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 ؟ب؟
 ررطد  و الطدلرین  آلد  و محمدلل ع   اه صددددد   و العدللمن  رب الحمدلله

 .اجمعن  اعللائهم ع   اه لعن  و المخ صن 
یم اثنم بندددلل  گویدددلل چنن  بعدددلل  و  سددددددرکدددلر از چون کددد  ابررنم ب  کی

 ممللک مللک و جالل و ابهت مسدددددنلل صددددددل   کلمنلب نواب مللارعظمت
زاد  و اکرم اعظم شلرزاد  اعن  کملل و فضل  دودملن سالل  افخم امنی

 سرکلر اعن  مللاریمم کت و جاللت خلنللان نتنج  و شهییلری و س طنت
زا محمللول  اعظم شددددددلرزاد  مللارعظمت  اه بتأنیللات مویللا الزال منی
 ان  افتخلر ب  بود شددلل  صددلدر مبلرک دسددتخط  اه بتسددللیللات مسددللدا
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 در بودنلل فرمود  فرملیشددددد  آن ضدددددم  در و بضددددددلعتبی  قنر مخ ص
 و شدددودم  واقع قسدددم چ  ب  ک  آن کنفنت و االرضط  معن  خصدددو 
 و آوردنلل تشددیی  مقللس مشددهلل ب  طنب  مللین  از کنفنت چ  ب  معصددوم
 ایشلن خللمت جهت ب  نمود  اقللام است لوازم جم   از ایشلن امر امتثلل
 ایشددددلن مللارمعلللت دربلر ب  شددددل اهان ک  کرد  تصددددنن  را رسددددلل  ان 
 مقللم  بنلن ب  محتلجنم مسأل  ان  تحقنق خصو  در پس شود انفلد
 :فصل چهلر و

 مقللم 
 ع نهم اه صددددد وات معصدددددومن  مقدددللس جسدددددم معرفدددت از مجم   در

 .اجمعن 
 از معیی اسددددددت وا للی العزنز شددددددأن جل عللم خللاونلل ک  اه ایللک بللان

 از مبیی ذات  و مخ وقلت مشددددلبهت از منز  اسددددت ا للی و کثرات شددددلئب 
 ندد  نبود او جز کسرنچ آنکدد   ددلل و خود قددللس در بود صدددددفددلت  آالیش

 اسددددددت چنزی رم نف  چراک  نفنی ن  و اثبلت  ن  مفقودی  ن  و موجودی
 از خواسددددددت عللم خللاونلل پس. فرمودنلل ؟ع؟صددددددلد   ضدددددرت چنلنک 
 خ قت ب  کرد ابتللا پس را خ ق فرملیلل ایجلد ک  جود و کرم کملل محض
 و صدددددفددلت مجمع را او و نقصدددددهددل جمنع از منز  و مبیی و مقددللس نوری
 نور سن  و شنع  اجملع ب  مقللس نور آن و داد قرار خود کملالت و اسمل 
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 از تعبنر و. آل  و ع ن  سدددددالم  و اه صددددد وات اسدددددت النبنی خلتم مقللس
 آبی ب  و روح ب  و القللسروح ب  و کل عقل ب  شدددددودم  آورد  نور رملن
 یک از عبلرت رم  اینهل و. ق م ب  و اسددددددت آن ب  ا نل  جمنع  نلت ک 

 اول آنک  یک : اسددددددت رسدددددنلل  متعللد  اخبلر جهت ان  از و اسددددددت جورر
 و اسدددددت عقل اه ملخ ق اول آنک  یک  و ؟لص؟ اسدددددت نب  نور اه ملخ ق
 اول یک  و اسددت ق م اه ملخ ق اول یک  و اسددت روح اه ملخ ق اول یک 

 ک  اسدت آن گملن را جهلل و اسدت یک  رم  از مراد و اسدت آب اه ملخ ق
 عللم شدددعور چون. ننسدددت اختالف  کمل نزد در ول  اسدددت مخت   اخبلر
 روح اوسدددددت ب  عللم  نلت چون و. شدددددودم  گفت  عقل اسدددددت نور آن ب 

