعَ بَها فوقُضْعَموجودات مختلفست و متفاوت ب
  بعضى از اشيا برتبۀ اعلى مثل انسان و ترک بعضى در رتبۀ اوسط
  ّمثل نبات و وضع بعضى در رتبۀ ادنى مثل جماد چون بمشيت
__________________________________________ 

(١)     ّالن کثيرين يدعون(  ١٤ آيه ٴ ّانجيل متى اصحاح دوازدهم  
  )و قليلين ينتخبون             

  
  ٩٩ص 

  و ارادۀ پروردگار است پس تخصيص انسان برتبۀ اعلى از فضل
ّو تفاوت بين نوع انسان از حيثيت ترقيات روحانيه. پروردگار است  ّّ  

  ّت ملکوتيه نيز بانتخاب حضرت رحمن است زيرا ايمان کهو کماال
  ّحيات ابديه است از آثار فضل است نه نتائج عدل شعلۀ نار

ّمحبت بقوت انجذاب است نه بسعى و کوشش در جهان خاک و ّ  
  ّآب بلکه بسعى و اجتهاد اطالع و علم و کماالت سائره حاصل

  اذبه در وجد وّهى روحرا بقوۀ جالگردد پس بايد انوار جمال 
   .ن کثيرون و المختارون قليلونوّ المدعو حرکت آرد لهذا ميفرمايد

ّاما کائنات جسمانيه در مراتب و مقامات خود مذموم و محکوم و ّ  
  ًمثال جماد در رتبۀ جمادى و حيوان در رتبۀ حيوانى. مسؤول نيستند 

  اقصو نبات در رتبۀ نباتى مقبولند ولى در آن رتبۀ خود اگر ن
  و لکن تفاوت. مانند مذموم گردند بلکه آن رتبه عين کمال است 



  بين نوع انسان بر دو قسم است يک قسم تفاوت من حيث المراتب
  ّاست اين تفاوت مذموم نيست و قسم ديگر تفاوت از حيثيت
  ايمان و ايقانست و عدم آن و آن مذموم زيرا آن نفس بهوى و

   چنين موهبت محروم شد و ازهوس خويش مبتلى گرديد تا آنکه از
ّقوۀ جاذبۀ محبة ا م   يوس گشت هر چند انسان در رتبۀ خودأّ

  ممدوح و مقبولست ولى چون از کماالت آن رتبه محروم لهذا معدن
  .نقائص گشته و باين جهت مسؤول 

  
  لج  - ٣٣                        

  سؤال از رجعت                  
   مسألۀ رجعت نمائيد بيانى از        

  جواب                        
  ّجمال مبارک در ايقان بيان اين مطلب را مفصل و مشروح مرقوم

  
  ١٠٠ص 
  چون. اند بخوانيد حقيقت اين مسأله واضح و مشهود گردد  فرموده

  عنوان اين مسأله را از. حال سؤال نموديد مختصر بيانى نيز ميشود 
ّل مصرح که چون يحيى بن زکريا ظاهر شدانجيل نمائيم در انجي ّ  

  از او پرسيدند که تو کيستى، و مردم را بملکوت ا بشارت ميداد 
  آيا تو ،پس سؤال کردند .  من مسيح نيستم :فرمود؟ آيا مسيح موعودى 

  ّاز اين بيان ثابت و محقق شد که حضرت   نيستم گفت؟ ايليائى 
  ّتند ولى در يوم تجلى در جبلّيحيى بن زکريا ايلياى معهود نيس

  ّطابور حضرت مسيح تصريح فرمودند که يحيى بن زکريا ايلياى
  پس:" س ميفرمايد ُ در فصل نهم آيۀ يازدهم از انجيل مرق .موعود بود

  از او استفسار کردند و گفتند چرا کاتبان ميگويند که الياس بايد
ّاول بيايد او در جواب ايشان گفت که الياس البته   ّ اول ميآيدّ

  و همه چيز را اصالح مينمايد و چگونه در بارۀ پسر انسان مکتوبست
  که ميبايد زحمت بسيار کشد و حقير شمرده شود لکن بشما ميگويم

  و در انجيل". که الياس هم آمد و با وى آنچه را خواستند کردند 
  آنگاه شاگردان دريافتند:" ّمتى فصل هفدهم آيۀ سيزدهم ميفرمايد 

  ّحال از يوحناى".  در باب يحياى تعميد دهنده بايشان سخن ميگفت که
  دان پرسيدند که آيا تو ايليا هستى گفت نيستم و حال آنکه درّمعم



ّانجيل ميفرمايد يوحناى معم   دان نفس ايلياى موعود بود و مسيحّ
  ّپس اگر حضرت يوحنا حضرت ايليا بود چرا. نيز تصريح ميفرمايد 
  يستم و اگر ايليا نبود چگونه حضرت مسيح ميفرمايدفرمود من ايليا ن
  ّپس در اين مقام نظر بشخصيت نيست نظر بحقيقت؟ که او ايليا بود 

  کماالتست يعنى آن کماالتى که در حضرت ايليا بود آن کماالت بعينه
ّدر يوحناى معم ّدان تحقق داشت پس حضرت ايلياى موعود يوحناىّ ّ  

  ًمثال پارسال. نيست نظر بصفاتست دان بود اينجا نظر بذات ّمعم
  گلى بود امسال هم گل آمده است من ميگويم گل پارسال باز آمد

  
  ١٠١ص 

  ّحال مقصدم نيست که نفس آن گل بشخصيت خويش بعينه آمده
  ّاست اما چون اين گل بصفات آن گل پارسال است يعنى بهمان
  مدهرائحه و لطافت و رنگ و شکل است لذا ميگويند گل پارسال آ

   بهار ميآيد ميگوئيم باز بهار پارسال آمد .و اين گل آن گل است
  بجهت آنکه آنچه که در بهار پارسال بود در اين بهار نيز موجود

  اينست که حضرت مسيح ميفرمايد آنچه در زمان انبياى سلف واقع
  سال گذشته کاشته اى و بيان ديگر نمائيم دانه. جميع را خواهيد ديد 

  گ پيدا شد شکوفه و ثمر هويدا گشت نهايت باز دانهشد شاخه و بر
  شد اين دانۀ ثانى چون کشته گردد شجر رويد باز آن ورق آن

  شکوفه آن شاخه و آن ثمر عود و رجعت نمايد و آن شجر ظاهر شود
  ّچون اول دانه آخر هم دانه گوئيم که دانه رجوع کرده چون نظر

ّبمادۀ شجر نمائيم اين مادۀ ديگر است    و چون نظر بشکوفه و برگّ
  و ثمر نمائيم همان رائحه و طعم و لطافت حاصل است پس آن کمال

  بهمچنين چون نظر بشخص کنيم شخص ديگر. شجرى دوباره عود نمود 
  و چون نظر بصفات و کمال کنيم همان صفات و کمال عود

  پس حضرت مسيح فرمود اين ايلياست يعنى اين شخص. نموده 
  ت و اخالق و صفات و فيوضات ايلياست ومظهر فيض و کماال

ّيوحناى معم   دان گفت من ايليا نيستم حضرت مسيح نظر بصفات وّ
ّکماالت و اخالق و فيوضات هر دو داشتند و يوحنا نظر بماده و ّ  

  مثل اين چراغ حاضر شب پيش بوده و. ّشخصيت خويش داشت 
  شبامشب نيز روشن و شب آينده ايضًا المع گوئيم که چراغ ام

  همان سراج ديشب است و آن چراغ رجوع کرده مقصد نور است



  نه روغن و فتيل و شمعدان و اين تفاصيل در رسالۀ ايقان
  .ّمشروح و مفصل 

  
  ١٠٢ص 

  لد  - ٣٤                         
  بنى کنيستىاّالصخرة و عليک نت اتفسير آيۀ    

  سؤال                       
  بطرس که توئى صخره و بر اين صخرهه يفرمايد بّدر انجيل متى م

  )١(ام را بنيان مينمايم  کنيسه
  جواب                        

  اين بيان مسيح تصديق قول بطرس است در وقتى که گفت
  ّاعتقاد من اينست که تو ابن ا حى هستى بعد حضرت در جواب

ْفرمود که تو کيفا هستى چون معنى کيفا در لغت ع َْ   برى بمعنىَ
  چون ديگران. صخره است و بر اين صخره بنيان کليساى خود نمايم 

  در جواب حضرت مسيح گفتند ايليائى و بعضى گفتند يحياى تعميد
   و بعضى ارميا يا يکى از انبيا حضرت خواست که بکنايه و اىدهنده

  اين بود که بمناسبت اينکه اسمش. اشاره تصديق بيان بطرس فرمايد 
  يعنى اين، کنيستى  بنىاّنت الصخرة و عليک ا  ندد فرموصخره بود

  ّعقايد تو که مسيح ابن ا حى است اساس دين ا ميشود و بر
  اين عقايد اساس کنيسة ا که شريعة ا است وضع خواهد

ّو وجود قبر بطرس در روميه نيز مشکوک است مسلم نيست. گشت  ّ  
  و از اين گذشته اعمال بعضى. است بعضيها گويند که در انطاکيه 
  ح تطبيق کنيم حضرت مسيح گرسنهيساز پاپها را بشريعت حضرت م

ّو برهنه در اين بريه گياه ميخوردند و راضى بر اين نشدند که خاطر ّ  
  ّکسى آزرده شود پاپ در کالسکۀ مرصع نشيند و در نهايت عظمت

  عمت و خودبجميع لذائذ و شهوات وقت گذراند که ملوکرا چنين ن
  ح خاطر نفسى را آزرده نکرد ولى بعضى از پاپهايسّپرستى ميسر نه م

______________________________________________ 
(١)     ١٨ و ١٦ّتى اصحاح شانزدهم آيۀ انجيل م   

  
  ١٠٣ص 

  بتاريخ مراجعه کنيد که محض حکومت. نفوس کثيرۀ بى گناه را کشتند 



  ىأا را ريختند و بجهت عدم موافقت رونهدنيوى پاپها چقدر خ
  هزاران خادمان عالم انسانى اهل معارفرا که کشف اسرار کائنات

  کردند زجر کردند حبس و محو نمودند و چه مقدار معارضۀ
  بحقيقت نمودند و وصاياى مسيح را مالحظه کنيد و احوال و اطوار

  هتى ميانۀ مالحظه نمائيد که هيچ مشاب .ّپاپها را تجسس فرمائيد
   ما خوش نداريم ؟وصاياى مسيح و اطوار حکومت پاپ مشاهده ميشود

ّکه مذمت نفوس نمائيم و اال صفحات تاريخ واتيکان بسيار عجيب ّ  
  مقصود اينست که وصاياى مسيح چيز ديگر و اطوار حکومت. است 

  پاپ چيز ديگر ابدًا با هم مطابق نيست ببينيد که چقدر از
  ّند و کل بفتواى پاپ بود چه ظلمها و ستمها رواپروتستانها را کشت

  ّآيا هيچ رائحۀ طيبۀ مسيح از اين. داشتند چه شکنجه و عقوبتها نمودند 
   اينها اطاعت مسيح را نکردند بلکه اين ال و ا؟ اعمال استشمام ميشود 

  ّمقدسۀ برباره که صورتش در مقابل است اطاعت مسيح را  نمود
  حرکت کرد و وصاياى مسيح را جارى نمود و در ميانو بر قدم مسيح 

  پاپها نفوس مبارکى نيز بودند که بر قدم مسيح حرکت نمودند على
  الخصوص در قرون اوالى مسيح که اسباب دنيوى مفقود و امتحانات

  ّولى وقتى که اسباب سلطنت فراهم آمد و عزت و. ّهيه شديد ال
  ّرا بکلى فراموشسعادت دنيوى حاصل گشت حکومت پاپ مسيح 

  نمود و بسلطنت و عظمت و راحت و نعمت دنيوى پرداخت قتل
  ّبنشر معارف نمود ارباب فنون را اذيت نفوس کرد و معارضه

  کرد و نور علم را حائل گشت و حکم قتل و غارت نمود و هزاران
  ّنفوس از اهل فنون و معارف و بى گناهان در سجن روميه هالک

  ين روش و حرکت چگونه خالفت حضرتحال با وجود ا. گشتند 
  ّکرسى حکومت پاپ هميشه معارضه بعلم نمود؟ مسيح تصديق ميشود 

  
  ١٠٤ص 

ّحتى در اروپا مسلم شد که دين معارض بعلم است و علم مخرب ّّ  
ّبنيان دين و حال آنکه دين ا مروج حقيقت و مؤسس علم و ّ  

ّمعرفت و مشوق بر دانائى و ممدن نوع انسانى و    کاشف اسرارّ
   بعلماق است با وجود اين چگونه معارضهّکائنات و منور آف

  نمايد استغفر ا بلکه در نزد خدا علم افضل منقبت انسان و اشرف
   بعلم جهل است و کاره علوم و فنونت بشر است معارضهکماال



  زيرا علم نور است حيات است. انسان نيست بلکه حيوان بى شعور 
ّ جمال است و سبب قربيت درگاه احديتستسعادتست کمال است ّ  

  هى علم عينالشرف و منقبت عالم انسانيست و اعظم موهبت 
  ّخوشا بحال نفوسى که ايام. هدايت است و جهل حقيقت ضاللت 

  خويش را در تحصيل علوم و کشف اسرار کائنات و تدقيق
  حقيقت صرف نمايند و واى بر نفوسى که بجهل و نادانى قناعت

  بتقاليدى چند دل را خوش دارند و در اسفل درکاتکنند و 
  .تادند و عمر خويش را بباد دادندجهل و نادانى اف

  
  هل  - ٣٥                        

  سؤال از قضا و قدر                 
  ّهى تعلق بعملى از شخصى يافت و در لوح محفوظ قدرالچون علم 

  ؟آيا مخالفت آن ممکن است ، بوت گشت مث
  جواب                        

  ّ نيست زيرا علم ذاتى حق محيط برىء سبب حصول شىءعلم بش
  حقايق اشيا قبل وجود اشيا و بعد وجود اشيا يکسانست

  ّهيست و اما آنچه که بوحىال نگردد اين کمال شىءسبب وجود 
  هى از لسان انبيا اخبار از ظهور موعود تورات شد اين اخبارال
  

  ١٠٥ص 
  بر انبيا اسرار مکنونۀ استقبال. بب ظهور حضرت مسيح نگشت نيز س

  وحى گشت و واقف بر وقايع مستقبله شدند و اخبار نمودند اين
  ًمثال امشب جميع. ّاطالع و اخبار سبب حصول وقايع نگشت 

  خلق ميدانند که بعد از هفت ساعت آفتاب طلوع کند اين علم
  هى درالپس علم .  ّجميع خلق سبب تحقق و طلوع آفتاب نگردد

  ّحيز امکان نيز حصول صور اشيا نيست بلکه از زمان ماضى و
ّحال و مستقبل مقدس و عين تحقق اشياست نه سبب تحقق ّ ّ  

  شىء در کتاب سبب وجود شىءو همچنين ثبت و ذکر . اشيا 
ًهى مطلع شدند که چنين خواهد شد مثالالنگردد انبيا بوحى  ّ  

  د که مسيح شهيد خواهد شدهى واقف بر اين شدنالبوحى  
  ّحال آيا علم و اطالع انبيا سبب شهادت. و اخبار نمودند  

  ّبلکه اين اطالع کمال انبياست نه؟ حضرت مسيح است   



  ّرياضيون بحساب فلکى. سبب حصول شهادت     
  واقف شوند که چندى بعد خسوف و       

  ّکسوف واقع خواهد گشت البته اين        
  کشف سبب وقوع خسوف و           

  کسوف نه اين من باب             
  تمثيل است نه                

  .تصوير                    
  

  ١٠٦ص 
  

  ١٠٧ص 
  قسم سوم                     

  مقاالت                      
  ّههيالدر عالمات و کماالت مظاهر            

  اهارسر نبر گفتگو                   
  

  ١٠٨ص 
  لو  - ٣٦                        

ّکليۀ ارواح پنج قسم است               ّ  
ّبدانکه کليۀ ارواح پنج قسم است ، اول روح نباتى و آن قوه ايست ّ ّ ّ  

  ّکه از ترکيب عناصر و امتزاج مواد بتقدير خداوند متعال و تدبير
   الکتريک که ازو تأثير و ارتباط با سائر کائنات حاصل شود مثل

  و چون اين اجزا و. و پيدا ميشود ترکيب بعضى اجزا حاصل 
  ّعناصر از هم تفريق شود آن قوۀ ناميه نيز محو گردد مثل اجزاى

  ّالکتريک که بمحض تفريق اجزا قوۀ الکتريک نيز مفقود و متالشى
   بعد از آن روح حيوانى است آن نيز.شود اين روح نباتيست 

  تزاج عناصر است که ترکيب ميشود ولى اين ترکيبچنين است از ام
ّتر است و بتقدير رب قدير امتزاج تام پيدا کند و روح ّمکمل ّ  

ّحيوانى که عبارت از قوۀ حساسه است پيدا شود و احساس حقائق ّ  
  محسوسه از مبصر و منظور و مسموع و مطعوم و مشموم و ملموس

  ّبه بالطبع محوّزاى مرکنمايد آن نيز بعد از تفريق و تحليل اين اج
  ميشود مانند اين چراغ که مشاهده مينمائيد که چون اين روغن



  و فتيل و آتش با هم جمع شود روشنائى حاصل گردد و لکن چون
  ّ اما روح.روغن تمام شود و فتيل بسوزد آن نور نيز محو گردد 

ّانسانى اين مثلش مثل بلور و فيض آفتابست يعنى جسم انسان ِ َ َ  
  ب از عناصر است در اکمل صورت ترکيب و امتزاج استّکه مرک

  و غايت اتقان و اشرف ترکيب و اکمل موجودات است و بروح
  ّاين جسم مکمل مانند آئينه است و روح. حيوانى نشو و نما نمايد 

   آفتاب باقيستضّآفتاب اگر چنانچه بلور بشکند فيانسانى مانند 
  فتاب ضررى نرسد آنو اگر آئينه محو و نابود شود بر فيض آ

  ّاين روح قوۀ کاشفه است که محيط بر جميع اشياست. باقيست 
  

  ١٠٩ص 
  و جميع اين آثار بدايع و صنايع و اکتشافات و مشروعات عظيمه
ّو وقوعات مهمۀ تاريخيه که ميبينى کل را او کشف کرده و از حيز ّ ّّ  

   زمين استًمثال در. ّغيب و کمون بقوۀ معنويه بعرصۀ ظهور آورده 
  ّکشفياتى در آسمان ميکند از حقايق معلومه يعنى چيزهائى که معلومست
  ًو مشهود چيزهاى مجهول را کشف کند مثال در اين نصف کره است
  ّولى بقوۀ عاقله مانند کولمبس نصف ديگر کره را که کرۀ آمريکاست
  ّو مجهول و مستور است کشف کند جسم ثقيل است اما بوسائط

  ّ الحرکه است اما بوسائطى که ايجادىءويش پرواز کند بطمکشوفۀ خ
ّنمايد در نهايت سرعت شرق و غربرا طى نمايد مختصر اين قوۀ ّ  

  ّاما اين روح انسانى دو جنبه دارد يا. محيطه است بر جميع اشيا 
  رحمانى يا شيطانى يعنى استعداد نهايت کمال را دارد و همچنين استعداد

  تساب فضائل کند اشرف ممکناتست و اگرنهايت نقص را اگر اک
  ّ اما روح در مرتبۀ.اب قبائح کند ارذل موجودات گردد اکتس

  چهارم روح آسمانى است آن روح ايمانى و فيض رحمانيست آن از
ّهيه سبب حيات ابديه شودالّنفثات روح القدس است که بقوۀ  ّ  

   راّآن قوه ايست که انسان ارضى را سماوى کند و انسان ناقص
  کامل نمايد کثيف را پاک کند ساکت را ناطق نمايد اسير شهوات

ّنفسانيه را مقدس و منزه کند جاهل را عالم نمايد  ّ    پنجم روح القدس.ّ
  ّاست اين روح القدس واسطۀ بين حق و خلق است مثل آئينه
  ّاست مقابل آفتاب چگونه آئينۀ مقدس اقتباس انوار از آفتاب

  ساند بهمچنين روح القدس واسطۀ انوارکند و بديگران فيض ر



  ّتقديس است که از شمس حقيقت بحقائق مقدسه رساند و او
  ّهيه است در هر وقت ظهور کند عالم تجديدالّمتصف بجميع کماالت 

  گردد و دورۀ جديد تأسيس شود و هيکل عالم انسانى را خلعت
ِمثلش مثل بهار است هر وقت بيايد عالم ر. جديد پوشاند  َ   ا از حالىَ

  
  ١١٠ص 

  بحالى ديگر نقل کند بقدوم موسم بهار خاک سياه و دشت و صحرا سبز
  م گردد و انواع گل و رياحين رويد اشجار حيات جديد يابدو خر

  و ظهور روح. و اثمار بديع پديدار گردد دور جديد تأسيس شود 
  القدس مثالش اينست هر وقت ظاهر شود عالم انسانى را تجديد

  ّقائق انسانيه روح جديد بخشد عالم وجود را خلعتکند و بح
   .محمود پوشاند ظلمات جهل زائل نمايد و انوار کماالت ساطع نمايد

  هى در نهايتالّمسيح باين قوت اين دور را تجديد نمود و بهار 
  طراوت و لطافت در جهان انسانى خيمه برافراخت و نسيم جان

  مچنين ظهور جمال مبارک مانندّپرور مشام نورانيان را معطر نمود و ه
  فصل ربيع بود و موسم جديد که با نفحات قدس و جنود حيات

ّابديه و قوۀ ملکوتيه ظهور و سرير سلطنت  ّ   ّهيه را در قطب عالمالّ
  .ده فرمود و دور جديد تأسيس نمود نهاد و بروح القدس نفوسى را زن

  
  زل  - ٣٧                        

ّهيت فقط بتوسط مظاهر در اينکه الو      ّهيه شناخته ميشودالّ
  سؤال                        

ّحقيقت الوهيت و تعلقش بمطالع ربانيه و مشارق رحمانيه چگونه ّ ّ   ؟است  ّّ
  جواب                        

ّبدانکه حقيقت الوهيت و کنه ذات احديت تنزيه صرف و تقديس ّ  
  ّراست جميع اوصاف اعلى درجۀّبحت يعنى از هر ستايشى منزه و مب

  وجود در آن مقام اوهامست غيب منيع ال يدرک و ذات بحت ال
  ّهى محيط است و جميع کائنات محاط و البتهاليوصف زيرا ذات 

  محيط اعظم از محاط لهذا محاط پى بمحيط نبرد و ادراک حقيقت آن
  ايت ادراکنه، ّعقول هر چه ترقى کند و بمنتهى درجۀ ادراک رسد . ننمايد 

  
  ١١١ص 



  ّمشاهدۀ آثار و صفات او در عالم خلق است نه در عالم حق زيرا
ّذات و صفات حضرت احديت در علو تقديس است و عقول ّ  

ُالسبيل مسدود و الطلب مردود" و ادراکات را راهى بآن مقام نه  َ َ َُ َ  ُ ُ َ." و   
  انّاين واضح است که مدرکات انسانيه فرع وجود انسانست و انس
  آيت رحمانست چگونه فرع آيت احاطه بموجد آيت کند يعنى
  ادراکات که فرع وجود انسانست بحضرت يزدان پى نبرد لهذا

  ّآن حقيقت الوهيت مخفى از جميع ادراکات و مستور از عقول جميع
  مالحظه مينمائيم که هر ما. بشر است و صعود بآن مقام ممتنع و محال 

  ًا فوقست مثال حجر و مدر و شجر آنچهدونى عاجز از ادراک حقيقت م
ّصعود نمايند ادراک حقيقت انسان نتوانند و تصور قوۀ باصره و ّ  

ّقوۀ سامعه و سائر حواس   ّ نکنند و حال آنکه کل مخلوقند پس انسانّ
  مخلوق چگونه پى بحقيقت ذات پاک خالق برد در آن مقام نه ادراک را

  ّرا مجال و جوازى ذرۀ خاک راّراهى و نه بيانرا اتساعى و نه اشاره 
  با جهان پاک چه کار و عقل محدود را با عالم نامحدود چه انتساب

ُعجزت العقول عن ادراکه و حارت النفوس فى بيانه ال تدرکه"  ُ َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ  
َاالبصار و هو يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير  ُُ َ ُ َ ُ َ ُ َّ ٔ   لهذا در اين مقام". ِٔ

  ّ قاصر و هر تعريف و توصيفى غير اليق و هر تصورى ساقطهر ذکر و بيانى
ّو هر تعمقى باطل ولى آن جوهر الجواهر و حقيقة الحقائق و سر ّ  

   در عالم وجود است و اىّتجليات و اشراقات و ظهور و جلوهسرار را اال
ّمطالع آن اشراق و مجالى آن تجلى و مظاهر آن ظهور مطالع مقدسه ّ  

ّو حقايق کليه و کي   اند که آنان مراياى حقيقى ذات ّنونات رحمانيهّ
ّاند و جميع کماالت و فيوضات و تجليات از حق در ّهيهالّمقدس  ّ  

  ّحقيقت مظاهر قدسيه ظاهر و باهر است مانند آفتاب که در مرآت
   و اگر گفته شود صافيۀ لطيفه بجميع کماالت و فيوضات ساطع گردد

  ّير اشراق مقصود اين نيستکه مرايا مظاهر آفتابند و مطالع ن
  

  ١١٢ص 
ّکه آفتاب از علو تقديس تنزل نموده و در اين آئينه مجسم گشته ّّ  

  و يا آنکه آن حقيقت نا محدود در اين مکان مشهود محدود گرديده
  ّاستغفر ا عن ذلک اين اعتقاد طائفۀ مجسمه است ولى جميع

  ت يعنىّاوصاف و محامد و نعوت راجع باين مظاهر مقدسه اس
  ّهر چه اوصاف و نعوت و اسماء و صفات ذکر نمائيم کل راجع باين



ّهيه است اما بحقيقت ذات الوهيت کسى پى نبردهالمظاهر  ّ ّ  
  پس.  نمايد يا بيانى کند و يا محامد و نعوتى ذکر نمايد  اىتا اشاره

  ّحقيقت انسانيه آنچه داند و يابد و ادراک کند از اسماء و صفات
  ّجع باين مظاهر مقدسه است و راهى بجائى ديگر نداردو کماالت را

ُلسبيل مقطوع و الطلب مردود ٱ"  َ َ ُ َْ ُ َ  ُ  ."ّاما ما از براى حقيقت الوهيت اسماء ّ  
  و صفاتى بيان کنيم و ببصر و سمع و قدرت و حيات و علم ستايش

  ّنمائيم اثبات اين اسماء و صفات نه بجهت اثبات کماالت حق است
  چون در عالم امکان نظر کنيم مشاهده. نفى نقايص است بلکه بجهت 

  ّذا گوئيم که ذات مقدسکمال له، نقص است و علم ، نمائيم که جهل 
   گوئيم که ذات  کمال ،نقص است و قدرت، ّهيه عليم است و عجز ال

  ّهيه قادر است نه اينست که علم و بصر و سمع و قدرتالّمقدس 
  وانيم زيرا آن فوق ادراک ماست چهو حيات او را کما هى ادراک ت

ّهيه عين ذاتست و ذات منزه از ادراکاتالّکه اسماء و صفات ذاتيۀ  ّ  
  ّو اگر عين ذات نبود تعدد قدما الزم آيد و ما به االمتياز بين
  ّذات و صفات نيز متحقق و قديم الزم آيد لهذا تسلسل قدما

   اين اوصاف پس جميع. نامتناهى گردد و اين واضح البطالن است
  و اسماء و محامد و نعوت راجع بمظهر ظهور است و آنچه ماعداى

ّاو تصور نمائيم و تفکر کنيم اوهام محض است زيرا راهى بغيب منيع ّ  
َکلما ميزتموه بأوهامکم فى ادق معانيکم" نداريم اينست که گفته شده  َ ُ ُ َ َِ ُِ  ّ  

َفهو مخلوق مثلکم مردود اليکم  ُِ ٌ ُ َ َ َ ُُ َِ    واضح است که اگر بخواهيماين". ٌ
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ّحقيقت الوهيت را تصور نمائيم آن تصور محاطست و ما محيط و البته ّ ّ ّ  

  از اين ثابت و واضح شد که اگر يک حقيقت. محيط اعظم از محاط 
ّالوهيتى تصور نمائيم دون مظاهر مقدسه آن اوهام محض است زيرا ّ ّ  

  ّه و آنچه بتصور ماّراهى بحقيقت الوهيت که منقطع وجدانيست ن
  لهذا مالحظه نما که طوائف عالم طائف حول اوهام. آيد اوهام است 

  ّو عبدۀ اصنام افکار و تصور و ابدًا ملتفت نيستند و اوهام خويشرا
  ّ از ادراکات و منزه از اشارات شمرند و خويشراّت مقدسهحقيق

  صنام رااهل توحيد و ملل سائره را عبدۀ اوثان شمرند و حال آنکه ا
ّباز وجود جمادى محقق اما اصنام افکار و تصور انسان اوهام ّ ّ  

  و بدانکه. ّمحض حتى وجود جمادى ندارند فاعتبروا يا اولى االبصار 



  ّهيه و انوار وحى در جميع مظاهرالّصفات کماليه و جلوۀ فيوضات 
  ّمقدسه ظاهر و باهر ولى کلمة ا الکبرى حضرت مسيح و اسم اعظم

  ّ مبارک را ظهور و بروزى ما فوق تصور زيرا دارندۀ جميعجمال
ّليه بودند و مافوق آن بکماالتى متحقق که مظاهرّکماالت مظاهر او ّ  

ًسائره حکم تبعيت داشتند مثال جميع انبياى بنى اسرائيل مظاهر ّ  
  وحى بودند و حضرت مسيح نيز مهبط وحى لکن وحى کلمة ا کجا

  مالحظه نما که انوار عبارت از.  و ايليا کجا و الهام اشعيا و ارميا
ّتموجات مادۀ اثيريه است که عصب بصر از آن تموجات متأثر ّ ّ ّ ّ  
ّگردد و مشاهده حاصل شود حال سراجرا تموجات مادۀ اثيريه ّ ّ  
ّموجود و آفتابرا نيز تموجات مادۀ اثيريه مثبوت اما نور آفتاب ّ ّ ّ  

  نسانيرا در رتبۀ جنينى جلوه وکجا و نور ستاره و چراغ کجا روح ا
  ّظهورى و همچنين در رتبۀ طفوليت و رتبۀ بلوغ و رتبۀ کمال اشراق

  ّو بروزى روح روح واحد است اما در رتبۀ جنينى فاقد مناقب
  سمع و بصر ولى در رتبۀ بلوغ و کمال در نهايت ظهور و جلوه و

   جلوه گاهّو همچنين  حبه در بدايت انبات ورقه است و. اشراق 
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  ّروح نبات و در رتبۀ ثمره نيز مظهر آن روح يعنى قوۀ ناميه در

  منتهاى کمال ظاهر ولى مقام ورقه کجا و مقام ثمره کجا زيرا از ثمره
  ّصد هزار ورقه ظاهر گردد و لو اينکه کل بروح واحد نباتى نشو

  اقاتّدقت نما که فضائل و کماالت حضرت مسيح و اشر. و نما کنند 
  ّو تجليات جمال مبارک کجا و فضائل انبياى بنى اسرائيل مثل

  ّويل کجا کل مظاهر وحى بودند ولى فرق بى منتهى درَشمَحزقيل و ا
  ّميان و السالم

  
  حل  - ٣٨                        

ّکليۀ مراتب مظاهر ظهور سه رتبه است         ّ  
  الت غير متناهيه استّبدانکه مظاهر مقدسه را هر چند مقامات کما

ّولى کليۀ مراتب ايشان سه رتبه است رتبۀ اولى جسمانيست رتبۀ ّ  
  هى والثانيه انسانى است که نفس ناطقه است و رتبۀ ثالثه ظهور 

ّاما مقام جسمانى محدث است چه که مرکب از. ّجلوۀ ربانى است  ّ  
  مکنّعناصر است و البد بر اينست که هر ترکيب را تحليلى هست م



  نيست که ترکيب تفريق نشود و مقام ثانى مقام نفس ناطقه است
  ّکه حقيقت انسانيست اين نيز محدث است و مظاهر مقدسه در آن

  ّ بدانکه نفوس بشريه در اين کرۀ.با جميع نوع انسان مشترکند 
  ّارضيه هر چند اعصار و دهور متواليه است ولى حادث است و

  ز وجود باقى روح انسانيرا بدايتهى است لهذا بعد االچون آيت 
  و همچنين انواع موجودۀ. ٔاست ولى نهايت نه الى االبد باقى است 

  ّدر کرۀ ارض حادث است زيرا مسلم است که يک وقتى در جميع
  ّروى زمين اين انواع نبوده بلکه اين کرۀ ارض موجود نبوده اما
  مقصد. عالم وجود بوده چه که عالم وجود منحصر بکرۀ ارض نيست 

  اينجاست که نفوس انسانى هر چند حادث است ولى حال باقى و
  

  ١١٥ص 
ّابدى و مستمر است زيرا عالم اشيا عالم نقايص است بالنسبه بانسان ّ  
  ّو عالم انسان عالم کمالست بالنسبه باشيا نقايص وقتى که بدرجۀ

  .) ١(ويم تو پى بمقصد بر قا پيدا کند اين مثل است ميگکمال رسد ب
  ّهى و جلوۀ ربانيست کلمة ا است و فيضالو مقام ثالث ظهور 

  ّابديست و روح القدس است آن نه اول دارد و نه آخر چه که
ّاوليت و آخريت بالنسبه بعالم امکانست نه بالنسبه بعالم حق اما ّ ّ ّ ّ ّ ّ  

ّعند الحق اول عين آخر    ّمثل اينکه اعتبار ايام. ّاست آخر عين اول ّ
  ّو اسبوع و شهور و سنه و ديروز و امروز بالنسبه بکرۀ ارض است

  ّاما در آفتاب چنين خبرى نيست نه ديروزى نه امروزى نه
  فردائى نه ماهى نه سالى همه مساويست بهمچنين کلمة ا از جميع

  ى که در عالم امکانستّاين شؤون منزه و از حدود و قيود و قوانين
ّمقدس است اما حقيقت نبوت که کلمة ا و مظهريت کامله است ّ ّ ّ  
  بدايتى نداشته و نهايتى ندارد ولى اشراقش متفاوت مانند آفتابست
  ًمثال طلوعش در برج مسيح در نهايت اشراق و سطوع بود و اين
  باقيست و سرمدى ببين چقدر ملوک جهانگير آمدند و چه قدر

  ّ و امير اولى التدبير آمدند جميع محو شدند لکن نسائم مسيحوزير
  همين طور ميوزد و انوارش هنوز ساطع است آهنگش هنوز بلند است
  و علمش هنوز مرتفع است جيشش در جنگ است و هاتفش خوش
  ّآهنگ ابرش گهر ريز است و برقش شعاع انگيز تجليش واضح و الئح

  ّنطور نفوسى که در ظل اواش ساطع و المع و بهمي است و جلوه



  پس معلوم شد که مظاهر ظهور سه.  از انوار او ىءهستند و مستض
  ّمقام دارند يکى مقام بشريه است و مقام نفس ناطقه و مقام ظهور

ّربانى و جلوۀ رحمانى مقام جسدى البته متالشى شود اما مقام نفس ّ ّ  
ّناطقه هر چند اول دارد اما آخر ندارد ب   ّحيات ابديهّکه مؤيد بلّ

_____________________________________________ 
   )٦٤ و ٣٦ ( درجوع کنيد بفصل لو و س   (١)

  
  ١١٦ص 

ُاما حقيقت مقدسه که مسيح ميفرمايد االب فى االبن نه بدايت. است  َ َ ّ ّ  
  دارد نه نهايت بدايت عبارت از مقام اظهار است که ميفرمايد

  ير بخواب ميفرمايد مثل اينکه شخصىو در مقام تشبيه سکوترا تعب
  خواب بود و چون زبان گشود مثل آنست که بيدار گشت و آن شخص
  که در خوابست چون بيدار شود باز همان شخص است تفاوتى در
ّمقام و علو و سمو و حقيقت و فطرت او حاصل نگشته مقام سکوت ّ  

  چونبيدارى گشته انسان ه تشبيه بخواب شده و مقام ظهور تعبير ب
  خواب باشد يا بيدار همان انسان است آن خواب يک حالتى از

  حاالتست و اين بيدارى حالتى از حاالت زمان سکوترا تعبير بخواب
  در انجيل ميفرمايد. بيدارى ه ميفرمايد و ظهور و هدايت را تعبير ب

   کلمه بود آن کلمه نزد خدا بود پس واضح و مشهود شدءدر بد
  سيحى و اين کماالت در وقت غسل تعميدکه حضرت مسيح بمقام م

  نرسيدند که روح القدس بصورت کبوتر بر حضرت مسيح نزول
ّهيه لم يزل در علو تقديس بوده و خواهد بود والنمود بلکه کلمۀ    م ّالسال ّ

  
  لط  - ٣٩                        

ّدر بيان مراتب جسمانيه و روحانيۀ مظاهر ظهور         ّ   
ّ در مظاهر ظهور سه مقام است اول حقيقت جسمانيه کهگفتيم که ّ  

  ّتعلق باين جسد دارد ، ثانى حقيقت شاخصه يعنى نفس ناطقه ، ثالث
  ّهيه است و سبب حيات وجود و تربيتالّظهور ربانى و آن کماالت 

  اين مقام جسد مقام. ّنفوس و هدايت خلق و نورانيت امکان 
   عنصريست و آنچه از عناصربشريست و متالشى ميشود زيرا ترکيب