 او ب  چون و. شددددودم  گفت  آب اشددددنلسددددت مبللأ چون و. شددددودم  گفت 
 مجمع چون و. شدددددودم  گفتدد  ق م شدددددددلل  ثبددت امکددلن لوح در چنزرمدد 

. است یک   قنقت در رم  و. شودم  گفت  محملل است اسمل  و صفلت
 شدخصد  چنلنک . شدودم  نلمنلل  عللیلل  اسدمل  ب  نظر جهلت جهت از و
 اینهل امثلل و صددلئم و مصدد   و غلزی و کلت  و سدد طلن و زیلل گونیم  را
 .است شخص یک رم  و

 عرص  آن در و نبود مخ و  رنچ ک  درر رزاررزار بود مقللس ذات آن پس
 ک  خود وجود ب  را عرصددددد  آن فضدددددلی جمنع بود کرد  پر مخصدددددوصددددد 

 و ادبلر ب  امر را مقللس ذات آن خللاونلل و نبود او سدددددوای ا للی گنجلیش
 آبلدان و نوران  را امکلن اصدددددقلع جمنع خود جملل نور ب  تل فرمود تنزل
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 ب  و کرد بر در رو لن  لبلسددد  و ارواح عرصددد  ب  فرمود تنزل پس. فرملیلل
 عللم ب  فرمود تنزل و را ارواح عللم عرصدددد  جمنع کرد پر لبلس و ج و  آن

 و ج و  آن ب  و رو لن  لبلس بلالی فرمود بر در نفسددلن  لبلسدد  و نفوس
 طبلنع عللم ب  فرمود تنزل و را نفوس عللم فضددلی کرد پر نفسددلن  لبلس

 عللم فضدددددلی کرد پر لبلس و ج و  آن ب  و فرمود بر در طبنع  لبلسددددد  و
 آن ب  و فرمود بر در ملدی لبلسددددد  و مواد عللم ب  فرمود تنزل و را طبلنع
 لبلسددددد  و مثلل عللم ب  فرمود تنزل و را مواد عللم فضددددددلی کرد پر لبلس
 ب  فرمود تنزل و را مثلل عللم فضددددلی کرد پر لبلس آن ب  و پوشددددنلل مثلل 
 فضددلی کرد پر لبلس آن ب  و فرمود بر در جسددملن  لبلسدد  و اجسددلم عللم
 آسملن فضلی فرمود پر عللم رر در و ارضن  و سملوات از را اجسلم عللم
 و نبود او مقددللس وجود از خددلل  عددللم آن از ایذر  کدد  را عددللم آن زمن  و

 و طننتیک و نوریک رم  یعن  بودنلل او بل او طلرین  بنتارل جلرم 
 و نورکم و اروا کم ان اشدددهلل ک  خوان م  زیلرت در چنلنک  بودنلل روحیک

 طننت و شددددمل نور و شددددمل روح ک  درمم  شددددهلدت یعن  وا لل  طننتکم
 بودنلل کرد  پر بودنلل نوریک ک  مقللس  انوار آن رم  پس. است یک  شمل

 مألت بهم ک  اسدددددت رج  دعلی در ک  اسدددددت ان  را عللمهل رم  فضدددددلی
 پر محمللآل ب  خللایل یعن  انت اال الال  ان ظهر  ت  ارضددددددک و سدددددمل ک
 پس. ننسددددت تو جز خللانی ک  شددددلل ظلرر تل را خود زمن  و آسددددملن کردی
 و منزل رر در بودنلل اله  صددددفلت و اسددددمل  مجمع مقللسدددد  انوار آن چون
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 خللا ک  اسدددت ان  مقلم و ررمنزل در بودنلل تو نلل انوار ظهور سدددب  مقلم
و کد  جهدت رر بد  یعن  اه وجد  فثم تولوا اینمدل فرمدلیدللم   آنجدل در کنندلل ر
. عللم رر در اسددت مقللس نور رملن خللا رخسددلر  و اسددت موجود اهوج 
 آنک  تل رو لن  رخسددددددلر  رو شددددددلن و عقالن  رخسددددددلر  عق شددددددلن پس

 بعلل. اسددت موجود جهت رر در و خللاسددت جسددملن  رخسددلر  جسددمشددلن
 ایشدددلن عقل نور از کرد تعمنر ایشدددلن از را عرصدددلت جمنع فضدددلی خللا ک 

یدلل را جزئند  عقول  کوچددک آفتدلبهدلی ردلآنیند  در ک   آفتدلب از چندلنکد  آفی
 رو هلی رو شدددددلن نور از و آفتلبنلل شدددددکل و رنگ ب  رم  و شدددددودم  پیللا
یدلل را جزئند   طبعشددددددلن نور از و را جزئند  نفوس نفسدددددشددددددلن نور از و آفی

 مثللشددددددلن نور از و را جزئن  مواد ایشددددددلن ملد  نور از و را جزئن  طبعهلی
 رر در پس. کرد خ ق را جزئن  جسمهلی جسمشلن نور از و را جزئن  امث  
یلل موالنللی و عنلصیی و افالک  و کرس  و عرش  ایشلن نور از عللم  آفی
 در عللیلل  ا لدیث چنلنک  شددددددلل  خ ق ایشددددددلن مقللس نور از اینهل رم  و

 نظر ب  البت  و کرد نتوان را آنهل ا صددددلی ک  شددددلل  وارد خصددددوصددددلت ان 
 فلرسدددد  کتلبهلی در را آنهل از بسددددنلری مج سدددد  مر وم و رسددددنلل  مبلرک
 .بالا صلست ک  عیبی کت  در و کرد  ضبط خود
 نور از اشنل  جمنع وجود و گردیلل معمور امکلن عللم ایشلن شعلع از پس

 را پیغمبر  ضددرت قرآن در خللاونلل واسددط  ان  ب  پس شددلل  پیللا ایشددلن
 چون و شددددلل  روشدددد  بللتملم عللم او نور از ک  نلمنلل کننلل روشدددد  چراغ
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 ب  وابسددددت  آنهل سددددکون و عللم ذرات جمنع  رکت ایشددددلننلل نور از بللتملم
 ؟ع؟اسددت امنر  ضددرت زیلرت در چنلنک  اسددت ایشددلن تسددکن  و تحییک
و یعن  اال وال مق    املم  ضددرت زیلرت در و عللم  ا وال کننلل  زنیور

  رکت شمل ب  یعن  السواک  سکنت و المتحرکلت تحرکت بکم رضلست
 در اگر چنلنک . شددونللگلنسددلک  انللشددلل  سددلک  و کننللگلن رکت کردنلل
 گرج و  رمدد  در آفتددلب عکس بگددرارنددلل آنیندد  کیور کیور صدددددددللرزار زمن 
 سدددددلک  اگر و کننلل  رکت عکسدددددهل آن رم  کنلل  رکت آفتلب اگر و شدددددود
و اگر و شونلل سلک  رم  شود  کنلل التفلت اگر و شود معللوم رم  گردانلل ر
 :ک  گفت  ک آن است نگفت  بلل شونلل پیللا بالمه ت دفع یک رم 
یددددنددددش دارد زنددددلل  الددددتددددفددددلتدددد  انددددللک بدددد     را آفددددی

 

 
 قدددللدددبدددهدددل جدددمددد ددد  بدددددددلشددددددددلل ردددم از کدددندددلل ندددلزی اگدددر 

 

 :است گفت  ک  بخواننلل اینجل را شعر آن ک  است خوب و
 بننش گددل  مثددلل سدددددددلیدد  ای

 

یددندددش وجددودت  ددکددم در   آفددی
 

 :است گفت  خوب رم عرب شلعر آن و
 بددد  الدددوجدددود قدددلم جدددوردددرا یدددل

 

 عرض ک هم بعدددللک الندددلس و 
 

پددلسدددددددت بددللو وجود رمدد  کدد  جوریی ای یعن   تو از بعددلل مردم جمنع و بی
 و شددمس ب  نسددبت عرضددنلل رم  رلآنین  در عکسددهل آن چنلنک  عرضددنلل
 و است ایشلن وجود وابست  مخ و  کل وجود پس. نللارنلل استقالل رنچ
 در و. آفییلل  زملن و مکلن و مقلم رر در ایشدددددلن مقللس نور از را رم  خللا
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 در ک  خود لبلس ب  را عللم آن فضدددلی و بلشدددنللم  ک   ایشدددلن مرتب  رر
 ایشدددددددلن وجود از خددلل  ایذر  کدد  طوری بدد  انددللکرد  پر دارنددلل مرتبدد  آن