  ّاما آن حقيقت شاخصۀ. ّترکيب ميشود البد تحليل و تفريق ميگردد 



ّمظاهر رحمانيه يک حقيقت مقدسه است و از اين جهت مقدس ّ ّ  
  

  ١١٧ص 
ّاست که من حيث الذات و من حيث الصفات ممتاز از جميع ّ  

  اشياست مثل اينکه شمس من حيث االستعداد مقتضى انوار است
ّ قياس باقمار نميشود مثال اجزاء مرکبۀ کرۀ شمس قياس باجزاءو ً  

  ّمرکبۀ کرۀ قمر نميگردد آن اجزاء و آن ترتيب مقتضى ظهور شعاع
ّاست اما اجزاء مرکبۀ قمر مقتضى شعاع نيست مقتضى اقتباس است ّ  
  پس سائر حقائق انسانى نفوسى هستند مثل ماه که اقتباس انوار از

  و مقام ثالث.  است ضىءّا آن حقيقت مقدسه بنفسه مّشمس ميکنند ام
  ّهى و جلوۀ جمال قديم است و اشراق انوار حىالنفس فيض 

  هى والّقدير و حقيقت شاخصۀ مظاهر مقدسه انفکاکى از فيض 
ّجلوۀ ربانى ندارد لهذا مظاهر مقدسه صعودشان عبارت ازين ّ  

  ّ که تجلىاست که قالب عنصرى را ترک کنند مثل اينکه سراجى
  درين مشکاة دارد شعاعش از مشکاة منقطع ميشود يعنى اين مشکاة

  ّبارى در مظاهر مقدسه. ّخراب گردد اما فيض سراج منقطع نميشود 
  فيض قديم مانند سراج است و حقيقت شاخصه بمثابۀ زجاج و
  هيکل بشرى مانند مشکاة اگر مشکاة منهدم گردد مصباح مشتعل

ّ مراياى متعدده هستند زيرا شخصيت مخصوصهّهيهالو مظاهر . است  ّ  
ّدارند اما مجلى در اين مرايا يک شمس است معلوم است که ّ  

ّحقيقت مسيحيه غير از حقيقت موسويه است و البته حقيقت مقدسه ّ ّ ّ  
ّاز بدايت واقف بر سر وجود است و از سن طفوليت آثار ّ ّ  

   با وجودبزرگوارى از آن ظاهر و واضح است پس چگونه ميشود که
  ّدر مظاهر مقدسه ذکر سه. اين فيوضات و کماالت استشعار نباشد 

  ّمقام کرديم مقام جسد است و مقام حقيقت شاخصه و مظهريت کامله
  ًمثال شمس و حرارت و ضيائش و سائر نفوس نيز مقام جسد و

   پس در مقاماتى که ذکر .مقام نفس ناطقه يعنى روح و عقل دارند
  هى بر من و بيدارالبودم و مرور کرد نفحات ميشود من خوابيده 

  
  ١١٨ص 

  شدم مثل بيان حضرت مسيح است که ميفرمايند جسد محزونست
  ّو روح مستبشر يا آنکه در مشقتم يا در راحتم يا در زحمتم اينها همه



  ّراجع بمقام جسد است دخلى بآن حقيقت مشخصه ندارد و دخلى بآن
ّمظهريت حقيقت رحمانيه ندارد    ًثال مالحظه ميکنيد که در جسدم. ّ

  انسان هزار انقالبات حادث ميشود و لکن روح ابدًا از آن خبر
ّندارد يمکن در جسد انسان بعضى از اعضا بکلى مختل ميشود لکن ّ  

  جوهر عقل باقى و برقرار صد هزار آفت بلباس وارد ميشود لکن
  هبر البس هيچ خطرى نيست اينکه بيان ميفرمايند جمال مبارک ک
  در خواب بودم و نسيم بر من مرور نمود و من را بيدار کرد اين

  ّ در عالم حق زمان ماضى و مستقبل و حال نيست .راجع بجسد است
  ًماضى و مضارع و حال همه يکيست مثال مسيح ميفرمايد کان فى
  ّالبدء الکلمة يعنى بود و هست و خواهد بود چرا که در عالم حق

ًلق دارد بحق حکم ندارد مثال در صلوةزمان نيست زمان حکم بر خ ّ  
ّميفرمايد نام تو مقدس باد مقصد اينست که نام تو مقدس بوده ّ  

ّو هست و خواهد بود مثال صبح و ظهر و عصر بالنسبه بزمين است ً  
   تاب صبح و ظهر و عصر و شام نيستّاما در آف

  
  م  - ٤٠                        

  ى که مظاهر ظهور دارا هستند  علمّدر بيان کيفيت        
  سؤال                         

ّقوائى که مظاهر ظهور دارا هستند من جمله قوۀ علم تا بچه حدى    ؟محدود است ّ
  جواب                        

  ّعلم بر دو قسم است علم وجودى و علم صورى يعنى علم تحققى و
  

  ١١٩ص 
  ّيع اشيا عبارت از تصور و شهود علم خلق عمومًا بجم .ّعلم تصورى

ّاست يعنى يا بقوۀ عقليه تصور آن  ّ   شىء نمايند يا آنکه از مشاهدۀ شىءّ
  صورتى در مرآت قلب حصول يابد دائرۀ اين علم بسيار محدود

  ّو اما قسم ثانى که. است چه که مشروط باکتساب و تحصيل است 
  دانائى وّعبارت از علم وجودى و تحققى است آن علم مانند 

  ًوقوف انسان بنفس خود انسان است مثال عقل انسان و روح
  انسان واقف بر جميع حاالت و اطوار و اعضاء و اجزاء عنصرى

ٰو مطلع بر جميع حواس جسمانى و همچنين قوى ّ ّ و حاسيات و احوالّ ّ  
  ّروحانى خود هستند اين علم وجوديست که انسان متحقق بآنست



  ک آنرا مينمايد زيرا روح محيط بر جسماحساس آنرا ميکند و ادرا
ّاست و مطلع بحواس و قواى آن اين علم باکتساب و تحصيل ّ  

  ّحقائق مقدسۀ مظاهر. نيست امريست وجودى موهبت محض است 
ّکليۀ  ّهيه چون محيط بر کائنات من حيث الذات و الصفاتند والّ ّّ  

  لم آنانّفائق و واجد حقائق موجوده و متحقق بجميع اشيا لهذا ع
   .هى است نه اکتسابى يعنى فيض قدسى است و انکشاف رحمانىالعلم 

ًمثلى ذکر نمائيم اين مثل مجرد بجهت تصور اين مطلب است مثال ّ ّ  
ّاشرف موجودات ارضيه انسانست انسان متحقق بعالم حيوان و ّ  

  نبات و جماد است يعنى اين مراتب در او مندرج است بنحوى که دارندۀ
  ت و مراتب است و چون دارندۀ اين مقاماتست واقفاين مقاما

ِباسرار آنست و مطلع بسر وجود آن اين مثل است نه مثل َ َ ّ ّ.   
ّمختصر اينکه مظاهر کليۀ  ّهيه مطلع بر حقائق اسرار کائناتند لهذاالّ ّ  

  شرايعى تأسيس نمايند که مطابق و موافق حال عالم انسانست زيرا
   منبعث از حقائق کائناتست مظهرّشريعت روابط ضروريه است که

ّظهور يعنى شارع مقدس تا مطلع بحقائق کائنات نباشد روابط ّ  
ّضروريه که منبعث از حقائق ممکناتست ادراک ننمايد البته مقتدر ّ  

  
  ١٢٠ص 

  هى مظاهرالانبياء . بوضع شريعتى مطابق واقع و موافق حال نگردد 
ّکليه اطباء حاذقند و عالم امکان مانند  ّ   ّهيهالهيکل بشرى و شرايع ّ

  ّدوا و عالج پس طبيب بايد که مطلع و واقف بر جميع اعضا
  و اجزا و طبيعت و احوال مريض باشد تا آنکه دوائى ترتيب دهد

  فى الحقيقه حکيم دوا را از نفس امراض. ّکه نافع بسم ناقع گردد 
  عارضۀ بر مريض استنباط کند زيرا تشخيص مرض نمايد بعد ترتيب

  ّج علت مزمنه کند تا تشخيص مرض نشود چگونه ترتيب عالجعال
  و دوا گردد پس بايد طبيب بطبيعت و اعضا و اجزا و احوال

ّمريض نهايت اطالع داشته باشد و بجميع امراض واقف و بکافۀ ّ  
  پس شريعت روابط. ّادويه مطلع تا آنکه دواى موافقى ترتيب دهد 

ّئناتست و مظاهر کليۀ ّضروريه ايست که منبعث از حقيقت کا   ّهيهالّ
ّچون مطلع باسرار کائناتند لهذا واقف بآن روابط ضروريه و ّ  

  .آنرا شريعة ا قرار دهند 
  



  ام  - ٤١                    
ّادوار کليه                    ّ  

  سؤال                       
ّذکر ادوار کليه ميشود که در عالم وجود واقع    .بيان کنيد   اين مسأله راحقيقت، ّ

  جواب                        
  ّهمچنانکه اين اجرام نورانيه در اين فضاى نامتناهى هر يک را دورى

  زمانيست که در ازمنۀ مختلفه هر يک در فلک خويش دورى زند
  ًو دوباره بناى دورۀ جديد گذارد مثال کرۀ ارض در هر سيصد و

   و چهل و هشت دقيقه و کسورىشصت و پنج روز و پنج ساعت
  ّدورى زند پس آغاز دور جديد نمايد يعنى آن دورۀ اول دوباره

  
  ١٢١ص 

  ّ بهمچنين عالم وجود کلى را چه در آفاق و چه در انفس ،ّتجدد يابد
  ّدورى از حوادث کليه و احوال و امور عظيمه است چون دوره

  ز وقوع حوادثمنتهى شود دورۀ جديد ابتدا گردد و دورۀ قديم ا
  چنانکه. ّعظيمه بکلى فراموش شود که ابدًا خبرى و اثرى از آن نماند 

  مالحظه مينمائيد که از بيست هزار سال پيش ابدًا خبرى نيست
  و حال آنکه بدالئل از پيش ثابت نموديم که عمران اين کرۀ ارض
  بسيار قديم است نه يکصد هزار نه دويست هزار سال نه يک مليون

   .ّ مليون سال بسيار قديم است و بکلى آثار و اخبار قديم منقطعنه دو
  ّهيه را دوريست زمانى که در آنالو همچنين هر يک از مظاهر ظهور 

  دوره احکام و شريعتش جارى و ساريست چون دور او بظهور مظهر
  جديد منتهى شود دورۀ جديد ابتدا گردد و بر اين منوال دورها

ّدد يابد تا يک دورۀ کليه در عالم وجودآيد و منتهى گردد و تج ّ ّ  
ّبانتها رسد و حوادث کليه و وقايع عظيمه واقع شود که بکلى خبر و ّّ  
  ّاثر از پيش نماند پس دور جديد کلى در عالم وجود آغاز نمايد زيرا
  عالم وجود را بدايتى نيست و از پيش دليل و برهان بر اين مسأله

  ّبارى دورۀ کلى عالم وجود را گوئيم. اقامه شد احتياج بتکرار نيست 
ّآن عبارتست از مدتى مديده و قرون و اعصارى بيحد و شمار و ّ  
  ّدر آن دوره مظاهر ظهور جلوه بساحت شهود نمايند تا ظهور کلى
  عظيمى آفاقرا مرکز اشراق نمايد و ظهور او سبب بلوغ عالم گردد

  عد مبعوثّدورۀ او امتدادش بسيار است مظاهرى در ظل او ب



  ّگردند و بحسب اقتضاى زمان تجديد بعضى احکام که متعلق
   اىّ ولى در ظل او هستند ما در دورهّبجسمانيات و معامالتست نمايند

ّست و ظهور کليههستيم که بدايتش آدم ا   .اش جمال مبارک  ّ
  

  ١٢٢ص 
  بم  - ٤٢                         

  ّهيه الدرجۀ نفوذ و تأثير مظاهر           
  سؤال                        

  هى تا بچه درجه استالّقوت و کماالت اعراش حقيقت مظاهر ظهور 
  ؟ّو نفوذشان تا بچه حد 

  جواب                        
ّدر عالم وجود يعنى کائنات جسمانيه مالحظه نمائيد دائرۀ شمسيه ّ  

  ّجميع سياراتمظلم و تاريک و در اين دائره آفتاب مرکز انوار و 
  ّشمسيه حول او طائف و از فيوضات آن مستشرق شمس سبب

ّيت است و علت نشو و نماى کافۀحيات و نوران ّ    کائنات در دائرۀّ
ّشمسيه است و اگر فيوضات شمسيه نبود در اين     کائنى ازدائرهّ

ّموجودات تحقق نداشت بلکه کل تاريک و متالشى ميشدند    پس. ّ
   آفتاب مرکز انوار و سبب حيات کائناتواضح و مشهود شد که
  هى مرکز انوارالّبهمچنين مظاهر مقدسۀ . ّدر دائرۀ شمسيه است 

ّحقيقتند و منبع اسرار و فيوضات محبت تجلى بر عالم قلوب و افکار ّ  
  نمايند و فيض ابدى بر عالم ارواح مبذول فرمايند حيات روحانى

  شنائى عالم افکار از آنبخشند و بانوار حقائق و معانى درخشند رو
  ّاگر فيض تجلى و تربيت آن نفوس. مرکز انوار و مطلع اسرار است 

  ّمقدسه نبود عالم نفوس و افکار ظلمت اندر ظلمت است و اگر
  تعاليم صحيحۀ آن مطالع اسرار نبود عالم انسانى جوالنگاه اخالق و

  ّاطوار حيوانى بود و وجود کل مجازى و حيات حقيقى مفقود
  يعنى سبب حيات، "در بدء کلمه بود " نست که در انجيل ميفرمايد اي

  ّحال مالحظه نمائيد نفوذ آفتاب را در کائنات ارضيه که. ّکل شد 
  از قرب و بعد آفتاب و طلوع و غروب چه آثار و نتائج واضح

   
  ١٢٣ص 

  گهى خزانست گهى بهار گهى صيف گهى شتا و چون. و آشکار 



  روح بخش جلوه نمايد و چون بسمت رأسّبخط استوا گذرد بهار 
  رسد فواکه و اثمار بدرجۀ کمال رسد و حبوب و نباتات نتيجه بخشد

  و همچنين مظهر. ّو کائنات ارضيه بمنتهى درجۀ نشو و نما فائز گردد 
ّمقدس ربانى که آفتاب عالم آفرينش است چون تجلى بر عالم ارواح ّ ّ  

  يد و حيات جديد رخ بگشايدو افکار و قلوب نمايد بهار روحانى آ
  ّقوۀ ربيع بديع ظاهر گردد و موهبت عجيب مشهود شود چنانچه

  ّهيه در عالم عقولالمالحظه مينمائيد که در ظهور هر يک از مظاهر 
  هىال از جمله در اين عصر  .ّو افکار و ارواح ترقى عجيبى حاصل شد

  گرديدهّمالحظه نما که چقدر ترقى در عالم عقول و افکار حاصل 
  و حال بدايت اشراق است عنقريب مالحظه شود که اين فيوضات

  ّهيه اين جهان تاريکرا نورانى نمايد و اينالجديده و اين تعاليم 
  اقاليم غمگين را بهشت برين فرمايد و اگر  ببيان آثار و فيوضات

  ّهر يک از مظاهر مقدسه پردازيم بسيار بتطويل انجامد شما خود فکر
  .ئيد بحقيقت اين مطلب پى بريد نماّو تعمق 

  
  جم  - ٤٣                        

ّکليۀ انبيا بر دو قسمند                ّ  
  سؤال                       

ّکليۀ انبي             ؟ا بر چند قسمند ّ
  جواب                        

ّکليۀ انبيا بر دو قسمند قسمى نبى باالستقاللند و متبو ّ   ع و قسمى ديگرّ
ّانبياى مستقله اصحاب شريعتند و مؤسس دور. ّغير مستقل و تابع  ّ  

  جديد که از ظهور آنان عالم خلعت جديد پوشد و تأسيس دين
  جديد شود و کتاب جديد نازل گردد و بدون واسطه اقتباس

  
  ١٢٤ص 

ّفيض از حقيقت الوهيت نمايند نورانيتشان نورانيت ذاتيه است ّ ّ ّ  
  ّاب که بذاته لذاته روشن است و روشنائى از لوازم ذاتيۀمانند آفت

  ّاين مطالع صبح احديت منبع فيضند. آن مقتبس از کوکبى ديگر نيست 
  ّ و قسمى ديگر از انبيا تابعند و مروج زيرا. و آينۀ ذات حقيقت

ّفرعند نه مستقل اقتباس فيض از انبياى مستقله نمايند و استفادۀ ّ  
ّت کليه کنند مانند ماه که بذاته لذاته روشن وّنور هدايت از نبو ّ  



ّآن مظاهر نبوت کليه که. ساطع نه ولى اقتباس انوار از آفتاب نمايد  ّّ  
  اند مانند حضرت ابراهيم حضرت موسى باالستقالل اشراق نموده

ّحضرت مسيح و حضرت محمد و حضرت اعلى و جمال مبارک و اما قسم ّ  
   .د سليمان و داود و اشعيا و ارميا و حزقياّثانى که تابع و مروجند مانن

ّزيرا انبياى مستقله مؤسس بودند يعنى تأسيس شريعت جديده کردند ّ  
  ّو نفوسى را خلق جديد نمودند و اخالق عموميه را تبديل کردند
  و روش و مسلک جديد ترويج نمودند کور جديد شد و تشکيل

   که جميعدين جديد گرديد ظهور آنان مانند موسم ربيع است
ّکائنات ارضيه خلعت جديد پوشند و حيات جديد يابند و اما ّ  
  قسم ثانى انبيا که تابعند اين نفوس ترويج شريعة ا نمايند و

  ّتعميم دين ا و اعالى کلمة ا از خود  قوت و قدرتى ندارند
  .ّ انبياى مستقله استفاده نمايند بلکه از

  
  لسؤا                        

  ؟اند  بوذه و کونفيوش چگونه بوده
  جواب                         

  بوذه نيز تأسيس دين جديد و کونفيوش تجديد سلوک و اخالق
ّقديم نمود ولى بکلى اساس آنان بر هم خورد و ملل بوذيه و کونفوشيه ّ ّ  

   .ابدًا بر معتقدات و عبادات مطابق اصل باقى و برقرار نماندند
  

  ١٢٥ص 
  ّهيه نمودالّ اين دين شخص نفيس بود تأسيس وحدانيت ّمؤسس

  ّولى من بعد بتدريج اساس اصلى بکلى از ميان رفت و عادات
  ّو رسوم جاهليه بدعت شد تا آنکه منتهى بعبادات صور و تماثيل

ّمثال مالحظه نمائيد که حضرت مسيح بکرات و مرات. گرديد  ّ ً  
  ن فرمودند و تأکيدّتوصيه بوصاياى عشرۀ در تورات و اتباع آ

  ّتشبث بآن کردند و از جملۀ وصاياى عشره اينست که صورت
  ّو تمثالى را پرستش منما حال در کنائس بعضى از مسيحيين صور و

  پس واضح و معلوم شد که دين ا در ميان. تماثيل کثير موجود 
  طوائف بر اساس اصلى باقى نماند بلکه بتدريج تغيير و تبديل نمايد

  ّنکه بکلى محو و نابود گردد لهذا ظهور جديد شود و آئين جديدتا آ
   .تأسيس گردد زيرا اگر تغيير و تبديل ننمايد احتياج بتجديد نشود



  اين شجر در بدايت در نهايت طراوت بود و پر شکوفه و ثمر بود
  ّتا آنکه کهنه و قديم گشت و بکلى بى ثمر شد بلکه خشک و پوسيده

   حقيقت باز از سنخ و صنف همان شجر نهالگشت اينست که باغبان
  بيهمالى غرس نمايد که روز بروز نشو و نما نمايد و در اين باغ

  بهمچنين اديان از تمادى. ّهى ظل ممدود گسترد و ثمر محمود دهد ال
ّايام از اساس اصلى تغيير يابد و بکلى آن حقيقت دين ا از ميان ّ  

  ن آيد و جسم بيجان گردد اينسترود و روح نماند بلکه بدعتها بميا
  ّمقصود اينست که ملت کونفيوش و بوذه حال عبادت. که تجديد شود 

ّصور و تماثيل نمايند بکلى از وحدانيت    اند بلکه ّهيه غافل گشتهالّ
  ّبآلهۀ موهومه مانند اعتقاد قدماء يونان معتقدند اما اساس چنين

  ًثال مالحظه کنيد کهم. نبوده بلکه اساس ديگر بوده و روشى ديگر 
  ًاساس دين مسيح چگونه فراموش گرديده و بدعتها بميان آمده مثال
  ّحضرت مسيح منع از تعدى و انتقام فرموده بلکه امر بخير و عنايت
ّدر مقابل شر و مضرت نموده حال مالحظه نمائيد که در نفس ّ  

  
  ١٢٦ص 

  اها وطائفۀ مسيحيان چه جنگهاى خونريز واقع و چه ظلمها و جف
  درندگى و خونخوارى حاصل و بسيارى از حربهاى سابق بفتواى

ّ پس معلوم و واضح گرديد که اديان از مرور ايام بکلى پاپ واقع ّ  
  .يير و تبديل يابد پس تجديد گردد تغ
  

  مد  - ٤٤                        
  ّبعضى عتابها که در کتب مقدسه ظاهرًا خطاب بانبياست

  ّت مخاطب بآنها امت استدر حقيق        
  سؤال                        

ّدر کتب مقدسه بعضى از خطابهاى زجريه که از روى عتاب بانبياست ّ  
   ؟خاطب کيست و آن اعتاب بر که واقعآيا م

  جواب                        
  

  هى که از روى عتابست و لو بظاهر بانبياست ولىالهر خطاب 
  ّ بامت دارد و حکمتش محض شفقت است تاّبحقيقت آن خطاب توجه

  ّامت افسرده و دلگير نگردند و خطاب و عتاب گران نيايد



  ّلهذا بظاهر خطاب بانبياست پس هر چند بظاهر خطاب بنبى
  و ازين گذشته پادشاه. پيغمبر ه ّاست ولى در باطن بامت است نه ب

  ه گويدّمقتدر مستقل اقليمى عبارت از جميع آن اقليم است يعنى آنچ
ّقول کل است و هر عهدى بنمايد عهد کل چه که اراده و مشيت ّ ّ  

  بهمچنين هر پيغمبرى. ّعموم اهالى فانى در اراده و مشيت اوست 
  هى باوالّعبارت از هيأت  عمومى امت است لهذا عهد و خطاب 

ّعهد و خطاب با کل امت است و اغلب خطاب زجرى و عتاب ّ  
   انکسار قلوب گردد لهذا حکمتّبر ملت قدرى گران آيد و سبب

  بالغه چنان اقتضا کند و اين از نفس تورات معلوم است که بنى
  اسرائيل مخالفت کردند و بحضرت موسى گفتند که ما نميتوانيم

  
  ١٢٧ص 

  را د و شجيعند خدا موسى و هارونبا عمالقه جنگ نمائيم زيرا قوى و شدي
   نه عصيانعتاب فرمود و حضرت موسى در نهايت اطاعت بود

  هى و تبليغالّو البته چنين شخص بزرگوارى که واسطۀ فيض 
  اين نفوس مبارکه مانند. ّشريعت است البته بايد مطيع امر ا باشد 

  ّاوراق شجرند که بهبوب نسيم متحرکست نه بارادۀ خود چه که اين
  ّاند و اراده شان بکلى منسلب ة اّنفوس مبارکه منجذب بنفحات محب

  ولشان قول خدا و امرشان امر خدا و نهيشان نهى خداست بمثابۀق
  روشنائى او از سراج است و هر چند بحسب ظاهر شعاع از  ،اين زجاج

  و همچنين انبياى. زجاج ساطع و لکن فى الحقيقه آن شعاع از سراج المع 
   .نه بشهوات انسانى، هى الهى و مظاهر ظهور را حرکت و سکون بوحى ال

  ّن نباشد آن پيغمبر چگونه امين است و چگونه سفير حق گردداگر چني
  ّپس آنچه در کتب مقدسه در؟ ّو اوامر و نواهى حق را تبليغ نمايد 

  الحمد  تو. ّحق مظاهر ظهور ذکر قصور است ازين قبيل است 
   جز رضاى اى آيا رائحه ،هى را مالقات نمودىالاينجا آمدى و بندگان 
  بچشم خود ديدى که شب و روز چگونه.  ال و ا ؟ ّحق استشمام کردى

  در سعى و کوششند و مقصدى جز اعالء کلمة ا و تربيت نفوس
  ّو اصالح امم و ترقيات روحانى و ترويج صلح عمومى و خيرخواهى
  نوع انسانى و مهربانى با جميع ملل و جانفشانى در خير بشر و انقطاع

  بارى بر سر. لم انسانى ندارند از منافع ذاتى و خدمت بفضائل عا
   در آيۀ٤٨ًمطلب رويم مثال در تورات در کتاب اشعيا در باب 



  من، اى يعقوب و اى دعوت شدۀ من اسرائيل بشنو " ميفرمايد ١٢ 
  اين معلوم است که مراد، "ّاو هستم من اول هستم و آخر هستم 

  و همچنين.  مقصود بنى اسرائيل است  ،يعقوب که اسرائيل است نبوده
ّدر کتاب اشعيا در باب چهل و سيم در آيۀ اول ميفرمايد   ٓ و االن " ّ

  خداوند که آفرينندۀ تو اى يعقوب و صانع تو اى اسرائيل است
  

  ١٢٨ص 
  چنين ميگويد مترس زيرا که من تو را فديه دادم و تو را باسمت

   و از اين گذشته در سفر اعداد".خواندم پس تو از آن من هستى 
  خداوند" ّ تورات در باب بيستم در آيۀ بيست و سيم ميفرمايد در

  ّرا در کوه هور نزد سرحد زمين ادوم خطاب کرده روناموسى و ه
  رون بقوم خود خواهد پيوست زيرا شما نزد آب مريبهاگفت ه

  از قول من عصيان ورزيديد ازين جهت او بزمينى که ببنى
  اين" ۀ سيزدهم ميگويد و در آي" اسرائيل دادم داخل نخواهد شد 

  است آب مريبه جائيکه بنى اسرائيل با خدا مخاصمه کردند و او
   مالحظه نمائيد عصيان را بنى".خود را در ميان ايشان تقديس نمود 

  رون شد چنانکه دراظاهر عتاب بموسى و هاسرائيل نمودند لکن ب
   بخاطرخداوند" ّباب سيم آيۀ بيست و ششم از تورات تثنيه ميفرمايد 

  شما با من غضبناک شد مرا اجابت ننمود و خداوند مرا گفت
   حاال اين".ترا کافيست بار ديگر در بارۀ اين امر با من سخن مگو 

  ّخطاب و عتاب فى الحقيقه بامت اسرائيل است که بجهت عصيان
  ّهى مدت مديده در صحراى تيه آن سمت اردن گرفتار بودندالامر 

  ّسالم حال اين خطاب و عتاب بظاهر بحضرتتا زمان يوشع عليه ال
  و همچنين. ّموسى و هارون بود و لکن فى الحقيقه بامت اسرائيل 

َ انا فتحنا لک فتحًا " ّدر قرآن خطاب بحضرت محمد ميفرمايد َ َْ َْ َ ََ  ِ  
َمبينًا ليغفر لک اُ ما تقدم من ذنبک و ما َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِْ َْ َِ ِ ِ ْ  

َتاخر  َ " ،راى تو فتحى آشکار نموديم تا گناهان پيشين و پسينيعنى ما ب  
  ّحال اين خطاب هر چند بظاهر بحضرت محمد بود و لکن فى. تو را بيامرزيم 

  ّهيه است چنانچهالّالحقيقه اين خطاب بعموم ملت و اين محض حکمت بالغۀ 
  چه. ّگذشت تا قلوب مضطرب نگردد و مشوش و منزجر نشود 

  ّو مظاهر ظهور کلى در مناجات اعترافهى البسيار که انبياى 
  اند اين من باب تعليم بسائر نفوس است بقصور و گناه نموده



  
  ١٢٩ص 

  و تشويق و تحريص بر خضوع و خشوع و اعتراف بر گناه و قصور
ّو اال آن نفوس مقدسه پاک از هر گناهند و منزه از خطا  ّ   ًمثال در. ّ
   آمد عرض کردانجيل ميفرمايد که شخصى بحضور حضرت مسيح

  حضرت فرمودند چرا مرا نيکو کار گفتى زيرا، ّاى معلم نيکو کار 
  حاال مقصد اين نيست که حضرت. نيکوکار يکيست و آن خداست 

  اند بلکه مراد تعليم خضوع و خشوع و خجلت معاذ ا گنه کار بوده
  نور، اين نفوس مبارکه انوارند . و شرمسارى بآن شخص مخاطب بود 

   ،هدايتند، حيات با ممات مجتمع نگردد ، حياتند ، ت جمع نشود با ظلم
  اطاعت با عصيان،  حقيقت اطاعتند  ،هدايت با ضاللت جمع نشود

  بارى مقصود اينست که خطاب از روى عتاب در. مجتمع نگردد 
  ّهيه ولى بحقيقتالّکتب مقدسه هر چند بظاهر بانبياست يعنى مظاهر 

ّتاب مقدس تتبع نمائى واضح و آشکارّمقصد امت است و چون در ک ّ  
  .ّگردد و السالم 

  هم  - ٤٥                        
  "فى العصمة الکبرى  ليس لمطلع االمر شريک" بيان اين جمله از کتاب اقدس 

  سؤال                       
ِ ليس لمطلع "در آيۀ مبارکه ميفرمايد َ َْ َ ِمر شريک فى العصمةاال َِ َِ َ  

ّرى انه لمظهر يفعل ما يشاء فى ملکوت االٴنشاء قد خص اُُالکب َّ َ َ ََ ُ ُ َِ ِ َ َ  
َهذا المقام لنفسه و ما قدر َ َ َّ َ ِ ِ ِ  الحد نصيبًا من هذا الشَ َ ِ ٍَ َ    "ن المنيعأِ

  جواب                        
ّبدانکه عصمت بر دو قسم است عصمت ذاتيه و عصمت صفاتيه و ّ  

  ّعصمت ذاتيه. ت مثل علم ذاتى و علم صفاتى همچنين سائر اسماء و صفا
ّمختص بمظهر کلى است زيرا عصمت لزوم ذاتى اوست و لزوم ذاتى ّ  

  
  ١٣٠ص 

  شعاع لزوم ذاتى شمس است و انفکاک.  انفکاک نجويد شىءاز 
ّعلم لزوم ذاتى حق است از حق انفکاک ننمايد، از شمس نکند  ّ،   

ّقدرت لزوم ذاتى حق است از حق انفکاک    نکند اگر قابل انفکاکّ
  ّباشد حق نيست اگر شعاع از آفتاب انفکاک کند آفتاب نيست
ّلهذا اگر تصور انفکاک در عصمت کبرى از مظاهر کليه گردد آن ّّ  



  ّاما عصمت صفاتى لزوم ذاتى. ّمظهر کلى نيست و از کمال ذاتى ساقط 
   نه بلکه پرتو موهبت عصمت است که از شمس حقيقت برشىء

  ابد و آن نفوس را نصيب و بهره بخشد اين نفوسقلوب بت
  هر چند عصمت ذاتى ندارند ولى در تحت حفظ و حمايت و عصمت

ّحقند يعنى حق آنانرا حفظ از خطا فرمايد   ً مثال بسيارى از نفوس .ّ
ّمقدسه مطلع عصمت کبرى نبودند ولى در ظل حفظ و حمايت ّ  

  ّ فيض بين حقّهيه از خطا محفوظ و مصون بودند زيرا واسطۀال
  ّو خلق بودند اگر حق آنانرا از خطا حفظ نفرمايد خطاى آنان
ّسبب گردد که کل نفوس مؤمنه بخطا افتند و بکلى اساس دين ّ  

  ما حصل. ّهى بهم خورد و اين اليق و سزاوار حضرت احديت نه ال
ّکالم اينکه عصمت ذاتيه محصور در مظاهر کليه و عصمت صفاتيه ّ ّّ  

ًقدسه مثال بيت العدل عمومى اگر بشرائط الزمهموهوب هر نفس م ّ  
  ّيعنى انتخاب جميع ملت تشکيل شود آن عدل در تحت عصمت و
ّحمايت حق است آنچه منصوص کتاب نه و بيت العدل باتفاق ّ  

  ّآرا يا اکثريت در آن قرارى دهد آن قرار و حکم محفوظ از
  لکنخطاست حال اعضاى بيت عدل را فردًا فرد عصمت ذاتى نه و

  ّهيأت بيت عدل در تحت حمايت و عصمت حق است اين را عصمت
  بارى ميفرمايد که مطلع امر مظهر يفعل ما يشاست. موهوب نامند 

ّو اين مقام مختص بذات مقدس است و ما دون را نصيبى ازين ّ  
ّکمال ذاتى نه يعنى مظاهر کليه را چون عصمت ذاتيه محقق لهذا آنچه ّ ّ ّ  

  
  ١٣١ص 

  ّآنان در ظل. در عين حقيقت است و مطابق واقع از ايشان صا
  ّشريعت سابق نيستند آنچه گويند قول حق است و آنچه مجرى

  ّدارند عمل صدق هيچ مؤمنى را حق اعتراض نه بايد در اين مقام
  تسليم محض بود زيرا مظهر ظهور بحکمت بالغه قائم و شايد عقول

  ّمظهر ظهور کلىّاز ادراک حکمت خفيه در بعضى امور عاجز لهذا 
  و لکن. آنچه فرمايد و آنچه کند محض حکمت است و مطابق واقع 

   حکمى از احکام و يا عملى از اعمالّاگر بعضى نفوس باسرار خفيۀ
ّحق پى نبرند نبايد اعتراض کنند چه که مظهر کلى يفعل ما يشاست ّ.   
  چه بسيار واقع که از شخص عاقل کامل دانائى امرى صادر و چون

  رين از ادراک حکمت آن عاجز اعتراض نمايند و استيحاش کنندسائ



  که اين شخص حکيم چرا چنين گفت و يا چنين نمود اين اعتراض
ّاز جهل آنان صادر و حکمت حکيم از خطا مقدس و مبرا    و. ّ
  همچنين طبيب حاذق در معالجۀ مريض يفعل ما يشاست و

   مجرى دارد همانّمريض را حق اعتراض نه آنچه طبيب گويد و آنچه
   .ّصحيح است بايد کل او را مظهر يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد شمرند
ّالبته طبيب بمعالجاتى منافى تصور سائرين پردازد حال از نفوس بى ّ  
ّبهره از حکمت و طب اعتراض جائز است ال و ا بلکه بايد کل ّ  
  يبسر تسليم نهند و آنچه طبيب حاذق گويد مجرى دارند پس طب

  حاذق يفعل ما يشاست و مريضانرا نصيبى در اين مقام نه بايد حذاقت
   .طبيب ثابت شود چون حذاقت طبيب ثابت شد يفعل ما يشاست
  و همچنين سردار جنود چون در فنون حرب فريد است آنچه گويد
  ّو فرمايد يفعل ما يشاست و ناخداى کشتى چون در فنون بحريه

ّمسلم کل آنچه گويد و فرماي   ّد يفعل ما يشاست و مربى حقيقى چونّ
  بارى مقصد. شخص کامل است آنچه گويد و فرمايد يفعل ما يشاست 

  از يفعل ما يشاء اينست که شايد مظهر ظهور امرى فرمايد و حکمى
  

  ١٣٢ص 
  اجرا دارد و عملى فرمايد و نفوس مؤمنه از ادراک حکمت آن عاجز

  چرا چنين فرمودنبايد اعتراض بخاطر احدى خطور نمايد که 
ّو يا چنين مجرى داشت اما نفوس ديگر که در ظل مظهر کلى هستند ّ ّ  

  آنان در تحت حکم شريعة ا هستند بقدر سر موئى آنانرا
  تجاوز از شريعت جائز نه و بايد جميع اعمال و افعالرا تطبيق
  بشريعة ا کنند و اگر تجاوز نمايند عند ا مسؤول و مؤاخذ

   بهره و نصيبى نه زيراءّبته آنانرا از يفعل ما يشاگردند ال
  روحى  ًمثال حضرت مسيح. ّاين مقام تخصيص بمظهر کلى دارد 
  ّحواريون را نصيبى از اين مقام نبود چه له الفدا مظهر يفعل ما يشاء بود و لکن

  .ّو السالم  او تجاوز ننمايند بايد از امر و ارادۀ ّکه در ظل حضرت مسيح بودند
  

  ١٣٣ص 
  قسم چهارم                        
  مقاالت                         

  در مبدأ و معاد و قوى و حاالت و کماالت مختلفۀ انسان      



  ر سر ناهاربگفتگو                     
  

  ١٣٤ص 
  وم  � ٤٦                           

  تغيير انواع                           
  ّم بر سر مسألۀ تغيير نوع و ترقى اعضا يعنى انسان از عالمآمدي

  ّاين فکر در عقول بعضى از فالسفۀ اروپ تمکن يافته. حيوان آمده 
  بسيار مشکل است که حال بطالنش تفهيم شود ولى در استقبال
  واضح و آشکار گردد و فالسفۀ اروپ خود پى ببطالن اين مسأله

  و چون انسان.  البطالنست ّقيقه بديهىبرند زيرا اين مسأله فى الح
  در کائنات بنظر امعان نظر کند و بدقائق احوال موجودات پى