 اسددددددت کلینلت جمنع بر مهنم  ررمرتب  در ایشددددددلن وجود ب ک . ننسددددددت
 .گردیلل ظلرر سنت و کتلب از چنلنک 

 آن ب  انللکرد  پر ک  اسدت ک   جسدلل رملن ایشدلن  قنق  جسدلل اصدل و
 رلیدیلل  از صدددفل و لطلفت شدددللت از و را زمن  و آسدددملن فضدددلی جسدددلل
 بنشددددتر اط س ف ک محللب از مرتب  رفتلد آن لطلفت و اسددددت برتر خالیق
 جدددلی چددد  و افالک جدددلی چددد  ببننندددلل توانندددللنم  را روا مردم و اسددددددددت
 نور از خللاونلل آنک  از بعلل و. ایشدددلن مقللس جسدددلل جلی چ  و االفالکف ک

 اصددول ان  از و آفییلل را عنلصددر و افالک و کرسدد  و عرش ایشددلن مقللس
 کرد خ ق ایشدلن بللن جنس از آدمبن  منلن در بللن  آفییلل را بشدر نوعبن 
 نور پس کرد ایشددددددلن اصددددد   مقدللس بدللن بدل مواجد  را آن آنیند  مدلنندلل و

 تلبلن آفتلب آن نور ب  سرتلپل و تلبنلل بشیی قلل  ان  در جسلل آن مقللس
 و ایشدددددددلن بصدددددر بدد  بنننددلل  و ایشدددددددلن سدددددخ  بدد  نددلطق و گردیددلل منور
 و گردیلل ایشدلن سدکون ب  شدونلل سدلک  و ایشدلن  رکت ب  کننلل  رکت
 مقللسدددددد  انوار آن رفتلر و گفتلر و کردار مثل رفتلرش و کردار و گفتلر رم 
 ایشددلن بشددیی بللن رم بللن ان  پس. بود ایشددلن نور ب  منور چراک  شددلل
 بللن ان  و شلل ت  در روح ملننلل بشیی بللن ان  در اص   بللن آن و شلل
 اگر ک  نحوی ب  شلل او دست در اختنلرش و گردیلل بللن آن تحت در مقهور
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 رر ب  و اسدددددت ممک  را ایشدددددلن درنلل بللن ان  در تبللیل و تغنیر بخوارنلل
 در جدلبر  دللیدث در چندلنکد . بدللارندلل را آن توانندللم  بخوارندلل کد  صدددددورت
 بلقر  ضرت و شلل بلقر  ضرت صورت ب  سجلد  ضرت ک  است عوالم
 بشیی دیگر صورت د  ک  تواننللم  رمچنن  و سجلد  ضرت صورت ب 

 و بگنرنلل تواننللم  صدددددورت رزار ب ک  عللم ان  اجزای از خود برای بگنرنلل
 یل  سددددد  رم  یل ع   رم  و بلشدددددلل محملل رم  و شدددددونلل گرج و  رم  در

نر آنین  رزار اگر چنلنک  ؟مهع؟ائم  از ایشددددددلن غنر یل  سدددددن  رم   آفتلب ز
نر آنین  رزار اگر و اسدددددت آفتلب رم  در بگراری  مل  رم  در بگراری مل  ز
 رنچ اگر و اسدددددت آفتلب یک رملن بگراری رم آنین  یک اگر و البت  اسدددددت
وال و فنل و است آفتلب خود محل در آفتلب نبلشلل آنین   او برای رلآنین  ز
ر  .نللارد ضی
 منهملن جلچهل شددد یک امنر  ضدددرت چگون  ک  شدددلل مع وم اینجل از پس
 بودنلل معجز صل   و ع م ب  نلطق و معصوم و امنر  ضرت رم  و شلل
  لضددددر منت صددددللرزار سددددر بر عللم جلی صددددللرزار در آن یک در و تل قنق
 ت  در مقهور آن و اسددت ک   ت  یک امل اسددت ت  یک آنک   لل و شددودم 