  ّليت عالم وجود مشاهده کند يقين نمايدّمبرد و وضع و ترتيب و مک
ّکه ليس فى االمکان ابدع مما کان چه که جميع کائنات وجوديۀ ّ  

ّعلويه و ارضيه بلکه اين فضاى نامتناهى و آنچه    در اوست چنانکهّ
  بايد و شايد خلق و تنظيم و ترکيب و ترتيب و تکميل شده است

  هيچ نقصان ندارد بقسمى که اگر جميع کائنات عقل صرف شوند و تا
  ٓابد االباد فکر کنند ممکن نيست که بتوانند بهتر از آنچه شده است
ّتصور نمايند اگر چنانچه پيش آفرينش باين مکمليت در نهايت ّ ّ  

  تر بوده است پس وجود مهمل و ناقص  نبوده بلکه پستآرايش
  ّ اين مسأله بى نهايت دقت .ّبوده است در اين صورت مکمل نبوده

  ًو فکر الزم دارد مثال امکانرا يعنى عالم وجود را من حيث العموم
  ّمشابه هيکل انسان تصور کنيد که اين ترکيب و اين ترتيب و اين

ٓمکمليت و جمال و کمال که اال ّ   ن در هيکل بشرى هست اگر غيرّ
  ّازين باشد نقص محض است لهذا اگر تصور زمانى کنيم که انسان
  در عالم حيوانى بوده يعنى حيوان محض بوده وجود ناقص بوده
  معنيش اين است که انسانى نبود و اين عضو اعظم که در هيکل

  عالم بمنزلۀ مغز و دماغ است مفقود بوده است پس عالم ناقص محض
  

  ١٣٥ص 
  همين برهان شافيست که اگر چنانچه انسان وقتى در. بوده است 

ّحيز حيوان بوده است مکمليت وجود مختل بود زيرا انسان عضو ّ ّ ّ  
  ّاعظم اين عالم است و اگر عضو اعظم در اين هيکل نباشد البته



  و انسان را عضو اعظم شماريم زيرا در بين. هيکل ناقص است 
  االت وجود است و مقصد از انسان فردکائنات انسان جامع کم

ّکامل است يعنى اول شخص عالم که جامع کماالت معنويه و صوريه ّ ّ  
  ّاست که در بين کائنات مثل آفتابست پس تصور نمائيد وقتى
  ّآفتاب موجود نبوده است بلکه آفتاب نيز ستاره بوده البته آن
ّزمان روابط وجود مختل بوده چگونه تصور چنين چيزى ت   وان نمودّ

  و برهان. ّو اگر نفسى تتبع در عالم وجود نمايد همين کفايت است 
  تر است اين کائنات موجودۀ غير متناهيه ديگر گوئيم و اين دقيق

  در عالم وجود خواه انسان خواه حيوان خواه نبات خواه جماد
ّهر چه باشد البد هر يک مرکب از عناصرى هستند و اين مکمليتى ّ ّ ّ  

  هى منبعثال نيست که بايجاد  اىى از کائنات است شبههکه هر کائن
ّاز عناصر مرکبه و حسن امتزاج بوده و مقادير کميت عناصر و ّ ّ  

ّکيفيت ترکيب و تأثيرات سائر کائنات تحقق يافته پس جميع کائنات ّ  
   مرتبط بيکديگرند و تعاون و تعاضد و تفاعل از اىمانند سلسله

ّخواص کائنات و سبب تکون و ن   و. شو و نماى موجودات است ّ
  ّبدالئل و براهين ثابت است که هر يک از اين کائنات عموميه

   .ّيا باالستقالل يا بالتسلسل داردحکم و تأثيرى در کائنات سائره 
ٓخالصه هر کائنى از کائنات مکمليتش يعنى مکمليتى که االن در انسان ّ ّ ّ ّ  

ٔو دون آن ميبينى من حيث االجزاء و من حيث االع   ضاء و منٔ
  ّحيث القوى منبعث است از عناصر مرکبه و مقادير و موازين

  ّعناصر و نحويت امتزاج عنصرى و تفاعل و مفاعيل و تأثيرى که
  از کائنات سائره در انسانست چون اينها جمع شود اين انسان

  
  ١٣٦ص 

ّپيدا گردد و چون مکمليت اين کل منبعث از اجزاء عناصر مرکبه ّ ّ ّ  
  ّعناصر و نحويت امتزاج و تفاعل و مفاعيل کائناتو مقادير آن 

  مختلفه حاصل گشته لهذا ده هزار و يا صد هزار سال پيش چون
  ّانسان ازين عناصر خاکى و بهمين مقادير و موازين و بهمين نحويت

  ترکيب و امتزاج و بهمين مفاعيل سائر کائنات بوده پس بعينه
  ّهى است قابل ترددآن بشر همين بشر بوده است و اين امر بدي

  نيست يعنى هزار مليون سال بعد ازين اگر اين عناصر انسان
  ّجمع شود و بهمين مقادير تخصيص و ترکيب شود و بهمين نحويت



  ّامتزاج عناصر حاصل گردد و بهمين مفاعيل از سائر کائنات متأثر
  ًمثال صد هزار سال بعد اگر. شود بعينه همين بشر موجود گردد 

  شود آتش حاصل شود فتيله موجود شود چراغدانروغن حاصل 
  ٓ خالصه جميع ما لزميکه االن موجود گردد روشن کننده پيدا شود

  ّاين مسأله قطعى. هست حاصل گردد اين سراج بعينه پيدا شود 
ّالدالله است امريست واضح و اما آنچه دالئلى که حضرات ذکر ّ  

ّاند اينها ظنى الد کرده ّ   .ّدالله نيست ّالله است  قطعى الّ
  

  زم  - ٤٧                         
  عالم وجود بدايتى ندارد                

  "مبدأ انسان "                      
  ّهيه اينست که اين عالمالبدانکه يک مسأله از غوامض مسائل 

  وجود يعنى اين کون نامتناهى بدايتى ندارد و از پيش بيان اين
  ّاء و صفات الوهيت مقتضى وجود کائناتستمطلب شد که نفس اسم

  ّبدانکه رب بى. ّهر چند مفصل بيان شد حاال هم مختصرى ذکر ميشود 
ّمربوب تصور نشود سلطنت بى رعيت تحقق ننمايد معلم بى متعلم ّ ّ ّ ّ  
  ّتعين نيابد خالق بى مخلوق ممکن نگردد رازق بى مرزوق بخاطر

  
  ١٣٧ص 

  اگر. ّهيه مستدعى وجود کائناتست لانيايد زيرا جميع اسماء و صفات 
ّوقتى تصور شود که کائناتى ابدًا وجود نداشته است اين تصور ّ  

  ّهيه است و ازين گذشته عدم صرف قابل وجودالّانکار الوهيت 
  ّنيست اگر کائنات عدم محض بود وجود تحقق نمى يافت لهذا چون

  ّولهى ازلى است سرمديست يعنى ال االّذات احديت يعنى وجود 
  ّله و ال آخر له است البته عالم وجود يعنى اين کون نامتناهى را نيز

  بلى ممکن است جزئى از اجزاء ممکنات يعنى. بدايت نبوده و نيست 
  ّ از کرات تازه احداث شود يا اينکه متالشى گردد اما سائر اىکره
  اى نامتناهى موجود است عالم وجود بهم نميخورد منقرض نميشود هکره
   از اين کرات بدايتى اىجود باقى و برقرار است و چون کره وبلکه

  ّدارد حکمًا نهايتى دارد زيرا از براى هر ترکيبى چه کلى چه جزئى
  ّالبد از تحليل است نهايتش اين است که بعضى ترکيبها سريع

ّ التحليل و اال ممکن نيست شيئى ترکيبءّالتحليل است و بعضى بطى ّ  



  بايد بدانيم که هر موجودى از موجودات پس  .شود بتحليل نرود
   نيست که در ابتدا مبدأ واحد اىعظيمه در بدايت چه بوده شبهه

  بوده است مبدأ نمى شود که دو باشد زيرا مبدأ جميع اعداد
  پس معلوم شد که. واحد است دو نيست و دو محتاج بمبدأ است 

ّدر اصل مادۀ واحده است آن مادۀ واحده در هر عنصرى ب   صورتىّ
  ّدرآمده است لهذا صور متنوعه پيدا شده است و چون اين صور
ّمتنوعه پيدا شد هر يک ازين صور استقالليت پيدا کرد عنصر ّ  

ّاما اين استقالليت در مدت مديده بحصول پيوست. مخصوص شد  ّ ّ  
ّو تحقق و تکون تام يافت پس اين عناصر بصور نامتناهى ترکيب ّ ّ  

  عنى از ترکيب و امتزاج اين عناصر کائناتو ترتيب و امتزاج يافت ي
  ّهيه و قدرتالغير نامتناهى پيدا شد اين ترکيب و ترتيب بحکمت 

  قديمه بيک نظم طبيعى حاصل گشت و چون بنظم طبيعى در کمال
  

  ١٣٨ص 
  ّاتقان و مطابق حکمت در تحت قانون کلى ترکيب و امتزاج يافت

  رتيب تصادفى زيراهى است نه ترکيب و تالواضح است که ايجاد 
  ّکه ايجاد اينست که از هر ترکيبى کائنى موجود شود اما از ترکيب

  ًمثال اگر بشر با وجود عقل و. تصادفى هيچ کائنى موجود نگردد 
  ذکا عناصريرا جمع کند ترکيب کند چون بنظم طبيعى نيست لهذا

ّکائن حى موجود نشود اين جواب سؤال مقدره است که اگر ّ  
  و بخاطر خطور کند که چون اين کائنات از ترکيبّبتصور آيد 

  و امتزاج اين عناصر است ما هم اين عناصر را جمع ميکنيم و امتزاج
  ّميدهيم يک کائنى موجود ميشود اين تصور خطاست زيرا اين

  هى است و امتزاج را خدا ميدهد و بر نظمالترکيب اصلى ترکيب 
  نى موجود شودطبيعى است و ازين جهت از اين ترکيب يک کائ

ّو وجودى تحقق يابد اما از ترکيب بشر ثمرى حاصل نگردد زيرا ّ  
  ّبارى گفتيم که از ترکيب عناصر و امتزاج و نحويت. بشر ايجاد نتواند 

  صور و حقائق غير، ترکيب و موازين عناصر و مفاعيل سائره 
  ّاما اين کرۀ ارض بهيأت. متناهى و کائنات نامحصور پيدا شد 

  ّاضح است که يک دفعه تکون نيافته است بلکه بتدريج اينحاضره و
ّموجود کلى اطوار مختلفه طى نموده تا آنکه باين مکمليت جلوه يافته ّ ّ ّ  

ّو موجودات کليه بموجودات جزئيه تطبيق ميشود و قياس گردد ّ ّ  



ّزيرا موجود کلى و موجود جزئى کل در تحت يک نظم طبيعى و ّ  
ّمثال کائنات ذريه را در نظام عمومى. ستند هى هالّقانون کلى و ترتيب  ّ ً  

  مطابق اعظم کائنات عالم يابى واضح است که از يک کارخانۀ
  ّقدرت بر يک نظم طبيعى و يک قانون عمومى تکون يافته لهذا قياس

  ًمثال نطفۀ انسان در رحم مادر بتدريج نشو و نما. بيکديگر گردند 
  ا آنکه در نهايت درجۀ جمالنموده بصور و اطوار مختلفه درآمده ت

ّببلوغ رسيده بهيأت مکمليت در نهايت لطافت جلوه نموده بهمچنين ّ  
  

  ١٣٩ص 
   حقيرى درشىءتخم اين گل که مشاهده مينمائيد در بدايت 

  نهايت صغيرى بوده در رحم زمين نشو و نما نموده و بصور مختلفه
   . جلوه کردهدر آمده تا آنکه در کمال طراوت و لطافت در اين رتبه

  ّبهمين قسم واضح است که اين کرۀ ارض در رحم عالم تکون يافته و
ّنشو و نما نموده و بصور و حاالت مختلفه در آمده تا بتدريج مکمليت را ّ  

  ّيافته و بمکونات نامتناهيه تزيين جسته و در نهايت اتقان جلوه
ّپس واضح است که آن مادۀ اصليه که بمنزلۀ. نموده است     نطفه استّ

ّعناصر مرکبۀ ممتزجۀ اوليۀ آن بوده آن ترکيب بتدريج در اعصار ّ ّ  
  و قرون نشو و نما کرده و از شکل و هيأتى بشکل و هيأت ديگر

ّانتقال نموده تا باين مکمليت و انتظام و ترتيب و اتقان بحکمت ّ  
  بارى بر سر مطلب رويم که انسان. بالغۀ حضرت يزدان جلوه نموده 

  دو وجود در رحم کرۀ ارض مانند نطفه در رحم مادر بتدريجدر ب
  نشو و نما نموده و از صورتى بصورتى انتقال کرده و از هيأتى

  بهيأتى تا آنکه باين جمال و کمال و قوى و ارکان جلوه نموده در
  بدايت يقين است که باين حالوت و ظرافت و لطافت نبوده

  و حسن و مالحت رسيدهاست بلکه بتدريج باين هيأت و شمايل 
   نيست که نطفۀ بشر اىثل نطفۀ انسان در رحم مادر شبههاست م

  يک دفعه اين صورت نيافته و مظهر فتبارک ا احسن الخالقين
  ّنگشته لهذا بتدريج حاالت متنوعه پيدا نموده و هيأتهاى مختلفه يافته

  تا اينکه باين شمائل و جمال و کمال و لطافت و حالوت جلوه
  پس واضح و مبرهن است که نشو و نماى انسان در کرۀ. نموده 

  ّارض باين مکملى مطابق نشو و نماى انسان در رحم مادر بتدريج
  و انتقال از حالى بحالى و از هيأت و صورتى بهيأت و صورتى ديگر



  هى است يعنىالبوده چه که اين بمقتضاى نظام عمومى و قانون 
  ّه پيدا کند و درجات متعدده قطعنطفۀ انسان احواالت مختلف

  
  ١٤٠ص 

  نمايد تا اينکه بصورت فتبارک ا احسن الخالقين رسيده آثار رشد
  بهمچنين در بدو وجود انسان در اين. و بلوغ در آن نمايان گردد 

  ّکرۀ ارض از بدايت تا باين هيأت و شمايل و حالت رسيده البد
ّمدتى طول کشيده درجاتى طى کرده تا ب   اين حالت رسيده ولى از بدوّ

  وجودش نوع ممتاز بوده است مثل اينکه نطفۀ انسان در رحم مادر
  در بدايت بهيأت عجيبى بوده اين هيکل از ترکيبى بترکيبى از هيأتى

  بهيأتى از صورتى بصورتى انتقال نموده است تا نطفه در نهايت جمال
  مادر بهيأتّو کمال جلوه نموده است اما همان وقتى که در رحم 

  ّعجيبى بکلى غير ازين شکل و شمائل بوده است نطفۀ نوع ممتاز
ّبوده است نه نطفۀ حيوان و نوعيتش و ماهيتش ابدًا تغيير نکرده ّ.   

  ّپس بر فرض اينکه اعضاى اثرى موجود و محقق گردد دليل بر عدم
  استقالل و اصالت نوع نيست نهايتش اينست که هيأت و شمائل

  ّان ترقى نموده است ولى باز نوع ممتاز بوده انسانو اعضاى انس
  ًمثال اگر نطفۀ انسان در رحم مادر از هيأتى بهيأتى. بوده نه حيوان 

ّه ابدًا مشابهتى بهيأت اوليه ندارد آياانتقال نمايد که هيأت ثاني ّ  
  ّدليل بر آنست که نوعيت تغيير يافته و حيوان بوده و اعضا نشو

  بارى اين رأى و فکر. ال و ا ؟ که انسان شده است ّو ترقى کرده تا آن
  چه قدر سست است و بى بنيانست زيرا اصالت نوع انسان و

ّاستقالليت ماهيت انسان واضح و مشهود است و    .ّالسالم ّ
  

  مح  - ٤٨                          
  فرق مابين انسان و حيوان                

   بدانکه ّ صحبت شد اما نوشته نشديک دو مرتبه در مسألۀ روح
  اند يک فرقه منکر روحند اهل عالم بر دو قسمند يعنى دو فرقه

  مى بينيم که حيوان در؟ چرا ، گويند که انسان هم نوعى از حيوانست 
  

  ١٤١ص 
  ّ و حواس مشترک با انسانست و اين عناصر بسيطۀ مفرده کهٰقوى



  اهى ترکيب شود و از هرّاين فضا مملو از آنست بترکيبهاى نامتن
  ترکيبى يک کائنى از کائنات پيدا شود از جمله کائنات ذوى االرواح
  ّاست که دارندۀ قوى و احساساتند هر چه ترکيب مکملتر است آن

  ترکيب عناصر در وجود انسان از ترکيب جميع. کائن اشرفتر است 
  شرفستّکائنات مکملتر است و امتزاجى در نهايت اعتدال دارد لهذا ا

  ّنه اينست که انسان يک قوه و روح مخصوصى دارد  گويند و اکمل
  ّکه سائر حيوانات از او محرومند حيوانات جسم حساسند و انسان

  ّو حال آنکه در قواى حساسۀ( ّدر بعضى قوى حساستر است 
ّظاهره مثل سمع و بصر و ذوق و شم و لمس حتى در بعضى از قواى ّ  

   گويند حيوان.) از انسان شديدتر است باطنه مثل حافظه حيوان
   .ادراک دارد شعور دارد نهايتش اينست که شعور انسان بيشتر است
  ّاين قول فلسفۀ حاليه است چنين ميگويند و زعمشان چنين است
  و اوهامشان چنين حکم کرده است اينست که بعد از بحث و

  قتى بودهاند که يک و دالئل عظيمه انسانرا بساللۀ حيوان رسانده
  ّاست که انسان حيوان بوده نوع تغيير نموده ترقى کرده است کم کم

  ّهيون گويند خير چنين نيست هر چندالّاما . تا بدرجۀ انسان رسيده 
ّانسان در قوى و حواس ظاهره مشترک با حيوانست ولى يک قوۀ ّ  
  خارق العاده در انسان موجود است که حيوان از آن محرومست

  فنون و اکتشافات و صنايع و کشف حقايق از نتائجاين علوم و 
ّآن قوۀ مجرده است اين قوه يک قوتيست که محيط بر جميع اشياست ّ ّ ّ  

  و مدرک حقايق اشيا اسرار مکنونۀ کائناترا کشف کند و در آن
ّتصرف نمايد حتى     غير موجود در خارجرا ادراک کند يعنىشىءّ

  ارج وجود ندارد بلکه غيبحقائق معقولۀ غير محسوسه را که در خ
  است ادراک کند مثل حقيقت عقل و روح و صفات و اخالق

  
  ١٤٢ص 

  و ازين گذشته اين. ّو حب و حزن انسان که حقيقت معقوله است 
  ّعلوم موجوده و صنايع مشهوده و مشروعات و کشفيات نامتناهى

ّانسانى يک وقتى غيب مستور و سر مکنون بوده است آن قوۀ محيطۀ ّ  
ّانسانى آنانرا کشف کرده و از حيز غيب بحيز شهود آورده من ّ  
  جمله تلغراف فوتغراف فنوغراف جميع اين اکتشافات و صنايع

ّعظيمه يک وقتى سر مکنون بوده است آن حقيقت انسانيه کشف ّ  



ّکرده و از حيز غيب بحيز شهود آورده حتى يک وقتى بوده است که ّ ّ  
  ّ جميع معادن سر مکنون بوده استّخواص اين آهن که مى بينى بلکه

  ّحقيقت انسانيه کشف اين معدنرا کرده و اين هيأت صناعت
   جميع اشيا که از اکتشافات و .در او ايجاد نموده و قس على ذلک

  ّاختراعات بشريه است و نامتناهيست اين مطلب جاى انکار نيست
  ّوانيت واگر بگوئيم اين از آثار قواى حي. و نمى توانيم انکار کنيم 

  ّقواى حواس جسمانيست واضحًا مشهودًا مى بينيم که حيوانات در
  ًاين قوى اعظم از انسانند مثال بصر حيوان خيلى تندتر از بصر
ّانسانست قوۀ سامعۀ حيوان خيلى بيش از قوۀ سامعۀ انسان و ّ  

ّهمچنين قوۀ شامه و قوۀ ذائقه خالصه در جميع قواى مشترکه بين ّ ّ  
ّمثال در قوۀ حافظه. انسان اکثر حيوان شديدتر است حيوان و  ً  

  فرض کنيم اگر کبوترى را از اينجا باقليمى بسيار بعيد بريد و از
  آنجا رها نمائى رجوع باينجا نمايد راهها در حفظش ماند سگى را از

  و رها کن ميآيد باينجا ابدًا راهرا گمواسط آسيا برااينجا ب
  ّوى مثل سمع و بصر و شم و ذوقنميکند و همچنين در سائر ق

   غير از قواى حيوانى اىّپس واضح شد که اگر در انسان قوه  .و لمس
  نبود بايد حيوان در اکتشافات عظيمه و در ادراک حقائق اعظم

  از انسان باشد پس باين دليل معلوم شد که در انسان يک
  و ازين گذشته حيوان ادراک. موهبتى هست که در حيوان نيست 

  
  ١٤٣ ص

ًاشياء محسوسه را ميکند اما ادراک حقائق معقوله را نميکند مثال آنچه ّ  
ّدر مد بصر است مى بيند اما آنچه از مد بصر خارج است ممکن ّّ  
ًنيست ادراک کند و تصور او را نمى تواند بکند مثال حيوان ممکن ّ  
ّنيست ادراک اين بکند که ارض کروى الشکل است زيرا انسان ّ  

  لومه استدالل بر امور مجهوله  کند و کشف حقائق مجهولهاز امور مع
  ّاز جمله آفاق مائله را چون انسان بيند استنتاج کرويت ارض. نمايد 

ّنمايد مثال قطب شمالى در عکا     درجه٣٣ درجه است يعنى ٣٣ً
  از افق مرتفعست چون انسان رو بقطب شمالى رود هر يک درجه که

  از افق صعود پيدا کند يعنى نمايد يک درجه قطب تقطع مساف
   درجه شود تا ارتفاع قطب بچهل درجه٣٤ارتفاع قطب شمالى 

  و پنجاه درجه و شصت درجه و هفتاد درجه اگر بقطب ارض رسد



  ّارتفاع قطب بنود درجه رسد و در سمت الرأس رسد يعنى باالى
  سر اين قطب امر محسوس است و اين صعود نيز امر محسوس

  قطب رود قطب بلندتر شود ازين دو امراست که هر چه رو ب
  معلوم يک امر مجهول کشف گردد که آن آفاق مائله است يعنى
  ّافق هر درجۀ ارض غير افق درجۀ ديگر است اين کيفيت را
  ّانسان ادراک کند و استدالل بامرى مجهول که کرويت ارض

  و همچنين. ّاست نمايد اما حيوان ممکن نيست که ادراک اينرا بکند 
  ممکن نيست که حيوان ادراک اينرا نمايد که شمس مرکز است
ّو ارض متحرک حيوان اسير حواس است و مقيد بآن است امورى ّ ّ  
ّکه ماوراء حواس است که حواس در او تصرف ندارد ابدًا ادراک ّ ّ  

  ّنکند و حال آنکه در قوى و حواس ظاهره حيوان اعظم از
   اىّنسان يک قوۀ کاشفهق شد که در اّپس ثابت و محق. انسانست 

  سبحان. هست که بآن ممتاز از حيوانست و اين است روح انسان 
ّا انسان هميشه توجهش بعلو است و همتش بلند است هميشه ميخواهد ّ ّ  

  
  ١٤٤ص 

   اى ما فوق درجه اىه هست برسد و بدرجهکه بعالمى اعظم از آن عالمى ک
ّکه هست صعود نمايد حب علويت از خصائص    ّانسانست متحيرمّ

  اند که خود را که بعضى فالسفۀ امريکا و اروپا چگونه راضى شده
ّتدنى بعالم حيوان دهند و ترقى معکوس نمايند وجود بايد توجهش ّّ  
  ّرو بعلو باشد و حال آنکه اگر بخود او بگوئى حيوانى بسيار دلتنگ

  کجاعالم انسان کجا عالم حيوان . ميشود بسيار اوقاتش تلخ ميشود 
ّکماالت انسان کجا جهالت حيوان کجا نورانيت انسان کجا ظلمانيت ّ  

ّحيوان کجا عزت انسان کجا ذلت حيوان کجا    يک طفل ده سالۀ؟ ّ
  ّعرب در باديه دويست سيصد شتر را مسخر ميکند بيک صدا ميبرد

  ّو ميآورد فيلى باين عظمت را يک هندوى ضعيف چنين مسخر مينمايد
  ت حرکت نمايد جميع اشيا در دست انسانکه در نهايت اطاع

  ّمسخر است طبيعت را مقاومت ميکند جميع کائنات اسير طبيعتند
  نميتوانند از مقتضاى طبيعت جدا شوند مگر انسان که مقاومت
  طبيعت کند طبيعت جاذب مرکز است انسان بوسائطى دور از
  مرکز ميشود در هوا پرواز نمايد طبيعت مانع انسان از دخول در

  درياست انسان کشتى سازد و در قطب محيط اعظم سير و حرکت



ًنمايد و قس على ذلک اين مطلب بسيار مطولست مثال انسان در ّ  
  وقوعات شرق و غرب را در يک نقطهو کوه و صحرا کشتى راند 

  اين درياى. ّجمع کند جميع اين کيفيات مقاومت طبيعت است 
  عت خارج شود آفتاب باين از حکم طبي اىّباين عظمت نميتواند ذره

  عظمت نتواند بقدر سر سوزن از حکم طبيعت خارج شود و ابدًا
   ّون و احوال و خواص و حرکت و طبيعت انسان نتواندشؤادراک 

  ّپس در اين جسم باين صغيرى انسان چه قوتيست که محيط بر همۀ
   ؟ّاينهاست اين چه قوۀ قاهره ايست که جميع اشيا مقهور او ميشوند

  يک چيزى باقى مانده است اين است که فيلسوفهاى جديد ميگويند
  

  ١٤٥ص 
  که ما ابدًا در انسان روحى مشاهده نمينمائيم و آنچه در خفاياى

ّجسد انسان تحرى مينمائيم يک قوۀ معنويه احساس ّ    که اىّيک قوه.  نميکنيم ّ
  حّهيون در جواب گويند روال؟ ّمحسوس نيست چگونه تصور آن نمائيم 

  ه ادراک نشود بچهّحيوان نيز محسوس نگردد و باين قواى جسماني
   نيست که از آثار اى بر وجود روح حيوانى نمائيم شبههاستدالل
   که در نبات نيست اىّ بر آن کنى که در اين حيوان قوهاستدالل

ّهست آن قوۀ حساسه است يعنى بيناست شنواست و همچنين قواى ّ  
   بهمين قسم .نى که يک روح حيوانى هستديگر از اينها استدالل ک

  از آن دالئل و آثار مذکوره استدالل کن که يک روح انسانى
   پس در اين حيوان چون آثارى هست که در نبات نيست .هست

ّگوئى که اين قواى حسيه از خصائص روح حيوانست و همچنين ّ  
  در انسان آثار و قوى و کماالتى بينى که در حيوان موجود نيست

   هست که حيوان از آن اىّ استدالل کن که در انسان يک قوهپس
   غير محسوس را انکار کنيم حقائقشىءو اگر چنانچه هر . محروم است 

ّمثال مادۀ اثيريه محسوس نيست. ّمسلمة الوجود را بايد انکار نمائيم  ّ ً  
ّو حال آنکه محقق الوجود است قوۀ جاذبه محسوس نيست و حال ّ  

  جود است از چه حکم بر وجود اينها ميکنيم از آثارشانّآنکه محقق الو
ّمثال اين نور تموجات آن مادۀ اثيريه است ازين تموجات استدالل ّ ّ ّ ً  

  .بر وجود او کنيم 
  

  مط  - ٤٩                            



  ّمسألۀ نشو و ترقى کائنات                
  سؤال                        

  ّو ترقى کائنات که رأى بعضى از فالسفۀ اروپدر مسألۀ نشو 
   ؟است چه ميگوئيد

  
  ١٤٦ص 

  جواب                       
   .ّدر اين مسأله روزى ديگر مذاکره شد باز مجددًا نيز صحبتى ميشود
  خالصۀ اين مسأله منتهى باصالت نوع و عدم آن ميگردد يعنى

  بعد از حيوانا آنکه يّيت انسان از اصل اساس بوده است نوع
  ّ بعضى از فالسفۀ اروپا بر آنند که نوع را نشو و ترقى .ّمتفرع گشته

  ّو از جملۀ ادله که بر اين. بلکه تبديل و تغيير نيز ممکن است 
  ٔاند اينست که بواسطۀ علم طبقات االرض و ّمدعى اقامه نموده

  تدقيق و تحقيق در آن بر ما واضح و مشهود گشته سبقت وجود
  بر حيوان و سبقت وجود حيوان بر انسان و بر آنند کهنبات 

  جنس نبات و حيوان هر دو تغيير کرده زيرا در بعضى از طبقات
  ٓارض نباتها کشف شده که در قديم بوده و االن مفقود گرديده يعنى
ّترقى نموده و قويتر گشته و شکل و هيأت تبدل يافته لهذا تبديل ّ  

  قات ارض انواعى از حيوانات و همچنين در طب .نوع حاصل گشته
ّبوده که تغير و تبدل نموده از جملۀ آن حيوانات مار است که در او ّ  

  ّ موجود يعنى مدل بر آنست که وقتى مار پا داشتهّاعضاى اثرى
  و. و لکن بمرور زمان آن عضو معدوم گشته و آثار باقى و برقرار 
  اينهمچنين در استخوان پشت انسان اثرى هست و داللت بر 

َمينمايد که انسان مانند حيوانات سائره وقتى ذنبى داشته و بر آنند َ  
  که آثارش باقى مانده وقتى آن عضو مفيد بوده ولى چون انسان

   و مار . نماند لهذا بتدريج معدوم گرديد اىّترقى نموده آن عضو را فائده
  نيز در زير زمين مأوى يافت و از حيوانات زاحفه شد محتاج بپا

  و اعظم برهانش اينست. د لهذا پا معدوم شد ولى اثرش باقى نمان
  ٓ داللت بر اعضا مينمايد و االن بجهت عدمّکه اين اجزاء اثرى

   را حال هيچ ثمرى وّفائده بتدريج مفقود گرديده و آن اجزاء اثرى
  حکمتى نه بنابراين اعضاء کاملۀ الزمه باقى مانده و اجزاى غير

   



  ١٤٧ص 
   جواب.نوع بتدريج زائل گرديده ولى اثر باقى الزمه از تغيير 

ّاوال آنکه سبقت حيوان بر انسان دليل ترقى و تغيير و تبديل ً ّ  
  نوع نه که از عالم حيوان بعالم انسان آمده زيرا مادام حدوث اين
ّتکونات مختلفه مسلم است جائز است که انسان بعد از حيوان ّ  

  ه مينمائيم که اثمار اشجارّتکون يافته چنانکه در عالم نبات مالحظ
ًمختلفه کل دفعة و احده وجود نيايد    بلکه بعضى پيش بعضى پس. ّ

ّوجود يابند اين تقدم دليل بر آن نيست که اين ثمر مؤخر اين ّ  
  ّشجر از ثمر مقدم شجر ديگر حاصل گرديده ، ثانيًا اين آثار صغيره و

  ّ مطلع برّاجزاء اثريه را شايد حکمتى عظيم باشد که هنوز عقول
  اند و چه بسيار چيزها که در وجود موجود که حکمت آن نگرديده

  ٓحکمت آن الى االن غير معلوم چنانکه در علم فيزيولوجى يعنى
  ّمعرفت ترکيب اعضا مذکور که حکمت و علت اختالف الوان
  ّحيوانات و موى انسان و قرمز بودن لبها و متنوع بودن رنگهاى

  بلکه مخفى و مستور است مگر حکمت سياهىٓطيور الى االن غير معلوم 
  تخم چشم آن معلوم گرديده که بجهت جذب شعاع آفتابست زيرا اگر

   .لونى ديگر يعنى ساده و سفيد بود جذب شعاع آفتاب نمى نمود
  پس مادام حکمت اين امور مذکوره مجهولست جائز است که حکمت

ّو علت اجزاء اثريه چه در حيوان چه در انسان نيز غ   ير معلومّ
  ّباشد ولى البته حکمت دارد و لو غير معلوم ، ثالثًا فرض کنيم که
  ّوقتى بعضى از حيوانات حتى انسان عضوى داشتند که حال زائل

  ّگشته اين برهان کافى بر تغيير و ترقى نوع نيست زيرا انسان از
  ّبدايت انعقاد نطفه تا بدرجۀ بلوغ رسد بهيأت و اشکال متنوعه

  ى سيما و هيأت و شکل و لون تغيير نمايد يعنى ازّدر آيد بکل
  هيأتى بهيأتى ديگر و از شکلى بشکل ديگر تحويل شود مع ذلک از
  بدايت انعقاد نطفه نوع انسان بوده يعنى آن نطفۀ انسان بوده نه

  
  ١٤٨ص 

  ًمثال فرض نمائيم که. حيوان ولى مخفى بود بعد ظاهر و آشکار شد 
  ّيوان داشته و حال ترقى کرده و تغيير يافتهوقتى انسان مشابهتى بح

  بر فرض تسليم اين قول دليل بر تغيير نوع نيست بلکه مانند
  تغيير و تبديل نطفۀ انسانست تا بدرجۀ رشد و کمال رسد چنانچه



   واضحتر گوئيم فرض نمائيم وقتى انسان بچهار دست و پا .ذکر شد
َحرکت ميکرد و يا اينکه ذنبى داشت اين تغ   ّيير و تبدل مانند تغييرَ

  ّو تبدل جنين است در رحم مادر هر چند از جميع جهات تغيير
ّنموده و نشو و ترقى کرده تا باين هيأت تامه رسيده ولى از بدايت ّ  
  نوع مخصوص بوده چنانچه در عالم نبات نيز مالحظه مينمائيم که

ّنوعيت اصليۀ فصيله تغيير و تبدل نکند ولى هيأت و رنگ و ّ ّ  
  خالصۀ. ّجسامت تغيير و تبديل کند و يا خود ترقى حاصل شود 

  کالم اينکه انسان همچنانکه در رحم مادر از شکلى بشکلى ديگر و
  ّاز هيأتى بهيأتى ديگر انتقال و تغيير و ترقى مينمايد معذلک از
  ّبدايت نطفه نوع انسان بوده بهمچنين انسان از بدايت تکون در

  از يعنى انسان بوده و از هيأتى بهيأت ديگررحم عالم نيز نوع ممت
  ّبتدريج انتقال نموده پس اين تغيير هيأت و ترقى اعضا و نشو و
  ّنما مانع از اصالت نوع نگردد اين بر فرض تصديق نشو و ترقى
  انواع است و حال آنکه انسان از بدايت در اين هيأت و ترکيب

ّت صوريه و معنويهّکامله بوده و قابليت و استعداد اکتساب کماال ّ  
  ّداشته و مظهر لنعملن انسانًا على صورتنا و مثالنا گشته نهايتش

  ّتر گرديده و مدنيت سبب اينست که خوشتر و ظريفتر و خوشگل
  شده که از حالت جنگلى بيرون آمده مانند اثمار جنگلى که بواسطۀ

  تر گردند و طراوت و باغبانى تربيت شوند و خوشتر و شيرين
  .هى هستند البيشتر يابند و باغبان عالم انسانى انبياى لطافت 

  
  ١٤٩ص 

  ن  - ٥٠                        
  ّهيه در اصل و مبدأ انسانالبراهين         

ّاين دالئل که بر اصليت نوع انسان اقامه نموديم ادله   اى عقلى بود هّ
  تهى گوئيم و اصل دليل آنست بجهت اينکه اثباالهاى ه ّحال ادل

ّالوهيت را بادلۀ عقليه کرديم و همچنين بادلۀ عقليه ثابت شد که ّ ّّ ّ  
  ّانسان از اصل و اساس انسان بوده و نوعيتش از قديمست حال

  هى اقامه کنيم که وجود انسانى يعنى نوع انسان الزمالبرهان 
  ّاما اين. ّالوجود است بدون انسان کماالت ربوبيت جلوه ننمايد 

ّت نه دالئل عقليه و چون بدالئل و براهين بکراتّهيه اسالدالئل  ّ  
  ثابت شد که انسان اشرف ممکنات است و جامع جميع کماالت و جميع



  ّهى است يعنى آثار الوهيتالّکائنات و موجودات جلوه گاه تجلى  
  ّهيه در حقايق موجودات و جميع کائنات ظاهر است مثل اينکهال

ّاالن کرۀ ارض جلوه گاه اشعۀ شمس    است يعنى نور و حرارت وٓ
  ّتأثير آفتاب در جميع ذرات کرۀ ارض ظاهر و عيانست بهمچنين
ّذرات کائنات عموميه در اين فضاى نامتناهى هر يک حکايت و ّ  

  ّهيه کنند و چيزى محروم نيست يا آيتالداللت از کمالى از کماالت 
ّرحمت حق است يعنى داللت بر رحمت حق ميکند يا آيت قدرت ّ  

ّست يا آيت عظمت حق است يا آيت عدل حق است يا آيتّحق ّ  
ّربانيت حق است که پرورش ميدهد يا آيت کرم حق است يا ّ ّ ّ  

ّآيت بصر حقست يا آيت سمع حق است يا آيت علم حق است ّ ّ  
  ّ مراد اينست که البد .ّيا آيت نعمت حق است و قس على ذلک

  هىالى کماالت هى است يعنالّهر کائنى از کائنات جلوه گاه تجلى 
  ّدر وى ظاهر است و تجلى کرده است مثل اينکه آفتاب در اين
  صحرا در اين دريا در اين اشجار در اين اثمار در اين ازهار در

  
  ١٥٠ص 

ّکل اشياء ارضيه جلوه کرده   ّ اما عالم کائنات يعنى هر کائنى از .ّ
  ّهى حکايت کند اما حقيقتالموجودات از يک اسمى از اسماء 

ّانيه حقيقت جامعه است حقيقت کليه است جلوه گاه تجلى جميعانس ّّ ّ  
ّهيه است يعنى هر اسم و صفتى هر کمالى که از براى حقالکماالت  ّ  

  ثابت ميکنيم يک آيتى از آن در انسان موجود است اگر آن در
  ّانسان موجود نبود انسان تصور آن کمال را نميتوانست کرد و

  ًال ميگوئيم که خدا بصير است اين چشممث. ادراک نميتوانست نمود 
  ّآيت بصر اوست اگر اين بصر در انسان نبوده چگونه تصور

  ّهى مينموديم زيرا اکمه يعنى کور مادر زاد تصور بصرالبصيرى 
ّ يعنى کر مادر زاد تصور سمع نتواند و مرده تصورّمصو انتواند  ّ  

ّهيه که مستجمعيت جميعالّحيات نتواند لهذا ربوبيت    ّ کماالتست تجلىّ
  ّدر حقيقت انسانى کرده يعنى ذات احديت مستجمع جميع کماالتست
ّو از اين مقام يک تجلى بر حقيقت انسانيه کرده يعنى شمس حقيقت ّ  

   مقابل اىّنموده اينست که انسان مرآت تامهاشراق در اين آئينه 
  ّهيه در حقيقتالّشمس حقيقت است و جلوه گاه اوست تجلى کماالت 

  اگر. سان ظاهر است اينست که خليفة ا است رسول ا است ان



  انسان نباشد عالم وجود نتيجه ندارد چه که مقصد از وجود ظهور
  ّهيه است لهذا نميشود که بگوئيم که وقتى بوده که انسانالکماالت 

ّنبوده منتهى اين است که اين کرۀ ارضيه نبوده ولى اين مظهريت ّ  
  ّ اول الى آخر ال آخر بوده و اين انسان که گوئيمّکامله از اول ال

  مقصد هر انسان نيست مقصد انسان کاملست زيرا اشرف عضوى
  در شجره ثمره است و مقصد اصلى اوست اگر شجر ثمره نداشته باشد
  ّمهملست لهذا نميشود تصور اينرا کرد که عالم وجود چه علوى و چه

   و از انسان محروم اينسفلى بخر و گاو و موش و گربه معمور بود
ّتصور باطل است مهملست حرف حق واضح است مثل آفتابست ّ.   