. درلل تبللیل و تغنیر و کنلل متعللد و وا لل توانللم  را ان  و. ننست بشیی
 کوچک  جث  در ذلکمع و را عللم فضدددددلی انللکرد  پر ایشدددددلن آنک  مثل و

 آسدددملن فضدددلی اسدددت کرد  پر خود جث  ب  ک  ؟ع؟جبرئنل کننللم  ج و 
 ج و  ک ب  د ن  صدددددورت ب  ان  وجود بل و اوسددددددت در ررچ  بل را چهلرم
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 جوان دو صدددددورت بد  و آمدللم  مسدددددجدلل در اعرابی صدددددورت بد  و کردم 
 اعرابی صددددورت ب  جبرئنل ک   لل مالئک   شددددللنلل لوط و ابرارنم منهملن

 یل شدودم  افسدرد  آن اصد   جسدلل آن ک  اسدت آن ن  رودم  مسدجلل در
 عللم ان  عنصدددیی اجزای از ب ک  شدددودم  کوچک و شدددودم  کوبنلل بهم
 او جسددلل آفتلب بل مواجه  آنین  مثل لبلس آن و گنردم  لبلسدد  خود برای
 تل و شدددددودم  گرج و  آن در جبرئنل پس شدددددودم  طبع آن بر چراک  دارد
 جسلل آن شود پنهلن خواست ک رمن  و است برقرار جسلل آن خوارللم 
 را اجزا آن ملننلل و برگردانلل خود کر  ب  را آن عنصدددددر رر و کنلل پراکنلل  را

 خوارلل اگر و رسددددددت بود  ک  طوررملن خود محل در خود و کنلل متفی 
 اعمددلل و گردد فددلعددل و نددلظر و نددلطق رمدد  از و بگنرد خود برای ت رزار

 .کنلل جبرئن  
 شدددلل   ل بسدددنلر شدددبهلت بنلبنلل شدددلل عرض چنلنک  را مسدددأل  ان  اگر و

 .بفرملنیلل رم  از جواب
 در ؟مهع؟محمللآل جسددلل اصددل ک  شددلل مع وم شددلل عرض چ آن از خالصدد  
 ب  محنط وسعت در و است ترلطن  عرش محللب از رفتلدمرتب  لطلفت
 ن  چنزرم  در اسددت داخل و عللم کل در نلفر و اسددت اجسددلم عللم جمنع
 چنزی خیوج مثل ن  چنزرم  از اسدددت خلرج و چنزی در چنزی دخول مثل
 جلیرم  در ک  جسلل در است روح بودن آن ب  اشنل  اشب  ب ک  چنزی از

 در روح ب ک  اسددددددت کوز  انللرون در آب مثل ن  بللن در و رسددددددت جسددددددلل
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 ایشلن رمچنن . ننست آن از خلل  آن عضو رنچ و است بللن کل غن 
 رر از و بنندل چشدددددم  رر از و ندلفدرندلل عدللم ان  تمدلم  در خود جسدددددم بد 

 از و پویل پلنی رر از و گویل زبلن  رر از و توانل دسدددت  رر از و شدددنوا گوشددد 
 جویل  دل  رر

 اسدددت م  ب  م  از نزدیکتر یلر
 

 دورم وی از م  ک  عجبتر ون  

 

نر در ایستآنین  بشیی جسلل ان  و است آن املم اص   جسلل بلری  آن ز
 ندد  ان  و مطددلبقدد   جهددت از شدددددودم  جددلری ان  بر آن ا کددلم و جسدددددددلل