  
  ١٥١ص 

ّهى است اما بماديون نميشود در ابتدا اقامۀ اين دليلالاين دليل  ّ ّ  
  .هى الّنمود اول بايد دليل عقلى ذکر کرد بعد دليل 

  
  ان  - ٥١                        
   ؟اند  والدت ظهور نمودهانسان حينآيا روح و عقل در
  سؤال                        

  آيا انسان در ابتدا عقل و روح داشت و آيا ظهور آنها بواسطۀ
ّنمو تدريجى انسان بود يا اينکه انسان فقط بعد از کمال نمو خود   ؟بآنها رسيد  ّ

  جواب                        
ّابتداى تکون انسان در کرۀ ارض مانند تکو   ن انسان در رحمّ

  ّنطفه در رحم مادر بتدريج نشو و نما نمايد تا تولد شود. مادر است 
   .و بعد از والدت نشو و نما نمايد تا بدرجۀ رشد و بلوغ رسد

  ّهر چند در طفوليت آثار عقل و روح از انسان ظاهر است و لکن
  در رتبۀ کمال نيست ناقص است چون ببلوغ رسد عقل و روح

  ّ و همچنين در تکون انسان در .ل ظاهر و باهر گرددبنهايت کما
  ّرحم عالم در بدايت مانند نطفه بود بعد بتدريج ترقى در مراتب
  کرد و نشو و نما نموده تا برتبۀ بلوغ رسيده در رتبۀ بلوغ عقل و

   در بدايت .روح در نهايت کمال در انسان ظاهر و آشکار گشته
  ولى مکنون بود بعد ظهورّتکون نيز عقل و روح موجود بود 

  يافت زيرا در عالم رحم نيز در نطفه عقل و روح موجود است
  ولى مکتوم است بعد ظاهر ميشود مانند دانه که شجره در آن



  موجود است و ليکن مکتوم و مستور است چون دانه نشو و نما
  بهمچنين نشو و نماى جميع کائنات بتدريج. نمايد شجره بتمامه ظاهر شود 

  ًهى و نظم طبيعى است دانه بغته شجره نميشودالّاين قانون کلى است 
  

  ١٥٢ص 
ًنطفه دفعة واحده انسان نميشود جماد دفعة واحده حجر نميشود ً  

  جميع کائنات چه. ّبلکه بتدريج نشو و نما ميکنند و بحد کمال ميرسند 
ّاز کليات و چه از جزئيات از اول تمام و کامل خلق شده است ّ ّ ّ  

   اينست که بتدريج اين کماالت در او ظاهر ميشود و قانونمنتهايش
  هى يکيست چه ازالّهى يکيست ترقيات وجودى يکيست نظام ال

  کائنات صغيره و چه از کائنات کبيره جميع در تحت يک قانون
  ّ از ابتدا جميع کماالت نباتيه در او موجود است اىهر دانه. و نظامند 

ّ کماالت نباتيه در او موجود بود اماًمثال اين دانه از بدايت جميع ّ  
ّآشکار نبود بعد بتدريج در او ظاهر گشت مثال از دانه اول ساقه ً  
  ّبعد شاخه بعد برگ بعد شکوفه بعد ثمر ظاهر گردد اما در بدايت
ّتکون جميع اينها در دانه بالقوه موجود است اما ظاهر نيست ّ ّ.   

  تست مثل روح و عقلهمين قسم نطفه از بدايت داراى جميع کماال
  ّو بصر و شامه و ذائقه مختصر جميع قوى لکن ظاهر نيست بعد

  ّهمين قسم کرۀ ارض از اول با جميع عناصر. بتدريج ظاهر ميشود 
ّو مواد و معادن و اجزا و ترکيب خلق شده اما بتدريج هر يک از ّ  
  ّاينها ظاهر گشت اول جماد و بعد نبات و بعد حيوان و بعد انسان

ّر شد اما از اول اين اجناس و انواع در کمون کرۀ ارضظاه ّ  
  هىالموجود بوده است و بعد بتدريج ظاهر شد زيرا قانون اعظم 

  ّو نظام طبيعى عمومى که محيط بر جميع کائناتست و کل در تحت
  حکم آن چنين است و چون بآن نظام عمومى نظر نمائى ببينى که

ّکائنى از کائنات بمحض تکون بحد ک   مال نرسد بلکه بتدريج نشو و نماّ
  .نمايد پس بدرجۀ کمال رسد 

  
  ١٥٣ص 

  بن  - ٥٢                        
  حکمت ظهور روح در جسد                

  سؤال                        



  ؟حکمت روح در جسد چه بود              
  جواب                        

  ست روح انسانى وديعۀ رحمانيستحکمت ظهور روح در جسد اين
  بايد جميع مراتب را سير کند زيرا سير و حرکت او در مراتب

  ً مثال انسان چون در اقاليم و ممالک .وجود سبب اکتساب کماالتست
ّمختلفۀ متعدده بقاعده و ترتيب سير و حرکت کند البته سبب اکتساب ّ  

  ايد و اکتشافکمال است زيرا مشاهدۀ مواقع و مناظر و ممالک نم
  ّشؤون و احوال سائر طوائف کند و مطلع بجغرافياى بالد شود

  ّو صنايع و بدايع ممالک اکتشاف کند و اطالع بر روش و سلوک
ّو عادات اهالى نمايد و مدنيت و ترقيات عصريه بيند و بر سياست ّّ  
ّحکومت و استعداد و قابليت هر مملکت اطالع حاصل نمايد    بهمچنين .ّ

  انى چون سير در مراتب وجود کند و دارندۀ هر رتبه وروح انس
ّمقام گردد حتى رتبۀ جسد البته اکتساب کماالت نمايد    و از اين. ّ

  گذشته بايد که آثار کماالت روح در اين عالم ظاهر شود تا عالم
  اين کون نتيجۀ نا متناهى حاصل نمايد و اين جسد امکان جان پذيرد

  ًمثال شعاع شمس بايد بر ارض بتابد. رمايد ّهيه جلوه فالو فيوضات 
  ّو حرارت آفتاب کائنات ارضيه را تربيت نمايد و اگر شعاع و
ّحرارت آفتاب بر زمين نتابد زمين معطل و مهمل و معوق ماند ّ.   

  بهمچنين اگر کماالت روح در اين عالم ظاهر نشود اين عالم عالم ظلمانى
  سمانى اين عالم نورانى گرددحيوانى محض شود بظهور روح در هيکل ج

  بهمچنين عالم بمنزلۀ. روح انسان سبب حيات جسد انسانست 
  جسد است و انسان بمنزلۀ روح اگر انسان نبود و ظهور کماالت

  
  ١٥٤ص 

  روح نبود و انوار عقل در اين عالم جلوه نمينمود اين عالم مانند جسد
  ت و انسان بمثابۀ ثمرهو همچنين اين عالم بمنزلۀ شجره اس. بيروح بود 

  و از اين گذشته اين اعضا و اجزا. اگر ثمر نبود شجر مهمل بود 
  و ترکيبى که در اعضاى بشريست اين جاذب و مغناطيس روح

ّمثال آئينه که صافى شد البد. ّاست البد است که روح ظاهر شود  ً  
  جذب شعاع آفتاب کند و روشن گردد و انعکاسات عظيمه در

  ّود يعنى اين عناصر کونيه چون بنظم طبيعى در کمالآن پديدار ش
  اتقان جمع و ترکيب گردد مغناطيس روح شود و روح بجميع کماالت



  ديگر در اين مقام گفته نميشود که چه لزوم. در آن جلوه نمايد 
  ّدارد که شعاع آفتاب تنزل در آيينه نمايد زيرا ارتباط در ميان

   صافىمقتضى آنست که چون آيينه جسمانى حقايق اشيا چه روحانى چه
  گشت و تقابل بآفتاب يافت شعاع آفتاب در آن ظاهر گردد بهمچنين
  ّچون عناصر باشرف نظم و ترتيب و کيفيت ترکيب و امتزاج يافت

  .ار شود ذلک تقدير العزيز العليم روح انسانى در آن ظاهر و آشک
  

  جن  - ٥٣                        
   ؟ّق حق بخلق بچه نحو است ّتعل             

  سؤال                       
ّتعلق حق بخلق يعنى واجب    ؟تعالى بسائر کائنات بچه نحو است ّ

  جواب                        
ّتعلق حق بخلق تعلق موجد است بموجود تعلق آفتابست باجسام ّ ّّ  

  ّآفتاب در حيز. ّمظلمه از ممکنات و تعلق صانع است بمصنوعات 
ّذاتش مقدس از اجسام مستنيره است بلکه نور آفتاب نيز در حد ّ  

  هر چند کرۀ ارض. ّذاتش مقدس و مستغنى از کرۀ ارض است 
  در تحت تربيت آفتابست و مستفيض از انوار او ولى آفتاب و

  
  ١٥٥ص 

  ّشعاع مقدس از آن اگر آفتاب نبود کرۀ ارض و جميع موجودات
  ّ خلق بحق قيام صدور است يعنى خلق از قيام .ّارضيه مشهود نميشد

ّحق صادر شده است نه ظاهر تعلق صدور دارد نه تعلق ظهور ّ ّ.   
  ّانوار آفتاب از آفتاب صدور يافته نه ظهور يافته تجلى صدورى

ّچون تجلى شعاع از نير آفاق است يعنى ذات مقدس شمس حقيقت ّ ّ  
ّتجزى نيابد و برتبۀ خلق تنزل ننمايد چنانکه قرص   ّ شمس را تجزىّ

  ّو تنزل بکرۀ ارض نه بلکه شعاع آفتاب که فيض است از آفتاب
ّو اما تجلى ظهورى ظهور افنان. صادر و اجسام مظلمه را روشن نمايد  ّ  

ّو اوراق و ازهار و اثمار از حبه است زيرا حبه بذاته افنان و ّ  
  ّلىو اين تج. ّاثمار گردد حقيقتش تنزل در شاخ و برگ و ميوه نمايد 

  ّظهورى در حق بارى تعالى نقص صرف و ممتنع و مستحيل است
  ّزيرا الزم آيد که قدم محض بصفت حدوث متصف گردد و غناى
  صرف فقر محض شود و حقيقت وجود عدم گردد و اين محالست



  ّيعنى ما يتحقق به. ّلهذا جميع کائنات از حق صدور يافته است 
  ّ و اول صادر فته استّاالشياء حق است و ممکنات باو وجود يا

ّاز حق آن حقيقت کليه که باصطالح فالسفۀ سلف عقل اول نامند ّ ّّ  
ّو باصطالح اهل بها مشيت اوليه نامند و اين صدور من حيث ّ ّ  
ّالفعل در عالم حق بامکنه و زمان محدود نه ال اول و ال آخر له ّ  
ّاست اول و آخر بالنسبه بحق يکسانست و قدم حق قدم ذاتى ّ ّ ّ  
  و زمانى و حدوث امکان حدوث ذاتيست نه زمانى چنانکه از
ّپيش روزى در سر ناهار بيان شد و ال اوليت عقل اول شريک ّ ّ  

ّحق در قدم نگردد چه که وجود حقيقت کليه بالنسبه بوجود حق ّ ّ ّّ  
  از اعدام است حکم وجود ندارد تا شريک و مثيل او در قدم

  ّاما وجود اشيا حياتش .گردد و بيان اين مسأله از پيش گذشت 
ّعبارت از ترکيب است و مماتش عبارت از تحليل اما ماده و عناصر ّ  

  
  ١٥٦ص 

ّکليه محو و معدوم صرف نگردد بلکه انعدام عبارت از انقالبست ّ  
ّمثال انسان چون معدوم شود خاک گردد اما عدم صرف نشود باز ً  

  ل عارضوجود خاکى دارد ولى انقالب حاصل و بر آن ترکيب تحلي
  بهمچنين است انعدام سائر موجودات زيرا وجود عدم محض نگردد

  .و عدم محض وجود نيابد 
  

  دن  - ٥٤                         
  ّقيام ارواح بحق                

  سؤال                        
  روح دميد ّاز قيام ارواح بحق زيرا در تورات ميفرمايد که در جسم آدم

  جواب                        
ّبدانکه قيام بر دو قسم است قيام و تجلى صدورى و قيام و تجلى ّ  

   قيام صدورى مثل قيام صنع بصانع است يعنى کتابت بکاتب .ظهورى
  حال اين کتابت از کاتب صادر گشته و اين نطق از اين ناطق

  ّ بهمچنين اين روح انسانى از حق صادر شده نه اينست صادر گشته
ّحق ظاهر شده يعنى جزئى از حقيقت الوهيت انفکاک نيافته واز  ّ  

  در جسد آدم داخل نشده بلکه روح مانند نطق از ناطق صادر
  ّو اما قيام ظهورى ظهور حقيقت. شده و در جسد آدم ظاهر گشته 



   است بصور ديگر مثل قيام اين شجر بدانۀ شجر است و قيامشىء
  صور شاخه و برگ و گل ظاهراين گل بدانۀ گل زيرا نفس دانه ب

  ّ ارواح انسانى بحق قيام .شده است اين را قيام ظهورى گويند
  صدورى دارند مثل اينکه نطق از ناطق و کتابت از کاتب يعنى
  نفس ناطق نطق نميشود و نفس کاتب کتابت نميشود بلکه قيام
  ّصدورى دارند زيرا ناطق در کمال قدرت و قوتست ولى نطق

  
  ١٥٧ص 
  و ناطق.  صادر گردد مثل اينکه فعل از فاعل صادر ميشود از او

  ّحقيقى ذات احديت لم يزل بر حالت واحده بوده تغيير و تبديل
  ندارد تحويل و انقالبى نجويد ابدى سرمديست لهذا قيام ارواح

  ّانسانى بحق قيام صدوريست و اينکه در تورات ميفرمايد که خداوند
  ست که مانند نطق است ازروحش را در آدم دميد اين روحي

  ّاما قيام. ناطق حقيقى صدور يافته و در حقيقت آدم تأثير نموده 
ّظهورى اگر مقصد تجلى باشد نه تجزى گفتيم آن قيام و تجلى روح ّّ  

  ّدر انجيل يوحنا ميفرمايد در. ّالقدس و کلمه است که بحق است 
  مهبدو کلمه بود و آن کلمه نزد خدا بود پس روح القدس و کل

ّتجلى حق است و روح و کلمه عبارتست از کماالت    هى که درالّ
  ّحقيقت مسيح تجلى نموده و آن کماالت نزد خدا بود مثل آفتاب که

  در آئينه بتمام ظهور جلوه نموده زيرا مقصود از کلمه جسد مسيح
  ّهيه است که در مسيح ظاهر شده چهالنيست بلکه مقصد کماالت 

  افى بود که مقابل شمس حقيقت بود و کماالتکه مسيح مانند آئينۀ ص
  شمس حقيقت يعنى ضياء و حرارتش در آن آئينه ظاهر و عيان
  بود چون در آئينه نظر کنيم آفتاب مشاهده کنيم و گوئيم اين

  ّهيه استالآفتابست پس کلمه و روح القدس که عبارت از کماالت 
  کلمه نزد خدا بوداينست معنى آيۀ انجيل که ميفرمايد . هيست الّتجلى 

ّهيه ممتاز از ذات احديت نيست والو خدا کلمه بود زيرا کماالت  ّ  
  ّکماالت عيسويه را کلمه خوانند بجهت اينکه جميع کائنات بمنزلۀ حروفند
ّاز حرف معنى تام حاصل نميشود ولى کماالت مسيحيه مقام کلمه دارد ّ  

  ّحقيقت مسيحيهّبجهت اينکه از کلمه معنى تام استفاده ميشود چون 
  ّهيه بود لهذا بمثابۀ کلمه بود چرا بجهت اينکه جامعالظهور کماالت 

  و بدانکه از قيام. ّمعناى تام بود اين است که کلمه گفته شده است 



ّکلمه و روح القدس بحق قيام تجلى ظهورى چنان گمان نشود که ّ  
  

  ١٥٨ص 
ّحقيقت الوهيت تجزى يافته يا آنکه تعدد جسته و يا ّ   ّ آنکه از علوّ

ّتقديس و تنزيه تنزل نموده حاشا ثم حاشا زيرا اگر آئينۀ صاف ّ  
  لطيف تقابل بآفتاب نمايد انوار و حرارت و صورت و مثال

  ّآفتاب در آن چنان تجلى ظهورى نمايد که اگر ناظرى بآفتاب
  درخشنده و مشهود در آئينۀ صافى لطيف گويد که اين آفتابست

  آئينه است و آفتاب آفتاب شمس واحدصادق است ولى آئينه 
  اين مقام نه حلولست. ّو لو در مراياى متعدده جلوه نمايد واحد است 

  و نه دخول و نه امتزاج و نه نزول زيرا دخول و حلول و نزول
  ّو خروج و امتزاج از لوازم و خواص اجسام است نه ارواح تا چه

ّرسد بحقيقت مقدسۀ منزهۀ حضرت الوهيت  ّ   ّرک ا عن کل ماتبا" ّ
  شمس حقيقت چنانکه". ّال ينبغى لتنزيهه و تقديسه و تعالى علوًا کبيرًا 

  گفتيم لم يزل بر حالت واحده بوده است تغيير و تبديلى ندارد تحويل
  ّيست ولى حقيقت مقدسۀ کلمة او انقالبى نجويد ازلى است سرمد

  و ضياء و صورتبمنزلۀ آئينۀ صافى و لطيف و نورانيست حرارت 
  و مثال يعنى کماالت شمس حقيقت در آن جلوه نمايد اينست که
  حضرت مسيح در انجيل ميفرمايد پدر در پسر است يعنى شمس

   سبحان من اشرق على هذه "حقيقت در اين آئينه جلوه نموده است
  ."ّالحقيقة المقدسة من الکائنات 

  
  هن  - ٥٥                          

  فرق ميان روح و عقل و نفس                
  سؤال                        

   ؟نۀ عقل و روح و نفس چه چيز استفرق ميا
  جواب                        

ّاز پيش بيان شد که کليۀ ارواح در پنج نوع تقسيم ميشود روح نباتى ّ  
  

  ١٥٩ص 
   نباتىّاما روح. روح حيوانى روح انسانى روح ايمانى روح القدس 

   .ّقوۀ ناميه است که از تأثير کائنات سائره در دانه حاصل ميشود



ّاما روح حيوانى يک قوۀ جامعۀ حساسه است که از ترکيب و امتزاج ّ ّ  
ّعناصر تحقق يابد و چون اين ترکيب تحليل جويد آن قوه نيز محو ّ  
  و فانى گردد مثلش مثل اين سراج است که چون اين روغن و

  جمع و ترکيب شود اين سراج روشن شود و چونفتيل و آتش 
  ّاين ترکيب تحليل گردد يعنى اجزاء مرکبه از يکديگر جدا شود

  ّ اما روح انسانى که ما به االمتياز انسان .اين سراج نيز خاموش گردد
  از حيوانست همان نفس ناطقه است و اين دو اسم يعنى روح

  ين روح که واحد است و اشىءانسانى و نفس ناطقه عنوان 
  باصطالح حکما نفس ناطقه است محيط بر کائنات سائره است و بقدر

ّاستطاعت بشريه اکتشاف حقايق اشيا نمايد و بر خواص و تأثير ّ  
ّممکنات و کيفيت و خصايص موجودات اطالع يابد ولى تا بروح ّ  

ّايمانى مؤيد نگردد مطلع باسرار  ّهيه و حقائق الهوتيه نشود مانندالّ ّ  
  ّاست هر چند صاف و لطيف و شفاف است ولى محتاجآئينه 

  هىالبانوار است تا پرتوى از آفتاب بر او نتابد اکتشاف اسرار 
ّاما عقل قوۀ روح انسانى است روح بمنزلۀ سراج است عقل. ننمايد  ّ  

  بمنزلۀ انوار که از سراج ساطع است روح بمنزلۀ شجر است و عقل
  و صفت متالزمۀ آنست مثل شعاعبمثابۀ ثمر عقل کمال روح است 

  اين بيان هر چند مختصر است ولى. آفتاب که لزوم ذاتى شمس است 
ّمکمل است ديگر شما فکر در آن نمائيد ان شاء ا مطلع بر تفاصيل ّ  

  .آن خواهيد شد 
  ون  - ٥٦                        

ّواى جسمانيه و قواى معنويهق              ّ  
  ّ خمسۀ ظاهرۀ جسمانيه موجود و اين قوى واسطۀدر انسان قواى

  
  ١٦٠ص 

  ّادراک است يعنى باين قواى خمسه انسان کائنات جسمانيه را ادراک
ّکند قوۀ باصره است که ادراک صور محسوسه نمايد قوۀ سامعه است ّ  
ّکه ادراک صوت مسموع کند و قوۀ شامه است که ادراک مشموم ّ  

  ّ که ادراک مطعوم کند و قوۀ المسه استّنمايد و قوۀ ذائقه است
  که در جميع اعضاى انسان منتشر و ادراک ملموس نمايد اين قواى

  ّو همچنين انسان قواى معنويه دارد. خمسه ادراک اشياء خارجه نمايد 
ّقوۀ متخيله که تخيل اشيا کند و قوۀ متفکره که تفکر در حقائق ّ ّ ّ ّ ّ  



  ه ادراک حقائق اشيا کند وّامور نمايد و قوۀ مدرکه است ک
ّقوۀ حافظه است که آنچه انسان تخيل و تفکر و ادراک نموده حفظ ّ ّ  

  ّ حسن قواى خمسۀ ظاهره و قواى باطنهنمايد و واسطه ميان اي
  ّمشترکست يعنى در ميان قواى باطنه و قواى ظاهره توسط نمايد
   راو قواى ظاهره آنچه احساس نموده گرفته بقواى باطنه دهد اين
  ّحس مشترک تعبير نمايند که مشترک در بين قواى ظاهره و قواى

  ً مثال بصر که از قواى ظاهره است اين گلرا بيند و .باطنه است
ّاحساس کند و اين احساس را بقوۀ باطنۀ حس مشترک دهد حس ّ ّ  

ّمشترک اين مشاهده را بقوۀ متخيله تسليم نمايد قوۀ متخيله اين مشاهده را ّ ّ ّ  
ّل و تصور کند و بقوۀ متفکره رساند و قوۀ متفکره در آن تفکر نمايدّتخي ّ ّّ ّ ّ  

ّو بحقيقتش پى برده پس بقوۀ مدرکه تسليم کند و قوۀ مدرکه چون ّ  
  ّ محسوسرا بحافظه تسليم نمايد و قوۀ حافظهشىءادراک نمود صورت آن 

  و قواى ظاهره. ّحفظ نمايد و در محفظۀ قوۀ حافظه محفوظ ماند 
ّپنج است قوۀ باصره و قوۀ سامعه و قوۀ ذائقه و قوۀ شامه و قوۀ ّ ّ ّ ّ ّ  

ّالمسه قواى باطنه نيز پنج است قوۀ مشترکه قوۀ مخيله قوۀ متفکره ّ ّ ّ ّ  
ّقوۀ مدرکه قوۀ حافظه  ّ.  

  
  ١٦١ص 

  زن  - ٥٧                          
  اخالق متفاوتۀ نوع انسان                

  سؤال                         
  اخالق در بين نوع انسان چند قسم است و اختالف و تفاوت

  ؟از چه جهت است 
  جواب                        

  اخالق فطرى و اخالق ارثى و اخالق اکتسابى که بتربيت حاصل
  ّهيه خير محض است والّ اما اخالق فطرى هر چند فطرت .گردد 

   انسان بتفاوت درجاتست همهلکن اختالف اخالق فطرى در
  ّخير است اما بحسب درجات خوب و خوشتر است چنانکه جميع
ّنوع انسان ادراک و استعداد دارد اما ادراک و استعداد و قابليت ّ  

  ًمثال چند طفل. در ميان نوع انسان متفاوت است و اين واضح است 
ّاز يک خاندان در يک محل در يک مکتب از يک معلم تحصيل ّ  

  يند و بيک غذا و يک هوا و يک لباس تربيت شوند و يکنما



  ّدرس بخوانند البد در ميان اين اطفال بعضى ماهر در فنون شوند
   پس معلوم شد که در اصل فطرت .ّو بعضى متوسط و بعضى پست

  ّتفاوت درجات موجود و تفاوت قابليت و استعداد مشهود ولى
ّاين تفاوت نه از روى خير و شر است مجرد    تفاوت درجاتستّ

  يکى در درجۀ اعلى است و يکى در درجۀ وسطى و يکى در درجۀ
  ًمثال انسان وجود دارد حيوان وجود دارد گياه وجود دارد. ادنى 

  ّجماد وجود دارد اما وجود در اين موجودات اربعه متفاوتست
  ّوجود انسانى کجا و وجود حيوانى کجا ولى کل موجودند و اين

  ّ و اما تفاوت اخالق. وجود تفاوت درجاتست واضح است که در
  ّارثى اين از قوت و ضعف مزاج يعنى ابوين چون ضعيف المزاج
  باشند اطفال چنان گردند و اگر قوى باشند اطفال جسور شوند

  
  ١٦٢ص 

ّو همچنين طهارت خون حکم کلى دارد زيرا نطفۀ طيبه مانند جنس ّ  
  ً مثال مالحظه مينمائيد .اعلى است که در نبات و حيوان نيز موجود

ّاطفالى که از پدر و مادر ضعيف و معلول تولد يابند بالطبع ّ  
  ّبضعف بنيه و ضعف عصب مبتلى و بى صبر و بى تحمل و بى ثبات

  ّو بى همت و عجول هستند زيرا ضعف و سستى ابوين در اطفال
  و ازين گذشته بعضى از خانمان و دودمانها بموهبتى. ميراث گشته 

  ًص گردند مثال ساللۀ ابراهيمى بموهبتى مخصوص بوده که جميعمخصو
  انبياى بنى اسرائيل از ساللۀ ابراهيمى بودند اين موهبت را خدا
  بآن سالله عنايت فرمود حضرت موسى از طرف پدر و مادر و
  ّحضرت مسيح از طرف مادر و حضرت محمد حضرت اعلى و

  جمال( اند  از آن ساللهّجميع انبياى بنى اسرائيل و مظاهر مقدسه 
  مبارک نيز از ساللۀ ابراهيمى هستند چون حضرت ابراهيم غير از

  اسمعيل و اسحق پسرهاى ديگر داشت که در آن زمان بصفحات ايران
  .)اند  سالله و افغانستان هجرت نمودند و جمال مبارک نيز از آن

  ّپس معلوم شد اخالق ميراثى نيز موجود حتى اگر اخالق مطابق
  نيايد و لو جسمًا از آنسالله است ولى روحًا از آنسالله شمرده نشود

  ّ و اما تفاوت اخالق.ان از ساللۀ نوحى شمرده نميشود مثل اينکه کنع
  ّمن حيث التربية اين بسيار عظيمست زيرا تربيت بسيار حکم دارد
  نادان از تربيت دانا شود جبان از تربيت شجاع گردد شاخۀ کج از



  ست شود ميوهاى کوهى جنگلى تلخ و گز از تربيت لذيذتربيت را
ّر از تربيت صد پر شود امت متوحو شيرين گردد گل پنج پ   ه ازشّ

ّتربيت متمدن گردد حتى حيوان از تربيت حرکت و روش انسان ّ  
  ّيابد اين تربيت را بايد بسيار مهم شمرد زيرا امراض همچنانکه در

  ق در ارواحالرد بهمچنين اخعالم اجسام بيکديگر سرايت شديده دا
  و قلوب نهايت سرايت دارد اين تفاوت تربيت بسيار عظيمست

  
  ١٦٣ص 

  ّشايد نفسى بگويد که مادام که استعداد و قابليت. ّو حکم کلى دارد 
  ّنفوس متفاوتست و بسبب تفاوت استعداد البد تفاوت اخالق

  فطرىّاست اما نچنانست زيرا استعداد بر دو قسم است استعداد 
  ّهيست کل خير محضالو استعداد اکتسابى استعداد فطرى که خلق 

ّاست در فطرت شر نيست اما استعداد اکتسابى سبب گردد که ّ  
  ًمثال خدا جميع بشر را چنين خلق کرده و چنين. ّشر حاصل شود 

  ّ مستفيد شوند و از سمرّاده که از شهد و شکّقابليت و استعداد د
  ّين قابليت و استعداد فطريست که خداّمتضرر و هالک گردند ا

  ّاما انسان بنا ميکند کم کم. بجميع نوع انسان يکسان داده است 
ّاستعمال سم نمودن هر روزى مقدارى از سم ميخورد اندک اندک ّ  
  زياد ميکند تا بجائى ميرسد که هر روز اگر يک درهم افيون نخورد

   مالحظه کنيد .ّهالک ميشود و استعداد فطرى بکلى منقلب ميگردد
  ّکه استعداد و قابليت فکرى از تفاوت عادت و تربيت چگونه

  اعتراض بر اشقيا از جهت استعداد. تغيير مى يابد که بالعکس ميشود 
ّو قابليت فطرى نيست بلکه اعتراض از جهت استعداد و قابليت ّ  
ّاکتسابيست در فطرت شرى نيست کل خير است حتى صفات و ّّ  

   مالزم ذاتى بعضى از نوع انسانيست ولى فىخلقى که مذموم و
  ً مثال در بدايت حيات مالحظه ميشود که طفل .الحقيقه مذموم نه

  در شير خوردن از پستان آثار حرص از او واضح و آثار غضب
  و قهر از او مشهود پس حسن و قبح در حقيقت انسان خلقيست

  تجواب اينس. ّو اين منافى خيريت محض در خلقت و فطرتست 
  ّکه حرص که طلب ازدياد است صفت ممدوح است اما اگر در
  ًموقعش صرف شود مثال اگر انسان حرص در تحصيل علوم و

  ّمعارف داشته باشد و يا آنکه حرص در رحم و مروت و



  عدالت داشته باشد بسيار ممدوح است و اگر بر ظالمان خونخوار
  

  ١٦٤ص 
  د بسيار ممدوح استنده هستند قهر و غضب نمايکه مانند سباع در

   .ولى اگر اين صفات را در غير مواضع صرف نمايد مذموم است
ّپس معلوم شد که در وجود ايجاد ابدًا شر موجود نيست اما اخالق ّ  
   .ّفطريۀ انسان چون در مواضع غير مشروعه صرف شود مذموم گردد
ّمثال شخص غنى کريمى بفقيرى احسانى نمايد که در احتياجات ً  

   خويش صرف نمايد آن شخص فقير اگر آنمبلغ را در مواردّضروريۀ
  ّغير مشروعه صرف کند مذموم گردد بهمچنين جميع اخالق فطريۀ

  انسان که سرمايۀ حياتست اگر در موارد غير مشروعه اظهار و
  استعمال شود مذموم گردد پس واضح شد که فطرت خير محض

  ترين صفات وضمالحظه نمائيد که بدترين اخالق و مبغ. است 
  که اساس جميع شرور است دروغ است از اين بدتر و مذمومتر

  ّصفتى در وجود تصور نگردد هادم جميع کماالت انسانيست و سبب
  رذايل نامتناهى از اين صفت بدتر صفتى نيست اساس جميع قبائح
  ّاست با وجود اين اگر حکيم مريض را تسلى دهد که الحمد  احوال

   اميد حصول شفاست هر چند اين قول مخالفتو بهتر است و
  ّحقيقت است ولى گاهى سبب تسلى خاطر مريض و مدار شفاى از
  .ّو السالم  مرض است مذموم نيست ديگر اين مسأله بغايت وضوح پيوست

  
  حن  - ٥٨                        

  راکات عالم انسانى و مظاهر ظهوردرجۀ اد       
  سؤال                        

  ؟ّ است و بچه حدى محدود توان کرد ادراکات عالم انسانى تا بچه درجه
  جواب                        

  بدانکه ادراکات مختلف است ادنى رتبۀ ادراکات احساسات
ّحيوانيست يعنى حسيات طبيعيه که بقواى حواس ظاهر است و آن ّ ّ ّ  

  
  ١٦٥ص 

ّحسيات گفته ميشود و در اين ادراک ان   سان و حيوان مشترکندّ
  ّو اما در عالم انسانى. اند از انسان  بلکه بعضى از حيوانات اقوى



  ّباختالفات مراتب انسانى ادراکات متنوع و متفاوتست در رتبۀ
ّاوليه در عالم طبيعت ادراکات نفس ناطقه است و در اين ادراکات ّ  

  اهّو در اين قوه جميع بشر مشترکند خواه غافل خواه هشيار خو
  هى محيطالمؤمن خواه گمراه و اين نفس ناطقۀ انسانى در ايجاد 

  و ممتاز از سائر کائناتست و چون اشرف و ممتاز است لهذا محيط
  ّ از قوۀ نفس ناطقه ممکن که حقايق اشيا را کشف نمايد .بر اشياست

  ّو خواص کائناترا ادراک کند و باسرار موجودات پى برد اين
  يع و بدايع و تأسيسات و اکتشافات وفنون و معارف و صنا

ّمشروعات کل از ادراکات نفس ناطقه حاصل و در زمانى سر ّ  
  مصون و راز مکنون و غير معلوم بوده و نفس ناطقه بتدريج

ّکشف کرده و از حيز غيب و خفا بحيز شهود آورده و اين اعظم ّ  
  ّقوۀ ادراک در عالم طبيعت است و نهايت جوالن و طيرانش

ّکه حقايق و خواص و آثار موجودات امکانيه را ادراکاينست  ّ  
ّاما عقل کلى . نمايد    ّهى که ماوراء طبيعت است آن فيض قوۀالّ

  ّهيست محيط بر حقائق کونيه و مقتبس ازالّقديمه است و عقل کلى 
ّهيه است آن قوۀ عالمه است نه قوۀ متجسسۀ متحسسهالانوار و اسرار  ّ ّ ّ ّ.   
ّعالم طبيعت قواى متجسسه است از تجسس پى بحقائقّقواى معنويۀ  ّ  

ّکائنات و خواص موجودات برد اما قوۀ عاقلۀ ملکوتيه که ماوراء ّ ّ ّ  
  ّطبيعت است محيط بر اشياست و عالم اشيا و مدرک اشيا و مطلع

ّهيه و کاشف حقايق خفيۀ ملکوتيه والبر اسرار و حقايق و معانى  ّ ّ  
ّاين قوۀ عقليۀ  ّمخصوص بمظاهر مقدسه و مطالع نبوت استّهيه الّ ّ  

   اىى قلوب ابرار زند که نصيب و بهرهو پرتوى ازين انوار بر مرايا
ّازين قوه بواسطۀ مظاهر مقدسه برند    ّو مظاهر مقدسه را سه مقامست. ّ

  
  ١٦٦ص 

  ّيک مقام جسدى و يک مقام نفس ناطقه و يک مقام مظهريت
  ادراک اشيا نمايد بقدر استطاعت عالمّاما جسد . ّکاملۀ جلوۀ ربانى 

  ًجسمانى لهذا در بعضى از مواقع اظهار عجز نمودند مثال خواب بودم و
  بى خبر نسمة ا بر من گذر نمود و مرا بيدار کرد و امر بندا نمود