 جسلل ان  در دیگر اص   جسلل انسلن  رر ب ک  دارد ایشلن ب  اختصل 
. آفتلب برابر در اسددددت آنین  ملننلل آن نزد در عنصددددیی  اعراض ان  و دارد
 و. اسددت ک   ایشددلن جسددلل و ننسددت ک   مردم سددلنر اصدد   جسددلل لک 
 ان  تلبع و شددلل  عرضدد  جسددلل ان  مقهور اصدد نشددلن جسددلل مردم سددلنر
 کسددددد  اگر و. انللکرد  اصددددد   تلبع را عرضددددد  برعکس ایشدددددلن و گردیلل 
وا و س طلن ان   مم کت در را آن و کنلل اص   تلبع را عرض  جسلل  فرملنی
 رم او از و بود خوارددلل او  کم  کم کنددلل جددلری ان  در را آن ا کددلم و کنددلل
 امور اگر. کرد خوارلل ج و  خودش جزئنت و خودش ظرفنت قللر ب  چنزرل
 از آیت  و بالملنع شدددودم  جلری جزئن  امور نشدددود جلری دسدددتش بر ک ن 
 .شلل خوارلل ک ن  اشخل  آن
 اظهلر خواسدددددتم شدددددییف  رسددددددلل  ان  مقللم  در چ آن مختصدددددر بود ان 
 .نملیم
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 بودنتلبع و اصددددد ن  اجسدددددلد آن بودنک   معرفت از بعلل ک بللان: فصدددددل
 در اشددددکلل   قنق  دیگر اصدددد ن  اجسددددلد آن برای از عرضددددن  اجسددددلد ان 
 فرملیش چون لک . ملنلل نخوارلل مسددددددأل  ان  ب  متوقف  مسددددددلئل غلل 
 برآملل  تفصنل مقلم در شود بنلن بخصوص  مسأل  ان  ک  است شلل 
 :داشت عرض  توانم  را بنلن انحل  تفصنل مقلم در ک  دارمم  عرض 
ر رنللسدد  و تقللنر ارل ک  اسددت واضدد  سددرکلر بر آنک  یک   انللداشددت  مقی
 دو و س  و رفتصلل و رزار «وا لل» بگویلل کس  آنک  قللر ب  اعظم ف ک ک 

 کسدد  خللا جز را محللب جلن  از و خود مقعر جلن  از کنللم  سددنر فرسدد 
 تقلدنر موافق آفتلب قطر بلشددددددلل مخف  انللک  مط   آن اگر و. دانللنم 
 و سنصلل او جرم ک  است فرس  رشت و شصت و پلنصلل و رزار رفلل 
 قللر ب  شلل طللع افق از چون و است زمن  کر  جرم ضع  رشت بنست
 و. شدددددودم  ظلرر افق از آن کل ک  کشدددددللنم  طول بنش دقنق  سددددد  دو
 و اسدددت فرسددد  پنج و بنسدددت و چهلرصدددلل و رزار چهلرد  ز ل کوک  قطر

 کرد ط وع ک رمن  و اسدددت زمن  ضدددع  دو و رشدددتلد و یکصدددلل جرمش
 قددللر ثددلبتدد  رددلیسدددددتددلر  و. شدددددودم  طددللع رمدد  کدد  گددرردنم  ایدقنقدد 

 و بعض  نقل بنلبر اسدددت زمن  ضدددع  دو و بنسدددت و دویسدددت اعظمش
 .است طللع بک   ایلمح  ب  افق از شلل ظلرر ک  رملن

 و طول صددل   جسددم شددودم  ک  بللاننلل ک  آوردم آن برای را مث هل ان  و
 افالک ک  وقت  پس شددود السددنرسددینع لطلفت واسددط  ب  عمق و عرض
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 از رفتلدمرتب  آن لطلفت ک  جسدددددم آن بود خوارلل چگون  بلشدددددنلل چنن 
 سنرا اسیع بالنهلی  ایشلن پس است بنشتر االفالکف ک محللب لطلفت
 بعلل و. البت  االفالکف ک و کرسددددد  و سدددددتلرگلن و مل  و آفتلب از بلشدددددنلل
 و رزاررزار سدددددد  و سددددد  ک  انللکرد  مقللر تقللنر ارل را ثوابت ف ک مقعر
 پس عللم مرکز از تخمننل است فرس  ن  و ششصلل و رزار چهلر و بنست
 و نود و یکصلل ک  است ان  مسلوی شش آن دور  و ان  ضع  آن قطر

 چهلر و پنجل  و شددشددصددلل و رزار رفت و چهل و یکصددلل و رزاررزار رشددت
  رکت ان  و کنللم  قطع روزشبلن  یک در را مسلفت ان  و است فرس 
بلن  یک ک  االفالکف ک رملن از روزیشددددد  در ررچ  بل را افالک ان  از ری
 روزشبلن  یک در را آنهل جمنع و درللم   رکت طوران  ب  است آن جوف
 نلشددددد  عمل چنن  االفالکف ک از ک  وقت  پس. گردانللم  عللم دور بر

 درلل  رکت قللران  را اجسلم رم ان  و کنلل  رکت قللرآن آن در ک  شود
وا چددد  از پس  محدددللب از اعظم و الط  کددد  ایشددددددددلن ابدددللان کددد  نبود ر
 تملم  گرد بر را عنصدیی بللن مشدت  ان  مرتب  رفتلد اسدت االفالکف ک
  رکددت محور بر عرش ان  آنکدد   ددلل و العنن ؟ة طرفدد در بگردانددلل عددللم
 اسددت شددملربی فی   رکت دو ان  منلن و قط  بر ایشددلن بللن و کنللم 

 .الف ک اعالم و القط  نلشئ  نح  فرمودنلل چنلنک 
 در را عنصدددددیی بللن رمن  ک  تواننللم  ایشدددددلن یلفتنلل چ آن موافق پس
 آن وجدد  بدد  وجدد  و زمن  و آسدددددمددلن جمنع مسدددددددل ددت در العنن طرفدد 
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 چنلنک  اسدددددت نگشدددددت  خلرج طبنعن  امور از رنچ و آورنلل پس و بگرداننلل
 عللم دور  سددنگ آن روزشددبلن  یک در بنلونزنلل قمر بر المثلف  سددنگ  اگر
 .کنللم  ط  را
 شددودم  سددف   اجزای فسددلد موج   رکت سددرعت ک  گویلل کسدد  اگر و
 بقلی و فلسدددلل فسدددلد و بلشدددلل نللاشدددت  قلسدددیی و  لفظ  اگر ب   گویمم 
 طبنعت عللم ک ن  طبنعت و اسدددددت عللم ک ن  طبنعت واسدددددط  ب  بلق 

 ک  کننللم   فظ کننلل  فظ خواسددددتنلل ایشددددلن ک  وقت  اسددددت ایشددددلن
وز یک در را خلک بلد ننسددت عج  رنچ و نرسددلل آن ب  فطوری  بلشددلل گل  ر
وز یک در برداشدددت  را جلم  بلد ک  شدددودم  و ببرد زیلد  و فرسدددنگ صدددلل  ر
 صلل روزی ک  است خواست  ان  بلدی از ک  وقت . ببرد را  فرسنگ صلل

 ب  را خود بللن ان  االرضط  ب  رم ایشلن ک  شود چ  بیود را  فرسنگ
 آن ب  فطوری و ببرنلل بعنلل مسددددددلفت ب  روزی یل سددددددلعت  دو یل سددددددلعت 
 دسددددددت آن بد  فطوری بردم  بدلد کد  را جدلمد  آن چندلنکد . ندللردلل دسددددددت
 جسدددددم رمن  ک  اسدددددت آن سدددددب  ب  کننللم  تعج  ک  آنهل و. درللنم 

 ایشدلن ب  و. نبود  رنچ ان  از غنر ک  کننللم  گملن و بنننللم  را بشدیی
 :ک  گویمم 

 اسدددددددددت عدددد ددددنددددیددددندددد  نددددور اندددد  جددددلرددددال

 

 
 اسددددددددت بنن م  تو کددد  جسددددددم  رمن  نددد  
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 و اسددددددت آسددددددلن و سدددددهل مقللم  آن معرفت از پس ک  وج  یک ان  پس
 .واقع  ق موافق
 ایشلن از سیزنلل شلیلل و است ممک  رم نحو آن ب  ک  دیگر وجه : فصل

 رست عللم ان  ذر  ذر  جمنع در ایشلن جسلل چون ک  است چنلن آن و
 اینجل در را بشددددیی بللن ان  ک  شددددودم  ننسددددت جلنی ایشددددلن از خلل  و

 درخت ب  چنلنک  زدنبررم چشم یک ب  کننلل متفی  یعن  فرملینلل معللوم
 رمچنن  شدددددلل متفی  روا در و گردیلل ربل و شدددددلل متفی  ک  فرمودنلل  کم
 ترکن  طوس در دیگر جسددللی و فرملینلل متفی  مثال مللین  در را بللن ان 