  ّو يا آنکه حضرت مسيح در سن سى سال تعميد شد و روح القدس
  ح ظاهر نبود جميعحلول نمود و پيش ازين روح القدس در مسي

  ّاما مقام ملکوتى ايشان محيط. اين امور راجع بمقام جسدى ايشانست 



  بر جميع اشياست و واقف بر جميع اسرار و عالم بر جميع آثار و حاکم
  بر جميع اشيا پيش از بعثت بعد از بعثت جميع يکسانست اينست

  براىّاول و آخر تغيير و تبديلى از ، که ميفرمايد منم الف و ياء 
  .من نبوده و نخواهد بود 

  
  طن  - ٥٩                        

ّحد ادراک انسان نسبت بحق              ّ  
  سؤال                        
ّچه حد بحق پى برد ادراک انسان تا    ؟ّ

  جواب                        
  اين مسأله را زمان فرصت الزم و در سر ناهار بيان مشکل با

   بدانکه عرفان بر دو قسم است.اين مختصر گفته ميشود وجود 
   بصفات معروفشىء ذات  .شىء و معرفت صفات شىءمعرفت ذات 

  ّو چون معروفيت اشيا. ّميشود و اال ذات مجهولست و غير معلوم 
  و حال آنکه خلقند و محدودند بصفاتست نه بذات پس چگونه

ّمعروفيت حقيقت الوهيت که نامحدود است بذات    ممکن زيرا کنهّ
  ً مثال کنه آفتاب . معروف نيست بلکه بصفات معروفشىءذات هيچ 

  ّمجهول اما بصفات که حرارت و شعاع است معروف کنه ذات
  

  ١٦٧ص 
   حال .انسان مجهول و غير معروف ولى بصفات معروف و موصوف

   بصفاتست نه بذات و حال آنکه عقلشىءّچون معروفيت هر 
  با وجود اين کائنات من، ئنات خارجه محاط محيط بر کائنات و کا

ّحيث الذات مجهول و من حيث الصفات معروف    ّپس چگونه رب، ّ
  ّقديم اليزال که مقدس از ادراک و اوهام است بذاته معروف

  ّ ممکن بصفاتست نه بذات البتهشىءّيعنى چون معروفيت  ؟گردد 
ّحقيقت ربوبيت من حيث الذات مجهول و من حيث الص   فاتّّ

   و ازين گذشته حقيقت حادثه چگونه بر حقيقت قديمه محيط .معروف
  گردد زيرا ادراک فرع احاطه است بايد احاطه کند تا ادراک

  و همچنين تفاوت مراتب. ّنمايد و ذات احديت محيط است نه محاط 
  ً مثال اين جماد چون در رتبۀ .در عالم خلق مانع از عرفانست
  ّن نيست که ادراک قوۀ ناميه تواندجماديست آنچه صعود کند ممک



ّنباتات اشجار آنچه ترقى کند تصور قوۀ باصره نتواند و همچنين ادراک ّ ّ  
ّقواى حساسۀ سائره ننمايد و حيوان تصور رتبۀ انسان يعنى قواى ّ  
  ّمعنويه نتواند تفاوت مراتب مانع از عرفانست هر رتبۀ مادون

  قت حادثه چگونه ادراک حقيقت پس حقي .ادراک رتبۀ ما فوق نتواند
  هىال لهذا ادراک عبارت از ادراک و عرفان صفات  ؟قديمه تواند

  ّآن عرفان صفات نيز بقدر استطاعت و قوۀ. ّهيه الاست نه حقيقت 
ّبشريه است کما هو حقه نيست و حکمت عبارت از ادراک حقايق ّ  

  طاعتاشياست على ما هى عليه يعنى بر آنچه او بر آنست بقدر است
ّقوۀ بشريه است لهذا از براى حقيقت حادثه راهى جز ادراک صفات ّ  

ّغيب الوهيت مقدس و منزه. ّقديمه بقدر استطاعت بشريه نيست  ّ ّ  
  ّاز ادراک موجودات است آنچه بتصور آيد ادراکات انسانيست

  ّهيه نه بلکه آنچه انسانالّقوۀ ادراک انسانى محيط بر حقيقت ذات 
  ّراک صفات الوهيت که در آفاق و انفس نورشبر او مقتدر اد

  
  ١٦٨ص 

   چون نظر در آفاق و انفس کنيم آيات باهره .ظاهر و باهر است
  ّازکماالت الوهيت واضح و آشکار است زيرا حقايق اشيا داللت بر

ّحقيقت کليه نمايد  ّو مثل حقيقت الوهيت مثل آفتابست که در. ّ َ َ  
  اق نمايد آفاق و انفس هر يکّعلو تقديس خود اشراق بر جميع آف

   از آن اشراق برده و اگر اين اشراق و انوار نبود کائنات اىبهره
  وجودى نداشت ولى جميع کائنات حکايتى کنند و پرتوى گيرند

ّ اما تجلى کماالت و فيوضات و صفات الوهيت از حقيقت .برنداى  و بهره ّّ  
  ع و المعهى ساطالّانسان کامل يعنى آن فرد فريد مظهر کلى 

ّاست چه که کائنات سائره پرتوى اقتباس نمودند اما مظهر کلى آينۀ ّ  
  آن آفتابست و بجميع کماالت و صفات و آيات و آثار آفتاب در

ّعرفان حقيقت الوهيت ممتنع و محال اما. او ظاهر و آشکار است  ّ  
ّهيه عرفان حقست زيرا فيوضات و تجليات والعرفان مظاهر  ّ ّ  

  ّهيهال پس اگر انسان پى بمعرفت مظاهر  .در آنها ظاهرّهيه الصفات 
  ّبرد بمعرفة ا فائز گردد و اگر چنانچه از مظاهر مقدسه غافل از

ّهيه محروم پس ثابت و محقق شد که مظاهر مقدسه مرکزالعرفان  ّ ّ  
   خوشا بحال نفوسى که از آن مطالع .اند ّهيهالفيض و آثار و کماالت 

ّضات رحمانيه اقتباس کنند اميدواريم که احباىّنورانيه انوار فيو ّ  



  ّهى مانند قوۀ جاذبه آن فيوضات را از مبدأ فيض استفاضه نمايندال
  . که آيات باهرۀ شمس حقيقت شوند و بانوار و آثارى مبعوث گردند

  
  س  - ٦٠                        
  )١درس    (بقاى روح                      
  شد که روح انسانى موجود است حال بايدپس اثبات روح 
  .را کرد  اثبات بقاى روح

  
  ١٦٩ص 

ّدر کتب سماويه ذکر بقاى روح است و بقاى روح اس اساس ّ  
  اند ّهيه است زيرا مجازات و مکافات بر دو نوع بيان کردهالاديان 

  يک نوع ثواب و عقاب وجودى و ديگرى مجازات و مکافات
  ّهيه است چهالوجودى در جميع عوالم ّاما نعيم و جحيم . اخروى 

  اين عالم و چه عوالم روحانى ملکوتى و حصول اين مکافات سبب
  ّوصول بحيات ابديه است اينست که حضرت مسيح ميفرمايد چنين

ّکنيد و چنان کنيد تا حيات ابديه بيابيد و تولد از ماء و روح ّ  
  ائلو اين مکافات وجودى فض. جوئيد تا داخل در ملکوت شويد 

  ًين دهد مثال ظلمانى بود نورانىيّو کماالتيست که حقيقت انسانيه را تز
  شود جاهل بود دانا گردد غافل بود هشيار شود خواب بود بيدار
  گردد مرده بود زنده شود کور بود بينا گردد کر بود شنوا شود

  ّ ازين مکافات تولد .ارضى بود آسمانى گردد ناسوتى بود ملکوتى شود
  خلق جديد شود مظهر اين آيۀ انجيل گردد که در ابديروحانى 

ّحق حواريين ميفرمايد که از خون و گوشت و ارادۀ بشر موجود ّ  
  ّنشدند بلکه تولد از خدا يافتند يعنى از اخالق و صفات بهيمى که
  ّاز مقتضاى طبيعى بشريست نجات يافتند و بصفات رحمانيت که

  و در نزد.  اينست ّهى است متصف شدند معنى والدتالفيض 
ّاين نفوس عذابى اعظم از احتجاب از حق نيست و عقوبتى اشد ّ  
  از رذائل نفسانى و صفات ظلمانى و پستى فطرت و انهماک در
  شهوات نه چون بنور ايمان از ظلمات اين رذائل خالص شوند

ّو باشراق شمس حقيقت منور و بجميع فضائل مشرف گردند اين را ّ  
  ّبهمچنين مجازات معنويه. ّ و جنت حقيقى دانند اعظم مکافات شمرند

  را ابتالى بعالم طبيعت و احتجاب از يعنى عذاب و عقاب  وجودى



  ّحق و جهل و نادانى و انهماک در شهوات نفسانى و ابتالى برذائل
  ّحيوانى و اتصاف بصفات ظلمانى از قبيل کذب و ظلم و جفا و

  
  ١٧٠ص 

  هواجس شيطانى شمرند و اينراّتعلق بشؤون دنيا و استغراق در 
ّ اما مکافات اخرويه که حيات ابديه.اعظم عقوبات و عذاب دانند  ّ ّ  

ّاست و حيات ابديه مصرح در جميع کتب سماويه و آن کماالت ّ ّ  
ّهيه و موهبت ابديه و سعادت سرمديه است مکافات اخروىال ّ ّ  

  لمکماالت و نعمى است که در عوالم روحانى بعد از عروج ازين عا
  ّاما مکافات وجودى کماالت حقيقى نورانيست که در. حاصل گردد 

ّاين عالم تحقق يابد و سبب حيات ابديه شود زيرا مکافات ّ  
  ّوجودى ترقى نفس وجود است مثالش انسان از عالم نطفه بمقام بلوغ

  رسد و مظهر فتبارک ا احسن الخالقين گردد و مکافات اخروى
  ثل انواع نعمتهاى روحانى در ملکوتنعم و الطاف روحانيست م

   .هى و حصول آرزوى دل و جان و لقاى رحمن در جهان ابدىال
ّو همچنين مجازات اخرويه يعنى عذاب اخروى محروميت از عنايات ّ  

ّهيه و مواهب الريبيه و سقوط در اسفل درکات وجوديهالّخاصۀ  ّ ّ  
   موتهى محروم و لو بعد ازالاست و هر نفسى که ازين الطاف 

  ّو اما دليل. باقيست ولى در نزد اهل حقيقت حکم اموات دارد 
  ّ معدوم آثارى مترتب نشودشىءعقلى بر بقاى روح اينست که بر 

  يعنى ممکن نيست از معدوم صرف آثارى ظاهر گردد زيرا آثار
  ًمثال از آفتاب. فرع وجود است و فرع مشروط بوجود اصل 

  دوم امواجى پيدا نگردد ازمعدوم شعاعى ساطع نشود از بحر مع
  ابر معدوم بارانى نبارد از شجر معدوم ثمرى حاصل نشود از شخص

  معدوم ظهور و بروزى نگردد پس مادام آثار وجود ظاهر دليل
  ٓ مالحظه نمائيد که االن .بر اينست که صاحب اثر موجود است

   پس چگونه از سلطان معدوم سلطنت ،سلطنت مسيح موجود است
  اهر گردد و چگونه از بحر معدوم چنين امواجى اوجباين عظمت ظ

   ؟گيرد و چگونه از گلستان معدوم چنين نفحات قدسى منتشر شود
  

  ١٧١ص 
  ّمالحظه نمائيد که از براى جميع کائنات بمجرد تالشى اعضا و تحليل



   جمادىشىءترکيب عنصرى ابدًا اثرى و حکمى و نشانى نماند چه 
  يوانى مگر حقيقت انسانى و روح بشرى حشىء نباتى و چه شىءو چه 

  که بعد از تفريق اعضا و تشتيت اجزا و تحليل ترکيب باز آثار
  بسيار اين مسأله دقيق است. ّو نفوذ و تصرفش باقى و برقرار 

  درست مطالعه نمائيد اين دليل عقلى است بيان ميکنيم تا عقال
  بشر شود وّاما اگر روح انسانى مست. بميزان عقل و انصاف بسنجند 

  ّمنجذب بملکوت گردد و بصيرت باز شود و سامعۀ روحانى قوت
  ّيابد و احساسات روحانيه مستولى گردد بقاى روح را مثل آفتاب

  .فردا گوئيم  هى احاطه نمايد و دالئل ديگر راالمشاهده کند و بشارات و اشارات 
  

  اس  - ٦١                        
  )٢درس   (ح ى روبقا                 

  ّ بدانکه تصرف و ادراک روح.ديروز در بحث بقاى روح بوديم 
  انسانى بر دو نوع است يعنى دو نوع افعال دارد دو نوع ادراک
  دارد يک نوع بواسطۀ آالت و ادوات است مثل اينکه باين

  ّچشم مى بيند باين گوش ميشنود باين زبان تکلم مينمايد اين اعمال
  يعنى بيننده. ولى بوسائط آالت ، ت انسان روحست و ادراک حقيق

  ّروح است اما بواسطۀ چشم شنونده روح است لکن بواسطۀ گوش
  ّو نوع ديگر از تصرفات. ّناطق روح است اما بواسطۀ لسان 

  و اعمال روح بدون آالت و ادوات است از جمله در حالت
  بىّخوابست بى چشم ميبيند بى گوش ميشنود بى زبان تکلم ميکند 

  ّبارى اين تصرفات بدون وسائط آالت و ادوات است. پا ميدود 
  و چه بسيار ميشود که رؤيائى در عالم خواب بيند آثارش در

  
  ١٧٢ص 

  سال بعد مطابق واقع ظاهر شود و همچنين چه بسيار واقع که
ّ را در عالم بيدارى حل نکند در عالم رؤيا حل نمايد چشم اىمسأله ّ  

  مسافت قليله مشاهده نمايد لکن در عالم رؤيادر عالم بيدارى تا 
  انسان در شرقست غربرا بيند در عالم بيدارى حالرا بيند در عالم
  خواب استقبالرا بيند در عالم بيدارى بوسائط سريعه در ساعتى
  ّنهايت بيست فرسخ طى کند در عالم خواب در يک طرفة العين

  د بى واسطه يعنىزيرا روح دو سير دار. ّشرق و غربرا طى نمايد 



  سير روحانى با واسطه يعنى سير جسمانى مانند طيور که پرواز
  نمايند يا آنکه بواسطۀ حاملى حرکت نمايند و در وقت خواب اين
  جسد مانند مرده است نه بيند و نه شنود و نه احساس کند و نه
  ّشعور دارد و نه ادراک يعنى قواى انسان مختل شود لکن روح

  قى است بلکه نفوذش بيشتر است پروازش بيشترزنده است و با
  اگر بعد از فوت جسد روح را فنائى. است ادراکاتش بيشتر است 

  ّباشد مثل اينست که تصور نمائيم مرغى در قفس بوده بسبب شکست
  قفس هالک گرديده و حال آنکه مرغرا از شکست قفس چه باک

  حظه کنيم کهما مال. و اين جسد مثل قفس است و روح بمثابۀ مرغ 
  اين مرغرا بدون اين قفس در عالم خواب پرواز است پس اگر

  قفس شکسته شود مرغ باقى و برقرار است بلکه احساسات آن مرغ
  بيشتر شود ادراکاتش بيشتر گردد انبساطش بيشتر شود فى الحقيقه
ّاز جحيمى بجنت نعيم رسد زيرا از براى طيور شکور جنتى اعظم ّ  

  ست اينست که شهدا در نهايت طرب واز آزادى از قفس ني
  و همچنين در عالم بيدارى چشم انسان. سرور بميدان قربانى شتابند 

  ّنهايت يک ساعت مسافت بيند زيرا بواسطۀ جسد تصرف روح
  ّباين مقدار است اما ببصيرت و ديدۀ عقل امريکا را بيند آنجا را

  حال اگرادراک کند و اکتشاف احوال نمايد و تمشيت امور دهد 
  

  ١٧٣ص 
  ّروح عين جسد باشد الزم است که قوۀ بصيرتش نيز همين قدر

   پس معلومست که آن روح غير اين جسد است و آن مرغ غير .باشد
  ّاين قفس و قوت و نفوذ روح بدون واسطۀ جسد شديدتر است

ًلهذا اگر آلت معطل شود صاحب آلت در کار است مثال اگر قلم ّ  
  ّتب حى و حاضر و اگر خانه خراب شودّمعطل شود بشکند کا

  اين از جمله براهينى است که دليل. صاحب خانه باقى و برقرار 
  ّ اما دليل ديگر اين جسد ضعيف شود.عقلى است بر بقاى روح 

  ّفربه گردد مريض شود صحت پيدا کند خسته گردد راحت شود
  ّبلکه احيانى دست قطع شود و پا قطع شود و قواى جسمانى مختل
  گردد چشم کور گردد گوش کر شود زبان الل گردد اعضا بمرض
  ّفلج گرفتار شود خالصه جسد نقصان کلى يابد باز روح بر حالت
  اصلى و ادراکات روحانى خويش باقى و برقرار نه نقصانى يابد و



ّنه مختل گردد ولى جسد چون مبتلى بمرض و آفت کلى گردد از ّ  
  ن بشکند و يا غبار و زنگفيض روح محروم شود مانند آئينه چو

   .بر دارد شعاع آفتاب در او ظاهر نشود و فيضش نمودار نگردد
  ّاز پيش بيان شد که روح انسانى داخل جسد نيست زيرا مجرد
  ّو مقدس از دخول و خروج است و دخول و خروج شأن اجسام
ّاست بلکه تعلق روح بجسد مانند تعلق آفتاب بآئينه است    خالصه .ّ

  ى بر حالت واحده است نه بمرض جسد مريض شودروح انسان
  ّو نه بصحت جسم صحيح گردد نه عليل شود نه ضعيف گردد نه
  ذليل شود نه حقير گردد نه خفيف شود نه صغير يعنى در روح

  بسبب فتور جسد هيچ خللى عارض نگردد و اثرى نمودار نشود و
   ولو جسد زار و ضعيف شود و دستها و پاها و زبانها قطع شود

  ّپس معلوم و محقق گشت که روح غير. ّقواى سمع و بصر مختل شود 
  جسد است و بقايش مشروط ببقاى جسد نيست بلکه روح در

  
  ١٧٤ص 

  نهايت عظمت در عالم جسد سلطنت نمايد و اقتدار و نفوذش مانند
  فيض آفتاب در آئينه ظاهر و آشکار گردد و چون آئينه غبار

  . محروم ماند فتابيابد و يا بشکند از شعاع آ
  

  بس  - ٦٢                        
   که کماالت وجود نامتناهيست  اىألهمس           

ّبدانکه مراتب وجود متناهى است مرتبۀ عبوديت مرتبۀ نبوت مرتبۀ ّ  
ّهيه و امکانيه غير متناهى است الّربوبيت لکن کماالت    ّچون بدقت. ّ

  ت وجود غير متناهيست زيرانظر نمائى بظاهر ظاهر نيز کماال
ًکائنى از کائنات نيابى که ما فوق آن تصور نتوانى مثال ياقوتى از ّ  
  عالم جماد گلى از عالم نبات بلبلى از عالم حيوان بنظر نيايد که

  هى غير متناهيست کماالتال چون فيض  .ّبهتر از آن تصور نشود
  د حقيقتى ازاگر چنانچه نهايت ممکن بو. انسانى غير متناهى است 

  ّحقائق اشيا بدرجۀ استغناء از حق ميرسيد و امکان درجۀ وجوب
  مى يافت ولى هر کائنى از کائنات از براى او رتبۀ ايست که تجاوز
ّاز آن مرتبه نتواند يعنى آنکه در رتبۀ عبوديت است هر چه ترقى ّ  
  ّکند و تحصيل کماالت غير متناهيه نمايد برتبۀ ربوبيت نميرسد و



ّهمچنين در کائنات جماد آنچه ترقى کند در عالم جمادى قوۀ ناميه ّ  
ّنيابد و همچنين اين گل هر قدر ترقى نمايد در عالم نباتى قوۀ حساسه ّ ّ  

  ًدر او ظهور نکند مثال اين معدن نقره سمع و بصر نيابد نهايتش
ّاينست که در رتبۀ خويش ترقى کند و معدن کاملى گردد اما قوۀ ّ ّ  

ّه پيدا نکند و قوۀ حساسه نجويد و جان نيابد بلکه در رتبۀنامي ّ  
  ًمثال پطرس مسيح نشود نهايتش اينست که در. ّخويش ترقى کند 

   لهذا هر حقيقت موجوده .ّمراتب عبوديت بکماالت غير متناهيه رسد
  ّقابل ترقيست و چون روح انسانى بعد از خلع اين قالب عنصرى

  
  ١٧٥ص 

  لهذا از براى. ّ موجود قابل ترقيست شىءّرد البته حيات جاودانى دا
  ّانسان بعد از وفات طلب ترقى و طلب عفو و طلب عنايت و
  ّطلب مبرات و طلب فيوضات جائز است چه که وجود قابل

  ّترقيست اينست که در مناجاتهاى جمال مبارک بجهت آنانکه عروج
  مچنانکهو ازين گذشته ه. اند طلب عفو و غفران شده است  کرده

  ّخلق در اين عالم محتاج بحق هستند در آن عالم نيز محتاج هستند هميشه
ّخلق محتاج است و حق غنى مطلق چه در اين عالم و چه در آن عالم ّ  
ّو غناى آن عالم تقرب بحق است در اينصورت يقين است که مقربان ّ ّ  

ّهى را شفاعت جائز و اين شفاعت مقبول حق اما شفاعتالدرگاه  ّ  
  ّ آن عالم مشابهت بشفاعت اين عالم ندارد کيفيتى ديگر است ودر

  و اگر انسان توانگر در وقت. حقيقتى ديگر که در عبارت نگنجد 
  ّوفات باعانت فقرا و ضعفا وصيت کند و مبلغى از ثروت

  خويش را انفاق بايشان نمايد ممکن است اين عمل سبب عفو و غفران
  مچنين پدر و مادر نهايت تعبّو ترقى در ملکوت رحمان گردد و ه

ّو مشقت بجهت اوالد کشند و اکثر چون بسن رشد رسند پدر و ّ  
  مادر بجهان ديگر شتابند نادرًا واقع که پدر و مادر در مقابل

  ّمشقات و زحمات خويش در دنيا مکافات از اوالد  بينند پس بايد
ّاوالد در مقابل مشقات و زحمات پدر و مادر خيرات و مبرات ّ  

ّمايند و طلب عفو و غفران کنند مثال شما در مقابل محبت ون ً  
  ّمهربانى پدر بايد بجهت او انفاق بر فقرا نمائيد و در کمال تضرع
  ّو ابتهال طلب عفو و غفران کنيد و رحمت کبرى خواهيد حتى

  اند ممکن است که تغيير نمايند کسانيکه در گناه و عدم ايمان مرده



  هيست نه بعدل زيرا فضلال اين بفضل يعنى مظهر غفران شوند و
   چنانچه ما در .اعطاء بدون استحقاق است و عدل اعطاء باستحقاق

ّاينجا قوه داريم که در حق اين نفوس دعا نمائيم همين طور در عالم ّ  
  

  ١٧٦ص 
   آيا جميع .ّديگر هم که عالم ملکوت باشد همين قوه را دارا خواهيم بود

  ّستند پس در آن عالم هم ميتوانند ترقى کنندخلق آن عالم مخلوق خدا ني
  ّهمچنانکه در اينجا ميتوانند بتضرع اقتباس انوار نمايند در آنجا هم

   .ّميتوانند طلب غفران نمايند بتضرع و رجا اقتباس انوار کنند
ّپس چون نفوس در اين عالم بواسطۀ تضرع و ابتهال يا دعاى مقدسين ّ  

  ن بعد از فوت نيز بواسطۀ دعا و رجاىّتحصيل ترقى مينمايند بهمچني
  .ّمقدسه گردند  ّخود ميتوانند ترقى کنند على الخصوص چون مظهر شفاعت مظاهر

  
  جس  - ٦٣                        

  ّ خصوص ترقى انسان در عالم ديگر در اىمسأله       
ّ موجود در مقامى توقف ننمايد يعنى جميع اشيا متحرکستشىءبدانکه  ّ  

ّ از اشيا يا رو بنمو است يا رو بدنو جميع اشيا يا از عدمشىءهر  ّ  
ُبوجود ميآيد و يا از وجود بعدم ميرود مثال اين گل و سنبل ً  

  ّيک مدتى از عدم بوجود ميآمد حال از وجود بعدم ميرود اين
  از کائنات اين حرکت. حرکت را حرکت جوهرى گويند يعنى طبيعى 

  ى ذاتى آنست مثل اينکه از مقتضاىّمنفک نميشود چه که از مقتضا
  ذاتى آتش احراقست پس ثابت شد که حرکت مالزم وجود است

  عود چون باقيستصپس روح بعد از . ّدنو ه  است يا رو بّسموه يا رو ب
ّدنو و در آن عالم عدم سمو عين دنوبه ّسمو است يا رو ه ّالبد رو ب ّ ّ  

ًقى دارد مثالاش نميگذرد در رتبۀ خودش تر است ولى از رتبه ّ  
  ّروح حقيقت پطرس هر چه ترقى کند برتبۀ حقيقت مسيحى نميرسد

  انچه مالحظه کنى که اين جماد هر چن .ّدر دائرۀ خودش ترقى دارد 
ّقدر ترقى کند در رتبۀ خود ترقى کند مثال نميتوانيد که اين بلور را ً ّ ّ  

  ًمثال.   آرى که بصر پيدا کند اين مستحيل است ممکن نيست اىبدرجه
  

  ١٧٧ص 
  ّاين ماه آسمانى هر چه ترقى کند آفتاب نورانى نشود در رتبۀ خودش



ّاوج و حضيض دارد حواريين هر چه ترقى ميکردند مسيح نميشدند ّ  
  ّبلى ميشود که زغال الماس شود اما هر دو در رتبۀ حجرى هستند

  .ّو اجزاء مترکبه شان يکى است 
  

  دس  - ٦٤                        
  ّانسان و ترقيات او بعد از صعوددر بيان مقام      

  چون در کائنات ببصر بصيرت نظر کنيم مالحظه شود که محصور
ّدر سه قسم است يعنى کلياتش يا جماد است يا نبات است يا ّ  

  انسان نوع ممتاز است. حيوان سه جنس است و هر جنسى انواع دارد 
  ت يعنى جسم است و نامىزيرا دارندۀ کماالت جميع اجناس اس

  ّاست و حساس است با وجود کمال جمادى و نباتى و حيوانى کمال
  ّمخصوص دارد که کائنات سائره محروم از آنند و آن کماالت عقليه

  انسان در نهايت رتبۀ. است پس اشرف موجودات انسان است 
ّجسمانياتست و بدايت روحانيات يعنى نهايت نقص است و بدايت ّ  

  اين است. ّ نهايت رتبۀ ظلمت است و در بدايت نورانيت  کمال در
  اند که مقام انسان مقام نهايت  شب است و بدايت روز يعنى که گفته

  ّجامع مراتب نقص است و حائز مراتب کمال  جنبۀ حيوانيت دارد
ّ و مقصود از مربى اينست که نفوس بشريه را تربيت .ّو جنبۀ ملکيت ّ  

  پس اگر در. ّت بر جنبۀ حيوانيت غالب شود ّبکند تا جنبۀ ملکي
ّانسان قواى رحمانيه که عين کمال است بر قواى شيطانيه که عين ّ  
ّنقص است غالب شود اشرف موجوداتست اما اگر قواى شيطانيه ّ  
  ّبر قواى رحمانيه غالب شود انسان اسفل موجودات گردد اينست

  وعى از انواعکه نهايت نقص است و بدايت کمال و ما بين هيچ ن
  ّدر عالم وجود تفاوت و تباين و تضاد و تخالف مثل نوع انسان

  
  ١٧٨ص 

ّمثال تجلى انوار الوهيت بر بشر بود مثل مسيح پس ببينيد. نيست  ّ ً  
  که چقدر عزيز و شريف است و همچنين پرستش و عبادت حجر و
  مدر و شجر نيز در بشر است مالحظه نمائيد که چقدر ذليل است

  ود او انزل موجودات است يعنى سنگ و کلوخ بى روح وکه معب
  ّکوه و جنگل و درخت و چه ذلتى اعظم از اينست که انزل

  و همچنين علم صفت انسانست. موجودات معبود انسان واقع گردد 



  جهل صفت انسانست صدق صفت انسانست کذب صفت انسانست
  امانت صفت انسانست خيانت صفت انسانست عدل صفت

  ظلم صفت انسانست و قس على ذلک مختصر اينست کهانسانست 
  جميع کماالت و فضائل صفت انسان است و جميع رذائل صفت

  و همچنين تفاوت بين افراد نوع انسانرا مالحظه نمائيد که. انسان 
  حضرت مسيح در صورت بشر بود و قيافا در صورت بشر حضرت

  ابيل انسانموسى انسان بود و فرعون انسان هابيل انسان بود و ق
  جمال مبارک انسان بود يحيى انسان اينست که گفته ميشود انسان

  هى است يعنى کتاب تکوين است زيرا جميع اسرارالآيت کبراى 
ّپس اگر در ظل تربيت مربى حقيقى. کائنات در انسان موجود است  ّ  

  نوار شود روحبيفتد و تربيت شود جوهر الجواهر گردد نور اال
ّز سنوحات رحمانيه شود مصدر صفات روحانيهرواح گردد مرکاال ّ  

  ّگردد مشرق انوار ملکوتى شود مهبط الهامات ربانى گردد و اگر
  چنانچه محروم بماند مظهر صفات شيطانى گردد جامع رذائل حيوانى

  اينست حکمت بعثت انبيا بجهت. شود مصدر شؤون ظلمانى گردد 
   اين شجر بى ثمرتربيت بشر تا اين زغال سنگ دانۀ الماس شود و

   و چون . در نهايت حالوت و لطافت بخشد اىپيوند گردد و ميوه
  ّباشرف مقامات عالم انسانى رسد آن وقت ديگر ترقى در مراتب

  ّهيهالکماالت دارد نه در رتبه زيرا مراتب منتهى شود لکن کماالت 
  

  ١٧٩ص 
  غير متناهى است پيش از خلع اين قالب عنصرى و بعد از خلع

  ًمثال کائنات منتهى بانسان کامل. ى در کماالت دارد نه در رتبه ّترق
  گردد ديگر يک موجودى باالتر از انسان کامل نيست لکن انسان
  ّکه برتبۀ انسان رسيد ديگر ترقى در کماالت دارد نه در رتبه چه

   باالتر از انسان کامل نيست که انسان انتقال بآن اى که ديگر رتبه
ّر رتبۀ انسانيت ترقى دارد زيرا کماالت انسانيهرتبه کند فقط د ّّ  

ّغير متناهيست مثال هر قدر عالم باشد مافوق آن تصور گردد و ً  
  ّچون کماالت انسانيه غير متناهى است پس بعد از صعود از اين عالم

  .ّز ترقيات در کماالت تواند نمود ني
  

  هس  - ٦٥                              



ّانه من اهل الضالل و لو يأتى"  آيۀ کتاب اقدس در معنى      ّ  
ٔبکل االعمال                         ّ "  

  سؤال                            
ّانه من اهل الضالل و لو يأتى بکل" در کتاب اقدس ميفرمايد  ّ ّ  

  ؟ معنى اين آيه چيست ،"ٔاالعمال 
  جواب                        
  ه مقصد اينست که اساس فوز و فالح عرفاناز اين آيۀ مبارک

   .ّحق است و بعد از عرفان اعمال حسنه که ثمرۀ ايمانست فرع است
  ّاگر عرفان حاصل نشود انسان محجوب از حق گردد با وجود

  از اين آيه مقصد اين. ّاحتجاب اعمال صالحه را ثمر تام مطلوب نه 
  ّه بدکار کل مساوىّاست که نفوس محتجبۀ از حق خواه نيکوکار خوا

  با. ّهستند مراد اينست که اساس عرفان حق است و اعمال فرع 
  ّوجود اين البته در ميان نيکوکار و گنه کار و بدکار از محتجبين
  فرق است زيرا محتجب خوش خوى خوش رفتار سزاوار مغفرت

  
  ١٨٠ص 

  پروردگار است و محتجب گنه کار بدخو و بد رفتار محروم از فضل
  پس از آيۀ مبارکه مقصد. بت پروردگار است فرق اينجاست و موه

ّاينست که مجرد اعمال خيريه بدون عرفان    هى سبب نجات ابدىالّ
  .و دخول در ملکوت پروردگار نگردد و فوز و فالح سرمدى 

  
  وس  - ٦٦                        

  ؟نفس ناطقه بچه قيام دارد ، بعد از خلع اجساد و صعود ارواح 
  سؤال                        

   ؟نفس ناطقه بچه قيام دارد، بعد از خلع اجساد و خالصى ارواح 
  ّفرض کنيم نفوس مؤيدۀ بفيوضات روح القدس بوجود حقيقى و

  ؟نى ارواح محتجبه بچه قيام دارند حيات ابدى قيام دارند نفس ناطقه يع
  جواب                        

  ّ جسد جوهر است و قائم بالذات است وبعضى را گمان چنين که
  روح عرض و قائم بجوهر بدن و حال آنکه نفس ناطقه جوهر است
  و جسد قائم بآن اگر عرض يعنى جسم متالشى شود جوهر روح

  و ثانيًا آنکه نفس ناطقه يعنى روح انسانى قيام حلول باين. باقى 



  جسد ندارد يعنى در اين جسد داخل نه زيرا حلول و دخول
  ّز خصائص اجسام است و نفس ناطقه مجرد از آن از اصل داخلا

  ّدر اين جسد نبوده تا بعد از خروج محتاج بمقرى باشد بلکه روح
ّبجسد تعلق داشته مثل تعلق اين سراج در آئينه چون آئينۀ صافى ّ  
  و کامل نور سراج در آن پديدار و چون آئينه غبار برداشت يا آنکه

  از اصل نفس ناطقه يعنى روح انسانى در. شکست نور مخفى ماند 
  اين جسد حلول ننموده است و باين جسد قائم نبود تا بعد از تحليل

  اين ترکيب جسد محتاج بجوهرى گردد که قائم بآن باشد بلکه
  ّشخصيت نفس ناطقه از. نفس ناطقه جوهر است و جسد قائم بآن 

  
  ١٨١ص 

   اينست ايناصل است بواسطۀ اين جسد حاصل ننمايد منتهى
ّتعينات و تشخصات نفس ناطقه در اين عالم قوت يابد و ترقى کند و ّّ ّ  

  مراتب کمال حاصل نمايد يا آنکه در اسفل درکات جهل ماند و
  . آيات ا محجوب و محروم گردد از مشاهدۀ

  
  سؤال                        

  ى بچهروح انسانى يعنى نفس ناطقه بعد از صعود از اين عالم فان
  ؟ّوسائطى ترقى يابد 
  جواب                        

ّترقى روح انسانى بعد از قطع تعلق از جسد ترابى در عالم    هىالّ
ّيا بصرف فضل و موهبت ربانى و يا بطلب مغفرت و ادعيۀ خيريۀ ّ  
  ّسائر نفوس انسانى و يا بسبب خيرات و مبرات عظيمه که بنام او

  .مجرى گردد حاصل شود 
  ح اطفالاروابقاى                    

  سؤال                        
  اطفالى که پيش از بلوغ صعود نمايند يا قبل از وعده از رحم سقوط

  ؟حال اينگونه اطفال چسانست ، کنند 
  جواب                        

ّاين اطفال در ظل فضل پروردگارند چون سيئاتى از آنان سر نزده ّ  
  اند لهذا مظاهر فضل گردند  عالم طبيعت آلوده نگرديدهو باوساخ
  .ّظات عين رحمانيت شامل آنها شود و لح



  
  زس  - ٦٧                        

  ّحيات ابديه و دخول در ملکوت           
  ملکوت باصطالحى. ّسؤال از حيات ابديه و دخول در ملکوت مينمائيد 

  
  ١٨٢ص 

  ا اين تعبير و تشبيه است نه حقيقىّظاهرى آسمان گفته ميشود ام
  ّو واقعى زيرا ملکوت موقع جسمانى نيست مقدس است از زمان

  و مکان جهان روحانى است و عالم رحمانى و مرکز سلطنت يزدانى
ّاست مجرد از جسم و جسمانيست و پاک و مقدس از اوهام عالم ّ  
  ّانسانى چه که محصوريت در مکان از خصائص اجسامست نه

  مالحظه.  و مکان و زمان محيط بر تن است نه عقل و جان ارواح
  ّنمائيد که جسم انسان در موقع صغيرى مکان دارد و تمکن در دو
  وجب زمين نمايد و احاطه بيش از اين ندارد ولى روح و عقل

  انسان در جميع ممالک و اقاليم بلکه در اين فضاى نامتناهى آسمان
  ارد و در طبقات عليا و بعدسير نمايد و احاطه بر جميع کون د

  اين از اين جهت است که روح مکان. ّبى منتهى کشفيات اجرا کند 
  ندارد بلکه المکانست و زمين و آسمان نسبت بروح يکسانست
  زيرا اکتشافات در هر دو نمايد ولى اين جسم محصور در مکان

  ّو اما حيات دو حياتست حيات جسم و حيات. و بيخبر از دون آن 
ّما حيات جسم عبارت از حيات جسمانى است اما حياتروح ا ّ  

  از روح ملکوتيست و هستى ملکوتى استفاضهروح عبارت از هستى 
  هى است و زنده شدن از نفحۀ روح القدس و حيات جسمانىال

  ّهر چند وجودى دارد ولى در نزد مقدسين روحانى عدم صرف
   نيزًمثال انسان موجود است و اين سنگ. است و موت محض 

  ّموجود اما وجود انسانى کجا و وجود اين سنگ کجا هر چند سنگ
  ّاز حيات ابديه. ّوجود دارد اما نسبت بوجود انسان معدوم است 

   از فيض روح القدس است مثل استفاضۀ گل ازمقصد استفاضه
  ّ مالحظه کنيد که اين گل اول حيات .فصل و نسيم و نفحۀ نوبهار
  ادى لکن از قدوم موسم ربيع و فيضانّداشته است اما حيات جم

  ابر بهارى و حرارت آفتاب نورانى حيات ديگر يافته است و در
  



  ١٨٣ص 
ّنهايت طراوت و لطافت و معطريست حيات اول اين گل بالنسبه ّ ّ  

  مقصد اينست که حيات ملکوت حيات روح. ه مماتست بحيات ثاني
   روحّاست و حيات ابديست و منزه از زمان و مکانست مثل

  انسان که مکان ندارد زيرا در وجود انسانى اگر فحص کنى مکان
  و موقعى مخصوص از براى روح پيدا نکنى چه که ابدًا روح مکان
ّندارد و مجرد است اما تعلق باين جسم دارد مثل تعلق اين آفتاب ّ ّ ّ  

ّباين آئينه مکانى ندارد اما بآئينه تعلق دارد    همين طور عالم ملکوت. ّ
  ّاست از هر چيزى که بچشم ديده شود و يا بحواس سائره مثلّمقدس 

  اين عقل که در انسان. ّسمع و شم و ذوق و لمس احساس گردد 
  ّاست و مسلم الوجود است آيا در کجاى انسان است اگر در وجود

  ّانسان فحص نمائى بچشم و گوش و سائر حواس چيزى نيابى و حال
ّاما تعلق بدماغ داردآنکه موجود است پس عقل مکان ندارد  ّ.   