 چون و آمدللم  د ند  جسددددددللان  صدددددورت بد  جبرئندل آنکد  مثدل. فرمدلیندلل
 آمللم  دیگر بلر چون و نمود م  منثور ربل  و کردم  متفی  را آن رفتم 

  ضدددددرت چنلنک  و. بود جبرئنل رملن جبرئنل و گرفتم  نو از جسددددددللی
 شودم   لل بود  امنر  ضرت جسلل رییک و شللم  منهملن جلچهل امنر
 جسددددددللی آن رملن در دیگر ب للی در و کننلل متفی  ب للی در جسددددددللی ک 
 پس گونی اگر و. شدددددونلل نلطق او از و گنرنلل خود ب  فرمود  ترکن  دیگر
 اصددد   ک  املم جسدددلل گویمم  ننسدددت  عتنق جسدددلل آن جللیلل جسدددلل ان 
 دایم رم بللن یک رملن در ک  اسدت عرضد  ان  و اسدت ک   رملن اسدت
 رست رردو در اص   بللن امل و رسلل م  ملیتح ل بللل و است تح نل در
 زیلل چنلنک  شودنم  ذات اصل تغنیر سب  شکل و رنگ و اعراض ان  و
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رد قبلی در و است زیلل آبی قبلی در . ورکرا زیلل قرمز قبلی در و است زیلل ز
 .گفتم آسلن اگرچ  است مشکل قللری ک  گفتم چ  ک  بفهم

 ولک  نکنلل معللوم ب للی در را معیوف جسددددددلل ان  ک  شدددددودم : فصددددددل
 و نشود دیلل  رنچ ک  کردنلل مخف  را ک ثومام چنلنک  انظلر  از کنلل مخف 
 شدددددکل بر و شدددددونلل نلطق آن از و فرملینلل آشدددددکلر دیگر بللن  دیگر ب للی در
 .نللارد استبعلد رنچ و ممک  است امیی رم آن. بسلزنلل اول بللن

 ک  فرملینلل امر مثال را طوس زمن  از ایقطع  ک  اسددددددت ممک : فصددددددل
 دررم ملبن  ان  در زمننهل سلنر و قنلمشلن موضع زمن  ب  شود نزدیک
 ب ک  شودم  چطور شهررل بگویلل کس  ک  استقلمت بر ن  شود پیچنلل 

 رم از بعلل زمن  و بگرارد زمن  آن بر برداشدددددت  را خود قللم املم و انحنل بر
 جسدددلل  مل ب  امر را بلد ک  شدددودم  و. العن طرف  یک در شدددود گشدددود 
 بلد بطو و سدددرعت چراک  زمن  آن ب  ببرد سدددرعت نهلیت ب  و کنلل ایشدددلن
 و. رفت خوارلل سدددددرعت نهلیت ب  شدددددود مأمور چون و شدددددودم  مخت  

 ک  شددودم  و. بیود سددرعت نهلیت ب  و شددونلل سددوار ابیی بر ک  شددودم 
 سدنر زودی ب  و شدونلل سدوار گسدترد  را خود بللهلی ک  کننلل امر را مالئک 
ت  گ نم  بر شدددددودم  و. کننلل  ب  بردارد را آن ک  بفرملینلل را بلد نشدددددسددددد

 و. ایشدددلن سدددنر و ؟امهع؟ سدددنن  و سددد ملن  کلیت آن مثل. ببرد سدددرعت
  رکت مزبور  اقسلم ب  را  نوان آن و  نوان  بر شونلل سوار ک  شودم 
 .فرمودنلل چنن  رم دفع یک چنلنک  درنلل
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 جواب اقسدددلم جمنع ب  دیگر دانسدددتنلل را مقللم  آن اینک  از بعلل خالصددد   
 ع   اه صددددد   و. ننسدددددتنلل علجز امیی رنچ از و بللرنلل جواب تواننللم 

 .الطلرین  آل  و محملل
 الربع السدددددبدت نوم عصدددددر مند  فیغ و ابررنم ب  کییم االثنم العبدلل کتبد 
 .مستغفرا مص نل  لمللا 1266 سن  شهور م  المولودربنع شهر م  بقن 
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