ّملکوت هم چنين است و همچنين محبت نيز مکان ندارد اما تعلق ّ ّ  
ّبقلب دارد بهمچنين ملکوت مکان ندارد اما تعلق بانسان دارد ّ.   

ّاما داخل شدن در ملکوت بمحبة ا است بانقطاع است بتقديس ّ  
   .و تنزيه است بصدق و صفاست و استقامت و وفاست بجانفشانيست
  ّپس باين بيانات واضح گشت که انسان باقيست و حى ابديست

و ايقان دارند حياتشان لکن آنهائى که مؤمن با ّاند و محبة ا  
ّطيبه است يعنى ابديه گفته ميشود اما آن نفوسى که محتجب از حق ّ ّ ّ  

  ّهستند با وجود اينکه حيات دارند اما حياتشان ظلمانى است و
  ًمثال چشم زنده است و ناخن نيز. نين عدم است نسبت بحيات مؤم

  ّزنده است اما حيات ناخن نسبت بحيات چشم عدم است اين
ّسنگ وجود دارد و انسان نيز وجود دارد اما سنگ بالنسبه ّ  
  بوجود انسان عدم است وجود ندارد زيرا انسان چون وفات

  يافت و اين جسم متالشى و معدوم گشت مانند سنگ و خاک
  

  ١٨٤ص 
  جماد شود پس مشهود شد که وجود جمادى هر چند وجود است

  ّبهمچنين نفوس محتجبه از حق. ّولى بالنسبه بوجود انسانى عدم است 
ّهر چند در اين عالم و عالم بعد از موت وجود دارند اما بالنسبه ّ  

  .هى معدومند و مفقود البوجود قدسى ابناء ملکوت 



  
  حس  - ٦٨                      
  ءسؤال از قضا                    

  سؤال                        
  آيا امر محتوم است و اگر امر محتوم، ّهيه مذکور القضا که در کتب 
  ؟ا چه ثمر و فائده مشهود و معلوم است احتراز ر

  جواب                      
  ّقضا دو قسم است يکى محتوم است و ديگرى مشروط که معلق

  شود قضاى محتوم آنست که تغيير و تبديلى ندارد و مشروطگفته مي
   کهًمثال قضاى محتوم در اين چراغ آنست. آنست که ممکن الوقوع است 

  روغن بسوزد و تمام گردد پس خاموشى آن حتم است تغيير
  همين قسم در. و تبديل ممکن نيست چه که قضاى محتوم است 

  ّقوه زائل گردد و منتهى خلق شده که چون آن  اىّهيکل انسانى قوه
  ّشود البته متالشى گردد مثل اين روغن در اين چراغ چون بسوزد

  ّو اما قضاى مشروط. و منتهى شود چراغ يقينًا خاموش شود 
  اينست که هنوز روغن باقيست ولى باد شديد وزد و چراغ را

  خاموش کند اين قضاء مشروط است احتراز و محافظه و مالحظه
  ّاما قضاء محتوم که اتمام روغن. ن مثمر و مفيد است و احتياط از اي

  ّچراغ است تغيير و تبديل و تأخير نيابد البد از وقوع است و
  .ّچراغ البته خاموش گردد 

  
  ١٨٥ص 

  طس  - ٦٩                   
  تأثير نجوم                    

  سؤال                      
  ؟ّسانى تأثيرات معنويه هست يا نه انآيا اين نجوم آسمانيرا در نفوس 

  جواب                      
  ّبعضى از کواکب آسمانيرا بر کرۀ ارض و کائنات ارضيه تأثير جسمانى

  مالحظه نمائيد که آفتاب بعون. بيان نيست ه واضح و مشهود احتياج ب
ّو عنايت حق تربيت کرۀ ارض و جميع کائنات ارضيه مينمايد و ّ  

ّ حرارت آفتاب نبود کائنات ارضيه بکلى معدوماگر ضيا و   ّ اما .ّ
ّتأثيرات معنويه هر چند اين کواکب را تأثيرات معنويه در عالم ّ  



  انسانى بنظر عجيب آيد ولى چون در اين مسأله تدقيق نمائى
ّچندان تعجب نفرمائى و لکن مقصد اين نيست که منجمين سابق ّ  

  دند مطابق واقع بود زيرااحکامى که از حرکات نجوم استنباط نمو
  ّاحکام آن طوائف منجمين سابق ضربى از اوهام بود و موجد آن

  کاهنان مصريان و آشوريان و کلدانيان بلکه اوهام هندوستان
  ّاما مقصد. و خرافات يونان و رومان و سائر ستاره پرستان بود 

  من اينست که اين جهان نامتناهى مثل هيکل انسانيست جميع
  يگر مرتبط در نهايت اتقان متسلسل يعنى اعضا واجزا بيکد

  ارکان و اجزاء هيکل انسان چگونه با يکديگر ممتزج و متعاون
  ّو متعاضد و از يکديگر متأثر بهمچنين اجزاى اين کون نامتناهى
  مانند هيکل انسانى اعضا و اجزايش بيکديگر مرتبط و از يکديگر

  ّ نمايد جميع جسم متأثر گرددًمثال چشم مشاهده. ّ و جسمًا متأثر ًامعن
   اىباهتزاز آيد و در اين مسأله شبههسمع استماع کند جميع ارکان 

  پس از اين. ّنيست زيرا عالم وجود نيز مانند شخص حى است 
  ّارتباط که ميان اجزاء کائناتست تأثير و تأثر از لوازم آن چه

  
  ١٨٦ص 

  ّات معنويه در از براى نفوسى که انکار تأثير .جسمانى چه معنوى
  ّجسمانيات نمايند اين مثل مختصر را ذکر ميکنيم و آن اينست که
  اصوات و الحان بديعه و آهنگ و آوازهاى خوش عرضى است

  ّکه بر هوا عارض ميشود زيرا صوت عبارت از تموجات
ّهوائيه است و از تموج هوا اعصاب صماخ گوش متأثر شود استماع ّ ّ  

  ّد که تموجات هوا که عرضى ازحال مالحظه کني. حاصل گردد 
  اعراض است و هيچ شمرده شود روح انسانرا بجذب و وله آرد

   اى گريان کند خندان کند شايد بدرجهو بنهايت درجه تأثير بخشد
  آيد که بمخاطره اندازد پس مالحظه کنيد چه مناسبتى بين روح
  ّانسان و تموج هواست که اهتزاز هوا سبب شود انسانرا از حالى

   .ّالى اندازد و بکلى منقلب نمايد بلکه صبر و قرار از براى او نگذاردبح
  ّمالحظه کنيد که چقدر اين قضيه عجيب است زيرا از خواننده

  چيزى خروج نيابد و در مستمع دخول ننمايد با وجود اين تأثيرات
ّعظيمۀ روحانيه حاصل شود پس اين ارتباط عظيم کائناترا البد ّ  

  ّرات معنويه است چنانکه ذکر شد که چگونه اينّاز تأثيرات و تأث



  ًمثال چشم نظر. ّاعضا و اجزاى انسان متأثر و مؤثر در يکديگرند 
ّکند قلب متأثر شود گوش استماع کند روح متأثر شود قلب فارغ ّ  

  شود فکر گشايش يابد و از براى جميع اعضاى انسان حالت خوش
  و چون؟ ناسباتيست اين چه ارتباطى است اين چه م ،حاصل آيد 

  ّدر اعضاى جسمانى انسان که کائنى از کائنات جزئيه است اين
ّارتباط و اين تأثير و تأثرات معنويه است البته بين اين کائنات ّ ّ  

ّکليۀ نامتناهي   ه نيز ارتباط جسمانى و معنوى هر دو موجود و هر چندّ
  ىبقواعد موجوده و فنون حاضره کشف اين روابط نتوان نمود ول

ّوجود روابط در بين کائنات کليه واضح و مسلم است    خالصۀ کالم. ّّ
  ّهيهالّاينست که اين کائنات چه کلى و چه جزئى بحکمت بالغۀ 

  
  ١٨٧ص 

ّمرتبط بيکديگر است و مؤثر و متأثر از يکديگر و اگر چنين نبود ّ  
  ّدر نظام عمومى و ترتيبات کلى وجود اختالل و فتور حاصل ميشد

  ن کائنات در نهايت اتقان مرتبط بيکديگر است لهذاچون اي
ّمنتظم و مرتب و مکم   .لست اين مطلب شايان تحقيق است  ّ

  
  ع  - ٧٠                    

  مسألۀ جبر و اختيار                
  سؤال                        

  ؟ل مختار است يا مجبور بى اختيار انسان آيا در جميع اعمال خويش فاع
  جواب                        

  ّهيه است و بسيار غامض استالّاين مسأله از امهات مسائل 
  بيان اين مسألهه ان شاء ا روزى ديگر از بدايت مباشرت ناهار ب

  حال مختصر چند کلمه بيان ميگردد و آن اينست. ّمفصل پردازيم 
  ف وکه امورى که در تحت اختيار انسان است مثل عدل و انصا

ّتصرًا اعمال خيريه و افعال شريمخ، ظلم و اعتساف    اين واضح و، ه ّ
  مشهود است که ارادۀ انسان در اين اعمال مدخلى عظيم دارد و
  ّاما اموريست که انسان بر آن مجبول و مجبور است مثل خواب

   و ضرر و زيان اين امورٰو ممات و عروض امراض و انحطاط قوى
   .يست و مسؤول از آن نه زيرا مجبور بر آنستدر تحت ارادۀ انسان ن

ّاما در اعمال خيريه و افعال شريه مخير است و باختيار خويش ّ ّ ّ ّ  



  ًمثال اگر خواهد بذکر خدا مشغول گردد و اگر. ارتکاب آن نمايد 
  ّخواهد بياد غير مألوف شود ممکن است که از نار محبة ا شمعى

ّبرافروزد و ميسر است که محب  عا   لم گردد و يا مبغض بنى آدمّ
  ّشود و يا بحب دنيا پردازد و يا عادل شود و يا ظالم گردد اين

   .ّاعمال و افعال در تحت تصرف خود انسانست لهذا مسؤول از آن
  

  ١٨٨ص 
  ّاما مسألۀ ديگر در ميانست و آن اينکه بشر عجز صرف است و فقر

  ّعلو وبحت توانائى و قدرت مخصوص حضرت پروردگار است و 
ّدنو بسته بمشيت و ارادۀ جناب کبريا چنانکه در انجيل مذکور که ّ  
  خداوند مانند کوزه گر قدحى عزيز بسازد و ظرفى ذليل صنعت
  ّنمايد حال ابريق ذليل حق ندارد که اعتراض بر کوزه گر نمايد

  مقصود؟ چرا مرا جام عزيز نساختى که از دست بدست ميگردد ، که 
   است که مقامات نفوس مختلف است آنکه دراز اين عبارت اين

  ّمقام ادنى از وجود مانند جماد حق ندارد که اعتراض نمايد
  ّخداوندا مرا چرا کماالت نباتى ندادى و همچنين نباترا حق اعتراض

  نه که چرا مرا از کماالت عالم حيوان محروم ساختى و همچنين
  شکايت نمايد بلکهحيوان را سزاوار نه که از فقدان کماالت انسانى 

  ّجميع اين اشياء در رتبۀ خود کاملند و بايد تحرى کماالت در رتبۀ
  ّخويش نمايند ما دون را چنانچه گذشت حق و صالحيت مقام و

  و همچنين. ّکماالت ما فوق نه بلکه بايد در رتبۀ خويش ترقى نمايد 
  سکون و حرکت انسان موقوف بتأييد حضرت يزدان است اگر

  ّد نه بر خير مقتدر نه بر شر توانا بلکه چون مدد وجودمدد نرس
ّاز رب جود رسد توانائى بر خير و شر هر دو دارد اما اگر مدد منقطع ّ ّ  

ّگردد بکلى عاجز ماند اينست که در کتب مقدسه ذکر تأييد و ّ  
ّمثل اين مقام مثل کشتى است کشتى را محرک قوۀ. هيست التوفيق  ّ ِ َ َ  

  ّست و اگر اين قوت منقطع ابدًا حرکت نتواندّباد و قوۀ بخار ا
ّبا وجود اين سکان کشتى بهر طرف متمايل قوۀ بخار کشتى را بآن ّ  
  سمت راند اگر متمايل بشرق بشرق رود و اگر متمايل بغرب بغرب

  و همچنين. رود اين حرکت از کشتى نه بلکه از باد و بخار است 
  رحمان و لکن اختيارّجميع حرکات و سکنات انسان مستمداز مدد 

  و همچنين پادشاه شخصى را حاکم اين شهر. ّخير و شر راجع بانسان 



  
  ١٨٩ص 

ّنمود و قوۀ تصرف بخشيد و طريق عدل و ظلم بموجب قانون بنمود ّ.   
  ّحال اين حاکم اگر ظلم نمايد هر چند بقوت و نفوذ پادشاه مينمايد

  نيز بنفوذ پادشاهولى پادشاه از ظلم بيزار است و اگر عدل نمايد 
  مقصود اينست. نمايد و پادشاه از عدل راضى و خورسند است 

  ّکه اختيار خير و شر راجع بانسان و در هر صورت موقوف بمدد
  ّهى عظيم است و کل در يدالوجودى از پروردگار سلطنت 

  قدرت اسير بنده بارادۀ خود توانائى بر امرى ندارد پروردگار
   بخش جميع کائنات اين مسأله توضيح شدمقتدر و تواناست و مدد

  .ّو مشروح گشت و السالم 
  

  اع  - ٧١                         
  ّو کشفيات و رؤيا و تسخير ارواحالهام         

  سؤال                        
ّبعضى برآنند که کشفيات روحانيه دارند يعنى با ارواح مکالمه ّ  

  ؟اين چه قسم است  ،مينمايند 
  جواب                        

  ّاکتشافات روحانيه بر دو قسم است يک نوع اوهام است که مصطلح
  اقوام سائره است و نوع ديگر که مانند رؤياست و آن حقيقت
  ّدارد نظير رؤياى اشعيا و رؤياى ارميا و رؤياى يوحناست که

ّمالحظه نمائيد که قوۀ متفکرۀ انسانرا دو نو. حقيقت دارد    ّع تصورّ
ّ بتصمم گردد آن تصورّمّت يک نوع تصور صحيح است چون منضاس ّ  

  ّدر خارج تحقق يابد مانند تدابير صائبه و آراء سديده و اکتشافات
ّفنيه و اختراع صنايع جديده و نوع ديگر از تصورات آن افکار ّ ّ  

  فاسده و خياالت بيهوده است که ابدًا نتيجه و ثمرى از آن حاصل
  ت ندارد بلکه مانند امواج بحر اوهام موج ميزند ونشود و حقيق

  
  ١٩٠ص 

ّبهمچنين کشفيات روحانيه بر دو قسم. چون خوابهاى بيهوده ميگذرد  ّ  
  ّاست يک قسم رؤياى انبياست و اکتشافات روحانيۀ اصفيا و
  رؤياى انبيا خواب نيست بلکه اکتشافات روحانيست و اين



   چنين صورتى ديدم و چنينحقيقت دارد ميفرمايد که شخصى را در
  گفتم و چنان جواب داد اين رؤيا در عالم بيدارى است نه خواب
  بلکه اکتشافات روحانيست که بعنوان رؤيا ميفرمايد و قسم ديگر

ّاز کشفيات روحانيه اوهام صرف است ولى اين اوهام چنان تجسم ّ ّ  
  يلو دل. ّنمايد که بسيارى ساده دالن گمان نمايند که تحقق دارد 

  واضح بر اين اينست که از اين تسخير ارواح ابدًا نتيجه و ثمرى حاصل
  ّ بدانکه حقيقت انسانيه محيط.ّد بلکه مجرد حکايت و روايت است نشو

  نمايد ّبر حقايق اشياست و کشف حقائق و خواص و اسرار اشيا را مى
ّمثال جميع اين صنايع و بدايع و علوم و معارف را حقيقت انسانيه ً  

  ّ کرده يک وقتى جميع اين فنون و علوم و بدايع و صنايع سرکشف
  ّمکنون و مکتوم بود بعد بتدريج حقيقت انسانيه اين را کشف کرده

ّاز حيز غيب بحيز شهود آورده    پس ثابت شد که حقيقت انسانى. ّ
  محيط بر اشياست زيرا در اروپ است اکتشاف امريکا نمايد در

  د کاشف اسرار اشياست و واقفّزمين است کشفيات در آسمان کن
  ات واقعه که مطابق حقيقت استّاين کشفي. بر حقائق موجودات 

  مانند رؤياست که آن ادراک روحانى است و الهام رحمانى و
  الفت ارواح انسانى چنانکه ميگويد چنين ديدم و چنين گفتم و

  پس معلوم شد که روح را ادراکات عظيمه بدون. چنين شنيدم 
  ّ خمسه مثل چشم و گوش است و ادراکات روحانيهّوسائط حواس

ّو مکاشفات وجدانيه اتحادى مقدس از وهم و قياس و الفتى منزه ّ ّ ّ  
  ًمثال در انجيل مذکور. از زمان و مکان در ميان روحانيان هست 

  که در جبل طابور موسى و ايليا نزد مسيح آمدند و اين واضح
  

  ١٩١ص 
ّک کيفيت روحانيه است که تعبيراست که اين الفت جسمانى نبود ي ّ  

  و نوع ديگر از مکالمات و احضار ارواح و. بمالقات شده است 
  مخابرات اوهام است و محض خيالست و لکن چنين بنظر ميآيد

  عقل و فکر انسان گاهى اکتشاف حقايق نمايد. که حقيقت دارد 
  و از آن فکر و اکتشاف آثار و نتايج حاصل گردد اين فکر اساس

  د ولى بسيار امور بخاطر انسان آيد که مثل امواج بحر اوهامدار
  ّ بر آن ترتب نيابد و همچنين در عالم خواب اىاست ثمرى ندارد و نتيجه

  رؤيائى بيند که بعينه ظاهر ميشود وقتى خوابى بيند که ابدًا ثمرى



  مقصود اينست که اين حالتى که ميگوئيم مخابرات ارواح يا. ندارد 
  اح يک قسم از آن اوهام محض است و قسم ديگر کهمخاطبات ارو

ّعبارت از رؤياهاى مذکور در کتاب مقدس مثل رؤياى يوحنا ّ  
  و اشعياست و مثل مالقات مسيح با موسى و ايليا حقيقت دارد و
  آثار عجيبه در عقول و افکار حاصل گردد و انجذابات عظيمه در

  .قلوب پديد شود 
  

  بع  - ٧٢                          
  ّشفا دادن بوسائط روحانيه                

  سؤال                        
  ؟چگونه است  اين، بعضيها بوسائط روحانى يعنى بدون دوا مريضها را شفا دهند 

  جواب                        
  ايد ّتفصيل اين کيفيت از پيش بيان شد اگر درست ملتفت نشده

   بدانکه معالجه و شفا بدون.تفت شويد تکرار کنيم که درست مل
ّدوا بر چهار قسم است دو قسم را سبب مادياتست و دو قسم ديگر را ّ  

ّاما دو قسم مادى يکى اينست که بين بشر خواه. ّسبب روحانيات  ّ  
  

  ١٩٢ص 
ّصحت خواه مرض فى الحقيقه هر دو سرايت دارد اما سرايت ّ  

  هايت خفيف وّمرض شديد و سريع است ولى سرايت صحت بن
ّاگر دو جسم تماس بهم کند البد بر اين است که اجزاء ميکروب از ّ  
  يکى بديگرى انتقال کند و همينطور که مرض از جسدى بجسد
  ّديگر انتقال و سرايت سريع و شديد مينمايد شايد صحت شديدۀ
   مقصد .شخص صحيح نيز سبب تخفيف مرض بسيار خفيف مريض گردد

ّشديد و سريع التأثير است اما سرايتاينست که سرايت مرض  ّ  
  ّ و قليل التأثير لهذا در مرضهاى خيلى خفيف جزئىىءّصحت بسيار بط

  ّتأثير دارد يعنى قوت شديدۀ اين جسم صحيح بر ضعف قليل جسم
  ّ اما قسم ديگر.ّو صحت حاصل شود اين يک قسم است عليل غلبه کند 

ّقوۀ مغناطيس است ميشود که قوۀ مغناطيس    از جسمى تأثير درّ
  جسم ديگر کند و سبب شفا بشود و اين هم تأثيرش خفيف است

  لهذا ميشود که شخصى دستى روى سر کسى بگذارد و يا آنکه روى
   حاصل نمايد چرا که تأثير اىدل مريضى شايد شخص مريض فائده



  ّمغناطيس و تأثرات نفسانى مريض سبب شود و مرض زائل گردد
  ّاما دو قسم ديگر که.  ضعيف و خفيف است اين تأثير نيز بسيار

  ّروحانيست يعنى واسطۀ شفا قوۀ روحانيست اينست که شخص صحيحى
ّشخص مريضى را بتمامه توجه کند و شخص مريض هم در نهايت قوه ّ  

ّدر انتظار شفا باشد که از قوۀ روحانيۀ اين شخص صحيح از براى ّ  
ّمن صحت حاصل خواهد شد و اعتقاد تام دا   شته باشد بقسمى کهّ

  ّ شخص مريض قلبًا يک ارتباط تامميانۀ آن شخص صحيح و 
  ّپيدا گردد و آن شخص صحيح تمام همت را در شفاى مريض بگمارد

  ّشخص مريض نيز يقين بحصول شفا داشته باشد از تأثير و تأثرات
  ّنفسانى در عصب هيجانى حاصل شود و آن تأثر و هيجان عصب

َ مثلش اين است که شخص مريضى را .ا يابدسبب گردد و مريض شف َ  
  

  ١٩٣ص 
  ًچيزى نهايت آمال و آرزو باشد بغتة بشارت حصول آنرا باو

  بدهيد شايد در عصبش هيجانى حاصل شود و از آن هيجان مرض
ًبکلى رفع گردد و همچنين چون امر پر وحشتى فجأة رخ دهد شايد ّ  

  رًا مرضدر عصب شخص صحيح هيجان حاصل گردد و از آن فو
  ّ مادى نبوده زيرا چيزى نخوردهشىءحاصل شود و سبب آن مرض 

  ّچيزى باو نرسيده بلکه مجرد هيجان عصب مورث آن مرض شده
  ًحال بهمين قسم از حصول منتهاى آرزو بغتة چنان سرور پيدا

  ّکند که هيجان در عصب پيدا شود و از آن هيجان صحت حاصل
   در ميان شخص طبيب روحانىّخالصه از ارتباط تام کامل. گردد 

ّو شخص مريض بقسمى که آن شخص طبيب توجه تام    نمايد و شخصّ
  ّمريض نيز جميع توجه خويشرا حصر در شخص طبيب روحانى کند
  ّو منتظر حصول صحت گردد همين ارتباط سبب هيجان عصب شود

  ّاما اينها همه بيک درجه تأثير. ّو از هيجان عصب صحت پيدا گردد 
  ً دائمًا مثال اگر کسى بمرض بسيار شديد مبتلى گردد و يادارد نه

  زخمى بردارد باين وسائط نه مرض زائل گردد و نه زخم مرهم
  يابد و التيام جويد يعنى اين وسايط در مرضهاى شديد حکمى

  ه خيلى وقتها مرض راّندارد مگر بنيه معاونت کند چرا بنيۀ قوي
  ّم چهارم آنست که بقوۀ روحّ اما قس.ّدفع کند اين قسم سيم بود 

  ّالقدس شفا حاصل گردد و آن نه مشروط بتماس است و نه



  ّمشروط بنظر حتى و نه مشروط بحضور بهيچ شرطى مشروط نيست
  ّ خواه تماس جسمين حاصلخواه مرض ضعيف باشد و خواه قوى

  گردد خواه نگردد خواه در بين مريض و طبيب ارتباط حاصل
  .القدس است  ّيض حاضر باشد خواه غائب آن بقوۀ روحشود خواه نشود خواه مر

  
  ١٩٤ص 

  جع  - ٧٣                         
  ّيهّمعالجه بوسائط ماد                

ّدر مسألۀ طب و عالج روحانى ذکر شد که بقواى معنويه معالجۀ ّ  
  ّ طب هنوز در .ّامراض ميشود حال از معالجۀ ماديه صحبت داريم

ّوليت است بحد بلوغ نرسيده و چون بحد بلوغ برسددرجۀ طف ّ ّ  
  ّمعالجه باشيائى شود که مشام و مذاق انسان کره از آن ندارد يعنى
ّباغذيه و بفواکه و بنباتاتى که لطيف المذاق و طيبة الرائحه هستند ّ.   

  زيرا مدخل امراض يعنى سبب دخول امراض در جسم انسان
ّيا مواد جسمانيه است و يا تأث ّ ّاما مواد جسمانيه که. ر و هيجان عصبى ّ ّ ّ  

  ّسبب اصلى امراض است اينست که جسم انسان مرکب است از
  ّعناصر متعدده ولى بميزان اعتدال مخصوصى تا آن اعتدال باقيست

  ّانسان مصون از امراض است و چون در موازنۀ اصليه که مدار
  راضّاعتدال مزاج است خللى عارض شود مزاج مختل ميشود ام

ّمثال در يک جزئى از اجزاء مرکبۀ جسم انسان تناقص. مستولى گردد  ً  
  حاصل شود و جزء ديگر تزايد جويد ميزان اعتدال بهم خورد پس
  ًمرض عارض شود مثال يک جزء بايد که هزار درهم باشد يک
  جزء ديگر بايد که پنج درهم باشد تا اعتدال حاصل شود آن جزء

  تصد درهم شود و جزء پنج درهمى تزايدّهزار درهمى تنزل کند هف
  پيدا کند تا آنکه ميزان اعتدال بر هم خورد پس مرض عارض
  شود و چون بواسطۀ ادويه و معالجات اعتدال پيدا کند مرض

ّمندفع شود مثال جزء شکرى تزايد نمايد صحت مختل شود و چون ّ ً  
  از غذاهاى شيرين و نشوى حکيم منع کند جزء شکرى تناقص پيدا

  حال تعديل اين. کند اعتدال حاصل شود مرض مندفع گردد 
  اجزا که در جسم انسانست بدو اسباب حاصل شود يا بسبب

  
  ١٩٥ص 



  ادويه يا بسبب اغذيه و چون مزاج اعتدال پيدا کرد مرض مندفع
  ّشود زيرا جميع عناصر مرکبه که در انسانست در نباتات نيز موجود

   اى جسم انسان تناقص يابد اطعمهبۀّلهذا چون جزئى از اجزاء مرک
  تناول کند که در آن آن جزء ناقص زياد باشد پس اعتدال پيدا
  کند و شفا حاصل شود مادام که مقصد تعديل اجزاست اين

  امراض که بر انسان عارض ميشود اکثرش. بدوا ممکن و بغذا ممکن 
  ّبر حيوان نيز عارض شود اما حيوان بدوا معالجه نکند طبيب

ّن در کوه و بيابان قوۀ ذائقه و قوۀ شامه است اين نباتاتى کهحيوا ّ ّ  
  در بيابان روئيده حيوان مريض استشمام کند هر يک در مذاقش و

  اش شيرين و خوشبوى آيد آنرا خورد و شفا يابد و ّدر شامه
  ًسبب شفايش اينست مثال چون جزء شکرى در مزاجش تناقص

  هذا نبات شيرين طعم تناوليافته اشتها بشيرينى پيدا نمايد ل
  نمايد زيرا طبيعت آنرا سوق کند و داللت نمايد از بويش و

  از چشيدنش خوشش آيد آنرا خورد جزء شکرى تزايد پيدا کند
  مه و اغذيهطع پس معلوم شد که ميشود با .ّو صحت حاصل شود

ٓو فواکه معالجه کرد ولى چون طب الى االن ناقص   ّ  
  ّاند و چون طب بدرجۀ ردهاست لهذا درست پى نب    
  ه و اغذيه و فواکه و نباتاتمعکمال رسد باط     
ّطيبة الرائحه و مياه مختلفۀ بارده و حاره و      ّ ّ  

  درجاتش معالجه خواهد شد اين بيان        
   ا وقتاءمختصر است ان ش          

  ّديگر بمناسبتى مفصل             
  واهدبيان خ                  

  .گشت                      
  

  ١٩٦ص 
  

  ١٩٧ص 
  قسم پنجم                        
  مقاالت                         

  در                           
  مواضيع مختلفه                     



  ر سر ناهاربگفتگو                    
  

  ١٩٨ص 
  دع  - ٧٤                          

  ّدر بيان آنکه در وجود شر نيست            
  بدانکه کائنات بر دو قسم. بيان حقيقت اين مسأله بسيار مشکل است 

   محسوس و معقول يعنى يک قسم از کائنات ،است جسمانى و روحانى
   .محسوس هستند و قسم ديگر محسوس نيستند بلکه معقول هستند

  ک شود مثل اين کائنات خمسۀ ظاهره ادراّمحسوس آنست که بحواس
  خارجه که چشم مى بيند اين را محسوس گفته ميشود و معقول آنست
  ًکه وجود خارج ندارد عقل آنرا ادراک ميکند مثال خود عقل معقول
  است وجود خارجى ندارد و جميع اخالق و صفات انسانى وجود

   .ّعقلى دارند نه حسى يعنى صفات حقيقتى است معقول نه محسوس
  ائق معقوله مثل صفات و کماالت ممدوحۀ انسان جميعبارى حق

  ّخير محض است و وجود است و شر عدم آنهاست مثل جهل
  عدم علمست ضاللت عدم هدايت است نسيان عدم ذکر است
  بالهت عدم درايت است اينها اعدام است نه اينست که وجود

ّو اما حقائق محسوسه آن نيز خير محض است و شر اعدام. دارند  ّ  
  است يعنى کورى عدم بصر است کرى عدم سمع است فقر عدم

ّغناست مرض عدم صحت است موت عدم حياتست ضعف عدم قوت ّ  
  ّ بخاطر ميآيد و آن اينکه عقرب و مار را سم است اىو لکن شبهه. است 

  ّبلى عقرب شر. ّاين خير است يا شر است و اين امر وجوديست 
ّاست اما بالنسبه بما مار شر است  ّ ّاما بالنسبه بما اما بالنسبه بخودشّ ّ ّ ّ  

ّشر نيست بلکه آن سم سالح اوست که بآن نيش محافظۀ خويش ّ  
ّاما چون عنصر آن سم با عنصر ما مطابق نمى آيد يعنى. مينمايد  ّ  

ّدر ما بين عناصر ما و عنصر او ضديت است لهذا شر است و ّ ّ  
ّبالنسبه بهم شرند ولى فى الحقيقه خيرند     کالم آنکه يمکنخالصۀ. ّ

  
  ١٩٩ص  
ّديگر شر است اما در حد ذاتش شر نيستىء ّ بالنسبه بشئىيشيک  ّ ّّ .   

  ّپس ثابت شد که در وجود شر نيست آنچه خدا خلق کرده خير
  ًمثال اين موت عدم حياتست. ّخلق کرده اين شر راجع باعدام است 



  امداد حيات که بانسان نرسد موتست ظلمت عدم نوراست وقتى
  که نور نيست ظلمت است نور امر وجوديست لکن ظلمت امر
  ّوجودى نيست بلکه عدميست غنا امر وجودى است اما فقر امر
  عدميست پس معلوم شد که جميع شرور راجع باعدام است خير

   .ّامر وجودى است شر امر عدمى 
  

  هع  - ٧٥                        
  عذاب بر دو قسم است                

  ً مثال .دانکه عذاب بر دو قسم است عذاب لطيف و عذاب غليظب
  نفس جهل عذاب است ولى عذاب لطيف است و نفس غفلت

  ّاز حق عذاب است نفس کذب عذاب است ظلم عذابست خيانت
  عذابست جميع نقايص عذاب است نهايتش اينست که عذاب
   ازّلطيف است البته انسانى که شعور داشته باشد نزد او قتل بهتر

  و نوع ديگر از. خطاست و لسان بريده بهتر از کذب و افتراست 
  عذاب عذاب غليظ است که مجازات است حبس است ضرب است

ّ اما در نزد اهل ا احتجاب از حق اعظم از .طرد است نفى است ّ  
  .جميع اين عذابهاست 

  
  وع  - ٧٦                        

  ّحمت حقدر ذکر عدل و ر                
ّبدانکه عدل اعطاى کل ذى حق حقه است    ًمثال شخصى اجير که از. ّّ

  صبح تا شام کار کرده عدل اقتضاى آن کند که اجرت او داده
  

  ٢٠٠ص 
  شود فضل آنست که کارى نکرده است و زحمتى نکشيده است

  ًولى مورد عنايت شده است مثال شما شخصى فقير را بدون آنکه زحمتى
  دقه دهيد و حال آنکه او بجهت شما کارى نکردهّکشد عطيه و ص

  ًمثال حضرت مسيح. است که استحقاقى داشته باشد اين فضل است 
  ّو اما مسألۀ. ّدر حق قاتالنش طلب مغفرت کرد اينرا فضل گويند 

  بعضيها برآنند که. حسن و قبح اشيا معقول است يا مشروع است 
  نست که جميع احکامآنانرا اعتقاد چنا، مشروع است مثل يهود 

  ًمثال ميگويند که از جمله. ّتورات تعبديست مشروع است نه معقول 



ِاحکام تورات اينست که جمع گوشت با روغن جايز نه زيرا طرف َ  
ِاست و در لسان عبرانى طرف ناپاک و کشر پاک است اين امر را ِ َ  

  ّهيون برآنند که حسن و قبحالّاما . گويند مشروع است نه معقول 
  ّ عليه ممنوعيت قتل و سرقت وٌبناء. شيا معقول است و مشروع ا

  خيانت و کذب و نفاق و ظلم معقولست هر عقلى اينرا ادراک ميکند
  ّکه قتل سرقت خيانت کذب نفاق ظلم کل قبيح و مذموم است
  زيرا اگر يک خارى بانسانى روا دارى فرياد کند و ناله و فغان

  ًتل عقال قبيح و مذموم است ونمايد پس معلوم است که ميفهمد ق
  ّچون ارتکاب نمايد مؤاخذ است خواه صيت نبوت باو برسد خواه

  ّنرسد چونکه عقل مذموميتش را ادراک کند اين نفوس چون
ّاما اوامر نبوت اگر. ّارتکاب اين اعمال قبيحه کنند البد مؤاخذند  ّ  

ًهيه حرکت نکنند مثال مسيح البجائى نرسد و مطابق تعليمات    فرمودهّ
  که جفا را بوفا مقابلى نمايند اين امر اگر بآن شخص نرسيده اگر بمقتضاى

ّطبيعت حرکت کند يعنى اگر کسى باو اذيت نموده او نيز اذيت ّ  
  هى باو ابالغ نشده هر چند آنالکند دينًا معذور است زيرا امر 

  استحقاق عنايت و الطاف نيز ندارد لکن خدا بفضل معامله ميکند
  ًيفرمايد زيرا انتقام عقال نيز مذموم است چه که از انتقامو عفو م

  
  ٢٠١ص 

  ًمثال اگر کسى بشخصى ضربتى زند . نشود از براى منتقم ثمرى حاصل 
  شخص مضروب اگر بانتقام برخيزد و او نيز شخص ضاربرا ضربتى
  زند چه فائده از براى او حاصل آيا زخمش مرهم يابد و دردش

  ّ و فى الحقيقه هر دو عمل يکيست اذيت استدرمان پذيرد استغفر ا
ّولى تفاوتش تقدم و تأخر است لهذا شخص مضروب اگر عفو نمايد ّ  

ّاما هيأت اجتماعيه آن شخص. بلکه بالعکس معامله کند ممدوح است  ّ  
  ضاربرا قصاص نمايند نه انتقام کشند و اين قصاص بجهت آنست

  ّ تعدى شود تا ديگرانکه ردع و دفع حاصل گردد و مقاومت ظلم و
  ّدست تطاول نگشايند ولى شخص مضروب البته اگر عفو و سماح

    نمايد بلکه نهايت عنايت را مبذول دارد محبوب است
  

  زع  - ٧٧                         
  ؟ّمجرم مستحق عقوبت است يا عفو             



  سؤال                        
  ؟ت و يا عفو و اغماض نظر عقوبت اسّآيا مجرم مستحق 
  جواب                        

  ّعقوبات جزائيه بر دو قسم است يک قسم انتقام است يک قسم
ّاما بشر حق انتقام ندارد ولى هيأت اجتماعيه حق. قصاص است  ّ ّ ّ  

  قصاص را از مجرم دارند و اين قصاص بجهت ردع و منع است
  و اين قصاص مدافعۀ از. تا شخص ديگر متجاسر بر آن جرم نشود 

  ّحقوق بشر است نه انتقام زيرا انتقام تشفى صدر است که از مقابله
  با. ّبالمثل حاصل گردد و اين جائز نه زيرا بشر حق انتقام ندارد 

  ّوجود اين اگر مجرمين بکلى معاف باشند نظم عالم بهم خورد لهذا
  مظلومّيأت اجتماعيه است ولى شخص ّقصاص از لوازم ضروريۀ ه

ّمتعدى عليه حق انتقام ندارد بلکه عفو و سماح الزم و اين سزاوار ّ  
   

  ٢٠٢ص 
ّاما هيأت اجتماعيه بايد ظالم و قاتل و ضارب را. عالم انسان است  ّ  

  قصاص نمايند تا ردع و منع حاصل گردد که ديگران متجاسر بجرم
  ولى اصل اينست که بايد نفوس را چنان تربيت نمود که. نشوند 

  رم واقع نگردد زيرا ميتوان جمعى را چنان تربيت نمود که از ارتکابج
  جرائم چنان اجتناب و استيحاش نمايند که در نزد ايشان نفس

  جرم اعظم عقوبت و نهايت عذاب و قصاص باشد لهذا جرمى واقع
  و بايد چيزى بگوئيم که اجرايش در. نگردد تا قصاص جارى شود 

ّتصورات و تخيالت عاليه هست اماعالم امکان ممکن است بسيار  ّ ّ  
  جراليه بايد چيزى بگوئيم که ممکن االقابل اجرا نيست بناء ع

ّمثال اگر نفسى بنفسى ظلمى کند ستمى کند تعدى کند و آن. باشد  ً  
  شخص مقابله بالمثل نمايد اين انتقام است و اين مذموم است زيرا

  ر زيد را بکشدّزيد اگر پسر عمرو را بکشد عمرو حق ندارد که پس
  اگر بکند انتقام است اين بسيار مذموم است بلکه بايد بالعکس
  اين. ّمقابله کند عفو کند بلکه اگر ممکن شود اعانتى بمتعدى نمايد 
  نوع سزاوار انسانست بجهت اينکه از براى او از انتقام چه ثمرى
  حاصل هر دو عمل يکيست اگر مذموم است هر دو مذموم است

ّ که اين مقدم بود و آن مؤخر نهايت اينست ّاما هيأت اجتماعيه. ّ ّ  
ّحق محافظه و حق مدافعه دارد زيرا هيأت اجتماعيه بغضى ندارد ّ ّ  



ّعداوتى بقاتل ندارد اما مجرد بجهت حفظ ديگران قاتل را حبس ّ  
  کند يا قصاص نمايد که ديگران محفوظ مانند نه مقصد انتقام از

  ّاص هيأت اجتماعيه محفوظاوست مقصود قصاص است که بآن قص
ّماند و اال اگر وارث مقتول عفو کند و هيأت اجتماعيه عفو نمايد ّ  
ّو از دو جهت بالعکس معامله شود نفوس ستمکار متصل تعدى ّ  
  کنند و در هر آنى قتلى واقع گردد بلکه نفوس درنده مانند گرگ

ّهى را محو نمايند هيأت اجتماعيه نيت بد در قصاص ندالاغنام    اردّ
  

  ٢٠٣ص 
  ّغرضى ندارد تشفى صدر نخواهد بلکه مقصدش از قصاص محافظۀ

  پس اينکه حضرت. ديگرانست که ديگرى مرتکب اين امر قبيح نشود 
  مسيح ميفرمايد که اگر کسى طرف راست تو را بزند طرف چپت را
  بياور اين مقصد تربيت ناس بود نه مقصد اينست که اگر چنانچه

  ّتد و بخواهد جميع آن گلۀ گوسفند را بدرد آنّگرگى ميان گله بيف
  گرگ را اعانت کنيد بلکه اگر حضرت مسيح ميديدند که گرگى داخل
ّگله شده است و جميع گله را محو خواهد نمود البد آن گرگرا منع ّ ّ  

  ّهمچنانکه عفو از صفت رحمانيت است عدل نيز از صفت. ميفرمودند 
  دل قائم نه عفو و بقاى بشرّربوبيت است خيمۀ وجود بر ستون ع

ٓمثال االن در عموم ممالک عالم قانون عفو. بر عدل است نه عفو  ً  
  مجرى شود در اندک زمانى جهان بر هم خورد و بنيان حيات انسانى

  تيالى مشهور را اگر حکومت اروپ مقاومت نميکرد بشرآًبرافتد مثال 
  ه قصاصى بعضى از بشر گرگ خونخوارند اگر ببينند ک .نميگذاشت

  ّدر ميدان نيست از بابت محض سرور و فرح و تسلى خاطر خود
  ّيکى از ستمکاران ايران محض خنديدن معلم. انسانرا قتل نمايند 

ّمتوکل عباسى مشهور در مجلس خود. خويشرا بشوخى و مزاح بکشت  ّ  
  وزرا و وکال و امنا را حاضر مينمود و يک جعبه عقرب در مجلس رها

  ميکرد که کسى حرکت ننمايد و چون عقاربميکردند و حکم 
  ّبارى قوام هيأت اجتماعيه. وزرا را ميگزيدند قهقهه ميزد و ميخنديد 

  بعدل است نه عفو پس حضرت مسيح را مقصد از عفو و سماح نه
  اينست که اگر ملل سائره بر شما هجوم کنند خانمان شما را بسوزانند

  ّد تعدى نمايند و هتکاموالرا غارت کنند بر اهل و عيال و اوال
  ر ستمکار تسليم شويد تا هر ظلمکناموس کنند شما در مقابل آن لش



  ّو تعدى مجرى دارند بلکه مراد حضرت مسيح معاملۀ خصوصى در
ّميان دو شخص است که اگر شخصى بديگرى تعدى نمايد متعدى ّ  

  
  ٢٠٤ص 

ّعليه بايد عفو نمايد اما هيأت اجتماعيه بايد محافظۀ حقو   ّق بشريهّ
ّ مثال اگر کسى بر نفس من تعدى کند و ظلم و جفا روا دارد .نمايد ً  

  ّو زخم بر جگرگاه زند ابدًا تعرض ننمايم بلکه عفو نمايم ولى اگر کسى
ّبخواهد باين سيد منشادى تعدى کند البته ردع و منع نمايم هر چند ّّ  
ّدر حق ظالم عدم تعرض بظاهر رحمت است لکن در حق جناب ّ ّ  

ّمثال اگر االن شخص عربى متوحش وارد اين. نشادى ظلم است م ٓ ً  
ّمحل شود و با سيف مسلول بخواهد تو را تعرض کند و زخم زند و ّ  
  ّقتل نمايد البته منع نمايم و اگر تو را تسليم او نمايم اين ظلم است

ّنه عدل اما بشخص من اگر اذيت نمايد عفوش کنم ّ يک چيز ديگر   
  ّينست که هيأت اجتماعيه شب و روز بترتيبباقى ماند و آن ا

   ، و تدارک آالت و ادوات قصاص پردازندؤقوانين مجازات و تهي
ُ تدارک نمايند و محل نفى و سرگّزندان مهيا کنند و کند و زنجير   ونّ

  ّو زجر و مشقت گوناگون ترتيب دهند تا باين وسائط اصحاب
  سبب تضييع اخالقجرم را تربيت نمايند و حال آنکه اين وسائط 

  ّگردد و تبديل احوال بلکه هيأت اجتماعيه بايد شب و روز بکوشد
ّو منتهاى همت را بگمارد که نفوس تربيت شوند و روز بروز ترقى ّ  
  ّکنند و در علوم و معارف توسع يابند و کسب فضائل نمايند و
  تحصيل آداب کنند و از درندگى اجتناب نمايند تا جرم واقع

  ّبالعکس هيأت اجتماعيه هميشه در فکر آنند که قوانينحال . نشود 
  ّو اسباب قصاص مهيا سازند آالت قتل. مجازات را محکم نمايند 

  ّو جرح و محل حبس و نفى تدارک کنند و منتظر وقوع جرم شوند
  ّ اما اگر در تربيت عموم کوشند تا روز  تأثير نمايدوءاين بسيار س

  دراکات تزايد نمايد احساساتبروز معارف و علوم زياد شود ا
  ّترقى کند اخالق تعديل شود عادات تحسين گردد خالصه در
  و اين. ّجميع مراتب کماالت ترقى حاصل گردد وقوع جرم کم شود 

  
  ٢٠٥ص 

  ّتجربه شده است که بين اقوام متمدنه جرم قليل الوقوع است يعنى



  ّهيهالّه مدنيت ّمدنيت صحيح. اند  ّآنهائى که مدنيت صحيحه تحصيل کرده
  اند ّاست مثل مدنيت نفوسى که جامع کماالت جسمانى و روحانى بوده

  و چون سبب حصول و وقوع اجرام جهل است هر قدر علم
ّو فضيلت ترقى نمايد اجرام قلت حاصل کند    در برابرۀ افريقا .ّ

  مالحظه کنيد که چقدر قتل واقع شود بقسمى که يکديگر را هالک
  چنين)سويس ( ن يکديگر را خورند چرا در اسويچره نموده گوشت و خو

  ّوقوعات وحشيه واقع نميشود سبب واضح است که تربيت است
  ّپس هيأت اجتماعيه بايد در فکر اين باشد که جرم. فضيلت است 

  واقع نشود نه در فکر اين باشد که اجرام را بايد مجازات شديده
  .نمود و قصاص صارم مجرى داشت 

  
  ٦٢ ص

  عح  - ٧٨                               
  مسئلۀ اعتصاب                          

   در اين مسئله مشکالت عظيمه حاصل شده.از مسئلۀ اعتصاب سؤال نموديد 
  ت طمع و حرصّو ميشود و مورث اين مشکالت دو چيز است يکى شد

  ها فعله و طمع و سرکشى عمله و ّها و ديگرى غلو اصحاب معامل و کارخانه
  ّ اما سبب اصلى اين مشکالت قوانين.پس بايد چارۀ هر دو را کرد 

  ت حاضره است زيرا نتيجۀ اين قوانين اين که نفوسى معدودّطبيعى مدني
  بيش از لزوم ثروت بى پايان يابند و اکثرى برهنه و عريان و بى سر

  ت و انصاف و عين اعتسافّو سامان مانند و اين مخالف عدالت و مرو
  . بنوع بشر است ّو مباين رضاى حضرت رحمن و اين تفاوت مختص

  ا در سائر کائنات يعنى جميع حيوان تقريبًا يک نوع عدالت و مساواتّام
  ًموجود مثال در بين گلۀ اغنام و دستۀ آهو در بيابان مساواتست

  و همچنين در بين مرغان چمن در دشت و کوهسار و بوستان هر نوعى
  ن تقريبًا يک قسم مساواتى حاصل چندان در معيشتاز انواع حيوا

  تفاوت از يکديگر ندارند لهذا در نهايت راحتند و بسعادت زندگانى
  

    ٧٢ ص
   .نمايند بخالف بنى نوع انسان که نهايت اعتساف و عدم انصاف در ميان

  مالحظه ميکنى که فردى از افراد انسان گنجى اندوخته و اقليمى را
  نموده ثروت بى پايان يافته و منافع و واردات بمثابۀمستعمرۀ خويش 



  ا ساخته ولى صد هزار نفر از بيچارگان ديگر ضعيفّسيل روان مهي
  و ناتوان و محتاج يک لقمۀ نان مساوات و مواساتى در ميان نيست لهذا

   و راحت نوع بشرّسايش و سعادت عمومى مختلآمالحظه ميکنى که 
  ت و تجارتّغفيرى بى ثمر زيرا ثروت و عز ّبقسمى مسلوب که حيات جم

  ت و زحمتّ بنفوسى معدود و سائرين در زير بار گران مشقّو صنايع مختص
   پس بايد نظام.سايش محروم آنامحدود و از فوائد و منافع و راحت و 

  ل ثروت مفرط نفوس معدود گردد و باعثّو قانونى ترتيب داد که معد
  ء جمهور شود تا اندکى اعتدال حاصل احتياج هزار مليون از فقراّسد

  تّ در ثروت و عزّ نيز ممکن نه چه که مساوات تامّولى مساوات تام. شود 
  و تجارت و فالحت و صناعت سبب اختالل و پريشانى و اغتشاش معيشت

  ى انتظام امور جمهور بر هم خورد زيراّو ناکامى عمومى شود و بکل
  نست که اعتدالآپس بهتر در مساوات غير مشروع نيز محذور واقع 

  بميان آيد و اعتدال اينست که قوانين و نظاماتى وضع شود که مانع
  ۀ جمهورّثروت مفرط بى لزوم بعضى نفوس شود و دافع احتياج ضروري

  ها هر روز کنزى بدست ً مثال اصحاب فبريک صاحب کارخانه.گردد 
  گيرنده اجرت نّرند ولى بيچارگان عمله بقدر کفايت معيشت يوميآ

   پس يا بايد.ه انسان منصف قبول ننمايد ّاين نهايت اعتساف است البت
  ه از صاحب فبريکّنظامات و قوانينى گذاشت که گروه عمله اجرت يومي

  بگيرند و شرکتى در ربع و يا خمس منافع باقتضاى وسع فبريک داشته
  باشند و يا در منافع و فوائد گروه عمله با صاحب فبريک بنوع معتدلى

  س المال و اداره از صاحب فبريک و شغل و عملأمشترک کردند يعنى ر
  ه گيرندّ و يا آنکه عمله بقدر معيشت معتدله اجرت يومي.از گروه فعله 

  
  ٨٢ ص

   استفاده ازّو چون سقط يا عاجز يا ناتوان گردند بقدر کفايت حق
  صرفجرت باندازه ئى باشد که عمله باواردات فبريقه داشته باشند و يا 

  مقدارى از اجرت قناعت نمايند و اندکى از براى روز عجز و ناتوانى
  چون کار بر اين منوال باشد نه صاحب فبريق هر روز. اندوخته کنند 

  زيرا( کنزى اندوخته نمايد که بهيچوجه از براى او مثمر ثمر نيست 
  ثروت اگر بى نهايت شود شخص صاحب ثروت در زير حمل ثقيل افتد

   زحمت و محنت افتد و ادارۀ دائرۀ ثروت مفرطه بسيار مشکلو در غايت
  و نه عمله و فعله از نهايت) شود و قواى طبيعى انسان مضمحل گردد 



  ت احتياج مبتال گردندّت از پا افتند و در نهايت عمر بشدّتعب و مشق
  م گرديد که اختصاص ثروت مفرطه بنفوس معدودهّپس معلوم و مسل

  ّ نيز مخلّ و همچنين مساوات تام.لم و اعتساف است با احتياج جمهور ظ
   پس در اينصورت.سايش نوع انسانى آزندگانى و راحت و انتظام و 

  اعتدال از همه بهتر و آن اينست که اهل ثروت بايد در اکتساب منافع
  اعتدال را مالحظه نمايند و مراعات فقرا و اهل احتياج را منظور دارند

  ر گردد و از منافعّ فعله را اجرتى يومى معلوم و مقرو آن اينست که عمله و
   مختصر اينست در حقوق مشترکۀ. يابند  اىۀ فبريق نيز نصيب و بهرهّعمومي

  ما بين صاحبان فبريق و عموم عمله و فعله بايد قانونى گذاشته شود که
  سبب منافع معتدلۀ صاحب فبريک گردد و اسباب معيشت الزمۀ فعله

  قبال ايشان شود که اگر عمله عاجز و سقط و يا خود پيرو تأمين است
  ت فقرّو ناتوان گردند و يا فوت نمودند و اطفال صغير گذاشتند از شد

   معيشت از واردات نفس فبريقّمضمحل نگردند بلکه اندک حق
  د ننمايند و بيش از استحقاقّ و تمرّ و همچنين بايد عمله غلو.داشته باشند 

  نمايند و اطاعت و انقياد کنند و اجرت فاحش نخواهندنطلبند و اعتصاب ن
  قّ محقت رسمًاّانيّبلکه حقوق معتدلۀ مشترکۀ طرفين بقانون عدل و حق

  ۀّم شود و هر طرف تجاوز نمايند بعد المحاکمه محکوم گردند و قوّو مسل
  

  ٩٢ ص
  نافذه جزاى قطعى مجرى دارند تا امور انتظام يابد و مشکالت بر طرف

  د و مداخلۀ قضا و حکومت در مشکالت حاصلۀ بين اصحاب فبريقگرد
  ى بين عمله و صاحبانّو عمله مداخلۀ مشروعه است مانند معاملۀ عاد

  ت و دخلى بعموم ندارد و حکومت راّکار جزئى نيست که خصوصي
   مداخله نيست زيرا مسئلۀ فبريق و عمله هر چند مسئلۀ خصوصىّحق

  ت عمومى حاصل گرددّالت حاصله در ما بين مضربنظر آيد ولى از مشک
   مرتبطّت کلّزيرا امور تجارت و صنعت و فالحت بلکه اشغال عمومى مل

  ت بعموم رسدّ اگر در يکى فتورى حاصل شود مضر.بيکديگر است 
  ت عمومىّلهذا مشکالت حاصلۀ بين عمله و صاحبان فبريق سبب مضر

   چون اختالف ما بين دو مداخله دارد وّگردد و قضا و حکومت حق
  نآنفس در حقوق جزئى واقع شود ثالثى بايد که دعوا را فصل نمايد و 

   پس مسئلۀ اعتصاب که سبب اختالل مملکت و گاهى.حکومتست 
  ت اعتساف عمله و يا کثرت طمع صاحبان فبريق استّمنبعث از شد



   بنى سبحان ا انسان چون نفوسى را از؟چگونه ميشود که مهمل ماند 
  نوع خويش گرسنه و برهنه و بى سر و سامان بيند چگونه در قصر عالى
  خود راحت و آسايش کند و کسانيرا در نهايت احتياج بيند با وجود

   اينست که شرائع؟اين چگونه از ثروت خود ممنون و خوشنود گردد 
  ر که اهل ثروت محض اعاشۀ فقرا و دستگيرى ضعفاّن و مقرّه مقنّالهي

  ساس شريعتاى مبلغى از مال خويش را بايد انفاق نمايند و اين از هر سال
   و چون در اين خصوص بحسب ظاهر.ه است و بر جميع فرض عين استّالهي
  انسان از طرف حکومت مجبور نيست و محکوم نه بلکه    
  بصرافت طبع و طيب خاطر در نهايت روح و ريحان انفاق     
  بوب و مرغوب و شيرين استبر فقرا مينمايد بسيار مح     

  لواحاو مقصود از اعمال مبروره که در کتب و       
  المّالهى مذکور اينست والس                 

  
  ص 

  طع  - ٧٩                         
   که موجودات عبارت از اوهام است ّطائفۀ سوفسطائيه برآنند

   اوهامات استّطائفۀ سوفسطائيه برآنند که موجودات عبارت از
  هر موجود وهم محض است ابدًا وجود ندارد يعنى وجود موجودات

  ّمثل سراب و يا خود مثل صور مرئيه در آب و مرآتست که
   اين رأى .ّنمايش محض است ابدًا اصل و اساسى و تحققى ندارد

  ّباطل است زيرا وجود موجودات نسبت بوجود حق اوهام است
  ّرا وجود محقق است و ثابت قابل انکارّاما در رتبۀ امکان موجودات

  ًمثال وجود جمادى نسبت بوجود انسانى عدم است زيرا. نيست 
  انسان وقتى که بظاهر معدوم گردد جسدش جماد شود ولى جماد
  در عالم جمادى وجود دارد پس واضح شد که تراب نسبت بوجود

  ّانسان معدوم است و وجودش اوهام اما در رتبۀ جمادى تراب
ّو بهمچنين وجود موجودات بالنسبه بوجود حق اوهام. ود دارد وج ّ  

    
  ١١ ص

  و عدم محض است و عبارت از نمايش است مثل صورى که در
  آينه پيدا شود ولى آن صورى که در آئينه ديده ميشود هر چند اوهام
  ّاست اما اصل و حقيقت آن صور موهومه شخص عاکس است که



  ّ مختصر اينست که عکس بالنسبه بعاکسصورتش در اين آئينه ظاهر شد
ّپس واضح شد که هر چند موجودات بالنسبه بوجود حق. وهم است  ّ  

  ّوجودى ندارند بلکه مانند سراب و صور مرئيه در مرآتند ولى
  ّاينست که غافالن از حق و منکران را. در رتبۀ خود وجود دارند 

  ّودند اماحضرت مسيح مرده ميگفتند و حال آنکه بظاهر زنده ب
  ّبالنسبه باهل ايمان مرده بودند و کور و کر و الل بودند اينست

  ها دفن نمايند ها را بگذار مردهمقصد حضرت مسيح که ميفرمايد مرده 
  

    ف- ٨٠                        
  اقسام قديم و حادث                 

  سؤال                       
  ؟م است قديم و حادث چند قس        

  جواب                       
  بعضى از حکما و فالسفه برآنند که قديم بر دو قسم است قديم
  ذاتى و قديم زمانى حدوث هم بر دو قسم است حدوث ذاتى و

  ّقديم ذاتى وجودى که مسبوق بعلت نه حدوث. حدوث زمانى 
  ّقديم زمانى ال اول است حدوث زمانى. ّذاتى وجود مسبوق بعلت 

  زيرا هر شيئى از اشيا وجودش منوط بچهار. ل و آخر دارد ّاو
ّعلت است علت فاعلى و علت مادى و علت صورى و علت غائى ّ ّ ّ ّّ.   

ّصانعى دارد و آن نجار است مادهًمثال اين تخت     دارد که چوب اىّ
  ّاست و صورتى دارد که تخت است و علت غائى آن جلوس بر

  ّيرا مسبوق بعلت استآنست پس اين تخت حادث ذاتى است ز
  

  ص 
   .ّو وجودش مشروط بعلت اينرا حادث ذاتى و حادث حقيقى گويند
  پس اين عالم کون نسبت بصانع حادث حقيقى است و چون جسم
ّمستمد از روح است و قائم بروح پس جسم بالنسبه بروح حادث ّ  
   .ّذاتيست و روح مستغنى از جسم و بالنسبه بجسم قديم ذاتيست

   شعاع هميشه مالزم آفتاب و لکن آفتاب قديم و شعاعهر چند
  ّحادث زيرا وجود شعاع منوط بوجود آفتاب اما وجود آفتاب

  و مسألۀ ثانى آنکه. منوط بشعاع نه آن فائض است واين فيض 
   ازشىءوجود و عدم هر دو اضافيست اگر گفته شود که فالن 



  ّ بالنسبهعدم وجود يافت مقصود عدم محض نيست يعنى حال قديم
  بحال حاضر عدم بود چه که عدم محض وجود نيابد زيرا استعداد

  ّاما وجود جماد. وجود ندارد انسان موجود است جماد نيز موجود 
  ّبالنسبه بوجود انسان عدم است زيرا جسم انسان چون معدوم

  گردد خاک و جماد شود و چون خاک بعالم انسان آيد و آن جسم
  جود گردد هر چند خاک يعنى جماد درمرده زنده شود انسان مو

ّمقام خود وجود دارد اما بالنسبه بانسان عدم است مقصد هر دو ّ  
  ّموجود است لکن هستى خاک و جماد بالنسبه بانسان عدم و

   .نيستى است زيرا چون انسان معدوم شود خاک گردد و جماد شود
ّپس عالم امکان هر چند موجود ولى بالنسبه بوجود حق معدوم    وّ

  نابود انسان و خاک هر دو موجود لکن وجود جمادى کجا و وجود
  ّانسانى کجا آن بالنسبه باين عدم است همين طور وجود خلق

  پس هر چند عالم کون هستى دارد. ّنسبت بوجود حق عدم است 
  از اين واضح و مشهود گشت که کائنات. ّولى نسبت بحق عدم است 

ّبا وجود وجود بالنسبه بحق و کل ّمة ا معدومند اينست اوليتّ ّ  
  ّو آخريت کلمة ا که ميفرمايد منم الف و يا زيرا مبدأ فيض است
  ّو منتهى و هميشه حق خلق داشته و هميشه از شمس حقيقت شعاع

  
  ٢١٣ص 

  المع ساطع زيرا آفتاب بى نور ظلمت ديجور است و اسماء و صفات
  يم تعطيل جايز نهّهيه مقتضى وجود کائنات است و در فيض قدال

  .ّهيه است الزيرا منافى کماالت 
  

  اف  - ٨١                   
  مسألۀ تناسخ                

  سؤال                     
  ؟که معتقد بعضى ملل است چسان است مسألۀ تناسخ 

  جواب                     
  د مللآنچه گفته ميشود ما را مقصد بيان حقيقت است توهين عقاي

ّديگر نيست مجرد بيان واقعست و بس و اال بوجدان نفسى تعرض ّّ  
   پس بدان تناسخيان بر دو قسمند قسمى .ننمائيم و اعتراض روا نداريم

  معتقد بعقاب و ثواب معنوى در عالم اخروى نيستند لهذا برآنند



  که انسان بتناسخ و رجوع باين عالم مجازات و مکافات بيند و نعيم
   و اين . حصر در اين جهان دانند و بجهان ديگر قائل نيستندو جحيم را

  فرقه ايضًا بر دو قسمند بعضى برآنند که انسان گاهى در رجوع
  باين عالم بصورت حيوان درآيد تا مجازات شديده بيند و بعد از
  حمل عذاب اليم از عالم حيوان دوباره بعالم انسان آيد و اين را

  آنند که از عالم انسان بعالم انسانتواسخ نامند و قسم ديگر بر
  ّرجوع کند و در رجوع ثواب و جزاى زندگانى اول مشاهده نمايد و
   .اينرا تناسخ گويند و هر دو فرقه بجهانى غير اين جهان قائل نيستند
  و فرقۀ ديگر از اهل تناسخ بعالم اخروى قائل و تناسخ را واسطۀ

  اين جهان بتدريج کسبتکامل شمرند که انسان بذهاب و اياب در 
  ّکماالت نمايد تا آنکه بمرکز کمال رسد يعنى نفوس ترکيب از ماده و

ّقوتند ماده در بدايت يعنى دور اول ناقص است و چون مکرر ّ ّ ّ  
  

  ٢١٤ص 
ّباين عالم آيد ماده ترقى نمايد و صفا و لطافت حاصل کند تا مانند ّ  

ّآئينه شفاف گردد وقوت که عبارت از روح است ب   جميع کماالتّ
  اين است مسألۀ اهل تناسخ و تواسخ مختصرًا بيان. ّدر آن تحقق يابد 

  شد اگر بتفصيل پردازيم اوقات تعطيل شود همين مجمل کفايت
ّاست و دالئل و براهين عقليه بر اين مسأله ندارند مجرد تصور و ّ ّ  

  بايد از معتقدان تناسخ. استنباط از قرائن است نه برهان قاطع 
  ّن طلبيد نه قرائن و تصور و وجدان ولى شما از من دالئلبرها

  ّاول. و براهين امتناع تناسخ ميجوئيد لهذا بيان امتناع بايد نمود 
  برهان امتناع اين است که ظاهر عنوان باطن است و ملک

  پس در عالم محسوس. آئينۀ ملکوت و عالم جسمانى مطابق عالم روحانى 
ّمالحظه نما که تجلى تکرر    نيابد چه که هيچ کائنى از کائنات بديگرىّ

  من جميع الوجوه مشابه و مماثل نه آيت توحيد در جميع اشيا
  ّموجود و پديد اگر خزائن وجود مملو از دانه گردد دو دانه را من
  ّجميع الوجوه مشابه و مطابق و مماثل بدون امتياز نيابى البد فرق

  جميع اشيا موجود وچون برهان توحيد در . و تمايزى در ميان 
ّوحدانيت و فردانيت حق در حقائق جميع کائنات مشهود پس تکرر ّ ّ ّ  
ّتجلى واحد ممتنع و محال لهذا تناسخ که تکرر ظهور روح واحد ّ  

ّبماهيت و شؤون سابق در اين جهان تجلى واحد است و اين مستحيل ّ  



ّو چون از براى هر کائنى از کائنات ناسوتيه تکرر. و غير ممکن    ّ بتجلىّ
ّواحد محال و ممتنع پس از براى کائنات ملکوتيه نيز تکرر در مقامى ّ  

  از مقامات چه در قوس نزول و چه در قوس صعود ممتنع و
  ّولى در کائنات ناسوتيه من. مستحيل زيرا ناسوت مطابق ملکوتست 

  ّحيث النوع عود و رجوع واضح يعنى اشجارى که در سنين سابق
  موده بودند در سنۀ الحق نيز بعينه همان اوراقبرگ و شکوفه و ثمر ن

  ّو ازهار و اثمار ببار آوردند اين را تکرر نوع گويند و اگر کسى
  

   ٢١٥ص 
  اعتراض نمايد که آن ورق و شکوفه و ثمر متالشى شد و از عالم
  ّنبات بعالم جماد تنزل نمود دوباره از عالم جماد بعالم نبات آمد

  ست که شکوفه و برگ و ثمر پارسالّپس تکرر يافت جواب اين
  ّمتالشى شد و آن عناصر مرکبه تحليل گشت و در اين فضا تفريق
  ّشد آن اجزاء مرکبۀ برگ و ثمر پارسال بعينها بعد از تحليل دوباره
  ّترکيب نگشته و عود ننموده بلکه از ترکيب عناصر جديده نوعيت

  شى گردد و اجزاءو همچنين جسم انسان بعد از تحليل متال. عود کرده 
  ّمرکبه تفريق شود و اگر چنانچه از عالم جماد و يا نبات دوباره اين
  ّجسم عود کند اين جسم بعينه اجزاء مرکبۀ انسان سابق نبوده آن
  عناصر تحليل شد و تفريق گشت و در اين فضاى واسع منتشر
  شد بعد اجزاء ديگر از عناصر ترکيب گشت و جسم ثانى شد و

  حق داخلاء انسان سابق در ترکيب انسان الاز اجزشايد جزئى 
  ّشود اما آن اجزاء بتمامها و عينها بدون زياده و نقصان محفوظ

  و مصون نمانده تا دوباره ترکيب گردد و از آن ترکيب و امتزاج انسان
  الحق بوجود آيد و استدالل شود باينکه اين جسم بتمام اجزا عود

  ّ بناء عليه تکرر حاصل گرديدهّنموده و شخص اول شخص ثانى شده
  ّو روح مانند جسم بعينه عود و تکرر نموده و بعد از فوت بذاته

  و اگر گوئيم که اين تناسخ بجهت حصول. رجوع باين عالم فرموده 
ّکمالست تا ماده کسب صفا نمايد و شفاف گردد و پرتو روح بمنتهاى ّ  

  بر فرضّکمال در او ظاهر شود اين نيز تصور محض است زيرا 
ّتصديق اين مطلب در تجدد و عود تغيير ماهيت ممکن نه زيرا ّ  

  جوهر نقص بعود و رجوع حقيقت کمال نگردد ظلمت صرف بعود
  ّو رجوع مصدر نور نشود حقيقت عجز برجعت قدرت و قوت



ّنشود و ماهيت ناسوتيه بعود و رجوع حقيقت ملکوتيه نشود شجرۀ ّ ّ  
ّزقوم آنچه تکرر يابد ثمر شيرين   ّ ندهد و شجرۀ طيبه هر چه عود کندّ

  
  ٢١٦ص 

  ّميوۀ تلخ ببار نيارد پس معلوم شد که تکرر و رجوع بعالم ناسوتى
  ّمورث کمال نشود و اين تصور را برهان و دليلى نه عبارت از

   حضرات.افکار است بلکه مدار حصول کمال فى الحقيقه فيض پروردگار 
ّود بکرات و مرات عود وثياسفيها برآنند که انسان در قوس صع ّ  

  ّرجوع نمايد تا اينکه بمرکز اعلى رسد در آن مقام ماده مرآت صافى
  ّشود و انوار روح بنهايت قوت سطوع کند و کمال ذاتى حاصل

ّگردد و حال آنکه مسلم مدققين مسائل    ّهيه است که عوالم جسمانىالّ
  لبنهايت قوس نزول منتهى گردد و مقام انسان نهايت قوس نزو
  و بدايت قوس صعود است که مقابل مرکز اعلى است ديگر از
  ّبدايت تا نهايت قوس صعود مراتب روحانيه است قوس نزولرا

  ّابداع خوانند و قوس صعود را اختراع نامند قوس نزول بجسمانيات
  ّمنتهى گردد و قوس صعود بروحانيات و نوک پرگار در ترسيم دائره

  هى است والى حرکت طبيعى و نظم  ننمايد زيرا منافٰحرکت قهقرى
  و از اين گذشته عالم ناسوتى را چندان. ّاال انتظام دائره بر هم خورد 

  ّقدر و مزيتى نه که انسان بعد از نجات از اين قفس دوباره
  ّآرزوى اين دام نمايد بلکه بفيض ابدى استعداد و قابليت حقيقت

  ّبتکرر وانسان بسير در مراتب وجود ظاهر و عيان گردد نه 
ّاين صدف هر در. رجوع    ُزف که در کمون دارد چون يک مرتبهَ و خُ

  دهان گشايد ظاهر و عيان شود و اين گياه چون يک مرتبه برويد
  و از اين گذشته. نبات ثانى نيست اخار يا گل ببار آرد احتياج ب

  ّسير و حرکت در عوالم بخط مستقيم بر نظم طبيعى سبب وجود است
   نظم و وضع طبيعى سبب انعدام است و رجوعو حرکت منافى

  هى لهذاالروح بعد از صعود منافى حرکت طبيعى و مخالف نظم 
  حصول وجود ممتنع و مستحيل مانند آنست که انسان، از رجوع 

   مالحظه .بعد از خالصى از عالم رحم دوباره بعالم رحم رجوع نمايد
  

  ٢١٧ص 
  جسم را ظرف شمرند، ر سست ّنمائيد که اهل تناسخ و تواسخ را چه تصو



  و روحرا مظروف دانند مانند آب و جام اين آب از اين جام
  ّفراغت نمود و در جام ديگر عود کرد اين تصور ملعبۀ صبيان

  ّآن قدر مالحظه نکنند که روح از مجردات است و دخول و خروج. است 
  دّندارد نهايت اينست که تعلق بتن مانند آفتاب بآئينه حاصل نماي

  ّو اگر چنانچه روح بسبب تکرر رجوع بعالم جسمانى قطع مراتب نمايد
  و کمال ذاتى يابد بهتر آن بود که پروردگار روح را امتداد حيات

  در عالم جسمانى ميداد تا اکتساب کماالت و فيوضات مينمود لزوم
  ًاين فکر اصال از. چشيدن جام هالک و حصول حيات ثانى نبود 

  هى درال اين جهان فانى و انکار جهانهاى ّتصور حصر وجود در
  اگر. هى نامتناهى البعضى از تناسخيان منبعث و حال آنکه عوالم 

  هى باين عالم جسمانى منتهى گردد ايجاد عبث شود بلکه وجودالعوالم 
  ملعبۀ صبيان گردد که نتيجۀ اين کائنات نا متناهى وجود اشرف انسانى

   فانى ذهاب و اياب نمايد و مکافاتّآن نيز ايامى چند در اين دار
  هى و کائنات موجودۀالّبيند عاقبت کل کامل گردند و ايجاد 

ّنامتناهى تکميل و منتهى شوند الوهيت ربانيه و اسماء و صفات  ّ   ّهيهالّ
ّدر حق اين کائنات روحانيۀ موجوده االن از تأثير معطل و معوق ّ ّّ ٓ  

گردد سبحان ربک رب ٱلعز ِ ْ  َ َ َ َُ َ َة عما يصفون مانند عقول قصيرۀْ ُ َِ َِ   
  ّيوس و سائرين که چنين اعتقاد و تصور مينمودندلمطفالسفۀ سلف مثل ب

  که جهان حيات و وجود محصور در کرۀ ارض است و اين
  فضاى نامتناهى وجود محصور در طبقات تسعۀ آسمانى و جميع فارغ

  قولشان ضعيفمالحظه نمائيد که چقدر فکرشان قصير و ع. و خالى 
  هى محصورالبود حال تناسخيان نيز چنان گمان نمايند که جهانهاى 

ُدر عوالم تصور انسانى بلکه بعضى از تناسخيان مثل دروز و ن   صيرى راّ
ّتصور چنان که وجود محصور در اين جهان جسمانى اين چه تصور ّ  

  
  ٢١٨ص 

  الهى که در نهايت کمال و جمالجاهالنه است زيرا در اين کون 
ّو عظمت نمودار اين اجرام نورانيۀ عالم جسمانى نامتناهى ديگر دقت ّ  

  ّهيه که اصل اساس است چقدرالّبايد نمود که عوالم روحانيۀ 
   بارى بر سر اصل.يانست فاعتبروا يا اولى االبصار نامتناهى و بى پا

  ّهيه ذکر رجعت موجود ولىالّمطلب رويم در کتب مقدسه و صحف 
  بمعانى آن نبردند و تناسخ گمان نمودند زيرا مقصود انبياىنادانان پى 



  هى از رجوع رجوع ذاتى نيست بلکه رجوع صفاتيست يعنى رجوعال
  ّدر انجيل ميفرمايد که يحيى بن زکريا. مظهر نيست رجوع کماالتست 

  ّحضرت ايلياست از اين بيان مراد رجوع نفس ناطقه و شخصيت
  ه بلکه مراد اينست کماالتحضرت ايليا در جسد حضرت يحيى ن

  سراجى. و صفات حضرت ايليا در حضرت يحيى جلوه و ظهور نمود 
  که شب گذشته در اين محفل برافروخت چون در شب آينده سراج

   اىراغ ديشب باز روشن شد آب از چشمهديگر برافروزد گوئيم چ
  جارى بود بعد انقطاع يافت چون باز جريان کند در جريان ثانى

  ن آب آن آبست دوباره جارى شد و اين سراج بعينه آنگوئيم اي
  سراج و همچنين در بهار سال گذشته گل و رياحين بشکفت و ميوۀ

  خوشگوار بار آمد در سال آينده گوئيم که آن ميوۀ خوشگوار بار آمد و
  از اين بيان مقصد آن. آن گل و رياحين و ازهار عود و عروج نمود 

   پارسال بعينه بعد از تحليل دوباره ترکيبّنيست که اجزاء مرکبۀ گل
  يافت و عود و رجوع نمود بلکه مراد اينست که آن لطافت و مالحت

  ّو رائحۀ طيبه و لون بديع که در گل پارسال بود بعينه در گل
  امسال مشهود و واضح است خالصه مقصود تشابه و تماثل بين اين

  مذکور اينست وّهيه الگل و آن گل است و رجعتى که در صحائف 
  ّاين معنى در رسالۀ ايقان بقلم اعلى مفصل و مشروح گشته مراجعت

ّهيه مطلع النمائيد تا بر حقائق اسرار  ّگرديد و عليک التحية و الثناّ ّ   . ءّ
   

  ٢١٩ص 
  بف  - ٨٢                        

  وحدت وجود                     
  سؤال                           

  ّ وحدة الوجود ثياسفه و صوفيه چگونه است و حقيقتمسألۀ
  ؟ن مسأله مقارن حقيقت است يا خير مقصدشان چه و اي
  جواب                          
  ّقديم است تخصيص بثياسفه و صوفيه" وحدة الوجود " بدانکه اين مسألۀ 

  وحدة الوجود بودنده ندارد بلکه بعضى از حکماء يونان نيز معتقد ب
  ظير ارسطاطاليس که ميگويد بسيط حقيقى جميع اشياست و هيچيکن

  از اشيا نيست و بسيط اينجا مقابل ترکيب است يعنى حقيقت
ّفردانيه که مقدس و منزه از ترکيب و تقسيم بوده منحل بصور ّّ ّ  



  ّنامتناهى گرديده پس وجود حقيقى کل اشياست ولى هيچيک از
  ود را اعتقاد چنين که وجود بارى معتقدين وحدة الوج .اشيا نيست

  اين امواج که. حقيقى بمنزلۀ درياست و جميع کائنات مانند امواج 
  عبارت از کائناتست صور نامتناهى آن وجود حقيقى است پس

   .ّحقيقت مقدسه بحر قدمست و صور نامتناهى کائنات امواج حادثه
  احدو همچنين تشبيه بواحد حقيقى و اعداد نامتناهى مينمايند که و

  ّحقيقى در مراتب اعداد نامتناهى جلوه کرده زيرا اعداد تکرر واحد
ّمثال عدد دو تکرر يکى است و همچنين سائر اعداد. حقيقى است  ّ.   

  و از جملۀ براهين آنان اينست که جميع کائنات معلومات حضرت
ّکبرياست و علم بى معلوم تحقق نيابد زيرا علم تعلق ب    موجودشىءه ّ

ّعدوم عدم صرف را چه تعين و تشخصى در مرآت علميابد نه م ّ  
  پس حقائق کائنات که معلومات بارى تعالى است. حاصل گردد 

  
  ٢٢٠ص 

  ّهيه بودند و قديمند زيرا علمالّوجود علمى داشتند زيرا صور علميۀ 
  ّهى قديم است مادام علم قديم معلومات نيز قديم است و تشخصاتال

  هىالّومات ذات احديتند عين علم ّو تعينات کائنات که معل
  ّهستند زيرا حقيقت ذات احديت و علم و معلوماترا وحدت

ّصرف محقق و مقرر و اال ذات احديت معرض کثرات گردد و تعدد ّّ ّّ  
  پس ثابت شد که معلومات. قدما الزم آيد و اين باطل است 

  اند و علم عين ذات يعنى عالم و علم و معلوم حقيقت عين علم بوده
ّواحده است و اگر دون آن تصور نمائيم تعدد قديم الزم آيد و ّ  

  نامتناهى گردد و چونه تسلسل حاصل گردد و قدما منتهى ب
ّتشخصات و تعينات کائنات در علم حق عين ذات احديت بوده ّ ّ   اند ّ

  و بهيچ وجه امتيازى در ميان نبود پس وحدت حقيقى بود
  ّحقيقت ذات احديتو جميع معلومات بنحو بساطت و وحدت در 

  مندمج و مندرج بودند يعنى بنحو بساطت و وحدت معلومات بارى
ّتعالى بودند و عين ذات حق بودند و چون حق تجلى ظهور نمود ّ ّ  
ّآن تشخصات و تعينات کائنات که وجود علمى داشتند يعنى صور ّ  

  ّهيه بودند در خارج وجود عينى يافتند و آن وجود حقيقى بصورالّعلميۀ 
   و ثياسفيها.ّامتناهيه منحل گرديد اين است اصل استدالل آنان ن

  ند که آنها محض تقليد معتقدو صوفيها بدو قسمند يک قسم عوام



  وحدت وجودند و ملتفت مقصد مشاهير علماى خويش نيستند
  ّوجود عام، ّ صوفيه را گمان چنان که مراد از وجود زيرا عوام

  انست يعنى انسان ادراکمصدريست که مفهوم ذهنى و عقلى انس
  ّمينمايد و حال آنکه اين وجود عام عرضى است از اعراض که
  ّحلول بر حقائق کائنات مينمايد و ماهيات کائنات جوهر است و

  ّضى که قائم بکائناتست مانند خاصيت اشيا که قائمَرَاين وجود ع
  ّو البته جوهر اعظم از عرض. باشياست عرضى است از اعراض 

  
  ٢٢١ص 
  ست زيرا جوهر اصل است و عرض فرع است جوهر قائم بنفسها

  است و عرض قائم بغير يعنى محتاج بجوهرى که قائم بآن باشد
  ّدر اين صورت حق فرع خلق است و محتاج بخلق و خلق مستغنى

  هى گرددال هر ترکيبى بحسب نظام عمومى ًمثال عناصر مفردۀ. ّاز حق 
  ون عناصرى ترکيب شود ازکائنى از کائنات موجود شود يعنى چ

  آن ترکيب وجود نباتى حاصل گردد و عناصرى ديگر ترکيب شود
  و از او وجود حيوانى حاصل گردد وعناصرى ديگر ترکيب شود
  و از او کائنات سائره وجود يابد در اين صورت وجود اشيا فرع

  چگونه ميشود که اين وجود که عرضى از اعراض، حقايق اشيا شد 
  بجوهرى که قائم بآن باشد قديم ذاتى باشد و موجداست و محتاج 

ّ اما علماء ماهر ثياسفيها و صوفيها بعد از تعمق در اين مسأله؟ّکل  ّ  
  ّبرآنند که وجود بر دو قسم است يکى وجود عام که مفهوم ذهنى
  انسان است آن حادث است و عرضى از اعراض و حقايق اشيا

  ّ وجود عام ذهنى نهّاما مقصد از وحدة الوجود اين. جواهر 
ّبلکه مقصود وجود حقيقى است که از هر تعبيرى منزه و مقدس ّ  
ٔاست و آن ما يتحقق به االشياست و آن واحد است يعنى واحد ّ  
ّحقيقى که جميع اشيا باو وجود يافته يعنى ماده و قوت و وجود ّ  

  اين است حقيقت مسألۀ ثياسفيها و. ّعام که مفهوم عقلى انسانست 
ٔبارى در اينکه ما يتحقق به االشيا.  صوفيها   ّ واحد است متفق عليهءّ

  است يعنى فالسفه و انبيا و لکن فرق در اينجاست که انبيا
  ّميفرمايند علم حق محتاج بوجود کائنات نيست علم خلق محتاج
  ّبوجود معلوماتست اگر علم حق محتاج بمادون باشد آن علم خلق

  ست و حادث مخالف قديمّاست نه حق زيرا قديم مباين حادث



  ّآنچه را در خلق ثابت نمائيم که از لوازم حدوثست در حق سلب
  نمائيم زيرا تنزيه و تقديس از نقائص از خصائص وجوب در

  
  ص 

  ً مثال جهل بينيم در قديم اثبات علم کنيم در حادث عجز بينيم .حادث
  ا اثباتدر قديم قدرت اثبات نمائيم در حادث فقر بينيم در قديم غن

   نقائص است و قديم جامع کماالت چونکهأمنشکنيم يعنى حادث 
  علم حادث محتاج بوجود معلوماتست علم قديم مستغنى از وجود

ّمعلومات لذا قدميت تعينات و تشخصات کائنات که معلومات بارى ّ ّ  
  ّهيه محاط بادراکاتالّتعالى است غير واقع و  اين اوصاف کماليۀ 

  بارى. هى محتاج بمعلوماتست يا خير الکم نمائى که علم ّعقليه نيست تا ح
  اين اعظم برهان صوفيهاست و اگر بخواهيم جميع دالئل آنرا ذکر
  کنيم و اجوبۀ آنانرا بيان نمائيم بسيار بتطويل انجامد دليل قاطع
  و برهان ساطع آنان يعنى علماى فضالى صوفيان و ثياسفيها اين

ٔقى که ما يتحقق به االشياست يعنىّ اما مسألۀ وجود حقي.بود  ّ  
ّحقيقت ذات احديت که جميع کائنات باو وجود يافته متفق عليه ّ  
ّاست اما تفاوت در اينجاست  که صوفيه ميگويند حقايق اشيا ظهور ّ  
  واحد حقيقى است و انبيا ميفرمايند صادر از واحد حقيقى است

   عبارت ازّتجلى ظهورى. و تفاوت ميان ظهور و صدور بسيار است 
ّ واحد در صور نامتناهى ظاهر شود مثال حبه کهشىءآنست که  ً  

   واحد است و دارندۀ کماالت نباتيست چون ظهور نمايد بصورشىء
ّنامتناهى اغصان و اوراق و شکوفه و اثمار منحل گردد اين را تجلى ّ  

ّو اما تجلى صدورى اينست که آن واحد حقيقى در. ظهورى گويند  ّ  
   خويش باقى و برقرار و لکن وجود کائنات از اوّعلو تقديس

  مثلش مانند آفتابست که شعاع از او صادر. صدور يافته نه ظهور 
ّو بر جميع کائنات فائض ولى شمس در علو تقديس خود باقى تنزلى ّ  

ّاز براى او واقع نه و بصور شعاعيه منحل نگرديده و در هويت ّّ  
ّاشيا بتعينات و تشخصات اشيا جلوه    ننموده قدم حادث نگرديدهّ

  مختصر. غناى مطلق اسير فقر نشده کمال محض نقص صرف نگرديده 
  

  ٢٢٣ص 
ّکالم اينست که صوفيها حق و خلق قائلند و گويند که حق بصور ّ  



  ّنامتناهى خلق منحل گرديده و ظهور يافته مانند دريا که بصور
  ان بحر قديمنامتناهى امواج جلوه نموده اين امواج حادثۀ ناقصه هم

ّاما انبياء برآنند که عالم حق. ّهيه بود الاست که جامع جميع کماالت  ّ  
ّاست و عالم ملکوت و عالم خلق سه چيز از حق صادر اول که فيض ّ  
  ّملکوتيست صدور يافته و تجلى در حقائق کائنات نموده نظير شعاع

  که از آفتاب صدور يابد و در کائنات جلوه نمايد و آن فيض
  ّ بصور نامتناهى تجلى کند و بحسبشىءّشعاعست در حقائق کل که 

ّاستعداد و قابليت ماهيات اشيا تعين و تشخص يابد  ّ ّ   ّاما قول. ّ
  ّصوفيها اقتضا کند که غناى مطلق تنزل بدرجۀ فقر نمايد و قديم

  ّبصور حادثه تقيد يابد و قدرت محض در مرآت عجز محدود بحدود
  مالحظه مينمائيم که حقيقت. ّى البطالنست ّامکانيه شود و اين بديه

ّانسانيه که اشرف مخلوقاتست تنزل بحقيقت حيوانيه ننمايد و ماهيت ّ ّّ  
ّحيوانيه که واجد قوت حس ّ   ه است برتبۀ نبات هبوط نکند واسّ

ّحقيقت نباتيه که آن قوۀ ناميه است در حقيقت جماديه سقوط نفرمايد ّ ّ.   
ّا در مراتب سفليه تنزل و هبوطى نهّمختصر اينست حقايق علويه ر ّ  

ّچگونه ميشود که حقيقت کليۀ  ّهيه که مقدس از جميع اوصافالّ ّ  
  ّو نعوتست با وجود تقديس و تنزيه صرف بصور و حقايق کونيه

ّکه مصدر نقائص است منحل گردد اين وهم محض است و تصور ّ  
ّمحال بلکه آن جوهر تقديس جامع کماالت ربوبيت و الوهيت    استّ

  ّو جميع کائنات مستفيض از فيض تجلى صدورى و مقتبس از انوار
  ّکمال و جمال ملکوتى او مانند جميع کائنات ارضيه که اکتساب
  فيض نور از شعاع شمس مينمايد و شمس را در حقائق مستفيضۀ

ّموجودات ارضيه تنزل و هبوطى نه    بعد از خوردن شام و آخر. ّ
  .ّه و السالم از اين نوشتن مجال نشب بيش 
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  جف  - ٨٣                         
  موازين ادراک                    

  ّميزان ادراک آنچه مسلم است منحصر در چهار موازين است يعنى
ّ اول ميزان حس است.حقائق اشيا باين چهار چيز ادراک ميشود  ّ  

  يشودّيعنى آنچه بچشم و گوش و ذائقه و شامه و المسه احساس م
  امروز نزد جميع فالسفۀ اروپا اين ميزان. اينرا محسوس ميگويند 



ّتام است ميگويند اعظم موازين حس است و اين ميزانرا مقدس ّ ّ  
   ّميشمارند و حال آنکه ميزان حس ناقص است زيرا خطا دارد

ّمثال اعظم قواى حسيه بصر است بصر سراب را آب بيند و صور ّ ً  
  ت ميشمارد و موجود بيند و اجسام کبيره راّمرئيه در مرآترا حقيق

  ّصغير داند نقطۀ جواله را دائره بيند زمين را ساکن گمان کند آفتابرا
  ّمتحرک بيند و امثال ذلک در بسيار امور خطا کند لهذا نميشود

   ميزان ثانى ميزان عقل است و اين ميزان در.بر آن اعتماد کرد 
  ميزان ادراک بود بعقل استدالل ،اساطين حکمت ، نزد فالسفۀ اولى 

ّميکردند و بدالئل عقليه تشبث مينمودند زيرا استدالالت ايشان ّ  
  جميعش عقليست با وجود اين بسيار اختالف کردند و آرائشان

  ّمختلف بود حتى تبديل فکر ميکردند يعنى يک مسأله را بيست سال
  لّبدالئل عقليه استدالل بر وجودش ميکردند بعد از بيست سا

ّبدالئل عقليه نفى آنرا مينمودند حتى افالطون در بدايت بادلۀ ّ ّ  
  ّعقليه اثبات سکون ارض و حرکت شمس را مينمود و بعد بدالئل
ّعقليه اثبات نمود که شمس مرکز است و زمين متحرک و بعد فکر ّ  

  ّيوس شهرت کرد و فکر افالطون بکلى فراموش شد اخيرًامبطل
  پس چون حضرات. ين رأى کرد راصد جديد دوباره احياء ا

ّرياضيون اختالف کردند و حال آنکه کل مستدل بدالئل عقليه ّّ ّ  
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ّ را بدالئل عقليه مدتى اثبات مينمودند و بعد اىبودند و همچنين مسأله ّ  

ّاز مدتى بدالئل عقليه نفى کردند  ّمثال يکى از فالسفه مدتى بر رأيى. ّ ً  
ّ ادله و براهين مينمود بعد از مدتىثابت بود و در اثباتش اقامۀ ّ  

  پس معلوم. از آن رأى منصرف ميشد و بدليل عقلى نفى آنرا ميکرد 
  ّشد که ميزان عقلى تام نيست چه که اختالف فالسفۀ اولى و عدم

  ّثبات و تبديل فکر دليل بر اين است که ميزان عقل تام نيست
ّچه اگر ميزان عقل تام بود بايد جميع متفق الف ّکر و متحد الرأىّ ّ  

  ّ ميزان ثالث ميزان نقل است و آن نصوص کتب مقدسه.باشند 
  است که گفته ميشود خدا در تورات چنان فرموده است و در

  ّانجيل چنين فرموده است اين ميزان هم تام نيست بجهت آنکه
  نقل را عقل ادراک کند بعد از اينکه نفس عقل محتمل الخطاست

  ادراک و استنباط معانى اقوال منقولهچگونه توان گفت که در 



  خطا ننموده بلکه عين صواب است زيرا ممکن است که خطا کند
  اين ميزان رئيسهاى اديان است آنچه آنها از. و يقين حاصل نميشود 

  ّنصوص کتاب ادراک کنند اين ادراکات عقليۀ آنهاست که از آن
  ست ونصوص ادراک کنند نه حقيقت واقع زيرا عقل مثل ميزان

  ّ موزون ميزان که مختل باشدشىءمعانى مدرکۀ از نصوص مثل 
  پس بدان آنچه در دست ناس است. موزون چه نوع معلوم ميشود 

   اگرء الخطاست زيرا در اثبات و نفى شىو معتقد ناس محتمل
ّدليل حسى آرد واضح شد که آن ميزان تام نيست و اگر دليل ّ  

  ّر دليل نقلى گويد آن نيز تامّعقلى گويد آن نيز تام نيست يا اگ
  نيست پس واضح شد که در دست خلق ميزانى نيست که اعتماد
  نمائى بلکه فيض روح القدس ميزان صحيح است که در آن ابدًا

   نيست و آن تأييدات روح القدس است که بانسان اىّشک و شبهه
  .د و در آن مقام يقين حاصل ميشود ميرس
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  دف  - ٨٤                        
  ّهيهالدر وجوب متابعت نمودن تعاليم مظاهر        

  سؤال                       
ّنفوسى که باعمال خيريه و خير خواهى عمومى موفقند و اخالق ّ  
ّمرضيه دارند و جميع خلق را محبت و مهربانى مينمايند و فقرا را ّ  

  هىالبتعاليم ميپرورند و در صلح عمومى ميکوشند ديگر چه احتياج 
  ؟ حال اين نفوس چگونه است  ،دارند لهذا خود را مستغنى ميشمرند

  جواب                        
  بدانکه اين اعمال و رفتار و گفتار ممدوح است و مقبول و شرف

  ّعالم انسانيست ولى مجرد اين اعمال کفايت ننمايد زيرا جسديست
ّت ابديه و عزتدر نهايت لطافت ولى بى روح بلکه سبب حيا ّ  

ّسرمديه و نورانيت کليه و فوز و فالح حقيقى اول عرفان  ّ ّ   هىالّّ
ّاست و اين معلوم است که معرفت حق مقدم بر هر عرفانيست ّ  

  معرفت حقايق، و اين اعظم منقبت عالم انسانيست زيرا در وجود 
ّاشيا فوايد جسمانى بخشد و مدنيت صورى ترقى نمايد اما عرفان ّّ  

ّب ترقى و انجذاب روحانى و بصيرت حقيقى و علويت عالمهى سبال ّ  
ّانسانى و مدنيت ربانى و تعد   .ّيل اخالق و نورانيت وجدان گردد ّ



ّو ثانيًا محبة ا است که بعرفان حق نور محبة ا در زجاجۀ ّ ّ  
  اش آفاق را روشن نمايد و وجود ّقلب بر افروزد و اشعۀ ساطعه

  ّبخشد و فى الحقيقه نتيجۀ وجود انسانى محبةانسانرا حيات ملکوتى 
  ّاگر محبة ا نبود. ّا و محبة ا روح حياتست و فيض ابديست 

  ّعالم امکان ظلمانى بود اگر محبة ا نبود قلوب انسان مرده و
  ّمحروم از احساسات وجدانى بود اگر محبة ا نبود کماالت عالم

  ّگر محبة ا نبود ارتباط حقيقى در نشأۀانسانى محو و نابود بود ا
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ّانسانى نبود اگر محبة ا نبود اتحاد روحانى مفقود بود اگر محبة ّ ّ  
  ّا نبود نور وحدت عالم انسانى مخمود بود اگر محبة ا نبود
  شرق و غرب مانند دو دلبر دست در آغوش يکديگر نمى نمود

  تالف نميگشت اگرئاه الف و انشقاق بدل بّاگر محبة ا نبود اخت
ّمحبة ا نبود بيگانگى بيگانگى منتهى نميشد اگر محبة ا نبود ّ  

   از اىّنى اشراقى از محبة ا و جلوهّاغيار يار نميشد و محبت عالم انسا
  و واضح است که حقائق نوع انسان. فيض موهبة ا است 

  اسات متفاوت و اين تفاوتمختلف است و آراء متباين و احس
  آراء و افکار و ادراکات و احساسات بين افراد نوع انسان

  منبعث از لوازم ذاتيست زيرا تفاوت در مراتب وجود کائنات از
  ّلوازم وجود است که منحل بصور نامتناهى است پس محتاج بيک
ّقوۀ کليه هستيم که آن غالب بر احساسات و آراء و افکار کل گردد ّ ّّ  

  ّبآن قوت اين اختالف را حکمى نمايد و جميع افراد را در تحتو 
  و اين واضح و مشهود است که. نفوذ وحدت عالم انسانى در آرد 

ّاعظم قوت در عالم انسانى محبة ا است ملل مختلفه را بظل خيمۀ ّ ّ  
ّيگانگى آرد و شعوب و قبائل متضاده و متباغضه را نهايت محبت ّ  

  ّالحظه نمائيد که بعد از حضرت مسيح بقوتم. تالف بخشد ئو ا
ّمحبة ا چه قدر امم و اجناس و قبائل و شعوب مختلفه در ظل ّ  
  ّکلمة ا در آمد و مباينت و اختالف هزار ساله بکلى محو و نابود

  ّشد اوهام جنس و وطن از ميان برفت و اتحاد جان و وجدان
   و ثالث منقبت.ديدند ّحاصل گرديد و کل مسيحى حقيقى و روحانى گر

ّعالم انسانى نيت خير است و نيت خير اساس اعمال خيريه است و ّ ّ  
ّبعضى از محققين نيت را مرجح بر عمل دانسته ّ ّاند زيرا نيت خيريه ّ ّ  



ّنور محض است و از شوائب غرض و مکر و خدعه منزه و مقدس ّ  
  ولى ممکن که انسان بظاهر عمل مبرورى مجرى دارد ولى مبنى
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ّمثال قصاب گوسفنديرا پروراند و محافظه. بر اغراض نفسانى باشد  ً  
  ّکند ولى اين عمل مبرور قصاب مبنى بر غرض انتفاع است و نتيجۀ

  چه بسيار از اعمال مبرور. اين پرورش ذبح گوسفند مظلوم است 
ّکه مبنى بر اغراض نفسانيه است اما نيت خيريه مقدس از اين ّ ّ ّ ّ  

  ّهى و ظهور محبة ا و حصولالرى بعد از عرفان با. شوائب 
ّانجذاب وجدانى و نيت خيريه اعمال مبروره تام و کاملست و اال ّ ّ ّ  
  هىالّهر چند اعمال خيريه ممدوح است ولى بدون آنکه مستند بعرفان 

ّو محبت ربانى و نيت صادقه باشد ناقص است  ّ   ًمثال وجود انسانى. ّ
  ا کامل گردد بصر بسيار محبوب و مقبولبايد جامع کماالت باشد ت

ّولى بايد مؤيد بسمع باشد و سمع بسيار مقبول ولى بايد مؤيد بقوۀ ّ ّ  
ّناطقه باشد و قوۀ ناطقه بسيار مقبول ولى بايد مؤيد بقوۀ عاقله ّ ّ  

  باشد و قس على ذلک سائر قوى و اعضا و ارکان انسانى و چون
ّاين جمعيت قوى و حواس و اعضا و اجز   ا حاصل گردد کاملّ

  اند فى الحقيقه خير عموم حال در عالم بعضى نفوس پيدا شده. شود 
  ّخواهند و بقدر قوه بمعاونت مظلوم و اعانت فقرا قيام نمايند و

  مفتون صلح و آسايش عمومى هستند هر چند از اين جهت کاملند لکن
   کتابجالينوس حکيم در. ّاز عرفان ا و محبة ا محروم و ناقص 

  ّخويش که شرح رسالۀ افالطون در سياست مدنيه است مينويسد
ّکه عقايد دينيه دخل عظيمى در مدنيت صحيحه دارد و برهان بر ّ  

  ّ جمهور ناس سياق اقوال برهانيه را ادراک نتوانند و"اين اينکه 
  ّاز اين جهت محتاج کلمات رموزيه از اخبارات ثواب و عقاب در

  ر ثبوت اين مطلب آنکه اليوم مشاهده مى کنيمدار آخرتند و دليل ب
  اند و بثواب و عقاب معتقد و مؤمن ّکه قوميرا که مسمى بنصارى

  از اين طائفه افعال حسنه صدور مينمايد مثل افعال نفسى که فيلسوف
  حقيقى است چنانچه جميع ما عيانًا مشاهده مينمائيم که از موت مخافتى
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  و اشتياقشان بعدل و انصاف ازندارند و از کثرت حرص 



  ّحال شما دقت نمائيد که صدق . انتهى    "متفلسفين حقيقى محسوبند
ّو جانفشانى و احساسات روحانيه و نواياى صادقه و اعمال خيريۀ ّ  

  نفوس مؤمن بمسيح بچه درجه بود که جالينوس حکيم فيلسوف با وجود
  الت آن نفوس دادهّآنکه از ملت مسيح نبود شهادت بر اخالق و کما

  اين فضائل و خصائل. که ميگويد اين نفوس فيلسوف حقيقى هستند 
ّبمجرد اعمال خيريه حاصل نگردد اگر مقصد مجرد حصول و صدور ّ ّ  

ّخير است اين چراغ نيز االن روشن است و اين محل را منور ّ ٓ  
   نيست که اين روشنائى خير است با وجود اين اىنموده هيچ شبهه

  ّ ستايش ننمائى اين آفتاب که جميع کائنات ارضيه رااين سراجرا
  تربيت مينمايد و بحرارت نشو و نما ميدهد ديگر چه خيرى اعظم

ّاز آنست و لکن چون اين خير صادر از نيت خير و محبت    ّهيهالّ
  هى نيست ابدًا نمايش و جلوه ندارد ولى يک شخصالو عرفان 

  حال. ّتشکر آن گردد انسان چون جامى آب بديگرى دهد ممنون و م
  انسان بى فکر ميگويد اين آفتابرا که جهان روشن نموده و اين

  فيض عظيم از او ظاهر بايد پرستش نمود و ستايش کرد چرا ممنون
  ّو متشکر آن نباشيم و انسانيرا که منقبت جزئى محدود دارد

  ّاما چون بحقيقت نگريم مالحظه مينمائيم که اين منفعت جزئى. بستائيم 
  انسان منبعث از احساسات وجدانست لهذا سزاوار ستايش است
  ولى آفتاب اين نور و حرارتش منبعث از احساس و وجدان نه
ّلهذا اليق مدح و ثنا نيست و سزاوار ممنونيت و شکرانيت نه و ّ  

  ّهمچنين نفوسى که اعمال خيريه از آنان صادر هر چند ممدوحند ولى
ّعرفان حق و محبة ا نه البتهّاين اعمال خيريه چون منبعث از  ّ ّ  

   و از اين گذشته چون بانصاف نگرى مالحظه مينمائى .ناقص است
  ّکه اين اعمال خيريۀ نفوس سائره نيز از اصل منبعث از تعاليم
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  اند و هى است يعنى انبياى سلف نفوسرا داللت بر آن نمودهال

  اند  آنرا شرح دادهاند و تأثيرات حسنۀ ّمحسنات آنرا بيان نموده
  ابن تعاليم ميان بشر منتشر شده مسلسل و متتابع باين نفوس رسيده

  ّو قلوبرا متوجه باين کماالت کرده و ناس چون ديدند که اين
  اعمال مستحسن است و در عالم انسانى سبب سعادت و کامرانى لهذا

  ّهيه است ولى قدرى انصافالمتابعت نمودند پس اين نيز از تعاليم 



  الحمد  شما بايران رفتيد و مالحظه. الزم است نه محاججه و مجادله 
  ات قدس بهاء ا ايرانيان چگونه بنوع انسانحنموديد که از نف

  مهربانند و پيش هر نفسى را از سائر طوائف تصادف مينمودند نيش
  ّميزدند و نهايت عداوت و بغض و کينه داشتند حتى تنجيس مينمودند

  و تورات را ميسوختند و اگر دستشان آلوده بآن کتابو انجيل 
  ميشد ميشستند حال اکثر از مضامين اين دو کتاب را در محافل

  و مجالس بالمناسبه ترتيل مينمايند و تفسير ميکنند و معانى و رموز
  آنرا شرح و تفصيل ميدهند و دشمنان خويش را ميپرورند و گرگان

  ة ا نوازش نمايند روشّمانندغزال صحراى محبرا خونخوار 
  و سلوک آنانرا ديدى و اخالق سائر ايرانيانرا شنيدى اين

  ّتقليب اخالق و تعديل رفتار و گفتار آيا جز بمحبة ا حصول
  ترويج اين  يافت ال و ا اگر ميخواستيم که بوسائط معارف و علوم

  نمى يافت ولسال ميگذشت و بين عموم حص ّاخالق و اطوار کنيم البته هزار
  .ٔااللباب  فاعتبروا يا اولى سهولت حصول يافت ّحال بسبب محبة ا بنهايت

 
  ٢٣١ص 

 فهرست الکتاب         
ّقسم اول   

   نوع انسانى  و تربيتّدر تأثير انبيا در ترقى
  ص  

    ۲         طبيعت در تحت قانون عموميستا
   ۳   ّب     دالئل و براهين الوهيت

   ۵  ّ اثبات لزوم مربىج      مسأله در
    ۹  د       حضرت ابراهيم
  ۱۱  ه       حضرت موسى
  ۱۲  و        حضرت مسيح
  ۱۴  ّز        حضرت محمد

  ۱۹  ح       حضرت اعلى باب
۲۰  ط      حضرت بهاءا  

  ۲۸  ى      امروز در سر اين سفره قدرى از برهان صحبت بداريم
  ۳۵  ّحنازدهم از مکاشفات يويايا      تفسير باب 

  ۴۸  اصحاح يازدهم اشعيايب    تفسير 



  ۵۲  ّ دوازدهم از مکاشفات يوحنايج    تفسير
  ۵۷  ّيد    براهين روحانيه

  ۶۱  يه   بيان غناى حقيقى وجود
  

  ۲۳۲ص 
  م قسم دو

  ّبعضى مقاالت متعلق بمسائل مذهب عيسوى 
   اظهار در قميص يو    در بيان آنکه معقوالت فقط بواسطۀ

  ۶۴   بايد بيان شود      محسوس
  ۶۶  يز    والدت حضرت مسيح

  ۶۸  يح   سؤال از فضيلت بى پدرى
  ۶۹  يط   سؤال از تعميد حضرت مسيح

  ۷۱  ک   ضرورت تعميد
  ۷۴  کا     نان و خمر رمز از چيست

  ۷۷  کب  سؤال از معجزات و خوارق عادات
  ۷۹  کج   سؤال از قيام مسيح بعد از سه روز

  ۸۱  لقدسکد    سؤال از حلول روح ا
  ۸۲  که     مقصود از روح القدس چه چيز است

  ۸۴  کو     سؤال از مجىء ثانى مسيح و يوم دينونت
  ۸۶  کز     سؤال از ثالوث

  ۸۷  ّ پنجم از فصل هفدهم انجيل يوحناکح   تفسير آيۀ
  رسالۀم از فصل پانزدهم از کط   تفسير آيۀ بيست و دو
  ۸۹  ّ         اول بولس بکورنتيان

  ۹۲   حضرت آدم و اکل شجره   سؤال از مسألۀل   
  ۹۶  ال      سؤال از لعن بروح القدس

  ۹۷  ن کثيرون و المختارون قليلونوّعولب    المد
  ۹۹  لج     سؤال از رجعت

  ۱۰۲  ّ انت الصخرة و عليک ابنى کنيستىلد      تفسير آيۀ
  ۱۰۴  له      سؤال از قضا و قدر

  
  ۲۳۳ص 

  م قسم سو



  ّماالت مظاهر الهيه در عالمات و ک
ّلو   کليۀ   ۱۰۸   ارواح پنج قسم استّ

ّلز   در اينکه الوهيت فقط بتوسط مظاهر الهيه  ّ ّ  
  ۱۱۰       شناخته ميشود

  
ّلح  کليۀ   ۱۱۴   مراتب مظاهر ظهور سه رتبه استّ

ّلط  در بيان مراتب جسمانيه و روحانيۀ   ۱۱۶   مظاهر ظهورّ
  ۱۱۸  ر ظهور  دارا هستندّم    در بيان کيفيت علمى که مظاه

ّر کليهاما   ادو ّ  ۱۲۰  
  ۱۲۲  ّمب   درجۀ نفوذ و تأثير مظاهر الهيه

ّمج   کليۀ   ۱۲۳   انبيا بر دو قسمندّ
  ّمد    بعضى عتابها که در کتب مقدسه ظاهرًا خطاب 
  ۱۲۶  ّ       بانبياست در حقيقت مخاطب بآنها امت است

  ٔس لمطلع االمر لي "مه    بيان اين جمله از کتاب اقدس
  ۱۲۹  "       شريک فى العصمة الکبرى 

  
  قسم چهارم 

  مقاالت در مبدأ و معاد و قوى و حاالت و کماالت مختلفۀ انسان 
  ۱۳۴  مو    تغيير انواع

  ۱۳۶  مز     عالم وجود بدايتى ندارد
  ۱۴۰  مح    فرق ما بين انسان و حيوان

  ۱۴۵  ّ نشو و ترقى کائناتمط    مسألۀ
  ۱۴۹  ّراهين الهيه در اصل و مبدأ انسانن      ب

  نا      آيا روح و عقل در انسان حين والدت ظهور
  ۱۵۱          نموده اند

  
  ۲۳۴ص 

  ۱۵۳   نب   حکمت ظهور روح در جسد
ّنج    تعلق حق بخلق بچه نحو است ّ  ۱۵۴  

  ۱۵۶  ّند     قيام ارواح بحق
  ۱۵۸  نه     فرق ميان روح و عقل و نفس

ّسمانيه و قواى معنويهنو     قواى ج ّ  ۱۵۹  



  ۱۶۱  نز      اخالق متفاوتۀ نوع انسان
  ۱۶۴  نح   درجۀ ادراکات عالم انسانى و مظاهر ظهور

ّنط   حد ادراک انسان نسبت بحق ّ  ۱۶۶  
  ۱۶۸  ۱س   بقاى روح ، درس 
  ۱۷۱  ۲سا   بقاى روح ، درس 

  ۱۷۴   که کماالت وجود غير متناهيستسب   مسأله اى
  ۱۷۶  عالم ديگر ّدر خصوص ترقى انسان درسج    مسأله 

  ۱۷۷  ّسد    در بيان مقام انسان و ترقيات او بعد از صعود
ّ انه من اهل الضالل  "سه     در معنى آيۀ کتاب اقدس ّ  
ٔ         و لو يأتى بکل االعمال ّ"  ۱۷۹  

  سو     بعد از خلع اجساد و صعود ارواح نفس ناطقه 
  ۱۸۰           بچه قيام دارد

  ۱۸۱           بقاى ارواح اطفال
  ۱۸۱  ّسز      حيات ابديه و دخول در ملکوت

  ۱۸۴  سح    سؤال از قضا
  ۱۸۵  سط   تأثير نجوم

  ۱۸۷  ع       مسألۀ جبر و اختيار
  ۱۸۹  ّعا      الهام و کشفيات و رؤيا و تسخير ارواح

  ۱۹۱  ّعب   شفا دادن بوسائط روحانيه
ّعج    معالجه بوسائط ماديه ّ  ۱۹۴  

  
  ۲۳۵ص 

  قسم پنجم 
  مقاالت در مواضيع مختلفه 

  ۱۹۸  ّعد   در بيان آنکه در وجود شر نيست
  ۱۹۹  عه   عذاب بر دو قسم است

  ۱۹۹  ّعو    در ذکر عدل و رحمت حق
  ۲۰۱  ّعز     مجرم مستحق عقوبت است يا عفو

  ۲۰۶   اعتصابمسألۀ  عح  
  زّ سوفسطائيه برآنند که موجودات عبارت ا   طائفۀعط

  ۲۱۰          اوهام است
  ۲۱۱    اقسام قديم و حادثف 



  ۲۱۳     مسألۀ تناسخفا 
  ۲۱۹       وحدت وجودفب
  ۲۲۴    موازين ادراکفج 
  ۲۲۶  ّ   در وجوب متابعت نمودن تعاليم مظاهر الهيهفد 

  ٢٣١  فهرست کتاب
  


